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  :الملخص
استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط لدى معلمي ُصُعوبات تعرف ُمعوِّقات  ھدفت الدراسة

ولتحقیق أھداف الدراسة استخدمت الباحثة المنھج الوصفي المسحي، كما .  وسبل عالجھاالتعلم
استخدمت االستبانة أداًة لدراستھا، وتكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي ومعلمات التالمیذ ذوي 

من المعلمین والمعلمات بمحافظة ) ٢٠٥(البتدائیة، البالغ عددھم ُصُعوبات التعلم للمرحلة ا
معلمًة، أما َعیِّنة ) ٨١(معلمًا، وعدد المعلمات) ١٢٤(الطائف، حیث یبلغ عدد المعلمین فیھا 

وتوصلت الدراسة .  معلمًا ومعلمة)٩٨(الدراسة فقد تمثلت في َعیِّنة عشوائیة بسیطة بلغ حجمھا 
أظھرت النتائج أن ھناك موافقة من أفراد َعیِّنة الدراسة على ُمعوِّقات استخدام : إلى النتائج التالیة

استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط لدى معلمي ُصُعوبات التعلم، وقد جاءت الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم في 
ات المتعلقة بالمتعلم المرتبة األولى، تلیھا الُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة المدرسیة، بینما جاءت الُمعوِّق

أوضحت النتائج أن ھناك موافقة من أفراد َعیِّنة الدراسة على ُسُبل عالج  ،بالمرتبة األخیرة
ُمعوِّقات استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط لدى معلمي ُصُعوبات التعلم، وقد جاءت ُسُبل عالج 

ولى، تلیھا ُسُبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم، الُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة المدرسیة في المرتبة األ
 .بینما جاءت ُسُبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالمتعلم بالمرتبة األخیرة

Abstract: 
This study aimed to recognize obstacles that hinder using active 

learning strategies by learning disability teachers. To achieve aims of the 
study , the researcher used a descriptive analytic method and used a 
questionnaire as an instrument for her study. Population of the study 
consisted of all male and female learning disability teachers in the primary 
level in Taif (n= 205). Male teacher were 124 and female teachers were 
81. Sample of the study was selected using random sampling and 
consisted of 98 teachers. The study revealed the following results: Results 
showed that participants agree on obstacles that hinder using active 
learning strategies by learning disability teachers. obstacles related to the 
teacher came first, followed by obstacles related to the school 
environment. obstacles related to the learner came last. Results showed 
that participants agree on ways to overcome obstacles that hinder using 
active learning strategies by learning disability teachers. Ways to 
overcome obstacles related to the school environment came first, followed 
by ways to overcome obstacles related to the teacher. Ways to overcome 
barriers related to the learner came last. 

  :المقدمة
تكمن الخطورة فیما یتعلق بُصُعوبات التعلم في ما یسمى باإلعاقة الخفیة، والتي تؤثر سلًبیا 
وبشكل مباشر ورئیس على التحصیل الدراسي والصحة النفسیة للتالمیذ من ذوي ُصُعوبات التعلم، 

دفًا أساسًیا لجمیع العاملین في میدان ُصُعوبات ولذلك كان نجاح العملیة التعلیمیة والتربویة ھ
التعلم، وھو ما أقّرتھ اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من أھمیة توفیر كافة الحقوق 
والخدمات لألشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة بالمساواة مع أقرانھم العادیین؛ وذلك تحقیقًا لمبدأ 

اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي (تي قد تحول دون تنفیذ ذلكتكافؤ الفرص، وإزالة جمیع الُمعوِّقات ال
  ). ٢٠٠٦،اإلعاقة
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وحیث ُیعد االھتمام بتعلیم التالمیذ من ذوي ُصُعوبات التعلم من أبرز الحقوق التي یجب أن 
فقد سعت المملكة العربیة السعودیة إلى تقدیم أفضل ). ٢٠١٤،أبو نیان(تقدَّم لھم على أكمل وجھ 

ة للتالمیذ ذوي ُصُعوبات التعلم، عن طریق تقدیم الخدمات التربویة الخاصة، الخدمات التعلیمی
والمتمثلة في اكتشاف حاالت ُصُعوبات التعلم، ومن ثم تشخیصھم وتقدیم البرامج العالجیة المناسبة 

  ).٢٠٠٩یعقوب، (لھم 
، ھو االھتمام وُیعد من أھم األھداف األساسیة التي تسعى إلیھا كافة األنظمة التربویة الحدیثة

بتحقیق النمو الشامل لشخصیة التلمیذ في كافة الجوانب، وُتعتبر فئة ُصُعوبات التعلم ھي األكثر 
مما یتطلب إجراء تدابیر فعالة، وإیجاد بیئة ). ٢٠١١أبوھدروس، الفرا،(حاجة إلى تحقیق ذلك 

ى قدر ممكن من تعلیمیة داعمة تعزز مواطن القوة، وتقلص مواطن الضعف، وتسمح بتحقیق أقص
النمو األكادیمي للتالمیذ، وال یتأّتى ذلك إال من خالل استخدام االستراتیِجیَّات التعلیمیة كأداة 
أساسیة تساعد على تحقیق األھداف الموضوعة، وتساھم في رفع مستوى التحصیل الدراسي، 

  ). ٢٠٠٧عواد، اإلمام، (وتراعي الفروق الفردیة، والقدرات المختلفة بین التالمیذ 
ویقتضي اختیار االستراتیِجیَّات التدریسیة مالءمَتھا لخصائص المتعلمین من ناحیة، وتمكُّن 

وقد أضحت االستراتیِجیَّات ). ٢٠١٣التركي، (المعلم، وإجادتھ في ممارستھا من ناحیة أخرى 
 استناد التقلیدیة في تدریس ذوي ُصُعوبات التعلم عاجزة عن تحقیق أھدافھا، مما یستدعي ضرورة

فقد أكد ). ٢٠١٢محمد، (التعلیم على األسالیب الحدیثة؛ الستثارة نشاط وفاعلیة المتعلمین 
التربویون والمھتمون بتعلیم ذوي ُصُعوبات التعلم على استخدام االستراتیِجیَّات التدریسیة الحدیثة 

  ).٢٠١٠لھاللي، ا(التي تعتمد على التعلم النَِّشط، حیث ُیعد من أكثر أنماط التعلم حداثة 
وإذ تنبثق أھمیة التعلم النَِّشط من ُأُطر النظریات التربویة الحدیثة، والتطور الِتقني 
والمعرفي، الذي تمثل في التغیر الكبیر لدور المعلم والمتعلم في العملیة التعلیمیة، فلم یُعْد دور 

رًا للعملیة التعلیمیة، وأحد المعلم ھو الملقِّن، والمصدر الوحید للمعرفة، بل أصبح موجھًا ومیس
ویبرز دور التلمیذ بالمشاركة الفاعلة في ). ٢٠١٣؛ یاسین، ٢٠١٢رفاعي، (مصادرھا المختلفة 

األنشطة، وتطبیق ما تعلمھ في الحصة الدراسیة، ویلغي الدور السلبي الذي یقتصر على استقبال 
عدم القدرة على تذكرھا في المعلومات واألفكار، واالحتفاظ بھا، مما یتسبب في نسیانھا، و

  ).٢٠٠٦سعادة، إشتیھ، أبو عرقوب، (المستقبل 
ولذا ُتعد استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط من طرق التدریس المھمة، ولھا مكانتھا بین 
استراتیِجیَّات التدریس العدیدة، والتي أثبتت مؤخرًا العدید من األبحاث التربویة والنفسیة أھمیتھا، 

ظر إلى واقع استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط في العملیة التعلیمیة لذوي ُصُعوبات ولكن عند الن
زال یشوبھ الكثیر من القصور، فقد وجھت العدید من االنتقادات إلى العملیة  التعلم نجد أنھ ال

م على الرغم التعلیمیة في كونھا جعلت من المتعلم عنصرًا سلبیًا فیھا، وأھملت النشاط الذاتي للمتعل
لذلك ال تزال ھناك حاجة ُملّحة لتطویر ). ٢٠١٣التركي، (من كونھ خاصیة أساسیة لحدوث التعلم 

الواقع التدریسي الحالي ولمواجھة التحدیات التي قد تعوق عملیة التعلیم، وتفعیل كل ما یلزم 
  .ة من السابقلالرتقاء بالكفاءات التدریسیة في ذلك؛ باستخدام أسالیب أكثر حداثة وفاعلی

ونظرا ألھمیة تطبیق استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط في العملیة التعلیمیة لذوي ُصُعوبات التعلم 
جاءت ھذه الدراسة للكشف عن ُمعوِّقات تطبیقھا لدى معلمي ُصُعوبات التعلم وعن مدى مساھمة 

  .ُسُبل العالج في تخّطي تلك الُمعوِّقات
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 : وأسئلتھامشكلة الدراسة
 على أن من أھم عوامل نجاح الخدمات التربویة المقدمة للتالمیذ ذوي Lernerكدت لیرنر أ

ُصُعوبات التعلم في غرف المصادر ھو مدى قدرة المعلم على توظیف مھارات التدریس الفعال، 
في اإلمام، عواد، (واستخدام االستراتیِجیَّات التدریسیة المالئمة إلمكانیات التالمیذ وقدراتھم 

بأن من ) ٢٠١٣(وكذلك أورد دلیل معلم ُصُعوبات التعلم الصادر عن وزارة التعلیم لعام ). ٢٠٠٧
أھم واجبات معلم ُصُعوبات التعلم، ھو السعي إلى تنمیة مھاراتھ العلمیة والمھنیة، ومن ذلك تطویر 

بیة الخاصة، اإلدارة العامة للتر(طرق واستراتیِجیَّات التدریس المستخدمة في العملیة التعلیمیة 
وقد أشارت العدید من الدراسات واألبحاث إلى فاعلیة استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط ). ٢٠١٣

وأبو ھدروس، ) ٢٠١٣(والتركي ) ٢٠١٢(مع التالمیذ ذوي ُصُعوبات التعلم، كدراسة الزعبي 
دام األسالیب الحدیثة ، إال أن ھناك ضعفًا في كفاءة المعلم في استخ)٢٠١٢(ومحمد ) ٢٠١١(الفرا 

في تدریس ذوي االحتیاجات الخاصة، وعدم إتاحة الفرصة للتالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة 
كما أكد الزعبي ). ٢٠١١العاید، الشربیني، كمال، عقل، (للمشاركة الفعالة في األنشطة التعلیمیة، 

ضیات لذوي ُصُعوبات على أن استخدام طرق التدریس التقلیدیة في تدریس مادة الریا) ٢٠١٢(
وال تزال . التعلم أدى إلى ضعف تحصیلھم الدراسي، وتكوین اتجاھات سلبیة نحو المادة المتعلَّمة

الطریقة التقلیدیة ھي األكثر استخداما بین الطرق واألسالیب التي یستخدمھا المعلم، مما ساھم في 
 فقّلْت الدافعیة لإلنجاز والثقة بالنفس جعل التالمیذ أكثر سلبیة واعتمادًا في تعلیمھم على اآلخرین،

  ).٢٠١١الفرا، أبو ھدروس، (
ومن خالل ما لمستھ الباحثة من واقع تجربتھا المیدانیة من قلة استخدام معلمات ُصُعوبات 
التعلم الستراتیِجیَّات التعلم النَِّشط في العملیة التعلیمیة، وكذلك ندرة الدراسات التي تبحث في 

یَّات التعلم النَِّشط بین معلمات ُصُعوبات التعلم، من ھنا تبرز مشكلة البحث موضوع استراتیِج
بالحاجة إلى إجراء دراسة تقف على موضوع ُمعوِّقات استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط لدى 

ولذلك تسعى الدراسة الحالیة . معلمي ُصُعوبات التعلم، والكشف عن ُسُبل عالج تلك الُمعوِّقات
  :جابة عن السؤال الرئیسلإل

ما ُمعوِّقات استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط لدى معلمي ُصُعوبات التعلم وما ُسُبل 
  عالجھا؟

  :وتتفرع عنھ األسئلة الفرعیة التالیة
  لدى معلمي ُصُعوبات التعلم؟ المتعلق بالبیئةما ُمعوِّقات استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط .١
   لدى معلمي ُصُعوبات التعلم؟ المتعلقة بالمعلمعوِّقات استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشطما ُم .٢
   لدى معلمي ُصُعوبات التعلم؟ المتعلقة بالمتعلمما ُمعوِّقات استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط .٣
  علمي ُصُعوبات التعلم؟ما ُسُبل عالج ُمعوِّقات استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط لدى م .٤

 : أھداف الدراسة
  . التعرف على ُمعوِّقات استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط لدى معلمي ُصُعوبات التعلم .١
التعرف على ُسُبل عالج الُمعوِّقات التي تحول دون استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط لدى  .٢

 معلمي ُصُعوبات التعلم؟ 
 :أھمیة الدراسة

  :األھمیة النظریة: أوًال
تساھم ھذه الدراسة في إبراز أھم ُسُبل عالج الُمعوِّقات التي تواجھ معلمي ُصُعوبات التعلم عند  .١

  . استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط، والتوصل إلى توصیات ومقترحات في ضوء ذلك
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جاح العملیة التعلیمیة مع التالمیذ تبرز أھمیة استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط ودورھا الفاعل في ن .٢
  . ذوي ُصُعوبات التعلم

  . اإلثراء العلمي لمجال استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط مع التالمیذ ذوي ُصُعوبات التعلم .٣
  :األھمیة التطبیقیة: ثانیا

الحصول على تقییم علمي عن ُمعوِّقات تطبیق استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط لدى معلمي  .١
  . ات التعلم في المیدانُصُعوب

تساعد نتائج ھذه الدراسة في توجیھ نظر القائمین على العملیة التعلیمیة من معلمین، ومشرفین  .٢
تربویین إلى ضرورة تفعیل استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط، ومحاولة تذلیل العقبات 

  . أمامھا
التعلم، والتركیز على الجانب تساھم في إعادة النظر في برامج إعداد معلمي ُصُعوبات  .٣

  .التطبیقي لھذه االستراتیِجیَّات، مما ینعكس إیجابًا على مخرجات العملیة التعلیمیة
 :حدود الدراسة

  . ه١٤٣٨ – ١٤٣٧تم تطبیق ھذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام : الحدود الزمانیة .١
حلة االبتدائیة في محافظة الطائف تم تطبیق ھذه الدراسة في مدارس المر: الحدود المكانیة .٢

  .بنات_ الُمْلَحق بھا برامج ُصُعوبات التعلم، بنین 
معلمو ومعلمات التالمیذ ذوي ُصُعوبات التعلم في مدارس المرحلة االبتدائیة : الحدود البشریة .٣

  .الُمْلَحق بھا برامج ُصُعوبات تعلُّم في محافظة الطائف
سة على معرفة ُمعوِّقات استخدام معلمي ُصُعوبات تقتصر ھذه الدرا: الحدود الموضوعیة .٤

  .التعلم الستراتیِجیَّات التعلم النَِّشط مع التالمیذ، وأھم ُسُبل عالجھا
  :مصطلحات الدراسة

ھو ما : "الُمعوِّقات بأنھا) ٣٩٦، ص٢٠١١(الكریم  یعرف العبدObstacles: الُمعوِّقات .١
یة، أو الفنیة مما یمنع، أو یحّد من یحدث في المدرسة من الظروف واإلجراءات اإلدار

استخدام المعلم لطرائق التدریس الحدیثة التي تعتمد على المشاركة الفاعلة من المتعلم، 
وتشجیعھ على التفكیر والتفاعل أثناء عملیة التدریس، مثل طریقة التعلم التعاوني، وطریقة 

 ونحوھا من الطرائق االكتشاف الموجھ، وطریقة االستقصاء، وطریقة العصف الذھني،
  ".واألسالیب التي ال تعتمد على اإللقاء والتلقي السلبي من المتعلم

ھي العقبات أو الُصُعوبات التي تواجھ : وتعّرف الُمعوِّقات إجرائیًا في ھذه الدراسة بأنھا
 معلمي ُصُعوبات التعلم عند استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط مع تالمیذھم في العملیة

التعلیمیة، فتمنعھم من استخدامھا، أو تقّلل من الفرص المتاحة لتطبیقھا، وتقاس بالدرجة الكلیة 
 ). محور الُمعوِّقات(التي تحصل علیھا في اإلجابة على أداة الدراسة 

 والفعالیات، واألنشطة التي ،ھي مجموعة من اإلجراءات" The strategy: االستراتیجیة .٢
التعلیمیة من المعارف والمعلومات، والقیم واالتجاھات، والسلوكیات، تسھم في تحقیق النواتج 

  ). ١٥٨، ص٢٠١٢الرفاعي، "(والمھارات 
خطوات منظمة یتبعھا المعلم : وتعرف الباحثة االستراتیجیة إجرائیًا في ھذه الدراسة بأنھا

 .مرغوبةعند تخطیط الدرس وتنفیذه مع التالمیذ ذوي ُصُعوبات التعلم لتحقیق األھداف ال
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ھو ذلك النوع من التعلم الذي یركز على التالمیذ " Active Learning:التعلم النَِّشط .٣
ومشاركتھم، واندماجھم أثناء العملیة التعلیمیة، وذلك باستثمار إمكانیات وطاقات كل تلمیذ 

  ).١٢- ١١، ص ص٢٠٠٦مصطفى، " (حسب قدراتھ الذھنیة 
األسالیب واإلجراءات التي تقوم على : ه الدراسة بأنھوُیعّرف التعلم النَِّشط إجرائیًا في ھذ

التفاعل المشترك بین المعلم والتالمیذ من ذوي ُصُعوبات التعلم داخل غرفة المصادر، بحیث 
یكون التلمیذ عنصرًا إیجابیًا ونِشطًا في بناء المعرفة، ویكون المعلم ُموجِّھًا وُمیسِّرًا للعملیة 

 .دةالتعلیمیة لتحقیق أھداف محد
، ١٤٣٧(الدلیل التنظیمي للتربیة الخاصة عّرفھا :learning disabilities: ُصُعوبات التعلم .٤

اضطرابات في واحدة أو أكثر من العملیات النفسیة األساسیة التي تتضمن : "بأنھا) ١٠ص 
 اللغة المنطوقة والتي تبدو في اضطرابات االستماع و التفكیر أوفھم واستخدام اللغة المكتوبة 

عود إلى  والریاضیات والتي ال) والخط ، التعبیر، اإلمالء (والقراءة و الكتابة ، و الكالم 
أسباب تتعلق بالعوق العقلي أو السمعي أو البصري أو غیرھا من أنواع العوق أو ظروف 

: ویعرَّف معلمو ُصُعوبات التعلم إجرائیا في ھذه الدراسة بأنھم" التعلم أو الرعایة األسریة
 ومعلمات ُصُعوبات التعلم الموَكل إلیھم تعلیم التالمیذ من ذوي ُصُعوبات التعلم في معلمو

المرحلة االبتدائیة في المدارس الحكومیة داخل غرفة المصادر بمحافظة الطائف، وھم 
 عن عملیة اكتشاف حاالت ُصُعوبات التعلم وتشخیصھا ووضع البرامج العالجیة المسئولون

 .لھا
  :دراسات سابقة

مدى فعالیة التعلیم القائم ) Filippatou & Kaldi, 2010( ناولت دراسة فیلیباتو، وكالديت
على المشاریع ـــــ وھو من استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط ـــــ في رفع مستوى التحصیل الدراسي، 

نھج طبقت الدراسة الم. وزیادة تفاعل الطالب ذوي ُصُعوبات التعلم مع أسلوب مجموعات التعلم
) ٩٤(حیث بلغ عددھم ، التجریبي؛ حیث تكونت َعیِّنة الدراسة من جزء من عینة لدراسة أكبر

في ست مدارس من ، االبتدائيطالب من قدرات تعلیمیة مختلفة من فصول من الصف الرابع 
المرحلة االبتدائیة في الیونان إال إنھا ركزت على الطالب ذوي ُصُعوبات التعلم ، وقد تم تطبیق 

لمشروع التعلیمي في ثمانیة أسابیع تخللھا العدید من األنشطة المتمحورة حول موضوع ا
مجموعات التعلم والتعلیم من خالل المشاریع، وكان الموضوع الرئیس للمشروع التعلیمي حول 

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود ارتفاع ملحوظ في مستوى التحصیل الدراسي . الحیوانات المائیة
ب ذوي ُصُعوبات التعلم بعد تطبیق البرنامج التعلیمي القائم على منھاج المشاریع، لدى الطال

ومجموعات التعلم، كما أظھرت النتائج تفضیل الطالب ألسلوب التعلیم التجریبي عن التعلیم 
التقلیدي؛ وذلك ألنَّھ یؤدي إلى زیادة مشاركتھم وتفاعلھم في العملیة التعلیمیة، وأوصت الدراسة 

ة تضمین نشاطات التعلم القائم على المشاریع ومجموعات التعلم في المنھاج الدراسي، وذلك بأھمی
  . لفاعلیتھ في تفعیل دور الطالب في العملیة التعلیمیة

التحقق من فاعلیة برنامج تدریبي یستند إلى التعلیم المبرمج ) ٢٠١١(وھدفت دراسة علوان 
ة األساسیة من ذوي ُصُعوبات التعلم، وبلغ عدد أفراد في تعلیم مھارات القراءة لدى طلبة المرحل

طالًبا، وطالبة، تم اختیارھم بطریقة قصدیة بمدینة عمان، وتم توزیعھم إلى ) ٤٠(الدراسة 
ضابطة، وتجریبیة، وقد أعد الباحث مقیاًسا الختبار مھارات القراءة، وأظھرت : مجموعتین

في تحسین تعلم مھارات القراءة لدى األطفال ذوي النتائج أنَّ البرنامج التدریبي كان فاعًلا 
  .ُصُعوبات التعلم؛ حیث توجد فروق في مھارات القراءة لصالح المجموعة التجریبیة

كشف عن فاعلیة برنامج باستخدام استراتیِجیَّات ابدراسة ھدفت ) ٢٠١٢(قامت الزعبي و
المناقشة، ولعب األدوار، والعصف التعلم باللعب، والتعلم الذاتي، والحوار و(التعلم النَِّشط؛ 
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لتنمیة بعض العملیات الریاضیة، واالتجاه ) الذھني، والعمل في مجموعات، والتعلم من األقران
تلمیًذا من ) ٣٢(نحو الریاضیات لدى التالمیذ ذوي ُصُعوبات التعلم، وتكونت َعیِّنة الدراسة من 

ي الریاضیات في دولة الكویت، وتم تالمیذ الصف الخامس االبتدائي ممن لدیھم ُصُعوبات ف
إحداھما تجریبیة درست باستخدام التعلم النَِّشط، واألخرى ضابطة : تقسیمھم إلى مجموعتین

درست بالطریقة التقلیدیة، وأعد الباحث اختباًرا قبلیا وبعدیا للتحصیل، وكذلك مقیاس االتجاه نحو 
 إحصائیة الختبار التحصیل، ومقیاس االتجاه الریاضیات، وأظھرت النتائج وجود فروق ذات داللة

  . نحو الریاضیات لصالح المجموعة التجریبیة
تعرف ُمعوِّقات استخدام التعلم النَِّشط في المدارس ) ٢٠١٢(ھدفت دراسة السناني 

المتوسطة في المدینة المنورة، واستخدم الباحث المنھج الوصفي، وُطبِّقت الدراسة على َعیِّنة 
معلًما، وأعد الباحث استبانة لجمع البیانات، وتوصلت الدراسة إلى أنَّ الُمعوِّقات ) ٢٣٢(مكونة من 

المتعلقة بالبیئة المدرسیة في الترتیب األول، ثم الُمعوِّقات المتعلقة بالطالب، ثم الُمعوِّقات المتعلقة 
خامس واألخیر الُمعوِّقات بالمقررات الدراسیة، ثم الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم، وجاء في الترتیب ال

المتعلقة باإلدارة المدرسیة، وأوصت الدراسة بتوفیر میزانیة خاصة تستخدم لتوفیر الوسائل 
واإلمكانیات التي یحتاجھا التعلم النَِّشط، وتدریب وتأھیل اإلدارات المدرسیة بأھمیة استخدام 

