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شكـر وتقديـر
بسم اهلل وكفى ،والصالة والسالم عمى المصطفى  ،الحمد هلل القائل " :وما أوتيتم من العممم إ
قميال" .الحمد هلل الذي أعانني عمى إنجاز ىذا العمل المتواضع ،سائال إياه العون والتوفيق.
يسممعدني بعممد كممل ىممذا أن أتقممدم بجزيممل ممكري وعظمميم عرفمماني إلممى أسممتاذي الفاضممل اتسممتاذ
الممدكتور جممودت أحمممد المسمماعيد ،الممذي أ ممر عمممى ىممذه الرسممال  ،ولممم يب ممل بجيممد أو نصمميح أو
توجيو ،فكان كاتب الحاني عمى ابنو ،والعالم المتواضع في عممو ،جزاه اهلل عنا ير الجزاء .
كممما يسمرني التقممدم ب ممكري وتقممديري إلممى أعضمماء لجنم المناق م اتسممتاذ الممدكتور غممازي جمممال
عمي بقبول مناق
ميف  ،واتستاذ الدكتور عبد الرحمن اليا مي عمى ت ريفيم لي ،وتفضميم ّ

ىذه

اء وتجويداً ليا .
الرسال  ،وابداء المالحظات القيم عمييا إثر ً
مي بالنصميح
و يفوتني أن أتقدم ب كري إلى أعضاء لجن التحكيم العممي الذين لم يب مموا عم ّ
والتوجيو ،التي كان ليا كبير أثر عمى ىذا العمل .وأ ي ار أسأل اهلل تعالى التوفيق لكل من أسميم فمي
إنجاز ىذا العمل العممي التربوي.

الباحث
ساكاٌ زُذس طانر انؼىاَذج
3102

ٚ

قائمة المحتويات
الموضوع
العنوان

الصفحة
أ

التفويض

ب

قرار لجن المناق

ج

اإلىداء

د

كر وتقدير

هـ

قائم المحتويات

و

قائم الجداول

ذ

قائم الممحقات

ؽ

المم ص بالمغ العربي

ٌ

المم ص بالمغ ا نجميزي

ن

الفصل األول :مقدمة الدراسة

0

تمييد

3

م كم الدراس

4

الدراس

5

أىدا

أسئم الدراس
أىمي

الدراس

5
6

حدود الدراس

7

محددات الدراس

7

مصطمحات الدراس

7

الفصل الثاني :األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصمة

9

اتدب النظري

01

الدراسات السابق ذات الصم

07

الفصل الثالث :الطريقة واإلجراءات

21

منيجي الدراس

30

مجتمع الدراس

30

عين الدراس

30

ى

أداة الدراس

31

صدق أداة الد ارس

31

ثبات أداة الدراس

32

متغيرات الدراس

32

المعالج اإلحصائي

33

إجراءات الدراس

33

الفصل الرابع :نتائــــج الدراســـة

35

الفصل الخامس :مناقشة النتائج والتوصيات

42

التوصيات

47

قائمة المراجع

48

أو ً :المراجع العربي

48

ثانياً :المراجع اتجنبي

49



ػ

قائمة الجداول
الجدول

الرقم

الصفحة

دراس استطالعي عن بعض الصعوبات لتطبيق التعمم الن ط في البيئ

1

2

3

التربوي اتردني .

ػٕ١خاٌلهاسخؽختِزغ١واداٌقجوحٚاٌخٍؽخاٌّشوفخٚاٌغٕس .

المتوسطات الحسابي وا نحرافات المعياري والرتب ومستوى صعوبات
تطبيق التعمم الن ط في المدارس الثانوي في محافظ مأدبا من وجي

نظر المعممين مرتب تنازلياً.

4

23

23

المتوسطات الحسابي وا نحرافات المعياري لمستوى صعوبات تطبيق
4

التعمم الن ط في مدارس محافظ مأدبا من وجي نظر المعممين ،تعزى

إلى متغير ال برة.

29

تحميل التباين اتحادي يجاد د ل الفروق في مستوى صعوبات
5

تطبيق التعمم الن ط في مدارس محافظ مأدبا من وجي نظر

المعممين ،تعزى إلى متغير ال برة.

44

المتوسطات الحسابي وا نحرافات المعياري لمستوى صعوبات تطبيق
التعمم الن ط في مدارس محافظ مأدبا من وجي نظر المعممين،

6

وا تبار ( ،)t-testتعزى لمتغير السمط الم رف (مدارس حكومي ،

44

ومدارس اص ).

المتوسطات الحسابي وا نحرافات المعياري لمستوى صعوبات تطبيق
7

التعمم الن ط في مدارس محافظ مأدبا من وجي نظر المعممين،

وا تبار ( ،)t-testتعزى لمتغير الجنس .

43

غ

قائمة الممحقات
الرقم

1

املوضوع

استبان صعوبات تطبيق التعمم الن ط

الصفحة

63

2

قائم محكمي أداة الدراس

69

3

كتاب تسييل الميم

 34

ٞ

طؼىتاخ ذـثُك انرؼهى انُشؾ فٍ انًذاسط انثاَىَح نًسافظح يأدتا األسدَُح يٍ وخهح
َظش انًؼهًٍُ ،فٍ ػىء ػذد يٍ انًرغُشاخ
إعــداد
راكان حيدر صالح العوايدة
إشـراف
األستاذ الدكتور جودت أحمد المساعيد
الممخص

ىدفت ىذه الدراس إلى تقصي مستوى صعوبات تطبيق التعمم الن ط في المدارس الثانوي
لمحافظ مأدبا من وجي نظر المعممين في ضوء متغيرات ال برة التعميمي  ،والسمط الم رف ،
والجنس.
ولتحقيق ىد

الدراس قام الباحث بتطوير استبان حول صعوبات تطبيق التعمم الن ط

تم
تم التأكد من صدقيا الظاىري بعرضيا عمى مجموع من المحكمين ،كما ّ
مؤلف من ( )03فقرةّ ،
حساب ثباتيا باست دام معادل كرونباخ ألفا حيث بمغ ( )3.90ومعامل ارتباط بيرسون ،الذي بمغ
( .)3.80وقد تم توزيع ىذه ا ستبان عمى عين الدراس المؤلف من ( )013من معممي المدارس
الثانوي ومعمماتيا بمحافظ مأدبا اتردني .
ولتحميل البيانات ،است دم الباحث الرزم اإلحصائي  spssواست رج المتوسطات الحسابي
وا نحرافات المعياري والرتب لتحديد مستوى الصعوب  ،كما است دم تحميل التباين اتحادي
 ANOVAواإلحصائي "ت" لعينتين مستقمتين .وقد تمثمت أىم النتائج في اآلتي:

ن

 .1إِْخز ٜٛصؼٛثبدرؽج١كاٌزؼٍُإٌشػفٟاٌّلاهًاٌضبٔ٠ٛخٌّؾبفظخِأكثبوبِْزٛسؽبا
ِٓٚعٙخٔظواٌّؼٍّ.ٓ١
 .0ػلَ ٚعٛك فوق كايٍ إؽصبئ١با فِ ٟخز ٜٛصؼٛثبد رؽج١ك اٌزؼٍُ إٌشػ ف ٟاٌّلاهً
اٌضبٔ٠ٛخٌّؾبفظخِأكثبِٓٚعٙخٔظواٌّؼٍُّ٠،ٓ١ؼيٜإٌِٝزغ١واٌقجوحاٌزؼٍ١ّ١خ.
ٚ .0عٛكفوقكايٍ إؽصبئ١بافِٟخزٜٛصؼٛثبدرؽج١كاٌزؼٍُإٌشػف ٟاٌّلاهًاٌضبٔ٠ٛخ
ٌّؾبفظخ ِأكثب ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌّؼٍُّ٠  ،ٓ١ؼي ٜإٌِ ٝزغ١و اٌخٍؽخ اٌّشوفخ (ِلاهً
فبصخِٚ،لاهًؽى١ِٛخ)ٌٚ،صبٌؼاٌّلاهًاٌقبصخ.
ٚ .4عٛكفوقكايٍ إؽصبئ١بافِٟخزٜٛصؼٛثبدرؽج١كاٌزؼٍُإٌشػفٟاٌّلاهًاٌضبٔ٠ٛخ
ٌّؾبفظخ ِأكثب ِٓ ٚعٙخ ٔظو اٌّؼٍُّ٠ ،ٓ١ؼي ٜإٌِ ٝزغ١و اٌغٕس (موو ،أٔضٌٚ )ٝصبٌؼ
اإلٔبس .
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ABSTRACT
This study aimed at inquiring the difficulties level of active learning
application in the Directorate of Madaba secondary schools (Jordan) from
teachers’ point of view

To achieve this objective, the researcher developed a questionnaire
about these difficulties which consisted of (30) items that insured its face
validity by a group of jury. Its reliability was calculated by using Cronbach
Alpha formula and it was (0.92) . The researcher was also used Pearson
Coefficient to calculate the questionnaire reliability and it was (0.82).

The questionnaire has been distributed to a sample of secondary
school teachers which consisted of (013), male and female teachers.

َ

The Researcher used SPSS package to analyze data. Means, Standard
deviations, ANOVA and “t” test for independent samples have been used.
The Results showed the following results:
 The Level of the active learning difficulties application was
moderate for secondary school teachers point of view in Madaba
Governorate (Jordan).
 There was no statistical significant difference in the active
learning difficulties level of application, from the teachers’ point
of view, according to the variable of experience.
 There was a statistical significant difference in the level of active
learning difficulties application from teachers’ point of view,
according to the supervised authority variable, in favour of
private schools.
 There was a statistical significant difference in the level of active
learning difficulties application from teachers’ point of view
according to the sex variable, in favour of female teachers.
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انفظم األول
يمذيح انذساسح

0

الفصل األول
مقدمة عامة لمدراسة
تمهيد:
نظ اًر تن مفيوم التعمم الن ط قد ظير حديثاً إذا ما قورن بغيره من المفاىيم التربوي
الكثيرة ،فقد كانت الدراسات أو البحوث التربوي والنفسي التي تناولتو قميم نسبياً،

سيما أن

ا ىتمام الحقيقي بيذا الموضوع الميم قد تبمور جيداً في التسعينيات من القرن الع رين وأ ذ
ا ىتمام يزداد بو منذ مطمع القرن الحادي والع رين .فقد ظير ب كل جدي في الو يات المتحدة
اتمريكي  ،وانتقل بعد ذلك إلى أوروبا وبقي دول العالم ،ود ل المنطق العربي بعد مطمع اتلفي
الثالث الحالي .
ليذا السبب ولغيره من اتسباب كانت الدراسات السابق الميداني أو التجريبي ذات الصم
بمفيوم التعمم الن ط قميم حتى في الدول التي ظير فييا ،5ونادرة بالنسب لصعوبات تطبيقو في
المنطق العربي  ،حيث لم يحصل الباحث عمى دراس ميداني واحدة حول صعوبات تطبيق التعمم
الن ط من وجي نظر المعممين.
لقد كان نجاح المعمم قديماً يقاس بمقدار اتقانو تطبيق طريق اإللقاء أو المحاضرة ب كل
دقيق عمى الطمب  .أما اآلن فإن المربين يعرفون جيداً كي

يتعمم الطمب بطريق أفضل ،كما تؤكد

نتائج البحث التربوي أن الطمب يتعممون ب كل أكثر ن اطاً عندما يتجنبون تمقي المعمومات من
اآل رين وا ستمتاع مبا رة بالمحاضرات التي يقدمونيا ،وعندما ي اركون بفاعمي عالي في العممي

0

التعميمي التعممي تن التركيز قد ازداد ىذه اتيام عمى التعمم اكثر من تركيزه عمى التعميم( .جبران،
.)0330
وقد أكد سيمبرمان ) (Silbermanكما ورد في سعادة وعقل والزامل وا تي وعرقوب
تم تطبيق التعمم الن ط في الواقع ،فسو
( )0311بأنو إذا ما ّ

يقوم الطمب بغالبي اتن ط

اتكاديمي  ،تنيم يعممون عمى تن يط عقوليم ،ودراس اتفكار بعمق ،ومحاول التصدي لمم كالت
المتنوع  ،وممارس ما تعمموه ،وذلك أن التعمم الن ط يستند إلى قدرات الطمب والسرع في اإللمام
باتمور .إنو يمثل عممي مسمي تدعم بقوة معموماتيم ومياراتيم ،وت جعيم عمى الم ارك الذاتي
من جانب كل طالب ،بحيث غالباً ما يكونوا ارج مقاعدىم الدراسي ويفكروا بصوت مرتفع؟ وىذا
يتطمب من المعمم دا ل الص

إعطاء معمومات أقل ،مع تزويدىم بإر ادات ومواد تعمميمي

ت جعيم عمى البحث والتعمق.
وكان مايرز وجونز (Meyers & Jones, 1993) ،كما ورد في سعادة ورفاقو
( )0311أول من ناق ا مسأل عممي تنفيذ أسموب التعمم الن ط في المواد والموضوعات المدرسي
والجامعي  ،عندما حددا أربع عناصر ضروري لمبيئ التعميمي المالئم لتطبيق التعمم الن ط دا ل
الصفو

المدرسي  ،وضرورة التأقمم الجيد مع المكان الذي تتم فيو عممي التدريس .ويتم ص أول

يء يجب القيام بو من جانب المعمم الذي يمتزم بتطبيق التعمم الن ط مع الطمب  ،العمل عمى
تحديد أىدافو وتوضيحيا لمطمب مع سؤال نفسو عدداً من اتسئم مثل :ما الذي أريده من تالميذي
أن يعرفوه قبيل انتياء الفصل الدراسي؟ وما الذي أريده منيم أن يقوموا بو قبل انتياء الحص ؟ ثم
ما أىم الصعوبات التي نتوقع معاً أن نواجييا الل عممي تنفيذ أن ط التعمم الن ط .ونظ اًر تن
تجرب التعمم الن ط في اتردن بعام وفي محافظ مأدبا ب اص جديدة لمغاي  ،فقد أرتأى الباحث

4

أن يتحقق من الصعوبات التي يواجييا المعممون الل تطبيقيم لو ،من أجل إنارة الدرب لباحثين
ومربين آ رين لوضح الحمول المالئم ليذه الصعوبات.

