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ABSTRACT: This study aimed to unravel the effect of active learning on developing creative thinking skills and academic
performance or achievement from the perspective of a Life and Earth Sciences’ teacher. However, in her study, the research
student took a quantitative analysis approach where the field research results showed and proved the existence of overlapping,
and complex factors and variables that helped clarify the hindering struggles that Life and Earth Sciences’ teachers face in
adopting the active-learning method which may explain the understanding issues that the students face, as well as the
academic performance problems that get in their ways.
The data obtained from this research may help in monitoring the main causes and factors that greatly contribute to pushing
Life and Earth Sciences’ teachers to adopt a traditional-learning strategy which is based on passive teaching away from involving
students in the process of building their knowledge.
Through the obtained data from a survey that was conducted with the teachers that teach Life and Earth Sciences, we reached
the following conclusions:
- The poor training of Life and Earth Sciences’ teachers in active learning strategies, overcrowding of classrooms, absence of
pedagogical means, and the commitment of the curriculum by itself are all factors given by teachers that explain why they
don’t resort to using active-learning methods.
- According to the teachers that are part of the research sample, they don’t see active-learning strategies have an effect in
academic performance or achievement, because the traditional-learning strategy has been resulting in the making of brilliant
students.
- The lack of awareness of creative thinking skills when it comes to Life and Earth Sciences’ teachers came to light.
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 هدفت هذه الدراسة الكشف عن أثر استاتيجيات التعلم النشط عىل تنمية مهارات التفكت االبداع والتحصيل الدراس من وجهة نظر أساتذة علوم:ملخص
 حيث أقرت نتائج البحث الميدان بوجود عوامل ومتغتات متداخلة ومعقدة، ولقد اتخذت الباحثة ف معالجتها لموضوعها منىح الدراسة الكمية،الحياة واألرض
.أوضحت بإجالء المشكل المعيق ألساتذة علوم الحياة واألرض ف تبن منهج التعلم النشط مما قد يفرس مشاكل الفهم والتحصيل الدراس الن يعان منها المتعلمي
وقد تساعد المعطيات المحصل عليها ف هذا الشأن من رصد األسباب والعوامل األساسية الرئيسية الن تساهم بشكل كبت ف الدفع بأساتذة مادة علوم الحياة
.واألرض العتماد استاتيجية التعلم التقليدية المرتكزة عىل التلقي بعيدا عن اشاك المتعلم ف عملية بنائه لمعارفه
: فقد تم التوصل للنتائج التالية،من خالل المعطيات الن تم التوصل اليها عن طريق استبيان موجه ألساتذة المادة
 االلتام بالمقرر الدراس كلها عوامل مفرسة، غياب الوسائل البيداغوجية، اكتظاظ األقسام، ضعف تكوين أساتذة المادة فيما يخص استاتيجيات التعلم النشط.حسب األساتذة لعدم استخدامهم الستاتيجيات التعلم النشط
. ألن استاتيجية التدريس التقليدية أنتجت متفوقي، ال يرون أن لالستاتيجيات التعلم النشط تأثت ف التحصيل الدراس، حسب األساتذة عينة الدراسة. سيكولوجية التعلم، استاتيجيات التعلم، التعلم النشط، التفكت االبداع، استاتيجية التعلم القائم عىل المرسوع:كلمات داللية
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 .1االطار العام للدراسة
 .1.1المقدمة
التدريس يتطلب الماما باستاتيجياته وأصوله ومعرفة منظمة بخصائص المتعلم ومهاراته وأنماط تفكته ،لهذا لم يعد اهتمام التبويون مقترصا فقط عىل
تحصيل المعلومات ،بل أصبح يهتم أكت بطرق نقل المادة التعليمية وتنمية المهارات المتنوعة لدى المتعلمي .فالمناهج التبوية ه أداة إلعداد متعلم قادرعىل
التفكت العلم الممنهج المواكب لطبيعة عرصه ،حيث لم تعد الطرق التقليدية ذات جدوى ،فقد تبي من خالل األدبيات التبوية والنفسية أن لطرق التدريس تأثت
ف التحصيل الدراس والفهم والحافزية لدى المتعلمي.
نوعية التعليم تعتمد بشكل أساس عىل المدرس لكونه متغتا محوريا؛ فعن طريقه يتم تطوير نوعية التعليم أو طرق التدريس أو المناهج ،كما أن المدرس هو
المسؤول عن ترجمة الخطط النظرية اىل أخرى تطبيقية لتحويلها اىل ختات تعليمية لدى المتعلم ،فنجاح التامج التعليمية يعزى اىل التكوين الجيد والتطور المهن
