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   ملخص البحث  
هدفت الدراسة احلالية للكشف عن فعالية استخدام بعض 
التحصيل  عىل  أثره  لتوضح  النشط؛  التعلم  إسرتاتيجيات 
ا، وشملت  فكريًّ املعاقني  الطالب  عينة من  لدى  الدرايس 
اإلعاقة  الطالب ذوي  الدراسة عىل )40( طالبا من  عينة 
الفكرية باملرحلة املتوسطة بمدينة الرياض، ممن يعانون من 
حتصيلهم الدرايس املنخفض، وتم تقسيمهم إىل جمموعتني 
التعلم  لربنامج  خضعت  جتريبية  إحدامها  متساويتني، 
التقليدية  بالطريقة  درست  ضابطة  واآلخرى  النشط، 
طالبا،   )20( منهام  كل  قوام  العادية،   التدريس  بظروف 
كمنهج  التجريبي  شبه  املنهج  عىل  الدراسة  واعتمدت 
قبليا  اختبارا  املجموعتني  عىل  الباحث  وطبق  للدراسة، 
وبعديا للتحصيل الدرايس، وتم إجراء املعاجلة اإلحصائية،  
وقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 
البعدي  القياس  مستوى )0.01( بني متوسطي درجات 
لصالح  الضابطة،  واملجموعة  التجريبية  للمجموعة 
فعالية  يدل عىل  التجريبية؛ مما  املجموعة  متوسط درجات 
استخدام إسرتاتيجيات التعلم النشط، يف زيادة التحصيل 
املجموعة  عينة  أفراد  عقليًّا  املعاقني  للطالب  الدرايس 

التجريبية.  

الكلامت املفتاحية : 
التعلم النشط - التحصيل الدرايس - الطالب ذوو اإلعاقة 

الفكرية.

Abstract
The current study aimed to reveal the effec-
tiveness of using some active learning strat-
egies to clarify its impact on the academic 
achievement of a sample of intellectually 
disabled students. The study sample includ-
ed (40) middle school students with intellec-
tual disabilities in Riyadh who suffer from 
low academic achievement. The students 
were divided into two equal groups. One of 
them was experimental and subjected to the 
active learning program, and the other was 
a control one who studied in the tradition-
al way under normal teaching conditions, 
each consisting of (20) students. The study 
relied on the quasi-experimental approach 
as a method of study, and the researcher 
applied to the two groups a pre- and post-
test for academic achievement. Statistical 
treatment was carried out, and the results 
showed that there were statistically signifi-
cant differences at the level (0.01) between 
the mean scores of the dimensional mea-
surement of the experimental group and the 
control group in favor of the mean scores of 
the experimental group, which indicates the 
effectiveness of using active learning strate-
gies in increasing the academic achievement 
of mentally handicapped students, members 
of the experimental group.
Keywords: 
active learning; academic achievement; stu-
dents with intellectual disabilities.
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مقدمة:    
ــدف  ــارة عــن أســلوب تعليمــي هي ــط عب ــم النش التعل
عمليــات  يف  فعالــة  بصــورة  الطــالب  إرشاك  إىل 
اخلامــل،  للتعلــم  النقيــض  يعتــرب  وهــو  التعلــم، 
التعلــم  عمليــات  إدارة  مســؤولية  تقــع  والــذي 
فيــه عــىل املعلــم؛ حيــث إن التعلــم النشــط مــن 
ويرتبــط  الطالــب،  حــول  املتمركــزة  األســاليب 
اإلجيابيــة  التأثــرات  مــن  بعــدد  النشــط  التعلــم 
املواقــف اإلجيابيــة  الطــالب، مثــل تكويــن  عــىل 
جتــاه التعلــم، وارتفــاع مســتوى احلافــز للتعلــم، 
ــودة  ــن ج ــني م ــر، والتحس ــات التفك ــز عملي وحتفي
ــل  ــتوى التحصي ــاع مس ــات، وارتف ــتيعاب املعلوم اس
.)Smith & Cardaciotto, 2011, 54( الــدرايس 
"كــام يعتــرب التعلــم النشــط أحــد املداخــل التدريســية، 
ــن  ــج درايس يمك ــاء برنام ــا بن ــن يف ضوئه ــي يمك الت
التالميــذ ذوي اإلعاقــة العقليــة البســيطة القابلــني 
للتعلــم؛ اكتســاب املهــارات احلياتيــة، وهــذه الربامــج 
تكــون مرتبطــة بحيــاة الطفــل املعــاق بشــكل مبــارش، 
ــة"  ــه املختلف ــطة حيات ــع أنش ــف م ــة للتكي ورضوري

)عــامر، 2014م، ص117(.
وتتطلــب إســرتاتيجيات التعلــم النشــط مــن الطالــب 
إمتــام جمموعــة مــن أنشــطة التعلــم اهلادفــة وذات 
املغــزى، وذلــك مــع التفكــر بإمعــان حــول كل مهمــة 
يقــوم بإمتامهــا، "ويســاهم التعلــم النشــط يف التحســني 
مــن تثبيــت املعلومــة يف ذاكــرة الطالــب، كــام أنــه نمــط 
مــن التعليــم والتعلــم، جيــد الطــالب أنفســهم تلقائيــا 
.)Rocher, 2018, P2( "يفضلونــه ويعتربونــه ذا قيمــة
ــط  ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــز إس ــن تركي ــًا م وانطالق
ــور  ــح حم ــه أصب ــم، وأن ــاركة املتعل ــة ومش ــىل إجيابي ع
ــف  ــد دوره يف املوق ــن حتدي ــة "يمك ــة التعليمي العملي
ــب  ــل دور الطال ــالل تفعي ــن خ ــط م ــي  النش التعليم
ــم  ــون املتعل ــث يك ــم، بحي ــم والتعل ــي التعلي يف عمليت
هــو حمــور العمليــة التعليميــة داخــل غرفــة الصــف"، 