مشكمة الدراسة:
أراد الباحث أن يتأكد من وجود صعوبات لتطبيق التعمم الن ط في البيئ التربوي اتردني ،
فعمل عمى تطوير دراس استطالعي قصيرة مؤلف من ست فقرات ،وقام بتوزيعيا عمى عين من
معممي محافظ مأدبا مؤلف من ( )03معمماً ومعمم  .وبعد إجاب ىذه العين عن ىذه اتسئم ،
جاءت النتائج كما في الجدول ( )1اآلتي:
الجدول ()0
دراسة استطالعية عن بعض الصعوبات لتطبيق التعمم النشط في البيئة التربوية األردنية
دسخح االسرداتح
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 %0
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ِمبِٚخاٌّؼٌٍّٓ١فىوحاٌزؼٍُإٌشػٚرؽج١مٗ 

 %46  14

رؼٛكاٌؽٍجخػٍٝاٌزله٠سثؽو٠مخاٌّؾبظوحأٚاإلٌمبء .

 0  %43  10  %53  15

 %7

وضوحػلكاٌؽٍجخفٟاٌصفٛفرؼ١كِٓاٌزؼٍُإٌشػ 

 0  %07  11  %53  15

 %7

0

ؽبعخاٌزؼٍُإٌشػإٌٝرىبٌ١فِبك٠خوض١وحٌٍزٕف١ن 

 %17  5  %00  13  %46  14

1

 %0

اٌج١ئخاٌّلهس١خغ١واٌّالئّخٌزؽج١كاٌزؼٍُإٌشػ .

 %03  6  %00  13  %43  10

0

 %7

ظؼف هغجخ اٌؽٍجخ ف ٟاٌّشبهوخ ثأٔشؽخ ٚرّبهٓ٠

 %17  5  %07  11  %00  13

 %10  4

اٌزؼٍُإٌشػ .
(ت) تكرار

( )%النسب المئوي

ويتضح من الجدول ( )1السابق أن  %76من المعممين يقاومون فكرة التعمم الن ط بدرج كبيرة
ومتوسط  ،وأن  %93من الطمب قالوا بأنيم قد تعودوا عمى التدريس بطريق المحاضرة بدرج كبيرة أو

5

متوسط  ،وأن كثرة عدد الطمب في الصفو
الن ط إلى تكالي

تعيق التعمم الن ط وبنسب  ،%87في حين أن حاج التعمم

مادي كثيرة تمثل صعوب وافق عمييا  %79من العين  ،بينما يرى  %70من المعممين

أن البني المدرسي غير مالئم لتطبيق التعمم الن ط ،في الوقت الذي أكد فيو  %73من عين الدراس
ا ستطالعي عمى وجود ضع

في الرغب لدى الطمب في الم ارك بأن ط وتمارين التعمم الن ط.

وجميع ىذه ا ستجابات تؤكد عمى وجود صعوبات لتطبيق التعمم الن ط في محافظ مأدبا من حيث
المبدأ ،مما يستدعي الغوص في اتعماق لمتعر إلى المزيد من ىذه الصعوبات.

أهداف الدراسة:
سعت الدراس الحالي إلى تحديد صعوبات تطبيق التعمم الن ط في المدارس الثانوي
لمحافظ مأدبا من وجي نظر المعممين في ضوء عدد من المتغيرات.

أسئمة الدراسة:
حاولت الدراس الحالي اإلجاب عن اتسئم اآلتي :
السؤال اتول :ما مستوى صعوبات تطبيق التعمم الن ط في المدارس الثانوي في محافظ مأدبا
من وجي نظر المعممين؟
السؤال الثاني :ىل توجد فروق ذات د ل إحصائي ( )α ≥ 1015في صعوبات تطبيق التعمم
الن ط في مدارس محافظ مأدبا من وجي نظر المعممين ،تعزى إلى سنوات ال برة
(أقل من  5سنوات  5 ،سنوات وأقل من  13 ،13سنوات فأكثر)؟
السؤال الثالث :ىل توجد فروق ذات د ل إحصائي ( )α ≥ 1015في صعوبات تطبيق التعمم
الن ط في مدارس محافظ مأدبا من وجي نظر المعممين ،تعزى إلى السمط
الم رف (مدارس حكومي  ،ومدارس اص )؟
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السؤال الرابع :ىل توجد فروق ذات د ل إحصائي ( )α ≥ 1015في صعوبات تطبيق التعمم
الن ط في مدارس محافظ مأدبا من وجي نظر المعممين ،تعزى إلى الجنس
(ذكر ،أنثى)؟

أهمية الدراسة:
يأمل الباحث أن تستفيد من ىذه الدراس الفئات اآلتي :
 -1الطمب في م تم

المراحل الدراسي  :تنيا ستؤدي إلى إلقاء الضوء عمى صعوبات تطبيق

التعمم الن ط في البيئ التربوي اتردني .
 -0المعممون في المراحل الدراسي الم تمف  :حيث سيطمع ىؤ ء عمى أىم الصعوبات التي تواجو
نجاح عممي التعمم الن ط في مدارسيم ،تمييداً لمتعاون من أجل حميا أو الت في

من حدتيا

عمى اتقل.
 -0الم رفون التربويون :الذين سيحصمون عمى إطار نظري عن التعمم الن ط وصعوبات
تطبيقيو ،وكيفي التغمب عمى تمك الصعوبات ،مما يؤدي بيم إلى توجيو المديرين والمعممين
في المدارس اتردني الم تمف لتجنب ىذه الصعوبات وتطبيق التعمم الن ط بطريق فعال .
 -4م ططو المناىج في و ازرة التربي والتعميم ،الذين سيتعرضون لبعض صعوبات التعمم الن ط
في المناىج المدرسي الم تمف و سيما في اتن ط  ،وكذلك في دليل المعمم.
 -5إضاف جديدة لمدراسات السابق التي لم تتناول صعوبات تطبيق التعمم الن ط.
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حدود الدراسة:
تتمثل حدود ىذه الدراس في اآلتي:
 -1الحد المكاني :طبقت ىذه الدارس عمى المدارس الحكومي في محافظ مأدبا.
 -2الحد الزماني :الفصل الثاني من العام الدراسي .2113/2112
 -3الحد الب ري :معممو المرحم الثانوي في مدارس محافظ مأدبا اتردني .

محددات الدراسة:
وتتم ص في اآلتي:
 -1اعتمدت الدراس الحالي في جمع بياناتيا عمى ا ستبان كأداة بحث والتي قام الباحث بتطويرىا
والتأكد من صدقيا وثباتيا.
 -0تعميم نتائج ىذه الدراس عمى المجتمع الذي ستسحب منو عين الدراس والمجتمعات المتماثم .
مصطمحات الدراسة:
تتمثل أىم مصطمحات الدراس في اآلتي:
 .1التعمم النشط:
ىو عبارة عن عممي تعمم وتعميم في ٍ
وقت واحد ،ي ارك من الليا الطمب بفاعمي واضح
في اتن ط الم تمف ضمن بيئ تربوي متنوع ت جع عمى الحوار والمناق
والتفكير العميق والتأمل الدقيق لكل ما يكتب أو يق أر أو يطرح ،وذلك تحت إ ار

والتحميل
معمم
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يحفزىم عمى تحمل المسؤولي لكي يقوموا بتعميم أنفسيم وتحقيق اتىدا

الطموح لممنيج

المدرسي ( .سعادة ورفاقو.)0311 ،
 .0الصعوبات:
يعرفيا الباحث بأنيا العقبات أو العوائق التي تحول دون التطبيق السميم لمتعمم
الن ط دا ل الحجرة الدراسي في مدارس محافظ مأدبا اتردني  ،وتقاس باتداة التي طورىا
الباحث لتحديد دة ىذه الصعوبات الل تطبيق التعمم الن ط.
 .0معمم المرحمة الثانوية :
ىو المعمم الذي يقوم بتدريس طمب الص

الحادي ع ر أو طمب الص

ع ر أو كمييما في مدارس لواء ذيبان اتردني الل العام الدراسي .0310/0310

الثاني
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انفظم انثاٍَ
األدب النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
تم الحديث في ىذا الفصل عن ال مفي النظري لبعض الموضوعات ذات العالق بالتعمم
لقد ّ
الن ط أو ً ،ثم ا نتقال إلى الدراسات السابق ذات الصم ثانياً .وفيما يأتي توضيح لكل ذلك:
أوالً :اإلطار النظري:
يتناول ىذا الجزء معمومات م تصرة عن موضوعات نظري م تمف تتمثل في تعري
مفيوم التعمم الن ط ،وأىدافو ،ومبادئو ،و صائصو ،وصعوبات تطبيقو ،كاآلتي:

تعريف مفهوم التعمم النشط:
من بمين أىمم التعريفمات لمفيموم المتعمم الن مط مما طرحمو عبمد الواحمد وال طيمب ( )0331ممن
ارتب مماط ال ممتعمم الن ممط بمف مماىيم النظريم م المعرفيم م والنظريم م البنائيم م  ،حي ممث ي ممتعمم الطمبم م م ممن ممالل
م اركتيم الن ط في العممي التعميمي التعممي .
أما المربي لورنزن ) (Lorenzen,2006فيو يمرى فمي المتعمم الن مط طريقم لتعمميم الطمبم
ب مكل يسمممح ليممم بالم ممارك الن ممط فممي الفعاليممات التمي تممتم دا ممل الحجمرة الد ارسممي  ،بحيممث تأ ممذىم
تمممك الم ممارك إلممى ممما ىممو أبعممد مممن دور الطالممب المسممتمع السمممبي الممذي يقمموم بكتاب م المالحظممات
بالدرجم اتسماس ،إلممى الطالمب الممذي يأ مذ زممام المبممادرة فمي اتن ممط الم تمفم التمي تممتم ممع زمالئممو
الل العممي التعميمي دا ل الحجرة الدراسي عمى أن يتمثل دور المعمم ىنا في أن يحاضمر بدرجم
أقممل وأن يوجممو الطمب م إلممى اكت مما
أكبر.

الم مواد التعميمي م التممي تممؤدي إلممى فيممم المممنيج المدرسممي بدرج م
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أما ماثيوز ) )Mathews, 2006فترى أن التعمم الن ط ىو عبارة عن طريق ي ارك
الطالب من الليا في اتن ط الصفي المتنوع بد ً من أن يكون فرداً سمبياً يتمقى المعمومات من
غيره ،حيث ي جع التعمم الن ط عمى مساىم الطمب في التفاعل من
المجموعات ،وطرح العديد من اتسئم المتنوع  ،وا

الل العمل ضمن

تراك في الم اريع الجماعي والتدريبات

القائم عمى حل الم كالت.
وطرح سعادة وزمالؤه ( )0311تعريفاً لمفيوم التعمم الن ط عمى انو عبارة عن طريق تعمم
وطريق تعميم في ٍ
وقت واحد ،حيث ي ارك الطمب في اتن ط والتمارين والم اريع بفاعمي كبيرة،
من الل بيئ تعميمي غني متنوع  ،تسمح ليم باإلصغاء اإليجابي ،والحوار البناء ،والمناق
الثري  ،والتفكير الواعي والتحميل السميم ،والتأمل العميق لكل ما تتم قراءتو أو كتابتو أو طرحو من
مادة دراسي  ،أو أمور أو قضايا ،أو آراء بين بعضيم بعضاً ،مع وجود معمم ي جعيم عمى تحمل
مسؤولي تعميم أنفسيم بأنفسيم تحت أ رافو الدقيق ،ويدفعيم إلى تحقيق اتىدا
المدرسي ،والتي تركز عمى بناء ال

الطموح لممنيج

صي المتكامم واإلبداعي لطالب اليوم ورجل الغد.

أهداف التعمم النشط:
تتمثل أىم أىدا

التعمم الن ط في اآلتي:

 ت جيع الطمب عمى تنمي ميارات التفكير الناقد العديدة.
 ت جيع الطمب عمى القراءة الناقدة والناجع .
 التنوع في ال برات التعممي المالئم لمطمب لتحقيق اتىدا
 دعم الثق بالنفس لدى الطمب نحو ميادين المعرف المتنوع .
 مساعدة الطمب في اكت ا

القضايا الميم من حوليم.

 ت جيع الطمب عمى طرح اتسئم المتعددة والمتنوع .

التربوي المرغوب فييا.

10

 ت جيع الطمب عمى حل الم كالت الم تمف .
 تحديد كيفي تعمم الطمب لممواد الدراسي المتنوع .
 قياس قدرة الطمب عمى استيعاب اتفكار الجديدة وتنظيميا.
 ت جيع الطمب عمى أن ُيعمموا أنفسيم بأنفسيم.
 تمكين الطمب من تنمي ميارات التعاون والتفاعل والتواصل مع اآل رين.
 زيادة اتعمال اإلبداعي المتنوع لدى الطمب .
 اكتساب الطمب لممعار والميارات وا تجاىات المن ودة.
 ت جيع الطمب عمى المرور بأن ط تعممي وحياتي واقعي .