للمدرس.
نمو وتطوير معارف المدرس ومهاراته ينعكس عىل المتعلم .يشت رمضان وحمزة اىل أن وظيفة المدرس ال تقترص فقط عىل نقل المعلومات ،بل أصبحت تشكل
اليوم أداة فعالة ف تنمية القدرات العقلية واالجتماعية والنفسية للمتعلم.
المدرس عامل محدد عىل كل المستويات ،لهذا وجب تطوير التامج التدريبية لألساتذة قبل وأثناء العمل بهدف اعداد المدرس تربويا وثقافيا وأكاديميا للرفع من
جودة العملية التعليمية ،فاكتسابه لمهارات ايجابية ستساعده بدون شك ف اعداد متعلم قادر عىل االنتاج وليس فقط االستهالك .بلدنا اليوم ف حاجة لمواطن قادر
عىل بناء المجتمع والمساهمة ف تقدمه وف انتاج المعرفة وليس فقط استهالكها مما أعىط لعملية اعداد المدرس اليوم أهمية أكت بمعظم المشاري ع التبوية
الحديثة ،فالمجلس الوطن بالواليات المتحدة االمريكية ف اعداده لتامج تكوين المدرس اهتم بمعايت مختلفة من أهمها :تطوير التامج األكاديمية ،تصميم ختات
ميدانية ،وضع نظام للتقويم ،تنمية الكفايات المهنية لدى األساتذة ،فالمكوني الرئيسيي للكفاية هما :المكون المعرف الذي يشمل مجموع االدراكات والمفاهيم
والمعلومات ،والمكون السلوك وه االداءات الن يمكن مالحظتها .من الصعب أن ننجح ف الرفع من جودة التعليم بمؤسساتنا التعليمية مالم نرفع من مستوى
المدرسي ،فتخطيط المناهج وتوفت القاعات الدراسية والوسائل البيداغوجية واإلدارة الجيدة ،محددات أساسية ولكن ليست كافية لمواجهة سلبيات التعليم.
بناء المعرفة  Knowledge constructionلدى المتعلم ،يتطلب استخدام استاتيجيات أساسها االشاك االيجان للمتعلم عن طريق البحث واالستقصاء
الكتساب المعرفة واستخدامها ،فقد أصبح بناء أسلوب التفكت العلم ضورة ملحة ف هذا العرص لمواكبة التقدم العلم عىل المستوى العالم .تتمت بعض الشعوب
برصحها الحضاري العتمادها أسلوب التفكت العلم واالبداع ف حياتها وتفاعلها مع محيطها لتجد لها مكانا ف خريطة العالم المعاض ،وقد أجمع المفكرون عىل
دور التبية ف زرع بدور العلم ف عقول الناشئة وتوجيهها لتبن أسلون التفكت العلم واالبداع بغية الوصول اىل انسان مفكر ومن ثم اىل انسان مبدع.
أكد المختصون عىل أن من أهم أهداف تدريس العلوم ،هو تنمية التفكت االبداع لدى المتعلم من خالل اكسابهم مهارات التفكت العلم ()2004,Zaytoon
] ، [1وقد أشار ( )Ross,1998اىل أن اكساب المتعلم لمهارات التفكت وخاصة التفكت االبداع تمكنه من استيعاب المواقف والمتغتات المختلفة ف المستقبل.
أشار ( [2] )Wilson,2000اىل أنه من الرصوري أن يعتمد األساتذة اليوم استاتيجيات تدريس تثت تفكت المتعلمي وتشجعهم عىل طرح األسئلة ،فالتقدم
العلم ف عرصنا الحاىل يتطلب عقوال قادرة عىل رؤية األشياء من خالل مقاربات متعددة ،ألننا ف حاجة لعقول تجدد وتبدع وتبتكر وتطور.
وبناء عىل ذلك شهدت مناهج علوم الحياة واألرض بالمغرب تطورا كبتا ،إال أنها ف حاجة اىل استخدام استاتيجيات تعليمية مناسبة ف تدريسها ،وأفضل طريقة
لذلك ه استاتيجيات التعلم النشط ألنها تجعل المتعلم أكت فاعلية وتنم لديهم مهارات التفكت العليا كالتفكت االبداع.
للتفكت االبداع أهمية بالغة ف العملية التعليمية التعلمية ،فهو عبارة عن عملية ذهنية من خاللها يتفاعل المتعلم مع العديد من الختات الن يواجهها للوصول
اىل انتاج جديد أو اكتشاف سء جديد قد يكون حال أصيال لمشكلته (سعادة [3] )2009،الشء الذي يعتت محورا أساسيا ف استاتيجيات التعلم القائم عىل المرسوع،
حيث أنه من األسس العلمية لهذه االستاتيجية ادراك المتعلم لما يتعلمه مع توظيفه ف حل المشكالت الواقعية مما يشجع المتعلم عىل حب االستطالع والتفكت
الناقد والمستقل ويكسبهم مهارات حل المشكالت الن تمكنهم وتدرب هم وتنم لديهم مهارات التفكت االبداع.
التفكت االبداع يرتبط بتنمية المعلومات وتطويرها للوصول اىل أفكار ومعطيات متمتة وأصيلة انطالقا من معلومات متاحة (الطيىط ، [4] )2007،وهذا
مطلب ملح اليوم للنظم التبوية العالمية عامة والعربية خاصة ،فهو الحل األنسب والمصتي لتحسي واقع األمة العربية لكون التبية االبداعية تحرر المتعلم من
نمطية التفكت ف التسليم بكل فكرة اىل التفاعل بالتحليل والمعرفة والنقد لمعطيات المعرفة المتجددة للخروج من دائرة الرتابة والجمود مع بعث عناض الحيوية
والتشويق ف العملية التعليمية التعلمية لدى كل من المتعلم والمدرس.
واستنادا عىل ذلك ،جاءت هذه الدراسة لمعرفة وجهة نظر أساتذة علوم الحياة و األرض ف استخدام مهارات التفكت االبداع –التعلم القائم عىل المرسوع
نموذجا ،-فالعملية التعليمية تتم ف أفضل حاالتها إال من خالل األقطاب الثالث :المعلم والمتعلم والمادة الدراسية ،وقد اختنا التكت عىل المعلم لكونه المحرك
األساس لعملية التعليم و التعلم عىل اعتبار أن تأثته عىل المتعلمي سيكون مداه أوسع.