بحيــث يشــارك مشــاركة فاعلــة يف العمليــة التعليميــة 
داخــل الصــف، وليــس جمــرد مشــاهد ومســتمع 
ــطة  ــوم بأنش ــث يق ــط، حي ــارك نش ــو مش ــلبي، فه س
ــئلة  ــرح األس ــل: ط ــوع، مث ــادة أو املوض ــل بامل تتص
والتجريــب، واالشــرتاك يف  الفــروض،  ، وفــرض 
واملقارنــة.  والتلخيــص،  والبحــث،  املناقشــات، 

2016م،ص108-107(.               )الســيد، 
ــاه  ــه االنتب ــة توجي ــذه الدراس ــز ه ــا يمي ــم م ــن أه وم
نحــو كيفيــة اســتخدام إســرتاتيجيات التعلــم النشــط؛ 
لتعزيــز املخرجــات النفســية والتعلميــة اإلجيابيــة لــدى 
الطــالب، ومــن أمههــا الكفــاءة الذاتيــة؛ وتــزداد تلــك 
األمهيــة عنــد النظــر إىل حالــة الطــالب ذوي اإلعاقات 
باحتامليــة  معرضــون  الطــالب  فهــؤالء  العقليــة، 
مرتفعــة لبنــاء تصــورات ســلبية حــول الكفــاءة الذاتيــة 
لدهيــم؛ وذلــك نظــرا النخفــاض مســتويات مهاراهتــم 
ــة بأقراهنــم األصحــاء، ويفــرض ذلــك  املعرفيــة مقارن
عــىل املعلمــني واملامرســني املهنيــني يف املجــال الرتبــوي 
العمــل عــىل إجيــاد احللــول الناجعــة؛ مــن أجــل 
تعزيــز فاعليــة إســرتاتيجيات التعلــم النشــط، وتعزيــز 

ــة مــن الطــالب. ــة لــدى هــذه الفئ خمرجاهتــا اإلجيابي

مشكلة الدراسة:
إن االعتــامد عــىل إســرتاتيجيات التعلــم النشــط يف 
التدريــس والتدريــب، خاصــة مــع الطــالب ذوي 
اإلعاقــة الفكريــة؛ قــد يــؤدي إىل حتســن مســتوى 
ــة  ــارت دراس ــث أش ــم، حي ــدرايس لدهي ــل ال التحصي
ســيكوتو وتوريــس )Cicuto & Torres, 2016(،إىل 
ارتبــاط تطبيــق إســرتاتيجيات التعلــم النشــط بتحقيــق 
ــث  ــة؛ حي ــة اإلجيابي ــات التعليمي ــن املخرج ــد م العدي
أشــارت نتائــج الدراســة إىل حتســن مســتوى التحصيل 
الــدرايس، وارتفــاع مســتوى الدافــع للتعلــم، وأيضــا 
تعزيــز الكفــاءة الذاتيــة لــدى الطــالب؛ لذلــك أكــدت 
الدراســة عــىل أمهيــة تطويــر أســاليب تدريســية، 
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يمكــن مــن خالهلــا تعزيــز مشــاركة وتفاعــل الطــالب 
ــم. ــم والتعل ــات التعلي يف عملي

ــابقة،  ــات الس ــن الدراس ــد م ــذا العدي ــع ه ــق م ويتف
ــت إىل أن  ــي توصل ــرب )2016( الت ــة ج ــا: دراس منه
اســتخدام التعلــم النشــط أســهم يف جعــل دور الطالب 
الشــمري  التعليميــة، ودراســة  العمليــة  إجيابيــا يف 
)2016( التــي توصلــت إىل أن إســرتاتيجيات التعلــم 
النشــط ســاعدت عــىل هتيئــة ظــروف مناســبة للتعلــم، 
وتنميــة الســلوكيات واملهــارات االجتامعيــة املرغــوب 

فيهــا. 
ــة  ــات الفكري ــالب ذوي اإلعاق ــة الط ــرا إىل حاج ونظ
إىل قــدر كبــر مــن الدعــم التعليمــي؛ فمــن الــروري 
اإلســرتتيجيات  تطبيــق  نحــو  االهتــامم  توجيــه 
ــتوى  ــع مس ــا رف ــن خالهل ــن م ــي يمك ــة، الت التعليمي
التحصيــل الــدرايس لــدى هــذه الفئــة مــن الطــالب.
ــة،  ــة احلالي ــكلة الدراس ــد مش ــن حتدي ــا يمك ــن هن وم
ــدي  ــا م ــايل: "م ــس الت ــاؤل الرئي ــالل التس ــن خ م
فاعليــة اســتخدام بعــض إســرتاتيجيات التعلم النشــط 
املعاقــني  للطــالب  الــدرايس  التحصيــل  تنميــة  يف 

ــا؟" فكري

تساؤالت الدراسة:
ــني 	  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ه

التجريبيــة  املجموعتــني  درجــات  متوســطي 
للطــالب  البعــدي   التطبيــق  يف  والضابطــة، 
الــدرايس؟ التحصيــل  الختبــار  عقليــا  املعاقــني 

ــني 	  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ه
متوســطي درجــات طــالب املجموعــة التجريبيــة 
املجموعــة  طــالب  درجــات  ومتوســطات 
الضابطــة، يف التطبيــق البعــدي لصالح متوســطات 

درجــات طــالب املجموعــة التجريبيــة؟

أهداف الدراسة:
الكشــف عــن وجــود فــروق ذات داللــة إحصائية 	 

ــة  ــني التجريبي ــات املجموعت ــطي درج ــني متوس ب
للطــالب  البعــدي   التطبيــق  يف  والضابطــة، 
ــدرايس. ــل ال ــار التحصي ــا الختب ــني فكري املعاق