ت جيع الطمب عمى تنمي ميارات التفكير العميا كالتحميل والتركيب والتقويم (سعادة ورفاقو.)0311،

مبادئ التعمم النشط:
طرح بونك ) (Bonk,2006كما ورد في سعادة ورفاقو ( )0311عدة مبادئ لمتعمم الن ط
تتم ص أىميا في اآلتي:
 .1وفرة الب يانات والمعمومات الواقعي عن العديد من الموضوعات والحوادث وات

اص

وات ياء واتمور ،كي يعود إلييا الطمب لمتعمم والقيام باتن ط والم اريع البحثي الكثيرة،
حيث تبقى بك ا نترنت وما فييا من مواقع

نيائي ىي الوسيم اتفضل لمحصول

عمى ذلك كمو.
 .0اعتبار المتعمم عمى أنو فرد لو

صي مستقم من ناحي  ،ويتقصى اتمور من ناحي

ثاني  .وىذا يحتم عمى المعمم والمنيج المدرسي التنويع في المواد واتن ط والمصادر
التعميمي من جي  ،وت جيعو عمى اكت ا

اتمور بنفسو ومع زمالئو من ناحي أ رى.
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فا ستقصاء ي جع المتعمم عمى المرور في برات تعممي مبا رة عديدة ،والرجوع إلى
مصادر معرفي متنوع  ،والقيام بأن ط فردي وجماعي م تمف  ،ومواجي الم كالت
الحياتي والتربوي المتعددة.
 .0التركيز عمى اىتمامات المتعممين ،و سيما في القراءات والم اريع البحثي  ،أو عند عمل
التقارير ال فوي والكتابي  ،أو عند الوسائل التعميمي أو إجراء التجارب الم بري .
 .4ربط مواق

التعمم الن ط بال برات والمعار السابق لمطمب  :وىذا يتطمب من المعمم الفعال

مر بيا الطمب دا ل المدرس
أن يرتبط بالتمارين واتن ط التي يطرحيا بال برات التي ّ
و ارجيا ،حتى تصبح عممي التعمم الجديدة أكثر سيول ويس اًر.
 .5إتاح الفرص لمطب لإل تيار والتحدي :بحيث ي تارون ما يالئميم من التمارين واتن ط ،
ٍ
كعنصر آ ر يركز عميو التعمم
في الوقت الذي يتمثل التحدي في مواجي الم كالت
الن ط ،تنو ي جع الطمب عمى تحمل المسؤولي واجراء الالزم لحل المعضالت التي
تواجييم في حياتيم اليومي .
 .6اعتبار المعمم ُمسيالً لعممي التعمم وم اركاً لممتعمم فييا  :فالزمن الذي كان سائداً لممعمم
في الماضي عمى أنو مصدر المعمومات ،لم يعد يناسب عصر ا نفجار المعموماتي
وا نترنت ىذه اتيام ،و بد في ضوء المطالب الجديدة لمتكنولوجيا من تعاون المعمم مع
الطالب في العممي التعميمي .
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خصائص التعمم النشط:
لقد تعددت صائص التعمم الن ط كما ورد في )(Abi Samra,2003حيث تضمنت اآلتي:
 .1التركيز عمى مسؤولي الطالب لمحصول عمى المعرف واكتساب الميارات الم تمف  :ومع أن
لممعمم الدور اتساس في العممي التعميمي التعممي وتوجيو الطمب إلى ما يكسبيم المعار
والميارات وا تجاىات المن ودة ،إ أن مسؤولي الطالب في ذلك تبقى اتىم.
 .0ا ىتمام باستراتيجيات وأساليب التعمم الم تمف  ،والتأمل ب طوات التعمم وبالميارات فوق
المعرفي  :Metacognitive Skillsفالتعمم الن ط يركز في اتصل عمى ا ستراتيجيات
واتساليب الم تمف لمتعمم والتي تزيد من مرور الطمب ب برات متنوع ومفيدة ،وت جعيم
عمى التفكير ليس في عممي التعمم ذاتيا فحسب ،بل وأيضاً بعمميات الت طيط المستقبمي
لعمميات تعمم أكثر عمقاً وأىمي .
 .0ا ىتمام باتن ط والتمارين والم اريع المفيدة و سيما ما يركز منيا عمى حل الم كالت
وات رى التي تحقق أىدافاً قيم  .فالتعمم الن ط

يركز عمى كثرة التمارين والم اريع

واتن ط فقط ،بل وأيضاً عمى ضرورة تنوعيا من أجل مراعاة ما بين التالميذ من فروق
فردي أو ً ،وتحقيق أكبر عدد ممكن من اتىدا
ٍ
كمسيل ودليل لممعار
 .4اعتبار المعمم

التربوي المرغوب ثانياً.

والمعمومات وليس مصد اًر ليا ،مما يتطمب إجراء

مناق ات عديدة بين المعممين والطمب  :فالتعمم

يكون ن طاً إذا كان المعمم مزوداص

لممعمومات معظم الوقت ،والطالب متمقياً ليا ب كل سمبي ،بل بد لممعمم من أن ي جع

15

الطالب عمى أن يكون باحثاً عن المعمومات ومتفاعالً معيا بعد تزويده باإلر ادات
الالزم .
 .5التركيز عمى التعمم الذي يعتمد عمى محتوى تعممي صحيح ولو عالق قوي بم كالت
العالم الحقيقي  :تن مصادر المعرف كثيرة ومتنوع والمعمومات منيا ما ىو ضعي

ومنيا

ما ىو قوي ،ومنيا ما ىو موثوق بو ،وما ىو غير دقيق.
 .6ا تيار استراتيجيات تقييم صحيح لمحكم عمى ميارات حقيقي وواقعي  :فقد تعددت
إجراءات التقويم التربوي ووسائمو ،تن التعمم الن ط يركز عمى التنوع في الم اريع
واتعمال والتقارير والتمارين ،فإنو بد من ا تيار أساليب التقييم المالئم لكل نمط من
أنماط ىذه اتن ط حتى يتم الحصول عمى النتائج اتكثر دق ولما كان التعمم الن ط يركز
في طبيعتو عمى اكتساب الطمب لمميارات الواقعي الكثيرة فإن كل ميارة من ىذه الميارات
بحاج إلى وسيم تقييم

اص بيا.

فميارة التفاعل مثالً تحتاج إلى تطبيق أسموب

المالحظ في الوقت الذي تقاس فيو الميارة الفني إلدارة المعار
المسؤولي لإل ار

بإعطاء الطالب

جزئياً عمى المعرض ،وميارة التمثيل تعطيو فرص لتمثيل جانب من

مسرحي أو قص  ،وىكذا.
 .7ا ىتمام بالتعمم التعاوني فعمى الرغم من أىمي التعمم الن ط وفوائده العديدة ،إ أنو ييتم
أيضاً بالتعمم التعاوني الذي يمتاز بمجموع من الصفات مثل التفاعل اإليجابي بين أفراد
المجموع  ،وتحمل كل فرد في المجموع لممسؤولي

المنوط بو ،وت جيع الطمب عمى

تنمي ميارات الثق بالنفس ،وتولي القيادة ،وصنع الق اررات ،وادارة ا تصال بين اتفراد وقت
حدوث ا

تالفات في اآلراء .كل ىذا يتم ب كل أفضل لو كان أفراد المجموع م تمفين
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في اىتماماتيم وميوليم وحاجاتيم وقدراتيم ،تن الفائدة سو

تكمون أكثمر في حال وجمود

عدم تجانس بين الطمبم في المجموعم الواحمدة.
صعوبات تطبيق التعمم النشط:
تطرق العديد من المربين إلى صعوبات أو معوقات التطبيق الفعال لمتعمم الن ط والتي
يمكن تم يصيا في اآلتي:
 .1قصر الوقت الم صص لمحص التقميدي لتنفيذ فعاليات التعمم الن ط.
.0

و

المعممين والطمب من تجريب أي أسموب تعميمي جديد.

 .0زيادة عدد الطمب في الصفو

مما يتعارض مع فعاليات التعمم الن ط.

 .4نقص اتدوات واتجيزة والمواد والمصادر التعميمي الالزم لنجاح فعاليات التعمم الن ط.
.5

و

 .6ضع

المعممين والمديرين من سيطرة الفوضى دا ل الحجرة الدراسي .
ال مفي المعرفي والتطبيقي لدى المعممين بميارات التعمم الن ط.

 .7الحاج إلى الوقت الطويل لتحضير دروس التعمم الن ط من جانب المعممين ،ووقت آ ر
طويل لتطبيق فعاليات التعمم الن ط من جانب المعممين ،ووقت آ ر طويل لتطبيق
فعاليات التعمم الن ط الم تمف .www.khayam.com
 .8ضع

م ارك الطمب في فعاليات التعمم الن ط ).(Bonwell, 1995

 .9ضع

رغب المعممين في التغيير من اتساليب التي تعودوا عمييا ).(Eison,1991

 .13عدم مالءم حجم الص
).(McKinnon,2006

الكبير لعممي تطبيق استراتيجيات التعمم الن ط المتنوع
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ثانياً :الدراسات السابقة:
اطمع الباحث عمى عدد من الدراسات السابق ذات العالق بدراستو وكان من أىميا ما قام
بو مونك ) (Monk, 1994من تحميل سمسم من أ رط فيديو حول الحكوم من أربع أجزاء
وىي )1( :الكونغرس ،ويمثل السمط الت ريع  )2( .والرئاس وتمثل السمط التنفيذي ( )3والمحكم
العميا والدستور( )4ووسائل اإلعالم والسياس الحكومي  .ويبمغ طول كل ريط من ىذه ات رط
حوالي ( )12دقيق  ،ويتأل

من ( )7-6قطع صغيرة حول المواضيع الرئيس  .وصمم دليل المعمم

ليساعد الطمب عمى معرف أكثر بعمميات وقوانين الحكوم اتمريكي  ،ويتأل

الدليل من أربع

دروس تتعمق باآلتي:
 -1الفيم العميق لمفروع الثالث لمحكوم اتمريكي  ،وكذلك استجابات ال براء عمى المواضيع
التي تيتم بالكونجرس ،والرئاس  ،والمحكم العميا ووسائل اتعالم.
 -0رؽ٠ٛوا٢هاءفٟاٌمعب٠باٌؾبسّخٌٍؾىِٛخاألِو٠ى١خٚ،رٛفوأّٔبغاٌزؼٍُإٌشػاٌّٛعٛكح
فٟعّ١غاٌقجواداٌزؼٍّ١خٌٍؽٍجخٚ،اٌىض١وِٕٗ٠ؽٛهِٙبهادرفى١وػبٌ١خاٌّخزٚ،ٜٛاٌزٟ
رشزًّ ػٍِٕ ٝبلشبد ف ٟاٌصف أِ ٚغّٛػخ ػًّ صغ١وح٠ٚ .شغغ اٌزؼٍُ إٌشػ اٌؽٍجخ
ػٍ ٝاٌّع ٟإٌِ ٝب ٘ ٛأثؼل ِٓ اإلكهان أِ ٚؼوفخ اٌؾمبئك ِٓ أعً اٌجلء ثبٌزؾٍ،ً١
ٚاٌزأٌ١فٚ،رمُ١١اٌّخبئًٚاٌّفبُ٘١اٌزٟٟ٘رؾذاٌلهاسخكْٚظٛٙهػمجبدرنووٌٍزؼٍُ
إٌشػٌلٜأفواكاٌلهاسخثبسزضٕبءػمجخٚاؽلحرزّضًفٟظؼفاٌّخزٜٛفٟاٌجؾشاٌؼٍّٟ
ٚاٌؼاللخغ١وإٌّبسجخثٓ١ثؼطاٌؽٍجخٚثؼطاٌّؼٍّ .ٓ١
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وىدفت دراس ساس ) (Sass,1995إلى تصميم دليل المعمم لفيم أ رط فيديو من قسمين
"أم واحدة تحت السماء" وصالة مدرسي  ،بحيث يساعد ريط الفيديو ودليل المعمم الطمب عمى
فيم تاريخ حري الديان  ،وتقييم الصالة المدرسي المثيرة لمجدل ،ومقارن وجيات النظر العديدة
عند اتمريكيين عن الصالة المدرسي  ،وحري الدين ومواد القانون ،وتطوير آراء صحيح عن
الموضوع ومناق

مستقبل الصالة المدرسي .