 .1.2اشكالية الدراسة
تعد علوم الحياة واألرض من المواد الدراسية المهمة لعالقتها المباشة بحياة الفرد والمجتمع .وقد أظهرت العديد من الدراسات أن الصعوبات الن يواجهها
المتعلم ف تعلم مادة علوم الحياة واألرض ترجع بشكل أساس لألساليب التقليدية المعتمدة الن ال تنم لديهم الميل والحافزية تجاه المادة الدراسية كما أنها ال
تساعدهم عىل استيعاب المادة وكذا تنمية مهارات التفكت واإلبداع .وف ضوء هذا ،يمكن تحديد مشكلة الدراسة ف السؤال الرئيش التاىل:
ما أثر استاتيجيات التعلم النشط عىل تنمية مهارات التفكت االبداع والتحصيل الدراس من وجهة نظر أساتذة علوم الحياة واألرض؟
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ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية:
•
•

ما أثر استخدام نموذج التعلم البنان عىل تنمية مهارات التفكت االبداع من وجهة نظر أساتذة مادة علوم الحياة واألرض؟
ما أثر استخدام نموذج التعلم البنان عىل التحصيل الدراس من وجهة نظر أساتذة علوم الحياة واألرض؟

 .1.3فرضيات الدراسة
لإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيش ،ثم صياغة الفرضيات التالية:
•
•

يؤثر نموذج التعلم البنان عىل تنمية مهارات التفكت االبداع ف تدريس مادة علوم الحياة واألرض من وجهة نظر األساتذة.
يؤثر نموذج التعلم البنان ف تدريس علوم الحياة واألرض عىل التحصيل الدراس من وجهة نظر األساتذة.