داللــة 	  ذات  فــروق  وجــود  عــن  الكشــف 
إحصائيــة يف تنميــة التحصيــل الــدرايس بــني 
املجموعــة  طــالب  درجــات  متوســطات 
طــالب  درجــات  ومتوســطات  التجريبيــة 
البعــدي  التطبيــق  يف  الضابطــة،  املجموعــة 
ــح متوســطات درجــات طــالب املجموعــة  لصال

. يبيــة لتجر ا

أمهية الدراسة:
تنميــة  احلاليــة مــن أمهيــة  الدراســة  تنبــع أمهيــة 
ــا،  ــدى الطــالب املعاقــني فكري ــدرايس ل ــل ال التحصي
ــأيت: ــام ي ــة في ــة احلالي ــة الدراس ــراز أمهي ــن إب ويمك

أوالً: األمهية النظرية: 
قــد تســاهم الدراســة احلاليــة يف التعــرف عــىل أهم 	 

إســرتاتيجيات التعلــم النشــط، التــي قــد يســتعني 
هبــا املعلمــون يف تنميــة التحصيــل الــدرايس لــدى 

الطــالب املعاقــني عقليــا وتعزيزهــا.
قــد تســاهم الدراســة احلاليــة يف مســاعدة املعلمــني 	 

عــىل  التغلــب  يف  واملرشفــني،  واألخصائيــني 
مشــكالت التحصيــل الــدرايس  التــي تواجــه 

ــا. ــني فكري ــالب املعاق الط
يأمــل الباحــث يف إثــراء املكتبــات العربيــة يف 	 

ختصــص اإلعاقــة الفكريــة، مــن خــالل هــذا 
ــني يف  ــتقبليا لباحث ــا مس ــون مرجع ــث، ويك البح

التخصــص. ذات 

ثانيا: األمهية التطبيقية:
ــف 	  ــة يف الكش ــة احلالي ــج الدراس ــاهم نتائ ــد تس ق

عــن أثــر اســتخدام إســرتاتيجيات التعلــم النشــط 
ــا، فياميتعلــق  يف التدريــس للطــالب املعاقــني فكريًّ

بتنميــة التحصيــل الــدرايس لدهيــم.
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قــد تســاهم نتائــج الدراســة احلاليــة يف لفــت انتبــاه 	 
املتخصصــني، لتصميــم برامــج تدريبيــة وإرشــادية 
ــز  ــة تعزي ــم بكيفي ــني؛ لتوعيته ــن واملعلم للوالدي
الطــالب  لــدى  الــدرايس  التحصيــل  وتنميــة 

ــا . ــني فكريًّ املعاق

مصطلحات الدراسة:
إسرتاتيجيات التعلم النشط:

ــل دور  ــىل تفعي ــز ع ــي ترك ــرتاتيجيات الت ــي اإلس "ه
التلميــذ ليكــون عنــًرا فعــاالً نشــًطا، إذ إن التالميــذ 
يف هــذا النــوع مــن التعلــم يتفاعلــون أكثــر مــع املــادة 
التعليميــة التي يقومــون بتعلمها")الشــمري، 2016م، 

ص222(.
التــي يشــارك  العمليــة  بأهنــا:  الباحــث  ويعرفهــا 
ــطة،  ــا يف األنش ــن خالهل ــا م ــون فكري ــالب املعاق الط
مثــل القــراءة، والكتابــة، واملناقشــة، أو حل املشــكالت 
التــي تعــزز حتليــل وتقييــم حمتــوى الفصــل الــدرايس، 
حــل  عــىل  القائــم  والتعلــم  التعــاوين،  والتعلــم 
ــة، واملحــاكاة،  املشــكالت، واســتخدام أســاليب احلال
وهــي بعــض األســاليب التــي تعــزز التعلــم النشــط.

التحصيل الدرايس:
ــدد  ــتوى حم ــه مس ــن) jabblen.2000( بأن يعرفةجابل
مــن األداء أو الكفــاءة يف العمــل الــدرايس ، كــام يقيــم 
مــن قبــل األســاتذة، أو عــن طريــق االختبــارات 

ــا. ــام مع ــة، أو كليه املقنن
ــل  ــي حيص ــات الت ــو املعلوم ــه ه ــا بأن ــرف إجرائي ويع
ــم  ــم والتعل ــة التعلي عليهــا الطالــب مــن خــالل عملي
ــل  ــي حيص ــات الت ــدر بالدرج ــد، ويق ــاس اجله ، ويق

ــرض. ــذا الغ ــد هل ــار املع ــب يف االختب ــا الطال عليه

اإلعاقة الفكرية:
" نقــص جوهــري يف األداء الوظيفــي الراهــن، يتصــف 
ــا  ــون متالزم ــط، يك ــي دون املتوس ــي وظيف ــأداء ذهن ب
مــع جوانــب القصــور يف اثنــني أو أكثــر مــن جمــاالت 

اجلمعيــة  اجلديــد  التكيفية.)التعريــف  املهــارات 
عبيــد,2013(. الســيد  األمريكية(")ماجــدة 

ا: الطالب املعاقون فكريًّ
هــم أولئــك الذيــن توقــف نموهــم العقــي عنــد 
مســتوى أدنــى بكثــر مــن الــذي يبلغــه النمــو العقــي 
ــا إذا: هــو ذلــك  ــاس؛ فاملعــوق فكريًّ ــة الن ــدى غالبي ل
ــا،  ــبب م ــي لس ــوه العق ــف نم ــذي توق ــخص ال الش
ــد  ــف عن ــل توق ــل، ب ــو أن يكتم ــذا النم ــح هل ــم يت فل
ــا ال ينمــو بنفــس املعــدل  حــد معــني، واملتخلــف فكريًّ
الــذي ينمــو بــه الطفــل العــادي، ومــن ثــم ال يصــل إىل 
املســتوى العقــي الــذي يصــل إليــه الشــخص العــادي، 
وهــذا يعنــى أن التخلــف الفكــري هــو حالــة توقــف 