مة الدورات التدریبیة من قبل مدربین أسالیب التعلم النَِّشط، وتشجیع المعلمین على استخدامھا وإقا
  .ذوي كفاءة عالیة، وتقدیم الحوافز المعنویة والمادیة للمعلمین الذین یستخدمون التعلم النَِّشط

تعرف واقع استخدام استراتیِجیَّات التعلم المتمركزة ) ٢٠١٢(واستھدفت دراسة األحمدي 
وقد بلغت . المتوسطة في المدینة المنورةحول الطالبة لدى معلمات التربیة األسریة في المرحلة 

كثرة أعداد : وأسفرت الدراسة عن أھم الُمعوِّقات وفًقا للترتیب اآلتي. معلمة) ٩٣(َعیِّنة الدراسة 
الطالبات في الفصل الدراسي، ضعف اإلمكانیات المادیة في بیئة التعلم، عدم كفایة زمن الحصة، 

ا أثناء الخدمة، عدم دراستھا في مؤسسة اإلعداد قبل عدم توافر دورات تدریبیة متاحة خاصة بھ
الخدمة، یتطلب تطبیقھا وقًتا طویًلا یتعارض مع الخطة الزمنیة لالنتھاء من تدریس المقرر، 

وجاء  .ضعف مشاركة وتفاعل الطالبات عند استخدامھا، صعوبة ضبط الفصل أثناء استخدامھا
التعریف بالمواقع : ھا تبًعا لدرجة األھمیة كاآلتيترتیب المقترحات الممكنة لرفع مستوى استخدام

التعلیمیة على شبكة اإلنترنت ذات االھتمام باستراتیِجیَّات التعلم، االھتمام بالتطبیق أثناء الدراسة 
المنھجیة لمقررات طرائق التدریس في مؤسسة اإلعداد قبل الخدمة، والتعاون بین ھیئات البحث 

بالنتائج العلمیة للدراسات واألبحاث التربویة في مجال طرائق العلمي والمعلمات لتزویدھن 
التدریس، االستفادة من النشرات التربویة في التعریف باستراتیِجیَّات التعلم، إقامة دورات تدریبیة 
في مجال استراتیِجیَّات التعلم وإلزام المعلمات بحضورھا كل عام، تزوید المعلمات بنتائج 

لتي تعقد لمناقشة طرائق التدریس الحدیثة، متابعة المشرفة التربویة المؤتمرات والندوات ا
  .الستخدام طرائق تدریس حدیثة من قبل المعلمات

فاعلیة استخدام استراتیجیَتي تعلم نشط في ) ٢٠١٥(كما ذكرت دراسة البصیر، وأبو ھدرة 
یذات أوالت خفض أعراض النشاط الزائد، وتحسین التحصیل الدراسي لدى َعیِّنة من التلم

ُصُعوبات التعلم، واشتملت َعیِّنة الدراسة على ست تلمیذات تم اختیارھن قصدیا بمدینة الدمام، 
واستخدمت الدراسة المنھج التجریبي للمجموعة الواحدة، وأسفرت الدراسة عن وجود فروق دالة 

ستوى اإلنجاز إحصائیا بین القیاس القبلي والبعدي في أعراض النشاط الزائد، وفي تحسن م
األكادیمي في اللغة العربیة، والریاضیات لصالح القیاس البعدي؛ مما یدل على فاعلیة 
استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط في خفض أعراض النشاط الزائد من جانب، وتحسین مستوى التحصیل 

  .الدراسي من جانب آخر
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الحدیثة في تدریس ذوي تعرف مدى تطبیق االستراتیِجیَّات  )٢٠١٦(وھدفت دراسة أخضر
تدریس األقران، مسرحة : (اإلعاقة، وركزت الباحثة على سبع استراتیِجیَّات حدیثة تمثلت في

، )المناھج، لعب األدوار، التمثیل الصامت، التربیة المتحفیة، خرائط المفاھیم، التعلم النَِّشط
لى االستبانة أداة للدراسة، ولتحقیق أھداف الدراسة استخدمت الباحثة المنھج الوصفي، معتمدة ع

والتي تم تطبیقھا على َعیِّنة من معلمي ومعلمات التربیة الخاصة، والتعلیم العام في المعاھد 
معلًما، ومعلمة، وتبین أنَّ من أھم ُمعوِّقات ) ٧٥(والبرامج في المملكة، وبلغ إجمالي أفراد الدراسة 

لمحتوى الدراسي، ونقص بعض األدوات واألجھزة كثافة ا: تطبیق استراتیِجیَّات التدریس الحدیثة
في المدرسة، وقصور استخدام الطالب من ذوي اإلعاقة لمھارات التفكیر العلیا، وأوصت الدراسة 
على التركیز في برامج إعداد معلم التربیة الخاصة على مقرر استراتیِجیَّات التدریس الحدیثة، 

  . ت تدریبیة للمعلمین أثناء الخدمةوكیفیة توظیفھا مع ذوي اإلعاقة، وعقد دورا
تعرف ) Sencibaugh & Sencibaugh, 2016(وھدفت دراسة سینسیبو، وسینسیبو

مدى فاعلیة تطبیق استراتیِجیَّات التعلم التعاوني في رفع مستوى التحصیل الدراسي لدى الطالب 
یل ست دراسات ذوي ُصُعوبات التعلم، وطبقت الدراسة المنھج الوصفي؛ حیث تمت دراسة وتحل

 على أثر التعلم التعاوني على الطالب ذوي ُصُعوبات التعلم، ٢٠١٤ و٢٠٠٠تم إجراؤھا ما بین 
التعلم بالفصول ذات : (وقد أظھرت نتائج الدراسة أنَّ تطبیق استراتیجیات التعلم التعاوني بأنواعھا

ألطفال ذوي مستوى األعداد الكبیرة، التعلم عن طریق التعاون مع الزمالء، التعاون بین ا
، أدى إلى رفع مستوى التحصیل الدراسي لدى الطالب ذوي )التحصیل المنخفض والمرتفع

التحصیل المنخفض، باإلضافة إلى رفع مستوى التحصیل الدراسي لدى الطالب ذوي ُصُعوبات 
عاوني التعلم، وقد أوصت الدراسة بأھمیة إجراء المزید من الدراسات لبحث مدى فاعلیة التعلم الت

  .في تحسین مستوى التحصیل الدراسي للطالب ذوي ُصُعوبات التعلم
  :التعقیب على الدراسات السابقة

یتضح من خالل الدراسات السابقة أنَّھا تشابھت مع الدراسة الحالیة في استخدامھا للتعلم 
ات التعلم النَِّشط، استراتیِجیَّ: (النَِّشط، والكشف عن ُمعوِّقاتھ بمختلف المصطلحات المرادفة لمعناه

التعلم التعاوني، األلعاب التعلیمیة، التعلم بالمشاریع، استخدام الحاسوب، استراتیِجیَّات التدریس 
من وجھة نظر التربویین في المیدان، وكما ) الحدیثة، االستراتیِجیَّات المتمركزة على الطالب

  .ات، وتخطي تلك الُمعوِّقاتطرحت التوصیات والحلول المالئمة لتفعیل تلك االستراتیِجیَّ
 Sencibaugh and Sencibaugh,2016(وتشابھت الدراسة الحالیة مع دراسة 

؛ في توجھھا نحو استخدام استراتیِجیَّات Filippatou and Kaldi, 2010 ؛ Savidis, 2007؛
اعلیتھا مع التالمیذ التعلم النَِّشط مع التالمیذ ذوي ُصُعوبات التعلم؛ حیث أثبتت تلك االستراتیِجیَّات ف

ذوي ُصُعوبات التعلم، وأدت إلى تطویر اتجاھاتھم نحو عملیة التعلم، ورفعت من مستوى 
التحصیل الدراسي، باإلضافة إلى زیادة مشاركتھم وتفاعلھم في العملیة التعلیمیة، وھذا ما دفع 

لیا في تفعیلھا، ومواجھة الباحثة لتناول ُمعوِّقات استخدامھا من قبل المعلمین لوضع حلول تساھم فع
تلك التحدیات لبناء بیئة علمیة أكثر جودة وكفاءة من السابق، في الوقت الذي یندر فیھ تناول تلك 

 . على حد علم الباحثة-الدراسات على ھذه الفئة 
مع َعیِّنة الدراسة الحالیة ) ٢٠١٦أخضر، (كما تشابھت خصائص أفراد العینة في دراسة 

  .ُصُعوبات تعلمفي كونھم معلمي 
واختلف الدراسة الحالیة مع الدراسات السابقة في مجتمعھا وعینتھا، كما اتفقت مع بعضھا 

 في المنھج المستخدم
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 في كونھا موجھة لمعلمي وتمیزت الدراسة الحالیة في أھمیتھا عن الدراسات السابقة
یات التي تنتج عنھا ُصُعوبات التعلم، وھو ما یعطي الدراسة خصوصیة أكثر، ویجعل من التوص

أكثر فاعلیة بعكس الدراسات السابقة؛ والتي كانت موجھة لمعلمي التعلیم العام، وكما أنَّھا تقوم 
باكتشاف ُمعوِّقات استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط بشكل أكثر شمولیة وعمق، وتقدم ُسُبًلا 

  لعالجھا
  :اإلطــار النظــري

  تعلم ُصُعوبات ال:المحور األول
  : تعریف ُصُعوبات التعلم-١

بعد تطور مفھوم ُصُعوبات التعلم، وتعدد المجاالت التي تناولت ظاھرة عدم قدرة تعلم 
بعض التالمیذ بطریقة طبیعیة على الرغم من سالمة الحواس والقدرات العقلیة الالزمة للتعلم، 

ى االھتمام بالناحیة التربویة، ظھر العدید من التعریفات التي اتصفت بالتنوع؛ فمنھا ما یمیل إل
 ).٢٠٠٤الشربجي، (ومنھا ما یمیل إلى الناحیة الطبیة، وغیر ذلك في مجاالت العلوم األخرى 

ونظرًا الختالف العلماء في طرح تعریفات محددة لُصُعوبات التعلم فإنھ سیتم التطرق ھنا 
  :إلى أھم التعریفات في ھذا الجانب، وھي

   التعریف الطبي-أ
صطلح ُصُعوبات التعلم في أواسط القرن العشرین، وقد تأثر ھذا المصطلح بالعدید برز م

من المصطلحات الطبیة التي ركزت على األسباب العضویة لمظاھر ُصُعوبات التعلم، مما نتج 
عنھ مصطلح اإلصابة الدماغیة، والخلل الوظیفي الدماغي البسیط، ولكن تلك المسمیات لم تنل 

الباطینة، الرشدان، "(المتخصصین، والباحثین في مجال ُصُعوبات التعلم، إعجاب الكثیر من 
  ).٣٠، ص٢٠١٠السبایلة، الخطاطبة، 

ُصُعوبات التعلم بأنھا اختالل في وظائف ) Ebraham,1992,235(في حین عرف إبراھام 
 الجھاز العصبي المركزي، وتعتبر مجموعة غیر متجانسة من الحاالت ولیست فئة واحدة، ولیس

لھا سبب واحد، وُتظھر ھذه الفئة مجموعة مختلفة ومتعددة من الصفات، ولدیھم تفاوت بین 
  . التحصیل األكادیمي والقدرة العقلیة ویعانون من صعوبة في تجھیز المعلومات

  : التعریف التربوي-ب
أول من أطلق مسمى ُصُعوبات التعلم عندما قام بأول جھوده لتعریف " كیرك" یعتبر العالم 

ترجع إلى عجز، أو تأخر "، والذي نص على أن ُصُعوبات التعلم )م١٩٦٢(ھذا المصطلح في عام 
في واحدة أو أكثر من عملیات النطق، اللغة، القراءة، التھجئة، الكتابة أو الحساب؛ نتیجة خلل 
محتمل في وظیفة الدماغ، أو اضطراب انفعالي، أو سلوكي، ولكنھا لیست نتیجة لتخلف عقلي، أو 

  ).٣٠، ص٢٠١٠الباطینة، وآخرون، (إعاقة حسیة، أو عوامل ثقافیة، أو تعلیمیة 
ولكن ُوجھت العدید من االنتقادات لھذا التعریف، ولذلك قام المھنیون واآلباء والوكاالت 
الحكومیة بمحاولة تطویر ھذا التعریف بحیث یكون تفسیره واضحا ومقنعا؛ ألن وجود تعریف 

تشخیص الطفل بدقة والتعامل معھ ومعالجتھ بفاعلیة وتحفیزه بالشكل واضح، یسمح للمھنیین ب
وقد أدى  ،)protheroe & Clarke. 2008. 34(الكافي الذي یساعده على تحسین مستوى حیاتھ 

ذلك إلى مرور مفھوم ُصُعوبات التعلم بالعدید من التعریفات، ویعد من أكثرھا استخداما وشیوعًا 
  :إذ عّرفا ُصُعوبات التعلم بأنھا) Kirk-Kalvent,1984/1988,15(ھو تعریف كیرك وكالفنت 
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أولئك األطفال الذین یعانون من قصور في واحدة أو أكثر من العملیات النفسیة األساسیة  "
التي تدخل في فھم واستخدام اللغة المنطوقة، أو المكتوبة، ویظھر ھذا القصور في نقص القدرة 

وقد . لقراءة، أو الكتابة، أو التھجئة، أو في أداء العملیات الحسابیةعلى االستماع، أو الكالم، أو ا
یرجع ھذا القصور إلى إعاقة في اإلدراك، أو إلى إصابة في المخ، أو إلى خلل وظیفي مخي 

وال یشمل الُصُعوبات الناتجة عن إعاقة بصریة، . بسیط، أو إلى عسر القراءة أو إلى حبسھ الكالم
أو تخلف عقلي، أو اضطراب انفعالي، أو حرمان بیئي، أو ثقافي، أو أو سمعیة، أو حركیة، 

  ".اقتصادي
ونالحظ من التعریف السابق أنھ قد شمل العدید من الخصائص والعناصر التي اتفق علیھا 

  :معظم الباحثین والعاملین في مجال ُصُعوبات التعلم، یمكن إیجازھا فیما یلي

 اف في إطار النمو الذاتيأن یتصف الطفل بشكل من أشكال االنحر.  

 أن ال تكون الصعوبة ناتجة عن إعاقة.  

 أن تكون الصعوبة نفسیة أو تعلیمیة .  

 النطق، التفكیر، الفھم: أن یكون للصعوبة صفة سلوكیة، مثل.  

  أن یكون ھناك تفاوت بین التحصیل األكادیمي المتوَقع للتلمیذ والتحصیل الحقیقي، وذلك ألن
ویستثني التعریف ذوي اإلعاقات األخرى . اء عادیة أو أعلى من المتوسطالتلمیذ لدیھ نسبة ذك

  ).٢٠٠٤الشربجي، . (المختلفة
  ):المؤسسات والھیئات( التعریفات الفیدرالیة للوالیات المتحدة األمریكیة -ج
 National Joint committee) for تعریف الھیئة الوطنیة المشتركة لُصُعوبات التعلم -

Learning Disabilities Definition، ١٩٨١:( 
وقد ، تم استخدام ھذا التعریفات وذكرھا ھنا لتطور وتقدم الوالیات المتحدة في ھذا المجال 

) ١٩٧٧(ظھر ھذا التعریف نتیجة لالنتقادات الموجھة إلى التعریف الفیدرالي الصادر في عام 
بمثابة مصطلح عام یشیر إلى لتالفي سلبیات التعریف السابق، ونص علىأنُصُعوبات التعلم تعد 

مجموعة غیر متجانسة من تلك االضطرابات التي تظھر على ھیئة مشكالت ذات داللة في 
اكتساب واستخدام القدرة على اإلنصات، أو التحدث، أو القراءة، أو الكتابة، أو التفكیر، أو القدرة 

 أنھا ترجع إلى اختالل األداء الریاضیة، وتعتبر مثل ھذه االضطرابات جوھریة بالنسبة للفرد، كما
الوظیفي للجھاز العصبي المركزي، وعلى الرغم من أن صعوبة التعلم قد تتزامن مع حاالت 
أخرى لإلعاقة كاإلعاقة الحسیة، أو التخلف العقلي، أو االضطراب االنفعالي أو السلوكي، أو مع 

ر المالئم، أو العوامل النفسیة الجینیة، العوامل البیئیة كالفروق الثقافیة، أو التعلیم غیر الكافي وغی
فإنھا ال تعتبر في اقع األمر نتیجة مباشرة لتلك الحاالت أو العوامل، حیث أنھا ال ترجع لھا مطلقا 

  ).Hammil,1990؛ ٢٠٠١السرطاوي، السرطاوي، خشان، أبو جودة، (
 ) NJCLD):(١٩٩٤(تعریف اللجنة القومیة المشتركة لُصُعوبات التعلم -

ت اللجنة الوطنیة المشتركة لُصُعوبات التعلم بإضافة بعض التعدیالت التي تستوجب قام
والتي اشتملت على بعض المشكالت السلوكیة ) ١٩٨١(إدخالھا على التعریف السابق لعام 

مشكالت اإلدراك االجتماعي والضبط الذاتي للسلوك ومشكالت : المصاحبة لُصُعوبات التعلم، مثل
ُصُعوبات التعلم ھي مجموعة غیر متجانسة من " وھذا التعریف نص على أن . يالتفاعل االجتماع

االضطرابات ُتعبر عن نفسھا عن طریق صعوبة ملحوظة ُتكتسب في المجاالت األكادیمیة، وھذه 
االضطرابات ترجع إلى خلل في الجھاز العصبي المركزي، وال ترجع صعوبة التعلم إلى إعاقة 
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ون من الحرمان البیئي سواء كان ذلك یتمثل في الحرمان الثقافي أم حسیة أو بدنیة وال یعان
 عبد" (االقتصادي أم نقص فرصة التعلم، كما ال ترجع الصعوبة إلى االضطرابات النفسیة الشدیدة

  ).٣٣، ٢٠١٠الواحد، 
عبارة عن اضطراب یصیب العملیات النفسیة : وتعّرف الباحثة ُصُعوبات التعلم بأنھا

 ینتج عنھ مظاھر حادة تتمثل في ُصُعوبات نمائیة أو أكادیمیة، والتي یتم تشخیصھا األساسیة مما
  .من ِقبل معلم ُصُعوبات التعلم

   خصائص األطفال ذوي ُصُعوبات التعلم-٢
تكمن المشكلة ھنا في أن األطفال الذین یعانون من ُصُعوبات التعلم لدیھم سمات وخصائص 

، ولكن ھناك بعض الموضوعات والسمات المشتركة التي وال یوجد طفالن متطابقین. مشتركة
  .Martin ,Grant. 1995 .2)(تجمع بین أبناء ھذه الفئة التي تعاني من المشكالت التعلیمیة 

 وقد اجتمعت آراء الباحثین والمھتمین في ھذا المجال حول العدید من الخصائص المشتركة 
 التالمیذ ذوي ُصُعوبات التعلم، نوردھا في والتي من الممكن أن تكون بمثابة محطات لتشخیص

  : التالي

 الخصائص المعرفیة:  
  إن انخفاض التحصیل الدراسي للتالمیذ من ذوي ُصُعوبات التعلم ھو من أبرز الخصائص

التي تمیزھم عن أقرانھم العادیین حیث ُیظھر التالمیذ ذوو ُصُعوبات التعلم فروقا واضحة 
وتحصیلھم الفعلي، كونھم یحصلون على درجات ذكاء بین تحصیلھم الدراسي المتوقع 

  .متوسطة أو أعلى من المتوسط ویقابلھ انخفاض ملحوظ في مستوى التحصیل الدراسي
  اضطراب وقصور في العملیات المعرفیة المرتبطة باإلدراك والتذكر واالنتباه وتتضح فیما

ویظھر ھذا السلوك لدى : ز وقصور االنتباه والتركیDistacibilityالقابلیة للتشتت  :یلي
التالمیذ ذوي ُصُعوبات التعلم حیث یظھر تشتت انتباھھم إلى مثیرات أخرى مختلفة، وال 
یستطیعون تركیز االنتباه سوى فترات محددة، وھذا یرتبط ارتباطًا وثیقًا بمدى ضیق االنتباه 

  .لدیھم
 ي ربط المصدر بما اضطراب في التمییز السمعي، فال یستطیع تمییز ما یسمعھ ویفشل ف

  .یسمع، مما ینتج عنھ عجز في تقدیم االستجابة الصحیحة والمتوقعة منھ
  اضطراب اإلحساس البصري، یفقد القدرة على التمییز بین األحرف إذ یدركھا على ھیئة

  .أحرف متشابھة، وبالتالي یفشل في أداء المھام المتعلقة بالقراءة
 كرة كًال من الذاكرة السمعیة والبصریة، وھذا اضطرابات الذاكرة ویتضمن اضطراب الذا

ما یعیق عملیة التعلم بشكل حاد، ألن الحاجة إلى عملیة التذكر السمعي مھمة جدا من أجل 
  .االحتفاظ بالمعلومات واستخدامھا في عملیة التعلم عند الحاجة إلیھا

 ضعف القدرة على التذكر وتشفیر وتجھیز المعلومات .  
 مما یوقع عنھ ) فوق، أسفل، یمین، یسار: (فة االتجاھات واألماكن مثلعدم القدرة على معر

  .فشل في اتباع التعلیمات
  ضعف القدرة على التفكیر مما یسھم في تدّني قدراتھ في معرفة العالقة بین السبب والنتیجة

؛ ٢٠٠٣سالم، محمود والشحات، مجدي وعاشور، أحمد، (فضال عن عدم اإلبداع في األداء 
  ).٢٠١٥، رشاد، علي، العریشي
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 الخصائص االجتماعیة:  
توجد العدید من الخصائص االجتماعیة التي تمیز التالمیذ ذوي ُصُعوبات التعلم عن غیرھم 

  :والتي تؤثر على تقدمھم الدراسي وتكیفھم االجتماعي، وتتمثل في ما یلي
  وأقل تمسكا قصور في تكوین المھارات االجتماعیة مع اآلخرین، مما یجعلھم أكثر عزلة

  .بالرفاق واألصدقاء
 عدم القدرة على القیام بمتطلبات الحیاة االجتماعیة المطلوبة منھم.  
 لدیھم اتجاھات سلبیة نحو أنفسھم ونحو اآلخرین.  
 ضعف في القدرة على تنظیم أوقات الدراسة واإلقبال على االستذكار.  

 الخصائص السلوكیة:  
 النشاط الزائد، وُیعد مشكلًة لدى التلمیذ إذا زاد معدل یعاني التالمیذ ذوو ُصُعوبات التعلم من 

 لدى الفرد العادي في الموقف نفسھ، وفي مثل نفس الظروف، وبالتالي  ثالثة أضعافحدوثھ
  .نقول إنھ یعاني من مشكلة فعلیة

  ضعف النشاط والحركة وھو عكس النشاط المفرط ویعد أقل شیوعا بین التالمیذ ذوي
  .ُصُعوبات التعلم

 لقلق والعدوانیة واالندفاعیةا.  
 عدم القدرة على تحمل المسؤولیة، وتحمیل المعلم مسؤولیة التعلم.  

 تؤثر الخصائص النفسیة للتلمیذ على أدائھ األكادیمي ودافعیتھ إلنجاز :الخصائص النفسیة 
المھام المطلوبة منھ، وقد كشفت الدراسات التي تناولت الخصائص النفسیة بعضا من ذلك، 

؛ العریشي، رشاد، علي، ٢٠٠٣سالم، محمود والشحات، مجدي وعاشور، أحمد، (اومنھ
٢٠١٥.(  

 انخفاض مفھوم الذات والثقة في النفس.  
 عدم المثابرة واالجتھاد.  
 انخفاض الدافعیة لإلنجاز .  
 عدم القدرة على التحكم في االنفعاالت.  
 حزیادة مستوى القلق والتوتر والتردد والخجل وانخفاض سقف الطمو.  