ويحتوى الدليل عمى أربع نماذج من التعمم الن ط تست دم معمومات من أفواه الطمب .
وتوفراتن ط العديد من ال برات التعممي لمطمب  ،وت تمل عمى مناق ات حجرة الدراس  ،وعمل
جماعي صغير ،واجراء اتبحاث ،والقيام بالكتاب  .وي جع المنيج ال اص بالتعمم الن ط الطمب
عمى المضي فيما وراء اإلدراك أو معرف الحقائق لمبدء بالتحميل والتألي  ،وتقييم المسائل والمفاىيم
التي تتم دراستيا مع وجود بعض العوائق التي حالت دون نجاح التعمم الن ط مثل مقاوم التغيير
من جانب المعممين سواء من يتمتع منيم ب برة طويم أو ب برة قصيرة في العممي التدريسي .
وأجرت مادين ) (Madden,1995دراس تناولت عممي تصميم لتوضيح أ رط فيديو حول
قص ركزت عمى الحكم بالموت لأل

اص بحيث يبين ال ريط ،فيم تاريخ التعديالت الثماني ليذه

القضي  ،وفحص الجدل الدائر حول عقوب اتعدام ،والمقارن بين وجيات النظر بالنسب لمعقوب
القصوى ،وتطوير آراء نموذجي حول عقوب اتعدام .ويثير ريط الفيديو ودليل المعمم أسئم مثل:
ىل سيقوم المجتمع بتحريم عقوب اإلعدام بجميع أ كاليا؟ أو ىل عقوب اتعدام ضروري لمعدال ،
وىل تدين المحاكم المواطنين ظمماً أو تسمح لممجرمين باستئنا

الدعوى مرات عديدة؟ ويحتوى

الدليل عمى أربع أنماط لمتعمم الن ط تتضمن مناق ات حجرة الدراس  ،والعمل في مجموعات
صغيرة ،وتوفير بيانات توزع عمى الطمب  .وي جع منيج التعمم الن ط الطمب عمى المضي إلى ما
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ىو أبعد من الحقائق اإلدراكي والمعرفي لمبدء بتحميميا وتركيبيا ،وتقييم القضايا والمفاىيم التي تتم
دراستيا .وقد ظيرت رغم ذلك صعوبات تحول دون نجاح فعاليات التعمم الن ط تمثل أىميا في
ضع

إيمان بعض المعممين في أىمي التعمم الن ط ،وحاج ىذا النمط من التعمم إلى برة من

جانب المعممين ،ومقاوم بعض الطمب ليذا النمط من أنماط التعمم.
وطبق ساس ) (Sass, 1996دراس أ رى من أجل مساعدة الطمب عمى فيم أفضل لمسأل
الفعل اإليجابي المثير لمجدل ،مع استعان المعمم ب ريط فيديو تعميمي يستمر لثالثين دقيق ويوضح
تاريخ العمل اإليجابي في الو يات المتحدة ،بحيث يساعد مع دليل المعمم الطمب عمى تعقب تاريخ
حرك الحقوق المدني وتطوير العمل اإليجابي ،وفيم أىدا

العمل اإليجابي وتطبيقات البرامج

بالنسب لألمريكيين ،ومقارن ومقابم وجيات نظر أمريكيين حول العمل اإليجابي ،وتطوير آراء
تثقيفي حول العمل اإليجابي.
ويحتوى الدليل عمى ثالث أن ط تتضمن المناق

في الص  ،وعمل المجموعات

الصغيرة ،وتوفير بيانات لمطمب  .وي جع منيج التعمم الن ط المست دم الطمب عمى فيم الوقائع
أو معرفتيا من أجل البدء بالتحميل والتألي  ،وتقييم المسائل والمفاىيم التي يتم دراستيا مع
ظيور بعض الصعوبات مثل عدم قناع بعض الطمب بفاعميات التعمم الن ط واعتقاد بعض
المعممين والطمب بأنيا مضيع لموقت.
وأجرت فوكس) (Fox, 1998دراس عن التعمم الن ط أوضحت فييا أن المستوى
المن فض لنجاح طالب الرياضيات ،وتطبيق توصيات تطويرىا ،الصادرة عن المجمس الوطني
اتمريكي لمعممي الرياضيات ،وظيور الرياضيات العالجي لما بعد الثانوي  ،قد جعت الباحث
عمى ا تيار دراستيا ،حيث طبقت التصميم بو التجريبي الذي ا تمل عمى ست صفو

دراسي
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الل اتسابيع السبع اتولى من الفصل الدراسي ،تم بعدىا توزيع آل

من مقرر الجبر لطمب الكمي

حاسب لمرسم البياني عمى طمب المجموع التجريبي طيم مدة الدراس  ،و الل ا

تبارات المترتب

عمى ذلك ،وتدريبيم عمييا ،في الوقت الذي است دم فيو الطمب في المجموع الضابط اآل ت
الحاسب العادي  ،دون القيام بعمميات الرسم البياني.
وتألفت عين الدراس من ( )166من الطمب قدموا ا تبا اًر قبمياً وآ ر بعدياً ،وأجابوا عن
فقرات استبان

اص با تجاىات .وقد أ ارت نتائج ا تبار تحميل التباين اتحادي )(ANOVA

إلى عدم وجود فروق ذات د ل إحصائي بين طمب المجموعتين في ا تبار التحصيل وا تجاىات
نحو الرياضيات .وكان قد تم جمع معمومات إضافي من استبان أ رى ،وزعت عمى الطمب  ،ومن
مقابالت المدرسين ،ومن ن رة يومي تصدر عن الطمب  ،ومن ك و

العالمات أو الدرجات

الفصمي ال اص بيم .وعند مقارن الباحث الطمب الذين لم ي تركوا في الدراس والممتحقين بمادة
الجبر ،لم ينجح منيم حسب نمط التعمم الن ط سوى  %15فقط ،وذلك نظ اًر لوجود صعوبات عديدة
في عممي تطبيق التعمم الن ط.
واىتمت دراس سميث ) (Smith, 1998بت جيع تالميذ الص
المواد المرجعي من

ال امس عمى است دام

الل الطريق ا ستنتاجي والوسائل التعميمي المرئي بعد است دام

المقابالت وا ستبانات .وأظيرت النتائج أنو عند الممارس ظيرت صعوب تتمثل في أنيم لم
يكونوا قادرين عمى است دام مواد المراجع .وفي ضوء ذلك أوصت الدراس بضرورة عقد دروات
تدريبي لممعممين من أجل إلماميم بالتعمم الن ط والتعمم التعاوني والصعوبات التي تحول دون
تطبيقيما ،مع توصيل المدارس الحكومي وال اص بأفضل بك من المعمومات وبأسعار
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ستفادة الطمب والمعممين من وسائل ا نفجار المعرفي الحديث و سيما

زىيدة

بكات

ا نترنت.
وأوضحت دراسة مكيني ) (McKinney,1998أن لمتعمم الن ط مجموع من العناصر
تتمثل في ممارس المتعمم لمتحدث وا ستماع والقراءة والكتاب  ،والقاء اتسئم  ،والحركم والتفاعمل ممع
عناصممر الموق م

التعميمممي ات ممرى واصممدار ردود الفعممل المناسممب والممت مص مممن الصممعوبات التممي

تواجو عممي التطبيق لمتعمم الن ط في الموق

التعميمي التعممي.

وقارنمممت د ارس م م كريستيانســــون وفيشــــر )Fisher,1999

&

 (Christianasonبم ممين

مجم مموعتين إح ممداىما طب ممق عميي مما عناص ممر ال ممتعمم الن ممط باس ممت دام مجموع ممات المناق م م الص ممغيرة
وات ممرى التممي اعتمممدت عمممى التممدريس المعتمماد ،وك ممفت النتممائج عممن فعالي م مجموع م الممتعمم الن ممط
وذل ممك ف ممي ع ممالج ص ممعوب الفي ممم الص ممحيح وال ممدقيق لممف مماىيم المتض مممن ف ممي موض مموعات ا نت ممار
وا متصمماص المتضمممن بوحممدة فممي مقممر الفيزيمماء .وقممد أوصممت الد ارس م بممإجراء مزيممد مممن الد ارسممات
حول التعمم الن ط وعناصره الم تمف بالمراحل التعميمي الم تمف وفي م تم

المجا ت.

رسم لينـدو ) (Lindow, 2000فعاليم عناصمر المتعمم الن مط إلحمدى المقمررات العمميم
كمذلك أظيمرت د ا

العام م حممول دورة الكربممون لممدى مجموعممات التعمملم الن ممط تممم ت زينيمما عمممى أ ممرط فيممديو ،تبعتيمما إج مراء
مقابالت مع الطمب الم تركين في الدراس  ،وقد است دم الباحث جميع المعمومات التي حصل عمييا
في حصص التعمم الن ط كبداي لممناق ات حول المفاىيم العممي  ،حيث ا ترك الطالب بثقم عاليم
في الدفاع عن أفكارىم ،فاتضح مدى إلماميم بيذه المفاىيم واتمثم  .وقد أكدت الدراس عمى وجود
تحس ممن واض ممح ف ممي ع ممالج ص ممعوب إلم ممام الطمبم م بالمف مماىيم العمميم م  ،وان التف مماعالت المفظيم م ب ممين
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المجموعات قد أدت إلى تسييل عممي التعمم ،وأن تطبيق التعمم الن مط والتمدريب عمييما قمد أدى إلمى
تطورات إيجابي متقدم لإللمام بالمفاىيم العممي .
وأجممرت كــارول ولينــدر ) (Carroll & Leander, 2001د ارسم ىممدفت إلممى زيممادة
دافعيم م طمبم م لصم م

ال ممامس اتساس ممي لم ممتعمم ف ممي م ممادة التربيم م ا جتماعيم م م ممن ممالل توظيم م

اسممتراتيجيات الممتعمم الن ممط ،إذ اسممت دمت الباحثتممان ال ممبكات المفاىيمي م وأسمماليب اتسممئم المتنوع م
وذلممك بيممد

تحسممين ميممارات التفكيممر العميمما لممدى الطمب م وزيممادة قممدرتيم عمممى تنظمميم وفيممم البيانممات

والمعمومات ،والتعمم التعاوني بيد

زيادة دافعي الطمب وتعزيز ميارات التواصل ا جتماعي لدييم.

كما أظيرت الزيارات الصفي التي قامت بيا الباحثتان عدة صعوبات من أىميا أن اتجاىات الطمب
نحو التعمم كانت سمبي  ،وأن الطمب

يبدون اىتماماً نحو اتن ط التعميمي .

وي ير ريجز ) (Riggs, 2001إلى أن معممي المدراس الثانوي العام والمتوسط يرون أن
تطبيق عناصر التعمم الن ط من مسئوليتيم اتولي  .إذ يوجد إدراك متزايد بأن عمييم أيضاً لعب
دور فاعل في التأكيد عمى أن الطمب لم يت مفوا بسبب م كالت القراءة وانما لقم است دام
التعمم الن ط .ويؤكد ىذا القرار أن معممي المدارس المتوسط والثانوي ليسوا بحاج ليكونوا
أ صائيين في القراءة وليسوا بحاج لقضاء الوقت في التعمم اتساسي لضمان تحسين ميارات
التفكير الناقد .ومن ثم يمكن دمج استراتيجيات التعمم الن ط التي وصفيا التقرير في مضمون
ميدان التعمم عمى أساس يومي .ويقوم التعزيز عمى نتائج البحث ،واآلراء المؤلف من المواد
المطبوع  ،ومن ثروة ىائم من اتمثم من تجارب المعممين و براتيم .ويقسم إلى اتقسام
اآلتي  :مقدم  ،وفيم الم كم  ،والطريق التي تحد فييا استراتيجيات التعمم الضعيف من نجاح
الطمب في اإلدراك المتميز ،واستراتيجيات التعمم الن ط ،وا ستنتاج ودعم المدرسين ،والعمل
بانسجام ،وات اذ نيج عمى مستوى المدرس إللقاء المحاضرات في استراتيجيات القراءة .ومع
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المعممين في تنفيذ استراتيجيات التعمم

ذلك فقد ظيرت بعض الصعوبات التي تتمثل في ضع

الن ط ،ونظرتيم إلى ىذا النوع من التعمم نظرة غير سميم  ،وأنو مضيع لموقت ،وأنيا تزيد في
الغالب في المدارس الحكومي وتقل في المدارس ال اص .
وأجرى بي وب ) (Bishop, 2002دراس كجزء من م روع كبير يبحث في ا صالح
التربوي والتعمم الن ط من أجل الديمقراطي  ،حيث سجل فيو إثنان من المعممين و( )34طالباً
من ثالث مدارس ثانوي في سموفاكيا .وتم تصني

الفقرات كسمبي من جانب ( )22فرداً،

ومحايدة من جانب ( )14فرداً ،وايجابي من جانب فردين فقط .كما ظير أنو يكون من
الصعب تعزيز التسامح الديمقراطي ،وطرح مواق

سمبي في اتساس نحو الغجر .وقد طمب

من الطمب أن يأ ذوا دروات في التربي الوطني في المدارس الثانوي وا بتدائي  ،ولكن برة
الطمب كانت في المنيج التربوي المتعمق باستظيار المعرف غيباً مما يتطمب تنفيذ عمميات تعمم
ن ط تعزز من التسامح بين أمور أ رى ،ولكن المنيج الدراسي السموفاكي يتغير ببط ،في
آ ر اتمر .وعندما تقوم جماع ثقافي بالحط من قدر القراءة والكتاب كما يبدو عند الغجر،
وعندما تعمل المدارس عمى افتراض أن المعرف تتمثل فقط في القراءة والكتاب  ،فإنو يتم التقميل
من أن المعرف ال فوي وثقاف ال عب في الوقت نفسو .ولكي يكون ىناك ديموقراطي  ،فإن
الغجر والسال

عمى حد سواء يجب أن يجربوا منيج كل منيما اآل ر ،والعمل عمى جسر تمك

اليوة ،قد يثبت صعوبتو في تنفيذ فعاليات التعمم الن ط التي توجد فييا محاباة نحو السموفاك،
والنظرة الدوني لمطالب الغجر .ومن ناحي أ رى ،فإن وجود أوقات يتم فييا تفاعل السموفاك
مع (الغجر الجيدين) يوحي باتجاه مستقبل واعد .وسيتطمب اتمر عمالً جاداً من جانب
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المعممين السموفاك ،ولكن الحال اتسري وا قتصادي السيئ لمطمب الغجر وتعودىم عمى
أسموب المحاضرة يحول دون نجاح تنفيذ التعمم الن ط بطريق فاعم .
وطبق ستيل ) (Steel , 2002دراس عمى مجموع من المعممين الذين يكافحون من أجل
تنفيذ الدروس اإلبداعي لربط الطمب بديناميكي العموم ،ولممساعدة عمى دمج البرامج العممي مع
فمسف التعمم ،عن طريق العمل والن اط ،مما أدى إلى أقتراح الييئ العامم في المدارس
الثانوي إلى تطبيق م روع لإلنضباط الدا مي ،وقام ذلك الم روع عمى التعمم المجازي وتم
تعديمو فيما بعد ليوسع من ميارات الطالب اإلبداعي وميارات التفكير الناقد .وتم تحديد قدرات
الطمب عمى است دام ا ستد ل وتطوير وتنقيح اآلراء اليادف  ،واست دام أسس بحثي لعالقات
السبب والنتيج كميادين مرغوب لمتطور ،مما يمثل نجاحاً لمتعمم الن ط .ومع ذلك ،فقد وجدت
بعض العقبات التي تمثمت في ضع