ــاين،2019(. ــو العقي.)القحط ــي للنم كي أو جزئ
متــه  واإلعاقــة العقليــة -تبًعــا للتعريــف الــذي قدَّ
ــة يف  ــة والنامئي ــات العقلي ــة لإلعاق ــة األمريكي "اجلمعي
عــام 2008 - هــي إعاقــة تتســم بانخفــاض ملحــوظ 
ــن  ــي اللذي ــلوك التكيف ــي والس ــن األداء العق يف كل م
ــة  ــة والتكيفي ــة واالجتامعي ــارات املفاهيمي ــام امله متثله
ــة  ــن الثامن ــل س ــر قب ــة تظه ــذه اإلعاق ــة، وه العملي
عــرشة مــن العمــر )والء مصطفــى، وهويــدة الريــدي، 

.)21  :2011
ــون  ــن يعان ــالب الذي ــم الط ــث بأهن ــم الباح ويعرفه
مــن انخفــاض واضــح يف مســتوى القــدرة العقليــة، أو 
عجــز واضــح يف الســلوك التكيفــي، وظهــور ذلــك يف 

مراحــل النمــو عندهــم.

اإلطار النظري للبحث:
أوالً: التعلم النشط:

ــع  ــه، وم ــط بطبيعت ــم نش ــول: إن كل التعل ــن الق يمك
ذلــك يقــرتح العلــامء أن التعلــم النشــط جيــب أن يعنــي 
ــراط  ــاه االنخ ــيًطا معن ــون نش ــك، أن تك ــن ذل ــر م أكث
يف تفكــر عــايل املســتوى مثــل: التحليــل واالســتنتاج 
ــم  ــام للتعل ــف الع ــا أدى إىل التعري ــو م ــم، وه والتقيي



107 فعالية برنامج قائم عىل استخدام إسرتاتيجيات التعلم النشط يف تنمية التحصيل الدرايس لطالب اإلعاقة الفكرية

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء األول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

النشــط، كأي يشء يــرشك الطــالب يف القيــام باألشــياء 
والتفكــر يف األشــياء التــي يقومــون هبــا، وهيــدف إىل 
تفعيــل دور الطالــب يف العمليــة التعليميــة بشــكل 
إجيــايب، واعتــامد التعلــم الــذايت يف احلصــول عــىل 
املعلومــة، واكتســاب املهــارات التعليميــة مــن خــالل 
ــز التعلــم النشــط عــىل  البحــث والتجريــب، إذ ال ُيرّك
ــة  ــىل تنمي ــزه ع ــون تركي ــام يك ــي، إّن ــم التلقين التعلي
التفكــر والقــدرة عــىل حــل املشــكالت، وتعزيــز روح 

ــي. ــل اجلامع ــاون والعم التع
ــم اآلن  ــإن التعلي ــني ف ــد مــن الرتبوي ــرى العدي وكــام ي
ــد  ــة، تع ــرتاتيجيات خمتلف ــة إىل إس ــة ماس ــات بحاج ب
ــة؛  ــا أمهي ــا وأكثره ــط أبرزه ــم النش ــرتاتيجية التعل إس
حيــث إهنــا إســرتاتيجية هتــدف إىل االســتمتاع باملوقف 
ــث  ــه"، حي ــة في ــواص التفاعلي ــة اخل ــي، وتنمي التعليم
فيــه يكــون الطالــب نشــًطا وفعــاال ومؤديــا ومالحًظــا 
ــه موقــف التعلــم مــن معــارف  وناقــًدا ملــا يتضمن
ومفاهيــم ومعلومــات. )املالكــي، 2018، ص651(. 
ــم  ــي املعل ــام ووع ــىل إمل ــل ع ــط يعم ــم النش "فالتعل
باجلوانــب العامــة لــدوره الرتبــوي، حيــث ال ينحــر 
دوره يف تقديــم املعلومــة للطــالب، وكذلــك عــىل 
ــه"،  ــبة لطالب ــة املناس ــز والراجع ــم التعزي ــم تقدي املعل
لتنفيــذ  باملهــارات األساســية  إملامــه  باإلضافــة إىل 
للحــامس  وامتالكــه  النشــط،  التعليمــي  املوقــف 
ــتخدام  ــع يف اس ــط، والتنوي ــم النش ــق التعل ــو تطبي نح
إســرتاتيجيات التعلــم النشــط، ومراعــاة الفــروق 
الفرديــة وأنــامط التعلــم لــدى الطلبــة، واإلرشاف 
الفعــال عــىل ممارســة الطلبــة لألنشــطة، وإدراك املعلــم 
لنفســه بأنــه قــدوة ونمــوذج حيتذي بــه. )أمبوســعيدي، 

ص30(.    ،2016 احلوســنية، 

مبادئ التعلم النشط:
التعلــم النشــط هــو مصطلــح شــامل لألســاليب 
ــه  ــب وإرشاك ــاط الطال ــىل نش ــز ع ــي ترك ــة الت الرتبوي