المظاھر السلوكیة لذوي ُصُعوبات التعلم في أربعة أقسام تتمثل ) ٢٠٠٣(فیما تناول كوافحة 
  :في اآلتي
 یشعر التلمیذ ذو ُصُعوبات التعلم بنقص الثقة في النفس  :االضطراب االنفعالي واالجتماعي

أقرانھ والنظرة الدونیة التي تؤدي إلى التوتر المستمر لدیھ مما یضعف عالقتھ بأصدقائھ و
فیشعر باإلھانة ویكون متمركزا حول نفسھ، بسبب مشاعره السلبیة وعدم قدرتھ على 
مجاراة أقرانھ مما یؤدي إلى ابتعاده عن زمالئھ بسبب االضطرابات االنفعالیة واالجتماعیة 

  .التي یعاني منھا
 لتفكیر أكدت العدید من الدراسات التي أجریت حول عملیات ا: ُصُعوبات في عملیة التفكیر

أن التالمیذ ذوي ُصُعوبات التعلم لدیھم قصوٌر واضح وكبیر في عملیات التفكیر كالتخطیط 
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لحل المشكالت، وقصور مھارات ما بعد المعرفة كالتنبؤ والتخطیط والمراقبة والتصرف 
  .باندفاعیة في التعلم

 ي مقارنة ُیظھر ذوو ُصُعوبات التعلم ضعفا في التحصیل الدراس :ضعف التحصیل الدراسي
بالقدرات العقلیة المتوسطة أو العالیة التي یتمتع بھا سواء في مجال أكادیمي واحد أم أكثر 

  .وھذا ما أشیر إلیھ سابقا
 یأخذ االضطراب اإلدراكي أشكاًال متعددة منھا ما . ُصُعوبات اإلدراك البصري والسمعي

ییز الخصائص كالتمییز یظھر في ُصُعوبات اإلدراك البصري من خالل عجز التلمیذ عن تم
بین األشكال الھندسیة وكذلك صعوبة التمییز ما بین الشكل والخلفیة وعدم القدرة على 

أما عن . التآزر بین اإلبصار وحركة الجسم، مما ینتج عنھ صعوبة في الكتابة ونقل الرسوم
یعجز عن تمییز اإلدراك السمعي فإنھ یلعب دورًا مھمًا في عملیة التعلم؛ إذ أن التلمیذ لواله 

) قال(، وكلمَتي )ك(و) ف(أصوات الحروف والكلمات المتشابھة في النطق كحرَفي 
  . ، وھكذا)كال(و

أن أكثر خصائص األطفال ذوي ُصُعوبات التعلم ) ٢٠١٣(وقد كشفت دراسة مجید 
شیوعًا من وجھة نظر المعلمین ھي تشتت االنتباه، وضعف القدرة على التركیز، وصعوبة تنفیذ 

لتعلیمات، وعدم القدرة على االستمرار في العمل، ومن الناحیة األكادیمیة كان من أھمھا ا
ي تنظیم األفكار وإنجاز صعوبة إجراء العملیات الحسابیة، والقراءة، والكتابة، وطول الوقت ف

  . الواجبات
 تحدید وھناك مجموعة من المعاییر التشغیلیة التي شملھا السجل الفیدرالي والتي تساعد على

وتفید ھذه المقاییس بأن الطفل قد یكون مصابًا . الطالب الذین یعانون من ُصُعوبات التعلم
  . بُصُعوبات التعلم إذا ظھرت علیھ اثنتان من سمات ُصُعوبات التعلم

عدم قدرتھ على تحقیق إنجاز أكادیمي في مجال واحد أو عدة مجاالت رغم : السمة األولى
  .ستوى قدرات مناسب، وفي ظل توافر الفرص التعلیمیة المالئمةوصولھ لسنٍّ مالئمة، وم

أن یكون الطالب یعاني من تباین حادٍّ بین اإلنجاز األكادیمي :  السمة الثانیة للمقیاس ھي
 - ٣االستیعاب السمعي، - ٢ - الفھم الشفھي،-١:  من ھذه المجاالتأكثروالقدرة العقلیة في مجال أو 

 االستدالل الریاضي -٦ الحساب الریاضي، - ٥رات القراءة األساسیة،  مھا-٤التعبیر بالكتابة، 
)Grant. 1995.2، Martin,.(  
  :أنماط ُصُعوبات التعلم-٣

اتفق الباحثون والمھتمون في مجال ُصُعوبات التعلم على تصنیف ُصُعوبات التعلم إلى 
تؤثر األسس النمائیة كادیمیة، وُصُعوبات التعلم النمائیة وُصُعوبات التعلم األ: صنفین رئیسیین، ھما

الرئیسیة على التعلم األكادیمي للفرد، فالُصُعوبات األكادیمیة والمتمثلة في ُصُعوبات القراءة 
والكتابة والحساب والتھّجي والتعبیر الكتابي تتأثر بالُصُعوبات النمائیة المتمثلة في القدرة على 

القمش، الجوالده، (لسمعي، وإدراك العالقات استخدام اللغة والقدرة على اإلدراك البصري وا
٢٠١٢.(  

  :ومن ھذا المنطلق ستتناول الباحثة أھم أنماط ُصُعوبات التعلم النمائیة واألكادیمیة
  ُصُعوبات التعلم النمائیة: أوًال

تلك الُصُعوبات التي تتناول العملیات ما قبل األكادیمیة :  یقصد بُصُعوبات التعلم النمائیة
) االنتباه، اإلدراك، التفكیر، التذكر، اللغة والكالم(ثل في العملیات المعرفیة المتعلقة بـ والتي تتم
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والتي یعتمد علیھا التحصیل األكادیمي، وتشكل األساس الذي یقوم علیھ النشاط العقلي المعرفي 
لتوافق وترتبط الُصُعوبات النمائیة بنمو القدرات العقلیة وھي المسؤولة عن ا). ١٩٩٨الزیات، (

  ). ٢٠١٢القمش، الجوالده، (الدراسي للتلمیذ وتوافقھ االجتماعي والشخصي 
  : وفیما یلي إشارة إلى بعض ھذه الُصُعوبات

یعد االنتباه عامًال رئیسیًا للفھم والقدرة على التذكر، فتعلم المعلومات : اضطراب االنتباه  )أ (
، فاكتساب تلك المعلومات )التعلممصدر (والمھارات یستلزم توجیھ االنتباه نحو ذلك المثیر 

یعطي مؤشرا حقیقیًا لحدوث االنتباه، والتذكر أو االستدعاء یعطي مؤشرا قویا على القدرة 
ضعف القدرة على نقل االنتباه من مثیر إلى : على الفھم، وُیقصد بمفھوم ُصُعوبات االنتباه

المیذ صعوبة في استمرار آخر، والقابلیة للتشتت، وعدم القدرة على التركیز، ویواجھ الت
؛ ٢٠١٠عبدالواحد، (االنتباه إلى الخطوات التي یتطلبھا حل المشكالت والمسائل الریاضیة، 

ویتمثل اضطراب االنتباه في األعراض ). ٢٠٠١السرطاوي، السرطاوي، خشان، أبو جودة، 
بشكل كبیر جدا واضطراب االنتباه یؤثر ) قلة االنتباه، وزیادة الحركة، واالندفاعیة(التالیة 

الشربجي، (على التحصیل المدرسي وبالتالي اضطراب المھارات األكادیمیة المختلفة 
٢٠٠٥.(  

عّد اللغة متطلبًا أساسیا لجمیع مراحل التحصیل األكادیمي، ویشتمل :اضطراب اللغة والكالم  )ب (
والكتابة، النمو اللغوي على عدد من المھارات كمھارة االستماع، واللغة الشفھیة، والقراءة، 

السرطاوي، (وإن النجاح في ھذه المھارات یعتمد على مھارات وقدرات سابقھ یتطلب توفرھا 
ویعاني التالمیذ المصابون بھذا االضطراب من  ).٢٠٠١السرطاوي، خشان، أبو جودة، 

مشاكل اللغة والكالم، حیث یظھر على حدیثھم صعوبة في بناء الجمل المفیدة والمبنیة على 
وقد یكون لدیھم مشاكل في القدرة على ). ٢٠١٢القمش، الجوالده، (ویة صحیحة قواعد لغ

اضطراب إخراج (التحكم في سرعة وتدفق الكالم، وتتمثل أعراض ھذا االضطراب في 
الكالم اللغوي النمائي، واضطراب التعبیر اللغوي النمائي، واضطراب فھم اللغة النمائي 

  ).٢٠٠٥الشربجي، (
یحتاج ھؤالء التالمیذ إلى وقت طویل لتنظیم الفكرة قبل اإلجابة  :ة التفكیرُصُعوبات في عملی )ج (

). ٢٠١٢القمش، الجوالده، (عن السؤال، كما أنھم یعانون من ضعف في التفكیر المجرد 
وھناك العدید من السلوكیات التي یمكن أن تصدر عن التلمیذ والتي یتضح من خاللھا أنھ 

  :منھایعاني من صعوبة في التفكیر، و
 قصور في القدرة على ترتیب األفكار وصعوبة في التوصل لحلٍّ مناسب لمشكلة بسیطة.  
 ال یستطیع تحدید الھدف المراد الوصول إلیھ.  
 ضعف القدرة على مواجھة العوائق التي تحول دون وصولھ إلى ھدفھ.  
  ٢٠١٠الواحد،  عبد(عدم القدرة على التأكد من سالمة الحل.(  
 ُصُعوبات الذاكرة   

إن وجود ُصُعوبات في التذكر تؤثر بشكل كبیر على القدرة على التعلم، وھي ترتبط بھا          
ارتباطًا وثیقًا، فالخبرة التعلیمیة عبارة عن تجمیع لھذه المعلومات والمھارات واالستفادة 
منھا في عملیة التعلم، كما أن صعوبة الذاكرة تعتمد على درجة ضعف الذاكرة وطبیعتھا 

المھام المتعلقة بھا من ناحیة أخرى، أي أن القصور في الذاكرة السمعیة أو البصریة أو و
  ).٢٠١٠الواحد،  عبد(اللمسیة یؤثر على الجانب األكادیمي ألي مھمة تتعلق بھا 
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تتخذ اضطرابات اإلدراك موقعا مركزیا ومحوریا بین ُصُعوبات  : ُصُعوبات في اإلدراك )د (
ة، وبصفة خاصة بین العملیات المعرفیة، وترتبط ارتباطًا وثیقًا التعلم النمائیة بصفة عام

وألھمیة االضطرابات . باضطرابات االنتباه، بل تتوقف جّلھا علیھا إن لم تكن نتیجة لھا
اإلدراكیة اعتبرھا التعریف الفیدرالي لُصُعوبات التعلم واحدة من العملیات النفسیة األساسیة، 

  ).١٩٩٨الزیات،(دراكیة من خالل ثالثة مظاھر أساسیة، ھيوتظھر اضطرابات العملیات اإل
  ضعف مستوى التحصیل الدراسي  
 الُصُعوبات المھاریة، وُصُعوبات في التآزر البصري الحركي.  
 قصور في القدرات اإلدراكیة.  
 ویمكن تصنیف ُصُعوبات التعلم في ضوء ھذه االضطرابات اإلدراكیة إلى:  
 معرفيُصُعوبات في األداء العقلي ال .  
 ُصُعوبات في األداء الحركي المھاري.  
 ُصُعوبات في األداء العقلي المعرفي والحركي المھاري المركب .  
  :ُصُعوبات التعلم األكادیمیة: ثانیا

ُیعد انخفاض التحصیل األكادیمي مؤشرا بارزا للتالمیذ ذوي ُصُعوبات التعلم، حیث أن 
میذ في المراحل التعلیمیة المختلفة، ففي حین یظھر ُصُعوبات التعلم األكادیمیة تظھر على التال

على التلمیذ القدرة على التعلم، لكنھ یفشل في التعلم ویعاني من انخفاض مستوى تحصیلھ 
الدراسي، عندئذ یجب أن ُیؤخذ في االعتبار أن التلمیذ لدیھ صعوبة خاصة في أحد مظاھر 

  :والتي سوف نتناولھا في التالي ) ١٩٨٨السرطاوي، السرطاوي، (الُصُعوبات األكادیمیة 
  ): الدیسلكسیا(صعوبة في القدرة على القراءة أو عسر القراءة   )أ (

ُتعد القراءة من أھم الدعائم التي تقوم علیھا عملیة التعلم والتعلیم، لذلك كان لزاما على 
وتؤثر . میذالمعلمین البحث عن أفضل الوسائل واالستراتیِجیَّات في تعلیمھا وتنمیتھا لدى التال

ُصُعوبات القراءة على جمیع الجوانب األكادیمیة األخرى، كاللغة والفھم القرائي، والحساب، 
  ).١٩٩٨الزیات، (والكتابة، والتھجي وتؤثر على النجاح في حیاة التلمیذ بشكل عام 

اضطرابات عصبیة "ُصُعوبات القراءة بأنھا ) ٣٠٩، ٢٠١٠الواحد،  عبد( وقد عّرف 
ي في الغالب، قد تؤثر على اكتساب اللغة ومعالجتھا، وألنھا تتنوع في درجات أساسھا وراث

ِحّدتھا فإنھا تظھر من خالل ُصُعوبات اإلدراك والتعبیر اللغوي بما فیھا المعالجة الصوتیة، 
والقراءة والكتابة والتھّجي والخط والریاضیات، وال ترجع إلى نقص الدافعیة، والضعف 

یة أو التربویة غیر المناسبة، أو ظروف محددة أخرى ولكنھا ربما الحسي، والفرص البیئ
  ".تحدث مقترنة بأي من ھذه الظروف

  ):٢٠١٠قحطان، (ومن مظاھر ُصُعوبات القراءة 
  حذف أو إضافة بعض الكلمات في الجملة المقروءة أو إبدال بعض الكلمات بأخرى

  .تحمل نفس المعنى للكلمة المبدَّلة
 ة أكثر من مرةإعادة قراءة الجمل.  
 تبدیل وقلب بعض األحرف وقراءتھا بطریقة عكسیة.  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                         مجلة البحث العلمى فى التربیة
٤٦٠

  وصعوبة )ج، ح، خ(صعوبة التمییز لألحرف المتشابھة لفظًا وكتابًة كالحروف ،
  ).ض، ظ: (التمییز بین األحرف المتشابھة لفظًا والمختلفة كتابًة مثل

 صعوبة تتبع القراءة واالنتقال بین األسطر بطریقة صحیحة .  
  كبیرة أو بطء شدید في عملیة القراءةسرعة.  

ُصُعوبات في الفھم الحرفي، ُصُعوبات في الفھم (وتتمثل ُصُعوبات الفھم القرائي في 
  ).٢٠١٥العریشي، ) (التفسیري، ُصُعوبات في الفھم النقدي

  :صعوبة الكتابة  )ب (
في التعبیر تعد الكتابة من المھارات األساسیة التي اھتم بھا التربویون لما لھا من أھمیة 

. عن الذات، فھي ُتعد أحد أشكال اللغة، ویطلق علیھا اللغة المكتوبة، وھي أحد أشكال التواصل
ویعتمد الطفل في تعلمھ الكتابة على التقلید والنمذجة من معلمھ بشكل أساسي، لذلك ال بد من 

  . اختیار ُمعلم ُیقتدى بھ وخاصة في المراحل العمریة األولى للطفل
ت ُصُعوبات الكتابة افتقاُر الكتابة إلى الترتیب والتنظیم، وعدُم االلتزام ومن مؤشرا

بسطر معّین، وقد یكتب بعض الحروف بحجم كبیر والبعض اآلخر بحجم أصغر ویترك 
فراغات بین الكلمة واألخرى دون الحاجة إلى ذلك، وعدم القدرة على التحكم والسیطرة في 

صحیحة، وإضافة وحذف بعض الحروف من الكلمات بدون الكتابة وَمْسك القلم بطریقة غیر 
قحطان، (مبرر، وعدم التمییز بین الحروف المتشابھة وعكس الكلمات وقلب أماكن الحروف 

  ).٢٠١٢؛ القمش، الجوالده، ٢٠١٠
وقد تعود أسباب ُصُعوبات الكتابة إلى ضعف القدرة الحركیة الدقیقة، أو عجز التآزر 

 في إدراك الرموز وغیر ذلك العدید من األسباب التي ال یتسع البصري الحركي، أو العجز
  ).٢٠١٢القمش، الجوالده، (المجال لذكرھا ھنا 

  .ُصُعوبات في الحساب  )ج (
یشتمل الحساب على العدید من المھارات كإجراء العملیات الحسابیة أو العددیة، 

خدام الرموز والقوانین والھندسة والجبر، إلى جانب القدرة على التفكیر وحل المشكالت واست
وتعتبر ُصُعوبات الریاضیات ھي أكثر مظاھر ُصُعوبات التعلم شیوعًا، . والنظریات الكمّیة

الزیات، (لذلك جاء االھتمام بدراسة ھذا الجانب ومعرفة العوامل واألسباب التي تقف وراءه 
١٩٩٨.(  

  :المثالوصعوبة الحساب تتمثل في العدید من المظاھر نذكر منھا على سبیل 
  الخلط وعدم القدرة على التمییز بین األرقام المتشابھة والتي لھا اتجاھات متعاكسة مثل

  ).٨، ٧(أو ) ٦، ٢(
 الخطأ في اتجاه الحرف .  
 ٣٧) (٧٣(فقد یقرأ . عكس أو قلب األرقام أثناء القراءة أو الكتابة.(  
 رح والضرب قصور في إتقان المھارات والمفاھیم األساسیة للحساب كالجمع والط

  .والقسمة
 عدم القدرة على اّتباع الخطوات المتسلسلة في الحل كالقفز عن بعض الخطوات.  
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 الشربجي، (یقع في الخطأ عند تسجیل العمل بسبب اإلھمال في نقل األرقام وتسلسلھا
٢٠٠٥ .(  

ویواجھ التالمیذ ذوو ُصُعوبات التعلم صعوبة في تذكر المعلومات والحقائق الریاضیة، مما 
ینشأ لدیھم صعوبة في ربط الخبرات السابقة بالالحقة، وُصُعوبات في تذكر خطوات حل المسائل، 

 ).٢٠٠١السرطاوي، السرطاوي، خشانو ابو جودة، (وصعوبة في اختیار الوقت 
  التعلم النشط: المحور الثاني

  :مفھوم التعلم النَِّشط .١
البیئة التعلیمیة التي : ط بأنھالتعلم النَِّش) Myers&Jones ،1993(عّرف ماییرز وجونز 

تعطي الفرصة للطالب بالتحدث واإلصغاء الجید والقراءة والكتابة والتفكیر العمیق، من خالل 
استخدام أسالیب متعددة، كأسلوب حل المشكالت، والمحاكاة، ولعب األدوار ودراسة الحالة، 

  .  الواقعوغیرھا من األنشطة التي تتطلب من التالمیذ تطبیق ما تعلموه في
طریقة تسمح للتالمیذ بالمشاركة : أن التعلم النَِّشط) Lorenzen,2006(بینما یرى لورنزن 

الفاعلة في األنشطة داخل الفصل الدراسي، من خالل استخدام مجموعة من التقنیات وأسالیب 
 عن التدریس المتنوعة كالعصف الذھني، ولعب األدوار واالستكشاف وغیرھا، بحیث یبعد التلمیذ

دور المتلقي السلبي إلى دور المتعلم اإلیجابي، ویحول العملیة التعلیمیة إلى متعة بین المعلم 
  .والمتعلم

مجموعة من األنشطة والبرامج التعلیمیة المقدمة للتالمیذ داخل : ویعتبر التعلم النَِّشط
مواقف والخبرات، الحجرة الدراسیة، تتولى المعلمة فیھا دور المیسر والمخطط والموجھ لھذه ال

ومراقبة أعمال الطالب وتقویم مدى صحة تنفیذھا، لتحقیق أھداف المنھج والمقرر الدراسي، 
  ).٥٤، ص٢٠١٢رفاعي، (وتدعیم نواتج التعلم المطلوبة 

ھو عبارة عن اندماج المتعلم في ) ١٢، ص٢٠١٤(والتعلم النَِّشط عند عامر والمصري 
ة، یبذل من خاللھا جھدًا حقیقیًا لكي یحقق األھداف المرغوبة عمل ما أو إنجاز مھارة تعلمیة محدد

  .ویبني المعرفة الجدیدة على ما لدیھ من معرفة سابقة
مصطلح شامل "التعلم النَِّشط بأنھ عبارة عن ) ٢٤،٢٠١٦(ویعرف الھاشمي وآخرون 

من حیث المبدأ لمجموعة من أسالیب التدریس التي تركز على إلقاء مسؤولیة التعلم على المتعلم، ف
تعتمد فكرة التعلم النَِّشط على أن المشاركة الفاعلة للمتعلم في مواد التعلم تجعلھ قادرا على 

  ".استرجاع المعلومات بشكل أفضل
إشراك التلمیذ في العملیة التعلیمیة من خالل استراتیِجیَّات : وتعّرف الباحثة التعلم النَِّشط بأنھ

 السلبي للتلمیذ من كونھ عنصرًا تعلیمیًا مستمعًا ومتلقیًا إلى عنصر تدریسیة نشطة تقّلص من الدور
  .نِشٍط إیجابي وفعاٍل في بناء المعرفة

  :أھداف التعلم النَِّشط .٢
 المتعلمین مھارات التفكیر الناقد ومھارات حل المشكالت لتحقیق األھداف التربویة، إكساب 

  .ولتطبیقھا في الحیاة الواقعیة

 أن یعلموا أنفسھم المواد الدراسیة المختلفة بطریقة سلیمة تدریب الطلبة على . 

 تشجیع المتعلمین على المرور بخبرات واقعیة حقیقیة. 

 تنمیة اإلبداع واالبتكار لدى المتعلمین. 
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 إكساب المتعلمین المھارات االجتماعیة الجیدة واإلیجابیة. 

 مساعدة التالمیذ على كیفیة بناء األفكار الجدیدة وتنظیمھا. 