ثق بعض المعممين بفوائد التعمم الن ط ،ومقاومتيم

لمتغيير ،وقم التجانس بين الطمب من حيث اتصول في فعاليات التعمم الن ط.
كمذلك أثبتمت د ارسم ديفيـد وويمـد ) (David & Wilder,2003أن اسمت دام عناصمر
التعمم الن ط في تدريس الرياضيات يسمح بمالت مص ممن صمعوبات تنميم المفماىيم وقمم مسماعدة
المتعممممين عمممى اسممتيعاب المجممردات وضممع

تكمموين صممور ذىني م تسمماعدىم عمممى التفكيممر فيممما

يقومون بو .وىمذا يمكمنيم ممن اسمتيعاب المفماىيم وفيمم كمل جزئيمات الموضموع فيمماً واعيما دقيقماً،
مم مما يس مماعدىم عمم مى القي ممام بعمميم م الت م ممين واإلقن مماع والتق ممدير والمالحظم م وفي ممم ال صوص مميات
والعموميات ،وبناء المعرف بأنفسيم.
وىدفت دراس ماىر وجمو ) (Mahiroglu,2007إلى تحديد آراء المعممين نحو ميارات التفكير
عالي المستوى بالنسب لممدارس ا بتدائي والضواحي والمناطق الريفي النامي والمتطورة ،وتحديد
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المسائل التي غطاىا ىذا البحث فيما يتعمق بميارات التفكير عالي المستوى لدى الطمب  :مثل
م روع قائم عمى ميارات التعمم الن ط ،وميارات حل الم كالت ،ونقل ميارات المعرف ا قتصادي
وميارات التفكير الناقد ،مع است دام نموذج لم طط عام .وتم ا تيار مقاطع من كل منطق
منا ي كعين  ،وتم تطوير ا ستبانات .وأرسمت أعداد كافي من المطبوعات إلى المدارس ليتم
تعبئتيا من قبل المدرسين وأرجع حوالي ( )645واحداً منيا .وقد أظيرت النتائج ت ابو ميارات
التفكير ذات المستوى العالي لطالب المراحل اتولى والثاني في الدراس من حيث المناطق ،وتقع
في مستوى "المتوسط" .وكانت القدرة عمى معرف القراءة والكتاب الن ط ىي اتعمى ،في حين أن
قدرات المغ اتجنبي ىي اتدني .وفسر الباحث كل ذلك بوجود صعوبات تحول دون التطبيق
الحقيقي لمتعمم الن ط تتمثل في ميل بعض المعممين إلى المحاضرة ،وضع
البحث العممي ،وقم الصفو

الطمب في أساليب

المالئم لمتعمم الن ط.

وأجرى شيفنز وآخرون ) (Scheyvens, R.,et.al. 2008دراس ىدفت إلمى استقصماء
أثممر توظيم

اسممتراتيجيات الممتعمم الن ممط فممي تممدريس الجغرافيمما وأىميم ىممذه ا سممتراتيجيات فممي إ مراك

المتعممممين فممي الموقم

التعميمممي ،مقارن م بط ارئممق التممدريس ا عتياديم التممي ييمميمن فييمما المعمممم عمممى

العممي التعميمي و يتيح الفرص لممتعممين لمم ارك الفاعم فييما .وقمد أكمدت الد ارسم عممى أىميم
توظي
أن توظي

استراتيجيات التعمم الن ط في تدريس ممادة الجغرافيما ،ورفمض كمل ا عتقمادات التمي تمرى فمي
استراتيجيات التعمم الن ط يصعب تنفيذىا في الكثير من المواقم

تتطم م ممب أن يك م ممون ل م ممدى الطمبم م م معرفم م م مس م ممبق بمحت م مموى الموقم م م

التعميميم  ،وذلمك تنيما

التعميم م ممي ،وأن تطبي م ممق غالبيم م م

اسممتراتيجيات الممتعمم الن ممط تتطمممب جيممداً كبيم اًر مممن قبممل المدرسممين والطمبم عمممى حممد السمواء بصممر
النظر عن جنسيم.
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دراس الزايدي(0438هـ 3119 -م) إلى معرف أثر التعمم الن ط في تنمي التفكير
ا بتكاري والتحصيل الدراسي بمادة العموم لدى طالبات الص
التقميدي  .وتحقيقاً ليد

الثالث المتوسط ،مقارن بالطريق

الدراس است دمت الباحث المنيج بو التجريبي ،حيث طبقت الدراس عمى

عين بمغ حجميا ( )65طالب من طالبات الص

الثالث المتوسط في مدين مك المكرم

الل

الفصل الدراسي الثاني لعام 1408ىم ( )0339م ،وزعت عمى مجموعتين؛ تكونت المجموع
التجريبي من ( )90طالب والمجموع الضابط من ( )70طالب  .وقد قامت الباحث باست دام التعمم
الن ط في وحدة"ال غل والطاق " لممجموع التجريبي  ،أما المجموع الضابط فقد درست بالطريق
تم إ ضاع المجموعتين
التقميدي  .و ّ

تبار التحصيل الدراسي الذي تم إعداده من قبل الباحث ؛

حيث تم تطبيقو بعد ضبطو وتقنينو ،والتأكد من صدقو وثباتو ،باإلضاف إلى ا تبار التفكير
ا بتكاري لتورانس الفئ (ب) وتم تطبيقيما قبمياً وبعدياً .و تبار صح فرضيات الدراس عولجت
بياناتيا إحصائياً باست دام ا تبار ) (T- Testوتحميل التباين المصاحب ) .(ANCOVAوقد
أظيرت نتائج الدراس وجود فروق ذات د ل إحصائي عند مستوى الد ل ( )  ≥ 0.05بين
متوسط درجات المجموع التجريبي  ،ومتوسط درجات المجموع الضابط في التطبيق البعدي
لمقياس التفكير ا بتكاري فيما يتعمق بميارات الطالق  ،والمرون  ،واتصال  ،والتفاصيل ،والقدرة
الكمي لمتفكير ا بتكاري ،وذلك لصالح المجموع التجريبي بعد ضبط التحصيل القبمي .كما وجدت
فروق ذات د ل إحصائي ( )0.05بين متوسط درجات المجموع التجريبي  ،ومتوسط درجات
المجموع الضابط في التطبيق البعدي

تبار التحصيل في مادة العموم ،عند المستويات

المعرفي الدنيا والعميا ومستوى التحصيل الكمي ،وذلك لصالح المجموع التجريب  ،بعد ضبط
التحصيل القبمي .كما أظيرت النتيج العام لمدراس وجود أثر إيجابي ست دام التعمم الن ط في
تنمي التفكير ا بتكاري والتحصيل الدراسي في وحدة ال غل والطاق بمادة العموم لدى طالب الص
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الثالث المتوسط مع وجود بعض العقبات أو الم كالت التي تقمل من فائدة التعمم الن ط .وفي
ضوء نتائج الدراس أوصت الباحث بمجموع من التوصيات جاء منيا :التوجو ست دام التعمم
الن ط والتصدي لممعوقات أمامو ،وا ىتمام بتنمي التفكير ا بتكاري والتحصيل الدراسي في تدريس
العموم في مراحل التعميم الم تمف  .وتقترح الباحث إجراء مزيد من الدراسات حول التعمم الن ط في
تدريس العموم بصف

اص وفي المواد الدراسي ات رى بصف عام  ،مع دراس إمكاني التعمق في

العقبات أمام ذلك النوع من التعمم.

تعقيب عمى الدراسات السابقة:
من مراجع الدراسات السابق  ،يالحظ ما يأتي:
 .1التركيز في ىذه الدراسات كاف عمى عناصر وفعاليات التعمم الن ط ،ذلك التوجو الجديد
في ميدان التربي والتعميم.
 .2استفادة الباحث من الدراسات السابق من حيث تطوير ا ستبان وربط نتائج دراستو بنتائج
تمك الدراسات.
تم تطبيقيا عمى البيئ التربوي العربي ىي دراس (الزايدي،
 .3وجود دراس واحدة فقط ّ
 )2009فييا تمميحات بسيط عن معوقات التطبيق لمتعمم الن ط ،في حين توجد ست
ع رة دراس أجنبي  .وقد يعود السبب في ذلك إلى حداث ا ىتمام بموضوع التعمم الن ط
من جانب الباحثين العرب و سيما في موضوع صعوبات تطبيقو.
 .4تناول بعض الدراسات أثر التعمم الن ط في التفكير مثل دراس ) (Smith,1998والتفكير
الناقد مع اإل ارة لبعض الصعوبات مثل دراس ) (Riggs,2001والتفكير اإلبداعي مثل
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دراس ) (Steel,2002ودراس (الزيداي ،)2222 ،وىو ما لم تتناولو الدراس الحالي إ
قميالً.
 .5تركيز بعض الدراسات السابق عمى تطبيق التعمم الن ط في التربي الوطني والحقوق
المدني والديمقراطي مع التمميح لبعض الصعوبات مثل دراس ) (Monk,1994ودراس
) (Bishop,2002وىو ما لم تتناولو الدراس الحالي إ قميالً.
 .6اىتمام بعض الدراسات السابق بعناصر التعمم الن ط مع التمميح لبعض الصعوبات مثل
دراس ) (Christianason & Fisherm1999مع اإل ارة قميالً إلى بعض الصعوبات
وىو ما لم تتناولو الدراس الحالي إ ب كل مبسط.
 .7تناول بعض الد ارسمات السابق استراتيجيات التعممم الن ط مع ذكر عدد بسيط من
الصعوبات أو العقبات مثل دراس ) (Carrol & Leander,2001ود ارسم (Scheyvens
) et.al.,2008وىو ما تتطرق إليو الدراس الحالي إ قميالً.
 .8تتميز الدراس الحالي بأنيا الدراس الوحيدة في اتردن (عمى حد عمم الباحث) التي تناولت
صعوبات تطبيق التعمم الن ط من وجي نظر المعممين في ضوء متغيرات ال برة والسمط
الم رف والجنس ،بل ولم يجد الباحث من تصفحو لم بك العنكبوتي أي دراس مماثم في
البيئ التربوي العربي .
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فصل الثالث
الطريقـة واإلجـراءات
تناول الباحث في ىذا الفصل المنيج المست دم في الدراس  ،ومجتمع الدراس  ،وعينتيا،
وأدواتيا ،ومتغيرات الدراس  ،والمعالج اإلحصائي المست دم  .وفيما يأتي توضيح لكل ذلك:
منهج الدراسة:
است دم الباحث في ىذه الدراس المنيج الوصفي المسحي ،ممثالً في توزيع استبان عن
صعوبات تطبيق التعمم الن ط في البيئ التربوي اتردني .

مجتمع الدراسة :
يتأل

مجتمع الدراس من جميع معممي المدارس الثانوي الحكومي وال اص في محافظ

مأدبا والذين بمغ عددىم ( )699معمماً ومعمم  ،منيم ( )401معمماً ومعمم ٍ في ( )48مدرس
حكومي و( )078معمماً ومعمم في ( )09مدرس

اص .

عينة الدراسة:
ا تار الباحث عين الدراس ع وائي طبيقي مولف من ( )013من معممي مجتمع الدراس
تم تقسيميم حسب
والذين بمغ عددىم ( )699معمماً ومعمم وبنسب ( )%03من ذلك المجتمع .وقد ّ
متغيرات ال برة والسمط الم رف والجنس كما يوضحو الجدول ( )0اآلتي:
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خذول سلى ()3
ػُُح انذساسح زسة يرغُشاخ انخثشج وانسهـح انًششفح واندُس
الم يٍ  5سُىاخ

 77يؼهًاً

يٍ  5انً الم يٍ  01سُىاخ

 27يؼهًاً

 01سُىاخ واكثش

 106يؼهًاً

زسة انسهـح

يذاسط زكىيُح

 150يؼهًًا

انًششفح

يذاسط خاطح

 60يؼهًاً

ركش

 90يؼهًاً

زسة انخثشج

 210يؼهًاً

 210يؼهًاً

 210يؼهًاً

زسة اندُس
إَثً

 120يؼهًاً

أداج انذساسح:
رّضٍذأكاحاٌلهاسخفٟاسزجبٔخلبَاٌجبؽشثزؽ٠ٛو٘بؽٛيصؼٛثبدرؽج١كِؼٍّٟاٌّوؽٍخ
اٌضبٔ٠ٛخٌٍزؼٍُإٌشػٚ،مٌهثبالسزفبكحِٓاألكةإٌظوٞاٌّزصًٚثؼطاٌلهاسبداٌخبثمخٚ .لل
ٚظؼذاألكاحفٟصٛهرٙباأل١ٌٚخف)06(ٟفموحرزٕبٚيصؼٛثبداٌزؽج١كاٌّؾزٍّخٌٍزؼٍُإٌشػ .