 .1.4مصطلحات الدراسة
أ .التفكي االبداع :Creative thinking
عرفه جروان ( [5] )1999بأنه "نشاط عقىل مركب وهادف ،توجهه رغبة قوية ف البحث عن حلول أو التوصل اىل نواتج أصيلة لم تكن معروفة سابقا" .
كما عرفه الطيىط ( )2007عىل أنه تفكت مرن ،يشمل وضع فروض واختبارها و اجراء تعديالت فيها إلعادة اختبارها ،فهو تفكت ف نسق مفتوح ،حيث أن
المعلومات فيه ليست مقدسة بل قابلة لالختبار ،وعرفت القطام ( [6] )2001التفكت االبداع عىل أنه "العملية الن تقود اىل ابتكار حلول جديدة لألدوات أو
األفكار أو المناهج المكونة ألي مشكلة ،وناتج العملية االبداعية يمثل قيمة مرتفعة أصيلة هامة بالنسبة للمجتمع ".

ب .التعلم النشط Active learning
عرف ( [7] )1999,Bonwell&Eisonالتعلم النشط بأنه يشمل" األساليب الن يشارك بها المعلم الطالب ف أنشطة تحثهم عىل التفكت فيها والتعليق
عليها.بحيث ال يكونون فيها مجرد مستمعي ،بل يطبقون المعرفة ويحللونها ويقيمون المعلومات المقدمة لهم عن طريق مناقشتها مع زمالئهم ،ويفكرون كثتا ف
المعلومات المقدمة لهم وف كيفية استخدامها ف مواقف تعليمية جديدة".

ت .مهارات التفكي االبداع
وضح توراس ([4 ] )Torrance,1974التفكت االبداع بأنه " عملية معقدة تنطوي عىل مجموعة متكاملة من القدرات ،منها:
•

الطالقة( : )Fluencyوه قدرة الفرد عىل تعدد االفكار واكثارها ف موضوع معي ،أي تتضمن الجانب الكم.

•

المرونة( :)Flexibilityو ه قدرة الفرد عىل تنوع األفكار واختالفها ،أي تتضمن الجانب النوع.

•

االصالة ( :)Originalityو ه قدرة الفرد عىل التجديد و االنفراد باألفكار ف موضوع معي ،أي تتضمن الجانب الجدي أو التمت".

•

مهارة االفاضة  :Elaborationأضاف زيتون ([8 ] )2008اىل المهارات السالف ذكراها مهارة واإلفاضة ،حيث يرى أنها تمثل "القدرة عىل اضافة
تفاصيل جديدة ومتنوعة لفكرة أو حل مشكلة أو لجهاز ما أو لوحة أو مخطط من شأنها أن تساعد عىل تحسينها ،أو تطويرها ،أو اغنائها أو تنفيذها".
فه تمثل القدرة عىل جعل الفكرة أكت وضوحا لدى االخرين.

•

مهارة حل المشكل :Problem Sensitivityعرف جروان([5 ] )1999هذه المهارة عىل أنها تمثل "الحساسية للمشكالت ،تتضمن الوع بوجود
المشكالت ،أو الحاجات ،أو عناض ضعف ف البيئة أو الموقف ،ويرتبط بهذه القدرة مالحظة األشياء الغت العادية أو الشادة أو المحتة ف محيط
الفرد ،أو اعادة توظيفها و اثارة تساؤالت حولها".

ث .التعلم القائم عىل المشوع:
" يعد أسلوب التعلم القائم عىل المرسوع منىح مبن عىل االستقصاء ،حيث يكون المتعلم فيه يكتسب ختة ،بينما المعلم هو المدرب " ()2007,Zaytoon
]  ،[9التعلم القائم عىل المرسوع نموذج تعلم حىط بدور أكت أهمية ف الصف الدراس لمدى تأثته عىل المتعلم الشء الذي أكدته العديد من األبحاث الن
سنذكرها فيما بعد.
يعرف اجرائيا التعلم القائم عىل المرسوع من خالل عرض محتوى المادة العلمية و تنمية مهارات التفكت العلم لدى المتعلم.