 ؛ عواد، ٢٠٠٦؛ سعادة وآخرون،٢٠١٢رفاعي، ( .بناء القیم واالتجاھات المرغوب فیھا
 ).٢٠١٣؛ قرني، ٢٠١٤؛ عامر، المصري، ٢٠١٠زامل،

ویتضح مما سبق ارتفاع أھداف التعلم عما كان علیھ في الماضي وھذا ما یمیز التعلم النَِّشط 
  .عن التعلم التقلیدي

  أھمیة التعلم النَِّشط .٣
وفي الحقیقة تتعدد . ل الكثیرون عن أھمیة استخدام التعلم النَِّشط في العملیة التعلیمیةقد یتساء

؛ عواد، ٢٠٠٦؛ سعادة وآخرون، ٢٠١٢رفاعي، (وتتنوع اإلجابات عن ھذا التساؤل، وقد لخص 
ط أنھ یتعلم التلمیذ في التعلم النَِّش: أھمیة التعلم النَِّشط في) ٢٠١٤؛ عامر، المصري، ٢٠١٠زامل، 

تحمل المسؤولیة، واالعتماد على ذاتھ، ویعّود التلمیذ على االلتزام، والمثابرة في العمل، ویساعد 
التلمیذ على امتالك الخبرات، والمھارات المتعلقة بالمادة المدروسة، وبالتالي تزداد ثقتھ بنفسھ 

  .المیذویدعم العمل التعاوني وبناء العالقات االجتماعیة، وینمي الدافعیة لدى الت
كما أن عدم توظیف التعلم النَِّشط في العملیة التعلیمیة یجعل قدرات الطالب ال تتعدى مرحلة 
التذكر والتسمیع، وبالتالي تضعف االستفادة من المحتوي والمقرر الدراسي للطالب، حیث أن 

ق ٪ في العشر الدقائ٢٠٪ مما یقال في العشر الدقائق األولى، وحوالي ٧٠الطلبة یتذكرون 
  . األخیرة

  ):٢٨-٢٧، ص٢٠١٠(وأضاف عواد، زامل 
أن التعلم النَِّشط یضفي على عملیة التعلم الُمتعة والبھجة، ویربط التعلم النَِّشط معارف 
المتعلمین السابقة بالمعارف الجدیدة، وھذا شرط ضروري لعملیة التعلم وُیغیر دور المعلم من 

  .ادر متعددة للتعلمكونھ المصدر الوحید للمعرفة إلى إیجاد مص
 على أھمیة التعلم النَِّشط في العملیة learning pyramid كما یؤكد الھرم التعلمي 

التعلیمیة؛ إذ یمثل النسبة المئویة لالحتفاظ بالمعارف والمعلومات لدى التالمیذ، حیث حصلت 
ا جاءت طریقة بینم. فقط% ٥طریقة المحاضرة والتي تقع في أعلى الھرم على نسبة لم تتعدى الـ 

من االحتفاظ، كما یساعد التعلم % ٩٠تدریس الطلبة لآلخرین في قاع الھرم وبنسبة تصل إلى الـ 
النَِّشط على التطبیق الفعلي لما یتم تعلمھ من خالل توفیر األدوات والوسائل المعینة لذلك، وھذا 

، ٢٠٠٦سعادة وآخرون، (تعلم یستدعي جھدًا ذھنیًا من التالمیذ فُیغیر من اتجاھاتھم نحو عملیة ال
  ).٤١، ٤٠ص

إن التعلم النَِّشط قد یمثل تحّدیًا للمعلم من حیث مدى معرفة المعلم بكیفیة اختیار األنشطة 
المالئمة، والوقت المناسب لذلك، فھو ال یعتبر مجموعة أو سلسة من األنشطة المختلفة فقط، وإنما 

عامر، (في على عملیة التعلم الفاعلیة واإلیجابیة یعتبر اتجاھًا یتكون لدى المعلم والمتعلم یض
  ).٢٠، ص٢٠١٤المصري، 

إلى أن استخدام التعلم النَِّشط من خالل استراتیجیَتي ) ٢٠١٣(فقد توصلت دراسة التركي 
مع التالمیذ ذوي ُصُعوبات التعلم أدى إلى تمكن التالمیذ من فھم ) التعلم التعاوني ولعب األدوار(

ب المعلومات، وتنمیة مھارات التفكیر اإلبداعي والقدرة على حل المشكالت الحقائق واستیعا
  .وتوفر بیئة تعلیمیة یسودھا التعاون والترابط بین التالمیذ
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  عناصر التعلم النَِّشط .٤
  :  یتكون التعلم النَِّشط من أربعة عناصر تمثل الدعائم األساسیة لتنفیذه، وتتمثل في اآلتي

التعبیر اللغوي عما یفكر بھ التلمیذ لحل مشكلة، في : ویقصد بھ. ععنصر التحدث، واالستما  )أ (
حین یقوم التلمیذ اآلخر باإلصغاء إلیھ، ومساعدتھ في تنظیم أفكاره، واستخالص حلول 

طرح األسئلة، التعلیق، االنتقاد، المعارضة، االتفاق، وھذا یدعم ما : للمشكلة عن طریق
 . متمثلة في الحدیث واإلصغاء في آن واحدُیسمى باستراتیجیة العصف الذھني، وال

التعبیر الكتابي عما یفكِّر بھ الفرد، كما یفعل التعبیر اللغوي : وُیقصد بھا. عنصر الكتابة  )ب (
تمامًا، ولیس المقصود أن یعید الشخص كتابات اآلخرین، بل أن یغوص في تفكیره، 

انھ، ویرتكز دور ویعبر عن ما یدور في ذھنھ من أفكار، ومن ثم مشاركتھا مع أقر
 - اكتب(المعلم في كتابة ملخص عن ھذه األفكار ومناقشتھا معھم، وتعتبر استراتیجیة 

 . من النماذج الفعالة لھذا العنصر)  شارك–تعلَّم 
فھم ما كتبھ اآلخرون، وفكروا بھ، وھي أساس العملیة :  وُیقصد بھا.عنصر القراءة  )ج (

 :صر من خالل عدة طرقالتعلیمیة والتعلمیة، ویتم تحفیز ذلك العن
  تزوید التالمیذ بأسئلة محددة قبل القیام بعملیة القراءة للنص، حتى یجیبوا عنھا بعد عملیة

  . القراءة
 التلخیص لما تمت قراءتھ كتابیًا، أو شفویًا .  
  تعلیمھم مھارات أخذ المالحظات والتدوین، ووضع خطوط، أو دوائر حول المعلومات

  . ساعد على تنمیة القراءة الناقدة لدیھموالمفاھیم المھمة، مما ی
عند طرح مواضیع دراسیة جدیدة وألول مرة، ُیعطى التالمیذ . عنصر التأمل والتفكیر  )د (

فرصة للتفكر والتأمل بھا، وربطھا بما لدیھم من معارف وخبرات سابقة، وبناء معارف 
واضیع الغامضة وتوقعات، وأسئلة عنھا أكثر عمقًا، وھذا یشجع الطلبة على مناقشة الم

سعادة (وغیر الواضحة، مما یساعد المعلم على معرفة أفكار التالمیذ، وخبراتھم السابقة 
 ).Mckinney.1998؛٦١-٥٦، ص٢٠٠٦وآخرون، 

  :مبادئ التعلم النَِّشط .٥
  :مبادئ التعلم النَِّشط في اآلتي) ١٦٢- ١٦١، ص٢٠١٠(یحدد أوبرمان كما أورده بدوي 

 مرتبطة بالخبرات الجدیدةأن تكون الخبرات المألوفة .  

  الممارسة( تطبیق ما تم تعلمھ.( 

 حل المشكالت من خالل التفكیر الناقد والعمل اإلبداعي. 

 العمل الجماعي. 

 تقدیم التعزیز. 

 تطبیق المفاھیم والمعارف في مواقف جدیدة. 
 :سبعة من المبادئ للتعلم النَِّشط، تتمثل في اآلتي) ٤٧، ص٢٠٠٦(وذكر سعادة وآخرون 

  ال بد من التواصل المستمر والدائم بین المعلم والتالمیذ، ألن ذلك یثیر الدافعیة لدیھم
  .ویعمل على زیادة المشاركة النَِّشطة في الموقف التعلیمي
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  یقوم التعلم النَِّشط على التعلم التعاوني بین التالمیذ في جوٍّ اجتماعي سلیم، مما ینّمي
  .م األمور واألشیاء واألعمالالتفكیر ویزید من القدرة على فھ

  یتیح المشاركة للتالمیذ في الموقف التعلیمي عن طریق الحدیث والكتابة وربط ما ھو
  .جدید بالخبرات السابقة

  یتطلب من المعلم تقدیم تغذیة راجعة فوریة للتالمیذ حتى تتم االستفادة بشكل ِفعلي من 
 .المقررات الدراسیة التي تم تعلمھا

 أكید على تحدید الوقت الكافي والمطلوب لعملیة التعلم، حیث أن ذلك یؤدي إلى ال بد من الت
 .تحقیق اإلنجاز األعلى واألفضل لھم جمیعا

  أن یضع المعلم توقعات عالیة یطمح بأن یحققھا التالمیذ، ویتم العمل على تحقیق تلك
افیة من ِقبل األھداف والتوقعات من خالل االستعداد لھا وبذل المزید من الجھود اإلض

 .المعلم والتالمیذ كلیھما

 العمل على تقدیر المواھب المتنوعة وطرق التعلم المختلفة . 
  :دور المعلم والمتعلم في التعلم النَِّشط .٦

 یتمثل دور المعلم في كونھ الُمیسِّر والموجِّھ للعملیة التعلیمیة، فھو یضع اآللیة :دور المعلم
لمتعلمین داخل الفصل، من خالل تنویع األنشطة أو األسلوب المناسب للتعامل مع ا

واالستراتیِجیَّات التدریسیة بما یتالءم مع الموقف التعلیمي، وإعطاء التالمیذ الفرصة للمشاركة 
وتحمل المسؤولیة، والعمل على زیادة الدافعیة لدى المتعلمین، وربط المادة الدراسیة ببیئة 

لبیئة التعلیمیة للقیام باألنشطة المختلفة وجْعل التلمیذ مكتِشفًا المتعلمین وخبراتھم، وال بد من تھیئة ا
  .ومجرِّبًا للعملیة التعلیمیة

 یتمحور دور المتعلم في ممارسة األنشطة التعلیمیة المختلفة، والبحث عن :دور المتعلم
مصادر المعرفة والمعلومات بنفسھ، والتعاون مع الزمالء وطرح األسئلة واألفكار الجدیدة، 
واالشتراك في المناقشات والحوارات، وفي تقییم الذات، فھو یعرف أھمیة الوقت وینجز األعمال 
في مواعیدھا المحددة، ویسیطر على المعلومات باعتبارھا جزءًا من البینة المعرفیة، ولدیھ رغبة 

  ).٣١- ٣٠، ص٢٠١٣؛ عامر، المصري، ٤٤، ص٢٠١٣قرني، (ذاتیة في التعلم 
 المعلم أن یمارس دوره الفعال في العملیة التعلیمیة، وأن یوضح لذلك كان لزاما على

للمتعلمین الدور المطلوب منھم، وحثھم على المشاركة اإلیجابیة في عملیة التعلم، وإبراز أفضل ما 
في المتعلمین من میول وھوایات مختلفة تكّون الشخصیة المتكاملة فیھم، ولن یتأّتى ذلك إال من 

  . بتطویر قدراتھ ومھاراتھ وعدم االقتصار على تحصیلھ الجامعيخالل قیام المعلم 
  ماھیة استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط .٧

أدوات مساعدة یستخدمھا المعلم لتحقیق أفضل : ُتعد استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط عبارة عن
ظة ومتابعة وتقدیم تعلم للتالمیذ، وتشمل جمیع اإلجراءات التي یتبعھا المعلم أثناء الدرس من مالح

: تغذیة راجعة وتقویم لمستوى الطالب من أجل تطویر عملیة التعلم، ومن أبرز تلك االستراتیِجیَّات
، ولعب )اقرأ، شارك، ناقش(استراتیجیة العصف الذھني، وتدریس األقران، واستراتیجیة 

  ).٢٠١١الشمري، (لة األدوار، والخریطة المفاھیمیة، وغیرھا الكثیر من االستراتیِجیَّات الفعا
مفھوم استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط على أنھا عبارة ) ٥٣، ص٢٠١٣(في حین تناولت قرني 

استراتیِجیَّات تعّلم یتم فیھا إدماج التالمیذ في عملیة التعلم بشرط أن تكون األفكار المقدمة : عن
ركھا المتعلم بنفسھ ویحّل مرتبطة باألفكار والخبرات السابقة لدى التالمیذ، ویستطیع أن ید
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التعارضات المعرفیة التي قد تواجھھ عن طریق الحوار والنقاش والتفاعل الصّفي، والمشاركة في 
  .األنشطة التعلیمة المقدمة تحت إشراف المعلم وتوجیھھ

أن استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط عبارة ) Bonwell&Eison,1991( ویرى بونویل وایسون
تالمیذ في األنشطة المختلفة بحیث ال یكونون متلقِّین للمعرفة فقط، فھم یطبقون مشاركة ال: عن

ویحللون ویقّیمون المعلومات المقدمة لھم، عن طریق المحاورة والنقاش وطرح األسئلة، ومن ثم 
  .القدرة على تعمیم ما تعلموه في مواقف تعّلمیة جدیدة

یِجیَّات التعلم النَِّشط إلى استراتیِجیَّات بتصنیف استرات) Chilcoat,1999(كما قام شیلكوت 
أسئلة المناقشة، والقدرة على : تھدف إلى قیاس مدى تعلم التالمیذ وتفاعلھم مع المادة العلمیة، مثل

حل المشكالت، وكتابة التلخیص؛ واستراتیِجیَّات تؤكد على مدى تفاعل التلمیذ مع المعلومات 
فاھیمیة ووضع عالمات حول العناصر المھمة في الدرس، المعطاة لھ من خالل رسم الخرائط الم

  .ومن ثم القدرة على توظیف المعلومات بشكل أكبر
  الشروط األساسیة لنجاح استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط .٨

  :تتحدد الشروط األساسیة لنجاح استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط فیما یلي

 استخدامھ في مرحلة مبكرة.  

 وضوح األھداف وبساطتھا ودقتھا. 

 مناسبة األنشطة والتجارب ألھداف المقرر ومحتواه ومع مستوى التالمیذ األكادیمي. 

  مراعاة أنماط التعلم لدى التالمیذ كالنمط البصري، وھم الذین یتعلمون أفضل من خالل
كرون الحقائق مشاھدة النماذج والصور التي یعرضھا المعلم؛ والنمط السمعي، وھم الذین یتذ

والمعلومات التي یلقیھا علیھم المعلم؛ والنمط الحسي، وھم الذین لدیھم القدرة على تذكر 
 .المعلومات من خالل العمل واألداء

  توضیح المعلم األدوار والمسؤولیات للتالمیذ وتوزیعھا فیما بینھم، وتوضیح طریقة تنفیذ 
 ).١٤٦، ص٢٠٠٥الوھاب،  ؛ عبد٥٦، ص٢٠١٣قرني، (األنشطة في مناخ إیجابي وفعال 

 أسس التدریس باستخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط مع التالمیذ ذوي ُصُعوبات التعلم .٩
أجمع التربویون والمھتمون على أن تعلیم التالمیذ ذوي ُصُعوبات التعلم من الضروري أن 

یة ترتكز على التلمیذ بصفتھ یقوم على مبدأ النشاط، وذلك عن طریق استخدام استراتیِجیَّات تدریس
محورا فاعال في العملیة التعلیمیة، وتعتبر استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط األكثر فاعلیة ودیمومة 

لذلك قد یواجھ معلمو التربیة ). ٥١٦، ص٢٠١٠ھاللي، (خاصة مع التالمیذ ذوي ُصُعوبات التعلم
الئمة، وكذلك عند بناء البرامج التربویة الخاصة تحدیات كبیرة في اختیار االستراتیِجیَّات الم

الفردیة وتصمیم األنشطة التعلیمیة على أساس جوانب القوة لدى الطفل، وفي الوقت ذاتھ العمل 
لذلك یجب على المعلم ). ٢، ص٢٠١٦خالد، (على تنمیة جوانب الضعف التي یعاني منھا الطالب 

ار ما یتالءم مع التالمیذ ذوي االحتیاجات الخاصة عند اختیار استراتیِجیَّات التعلم والتعلیم أن یخت
مع مراعاة الخبرة السابقة لدیھم، وما یمتلكونھ من مھارات ومیول تجاه المادة المتعلَّمة مما یؤدي 
إلى استغالل أقصى قدر ممكن من قدراتھم والوصول بھم إلى أعلى مستوى من تحصیلھم 

أسسًا معینة عند ) ٢٠١٥(البصیر، وأبو ھدرا : انوقد اعتمدت الباحثت). ٢٠١٦أخضر، (األكادیمي
التدریس باستخدام التعلم النَِّشط مع ذوي ُصُعوبات التعلم، ومن ذلك مالءمة االستراتیجیة المتَّبعة 
مع خصائص المرحلة العمریة لكل تلمیذ، وأن تكون مالئمة لالستخدام الفردي مع كل تلمیذ على 

  . رة، وأن یتمیز المحتوى األكادیمي بالوضوح والبساطةِحدة، وأن تتمتع بالتشویق واإلثا
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  ُمعوِّقات التعلم النَِّشط .١٠
ھناك العدید من الُمعوِّقات التي تحول دون تنفیذ التعلم النَِّشط أو تحّد من فاعلیتھ وبالتالي 

، ٣٢، ص٢٠١٠عواد، زامل، : (عدم القدرة على تحقیق األھداف المرجوة، نذكرھا في التالي
 & McCarthy؛ ٣٣، ص٢٠١٦؛ أمبوسعیدي، الحوسنیة، ١٨٥، ص٢٠١٠، ؛ بدوي٣٣

Anderson2000, 280-281 ،(karamustafaoglu,2009,38-39. 

 الرھبة من تجریب أي جدید بسبب التعود على األسالیب القدیمة في التدریس.  

 قلة الرغبة في التغییر. 

 نقص أو غیاب الحوافز المادیة والمعنویة المحفزة للتغییر . 

 ِقَصر الوقت المتاح للتدریس .  

 كثرة أعداد التالمیذ .  

 عدم توفر األجھزة واألدوات الالزمة لتنفیذ استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط .  

 قلة وعي المعلمین بمھارات التعلم النَِّشط .  

 الخوف من نقد اآلخرین بسبب القیام بطرق تدریس غیر تقلیدیة .  

 وأدائھم لألدوار المطلوبة منھم، وعدم معرفتھم الخوف من عدم مشاركة المتعلمین ،
  .بمھارات التفكیر العلیا

  الخوف من عدم قدرة التالمیذ على تعلم المحتوى التعلیمي المطلوب، وشعور المعلمین
 .بفقدان السیطرة على التالمیذ

 انتشار أسالیب التعلیم التقلیدي. 

 إال أنھ یمكن التغلب على كافة . لمیةالحاجة إلى وقت إضافي للتخطیط واإلعداد للمادة الع
 .المخاطر والُمعوِّقات من خالل التخطیط الجید

عند نقل مبادرة مشروع التعلم النَِّشط إلى بعض ) ٨١-٧٨، ص٢٠١٢(ویضیف الرفاعي 
 االبتدائیة كانت ھناك العدید من الُصُعوبات التي واجھت تفعیل تطبیق ھذا المشروع في المدارس

  : ة، منھاالمدارس الحكومی

 إن اإلنفاق على األنشطة الخاصة بالمتعلمین وتوفیر األدوات والوسائل : العوائق المادیة
الالزمة تحتاج إلى مبالغ مالیة قد تكون شحیحة أو غیر موجودة، أوقد ترجع إلرادة مدیر 

  .المدرسة ومدى اقتناعھ بالفائدة المرجوة من ھذا المشروع

 ثبیت المقاعد بنظام الصفوف یجعل من الصعب حدوث تفاعل ت:  طریقة تنظیم البیئة الصفیة
بین المتعلمین، فضًال عن أنھا تحد من الحركة لدیھم، وتجعل من الصعب تكوین مجموعات 

 .تعلمیة فیما بینھم، وبالتالي ال یتحقق الھدف المطلوب بالشكل المناسب

 قلة أعداد المعلمین في المدرسة. 

 ھمیة مشروع التعلم النَِّشط، وعدم الثقة بالعائد التربوي ضعف وعي القیادات التربویة بأ
 .الناتج عنھ
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 حیث یصرف الكثیر من المال على ورش العمل : سوء توزیع الدعم المالي المقدَّم للمشروع
وإقامة االجتماعات في فنادق فاخرة، في المقابل یكون إعطاء المعلمین المشاركین مبالغ 

 .س المعلمین وبالتالي یؤثر على جودة المشروع ونتائجھرمزیة بسیطة، مما یقلل من حما

  قصور المباني المدرسیة، وازدیاد أعداد المتعلمین داخل الفصول الدراسیة مما یقلل من
 . عوائد التعلم ویؤثر على جودة التعلیم

 القصور والخلل في برامج إعداد المعلمین مما یظھر تدنٍّ في مھارات التدریس . 
  :وِّقات التعلم النَِّشطُسُبل عالج ُمع .١١

عندما نرید أْن نجري التغییر في أي نظام مؤسسي قد نواجھ العدید من الُصُعوبات أو 
المخاوف التي تعتري العاملین في ذلك النظام، وھذا ما قد یحدث عنما نطالب بتطبیق أسالیب 

یع العاملین في قطاع التعلم النَِّشط داخل حجرة الصف الدراسي من قبل المعلمین، والمعلمات، وجم
التعلیم، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ مواجھة تلك العقبات والُمعوِّقات ما ھو إال أمر طبیعي؛ حیث 

 ).٤١٠-٤٠٨، ص٢٠٠٦سعادة، وآخرون، (یمكن التغلب علیھا وتذلیلھا، وفیما یأتي توضیح لذلك

 ور المتعلم من الدور السلبي تغییر د: التغلب على الُمعوِّقات المتعلقة بالتعلم النَِّشط كموضوع
  :إلى الدور اإلیجابي والفعال، وھذا یتطلب عدة أمور منھا

  قناعة المعلم بھذا الدور أو الفكرة، وإتقانھ الستراتیِجیَّات التعلم النَِّشط، وممارسة دوره
  .معلًما، وموجًھا، ومشارًكا، وقائًدا في الموقف التعلیمي التعلمي

 ،واألدوار اإلیجابیة السلیمة بین المعلم والمتعلمخلق األجواء االجتماعیة .  

 ممارسة مبادئ التعلم النَِّشط، وتنفیذ آلیاتھ بشكل تدریجي .  

 لكي یتم تفعیل استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط بالشكل : التغلب على الُمعوِّقات المتعلقة بالمتعلمین
متعلمین، وھذا یتطلب عدًدا من المطلوب ال بد من تقبل فكرة المشاركة الفعالة من قبل ال

 :األمور، منھا

  قیام المعلم بالتوضیح للتالمیذ بأھمیة التعلم النَِّشط، وأسسھ، وفاعلیتھ في تحقیق األھداف
  . التعلیمیة المرجوة

 تحفیز المعلم لدافعیة التالمیذ، ومشاركتھ في األنشطة معھم. 

 توزیع األدوار بین المتعلمین. 

 ِّقات المتعلقة بالمعلم التغلب على الُمعو: 

  یجب على المعلم أْن یكون لدیھ قناعة داخلیة إیجابیة تجاه التعلم النَِّشط، وأْن یشعر باالرتیاح
والثقة تجاه ھذا الموضوع، وأْن یكون ُملما بأساسیات التعلم النَِّشط، وأھدافھ، وعناصره، 

  .ومبادئھ

 معلومات والمھارات المكتسبة أثناء عملھ أْن تكون لدیھ الخبرة الكافیة في كیفیة تطبیق ال
  .كمعلم

  كما أنَّ النقص في األدوات واألجھزة الالزم توافرھا ألنشطة التعلم النَِّشط، یمكن التغلب
علیھا من خالل االستفادة من مواد البیئة المحیطة، وإشراك المتعلم في صناعة ھذه األدوات 

  .وتجھیزھا
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 ط مضیعة للوقت، ویشكل عائًقا إلنھاء المنھج المدرسي وفق أما من یرى بأنَّ التعلم النَِّش
الخطة الدراسیة، فیمكن التغلب على ذلك من خالل التخطیط الجید، واإلعداد المسبق بشكل 
یومي، وأسبوعي، وشھري، مما یحقق األھداف المطلوبة، وبوقت مناسب، شریطة أْن 

  . لى المرونة والوضوحیراعي الفئة المستھدفة، وطبیعة المحتوى، باإلضافة إ

  كما أنَّ العائق األكبر الذي یتمثل في الضعف لدى المعلم باإللمام بآلیات التعلم النَِّشط
وطریقة تطبیقھ، یمكن تخطیھ من خالل االطالع على الكتب والمراجع الخاصة بالتعلم 

 تتناول ھذا النَِّشط، وحضور الدورات التدریبیة المنظمة من قبل وزارة التعلیم، أو أي جھة
 . الموضوع

  كما أنَّ وجود أعداد كثیرة في الصف ینبغي ألَّا یكون ذریعة للمعلم في عدم تطبیق التعلم
النَِّشط، فبإمكانھ من خالل التخطیط الجید، واختیار األسلوب التعلیمي المناسب، واستغالل 

 . المساحات المتوفرة في المدرسة أْن یحقق ذلك كلھ
  :جراءاتھامنھجیة الدراسة وإ

 منھج الدراسة: أوًال
المنھج الوصفي المسحي؛ وذلك لمالءمتھ لمشكلة الدراسة؛ حیث إنھ یھتم بدراسة المشكالت 
والظواھر اإلنسانیة، أو االجتماعیة، أو الطبیعیة من خالل جمع المعلومات عنھا، وتقدیم وصف 

انات الدراسة من خالل تحلیل وتم استخدام المنھج الوصفي المسحي في جمع بی، تفسیري دقیق لھا
نتائج الدراسات السابقة، وجمع البیانات المیدانیة وتحویلھا من بیانات كیفیة إلى بیانات كمیة 

  .لیسھل التعامل معھا في الوصف والتحلیل
  مجتمع الدراسة: ثانیًا

 یمثل مجتمع الدراسة جمیع معلمي ومعلمات التالمیذ ذوي ُصُعوبات التعلم للمرحلة 
من المعلمین والمعلمات بمحافظة الطائف، حیث یبلغ عدد ) ٢٠٥(تدائیة، والبالغ عددھم االب

 التعلیم لعام بوزارةمعلمة وفقا إلحصائیات إدارة التخطیط ) ٨١(معلمًا، و) ١٢٤(المعلمین فیھا 
)١٤٣٧/١٤٣٨ .(  

  َعیِّنة الدراسة: ثالثًا
 العینة بالطریقة العشوائیة البسیطة،  نظرًا لكبر حجم مجتمع الدراسة قامت الباحثة باختیار

من معلمي %) ٥٠(من المعلمین والمعلمات، بنسبة قدرھا ) ١٠٣(وقد تألفت َعیِّنة الدراسة من
ومعلمات التالمیذ ذوي ُصُعوبات التعلم بمحافظة الطائف، وقد قامت الباحثة بتوزیع االستبانات 

  . استبانة) ٩٨(صالح لإلدخال والتحلیل على المعلمین والمعلمات، وبلغ عدد المردود منھا ال
  :أداة الدراسة: رابعًا

  :  تكّونت االستبانة بصورتھا النھائیة من قسمین، ھماو، ثلت في استبانة من إعداد الباحثةتم
لم والتي یتعلق ھذا القسم بالبیانات الشخصیة والوظیفیة لمعلمي ُصُعوبات التع:  القسم األول-أ

  ).الجنس، الخبرة التدریسیة، الدورات التدریبیة في مجال استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط(تمثلت في 
  :تضمن ھذا القسم أسئلة ُمغلقة وتمثل محاور االستبانة وھي كالتالي:  القسم الثاني-ب
مي ُصُعوبات التعلم، ُمعوِّقات استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط لدى معل:  المحور األول-١

  :عبارة، موزعة على ثالثة أبعاد، ھي) ٢٣(ویشتمل ھذا المحور على 

  عبارات) ٥(الُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة المدرسیة، ویشتمل ھذا الُبْعد على.  
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  عبارة) ١٢(الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم، ویشتمل ھذا الُبْعد على.  