يف عمليــة التعلــم؛ وقــد حــدد الباحثــون بعــض 
الفئــات الرئيســية يف املنهجيــات التدريســية، التــي 
يتــم اســتخدامها يف التعلــم النشــط، وهــي: "األنشــطة 
الفرديــة، واألنشــطة الزوجيــة، واملجموعــات الصغرة 
غــر الرســمية، ومرشوعــات الطــالب التعاونيــة، 
وتشــمل هــذه األســاليب العديــد مــن األنشــطة مثــل 
ــة  ــي، والكتاب ــف الذهن ــة، والعص ــط املفاهيمي اخلرائ
ــم  ــة، والتعل ــىل احلال ــم ع ــس القائ ــة، والتدري التعاوني
والتعلــم  واملحــاكاة،  األدوار،  ولعــب   ، التعــاوين 
 Roehl et( ."القائــم عــىل املشــاريع، وتعليــم األقــران

.)al., 2013, 45

ــو إرشاك  ــط ه ــم النش ــادئ التعل ــم مب ــن أه ــد م ويع
املتعلمــني يف اختيــار نظــام العمــل وقواعــده، وإرشاك 
املتعلمــني يف حتديــد أهدافهــم التعليميــة، "كــام أن مــن 
ــن  ــو م ــاعة ج ــو إش ــط ه ــم النش ــادئ التعل ــم مب أه
ــاعدة  ــم، ومس ــاء التعل ــة أثن ــرح واملتع ــة وامل الطمأنين
التلميــذ يف فهــم ذاتــه، واكتشــاف نواحــي القــوة 
ــم  ــىل تقوي ــامد ع ــإن االعت ــك ف ــه، كذل ــف لدي والضع
ــم  ــن أه ــد م ــران يع ــم األق ــهم وتقوي ــني أنفس املتعلم
ــد، 2018، ص209(. ــط". )أمح ــم النش ــادئ التعل مب
بمثابــة هنــج  النشــط  التعلــم  أن  الباحــث  ويــرى 
للتدريــس بــدال مــن طريقــة واحــدة حمــددة، ويتطلــب 
ــة  ــطة الصفي ــالب يف األنش ــن الط ــطة م ــاركة نش مش
التــي تــم تنظيمهــا مــن قبــل املعلمــني، ويمكــن هلــذه 
ــني  ــالب، وحتس ــاركة الط ــهيل مش ــرتاتيجية تس اإلس
ــم  ــاط يف فصوهل ــم بنش ــالل إرشاكه ــن خ ــع م الداف
ــط  ــم النش ــمل التعل ــة، ويش ــم التجريبي ــات التعل وبيئ
حتويــل بعــض التحكــم يف بيئــة التعلــم مــن املعلــم إىل 
املتعلــم، ويمكنــه حتفيــز الطــالب للتعلــم بغــر احلفظ، 
ــاعدهتم  ــات، ومس ــم املعلوم ــىل أه ــم ع ــز التعل وتركي
عــىل معاجلــة وفهــم هــذه املعلومــات؛ ممــا يســاعدهم 
عــىل االحتفــاظ بــام تعلمــوه، ويشــجع الطــالب 
كــرشكاء يف عمليــة التعليــم والتعلــم، ويســاعدهم 
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ــم. ــن تعلمه ــؤولية ع ــن املس ــد م ــل املزي ــىل حتم ع

أهداف التعلم النشط: 
التعلــم النشــط هيــدف إىل فتــح املجــال خليــال الطالــب 
والتفكــر املســتقبي املنطقــي الســليم، كــام أنــه يعــرض 
ــال  ــكل ح ــدات تش ــورة وح ــة يف ص ــادة التعليمي امل
ــات  ــن الكلي ــث تتضم ــادة بحي ــب امل ــال، وترت متكام
ــوة  ــدف إىل الدع ــط هي ــم النش ــات، "والتعل ــم اجلزئي ث
لتفســر املــادة العلميــة واملوازنــة بــني اآلراء واحلقائــق، 
واســتخدام التدريبــات التكوينيــة ال التلقينيــة، وجتــاوز 
ــة  ــة الفرص ــط، وإتاح ــرأي والرب ــان ال ــف إىل بي الوص
للتعلــم الــذايت، وتوفــر مواقــف تعليميــة يــامرس فيهــا 
الطالــب اللغــة وينتجهــا". )أمحــد، 2018، ص207(.
وكذلــك فــإن التعلــم النشــط هيــدف إىل تشــجيع 
املتعلــم عــىل فهــم املــادة العلميــة بشــكل أفضــل 
ــام  ــم ب ــطة التعل ــع أنش ــىل تنوي ــل ع ــام يعم ــق، ك وأعم
ــجع  ــالب، ويش ــدى الط ــم ل ــاليب التعل ــب أس يناس
ــاة املختلفــة،  املتعلــم عــىل ربــط التعلــم بمواقــف احلي
وربــط األفــكار واملفاهيــم واملعلومــات بــام كان لــدى 
الطالــب مســبقا، وكذلــك "يعــود الطالب عــىل التعامل 
ــم يف  ــة العل ــه أمهي ــني ل ــة، ويب ــكالت املختلف ــع املش م
حلهــا والتصــدي هلــا، كذلــك فــإن مــن أهــم أهــداف 
ــل  ــارات العم ــالب مه ــاب الط ــط إكس ــم النش التعل

ــيد، 2016، ص97(. ــا". )س ــل هب ــي والعم الفريق

أهم إسرتاتيجيات التعلم النشط: 
"إســرتاجتيات التعلــم النشــط هــي إســرتاتيجيات 
ــط  ــد ختطي ــم، بع ــة تعل ــل جمموع ــم داخ ــا املتعل يتبعه
ــودة  ــكار املوج ــون األف ــرتط أن تك ــا، ويش ــبق هل مس
ــة  ــكار املقدم ــة باألف ــم مرتبط ــة للمتعل ــة املعرفي بالبني
لــه، وأن يدركهــا املتعلــم بنفســه، وأن حيــل التعارضات 
املشــاركة  طريــق  عــن  تواجهــه،  التــي  املعرفيــة 
والتحــاور والتفاعــل الصفــي يف جمموعــات منظمــة"، 
ــة موجهــة، تعتمــد  وذلــك مــن خــالل أنشــطة تعليمي