طذق أداج انذساسح:
لبَ اٌجبؽش ثزٛى٠غ االسزجبٔخ اٌز ٟؼٛه٘ب ػٍ ٝػلك ِٓ اٌّؾىّ ِٓ ٓ١وٍ١بد اٌزوث١خ فٟ
ثؼطاٌغبِؼبداألهكٔ١خِِٓٚغّٛػخِٓاٌّؼٍّٚٓ١اٌّشوفٓ١اٌزوثٓ١٠ٛمٞٚاٌقجوحاٌؽٍ٠ٛخ،
ٚمٌهِٓأعًاٌزأولِٓصللٙباٌظب٘و،ٞؽ١شرُّاػزّبكٔخجخِِٛٓ%83افمخاٌّؾىّٓ١ػٍٝ
أٞفموحِٓفمواداالسزجبٔخٌٍؾىُػٍٝصالؽ١خثمبئٙبٚ.للؼبٌتاٌّؾىّْٛثؾنف()6فمواد
هأٚاأْػاللزٙبظؼ١فخِ،غإعواءرؼل٠الدػٍٝغ١و٘بٚ.للاسزمواٌؼلكإٌٙبئٌٟإلسزجبٔخػٍٝ
()03فموحوّب٠زعؼِٓاٌٍّؾك(،)1وّبأْلبئّخاٌّؾىّٛ٠ٓ١ظؾٙباٌٍّؾك( .)0
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ثثاخ أداج انذساسح:
ٌمل رُ اسزقلاَ ؼو٠مخ إػبكح االفزجبه  Tests – Retestػٍ ٝػٕ١خ اسزؽالػ١خ ثٍغ ػلك
أفواك٘ب (ِ )03ؼٍّبا ِٚؼٍّخ ثفبصً ىِِٕ ٟملاهٖ أسجٛػبْٚ ،ؽخبة ِؼبًِ اهرجبغ ث١وسْٛ
 Pearsonث ٓ١اٌزؽج١م ٓ١األٚي ٚاٌضبٔ ،ٟؽ١ش ثٍغ اٌـ (  .)3.80وّب رُّ ؽخبة ِؼبًِ االرخبق
اٌلافٍٟؽختِؼبكٌخوؤٚجبؿأٌفبCronbach Alphaاٌنٞثٍغ( .)3.90

يرغُشاخ انذساسح:
ٌملرعّٕذِزغ١واداٌلهاسخا٢ر :ٟ
 .1سٕٛاداٌقجوحٌٙٚبصالصخِخز٠ٛبد:
*ألًِٓ5سٕٛاد 
*5سٕٛادٚألًِٓ13سٕٛاد .
*13سٕٛادفأوضو .
.0اٌغٙخاٌّشوفخٌٙٚ:بِخز٠ٛبْ :
*ِلاهًؽى١ِٛخ .
*ِلاهًفبصخ .
.0اٌغٕسٌٗٚ:فئزبْ :
*ِؼٍّ .ْٛ
*ِؼٍّبد .
.4صؼٛثبدرؽج١كاٌزؼٍُإٌشػٚاٌزٟرُّل١بسٙبثٛاسؽخاالسزجبٔخاٌزٟؼٛه٘باٌجبؽشألعً٘نا
اٌغوض،ؽ١شرُّل١بًِخز٠ٛبدشلرٙبوب٢ر :ٟ
ِخزِٕٜٛقفطِ:بث .1.00-1ٓ١ِخزِٜٛزٛسػِ:بث .0.67-1.04ٓ١ِ-خزِٜٛورفغِ:بث5.33–0.68ٓ١
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المعالجة اإلحصائية:
 .1المتوسطات الحسابي وا نحرافات المعياري والرتب ومستوى الصعوب لإلجاب عن السؤال
اتول.
 .2تحميل التباين اتحادي  One-Way ANOVAلإلجاب عن السؤال الثاني.
 .3اتحصائي "ت" ” t”-testلعينتين مستقمتين لإلجاب عن السؤالين الثالث والرابع.

إجراءات الدراسة:
قام الباحث في الدراس الحالي بتطبيق اإلجراءات البحثي اآلتي :
 .1تطبيق دراس استطالعي لمتأكد من وجود الم كم في الواقع التربوي اتردني.
 .2تحديد مجتمع الدراس وعينتيا.
 .3إعداد أداة الدراس المطموب .
 .4عرض أداة الدراس عمى مجموع من المحكمين المت صصين لمتأكد من صدقيا.
 .5حساب ثبات ا ستبان بمعادل كرونباخ ألفا وبمعامل ارتباط بيرسون.
 .6الحصول عمى طاب تسييل ميم الباحث من جامع ال رق اتوسط إلى و ازرة التربي
والتعميم.
 .7توزيع ا ستبان عمى عين من المعممين في محافظ مأدبا اتردني .
 .8جمع أداة الدراس بعد تعبئتيا من العين .
 .9معالج البيانات إحصائياً.
 .11عرض النتائج في جداول اص .
 .11مناق

النتائج واصدار التوصيات المناسب .
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الفصل الرابع
نتائج الدراسة

05

انفظم انشاتغ
َرائح انذساسح
يتضمن ىذا الفصل عرضاً لمنتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراس من الل اإلجاب عن
أسئمتيا ،وعمى النحو اآلتي:
السؤال األول :ما صعوبات تطبيق التعمم النشط في المدارس الثانوية في محافظة مأدبا
من وجهة نظر المعممين؟
لإلجاب عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابي وا نحرافات المعياري لصعوبات
تطبيق التعمم الن ط في المدارس الثانوي في محافظ مأدبا من وجي نظر المعممين  ،والجدول
( )3يبين ذلك.
اندذول ()3
انًرىسـاخ انسساتُح واالَسشافاخ انًؼُاسَح وانشذة نًسرىي طؼىتاخ ذـثُك انرؼهى انُشؾ فٍ
انًذاسط انثاَىَح فٍ يسافظح يأدتا يٍ وخهح َظش انًؼهًٍُ يشذثح ذُاصنُاً
انشلى

انفمشج

انًرىسؾ
انسساتٍ

االَسشاف
انًؼُاسٌ

انشذثح

يسرىي
انظؼىتاخ

11

زاخح انرؼهى انُشؾ إنً يهاسج ػانُح يٍ خاَة انًؼهًٍُ  ،يًا
لذ ال َرىفش نذي انكثُشٍَ يُهى0

3.85

1.32

1

يشذفغ

12

اػرماد انؼذَذ يٍ انًؼهًٍُ تأٌ األَشـح انكثُشج انرٍ َرـهثها
انرؼهى انُشؾ ذًثم يؼُؼح نهىلد0

3.53

1.34

2

10

ذؼىد انـهثح ػهً اسرخذاو انًؼهًٍُ نهًساػشج فٍ انرذسَس
يًا َسذ يٍ ذـثُك انرؼهى انُشؾ0

3.56

1.25

3

19

ذؼىد انًؼهًٍُ ػهً أسهىب انرسؼُش انرمهُذٌ انزٌ َرـهة
أَشـح يسذدج0

3.08

1.24

4

يرىسؾ

1

ػؼف إنًاو انًؼهًٍُ تانرؼهى انُشؾ

3.41

1.15

5

يرىسؾ

20

َمض انًؼذاخ واألدواخ واألخهضج وانًشاخغ انرٍ ذسراخها
أَشـح انرؼهى انُشؾ0

3.17

1.28

6

يرىسؾ

8

كثشج أػذاد انـهثح فٍ انسدشج انذساسُح ،يًا َمهم يٍ فشص
ذـثُك انرؼهى انُشؾ0

3.34

1.30

7

يرىسؾ

يرىسؾ
يرىسؾ

06

21

ؿثُؼح انًادج انرؼهًُُح ال ذرـهة أَشـح ذؼهًُُح كثُشج0

3.13

1.20

8

يرىسؾ

4

ػؼف اإليكاَُاخ انًذسسُح يًا َسىل دوٌ ذـثُك انرؼهى
انُشؾ0

3.29

1.39

9

يرىسؾ

16

ػؼف انشوذ انًؼُىَح نذي انًؼهًٍُ ذدؼههى َؼضفىٌ ػٍ
انمُاو تأَشـح يرؼثح نهى0

2.72

1.13

9

يرىسؾ

9

يماويح تؼغ انًؼهًٍُ نفكشج انرغُُش فٍ أسانُة انرذسَس
يًا َسذ يٍ اسرخذاو انرؼهى انُشؾ0

3.24

1.17

11

يرىسؾ

7

اػرماد تؼغ انًؼهًٍُ أٌ ذـثُك انرؼهى انُشؾ َمهم يٍ لـغ
انًادج انذساسُح0

3.20

1.14

12

يرىسؾ

17

ػؼف انسًاسح نذي انًششفٍُ انرشتىٍَُ نرـثُك ػُاطش
انرؼهى انُشؾ ػُذ إششافهى ػهً انًؼهًٍُ0

2.70

1.15

12

يرىسؾ

18

زاخح انرؼهى انُشؾ يٍ انًؼهى انمُاو تؼًهُاخ ذخـُؾ دلُمح
َىيُاً0

2.68

1.08

14

يرىسؾ

13

ذؼاسع فكشج انرؼهُى انُشؾ يغ تؼغ انمُى االخرًاػُح انرٍ
ذشي تأٌ انًؼهى هى يسىس انؼًهُح انرؼهًًُُح انرؼهًُح0

2.83

1.26

14

يرىسؾ

15

يماويح اإلداسج انًذسسُح نًرـهثاخ انرؼهى انُشؾ نساخرها إنً
ذكانُف إػافُح0

2.73

1.12

16

يرىسؾ

2

يماويح انؼذَذ يٍ انًؼهًٍُ نًرـهثاخ انرؼهى انُشؾ0

3.09

1.15

17

يرىسؾ

22

انؼاللح غُش انسسُح تٍُ انًؼهًٍُ وانـهثح يًا َمهم يٍ َداذ
أَشـح انرؼهى انُشؾ0

2.94

1.33

18

يرىسؾ

14

اػرماد انؼذَذ يٍ انًؼهًٍُ تأٌ األَشـح انكثُشج انرٍ َرـهثها
انرؼهى انُشؾ ذىنذ نهى يشكالخ ػذَذج0

2.59

1.09

19

يرىسؾ

23

األوػاع انًادَح انظؼثح نهكثُش يٍ ػائالخ انـهثح ،يًا َسذ
يٍ انمُاو تأَشـح انرؼهى انُشؾ انرٍ ذرـهة َفماخ يانُح0

2.90

1.42

20

يرىسؾ

6

شكم انغشف انظفُح وانًماػذ انذساسُح َؼُك ذـثُك انرؼهى
انُشؾ0

3.01

1.25

21

يرىسؾ

30

انؼضنح انرٍ َؼاٍَ يُها تؼغ انـهثح ،يًا َسىل دوٌ َداذ
انرؼهى انُشؾ0

3.06

1.21

21

يرىسؾ

29

انذوساخ انرذسَثُح انخاطح تانًؼهًٍُ ال ذرؼشع نًىػىع
انرؼهى انُشؾ0

2.84

1.27

23

يرىسؾ

3

يماويح انـهثح نكثشج األَشـح انرٍ َرـهثها انرؼهى انُشؾ0

2.95

0.97

24

يرىسؾ
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5

يؼاسػح انؼذَذ يٍ انًؼهًٍُ نمُاو انـهثح تانذوس األساسٍ فٍ
انؼًهُح انؼهًُح انرؼهًُح انرٍ َرـهثها انرؼهى انُشؾ0

2.93

1.21

24

يرىسؾ

28

ػؼف ػاللح تؼغ انًىػىػاخ انًذسسُح ترـثُماخ انرؼهى
انُشؾ0

2.72

1.31

26

يرىسؾ

24

وخىد َظاو انظفىف انًدًؼح نذي تؼغ انًذاسط يًا َسىل
دوٌ ذـثُك انرؼهى انُشؾ0

2.68

1.33

27

يرىسؾ

25

ػؼف اإلداسج انظفُح نذي انًؼهًٍُ يًا َمهم يٍ فشص َداذ
انرؼهى0

2.65

1.22

27

يرىسؾ

26

ػؼف انـهثح فٍ يداالخ انثسث انؼهًٍ انرٍ َرـهثها انرؼهى
انُشؾ ذسذ يٍ ذـثُمه0

2.58

1.15

29

يرىسؾ

27

لهح انًشوَح فٍ خذول انذسوط األسثىػٍ ال َسًر تفؼانُاخ
انرؼهى انُشؾ0

2.49

1.07

30

يرىسؾ

3.00

0.68

انذسخح انكهُح

يرىسؾ

يالحظ من الجدول ( )3أن صعوبات تطبيق التعمم الن ط في المدارس الثانوي في محافظ
مأدبا من وجي نظر المعممين إذ بمغ متوسطو الحسابي ( )3.00وانح ار

معياري ( )0.68وبدرج

متوسط  ،وجاءت فقرات ىذا المجال في المستويين المرتفع والمتوسط ،إذ تراوحت المتوسطات
الحسابي بين ( ،)2.49 -3.85وجاءت في الرتب اتولى الفقرة ( )11التي تنص عمى" حاج
التعمم الن ط إلى ميارة عالي من جانب المعممين ،مما قد
حسابي ( )3.85وانح ار

يتوفر لدى الكثيرين منيم " ،بمتوسط

معياري ( ،)1.32وبمستوى مرتفع ،وفي الرتب الثاني جاءت الفقرة ()10

التي تنص عمى " تعود الطمب عمى است دام المعممين لممحاضرة في التدريس يحد من تطبيق التعمم
الن ط " .بمتوسط حسابي ( )3.56وانح ار
قبل ا

معياري ( )1.25وبمستوى متوسط ،وجاءت في الرتب

يرة الفقرة ( )26التي تنص عمى " ضع

الطمب في مجا ت البحث العممي التي يتطمبيا

التعمم الن ط تحد من تطبيقو " بمتوسط حسابي ( )2.58وانح ار
متوسط ،وجاءت في الرتب ا

معياري ( ،)1.15وبمستوى

يرة الفقرة ( )27التي تنص عمى" قم المرون في جدول الدروس

08

اتسبوعي

يسمح بفعاليات التعمم الن ط ".بمتوسط حسابي ( )2.49وانح ار

معياري ((1.07

وبمستوى متوسط.
السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05في صعوبات تطبيق التعمم النشط
في مدارس محافظة مأدبا من وجهة نظر المعممين ،تعزى إلى سنوات الخبرة (أقل من  5سنوات،
و 5سنوات وأقل من  ،10و  10سنوات وأكثر)؟
ولالجاب عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابي وا نحرافات المعياري لمستوى
صعوبات تطبيق التعمم الن ط في مدارس محافظ مأدبا من وجي نظر المعممين ،تعزى إلى
متغير ال برة  ،ويظير الجدول ( )4ذلك.
اندذول ()4
انًرىسـاخ انسساتُح واالَسشافاخ انًؼُاسَح نًسرىي طؼىتاخ ذـثُك انرؼهى انُشؾ فٍ يذاسط
يسافظح يأدتا يٍ وخهح َظش انًؼهًٍُ ،ذؼضي إنً يرغُش انخثشج 
انخثشج