 .1.5أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من اهتمام المجتمع المغرن بالتطورات العلمية والتكنولوجية والثقافية والفنية المتسارعة ف مختلف مجاالت التطور االنسان والتفكت
اإلبداع ،وتكمن أهمية هذه الدراسة ف األمور االتية:
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•
•

القاء الضوء عىل الجوانب المتعددة للتعلم النشط المستند عىل التعلم القائم عىل المرسوع ف عالقته بتنمية التفكت االبداع للمتعلم.
لفت انتباه القائمي عىل العملية التعليمية اىل ضورة االهتمام بتكوين المدرسي وتزويدهم بالمهارات الالزمة إلثارة التفكت االبداع لدى المتعلمي
والزيادة من تحصيلهم الدراس.

 .1.6الدراسات السابقة
دراسة جيوشيان (: [10 ])2005,Jeoushyanهدفت هذه الدراسة الكشف عن العوامل المؤثرة عىل التدريس االبداع وإيجاد استاتيجيات التدريس الفعالة
الن يستخدمها معلمون متمتون ،وثم دراسة حالة مطبقة عىل ثالث معلمي ناجحي ف تعلم األنشطة التكاملية ،وقد توصل الباحث اىل أنه من العوامل المؤثرة
عىل التدريس االبداع ف األنشطة التكاملية سمات الشخصية وعوامل أشية أخرى مختلفة ،االخالص ف التدريس والدافعية مع اهتمام ادارة المؤسسة باإلبداع.
دراسة العزري ( : [11 ])2007اهتم ف دراسته بمدى ممارسة مدرس العلوم لمهارات تنمية التفكت االبداع داخل الغرفة الصفية ومدى انعكاسها عىل ملفات
عمل الطلبة ،وقد تألفت عينة الدراسة من عرسون مدرسا مختلف الجنسية ،عرس مدرسات وعرس مدرسي بمدارس التعليم األساس ،وتوصلت النتائج اىل أن
ممارسة مدرس العلوم لمهارات تنمية التفكت االبداع بمتوسط بلغ ( )72, 1مع وجود اختالف ف الممارسة يرجع لصالح االناث كما وجد فروق دالة احصائيا
النعكاس ممارسة المعلمي عىل ملفات أعمال الطلبة ف مهارات المرونة واألصالة ،وال انعكاس لها عىل مهارة الطالقة.
دراسة جيفتي ( [12 ])2006,Jeffeyعن التعليم و التعلم االبداع ،حيث هدفت الدراسة بحث وتحديد السمات والخصائص المشتكة للتعليم والتعلم
االبداع ،وقد توصل الباحث اىل وجود خطابا تربويا مشتكا بي شكاء البحث األورن وهو ما يعكس خصائص التعلم االبداع المتجلية ف الضبط والملكية واالبتكار.
تحددت ممارسات التعلم االبداع المشتكة ف :استاتيجيات التدريس المبنية عىل األحداث الحقيقية واالبتكار ،وحددت خصائصه ف االستثمار الذهن
والمشاركة ف االنتاجية ،وقد أثرت استاتيجيات المعلمي عىل الطلبة فأكسبتهم تأكيد الذات كما طورت عالقاتهم االجتماعية.
دراسة مورو ( [13 ] )1983,Morrowعن العالقة بي قدرات التفكت االبداع للمعلمي والبيئة الصفية ،حيث قام الباحث بالمقارنة بي المعلمي ذوي كفاءات
ابداعية عالية وآخرون ذوي كفاءة ابداعية قليلة بناء عىل العناض الصفية ،حيث شملت العينة ثالثة عرس معلمة وتسع معلمي لمادن الدراسات االجتماعية واللغة
االنجلتية من أرب ع مدارس عليا ،وتوصل الباحث اىل أهمية دور المعلم ف توفت البيئة الصفية الداعمة لتنمية االبداع مع خلق جو التفاعل وحل المشكالت ،حيث
أن المعلمي الذين يمتلكون طالقة هم أكت ضبطا لفصلهم ،فالمعلمي األكت ابداعا هم من عززوا التفاعالت االجتماعية االيجابية بالفصل.