عــىل املناقشــة الصفيــة، ويتفاعــل املتعلــم مــع زمالئــه 
عــن طريــق اإلجابــة عــن األســئلة وأنــواع التفاعــالت 

ــني، 2013، ص55(. ــن ياس ــة. )اب املختلف
النشــط  التعلــم  إســرتاتيجيات  أهــم  مــن  تعــد 
ــىل  ــا ع ــوم فكرهت ــة، وتق ــات الورقي ــرتاجتية البطاق إس
قيــام املعلــم أو الطلبــة بإعــداد أســئلة وأجوبــة هلــا عــن 
ــوائيا  ــات عش ــع البطاق ــم توزي ــدرس، ويت ــم ال مفاهي
ــه  ــؤال، وزميل ــب بالس ــدأ الطال ــالب، ويب ــىل الط ع
ــك  ــه، كذل ــرد علي ــوم بال ــة يق ــك اإلجاب ــذي يمتل ال
"إســرتاتيجية اجلولــة الرسيعــة ومــا زلــت أفكــر، 
وتقــوم عــىل أن املعلــم يطــرح األســئلة عــىل الطــالب 
ــة  ــات رسيع ــد إجاب ــه يري ــة، ولكن ــن املراجع ــوع م كن
ــات،  ــر يف اإلجاب ــة وتفك ــل الطلب ــن قب ــطء م دون ب
فيســأل األســئلة برسعــة، وجييــب الطــالب برسعــة". 

ص46(.  :2016 احلوســنية،  )أمبوســعيدي، 
ــم  ــة بالتعل ــرتاتيجيات اخلاص ــم اإلس ــن أه ــد م "وتع
النشــط إســرتاتيجية احلــوار واملناقشــة، والتــي يمكــن 
تعريفهــا بأهنــا حــوار منظــم يعتمــد عــىل تبــادل اآلراء 
واألفــكار، وتفاعــل اخلــربات داخــل قاعــة الــدرس"، 
مهــارات  تنميــة  إىل  هتــدف  اإلســرتاتيجية  فهــذه 
ــي  ــة الت ــالل األدل ــن خ ــني، م ــدى املتعلم ــر ل التفك
يقدمهــا املتعلــم لدعــم االســتجابات يف أثنــاء املناقشــة؛ 
حيــث إن املناقشــة تدعــم وتعمــق اســتيعاب املتعلمــني 
للــامدة العلميــة، وتعتمــد عــىل الفهــم وليــس احلفــظ، 
ــة أعــىل  كــام أهنــا تعتمــد عــىل قيــاس مســتويات عقلي

ــعد، 2017، ص6(.  ــر. )أس ــتوى التذك مس
"كذلــك تعــد إســرتاجتية لعــب الــدور مــن أهــم 
اإلســرتاتيجيات الفعالــة يف التعلــم النشــط، وهــي 
إســرتاتيجية قائمــة عــىل إجيــاد نظــام حمــاكاة يفــرتض 
ــراد  ــة لألف ــاألدوار املختلف ــام ب ــة القي ــن الطلب ــه م في
وفيهــا  حقيقــي"،  حيــايت  موقــف  يف  واجلامعــات 
ــة  ــا املرتبط ــن القضاي ــف ع ــة الكش ــل طريق ــم متثي يت
ــد  ــد أح ــا تع ــدة ، أي أهن ــة املعق ــف االجتامعي باملواق
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أشــكال التصــور الدرامــي الــذي يســاعد اإلدراك 
القيمــي لألشــياء، أي أهنــا املشــكالت أو القضايــا 
التــي تنتهــي باملناقشــة بــني املعلــم والطــالب؛ هبــدف 
الوصــول إىل حــل هلــا. )بكــري، 2015، ص45(.
ويــرى الباحــث أن األنشــطة اجلامعيــة الصغــرة حتتــاج 
مــن الطــالب التفاعــل مــع عــدد قليــل مــن زمالئهــم 
يف الصــف، وتشــجع الطــالب عــىل االســتامع، وتعزيــز 
التعــاون، واحــرتام وجهــات النظــر املختلفــة، ويمكــن 
ــد  ــرة تولي ــات صغ ــن جمموع ــب م ــدرس أن يطل للم
تقييــم  أو  الرئيســية،  النقــاط  تلخيــص  أو  أفــكار، 
املشــكالت،  حــل  أو  املهــام  مراجعــة  أو  الفهــم، 
ويمكــن لــكل جمموعــة بعــد ذلــك توضيــح جــزء مــن 
ــة  ــة اجلامعي ــزز املناقش ــل، وتع ــة الفص ــتها لبقي مناقش
ــم يف  ــرق، وتفيده ــدة ط ــالب بع ــم الط ــرة تعل الكب
مشــاركة صوهتــم، ونقــل أفكارهــم، واستكشــاف 
وجهــات نظــر متنوعــة، واالســتامع بانتبــاه، والتعــاون 

ــات.  ــع املعلوم ــة وجتمي بفعالي

عنارص التعلم النشط: 
التعلــم النشــط هــو عمليــة نشــاط معــريف بنائــي 
داخــي، يقــوم بــه املتعلــم لبنــاء املعرفــة وتكويــن 
املعــاين عــىل أســاس اخلــربات، وليــس اكتســاهبا، كــام 
أن التعلــم النشــط هــو عمليــة تفســر شــخيص للواقــع 
ــارص  ــم عن ــد أه ــو أح ــه -وه ــم في ــي، املتعل احلقيق
التعلــم النشــط- ليــس صفحــة بيضــاء، وإنــام يــأيت إىل 
املوقــف التعليمــي ولديــه أفــكاره الفرديــة وتصوراتــه، 
ــي،  ــامل احلقيق ــرات يف الع ــن الظاه ــد م ــول العدي ح
يــي ذلــك عنــر املعرفــة، والتــي يتــم متثيلهــا يف 
ــم  ــإن التعل ــك ف ــريف، كذل ــاء املع ــم البن ــل، ودع العق
النشــط تعلــم موقفــي يعتمــد عــىل التعلــم مــن خــالل 