انؼذد

انًرىسؾ
انسساتٍ

االَسشاف
انًؼُاسٌ

الم يٍ  5سُىاخ

77

3.10

0.74

يٍ  5انً الم يٍ  01سُىاخ

27

2.85

0.54

 01سُىاخ واكثش

106

2.96

0.66

انكهٍ

210

3.00

0.68

ويالحظ من الجدول ( )4وجود فروق ظاىري بين المتوسطات الحسابي لمستوى صعوبات
تطبيق التعمم الن ط في مدارس محافظ مأدبا من وجي نظر المعممين ،تعزى إلى متغير
ال برة  ،إذ حصل اصحاب فئ ال برة( اقل من  5سنوات) عمى أعمى متوسط حسابي بمغ
( ،)3.10وجاء اصحاب فئ ال برة (من  10سنوات فأكثر) بالرتب الثاني بمتوسط حسابي بمغ
( )2.96وأ ي اًر جاء المتوسط الحسابي لفئ (من  5الى اقل من  10سنوات ) إذ بمغ (،)2.85

09

ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات د ل إحصائي عند مستوى د ل (0.05
≥  )αتم تطبيق تحميل التباين اتحادي (  ،)One way ANOVAوجاءت نتائج تحميل
التباين عمى النحو الذي يوضحو الجدول (:)5
اندذول ()5
ذسهُم انرثاٍَ األزادٌ الَداد دالنح انفشوق فٍ يسرىي طؼىتاخ ذـثُك انرؼهى انُشؾ فٍ
يذاسط يسافظح يأدتا يٍ وخهح َظش انًؼهًٍُ ،ذؼضي إنً يرغُش انخثشج
يسرىي
يرىسؾ
دسخاخ
لًُح ف
يظذس انرثاٍَ يدًىع انًشتؼاخ
انذالنح
انًشتؼاخ
انسشَح
تٍُ انًدًىػاخ

1.562

2

0.781

داخم انًدًىػاخ

94.585

207

0.457

انًدًىع

96.147

209

1.710

0.183

 
ت ير النتائج في الجدول ( )5إلى عدم وجود فروق ذات د ل إحصائي في عند مستوى
( )α ≥ 0.05في مستوى صعوبات تطبيق التعمم الن ط في مدارس محافظ مأدبا من وجي نظر
المعممين ،تعزى إلى متغير ال برة  ،استناداً إلى قيم

المحسوب إذ بمغت ( ،)1.710وبمستوى

د ل (.)0.183
السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05في صعوبات تطبيق التعمم النشط
في مدارس محافظة مأدبا من وجهة نظر المعممين ،تعزى إلى السمطة المشرفة (مدارس
حكومية ،ومدارس خاصة)؟
لالجاب عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابي وا نحرافات المعياري لمستوى
صعوبات تطبيق التعمم الن ط في مدارس محافظ مأدبا من وجي نظر المعممين ،تعزى إلى
السمط الم رف (مدارس حكومي  ،ومدارس
الجدول ( )6ذلك.

اص ) ،كما تم تطبيق ا تبار ( )t-testويظير
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اندذول ()6
انًرىسـاخ انسساتُح واالَسشافاخ انًؼُاسَح نًسرىي طؼىتاخ ذـثُك انرؼهى انُشؾ فٍ يذاسط
يسافظح يأدتا يٍ وخهح َظش انًؼهًٍُ ،واخرثاس ( ،)t-testذؼضي نًرغُش انسهـح انًششفح
(يذاسط زكىيُح ،ويذاسط خاطح)
انسهـح انًششفح

انؼذد

انًرىسؾ انسساتٍ

االَسشاف انًؼُاسٌ

لًُح خ

يسرىي
انذالنح

يذاسط زكىيُح

150

2.90

0.72

3.365

*0.001

يذاسط خاطح

60

3.24

0.49

 كاٌخاؽصبئ١بػٕلِخزٜٛاٌلالٌخ( )α≥3.35
ت ير النتائج في الجدول ( )6إلى وجود فروق ذات د ل إحصائي عند مستوى (≥ 0.05
 )αفي مستوى صعوبات تطبيق التعمم الن ط في مدارس محافظ مأدبا من وجي نظر المعممين
تعزى لمتغير السمط الم رف (مدارس حكومي  ،ومدارس اص ) ،استناداً إلى قيم (ت) المحسوب
إذ بمغت( ، )3.365وبمستوى د ل ( ، ( 0.001حيث كان الفرق لصالح المدارس ال اص بدليل
ارتفاع متوسطاتيم الحسابي حيث بمغ ( )3.24بينما بمغ المتوسط الحسابي لممدارس الحكومي
(.)2.90
السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥ 0.05في
صعوبات تطبيق التعمم النشط في مدارس محافظة مأدبا من وجهة نظر المعممين ،تعزى إلى
جنس المعمم (ذكر ،أنثى)؟
لالجاب عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابي وا نحرافات المعياري لمستوى
صعوبات تطبيق التعمم الن ط في مدارس محافظ مأدبا من وجي نظر المعممين ،تعزى إلى
الجنس  ،كما تم تطبيق ا تبار ( )t-testويظير الجدول ( )7ذلك.
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اندذول ()7
انًرىسـاخ انسساتُح واالَسشافاخ انًؼُاسَح نًسرىي طؼىتاخ ذـثُك انرؼهى انُشؾ فٍ يذاسط
يسافظح يأدتا يٍ وخهح َظش انًؼهًٍُ ،واخرثاس ( ،)t-testذؼضي نًرغُش اندُس
اندُس

انؼذد

انًرىسؾ
انسساتٍ

االَسشاف
انًؼُاسٌ

لًُح خ

يسرىي
انذالنح

ركش

90

2.87

0.82

2.456

*0.015

إَثً

120

3.09

0.53

 كاٌخاؽصبئ١بػٕلِخزٜٛاٌلالٌخ 
ت ير النتائج في الجدول ( )7إلى وجود فروق ذات د ل إحصائي عند مستوى (≥ 0.05
 )αفي مستوى صعوبات تطبيق التعمم الن ط في مدارس محافظ مأدبا من وجي نظر المعممين
تعزى لمتغير الجنس ،استناداً إلى قيم

(ت) المحسوب

إذ بمغت( ، )2.456وبمستوى

د ل ( ، (0.015حيث كان الفرق لصالح (ا ناث) بدليل ارتفاع متوسطاتيم الحسابي اذ بمغ
( ،)3.09بينما بمغ المتوسط الحسابي لمذكور (.)2.87






40

الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة
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الفصل الخامس
مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
يتضمن ىذا الفصل عرضاً لمناق

النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراس من

الل

اإلجاب عن أسئمتيا ،وعمى النحو اآلتي:
مناقشة السؤال األول :ما صعوبات تطبيق التعمم النشط في المدارس الثانوية في محافظة مأدبا
من وجهة نظر المعممين؟
أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي أن صعوبات تطبيق التعمم الن ط في المدارس الثانوي في
محافظ مأدبا من وجي نظر المعممين كانت متوسط  ،وجاءت في الرتب اتولى الفقرة ( )11التي
تنص عمى" حاج التعمم الن ط إلى ميارة عالي من جانب المعممين  ،مما قد
الكثيرين منيم " ،بمتوسط حسابي ( )3.85وانح ار

يتوفر لدى

معياري ( )1.32وبمستوى مرتفع ،وفي الرتب

الثاني جاءت الفقرة ( )10التي تنص عمى " تعود الطمب عمى است دام المعممين لممحاضرة في
التدريس ،ممايحد من تطبيق التعمم الن ط " .بمتوسط حسابي ( )3.56وانح ار
وبمستوى متوسط ،وجاءت في الرتب

قبل ا

معياري ()1.25

يرة الفقرة ( )26التي تنص عمى " ضع

الطمب في

مجا ت البحث العممي التي يتطمبيا التعمم الن ط ،مما يحد من تطبيقو " بمتوسط حسابي ()2.58
وانح ار

معياري ( ،)1.15وبمستوى متوسط ،وجاءت في الرتب ا

عمى" قم المرون في جدول الدروس اتسبوعي ،مما
حسابي ( )2.49وانح ار

يرة الفقرة ( )27التي تنص

يسمح بفعاليات التعمم الن ط ".بمتوسط

معياري ( (1.07وبمستوى متوسط .وقد تعزى ىذه النتيج الى عدة

اسباب رئيس تتمحور حول جمم من معوقات تطبيق التعمم الن ط في الغرف الصفي ب كل فاعل
ومن ىذه ا مور :قم فيم المعمم لطبيع عممو وأدواره  ،وعدم ا رتياح والقمق الناجم عن التغيير
المطموب وقم الحوافز المطموب لمتغيير ومن المعوقات التي قد تحول دون تطبيق التعمم الن ط،
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بيا المعمم أسبوعيا ،كما أن التعمم الن ط

ضيق وقت الحصص  ،وكثرة عدد الحصص التي يكم

يستغرق وقتا طويال في الت طيط والتحضير لو ب كل سميم ،ومن المحتمل أن تكون ىناك صعوب
في تطبيق التعمم الن ط في الغرف الصفي نظ اًر لكثرة اتعداد من الطمب والذي ي كل عائقا أما
المعمم نحو است دام ىذا النوع من التعمم ،ويضا

إلى ذلك قم المواد واتجيزة ومصادر التعمم

المطموب لتطبيق ىذا النوع من التعمم ،وقد يكون أيضاً و
في ىذه المعيقات ،با ضاف إلى ال و

المعممين من تجريب أي جديد لو دوره

من عدم م ارك المتعممين وعدم است داميم ميارات

التفكير العميا ،وفقد السيطرة عمى المتعممين من الل ا دارة الصفي التي قد ي عر المعمم أن ىذا
النوع من التعمم ي ل بيا ،كما أن ال و
المعممين يجعميم

من نقد اآل رين لكسر المألو

في التعميم عند كثير من

يست دمون طرق تدريس جديدة منيا التعمم الن ط ،وقد يكون إعتقاد المعمم بعدم

مالءم البيئ الصفي

ست دام بعض استراتيجيات التعمم الن ط من ا سياب الرئيس في ىذه

النتيج با ضاف لكثرة المسئوليات اإلداري التي يكم

بيا المعمم ،كل ذلك أدى الى وجود ىذا

المستوى من الصعوبات التي تواجو المعممين نحو تنفيذ التعمم الن ط.
وتتفق ىذه النتيج مع نتيج دراس

) (Riggs, 2001ودراس ( )Steel , 2002ودراس

(( )Mahiroglu,2007ومونك )1994التي أ ارت الى وجود بعض الصعوبات التي تتمثل في
ضع

المعممين في تنفيذ استراتيجيات التعمم الن ط ،ونظرتيم إلى ىذا النوع من التعمم نظرة غير

سميم  ،وأنو مضيع لموقت ،وكذلك ضع

الطمب في مجا ت البحث العممي.

مناقشة نتائج السؤال الثاني :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05في صعوبات تطبيق
التعمم النشط في مدارس محافظة مأدبا من وجهة نظر المعممين ،تعزى إلى سنوات الخبرة (أقل
من  5سنوات 5 ،سنوات وأقل من  10( )10سنوات)؟
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أظيرت نتائج التحميل ا حصائي عدم وجود فروق ذات د ل إحصائي في عند مستوى
( )α ≥ 0.05في مستوى صعوبات تطبيق التعمم الن ط في مدارس محافظ مأدبا من وجي نظر
المعممين ،تعزى إلى متغير ال برة  ،استناداً إلى قيم

المحسوب إذ بمغت ( ،)1.710وبمستوى

د ل ( .)0.183وقد تعزى ىذه النتيج إلى ما يتمقاه المعمم من اإلعداد والتدريب قبل ال دم
وأثناءىا بغض النظر عن مدة ال برة في التعميم ،إذ عادة ما تقوم و ازرة التربي والتعميم بإعداد
ومينيا قبل ال دم وأثناءىا بغض النظر عن مدة
ومسمكيا
بويا
ً
ً
المعممين وتدريبيم وتأىيمييم تر ً
ال برة في التعمم ،وىذا لو تأثير كبير عمى امتالكيم لمميارات والكفايات الالزم لمتدريس والنمو
الميني لدييم ،كما أن الدورات التدريبي التي تعقدىا و ازرة التربي والتعميم والتي تقوم عمى توحيد
المفاىيم والممارسات التي ينبغي عمى المعممين القيام بيا قد جعل متغير ال برة محايدا وليس عامال
حاسماً في الفروق في مستوى صعوبات تطبيق التعمم الن ط في مدارس محافظ مأدبا من وجي
نظر المعممين.
مناقشة نتائج السؤال الثالث :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )0.05في صعوبات تطبيق
التعمم النشط في مدارس محافظة مأدبا من وجهة نظر المعممين ،تعزى إلى السمطة المشرفة
(مدارس حكومية ،ومدارس خاصة)؟
أظيرت نتائج التحميل ا حصائي وجود فروق ذات د ل إحصائي عند مستوى (≥ 0.05
 )αفي مستوى صعوبات تطبيق التعمم الن ط في مدارس محافظ مأدبا من وجي نظر المعممين
تعزى لمتغير السمط الم رف (مدارس حكومي  ،ومدارس

اص ) ،استناداً إلى قيم (ت)

المحسوب إذ بمغت( ، )3.365وبمستوى د ل ( ، ( 0.001حيث كان الفرق لصالح المدارس
ال اص بدليل ارتفاع متوسطاتيم الحسابي حيث بمغ ( )3.24بينما بمغ المتوسط الحسابي لممدارس
الحكومي (.)2.90
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وقد تعزى ىذه النتيج إلى أن المعممين في المدارس ال اص قد اكتسبوا فيما وادراكا لمفاىيم
وممارسات النمو الميني التي تقدم لممعممين أثناء ال دم من