 .2االطار النظري للدراسة
االستاتيجية ه الطريق الذي يقود اىل حل المشكلة حسب ( ، [14 ])1982,Sternberg,Rفالنجاح ف بناء حل أو تنفيذ عمل ما رهي باختيار االستاتيجية
األكت تالئما ،وقد اعتت ( [12 ])2007,Wolfs,Jأن استاتيجيات التعلم بمثابة الكفايات المنهجية ،أي السلوكيات الذاتية الن يستعملها الفرد بغاية تحقيق الكفايات
المنتجة (القدرات).
مت( [14 ])1994,Strenbergبي أسلوب التعلم أو أسلوب التفكت عن القدرة العقلية ف كونه "يتضمن طرقا يفضلها الفرد عند استخدامه لقدراته المختلفة،
أوعند التعبت عنها ،لكنه قد ال يدركها بالرصورة ،كما أن الفرد يحاول أن يكيف نفسه للمتطلبات الن يفرضها استخدام أسلوب ما من بي عدة أساليب ممكنة ف
موقف معي".
بينت العديد من الدراسات تفوق التالميذ الذين يتمتون بأسلوب التعلم التحليىل ف األنشطة االبداعية مقارنة مع زمالئهم ذوي األسلوب التكين ،كما هو الشأن
بالنسبة للتالميذ ذوي األسلوب العمىل ونظائرهم ذوي األسلوب التأمىل الذين يفضلون التعلم عن طريق السماع عىل مستوى التحفت الداخىل النجاز المهام وكذا
الرغبة ف االنجاز المرتبطة بتحصيل الرياضيات وذلك لصالح ذوي األسلوب العمىل.
جاء ف تقرير اللجنة الدولية المعنية بالتبية المقدم لليونسكو رؤية جديدة للتعلم ،حيث ركز التقرير عىل ثالث دعائم:
الدعامة األوىل" :يتعلم المرء كيف يعرف"
الدعامة الثانية " :يتعلم المرء كيف يعلم"
الدعامة الثالثة" :يتعلم المرء ليكون"
فتطوير المناهج وأساليب التدريس أصبح مطلبا ملحا لمواكبة التطورات العالمية وللمساهمة ف احداث التطور العلم والتكنولوج بعقول مبدعة ومبتكرة وفق
تفكت علم منظم ،كما أننا اليوم ف حاجة لمتعلم قادر عىل التفكت الخصب المتعدد التخصصات مع اعطاء أفكار كثتة حول موضوع واحد ،الشء الذي يتحقق عن
طريق التفكت االبداع؛ فهو نشاط ذهن غت تقليدي يمكن المتعلم من استخدام التفكت المرن بمرونة مطلقة وبطالقة تامة بعدما يوفر له كل الظروف المؤثرة ايجابا
ف احتضان االفكار واستثمارها مع تحقيق الرسوط الالزمة إلبداع الشخص ف ذاته أوال لتشجيعه عىل االنتاج األصيل المتمت.
منهج البحث العلم هو أساس مادة علوم الحياة واألرض ،فمنهجية تدريس هذه المادة يجب أن يعن بكيفية توجيه انتباه المتعلمي نحو العالم الحقيف
الملموس عن طريق اثارة فضولهم وتساؤالتهم لمنحهم فرصة التعبت عن أفكارهم والمشاركة ف بناء معارفهم العلمية الخاصة إلثارة فضولهم العلم.
النهج الديداكتيك الرئيش ف تدريس مادة علوم الحياة واألرض هو المنهج الذي يرتكز عىل مرحلة البحث والتقص والعمل الجماع التعاون مما ينم كفايات