 عبارات) ٦(ل ھذا الُبْعد على الُمعوِّقات المتعلقة بالمتعلم، ویشتم.  
ُسُبل عالج ُمعوِّقات استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط لدى معلمي ُصُعوبات :  المحور الثاني-٢

  :عبارة، موزعة على ثالثة أبعاد، ھي) ٢٠(التعلم، ویشتمل ھذا المحور على 

  عبارات) ٥(الُبْعد على ُسبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة المدرسیة، ویشتمل ھذا. 

  عبارة) ١١(ُسبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم، ویشتمل ھذا الُبْعد على.  

  عبارات) ٤(ُسبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالمتعلم، ویشتمل ھذا الُبْعد على.  
 وقد راعت الباحثة في صیاغة االستبانة البساطة والسھولة قدر اإلمكان، حتى تكون مفھومة

لعّینة البحث، وأن تكون درجات االستجابة علیھا وفق مقیاس لیكرت الخماسي، حیث یقابل كل 
موافق ِبِشدَّة، موافق، محاید، غیر موافق، (فقرة من فقرات االستبانة قائمة تحمل العبارات التالیة 

ي كافة ، ولغرض المعالجة فقد أعطت الباحثة لكل استجابة على كل فقرة ف)غیر موافق ِبِشدَّة
تساوي ) موافق( درجات، ٥تساوي ) موافق ِبِشدَّة(محاور االستبانة قیمة محددة على النحو التالي، 

) غیر موافق ِبِشدَّة(تساوي درجتین، ) غیر موافق(تساوي ثالث درجات، ) محاید( درجات، ٤
  .تساوي درجة واحدة

  :صدق أداة الدراسة: خامسًا
للتعرف على مدى صدق أدوات الدراسة في قیاس ما  :لألداة) الخارجي(الصدق الظاھري 

وضعت لقیاسھ؛ قامت الباحثة بعرضھا على مجموعة من المحكمین األكادیمیین، للتأكد من صدقھا 
الظاھري، وذلك الستطالع آرائھم حول مدى وضوح صیاغة كل عبارة من عبارات االستبانة، 

كل عبارة للمحور الذي تنتمي إلیھ، وتصحیح ما ینبغي تصحیحھ منھا، ومدى أھمیة ومالءمة 
ومدى مناسبة كل عبارة لقیاس ما ُوضعت ألجلھ، مع إضافة أو حذف ما یرونھ في عبارات أي 

وعلى ضوء توجیھاتھم ومقترحاتھم قامت الباحثة بإجراء التعدیالت التي . محور من المحاور
ادة صیاغتھا حتى تزداد أداة اتفقوا علیھا، وتعدیل صیاغة بعض الفقرات التي اقترحوا ضرورة إع

  .الدراسة وضوحًا ومالءمة لقیاس ما ُوضعت ألجلھ
قامت الباحثة بالتحقق من صدق االتساق الداخلي ألداة  :صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة

معلمًا ومعلمة من معلمي ) ٣٠(الدراسة من خالل تطبیقھا على َعیِّنة استطالعیة بلغ عددھا 
 خارج َعیِّنة الدراسة، وقد تم حساب صدق االتساق الداخلي عن طریق حساب ُصُعوبات التعلم

، حیث تم حساب معامل االرتباط بین درجة person Correlation""معامل االرتباط بیرسون 
كل عبارة من عبارات االستبانة وبین الدرجة الكلیة للمحور أو الُبْعد الذي تنتمي إلیھ العبارة، 

 :فجاءت نتائج الدراسة كالتالي زیع االستبانة على معلمي ُصُعوبات التعلم،وقامت الباحثة بتو
ُمعوِّقات استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط لدى معلمي : صدق االتساق الداخلي للمحور األول

  .ُصُعوبات التعلم
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ة الكلیة للُبعد معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة من فقرات المحور األول والدرج) ١(جدول 
  .الذي تنتمي إلیھ الفقرة

 ٣٠= العینة االستطالعیة 
الُمعوِّقات المتعلقة 
الُمعوِّقات المتعلقة  الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم بالبیئة المدرسیة

 بالمتعلم

 رقم الفقرة
معامل 

االرتباط 
 بالمحور

 رقم الفقرة
معامل 

االرتباط 
 بالمحور

 رقم الفقرة
معامل 
 االرتباط
 بالمحور

 رقم الفقرة
معامل 

االرتباط 
 بالمحور

٠٫٦١٢ ١٨ **٠٫٦٨٤ ١٢ **٠٫٥٣٣ ٦ **٠٫٥٨٥ ١** 
٠٫٥٧٢ ١٩ **٠٫٥٩١ ١٣ **٠٫٥٧٥ ٧ **٠٫٥٨٦ ٢** 
٠٫٦١١ ٢٠ **٠٫٥٣٠ ١٤ **٠٫٥٤٧ ٨ **٠٫٥٢٢ ٣** 
٠٫٥٧١ ٢١ **٠٫٥٨٠ ١٥ **٠٫٦٧٤ ٩ **٠٫٦٢٠ ٤** 
٠٫٥٨٤ ٢٢ **٠٫٥٠٦ ١٦ **٠٫٥٣٤ ١٠ **٠٫٧٧٩ ٥** 

  ٠٫٦٧٨ ٢٣ **٠٫٥٣٩ ١٧ **٠٫٥٥٣ ١١** 
  .  فأقل٠،٠٥دال عند مستوى الداللة . *  فأقل٠،٠١دال عند مستوى الداللة **

یتبین أن جمیع معامالت االرتباط بین ) ١(من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول 
 أو ٠،٠١ة دالة عند مستوى فقرات المحور األول وبین المجموع الكلي للُبعد الذي تنتمي إلیھ الفقر

 فأقل، وجمیعھا ِقیم موجبة، مما یعني وجود درجة عالیة من االتساق الداخلي وارتباط ٠٫٠٥
فقرات المحور األول باألبعاد التي تنتمي إلیھا، وھو ما یعكس درجة عالیة من الصدق لفقرات 

  .االستبانة
  محور األول والدرجة الكلیة للمحورمعامل االرتباط بین درجة كل ُبعد من أبعاد ال) ٢(جدول 

 قیمة معامل االرتباط
 محاور وأبعاد االستبانة

 ٣٠= َعیِّنة استطالعیة 
 **٠٫٧٣٢ الُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة المدرسیة الُبْعد األول

 **٠٫٧٥٥ الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم البعد الثاني
 **٠٫٥٥٨ لمالُمعوِّقات المتعلقة بالمتع الُبْعد الثالث

  . فأقل٠،٠١دال عند مستوى الداللة **   
أن جمیع معامالت االرتباط بین أبعاد المحور ) ٢(یتبین من النتائج الموضحة بالجدول 

 فأقل، وجمیعھا قیم موجبة، مما یعني ٠،٠١األول وبین الدرجة الكلیة للمحور دالة عند مستوى 
  . أبعاد المحور األول بالدرجة الكلیة للمحوروجود درجة عالیة من االتساق الداخلي وارتباط
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ُسُبل عالج ُمعوِّقات استخدام استراتیِجیَّات التعلم : صدق االتساق الداخلي للمحور الثاني
  .النَِّشط لدى معلمي ُصُعوبات التعلم

د معامالت االرتباط بین درجة كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة الكلیة للُبع) ٣(جدول 
  .الذي تنتمي إلیھ الفقرة

 ٣٠= العینة االستطالعیة 
ُسُبل عالج : أوًال

الُمعوِّقات المتعلقة 
 بالبیئة المدرسیة

 ُسُبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم: ثانیًا
ُسُبل عالج : ثالثًا

الُمعوِّقات المتعلقة 
 بالمتعلم

 رقم الفقرة
معامل 

االرتباط 
 بالمحور

 رقم الفقرة
معامل 

االرتباط 
 بالمحور

 رقم الفقرة
معامل 

االرتباط 
 بالمحور

 رقم الفقرة
معامل 

االرتباط 
 بالمحور

٠٫٨٢٦ ١٧ **٠٫٧٣٢ ١٢ **٠٫٦٧٢ ٦ **٠٫٥١٨ ١** 
٠٫٨٩٢ ١٨ **٠٫٥٩٥ ١٣ **٠٫٥٦٨ ٧ **٠٫٥٦٠ ٢** 
٠٫٨٩٠ ١٩ **٠٫٨٠٩ ١٤ **٠٫٦٨٦ ٨ **٠٫٦٣٩ ٣** 
٠٫٨٧٤ ٢٠ **٠٫٦٠٩ ١٥ **٠٫٦٣٦ ٩ **٠٫٧٨٧ ٤** 
٠٫٧٠٠ ١٦ **٠٫٥٦٢ ١٠ **٠٫٧٣٥ ٥**   

  ٠٫٦٢٩ ١١**     
  .  فأقل٠،٠٥دال عند مستوى الداللة . *  فأقل٠،٠١دال عند مستوى الداللة **

أن جمیع معامالت االرتباط بین ) ٣(تكشف المؤشرات اإلحصائیة الموضحة بالجدول 
 أو ٠،٠١لیھ الفقرة دالة عند مستوى فقرات المحور الثاني وبین المجموع الكلي للبعد الذي تنتمي إ

 فأقل، وجمیعھا ِقیٌم موجبة، وھو ما یعني وجود درجة عالیة من االتساق الداخلي وارتباط ٠٫٠٥
فقرات المحور الثاني باألبعاد التي تنتمي إلیھا، وھذا یعكس درجة عالیة من الصدق لفقرات 

  .االستبانة
  من أبعاد المحور الثاني والدرجة الكلیة للمحورمعامل االرتباط بین درجة كل ُبعد ) ٤(جدول

 قیمة معامل االرتباط
 محاور وأبعاد االستبانة

 ٣٠= َعیِّنة استطالعیة 

 **٠٫٦٩٨  ُسُبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة المدرسیة  الُبْعد األول

 **٠٫٨٤٨ ُسبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم  البعد الثاني

 **٠٫٨٣٨ ُسبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالمتعلم د الثالث الُبْع

  . فأقل٠،٠١دال عند مستوى الداللة  **
یتبین أن جمیع معامالت االرتباط بین ) ٤(من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول 

م  فأقل، وجمیعھا قی٠،٠١أبعاد المحور الثاني وبین الدرجة الكلیة للمحور دالة عند مستوى 
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موجبة، وھذا یعني وجود درجة عالیة من االتساق الداخلي وارتباط أبعاد المحور الثاني بالدرجة 
  .الكلیة للمحور

  ثبات أداة الدراسة : سادسًا
معادلة كرو نباخ ألفا (لقیاس مدى ثبات أداة الدراسة استخدمت الباحثة 

Cronbach'aAlpha .اءت النتائج كالتاليحیث طبقت المعادلة لقیاس الصدق البنائي، فج:  
 یوضح الثبات العام لمحاور وأبعاد االستبانة) ٥(جدول 

معامل ألفا كرونباخ 
عدد  محاور وأبعاد االستبانة ألبعاد ومحاور الدراسة

 الفقرات
 ٣٠= عینة استطالعیة 

 ٠٫٥٠٢ ٥ .الُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة المدرسیة  الُبْعد األول
 ٠٫٥٠٦ ١٢ .قات المتعلقة بالمعلمالُمعوِّ الُبعد الثاني

 ٠٫٦٦٣ ٦ .الُمعوِّقات المتعلقة بالمتعلم  الُبْعد الثالث
ُمعوِّقات استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط لدى :  المحور األول

 ٠٫٦٠٧ ٢٣ .معلمي ُصُعوبات التعلم

 ُسُبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة   الُبْعد األول
 ٠٫٦٣٢ ٥ .المدرسیة

 ٠٫٨١٣ ١١ .ُسبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم الُبعد الثاني
 ٠٫٨٧٣ ٤ .ُسبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالمتعلم  الُبْعد الثالث

ُسُبل عالج ُمعوِّقات استخدام استراتیِجیَّات التعلم : المحور الثاني
 ٠٫٨٧٢ ٢٠ .النَِّشط لدى معلمي ُصُعوبات التعلم

 ٠٫٧٩٣ ٤٣ .ت العام لالستبانةالثبا
یتبّین أن ِقیم ألفا كرونباخ لمحاور ) ٥( من خالل المؤشرات اإلحصائیة الموضحة بالجدول 

، بینما بلغ معامل الثبات للمحور )٠٫٦٠٧(الدراسة مرتفٌع؛ حیث بلغ معامل الثبات للمحور األول 
، وجمیعھا قیم ثباٍت مرتفعٌة، )٠٫٧٩٣(، أما الثبات العام ألداة الدراسة فقد بلغ )٠٫٨٧٢(الثاني 

وھو ما یدل على أن االستبانة تتمتع بدرجھ عالیة من الثبات، وبالتالي یمكن االعتماد علیھا في 
  .التطبیق المیداني للدراسة

  :تحلیل نتائج الدراسة ومناقشتھا
ُمعوِّقات استخدام ما : الذي نص على اآلتي تحلیل ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال

  استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط المتعلقة بالبیئة لدى معلمي ُصُعوبات التعلم؟
 تم حساب التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة لإلجابة عن ھذا السؤال، 

واالنحرافات المعیاریة والرتب الستجابات أفراد َعیِّنة الدراسة على ُمعوِّقات استخدام 
  :راتیِجیَّات التعلم النَِّشط المتعلقة بالبیئة لدى معلمي ُصُعوبات التعلم، فكانت النتائج كالتالياست
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التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للُمعوِّقات المتعلقة ) ٦(جدول 
  بالبیئة المدرسیة

 موافقةدرجة ال

رة
عبا

 ال
رقم

 

 العبارة

ت 
ارا

كر
الت

سب
الن

و
 

موافق 
غیر  محاید موافق ِبِشدَّة

 موافق

غیر 
موافق 
ط  ِبِشدَّة

وس
مت

ال
بي

سا
لح

ا
ف  

حرا
الن

ا
ري

عیا
الم

رة 
عبا

 ال
یب

رت
ت

قة 
واف

الم
ة 

رج
د

 

 ٠ ٢ ٢ ٢٧ ٦٧ ك
٢ 

قلة الدعم المادي 
لتوفیر الوسائل 
واألدوات لتفعیل 

 .التعلم النَِّشط
% ٠ ٢ ٢ ٢٧٫٦ ٦٨٫٤ 

موافق  ١ ،٦٣٤ ٤،٦٢
 ِبِشدَّة

 ١ ٧ ٦ ٢٧ ٥٧ ك
٣ 

قصر الوقت 
المخصص للحصة 

 ١ ٧٫١ ٦٫١ ٢٧٫٦ ٥٨٫٢ % .الدراسیة
موافق  ٢ ،٩٥٤ ٤،٣٥

 ِبِشدَّة

 ٢ ١٢ ٦ ٣٣ ٤٥ ك
١ 

عدم تھیئة البیئة 
مساحة (الصفیة 

 ٢ ١٢٫٢ ٦٫١ ٣٣٫٧ ٤٥٫٩ % ).الصف، األثاث
 موافق ٣ ١،٠٩٤ ٤،٠٩

 ٦ ٢٦ ٢٦ ٢٤ ١٦ ك
٤ 

عدم قناعة اإلدارة 
سیة بأھمیة المدر

 ٦٫١ ٢٦٫٥ ٢٦٫٥ ٢٤٫٥ ١٦٫٣ % .التعلم النَِّشط
 محاید ٤ ١،١٧٨ ٣،١٨

 ٨ ٤٠ ٢٦ ٢٠ ٤ ك

٥ 

عدم توفر األجھزة 
والتقنیات الحدیثة 

لتنفیذ األنشطة التي 
تتطلبھا استراتیِجیَّات 

 .التعلم النَِّشط
% ٨٫٢ ٤٠٫٨ ٢٦٫٥ ٢٠٫٤ ٤٫١ 

 محاید ٥ ١،٠١٥ ٢،٧١

 موافق ،٥٥٥ ٣،٧٩ المتوسط الحسابي العام

   درجات٥المتوسط الحسابي من * 
یتبین أن المتوسط الحسابي العام ) ٦( من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول 

، وھذا )٥ من ٣٫٧٩(الستجابات أفراد َعیِّنة الدراسة على الُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة المدرسیة بلغ 
 إلى ٣٫٤١( في الفئة الرابعة من المقیاس المتدرج الخماسي، والتي تتراوح بین المتوسط یقع

أي أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون على . ، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة موافق)٤٫٢٠
  .الُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة المدرسیة

ي درجة موافقة أفراد َعیِّنة كما یتبین من النتائج الموضحة بالجدول السابق أن ھناك تفاوتًا ف
الدراسة على الُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة المدرسیة، حیث تراوحت متوسطات موافقتھم على عبارات 

، وھذه المتوسطات تقع في الفئتین الثالثة والخامسة من المقیاس )٤٫٦٢ إلى ٢٫٧١(ھذا الُبْعد بین 
، حیث أوضحت النتائج أن ) موافق ِبِشدَّةمحاید،(المتدرج الخماسي واللتان تشیران إلى درجة 

أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون ِبِشدَّة على معوَِّقین اثنین من الُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة المدرسیة وھما 
، وھذان المتوسطان یقعان )٤٫٣٥، ٤٫٦٢(، اللذان بلغ متوسطاھما الحسابي )٣، ٢(ذوا الرقمین 

، وھي الفئة التي )٥ إلى ٤٫٢١( المتدرج الخماسي التي تتراوح بین في الفئة الخامسة من المقیاس
كما یتبین من النتائج أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون على معوِّق ). موافق ِبِشدَّة(تشیر إلى درجة 

الذي بلغ متوسطھ الحسابي ) ١(واحد من الُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة المدرسیة وھو ذو الرقم 
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، وھذا المتوسط یقع في الفئة الرابعة من المقیاس المتدرج الخماسي التي تتراوح )٥ من ٤٫٠٩(
، كما یتبین من النتائج أن أفراد )موافق(، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة )٤٫٢٠ إلى ٣٫٤١(بین 

اللتان بلغ ) ٥، ٤(َعیِّنة الدراسة محایدون في موافقتھم على عبارتین وھما ذواتا الرقمین 
، وھذان المتوسطان یقعان في الفئة الثالثة من المقیاس )٢٫٧١، ٣٫١٨(ما الحسابي متوسطھ

، )محاید(، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة )٣٫٤٠ إلى ٢٫٦١(المتدرج الخماسي التي تتراوح بین 
مما یدل على التفاوت في درجة موافقة أفراد َعیِّنة الدراسة على الُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة 

  .رسیةالمد
  : جاءت أعلى ثالث عبارات طبقًا الستجابات أفراد عینة الدراسة كما یلي

  قلة الدعم المادي لتوفیر الوسائل واألدوات "وھو ) ٢(جاء بالمرتبة األولى الُمعوِّق رقم
). ٠٫٦٣٤(وانحراف معیاري مقداره ) ٥ من ٤٫٦٢(بمتوسط حسابي " لتفعیل التعلم النَِّشط

لى أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون ِبِشدَّة على قلة الدعم المادي لتوفیر وتشیر ھذه النتیجة إ
الوسائل واألدوات لتفعیل التعلم النَِّشط؛ وتعزو الباحثة ھذه النتیجة إلى أن اإلنفاق على 
األنشطة الخاصة بالمتعلمین وتوفیر األدوات والوسائل الالزمة تحتاج إلى مبالغ مالیة، في 

ة أو غیر موجودة، أوقد ترجع إلرادة قائد المدرسة ومدى اقتناعھ بالفائدة حین تكون شحیح
المرجوة من ھذا المشروع، األمر الذي یؤكد على ضرورة زیادة الدعم المادي الكافي 

وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة . لتوفیر الوسائل واألدوات لتفعیل التعلم النَِّشط
، التي أشارت إلى أن أھم أسباب عدم تطبیق )Karamustafaoglu,2009(كارامواستافو 

التعلم النَِّشط ھو قلة اإلمكانات المادیة وازدحام الفصول، كما تتفق مع نتائج دراسة البواردي 
؛ حیث أشارت نتائج الدراسة إلى أن أبرز الُصُعوبات التي تعیق استخدام )٢٠١٢(

وتتفق أیضًا مع نتائج دراسة . دیةاالستراتیِجیَّات التدریسیة ھي ضعف اإلمكانات الما
التي أشارت إلى أن الُمعوِّقات التي حصلت على درجة كبیرة ھي نقص ) ٢٠١٢(الزھراني 

  .اإلمكانیات المادیة المناسبة الستخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط

  قصر الوقت المخصص للحصة الدراسیة"وھو ) ٣(جاء بالمرتبة الثانیة الُمعوِّق رقم "
وتشیر ھذه النتیجة ). ٠٫٩٥٤(وانحراف معیاري مقداره ) ٥ من ٤٫٣٥(بمتوسط حسابي 

إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون ِبِشدَّة على قصر الوقت المخصص للحصة الدراسیة، 
وھذا یتفق . مما یؤكد على ضرورة توفیر وقت أطول من الوقت المخصص للحصة الدراسة

ي عدم كفایة زمن الحصة الدراسیة؛ وتعزو الباحثة ذلك الي ف) ٢٠١٢(مع دراسة األحمدي
مما ینتج عنھ ، عدم تعاون بعض معلمات التعلیم العام في خروج الطالبة لغرفة المصادر

 . ضیق الوقت المخصص للحصة الدراسیة للطالبة

  مساحة الصف،(عدم تھیئة البیئة الصّفیة "وھو ) ١(جاء بالمرتبة الثالثة الُمعوِّق رقم 
، )١٫٠٩٤(وانحراف معیاري مقداره ) ٥ من ٤٫٠٩(بمتوسط حسابي قیمتھ )" األثاث

وتشیر ھذه النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون على عدم تھیئة البیئة الصّفیة 
؛ وتعزو الباحثة ھذه النتیجة إلى وجود بعض المباٍن المستأَجرة )مساحة الصف، األثاث(