الل ما تعمموه في مدارسيم

ال اص  ،وىذا اتمر انعكس انجابا عمى أدائيم ونموىم الميني في م تم

جوانب العممي التعميمي ،

والتي منيا ما يتصل بالتعمم الن ط فقد تكون الدورات التي تمقوىا في مدارسيم ال اص تناولت
ب كل معمق وعممي جوانب التعمم الن ط مما اكسبيم معرف اكثر من المعممين في المدارس
الحكومي ولذلك ظيرت الفروق بينيم تبعا لنوع المدرس حكومي أو اص .
مناقشة نتائج السؤال الرابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية ( )α ≥ 0.05في صعوبات
تطبيق التعمم النشط في مدارس محافظة مأدبا من وجهة نظر المعممين ،تعزى إلى الجنس
(ذكر ،أنثى)؟
أظيرت نتائج التحميل ا حصائي وجود فروق ذات د ل إحصائي عند مستوى (≥ 0.05
 )αفي مستوى صعوبات تطبيق التعمم الن ط في مدارس محافظ مأدبا من وجي نظر المعممين
تعزى لمتغير الجنس ،استناداً إلى قيم

(ت) المحسوب

إذ بمغت( ، )2.456وبمستوى

د ل ( ،(0.015حيث كان الفرق لصالح (ا ناث) بدليل ارتفاع متوسطاتيم الحسابي اذ بمغ
( ،)3.09بينما بمغ المتوسط الحسابي لمذكور ( .)2.87وقد تعزى ىذه النتيج إلى أن معظم ا ناث
يحاولن التنويع في اساليب التدريس التي يست دمنيا في الغر

الصفي أكثر من الذكور ،إلى ما

يترتب عمى المعمم من واجبات كبيرة أ رى كونيا رب منزل وترعى أسرة وأطفال مما يجعل اتعباء
الجسدي والنفسي عمييا كبير ،كل ذلك جعل الصعوبات في تناول استراتيجيات وطرائق التدريس
التعمم الن ط الم تمف أكثر صعوب من تناول الذكور لموضوع التعمم الن ط.
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التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصمت الييا الدراس إن الباحث يوصي باآلتي:
 ضرورة قيام المسؤولين في و ازرة التربي والتعميم والم تصين بتطوير آلي برامج التدريب عمى
استراتيجيات التعمم الن ط الم تمف بحيث يقبل عمييا المعمم بدافع ذاتي من الل تقديم الحوافز
المادي والمعنوي لو ،وتوفير ا جيزة والمعدات الالزم لمثل ىذه الطرق في التدريس.
 ضرورة اىتمام المعممينن باإلقبال عمى ىذه البرامج التدريبي عمى استراتيجيات التعمم الن ط
الم تمف ومتابعتيا ب عور من المسؤولي وا ىتمام حتى تحقق ىذه البرامج اتىدا

المن ودة

والمتوقع منيا ،ن ف ل ىذه البرامج عادة ما يكون نتيج لعدم اىتمام المعممين بيا بال كل
المطموب.
 اٌزٕخ١ك ثٚ ٓ١ىاهح اٌزوث١خ ٚث ٓ١وٍ١بد اٌزوث١خ ف ٟاٌغبِؼبد ٌزٕظ ُ١اٌجواِظاٌزله٠ج١خ
ثؾ١ش رٍج ٟاؽز١بعبد اٌّؼٍّ ِٓ ٓ١اٌزؼوف ػٍِ ٝغب٘ٚ ُ١اسزوار١غ١بد اٌزؼٍُ إٌشػ
اٌّقزٍفخ.
 أْ رؼل ٘نٖ اٌجواِظ ٚرٕفن ف ٟأٚلبد ِٕبسجخ ٌٍّؼٍّ ٓ١ف ٟاٌّواؽً اٌّقزٍفخ ػٍ ٝشىً ثواِظ
ِىضفخ لص١وح اٌّل ٜوبٌّؾبظواد ٚإٌلٚاد ٚٚهش اٌؼًّ ك ْٚأْ ٠شؼو اٌّؼٍُ ثبًٌٍّ
ٚاٌعغوٚ ،ؽجنا ٌ ٛرٕفن٘نٖ اٌجواِظ ف ٟاٌّلهسخ ٔفخٙب ثؾ١ش ٠ؤك ٞمٌه إٌ ٝسٌٛٙخ ؽصو
االؽز١بعبد اٌزله٠ج١خ ٚرٍج١زٙب ثبٌشىًاألِضً.
 ظوٚهحأْرىْٕ٘ٛبنِزبثؼخِخزّوحٌٕزبئظاٌجواِظاٌزله٠ج١خػٓؼو٠كاٌي٠بهاداٌّ١لأ١خ
اٌّخزّوحِٓلجًاٌّشوفٓ١اٌزوثٌٍّٓ١٠ٛؼٍّٓ١اٌّزلهثٓ١فِٟلاهس .ُٙ
 إعواء اٌّي٠ل ِٓ اٌلهاسبد ؽٛي اٌّٛظٛع فِ ٟؾبفظبد أفو.ٜ
 اال٘زّبَثبٌزؼٍُإٌشػفٟاٌّلاهًاٌؾى١ِٛخ.
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الممحق ()1
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أخي المعمم  ،أختي المعممة

 ......................المحترم/ة

تحي طيب وبعد،،
فأضممع بممين يممديك اسممتبان تممدور حممول صممعوبات تطبيممق الممتعمم الن ممط كجممزء مممن
متطمبم ممات رسم ممال الماجسم ممتير فم ممي التربي م م مم ممن جامع م م ال م ممرق اتوسم ممط تحم ممت عن م موان
"صعوبات تطبيق التعمم الن ط فمي الممدارس الثانويم لمحافظم مأدبما اتردنيم ممن وجيم
نظر المعممين في ضوء عدد من المتغيرات"
الرجمماء التكممرم بق مراءة كممل فق مرة مممن فق مرات ا سممتبان التممي تمثممل صممعوب لمتطبيممق
وتحدي ممد درجم م ص ممعوبتيا م ممن حي ممث كوني مما كبيم مرة ج ممداً أم كبيم مرة أم متوس ممط أم قميمم م أم
ن ممادرة ،آمم مالً م ممنكم الدقم م واتمانم م ف ممي ا تي ممار تم ممك الدرجم م تغم مراض البح ممث الترب مموي.
وتحقيقاً لمحري التام في إبمداء المرأي فمميس مطموبماً منمك كتابم ا سمم .ماك اًر لكمم حسمن
التعاون لما فيو ير البحث العممي في ميدان التربي والتعميم.

الباحث
راكان حيدر العوايدة
3102
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استبانة صعوبات تطبيق التعمم النشط
دسخح االسرداتح
انشلى

انفمشاخ

00

ػؼف إنًاو انًؼهًٍُ تانرؼهى انُشؾ

03

يماويح انؼذَذ يٍ انًؼهًٍُ نًرـهثاخ انرؼهى انُشؾ0

02

يماويح انـهثح نكثشج األَشـح انرٍ َرـهثها انرؼهى انُشؾ0

04

ػؼف اإليكاَُاخ انًذسسُح يًا َسىل دوٌ ذـثُك انرؼهى انُشؾ0

05

يؼاسػةةح انؼذَةةذ يةةٍ انًؼهًةةٍُ نمُةةاو انـهثةةح تانةةذوس األساسةةٍ فةةٍ
انؼًهُح انؼهًُح انرؼهًُح انرٍ َرـهثها انرؼهى انُشؾ0

06

شكم انغشف انظفُح وانًماػذ انذساسُح َؼُك ذـثُك انرؼهى انُشؾ0

07

اػرماد تؼغ انًؼهًٍُ أٌ ذـثُك انرؼهى انُشؾ َمهةم يةٍ لـةغ انًةادج
انذساسُح0

08

كثةةشج أػةةذاد انـهثةةح فةةٍ انسدةةشج انذساسةةُح ذمهةةم يةةٍ فةةشص ذـثُةةك
انرؼهى انُشؾ0

09

يماويح تؼغ انًؼهًٍُ نفكشج انرغُُش فٍ أسانُة انرذسَس َسةذ يةٍ
اسرخذاو انرؼهى انُشؾ0

001

ذؼىد انـهثةح ػهةً اسةرخذاو انًؼهًةٍُ نهًساػةشج فةٍ انرةذسَس َسةذ
يٍ ذـثُك انرؼهى انُشؾ0

000

زاخح انرؼهى انُشؾ إنً يهاسج ػانُح يٍ خاَة انًؼهًٍُ  ،يًا لةذ ال
َرىفش نذي انكثُشٍَ يُهى0

003

اػرماد انؼذَذ يٍ انًؼهًٍُ تأٌ األَشـح انكثُشج انرٍ َرـهثهةا انةرؼهى
انُشؾ ذًثم يؼُؼح نهىلد0

002

اػرماد انؼذَذ يٍ انًؼهًٍُ تأٌ األَشـح انكثُشج انرٍ َرـهثهةا انةرؼهى
انُشؾ ذىنذ نهى يشكالخ ػذَذج0

004

يماويةةةح اإلداسج انًذسسةةةُح نًرـهثةةةاخ انةةةرؼهى انُشةةةؾ نساخرهةةةا إنةةةً
ذكانُف إػافُح0

005

ػةةؼف انةةشوذ انًؼُىَةةح نةةذي انًؼهًةةٍُ ذدؼههةةى َؼضفةةىٌ ػةةٍ انمُةةاو
تأَشـح يرؼثح نهى0

َؼى
تذسخح
كثُشج خذاً

َؼى
تذسخح
كثُشج

َؼى
تذسخح
يرىسـح

َؼى
تذسخح
لهُهح

َؼى
تذسخح
َادسج
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دسخح االسرداتح
انشلى

انفمشاخ

006

ػةةؼف انسًاسةةح نةةذي انًشةةشفٍُ انرشتةةىٍَُ نرـثُةةك ػُاطةةش انةةرؼهى
انُشؾ ػُذ إششافهى ػهً انًؼهًٍُ0

007

زاخح انرؼهى انُشؾ يٍ انًؼهى انمُاو تؼًهُاخ ذخـُؾ دلُمح َىيُاً0

008

ذؼىد انًؼهًٍُ ػهً أسهىب انرسؼُش انرمهُةذٌ انةزٌ َرـهةة أَشةـح
يسذدج0

009

َمض انًؼذاخ واألدواخ واألخهضج وانًشاخغ انرةٍ ذسراخهةا أَشةـح
انرؼهى انُشؾ0

031

ؿثُؼح انًادج انرؼهًُُح ال ذرـهة أَشـح ذؼهًُُح كثُشج0

030

انؼاللح غُش انسسُح تةٍُ انًؼهًةٍُ وانـهثةح َمهةم يةٍ َدةاذ أَشةـح
انرؼهى انُشؾ0

033

األوػاع انًادَح انظؼثح نهكثُش يٍ ػائالخ انـهثةحَ ،سةذ يةٍ انمُةاو
تأَشـح انرؼهى انُشؾ انرٍ ذرـهة َفماخ يانُح0

032

وخةةىد َظةةاو انظةةفىف انًدًؼةةح نةةذي تؼةةغ انًةةذاسط َسةةىل دوٌ
ذـثُك انرؼهى انُشؾ0

034

ػؼف اإلداسج انظفُح نذي انًؼهًٍُ َمهم يٍ فشص َداذ انرؼهى0

035

ػؼف انـهثح فٍ يداالخ انثسث انؼهًٍ انرةٍ َرـهثهةا انةرؼهى انُشةؾ
ذسذ يٍ ذـثُمه0

036

لهح انًشوَح فٍ خذول انذسوط األسثىػٍ ال َسًر تفؼانُاخ انةرؼهى
انُشؾ0

037

ػؼف ػاللح تؼغ انًىػىػاخ انًذسسُح ترـثُماخ انرؼهى انُشؾ0

038

انةةذوساخ انرذسَثُةةح انخاطةةح تةةانًؼهًٍُ ال ذرؼةةشع نًىػةةىع انةةرؼهى
انُشؾ0

039

انؼضنح انرٍ َؼاٍَ يُها تؼغ انـهثح ذسىل دوٌ َداذ انرؼهى انُشؾ0

021

ذؼةاسع فكةشج انةرؼهى انُشةؾ يةغ تؼةغ انمةُى االخرًاػُةح انرةٍ ذةشي
تأٌ انًؼهى ونُس انـانة هى يسىس انؼًهُح انرؼهًُُح انرؼهًُح0

َؼى
تذسخح
كثُشج خذاً

َؼى
تذسخح
كثُشج

َؼى
تذسخح
يرىسـح

َؼى
تذسخح
لهُهح

َؼى
تذسخح
َادسج
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قائمة محكمي أداة الدراسة
التخصص

الجامعة

االسم

منيجي البحث العممي واتحصاء

جامع ال رق اتوسط

إدارة وقيادة تربوي

جامع ال رق اتوسط

أ.د .غازي جمال ميف

مناىج وطرق التدريس

جامع ال رق اتوسط

د .محمود عبد الرحمن الحديدي

مناىج وطرق التدريس

جامع ال رق اتوسط

إدارة تربوي

جامع ال رق اتوسط

أ.د .ماجد حرب

مناىج وطرق التدريس

و ازرة التربي والتعميم

د .سالم ميل اليواو

مناىج وطرق التدريس

و ازرة التربي والتعميم

إدارة عام

و ازرة الزراع

د .ناصر النواصرة

مناىج وطرق التدريس

و ازرة التربي والتعميم

د .سميمان ال ياب

مناىج وطرق التدريس

جامع العموم اإلسالمي

مناىج وطرق التدريس

و ازرة التربي والتعميم

أ.د .عبد الجبار البياتي
أ.د .عباس عبد ميدي ال ريفي

د .عوني طالب أبو اسنين

د .محمد عقيل العوايدة

أ .يوس

عقم المحاميد
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