التفكت والتواصل والحوار كما نص عليها الميثاق الوطن.
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اعتماد المقاربة الذهنية و المقاربة بالكفايات والقيم ف النهج الديداكتيك يجعل المتعلم محورا فاعال ف العملية التعلمية ،لدى أوصت العديد من الدراسات
عىل ضورة استخدام مداخل واستاتيجيات متنوعة تعتمد عىل نشاط المتعلم وايجابيته ف اكتساب المعرفة وبنائها بعيدا عن أساليب التلقي الن تجعل منه مجرد
متلف.
و تعد النظرية البنائية من أهم النظريات التبوية الحديثة ،حيث اهتمت باستخدام استاتيجيات ونماذج تجعل المتعلم محور العملية التعليمية ،كما اهتمت
هذه النظرية أكت بالعوامل الداخلية المؤثرة ف التعلم ،حيث أصبح التكت أكت عن ما يجري بعقل المتعلم حينما يتعرض لمواقف تعليمية جديدة مثل :فهم المفاهيم،
معالجة المعلومة ،الدافعية للتعلم ،أنماط التفكت وكل ما يجعل التعلم ذا معن.
البنائية ترفض أن يكون التعلم مجرد نقل للمعلومات ،بل تعتته عملية بناء وإعادة بناء ،فقد مثلها بعض التبويون بالشبكة حيث يمثل كل خيط فيها معلومة
تسهم ف البناء الكىل لتلك الشبكة .فقد أثرت البنائية اليوم ف اصالح برامج التدريس ،كما أيدت طرق التدريس البنائية ف العديد من المؤتمرات الدولية الن ترتكز
عىل مشاركة المتعلم ف العملية التعليمية كعنرص فعال فيها.
يمكن تلخيص سمات المدرس البنان عىل النحو التاىل:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تشجيع ذاتية الطالب وتقبل مبادراتهم واستقالليتهم.
تشجيع الطالب عىل الدخول ف حوار سواء مع المعلمي أو مع بعضهم البعض.
تشجيع الطالب عىل االستفسار عن طريق طرح األسئلة المفتوحة.
توفت الوقت للطالب لبناء العالقات وخلق االستعارات.
صياغة االستجابة األولية للطالب.
يستخدم المصطلحات المعرفية مثل "تصنيف"" ،تحليل" و "يتوقع".
اشاك الطالب ف التجارب الن قد تؤدي اىل تناقضات مع الفرضيات األولية لهم ثم تشجيع المناقشة.
تغذية الفضول الطبيع لدى الطالب من خالل االستخدام المتكرر لنموذج دورة التعلم.
ينظر للمتعلم عىل أنه صاحب ارادة.
يشجع االستقصاء ،وروح االستفسار والتساؤل.
يمثل أحد مصادر التعلم وليس المصدر األوحد.
يدعم الفضول الطبيع لدى المتعلم.
يضع ف اعتباره طريقة تعلم المتعلم ،وكذلك آرائه واتجاهاته.
يدمج المتعلمي ف مواقف تعلم حقيقية ،وختات تتحدى المفاهيم والمدركات السابقة لديهم ،وي هن فرص لبناء معرفة جديدة وفهم أعمق.
استاتيجية التعلم القائم عىل المرسوع ،استاتيجية تتحقق فيها جميع بنود الفلسفة البنائية ،وقد حدد ([9 ] )2007,Zaytoonخصائص التعلم
القائم على المشروع كاآلتي:

أشار ([15 ] )Thomas,1998اىل أن التعلم القائم عىل المرسوع يطور من قدرة المتعلمي عىل الفهم والتحليل ،كما ينم لديهم الرغبة ف التعلم الذان ويقوي
قدراتهم من خالل استخدامهم لمهارات التفكت والتحليل والتكيب والتقويم ،كما يبف االرتقاء بمستوى التفكت أسم أهداف التعلم القائم عىل المرسوع.

 .2.1الطريقة واإلجراءات
أ .منهج الدراسة
اتبعنا المنهج الوصف ،و لإلجابة عن األسئلة الدراسة ثم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ،كما استخدمنا استبيان موجه ألساتذة مادة
علوم الحياة و األرض.

ب .النتائج
النتائج المتعلقة بالسؤال األول :ما أثر استخدام نموذج التعلم البنان عىل تنمية مهارات التفكت االبداع من وجهة نظر أساتذة مادة علوم الحياة واألرض؟
لإلجابة عن هذا السؤال ثم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة لمهارات التفكت االبداع ومدى أثر استخدام نموذج
التعلم البنان فيها ،والجدول  1يوضح ذلك.

598

Vol. 32 No. 4, May. 2021

ISSN : 2028-9324

Asmae Mountassir and Hafida Mderssi

جدول  .1أثر استخدام نموذج التعلم البنائ عىل تنمية مهارات التفكي االبداع من وجهة نظر أساتذة مادة علوم الحياة واألرض

الفقرات
التعلم النشط يشجع تنمية مهارات التفكت االبداع
أشجع مهارات التفكت ما وراء المعرف
أشجع مهارات التفكت االبداع
أستخدم أساليب التعلم النشط ف التدريس
أتابع كل جديد ف مجال التخصص
أستخدم األسلوب التقليدي ف القاء الدرس
أعزز الطلبة
أوجه الطلبة للعمل الجماع

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8

االنحراف المعياري
0 ,68
0 ,62
0 ,64
0 ,64
0 ,64
0 ,52
0 ,93
0 ,64

المتوسط الحسائ
1 , 99
1 , 98
1 , 90
1 , 95
1 , 90
4 , 67
3 , 86
1 , 90

يالحظ من النتائج الواردة ف الجدول ( )1أن تقدير اعتماد األساتذة ألساليب التعلم النشط ف التدريس منخفضة ،كما هو الشأن بالنسبة لتوجيههم المتعلمي
للعمل الجماع ولتنمية مهارات التفكت االبداع لديهم .وقد اتضح جليا أن األساتذة ف تقدير منخفض كذلك بالنسبة لمتابعتهم حن للجديد ف مجال تخصصهم.
برر العديد من األساتذة موقفهم من استخدام استاتيجيات التعلم النشط بمشكل ضيق الوقت الذي ال يسمح إال باعتماد المنهج التقليدي الستيعاب المقرر
الذي الذي يسأل عليه عليه المدرس ،كما أنهم لم يخضعوا لتكوين مفصل عن استاتيجيات التعلم البنان .وف سؤالنا عن مدى تشجيعهم لمهارات التفكت اإلبداع
وجدنا أن أغلبهم ال يعرفون عنها الكثت كما أنهم ال يرون ف استاتيجيات التعلم النشط أداة للتنمية مهارات عديدة ألن التعليم التقليدي السائد ف بالدنا صنع متفوقي
ف مجاالت مختلفة.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثائ :ما أثر استخدام نموذج التعلم البنان عىل التحصيل الدراس من وجهة نظر أساتذة علوم الحياة واألرض؟
لإلجابة عن هذا السؤال ثم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد الدراسة لمدى تأثت استخدام نموذج التعلم البنان عىل
التحصيل الدراس ،والجدول  2يوضح ذلك.
جدول  .2أثر استخدام نموذج التعلم البنائ عىل التحصيل الدراس من وجهة نظر أساتذة علوم الحياة واألرض

الرقم
1

الفقرة
أثر استخدام نموذج التعلم البنان
عىل التحصيل الدراس

المتوسط الحسائ

االنحراف المعياري

90, 1

64, 0

يالحظ من النتائج الواردة ف الجدول(  ،)2أن تقدير األساتذة ألثر استخدام نموذج التعلم البنان عىل التحصيل الدراس منخفض ،فالفهم و االستيعاب بالنسبة
لمعظم األساتذة ال يتأثر سلبا بالطريقة التقليدية ف التدريس

ت .مناقشة النتائج
يعزى عدم استعمال األساتذة عينة الدراسة ألساليب التعلم النشط ف تدريسهم اىل غياب التكوين المستمر اضافة اىل مشكل االلتام بالمقرر الدراس والتسارع
مع الموسم الدراس لتغطية كل الدروس بغض النظر عىل مستوى جودة العملية التعليمية التعلمية كما أن غياب الوسائل البيداغوجية واكتظاظ األقسام من العوامل
كذلك المفرسة حسب األساتذة لعدم استخدامهم الستاتيجيات التعلم النشط.
تمسك األساتذة بطريقة الرسح التلقين ألن بالنسبة لهم تبف من استاتيجيات التعلم الن أنجبت متفوقي ولم تكن بذلك الفشل ،كما أن المنهج التقليدي يبف
األنسب بالنسبة لهم الستيعاب المقرر.
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