احة كافیة لغرفة المصادر، كما یوجد حاجة إلى بعض األثاث الخاص، والتي ال یوجد بھا مس
وھذا غیر متوفر بشكل كاٍف في بعض المدارس، لذلك توصي الباحثة بضرورة تھیئة البیئة 

وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة . المناسبة للتعلم النَِّشط) مساحة الصف، األثاث(الصفیة 
التي أشارت إلى أن من أھم أسباب عدم ) Karamustafaoglu,2009(كارامواستافو 

) م٢٠١١(كما تتفق مع نتائج دراسة العبد الكریم . تطبیق التعلم النَِّشط ھو ازدحام الفصول
التي توصلت إلى أن من أكبر العوائق التي یرى المعلمون أنھا تحّد من استخدامھم لطرق 

 اخل المدرسةالتدریس الحدیثة ھو عدم وجود مرافق وأماكن مناسبة د
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 : في حین جاءت أدنى عبارتین طبقًا الستجابات أفراد عینة الدراسة كما یلي
  عدم قناعة اإلدارة المدرسیة بأھمیة التعلم "وھو ) ٤(جاء بالمرتبة الرابعة الُمعوِّق رقم

وتشیر ). ١٫١٧(وانحراف معیاري مقداره ) ٥ من ٣٫١٨(بمتوسط حسابي قیمتھ " النَِّشط
إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة محایدون في موافقتھم على عدم قناعة اإلدارة ھذه النتیجة 

المدرسیة بأھمیة التعلم النَِّشط؛ وتعزو الباحثة ھذه النتیجة إلى ضعف وعي بعض القیادات 
التربویة بأھمیة مشروع التعلم النَِّشط، وعدم الثقة بالعائد التربوي الناتج عنھ، وھذا یختلف 

 .  أخرى باختالف القائد التربويمن مدرسة إلى

  عدم توفر األجھزة والتقنیات الحدیثة لتنفیذ "وھو ) ٥(جاء بالمرتبة الخامسة الُمعوِّق رقم
) ٥ من ٢٫٧١(بمتوسط حسابي قیمتھ " األنشطة التي تتطلبھا استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط

فراد َعیِّنة الدراسة محایدون وتشیر ھذه النتیجة إلى أن أ). ١٫٠١٥(وانحراف معیاري قدره 
في موافقتھم على عدم توفر األجھزة والتقنیات الحدیثة لتنفیذ األنشطة التي تتطلبھا 
استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط، لذلك توصي الباحثة بضرورة توفیر األجھزة والتقنیات الحدیثة 

 وقد تتفق ھذه النتیجة إلى حٍد ما مع .لتنفیذ األنشطة التي تتطلبھا استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط
التي بینت أن من أھم ُمعوِّقات تطبیق استراتیِجیَّات التدریس ) ٢٠١٦(نتائج دراسة أخضر 

في ) ٢٠١٢(الحدیثة نقص بعض األدوات واألجھزة في المدرسة، ومع دراسة األحمدي 
 .ضعف اإلمكانیات المادیة في بیئة التعلم

ائج الم شة النت ل ومناق ي تحلی ى اآلت ص عل ذي ن اني ال سؤال الث ة بال تخدام : تعلق ات اس ا ُمعوِّق م
  استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط المتعلقة بالمعلم لدى معلمي ُصُعوبات التعلم؟

لإلجابة عن ھذا السؤال، تم حساب التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة 
 َعیِّنة الدراسة على ُمعوِّقات استخدام استراتیِجیَّات واالنحرافات المعیاریة والرتب الستجابات أفراد

  :التعلم النَِّشط المتعلقة بالمعلم لدى معلمي ُصُعوبات التعلم، فكانت النتائج كالتالي
التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للُمعوِّقات ) ٧(جدول 

  المتعلقة بالمعلم
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 ٣ ٢ ٥ ١٨ ٧٠ ك
٩ 

كثرة األعباء الكتابیة 
واإلداریة التي ُیكلف بھا 

 ٣٫١ ٢ ٥٫١ ١٨٫٤ ٧١٫٤ % المعلم
موافق  ١ ،٩٢٢ ٤،٥٣

 دَّةِبِش

 ٠ ١ ٩ ٣٤ ٥٤ ك
٧ 

قلة الحوافز المادیة 
والمعنویة للمعلمین 

 ٠ ١ ٩٫٢ ٣٤٫٧ ٥٥٫١ % المتمیزین في التدریس
موافق  ٢ ،٧٠٤ ٤،٤٤

 ِبِشدَّة

 ١ ٤ ٩ ٤١ ٤٣ ك
٨ 

  ) عبء(ارتفاع نصاب
 ١ ٤٫١ ٩٫٢ ٤١٫٨ ٤٣٫٩ % المعلم التدریسي

موافق  ٣ ،٨٥٩ ٤،٢٣
 ِبِشدَّة

 موافق ٤ ١،٠٥ ٤،٠٩ ١ ١٣ ٥ ٣٦ ٤٣ كقلة توافر الدورات التدریبیة  ١٣
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للمعلمین عن كیفیة استخدام 
 ١ ١٣٫٣ ٥٫١ ٣٦٫٧ ٤٣٫٩ %استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط

 ٠ ١٤ ١٧ ٢٨ ٣٩ ك
١١ 

  عدم وجود معلم مساعد
 ٠ ١٤٫٣ ١٧٫٣ ٢٨٫٦ ٣٩٫٨ %  في الصف

 موافق ٥ ١،٠٧ ٣،٩٤

 ١ ١١ ١٧ ٤٢ ٢٧ ك
تعّود المعلم على الطرق  ١٢

 ١ ١١٫٢ ١٧٫٣ ٤٢٫٩ ٢٧٫٩ % التقلیدیة في التدریس
 موافق ٦ ،٩٨٨ ٣،٨٥

 ٢ ١٠ ١٧ ٤٦ ٢٣ ك
تدّني خبرة المعلم فیما  ١٦

 ٢ ١٠٫٢ ١٧٫٣ ٤٦٫٩ ٢٣٫٥ % یختص بالتعلم النَِّشط
 موافق ٧ ،٩٨٤ ٣،٨٠

 ٣ ١٣ ١٤ ٤١ ٢٧ ك
١٥ 

كادیمي ضعف اإلعداد األ
للمعلم بطرق التدریس 

 ٣٫١ ١٣٫٣ ١٤٫٣ ٤١٫٨ ٢٧٫٦ % الحدیثة
 موافق ٨ ١،٠٨ ٣،٧٨

 ١ ٢٠ ٢٦ ٣٤ ١٧ ك
صعوبة تقییم أداء التالمیذ  ١٤

 ١ ٢٠٫٤ ٢٦٫٥ ٣٤٫٧ ١٧٫٣ % باستخدام التعلم النَِّشط
 موافق ٩ ١،٠٣ ٣،٤٧

 ٤ ٢٧ ٢٤ ٢٨ ١٥ ك
١٠ 

تخّوف المعلم من التدریس 
ام استراتیِجیَّات باستخد

 ٤٫١ ٢٧٫٦ ٢٤٫٥ ٢٨٫٦ ١٥٫٣ % التعلم النَِّشط
 محاید ١٠ ١،١٣ ٣،٢٣

 ٨ ٢٢٨ ٢٧ ٣٣ ٨ ك

١٧ 

عدم القناعة من قبل المعلم 
  بفائدة التعلم النَِّشط في 
رفع مستوى التحصیل 

 الدراسي للتلمیذ
% ٨٫٢ ٢٢٫٤ ٢٧٫٦ ٣٣٫٧ ٨٫٢ 

 محاید ١١ ١،١٠ ٣،١١

 ١١ ٢٦ ٢٣ ٢٩ ٩ ك
٦ 

قصور اھتمام المشرف 
  التربوي بتوجیھ المعلم 

 ١١٫٢ ٢٦٫٥ ٢٣٫٥ ٢٩٫٦ ٩٫٢ % نحو التعلم النَِّشط
 محاید ١٢ ١،١٨ ٢،٩٩

 موافق ٠٫٤٧٢ ٣٫٧٩ المتوسط الحسابي العام

   درجات٥المتوسط الحسابي من * 
متوسط الحسابي العام الستجابات أن ال) ٧(تكشف المؤشرات اإلحصائیة الموضحة بالجدول 
، وھذا المتوسط یقع في الفئة )٥ من ٣٫٧٩(أفراد َعیِّنة الدراسة على الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم بلغ 

، وھي الفئة التي )٤٫٢٠ إلى ٣٫٤١(الرابعة من المقیاس المتدرج الخماسي، والتي تتراوح بین 
  .دراسة موافقون على الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلمأي أن أفراد َعیِّنة ال. تشیر إلى درجة موافق
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كما یتبین من النتائج الموضحة بالجدول السابق أن ھناك تفاوتًا في درجة موافقة أفراد َعیِّنة 
الدراسة على الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم، حیث تراوحت متوسطات موافقتھم على عبارات ھذا 

المتوسطات تقع في الفئتین الثالثة والخامسة من المقیاس ، وھذه )٤٫٥٣ إلى ٢٫٩٩(الُبْعد بین 
، حیث أوضحت النتائج أن )محاید، موافق ِبِشدَّة(المتدرج الخماسي، واللتان تشیران إلى درجة 

أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون ِبِشدَّة على ثالثة ُمعوِّقات من الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم وھي ذات 
، )٤٫٥٣ إلى ٤٫٢٣(حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لھذه العبارات بین ، )٨-٧-٩(األرقام 

 ٤٫٢١(وھذه المتوسطات تقع في الفئة الخامسة من المقیاس المتدرج الخماسي والتي تتراوح بین 
كما تبین من النتائج أن أفراد َعیِّنة الدراسة ). موافق ِبِشدَّة(، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة )٥إلى 

-١٦-١٢-١١- ١٣(ون على ستة ُمعوِّقات من الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم وھي ذات األرقام موافق
، وھذه )٤٫٠٩ إلى ٣٫٤٧(، حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لھذه العبارات بین )١٤- ١٥

 إلى ٣٫٤١(المتوسطات تقع في الفئة الرابعة من المقیاس المتدرج الخماسي والتي تتراوح بین 
، بینما یتضح من النتائج أن أفراد َعیِّنة الدراسة )موافق(الفئة التي تشیر إلى درجة ، وھي )٤٫٢٠

-١٠(محایدون في موافقتھم على ثالثة ُمعوِّقات من الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم وھي ذات األرقام 
، وھذه )٣٫٢٣ إلى ٢٫٩٩(، حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لھذه الُمعوِّقات بین )٦- ١٧
 إلى ٢٫٦١(توسطات تقع في الفئة الثالثة من المقیاس المتدرج الخماسي والتي تتراوح بین الم

، وھذه النتیجة تدل على التفاوت في درجة )محاید(، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة )٣٫٤٠
  .موافقة أفراد َعیِّنة الدراسة على الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم

  : ستجابات أفراد عینة الدراسة كما یليجاءت أعلى ثالث عبارات طبقًا ال
  كثرة األعباء الكتابیة واإلداریة التي ُیكلف بھا "وھو ) ٩(جاء بالمرتبة األولى الُمعوِّق رقم

وتشیر ). ٠٫٩٢٢(وانحراف معیاري مقداره ) ٥ من ٤٫٥٣(بمتوسط حسابي قیمتھ " المعلم
دَّة على كثرة األعباء الكتابیة واإلداریة ھذه النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون ِبِش

التي أشارت ) ٢٠١٢(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة البواردي . التي یكلف بھا المعلم
إلى أن من أبرز الُصُعوبات التي تعیق استخدام االستراتیِجیَّات التدریسیة ھي كثرة 

عباء الكتابیة واإلداریة قد تشغل المسؤولیات اإلداریة؛ وتعزو الباحثة ذلك إلى أن كثرة األ
  . المعلمة عن أداء مھامھا التدریسیة على الوجھ المطلوب

  قلة الحوافز المادیة والمعنویة للمعلمین "وھو ) ٧(جاء بالمرتبة الثانیة الُمعوِّق رقم
وانحراف معیاري مقداره ) ٥ من ٤٫٤٤(بمتوسط حسابي قیمتھ " المتمیزین في التدریس

یر ھذه النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون ِبِشدَّة على قلة الحوافز وتش). ٠٫٧٠٤(
وتتفق ھذه النتیجة مع دراسة البواردي . المادیة والمعنویة للمعلمین المتمیزین في التدریس

التي توصلت إلى أن من أبرز الُصُعوبات التي تعوق استخدام االستراتیِجیَّات ) ٢٠١٢(
وترى الباحثة . ة الحوافز المعنویة والمادیة لمن یبدع ویتمیز من المعلمینالتدریسیة ھي قل

 .أن وجود حوافز معنویة أو مادیة یساھم في زیادة الدافعیة للمعلمین للتمیز والعطاء

  المعلم التدریسي) عبء(ارتفاع نصاب"وھو ) ٨(جاء بالمرتبة الثالثة الُمعوِّق رقم "
وتشیر ھذه ). ٠٫٨٥٩(وانحراف معیاري مقداره ) ٥ من ٤٫٢٣(بمتوسط حسابي قیمتھ 

المعلم ) عبء(النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون ِبِشدَّة على ارتفاع نصاب
، ودراسة الجھیمي )م٢٠١١(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة العبد الكریم . التدریسي

لمعلمون أنھا تحد من استخدامھم التي توصلت إلى أن من أكبر العوائق التي یرى ا) ٢٠٠٩(
كما تتفق مع نتیجة دراسة . لطرق التدریس الحدیثة ھي ارتفاع نصاب المعلم من الحصص

، حیث دّلت نتائج الدراسة على أن من أبرز الُصُعوبات التي تعوق )٢٠١٢(البواردي 
. الحصصاستخدام االستراتیِجیَّات التدریسیة ھي زیادة نصاب معلمي العلوم الشرعیة من 
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ولذلك ترى الباحثة أن تقلیل نصاب المعلم یساھم في زیادة جودة التدریس، ویجعلھ أكثر 
 .فاعلیة وإیجابیة

 :في حین جاءت أدنى ثالث عبارات طبقًا الستجابات أفراد عینة الدراسة كما یلي
  یِجیَّات تخّوف المعلم من التدریس باستخدام استرات) ١٠(جاء بالمرتبة العاشرة الُمعوِّق رقم

). ١٫١٣(وانحراف معیاري مقداره ) ٥ من ٣٫٢٣(بمتوسط حسابي قیمتھ " التعلم النَِّشط
وتشیر ھذه النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة محایدون في موافقتھم على تخوف المعلم من 

 نتیجة وقد تتفق ھذه النتیجة إلى حٍد ما مع. التدریس باستخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط
التي توصلت إلى أن أقل العوائق ھو ما یتعلق باتجاه المعلمین ) ٢٠١١(دراسة العبد الكریم 

 . نحو طرق التدریس الحدیثة

  عدم القناعة من قبل المعلم بفائدة التعلم "وھو ) ١٧(جاء بالمرتبة الحادیة عشرة الُمعوِّق رقم
) ٥ من ٣٫١١(توسط حسابي قیمتھ بم" النَِّشط في رفع مستوى التحصیل الدراسي للتلمیذ

وتشیر ھذه النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة محایدون ). ١٫١٠(وانحراف معیاري مقداره 
في موافقتھم على عدم القناعة من قبل المعلم بفائدة التعلم النَِّشط في رفع مستوى التحصیل 

 بعض المعلمین على الدراسات الدراسي للتلمیذ؛ وتعزو الباحثة ھذه النتیجة إلى قلة اطالع
  .الحدیثة في استراتیِجیَّات التدریس

  قصور اھتمام المشرف التربوي بتوجیھ "وھو ) ٦(جاء بالمرتبة الثانیة عشرة الُمعوِّق رقم
وانحراف معیاري مقداره ) ٥ من ٢٫٩٩(بمتوسط حسابي قیمتھ " المعلم نحو التعلم النَِّشط

أن أفراد َعیِّنة الدراسة محایدون في موافقتھم على قصور وتشیر ھذه النتیجة إلى ). ١٫١٨(
وھذا قد یتفق مع دراسة ، اھتمام المشرف التربوي بتوجیھ المعلم نحو التعلم النَِّشط

الرواضیة حیث أشارت إلى أن المعوقات المتعلقة بالمعلم ھي األقل خطورة من حیث عدم 
اختالف المشرفین التربویین وتعددھم من اھتمام المشرف التربوي؛ وتعزو الباحثة ذلك إلى 

 .الجنسین 
ث       سؤال الثال ة بال ائج المتعلق شة النت ل ومناق ي   : تحلی ى اآلت ص عل ذي ن تخدام   : ال ات اس ا ُمعوِّق م

  استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط المتعلقة بالمتعلم لدى معلمي ُصُعوبات التعلم؟
ب المئویة والمتوسطات الحسابیة لإلجابة عن ھذا السؤال، تم حساب التكرارات والنس

واالنحرافات المعیاریة والرتب الستجابات أفراد َعیِّنة الدراسة على ُمعوِّقات استخدام استراتیِجیَّات 
  :التعلم النَِّشط المتعلقة بالمتعلم لدى معلمي ُصُعوبات التعلم، فكانت النتائج كالتالي

 الحسابیة واالنحرافات المعیاریة للُمعوِّقات التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات) ٨(جدول 
  .المتعلقة بالمتعلم
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بكیفیة ضعف المعرفة 
  تنفیذ استراتیِجیَّات 

 ١ ٥٫١ ١٠٫٢ ٦٤٫٣ ١٩٫٤ % .التعلم النَِّشط
 موافق ١ ،٧٧٢ ٣،٩٦

 موافق ٢ ،٩٨٥ ٣،٨٣ ١ ١٥ ٦ ٥٤ ٢٢ كتفضیل التلمیذ االعتماد  ١٨
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 ١ ١٥٫٣ ٦٫١ ٥٥٫١ ٢٢٫٤ % .على المعلم في التعلم
 ٦ ١٢ ١٢ ٤٦ ٢٢ ك

٢١ 

عدم مناسبة 
م استراتیِجیَّات التعل

النَِّشط لخصائص التلمیذ 
من ذوي ُصُعوبات 

 .التعلم
% ٦٫١ ١٢٫٢ ١٢٫٢ ٤٦٫٩ ٢٢٫٤ 

 موافق ٣ ١،١٣ ٣،٦٧

 ٣ ١٣ ١٦ ٤٨ ١٨ ك

٢٣ 

نقص دافعیة التلمیذ في 
التعلم باستخدام 

استراتیِجیَّات التعلم 
 .النَِّشط

% ٣٫١ ١٣٫٣ ١٦٫٣ ٤٩ ١٨٫٤ 
 موافق ٤ ١،٠٢ ٣،٦٦

 ١ ١٧ ٢٠ ٤٧ ١٣ ك

١٩ 

شعور التلمیذ بأن التعلم 
باستخدام استراتیِجیَّات 

التعلم النَِّشط یتطلب 
 .وقتا إضافیا

% ١ ١٧٫٣ ٢٠٫٤ ٤٨ ١٣٫٣ 
 موافق ٥ ،٩٦٥ ٣،٥٥

 ٢ ٢٦ ٢٥ ٣٨ ٧ ك

٢٠ 

عدم قناعة المتعلم 
بفائدة استخدام 

استراتیِجیَّات التعلم 
 .النَِّشط

% ٢ ٢٦٫٥ ٢٥٫٥ ٣٨٫٨ ٧٫١ 
 محاید ٦ ،٩٩٠ ٣،٢٢

 موافق ،٦١٧ ٣٫٦٥ المتوسط الحسابي العام

  . درجات٥المتوسط الحسابي من * 
یتبین أن المتوسط الحسابي العام ) ٨(من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول 

ذا المتوسط ، وھ)٥ من ٣٫٦٥(الستجابات أفراد َعیِّنة الدراسة على الُمعوِّقات المتعلقة بالمتعلم بلغ 
وھي ) ٤٫٢٠ إلى ٣٫٤١(یقع في الفئة الرابعة من المقیاس المتدرج الخماسي، والتي تتراوح بین 

أي أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون على الُمعوِّقات المتعلقة ). موافق(الفئة التي تشیر إلى درجة 
  .بالمتعلم

اوتًا في درجة موافقة أفراد َعیِّنة كما یتبین من النتائج الموضحة بالجدول السابق أن ھناك تف
الدراسة على الُمعوِّقات المتعلقة بالمتعلم، حیث تراوحت متوسطات موافقتھم على عبارات ھذا 

، وھذه المتوسطات تقع في الفئتین الثالثة والرابعة من المقیاس )٣٫٩٦ إلى ٣٫٢٢(الُبْعد بین 
، حیث أوضحت النتائج أن أفراد )، موافقمحاید(المتدرج الخماسي واللتان تشیران إلى درجَتي 

-٢٢(َعیِّنة الدراسة موافقون على خمسة ُمعوِّقات من الُمعوِّقات المتعلقة بالمتعلم وھي ذات األرقام 
، )٣٫٩٦ إلى ٣٫٥٥(، حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لھذه العبارات بین )١٩-٢٣- ٢١- ١٨

 ٣٫٤١(اس المتدرج الخماسي التي تتراوح ما بین وھذه المتوسطات تقع في الفئة الرابعة من المقی
، بینما یتضح من النتائج الموضحة بالجدول )موافق(، وھي الفئة التي تشیر إلى درجة )٤٫٢٠إلى 

السابق أن أفراد َعیِّنة الدراسة محایدون في موافقتھم على معوق واحد من الُمعوِّقات المتعلقة 
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، وھذا المتوسط یقع في الفئة )٥ من ٣٫٢٢(وسطھ الحسابي ، والذي بلغ مت)٢٠(بالمتعلم وھو رقم 
، وھي الفئة التي تشیر )٣٫٤٠ إلى ٢٫٦١(الثالثة من المقیاس المتدرج الخماسي التي تتراوح بین 

، وھذه النتیجة تدل على التفاوت في درجة موافقة أفراد َعیِّنة الدراسة على )محاید(إلى درجة 
  .مالُمعوِّقات المتعلقة بالمتعل

  :جاءت أعلى ثالث عبارات طبقًا الستجابات أفراد عینة الدراسة كما یلي  
  ضعف المعرفة بكیفیة تنفیذ استراتیِجیَّات "وھو ) ٢٢(جاء بالمرتبة األولى الُمعوِّق رقم

). ٠٫٧٧٢(وانحراف معیاري مقداره ) ٥ من ٣٫٩٦(بمتوسط حسابي قیمتھ " التعلم النَِّشط
ن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون على ضعف المعرفة بكیفیة تنفیذ وتشیر ھذه النتیجة إلى أ

استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط؛ وتعزو الباحثة ھذه النتیجة إلى اعتبار المتعلم أن عملیة التعلم من 
ویمكن تجاوز ذلك من . المعلم أكثر فائدة وأفضل طریقة من تعلم التالمیذ من بعضھم البعض

بتوجیھ المتعلمین إلى جمیع مصادر التعلم من كتب ومواقع علمیة على خالل قیام المعلم 
الشبكة العنكبوتیة ذات صلة وثیقة بالمادة العلمیة، وتزویدھم بالمھارات والمعارف 

نیمي، (وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة . والمعلومات الالزمة في الوقت المالئم لذلك
.  متعلم ولیس لدیھ الخبرة الكافیة في التعلم الذاتيالتي أشارت إلى أن الطالب غیر) ٢٠٠١

 بعدم قدرة التالمیذ على Edward,2015)(وفي نفس السیاق ذكرت دراسة ادوارد 
  .استیعاب آلیة تطبیق التعلم النَِّشط

  تفضیل التلمیذ االعتماد على المعلم في التعلم" وھو) ١٨(جاء بالمرتبة الثانیة الُمعوِّق رقم "
وتشیر ھذه ). ٠٫٩٨٥(وانحراف معیاري مقداره ) ٥ من ٣٫٨٣(بي قیمتھ بمتوسط حسا

النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون على تفضیل التلمیذ االعتماد على المعلم في 
التي أوضحت أن أبرز ) ٢٠١٢(وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة البواردي . التعلم