املواقــف. )نــويب، 2014: ص33(.
ــاك مخســة عنــارص أساســية يتكــون منهــا التعلــم  وهن
التحــدث واالســتامع، والكتابــة،  النشــط، وهــي: 

والقــراءة، والتأمــل، وهــذه العنــارص تســهل عمليــات 
ــاء املعرفــة، وهــذا مــن  ــة الواســعة وبن املعاجلــة املعرفي
ــاون  ــل: تع ــة مث ــم املنظم ــرتاتيجيات التعل ــالل إس خ
املجموعــات الصغــرة، والعمــل التعــاوين، واملحــاكاة 
واملناقشــة، وتعتــرب العنــارص اخلمســة اخلاصــة بالتعلــم 
ــراءة،  ــة، والق ــتامع، والكتاب ــدث واالس ــط )التح النش
ــرتاتيجيات  ــية إلس ــد األساس ــي القواع ــل( ه والتأم

)Gerard et al., 2012: 95( .التعلــم
وعليــه فــإن مــن أهــم عنــارص التعلــم النشــط: توفــر 
ــداف  ــل أه ــم، وحتّم ــن املتعل ــة لس ــات مالئم معلوم
علميــة، وحتقــق اهلــدف منهــا، وكذلــك فــإن التدريــب 
ــع  ــه بالواق ــا وربط ــب عملي ــه الطال ــا تعلم ــق م وتطبي
ــا  ــط؛ مل ــم النش ــارص التعل ــم عن ــن أه ــد م ــش يع املعاي
ــم،  ــن املتعل ــة يف ذه ــت املعلوم ــن تثبي ــه م ــل علي يعم
كــام أن مشــاركة الطالــب وتفاعلــه مــع الزمــالء، 
ــب  ــة مــن جان ــة التعليمي ــة يف العملي ومشــاركته الذاتي
ــإن  ــك ف ــط، وكذل ــه النش ــراء تعلم ــؤدي إلث ــر؛ ي أخ
التــي  واألحــداث  للمواقــف  الطالــب  مالحظــة 
ــاء جتربــه  ــه مثــل مالحظــة مــا حيــدث أثن تعــرض علي

معينــة. )بكــري، 2015،ص35(.
إن التعلــم النشــط يتصــل بالعديــد مــن النواحــي 
األكاديميــة والعالقــات اإلنســانية والتواصــل مــا بــني 
ــم  ــني وبعضه ــني املتعلم ــا ب ــني، وم ــم واملتعلم املعل
البعــض؛ ممــا يؤكــد عــىل أن عنــارصه البــد أن تشــمل 
وهــذه  واالتصــاالت،  العالقــات  تلــك  خمتلــف 
العنــارص "تعــد دعائــم مهمــة للتعلــم النشــط، وهــي 
ــر  ــإن عن ــع ف ــاء، وبالطب ــث واإلصغ ــر احلدي عن
ــة،  ــة التعليمي ــارص يف العملي ــم العن ــن أه ــاء م اإلصغ
ــا  ــراءة، ويليه ــر الق ــة، وعن ــر الكتاب ــك عن كذل
التأمــل والتفكيــر". )الدليمــي، 2018، ص137) عنصــر 

وكذلــك فــإن التعلــم النشــط يتكــون مــن "عــدة 
عنــارص متنوعــة، منهــا: اســتخدام العصــف الذهنــي، 
ــه  ــا يالحظون ــكل م ــالب ب ــاركة الط ــم مش ــه يت وفي
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ويكتبونــه"، وكذلــك عنــر اســتخدام احلــوار البنــاء، 
وهــو الــذي حيــث عــىل التفكــر والتعمــق باملوضــوع، 
ــؤدي إىل  ــا ي ــب؛ مم ــف اجلوان ــن خمتل ــه م ــرق إلي والتط
تنميــة مهــارات التفكــر العليــا عنــد الطــالب، أيضــا 
اســتخدام العمــل اجلامعــي يعــد مــن عنــارص التعلــم 
ــا  ــالب فرص ــاء الط ــؤدي إىل إعط ــذي ي ــط، وال النش
ــكار،  ــادل اآلراء واألف ــم، وتب ــة للتعل ــدة ومتنوع عدي
والتفاعــل املبــارش مــع األدوات واملــواد الصفيــة. 

ص240(.  ،2017 )األنصــاري، 
ــم  ــارص التعل ــه أن عن ــبق تناول ــا س ــث مم ــرى الباح وي
النشــط األساســية هــي: التحــدث واالســتامع، عندمــا 
يتحــدث الطــالب عــن موضــوع مــا، ســواء اإلجابــة 
عــن ســؤال املعلــم أو رشح نقطــة لطالــب آخــر، 
فإهنــم ينظمــون مــا تعلمــوه، وعندمــا يســتمعون، 
ــا  ــط م ــتامع يرب ــه اس ــن أن ــد م ــون التأك ــد املعلم يري
يســمعونه بــام يعرفونــه. والكتابــة متكــن الطــالب مــن 
معاجلــة املعلومــات اجلديــدة بأســلوهبم، وهــي فعالــة 
يف الفصــول الكبــرة. والقــراءة حيــث يقــوم الطــالب 
بقــدر كبــر مــن التعلــم مــن خــالل القــراءة. والتأمــل 
ــر، أو  ــال للتفك ــف قلي ــالب بالتوق ــامح للط ــد الس يع
اســتخدام املعــارف اجلديــدة لتعليــم بعضهــم البعــض، 
ــوم،  ــع الي ــة بمواضي ــئلة املتعلق ــن األس ــة ع أو لإلجاب
ــادة القــدرة عــىل االحتفــاظ. أحــد أبســط الطــرق لزي