ستراتیِجیَّات التدریسیة تفضیُل التالمیذ االعتماد على الُصُعوبات التي تعیق استخدام اال
على األسالیب التقلیدیة في  المعلم أثناء تنفیذ الدرس؛ وتعزو الباحثة ذلك إلى تعّود التالمیذ
  .التدریس وعدم الثقة في اّتباع استراتیجیات التعلم النشط من ِقبلھم

  مناسبة استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط عدم "وھو ) ٢١(جاء بالمرتبة الثالثة الُمعوِّق رقم
) ٥ من ٣٫٦٧(بمتوسط حسابي قیمتھ " لخصائص التلمیذ من ذوي ُصُعوبات التعلم

وتشیر ھذه النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون ). ١٫١٣(وانحراف معیاري مقداره 
،  ذوي ُصُعوبات التعلمعلى عدم مناسبة استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط لخصائص التلمیذ من

وھذا قد یتفق مع دراسة األخضر في أن من أھم معوقات تطبیق استراتیجیات التدریس 
الحدیثة ھو قصور استخدام الطالب ذوي اإلعاقة لمھارات التفكیر العلیا؛ وتعزو الباحثة ذلك 

یة أیضا إلى عدم اطالع بعض المعلمین على نتائج الدراسات واألبحاث المتعلقة بفاعل
استخدام التعلم النشط في العملیة التعلیمیة مع التالمیذ ذوي صعوبات التعلم كما في دراسة 

 & Sencibaugh(ودراسة سینسیبو، وسینسیبو ) ٢٠١٥(البصیر وأبو ھدرة 
Sencibaugh, 2016. ( 

 :في حین جاءت أدنى ثالث عبارات طبقًا الستجابات أفراد عینة الدراسة كما یلي
 نقص دافعیة التلمیذ في التعلم باستخدام "وھو ) ٢٣( الرابعة الُمعوِّق رقم جاء بالمرتبة

وانحراف معیاري مقداره ) ٥ من ٣٫٦٦(بمتوسط حسابي قیمتھ " استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط 
وتشیر ھذه النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون على نقص دافعیة التلمیذ ). ١٫٠٢(

وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة البواردي . تخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشطفي التعلم باس
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التي أشارت إلى أن أبرز الُصُعوبات التي تعوق استخدام االستراتیِجیَّات التدریسیة ) ٢٠١٢(
 .عدُم رغبة بعض التالمیذ في التعلم

  ذ بأن التعلم باستخدام شعور التلمی"وھو ) ١٩(جاء بالمرتبة الخامسة الُمعوِّق رقم
) ٥ من ٣٫٥٥(بمتوسط حسابي قیمتھ " استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط یتطلب وقتًا إضافیًا

وتشیر ھذه النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة ). ٠٫٩٦٥(وانحراف معیاري مقداره 
ط یتطلب وقتًا موافقون على شعور التلمیذ بأن التعلم باستخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّش

  .إضافیًا

  عدم قناعة المتعلم بفائدة استخدام "وھو ) ٢٠(جاء بالمرتبة السادسة الُمعوِّق رقم
وانحراف معیاري مقداره ) ٥ من ٣٫٢٢(بمتوسط حسابي قیمتھ " استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط

افقتھم على عدم وتشیر ھذه النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة محایدون في مو). ٠٫٩٩٠(
وقد تختلف ھذه النتیجة إلى حٍد ما . قناعة المتعلم بفائدة استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط

والتي أشارت ) Filippatou & Kaldi, 2010(عن نتیجة دراسة فیلیباتو، وكالدي 
راسة نتائجھا إلى تفضیل الطالب ألسلوب التعلم التجریبي عن التعلیم التقلیدي، وكذلك د

التي توصلت إلى تحسُّن مستوى التالمیذ في الریاضیات باستخدام التعلم ) ٢٠١٢(الزعبي 
 .النشط واالتجاه اإلیجابي نحوھا

التي أشارت إلى أن من أبرز ) ٢٠١٢(وتتفق ھذه النتائج السابقة مع نتیجة دراسة البواردي 
الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم، وتتفق : يالُصُعوبات التي تعوق استخدام االستراتیِجیَّات التدریسیة ھ

في حصول الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم على درجة ) ٢٠١٢(إلى حدٍّ ما مع نتیجة دراسة الزھراني 
التي توصلت إلى أن الُمعوِّقات المتعلقة ) ٢٠٠٩(بینما تختلف عن نتائج دراسة الجھیمي . متوسطة

ن وجھة نظر المعلمین، وعن دراسة الرواضیة بتنظیم المناخ المدرسي ھي األكثر صعوبة م
وعن . التي توصلت إلى أن أكثر الُمعوِّقات خطورة ھي ما یتعلق بالتنظیم المدرسي) ٢٠٠٣(

التي توصلت إلى أن الُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة المدرسیة جاءت في ) ٢٠١٢(دراسة السناني 
  .الترتیب األول

ع تحلیل ومناقشة النتائج المتعلقة بال      ي     سؤال الراب ى اآلت ص عل ذي ن ات     : ال ُبل عالج ُمعوِّق ا ُس م
  استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط لدى معلمي ُصُعوبات التعلم؟

 لإلجابة عن ھذا السؤال، تم حساب التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة 
اسة عن ُسُبل عالج ُمعوِّقات استخدام واالنحرافات المعیاریة والُرتب الستجابات أفراد َعیِّنة الدر

سبل عالج الُمعوِّقات (استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط لدى معلمي ُصُعوبات التعلم، والتي تمثلت في 
المتعلقة بالبیئة المدرسیة، ُسُبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم، ُسُبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة 

 :كالتالي، فجاءت النتائج )بالمتعلم
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  :ُسُبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة المدرسیة: أوًال
التكرارات والنَِّسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لُسبل عالج ) ٩(جدول 

  الُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة المدرسیة
 درجة الموافقة
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 ٠ ٠ ٠ ٢٥ ٧٣ ك

٣ 

توفیر األجھزة 
والتقنیات الحدیثة 

لتنفیذ األنشطة التي 
تتطلبھا استراتیِجیَّات 

 التعلم النَِّشط
% ٠ ٠ ٠ ٢٥٫٥ ٧٤٫٥ 

موافق  ١ 438. 4.74
 ِبِشدَّة

 ٠ ٠ ٢ ٢٤ ٧٢ ك

٢ 

تھیئة البیئة التعلیمیة 
مساحة (

) األثاث_الصف
المناسبة للتعلم 

 النَِّشط
% ٠ ٠ ٢ ٢٤٫٥ ٧٣٫٥ 

موافق  ٢ 497. 4.71
 ِبِشدَّة

 ١ ٠ ١ ٢٣ ٧٣ ك

١ 

زیادة الدعم المادي 
الكافي لتوفیر 

الوسائل واألدوات 
 لتفعیل التعلم النَِّشط

% ١ ٠ ١ ٢٣٫٥ ٧٤٫٥ 
موافق  ٣ 596. 4.70

 ِبِشدَّة

 ١ ٢ ١٠ ٣٧ ٤٨ ك

٤ 

توجیھ إدارة المدرسة 
للمعلم نحو أھمیة 
التعلم النَِّشط في 

 التدریس
% ١ ٢ ١٠٫٢ ٣٧٫٨ ٤٩ 

موافق  ٤ 820. 4.32
 ِبِشدَّة

 ٢ ٢ ١١ ٣٩ ٤٤ ك

٥ 

تنشیط دور المشرف 
التربوي في توجیھ 
المعلم نحو استخدام 

لتعلم استراتیِجیَّات ا
 النَِّشط

% ٢ ٢ ١١٫٢ ٣٩٫٨ ٤٤٫٩ 
موافق  ٥ 883. 4.23

 ِبِشدَّة

 موافق ِبِشدَّة 440. 4.54 المتوسط الحسابي العام

یتبین أن المتوسط الحسابي العام ) ٩(من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول  
 من ٤٫٥٤(الُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة المدرسیة بلغ الستجابات أفراد َعیِّنة الدراسة عن ُسُبل عالج 

 ٤٫٢١(، وھذا المتوسط یقع في الفئة الخامسة من المقیاس المتدرج الخماسي، والتي تتراوح بین )٥
أي أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون ِبِشدَّة ). موافق ِبِشدَّة(وھي الفئة التي تشیر إلى درجة ) ٥إلى 

  .ُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة المدرسیةعلى ُسُبل عالج ال
كما یتبین من النتائج الموضحة بالجدول السابق أن ھناك تجانسًا في درجة موافقة أفراد 
َعیِّنة الدراسة على ُسُبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة المدرسیة، حیث تراوحت متوسطات 

، وھذه المتوسطات تقع في الفئة الخامسة )٤٫٧٤ إلى ٤٫٢٣(موافقتھم على عبارات ھذا الُبْعد بین 
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، حیث أوضحت النتائج أن )موافق ِبِشدَّة(من المقیاس المتدرج الخماسي والتي تشیر إلى درجة 
أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون ِبِشدَّة على جمیع ُسُبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالبیئة المدرسیة، مما 

  .قة أفراد َعیِّنة الدراسة على تلك الُسبلیدل على التجانس في درجة مواف
  : جاءت أعلى ثالث عبارات طبقًا الستجابات أفراد عینة الدراسة كما یلي  

  توفیر األجھزة والِتْقنیات الحدیثة لتنفیذ األنشطة "وھي ) ٣(جاءت بالمرتبة األولى العبارة رقم
وانحراف ) ٥ من ٤٫٧٤(بي قیمتھ بمتوسط حسا" التي تتطلبھا استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط 

وتشیر ھذه النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون ِبِشدَّة على ). ٠٫٤٣٨(معیاري مقداره 
توفیر األجھزة والتقنیات الحدیثة لتنفیذ األنشطة التي تتطلبھا استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط؛ 

 الوسائل التعلیمیة أدى إلى انخفاض مستوى وتعزو الباحثة ھذه النتیجة إلى أن تدّني حداثة
في أن ) Niemi,2002(وھذا یتفق مع دراسة نیمي.تحصیل التالمیذ ذوي ُصُعوبات التعلم

  .معظم المعلمین لیس لدیھم األدوات الكافیة الستخدام التعلم النشط

  األثاث- فمساحة الص(تھیئة البیئة التعلیمیة "وھي ) ٢(جاءت بالمرتبة الثانیة العبارة رقم  (
). ٠٫٤٩٧(وانحراف معیاري ) ٥ من ٤٫٧١(بمتوسط حسابي قیمتھ " المناسبة للتعلم النَِّشط

وتشیر ھذه النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون ِبِشدَّة على تھیئة البیئة التعلیمیة 
 دراسة العبد وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج. المناسبة للتعلم النَِّشط)  األثاث- مساحة الصف(

التي أوصت بضرورة تزوید المدارس بالمرافق المناسبة للتدریس بطرق ) م٢٠١١(الكریم 
واتفقت مع نتائج . التدریس الحدیثة، وإیجاد حلول لمشكلة زیادة أعداد الطالب في الفصول

التي قّدمت عددًا من الحلول المقترحة لمواجھة تلك الُصُعوبات ومن ) ١٤٣٢(دراسة العنزي 
 .تھیئة البیئة المدرسیة بما ُیمكِّن المعلمات من استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط: ھمھاأ

  زیادة الدعم المادي الكافي لتوفیر الوسائل "وھي ) ١(جاءت بالمرتبة الثالثة العبارة رقم
وانحراف معیاري ) ٥ من ٤٫٧٠(بمتوسط حسابي قیمتھ " واألدوات لتفعیل التعلم النَِّشط

وتشیر ھذه النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون ِبِشدَّة على زیادة ). ٠٫٥٩٦(قداره م
وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج . الدعم المادي الكافي لتوفیر الوسائل واألدوات لتفعیل التعلم النَِّشط

 التي أوصت بتوفیر میزانیة خاصة تستخدم لتوفیر الوسائل) ٢٠١٢(دراسة السناني 
  .واإلمكانات التي یحتاج إلیھا التعلم النَِّشط

  :في حین جاءت أدنى عبارتین طبقًا الستجابات أفراد عینة الدراسة كما یلي
  توجیھ إدارة المدرسة للمعلم نحو أھمیة التعلم "وھي ) ٤(جاءت بالمرتبة الرابعة العبارة رقم

نحراف معیاري مقداره وا) ٥ من ٤٫٣٢(بمتوسط حسابي قیمتھ " النَِّشط في التدریس
وتشیر ھذه النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون ِبِشدَّة على توجیھ إدارة ). ٠٫٨٢٠(

المدرسة للمعلم نحو أھمیة التعلم النَِّشط في التدریس، وتتفق ھذه النتیجة مع ما أوصت بھ 
 استخدام أسالیب بتدریب وتأھیل اإلدارات المدرسیة على أھمیة) ٢٠١٢(دراسة السناني 

  . التعلم النَِّشط وتشجیع المعلمین على استخدامھا

  تنشیط دور المشرف التربوي في توجیھ المعلم "وھي ) ٥(جاء بالمرتبة الخامسة العبارة رقم
وانحراف ) ٥ من ٤٫٢٣(بمتوسط حسابي قیمتھ " نحو استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط

یر ھذه النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون ِبِشدَّة على وتش). ٠٫٨٨٣(معیاري مقداره 
تنشیط دور المشرف التربوي في توجیھ المعلم نحو استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط، كما 

في ضرورة متابعة الُمشرفة التربویة الستخدام طرق ) ٢٠١٢(تتفق مع دراسة األحمدي 
ة؛ وتعزو الباحثة ذلك إلى أھمیة دور المشرف التربوي في توجیھ تدریس حدیثة من ِقبل المعلم
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المعلم للقراءة الموّجھة والناقدة وحّثھ على االطالع على الدراسات الحدیثة والمتخصصة في 
  .ھذا المجال

  :ُسُبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم: ثانیًا
بیة واالنحرافات المعیاریة لُسبل التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسا) ١٠(جدول 
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 ٠ ٢ ٢ ١٠ ٨٤ ك
٩ 

ء اإلداریة تخفیف األعبا
والكتابیة الملقاة على 

 ٠ ٢ ٢ ١٠٫٢ ٨٥٫٧% .عاتق المعلم
موافق  ١ 574. 4.80

 ِبِشدَّة

 ٠ ٠ ٠ ٢٤ ٧٤ ك
١٠ 

عمل دورات تدریبیة 
للمعلم عن كیفیة 

استخدام استراتیِجیَّات 
 .التعلم النَِّشط

%٠ ٠ ٠ ٢٤٫٥ ٧٥٫٥ 
موافق  ٢ 432. 4.76

 ِبِشدَّة

 ٠ ١ ٠ ٢١ ٧٦ ك
٦ 

تقدیم الحوافز المعنویة 
والمادیة للمعلم المتمیز 

 ٠ ١ ٠ ٢١٫٤ ٧٧٫٦% .في التدریس
موافق  ٣ 499. 4.76

 ِبِشدَّة

 ٠ ٢ ٢ ٢٣ ٧١ ك
تخفیف نصاب المعلم  ٧

 ٠ ٢ ٢ ٢٣٫٥ ٧٢٫٤% .التدریسي
موافق  ٤ 625. 4.66

 ِبِشدَّة

 ١ ٠ ٣ ٢٩ ٦٥ ك
١١ 

تحدیث برامج اإلعداد 
مي بما یتالءم مع األكادی

مستجدات طرق 
 .التدریس الحدیثة

%١ ٠ ٣٫١ ٢٩٫٦ ٦٦٫٣ 
موافق  ٥ 654. 4.60

 ِبِشدَّة

 ١ ٦ ٨ ١٨ ٦٥ ك
دعم معلم ُصُعوبات  ٨

 ١ ٦٫١ ٨٫٢ ١٨٫٤ ٦٦٫٣% .التعلم بمعلم مساعد
موافق  ٦ 952. 4.43

 ِبِشدَّة

 ٠ ١ ٧ ٤١ ٤٩ ك

١٢ 

إیضاح فاعلیة التعلم 
ط مع التالمیذ ذوي النَِّش

ُصُعوبات التعلم للمعلمین 
من خالل الدراسات 

 .واألبحاث العلمیة
%٠ ١ ٧٫١ ٤١٫٨ ٥٠ 

موافق  ٧ 671. 4.41
 ِبِشدَّة

 ١ ٥ ٥ ٣٠ ٥٧ ك
١٦ 
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. %١ ٥٫١ ٥٫١ ٣٠٫٦ ٥٨٫٢ 
موافق  ٨ 882. 4.40

 ِبِشدَّة

 ٣ ٢ ٥ ٣٣ ٥٥ ك
١٥ 

إعداد دلیل إرشادي 
للمعلم یتضمن آلیة 

 ٣٫١ ٢ ٥٫١ ٣٣٫٧ ٥٦٫١% .التعلم النَِّشط وتطبیقاتھ
موافق  ٩ 914. 4.38

 ِبِشدَّة



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                         مجلة البحث العلمى فى التربیة
٤٨٥

 درجة الموافقة

رة
عبا

 ال
رقم

 

 العبارة

سب
الن

 و
رار

لتك
ا

 

موافق 
غیر  محاید موافق ِبِشدَّة

موافق

دَّة
ِبِش

ق 
واف

 م
یر

غ
 

بي
سا

لح
ط ا

وس
مت

ال
ري 

عیا
الم

ف 
حرا

الن
ا

 

رة
عبا

 ال
یب

رت
ت

قة 
واف

الم
ة 

رج
د

 

 ١ ٤ ١٢ ٣٣ ٤٨ ك
تخصیص وقت كافي  ١٣

 ١ ٤٫١ ١٢٫٢ ٣٣٫٧ ٤٩% .للحصة الدراسیة
موافق  ١٠ 900. 4.26

 ِبِشدَّة

 ٢ ٤ ٢٢ ٣٠ ٤٠ ك

١٤ 

تزوید المشرف التربوي 
للمعلم بنتائج الدراسات 
واألبحاث فیما یتعلق 
باستراتیِجیَّات التعلم 

 .النَِّشط
%٢ ٤٫١ ٢٢٫٤ ٣٠٫٦ ٤٠٫٨ 

 موافق ١١ 994. 4.04

 موافق ِبِشدَّة ٠٫٤٢٧ ٤٫٥٠ المتوسط الحسابي العام

  .جات در٥المتوسط الحسابي من * 
أن المتوسط الحسابي العام ) ١٠(تكشف المؤشرات اإلحصائیة الموضحة بالجدول 

، )٥ من ٤٫٥٠(الستجابات أفراد َعیِّنة الدراسة على ُسُبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم بلغ 
 ٤٫٢١(وھذا المتوسط یقع في الفئة الخامسة من المقیاس المتدرج الخماسي، والتي تتراوح بین 

أي أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون ِبِشدَّة ). موافق ِبِشدَّة(وھي الفئة التي تشیر إلى درجة ) ٥ إلى
  .على ُسُبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم

كما یتبین من النتائج الموضحة بالجدول السابق أن ھناك تقاربًا في درجة موافقة أفراد َعیِّنة 
عوِّقات المتعلقة بالمعلم، حیث تراوحت متوسطات موافقتھم على الدراسة على ُسُبل عالج الُم

، وھذه المتوسطات تقع في الفئتین الرابعة والخامسة من )٤٫٨٠ إلى ٤٫٠٤(عبارات ھذا الُبْعد بین 
، حیث أوضحت )موافق، موافق ِبِشدَّة(المقیاس المتدرج الخماسي، واللتان تشیران إلى درجَتي 

-٧-٦-١٠-٩(نة الدراسة موافقون ِبِشدَّة على عشر عبارات وھي ذات األرقام النتائج أن أفراد َعیِّ
، ٤٫٢٦(، حیث تراوحت المتوسطات الحسابیة لھذه العبارات بین )١٣-١٥-١٦- ١٢- ٨- ١١

، وھذه المتوسطات تقع في الفئة الخامسة من المقیاس المتدرج الخماسي والتي تتراوح بین )٤٫٨٠
كما یتبین من النتائج أن أفراد َعیِّنة ). موافق ِبِشدَّة(تي تشیر إلى درجة وھي الفئة ال) ٥ إلى ٤٫٢١(

الدراسة موافقون على عبارة واحدة من العبارات المتعلقة بُسبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم 
وھذا المتوسط یقع في الفئة ) ٥ من ٤٫٠٤(، التي بلغ متوسطھا الحسابي )١٤(وھي العبارة رقم 

، وھي الفئة التي تشیر )٤٫٢٠ إلى ٣٫٤١(عة من المقیاس المتدرج الخماسي التي تتراوح بین الراب
، وھو ما یدل على تقارب وجھات نظر أفراد َعیِّنة الدراسة حول ُسُبل عالج )موافق(إلى درجة 

  . الُمعوِّقات المتعلقة بالمعلم
  : ة كما یليجاءت أعلى ثالث عبارات طبقًا الستجابات أفراد عینة الدراس  

تخفیف األعباء اإلداریة والكتابیة الملقاة "وھي ) ٩(جاءت بالمرتبة األولى العبارة رقم  -
). ٠٫٥٧٤(وانحراف معیاري مقداره ) ٥ من ٤٫٨٠(بمتوسط حسابي قیمتھ " على عاتق المعلم

ء اإلداریة وتشیر ھذه النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون ِبِشدَّة على تخفیف األعبا
التي قّدمت ) ١٤٣٢(وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة العنزي . والكتابیة الملقاة على عاتق المعلم

وترى . تخفیف األعباء التدریسیة: عددًا من الحلول المقترحة لمواجھة تلك الُصُعوبات ومن أھمھا
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ة یساھم في تخفیف تلك األعباء الباحثة أن استخدام الِتْقنیة كبدیل عن الكتابة بالطریقة التقلیدی
  . ویحفظھا بطریقة أفضل كاعتماد برنامج نور لصعوبات التعلم

  عمل دورات تدریبیة للمعلم عن كیفیة "وھي ) ١٠(جاءت بالمرتبة الثانیة العبارة رقم
وانحراف ) ٥ من ٤٫٧٦(بمتوسط حسابي قیمتھ " استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط

وتشیر ھذه النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون ِبِشدَّة ). ٠٫٤٣٢(معیاري مقداره 
وتتفق ھذه . على عمل دورات تدریبیة للمعلم عن كیفیة استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط

التي أوصت بضرورة عقد دورات وورش عمل ) ٢٠١٢(النتیجة مع نتیجة دراسة أباحسین 
كما تتفق مع نتائج دراسة أخضر . خدام تلك االستراتیِجیَّاتمن أجل التدرب على است

ومع دراسة الرواضیة . التي أوصت بعقد دورات تدریبیة للمعلمین أثناء الخدمة) ٢٠١٦(
التي أوصت بضرورة تصمیم برامج تدریبیة وورش تعلیمیة لتزویدھم ) ٢٠٠٣(

ت األساسیة في كیفیة بالمعلومات الالزمة عن طرق التدریس الحدیثة وتنمیة المھارا
التي أوصت بإقامة الدورات التدریبیة ) ٢٠١٢(ومع دراسة السناني . استخدام تلك الطرائق

من ِقبل مدربین ذوي كفاءة عالیة وتقدیم الحوافز المعنویة والمادیة للمعلمین الذین 
صال یستخدمون التعلم النَِّشط؛ وتعزو الباحثة ذلك إلى أن الدورات التدریبیة تسھل إی

المعلومة للمعلمین بطریقة عملیة، وتتیح الفرصة لھم لتقدیم استفساراتھم وآرائھم بطریقة 
  .أكثر سھولة ووضوح ویسر

  تقدیم الحوافز المعنویة والمادیة للمعلم "وھي ) ٦( جاءت بالمرتبة الثالثة العبارة رقم
). ٠٫٤٩٩(ره وانحراف معیاري مقدا) ٥ من ٤٫٧٦(بمتوسط حسابي" المتمیز في التدریس

وتشیر ھذه النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون ِبِشدَّة على تقدیم الحوافز المعنویة 
) ٢٠١٢(وتتفق ھذه النتیجة مع نتیجة دراسة الزھراني . والمادیة للمعلم المتمیز في التدریس

التي ) ١٤٣٤(كما تتفق مع نتیجة دراسة البریكي . التي أوصت بتقدیم حوافز متنوعة
أوصت بأن تقوم وزارة التربیة والتعلیم بعمل حوافز مالیة للمعلمین والطالب عند تطبیق 

التي أوصت بتقدیم الحوافز المعنویة والمادیة ) ٢٠١٢(ومع دراسة السناني . التعلم النَِّشط
 .للمعلمین الذین یستخدمون التعلم النَِّشط

 :ات أفراد عینة الدراسة كما یليفي حین جاءت أدنى ثالث عبارات طبقًا الستجاب
  إعداد دلیل إرشادي للمعلم یتضمن آلیة "وھي ) ١٥(جاءت بالمرتبة التاسعة العبارة رقم

وانحراف معیاري مقداره ) ٥ من ٤٫٣٨(بمتوسط حسابي قیمتھ " التعلم النَِّشط وتطبیقاتھ
ِشدَّة على إعداد دلیل وتشیر ھذه النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون ِب). ٠٫٩١٤(

وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة . إرشادي للمعلم یتضمن آلیة التعلم النَِّشط وتطبیقاتھ
التي أوصت بتوفیر دلیل تدریسي للمعلم عن كیفیة استخدام ) ٢٠١٢(الزھراني 

 نتائج دراسة كما تتفق مع. استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط في التدریس لیكون داعمًا لعمل المعلم
التي قّدمت عددًا من الحلول المقترحة لمواجھة تلك الُصُعوبات، من ) ١٤٣٢(العنزي 

توفیر دلیل إجرائي یوضح جملة من استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط وكیفیة تطبیقھا : أھمھا
  .واستخدامھا

  سیةتخصیص وقت كاٍف للحصة الدرا"وھي ) ١٣(جاءت بالمرتبة العاشرة العبارة رقم "
وتشیر ھذه ). ٠٫٩٠٠(وانحراف معیاري مقداره ) ٥ من ٤٫٢٦(بمتوسط حسابي قیمتھ 

النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون ِبِشدَّة على تخصیص وقت كاٍف للحصة 
وقد یكون ذلك أكثر فاعلیة عندما یكون ھناك قرار أو تعمیم موّجھ من وزارة . الدراسیة
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یم العام بإلزامھم بضرورة تعاونھم مع معلمي ُصعوبات التعلم وإعطاء التعلیم لمعلمي التعل
  . الطالبة حقھا في الحصول على الوقت الكافي في غرفة المصادر

  تزوید المشرف التربوي للمعلم "وھي ) ١٤(جاءت بالمرتبة الحادیة عشرة العبارة رقم
بمتوسط حسابي قیمتھ " م النَِّشطبنتائج الدراسات واألبحاث فیما یتعلق باستراتیِجیَّات التعل

وتشیر ھذه النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة ). ٠٫٩٩٤(وانحراف معیاري مقداره ) ٥ من ٤٫٠٤(
الدراسة موافقون على تزوید المشرف التربوي للمعلم بنتائج الدراسات واألبحاث فیما یتعلق 

التي ) ٢٠١٢( دراسة البواردي وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج. باستراتیِجیَّات التعلم النَِّشط
أوصت بأن یقوم المشرف التربوي ِبَحث المعلمین على استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط 

 . وبیان أھمیتھا وأثرھا في رفع مستوى التحصیل الدراسي للتالمیذ
  :ُسُبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالمتعلم: ثالثًا

ئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لُسبل التكرارات والنسب الم) ١١(جدول 
  عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالمتعلم
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 ٠ ١ ٣ ٣٨ ٥٦ ك

٢٠ 

زیادة الدافعیة لدى 
التلمیذ في التعلم 

باستخدام استراتیِجیَّات 
 .التعلم النَِّشط

% ٠ ١ ٣٫١ ٣٨٫٨ ٥٧٫١ 
موافق  ١ ،٦٦٢ ٤،٥١

 ِبِشدَّة

 ٠ ٠ ٥ ٤٠ ٥٣ ك

١٧ 

التنوع في استخدام 
األنشطة مما یحبب 
التلمیذ في التعلم 

 .النَِّشط
% ٠ ٠ ٥٫١ ٤٠٫٨ ٥٤٫١ 

موافق  ٢ ،٥٩٦ ٤،٤٩
 ِبِشدَّة

 ٠ ١ ٣ ٤٣ ٥١ ك
١٩ 

زیادة المعرفة لدى 
التلمیذ بكیفیة تنفیذ 

 ٠ ١ ٣٫١ ٤٣٫٩ ٥٢ % .التعلم النَِّشط
موافق  ٣ ،٦١٣ ٤،٤٧

 ِبِشدَّة

 ٠ ٠ ٧ ٣٩ ٥٢ ك

١٨ 

إخبار التلمیذ بأن 
استخدام استراتیِجیَّات 
التعلم النَِّشط یرفع من 

مستوى التحصیل 
 .راسيالد

% ٠ ٠ ٧٫١ ٣٩٫٨ ٥٣٫١ 
موافق  ٤ ،٦٢٩ ٤،٤٦

 ِبِشدَّة

 موافق ِبِشدَّة ،٥٢٥ ٤،٤٨ المتوسط الحسابي العام

      . درجات٥المتوسط الحسابي من * 
یتبین أن المتوسط الحسابي العام ) ١١(من خالل استعراض النتائج الموضحة بالجدول 

، وھذا )٥ من ٤٫٤٨(لدراسة عن ُسُبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالمتعلم بلغ الستجابات أفراد َعیِّنة ا
وھي ) ٥ إلى ٤٫٢١(المتوسط یقع بالفئة الخامسة من المقیاس المتدرج الخماسي التي تتراوح بین 
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عالج أي أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون ِبِشدَّة على ُسُبل . الفئة التي تشیر إلى درجة موافق ِبِشدَّة
  .الُمعوِّقات المتعلقة بالمتعلم

كما یتبین من النتائج الموضحة بالجدول السابق أن ھناك تجاُنسًا في درجة موافقة أفراد 
َعیِّنة الدراسة على ُسُبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالمتعلم، حیث تراوحت متوسطات موافقتھم على 

 المتوسطات تقع في الفئة الخامسة من المقیاس ، وھذه)٤٫٥١ إلى ٤٫٤٦(عبارات ھذا الُبْعد بین 
، حیث أوضحت النتائج أن أفراد َعیِّنة )موافق ِبِشدَّة(المتدرج الخماسي والتي تشیر إلى درجة 

الدراسة موافقون ِبِشدَّة على جمیع ُسُبل عالج الُمعوِّقات المتعلقة بالمتعلم، مما یدل على التجانس 
  . الدراسة على ُسُبل عالج تلك الُمعوِّقاتفي درجة موافقة أفراد َعیِّنة

  : جاءت أعلى عبارتین طبقًا الستجابات أفراد عینة الدراسة كما یلي
  زیادة الدافعیة لدى التلمیذ في التعلم "وھي ) ٢٠(جاءت بالمرتبة األولى العبارة رقم

وانحراف ) ٥ من ٤٫٥١(بمتوسط حسابي قیمتھ " باستخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط
وتشیر ھذه النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون ِبِشدَّة ). ٠٫٦٦٢(معیاري مقداره 

وترى الباحثة . على زیادة الدافعیة لدى التلمیذ في التعلم باستخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط
 بد من تقبل فكرة المشاركة أنھ لكي یتم تفعیل استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط بالشكل المطلوب ال

  .الفعالة من قبل المتعلمین

  التنوع في استخدام األنشطة مما یحبب "وھي ) ١٧(جاءت بالمرتبة الثانیة العبارة رقم
وانحراف معیاري مقداره ) ٥ من ٤٫٤٩(بمتوسط حسابي قیمتھ " التلمیذ في التعلم النَِّشط 

نة الدراسة موافقون ِبِشدَّة على أن التنوع في وتشیر ھذه النتیجة إلى أن أفراد َعیِّ). ٠٫٥٩٦(
وھذا یتفق مع دراسة إدوارد . استخدام األنشطة ُیحبِّب التلمیذ في التعلم النَِّشط

)Edward,2015 ( التي أوصت بضرورة وضع أنشطة تعلیمیة متنوعة)عقلیة، جسدیة ،
وترى الباحثة أن .  النشطتربطھم بالمنھج، وأن ھذا ال یكون إال من خالل التعلم) اجتماعیة

اإلثارة والتشویق، في العملیة التعلیمیة : التنوع في استخدام األنشطة ُیضفي عنصَري
 . ویجعلھا أكثر فاعلیة

 :في حین جاءت أدنى عبارتین طبقًا الستجابات أفراد عینة الدراسة كما یلي
  التلمیذ بكیفیة تنفیذ التعلم زیادة المعرفة لدى "وھي ) ١٩(جاءت بالمرتبة الثالثة العبارة رقم

وتشیر ). ٠٫٦١٣(وانحراف معیاري مقداره ) ٥ من ٤٫٤٧(بمتوسط حسابي قیمتھ " النَِّشط
ھذه النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة موافقون ِبِشدَّة على أھمیة تعریف التلمیذ بكیفیة تنفیذ 

التي قدمت عددًا من ) ١٤٣٢(ي وتتفق ھذه النتیجة مع نتائج دراسة العنز. التعلم النَِّشط
توسیع مدارك الطالبات من خالل : الحلول المقترحة لمواجھة تلك الُصُعوبات، من أھمھا

 .تدریبھم على االستفادة من المصادر المتنوعة

  إخبار التلمیذ بأن استخدام استراتیِجیَّات التعلم "وھي ) ١٨(جاء بالمرتبة الرابعة العبارة رقم
) ٥ من ٤٫٤٦(بمتوسط حسابي قیمتھ " ن مستوى التحصیل الدراسيالنَِّشط یرفع م

وتشیر ھذه النتیجة إلى أن أفراد َعیِّنة الدراسة ). ٠٫٦٢٩(وانحراف معیاري مقداره 
موافقون ِبِشدَّة على إخبار التلمیذ بأن استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط یرفع من مستوى 

من خالل عرض الدراسات التي أثبتت فاعلیة التعلم وقد یكون ذلك . التحصیل الدراسي
  .النشط مع التالمیذ ذوي صعوبات التعلم
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  :التوصیات
 ضرورة تھیئة المناخ المدرسي الذي یدفع المعلم الستخدام االستراتیِجیَّات الحدیثة.  

 زیادة الدعم المادي الكافي لتوفیر الوسائل واألدوات لتفعیل التعلم النَِّشط. 

 امج اإلعداد األكادیمي بما یتالءم مع مستجدات طرائق التدریس الحدیثةتحدیث بر. 

 ـة ُصُعوبات التعلم بمعلم مساعد/دعم معلم. 

 ات من خالل /إیضاح فاعلیة التعلم النَِّشط مع التالمیذ ذوي ُصُعوبات التعلم للمعلمین
 .الدراسات واألبحاث العلمیة

 اتیِجیَّات التعلم النَِّشطتفعیل الدروس األنموذجیة القائمة على استر. 

 ـة یتضمن آلیة التعلم النَِّشط وتطبیقاتھ/إعداد دلیل إرشادي للمعلم.  
 :مقترحات لدراسات مستقبلیة

  واقع استخدام المعلمین والمعلمات الستراتیِجیَّات التعلم النَِّشط في تدریس التالمیذ ذوي
  .ُصُعوبات التعلم

 ة من وجھة نظر مشرفي التعلیم ومعلمي التعلیم العامإجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالی.  

  إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالیة في مدن ومحافظات أخرى في المملكة، ومقارنة
نتائجھا بنتائج الدراسة الحالیة؛ للوقوف على ُمعوِّقات استخدام استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط 

  .یھابصفة عامة، وكیفیة الحد منھا والتغلب عل
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  المراجع
دور القانون في ضمان جودة خدمات التربیة الخاصة والخدمات ). ٢٠١٤. (أبو نیان، إبراھیم

  ،)٤(١مجلة التربیة الخاصة والتأھیل، . أمریكا نموذجا، وبعض األمثلة العالمیة: المساندة
٣٥-١.  

 استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط على أثر استخدام بعض). ٢٠١١. (أبو ھدروس، یاسرة؛ والفرا، معمر
مجلة . مستوى دافعیة اإلنجاز والثقة بالنفس والتحصیل الدراسي لدى التالمیذ بطیئي التعلم

  . ١٣٠- ٨٩، )١(١٣جامعة األزھر بغزة، 
واقع استخدام استراتیِجیَّات التعلم المتمركزة حول الطالبة لدى معلمات ). ٢٠١٢. (حیاة، األحمدي

رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم المناھج وطرق . سریة بالمرحلة المتوسطةالتربیة األ
  .التدریس، كلیة التربیة، جامعة طیبة

مدى تطبیق استراتیِجیَّات التدریس الحدیثة على ذوي اإلعاقة من وجھة ). ٢٠١٦. (أروى، أخضر
  .٤٦٢-٤٢٣،)١١(٣، مجلة التربیة الخاصة والتأھیل. نظر المعلمین والمعلمات
. إدارة ُصُعوبات التعلم، دلیل معلم ُصُعوبات التعلم). ٢٠١٣. (اإلدارة العامة للتربیة الخاصة

-https://drive.google.com/file/d/0B6bhgcfQ0ig مسترجع من الرابط
QW5DdXVNOFljZzg/view  

تراتیجیة  اس١٨٠استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط ). ٢٠١٦. (اهللا؛ والحوسنیة، ھدى أمبو سعیدي، عبد
  .دار المسیرة للنشر والتوزیع: عمان. مع األمثلة التطبیقیة

  .دار الفكر للنشر والتوزیع: عمان. التعلم النَِّشط). ٢٠١٠. (بدوي، رمضان
أثر استخدام استراتیجیتین للتعلم النَِّشط في خفض ). ٢٠١٥.(البصیر، نشوة؛ وأبو ھدرة، سوزان 

ل الدراسي لدى َعیِّنة من التالمیذ ذوي ُصُعوبات أعراض النشاط الزائد وتحسین التحصی
  . ٧٤-٢٧، )٦(٢مجلة التربیة الخاصة والتأھیل، . التعلم مفرطي النشاط بالمرحلة االبتدائیة

ُصُعوبات ). ٢٠١٠. (البطاینة، أسامة؛ والرشدان، مالك؛ والسبایلة، عبید؛ والخطاطبة، عبد المجید
  . نشر والتوزیعدار المسیرة لل: عمان). ٤ط. (التعلم

أثر استخدام بعض استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط في تنمیة التفكیر اإلبداعي ). ٢٠١٣. (التركي، نازك
-٢٥٢، )٣٤(مجلة اإلرشاد النفسي، . ودافعیة التالمیذ ذوي ُصُعوبات التعلم بدولة الكویت

٣١٤.  
ي تنمیة مھارات الریاضیات لدى فاعلیة برنامج معتمد على تعلیم األقران ف). ٢٠١٦. (خالد، حمزة

  .١٧-١، )٢(٢مجلة المعھد الدولي للدراسات واألبحاث، . َعیِّنة ذوي ُصُعوبات التعلم
مصر، . المفھوم واالستراتیِجیَّات، وتقویم نواتج التعلم: التعلم النَِّشط). ٢٠١٢. (الرفاعي، عقیل

  .دار الجامعة الجدیدة: اإلسكندریة
 فاعلیة برنامج التعلم النَِّشط في تنمیة العملیات الریاضیة واالتجاه نحو ).٢٠١٢. (الزعبي، سودان

المجلة . الریاضیات لدى ذوي ُصُعوبات تعلمھا من تلمیذات المرحلة االبتدائیة بدولة الكویت
  . ١٣٩- ٩٧، )١ج) (١٠٥(٢٧التربویة، 

دار : القاھرة. عالجیةاألسس النظریة والتشخیصیة وال: ُصُعوبات التعلم). ١٩٩٨. (الزیات، فتحي
  . النشر للجامعات المصریة
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ُصُعوبات التعلم، التشخیص ). ٢٠٠٣. (سالم، محمود؛ والشحات، مجدي؛ وعاشور، أحمد
  .دار الفكر: عمان. والعالج

مدخل ). ٢٠٠١. (العزیز؛ وخشان، أیمن؛ وأبو جودة، وائل السرطاوي، زیدان؛ والسرطاوي، عبد
  .أكادیمیة التربیة الخاصة: ضالریا. إلى ُصُعوبات التعلم

). ٢٠٠٦. (سعادة، جودت؛ وعقل، فواز؛ وزامل، مجدي؛ وإشتیھ، جمیل؛ وأبو عرقوب، ھدى
  . دار الشروق للنشر والتوزیع: األردن، عمان). ١ط. (التعلم النَِّشط بین النظریة والتطبیق

.  المتوسطة بالمدینة المنورةُمعوِّقات استخدام التعلم النَِّشط بالمدارس). ٢٠١٢. (السناني، محمد
قسم التربیة، كلیة الدعوة وأصول الدین، الجامعة اإلسالمیة . رسالة ماجستیر غیر منشورة

  . بالمدینة المنورة
  .دار صفاء للنشر والتوزیع: عمان. ُصُعوبات التعلم). ٢٠٠٥. (الشربجي، ریاض

 اإلدارة العامة للتربیة والتعلیم . استراتیجیة في التعلم النَِّشط١٠١). ٢٠١١. (ماشي، الشمري
  .بمنطقة حائل

  . مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع: عمان. التعلیم النَِّشط). ٢٠١٤. (عامر، طارق؛ والمصري، إیھاب
الُمعوِّقات التي تواجھ ). ٢٠١١. (سمیر، سعید؛ وعقل، السید؛ وكمال، واصف؛ والشربیني، العاید

مجلة . الدمج في المدارس العادیة بمحافظة الطائفمعلمي معاھد التربیة الخاصة وبرامج 
  . ٥٤٦- ٥٠١، )١(١٤٦،مصر ، جامعة األزھر ،كلیة التربیة 
معیقات استخدام طرق التدریس الحدیثة من وجھة نظر معلمي ). ٢٠١١. (العبد الكریم، راشد

عة مجلة العلوم التربویة والدراسات اإلسالمیة بجام. المرحلة المتوسطة بمدینة الریاض
  . ٤١٠- ٣٩١، )٢ (٢٣الملك سعود، 
فعالیة استخدام بعض استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط في تحصیل العلوم ). ٢٠٠٥. (عبد الوھاب، فاطمة

وتنمیة بعض مھارات التعلم مدى الحیاة والمیول العلمیة لدى تالمیذ الصف الخامس 
  . ١٢٧-١٨٤، )٢(٨مجلة التربیة العلمیة، . االبتدائي

المرجع في ُصُعوبات التعلم النمائیة واألكادیمیة واالجتماعیة ). ٢٠١٠. (واحد، سلیمانال عبد
  . نجلو المصریةمكتبة األ:  القاھرة.واالنفعالیة

ُصُعوبات التعلم النمائیة ومقترحات ). ٢٠١٥. (العریشي، جبریل؛ ورشاد، وفاء؛ وعلي، عید
  .دار صفاء للنشر والتوزیع: عمان. عالجیة

فاعلیة برنامج تدریبي یستند إلى التعلیم المبرمج في تعلیم مھارات ). ٢٠١١. (نذرعلوان، م
رسالة ماجستیر منشورة، . القراءة لدى طلبة المرحلة األساسیة من ذوي ُصُعوبات التعلم

  .كلیة العلوم التربویة والنفسیة، جامعة عمان العربیة
لتربویة في غرف المصادر للطلبة ذوي واقع الخدمات ا). ٢٠٠٧. (محمد، عواد، أحمد؛ واإلمام

 اإلرشاد –المؤتمر السنوي الرابع عشر . ُصُعوبات التعلم بالمرحلة األساسیة في األردن
  .٦٣١- ٥٩١ مصر، –النفسي من أجل التنمیة في ظل الجودة الشاملة

: انعم. التعلم النَِّشط نحو فلسفة تربویة تعلیمیة فاعلة). ٢٠١٠. (عواد، یوسف؛ وزامل، مجدي
  . دار المناھج للنشر والتوزیع

  .٣ط. عمان: دار وائل للنشر والتوزیع. ُصُعوبات التعلم). ٢٠١٠. (قحطان، الظاھر
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وتطبیقاتھا في (استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط المتمركز حول الطالب ). ٢٠١٣. (قرني، زبیدة
  . المكتبة العصریة للنشر والتوزیع: القاھرة). المواقف التعلیمیة

دار الثقافة : عمان.  رؤیة تطبیقیة-ُصُعوبات التعلم). ٢٠١٢. (القمش، مصطفى؛ والجوالده، فؤاد
  .للنشر والتوزیع

دار : عمان). ١ط. (ُصُعوبات التعلم والخطة العالجیة المقترحة). ٢٠٠٣. (كوافحة، تیسیر
  . المسیرة للنشر والتوزیع

ترجمة زیدان السرطاوي . (ألكادیمیة والنمائیةُصُعوبات التعلم ا). ١٩٨٨. (كالفنت، س، كیرك، أ
العمل األصلي نشر في عام . (مكتبة الصفحات الذھبیة: الریاض). العزیز السرطاوي وعبد

١٩٨٤.(  
خصائص األطفال ذوي ُصُعوبات التعلم في الصفوف األولیة من وجھة ). ٢٠١٣. (مجید، أثمار

              ،)١٤(یة للعلوم اإلنسانیة، العراق، مجلة العلوم اإلنسانیة، كلیة الترب. نظر معلمیھم
٢٠٤-١٨٧.  

فاعلیة التعلم النَِّشط في خفض ُصُعوبات تعلم القراءة لدى َعیِّنة من تالمیذ ). ٢٠١٢. (محمد، نحمده
  . عن رسالة دكتوراه نفسي. ١٩٨- ١٩٧دراسات الطفولة، . المرحلة االبتدائیة

المؤتمر العلمي الثامن .  التدریس لذوي الحاجات الخاصةاستراتیِجیَّات). ٢٠٠٦. (مصطفى، أحمد
الجمعیة المصریة . مناھج التعلیم وبناء اإلنسان العربي، جامعة عین شمس، القاھرة: عشر

  . للمناھج وطرق التدریس
الوالیات . اتفاقیة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ). ٢٠٠٦ (اإلنسانمفوضیة األمم المتحدة لحقوق 

. ١٥/٨/١٤٣٩استرجعت في . یكیة المتحدة األمر
ConventionRights/Pages/CRPD/HRBodies/AR/org.ohchr.www://http

aspx.PersonsWithDisabilities  
. رة؛ وفخري، فائزة؛ ومحارمة، سھام؛ وأبو العدس، فایزالرحمن؛ ومحارمھ، سمی الھاشمي، عبد

كنوز المعرفة للنشر : عمان. التعلم النَِّشط استراتیِجیَّات وتطبیقات ودراسات). ٢٠١٦(
  . والتوزیع
فاعلیة برنامج قائم على التعلم النَِّشط في عالج ُصُعوبات تعلم القراءة ). ٢٠١٠. (الھاللي، ھدى

مجلة كلیة التربیة، جامعة األزھر، . یذ الصف الرابع االبتدائيوالملل نحوھا لدى تالم
)٥٥٥-٥١٥، ٧، )١٤٤.  

الدلیل التنظیمي . اهللا لتطویر التعلیم العام مشروع الملك عبد). ١٤٣٧-١٤٣٦(وزارة التعلیم 
 .ه١٤٣٩|٨|١٥تم استرداده بتاریخ . للتربیة الخاصة

TzA1Cajd9SGFpWW9SM5XB_JdV_B0/d/file/com.google.drive://https
view/  
استراتیِجیَّات التعلم النَِّشط وتنمیة عملیات العلم، األھمیة والُمعوِّقات من ). ٢٠١٣. (یاسین، ثناء

  . ١٠٥-٤٩، ٢) ٤٤(فس، دراسات عربیة في التربیة وعلم الن. وجھة نظر معلمات العلوم
تقییم برامج ُصُعوبات التعلم بالمملكة العربیة السعودیة في ضوء ). ٢٠٠٩. (عادل، یعقوب

  .رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربیة، األردن. المعاییر العالمیة لھذه البرامج
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