التحصيل الدرايس: 
تعريف التحصيل الدرايس:

يعــرف عــالم) 2000( التحصيــل الــدرايس بأنــه 
درجــة االكتســاب التــي حيققهــا التلميــذ، أو مســتوى 
النجــاح الــذي حيــرزه أو يصــل إليــه يف مــادة دراســية 
أو جمــال تعليمــي أو تدريبــي معــني. ويعــرف الباحــث 
ــه  ــا حيصل ــدار م ــه مق ــدرايس بأن ــل ال ــايل التحصي احل
الدراســية  االختبــارات  مــن درجــات يف  التلميــذ 

ــرض. ــذا الغ ــدة هل املع

التحصيل الدرايس لدي الطالب املعاقني فكريا:
ــج  ــدى نتائ ــرد إح ــس جم ــدرايس لي ــل ال   إن التحصي
العمليــة التعليميــة فحســب ، بــل هــو مــن أبــرز نتائــج 
العمليــة التعليميــة ؛حيــث إنــه يعتــرب معيــارا أساســيا 
نحــدد مــن خاللــه املســتوى الــذي وصــل إليــه التلميذ 
يف تعلمــه، وحتديــد هــذا التعلــم بالكــم والكيــف ،أي 
ــا  ــام أهن ــذه ،ك ــم ه ــة التعل ــا لعملي ــي وصف ــا نعط أنن

ــذ. ــرا يف تشــكيل شــخصيات التالمي حتــدث أث
الــدرايس  التحصيــل  أن  العــواد)2019(  يــرى 
ــي  ــكالت الت ــم املش ــن أه ــه م ــرة في ــل املؤث والعوام
ــس  ــم النف ــة وعل ــدان الرتبي ــون يف مي ــا العامل يوليه
العوامــل  عــن  فالبحــث  لذلــك  كبــرا؛   اهتاممــا 
ــه ،  ــط ب ــه وترتب ــذ في ــل التالمي ــر يف حتصي ــي تؤث الت
ــل  ــي التحصي ــا ع ــل وآثاره ــذه العوام ــة ه وبمعرف
الــدرايس يمكــن تعــرف مــا يعوقــة ويؤثــر فيــه ؛ 
ومــن ثــم يمكننــا دراســة الطــرق املناســبة واألســاليب 
ــول  ــل، والوص ــذه العوام ــم يف ه ــة للتحك الصحيح
ــة  ــتويات ، خاص ــج واملس ــل النتائ ــل إىل أفض بالتحصي
أنــه يعتــرب نتاجــا للعمليــة الرتبويــة، والوســيلة املتبعــة 
ملعرفــة مــدى حتقــق غايــات العمليــة التعليميــة ، 
وأبــرز جوانــب الضعــف والقــوة يف اخلطــط الرتبويــة 

ــا. ــول هب املعم
إن اخلصائــص النامئيــة املعرفيــة لألطفــال املعاقــني 
عقليــا هــي مــن أكثــر مــا يميــز هــؤالء األطفــال عــن 
غرهــم، فتعلــم الطفــل املعــاق عقليــا بطــيء، وقدراته 
عــىل التعلــم حمــدودة ، كذلــك فإهنــم يتصفــون برسعــة 
ــة ، وقدراهتــم  ــز متدني النســيان، وقدرهتــم عــىل الرتكي
عــىل التعميــم حمــدودة، كــام أهنــم يواجهــون صعوبــات 
يف نقــل أثــر التعلــم إىل مواقــف جديدة ، عــالوة عىل أن 
تعلمهــم للمهــارات التعليميــة املجــردة صعــب للغايــة 
ــة،  ــياء املحسوس ــق األش ــن طري ــون ع ــم يتعلم ، فه

وعــن طريــق العمــل والتكــرار والتسلســل املنظــم.
يذكــر هــارون )2000( أن هــؤالء األطفــال يتميــزون 
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ــدرايس ،وخاصــة  ــل ال بضعــف القــدرة عــىل التحصي
يف املــواد التــي تعتمــد عــىل النشــاط اللغــوي كالقــراءة 
ــوز  ــتخدام الرم ــىل اس ــد ع ــي تعتم ــة، أو الت والكتاب
كاحلســاب مثــال، وربــام ال يظهــرون هــذا االختــالف 
االســتخدام  عــىل  تعتمــد  التــي  املــواد  يف  الكبــر 

ــم.  ــة والرس ــغال اليدوي ــدوي كاألش الي
ويعــاين الكثــر مــن الطــالب املعاقــني فكريــا مــن تدين 
مســتواهم األكاديمــي، وضعــف قدرهتــم يف اســتخدام 
اللغــة أو االتصــال اللغــوي، والســبب يف ذلــك أن 
ــا  ــن خالهل ــون م ــي يتعلم ــس الت ــرتاجتيات التدري إس
ــة  ــم العقلي ــة قدراهت ــدا يف تنمي ــام ج ــال مه ــل عام متث
واالســتيعابية؛ حيــث إن االســرتاتيجيات املعتمــدة 
عــادة مــا تركــز عــىل احلفــظ واالســتظهار وعــد 
التمييــز بــني الطــالب؛ ممــا يؤثــر عــىل مســتوى عقليــة 
ــم  ــرتاجتيات التعل ــإن "إس ــك ف ــب؛ لذل ــاءة الطال وكف
التــي تعتمــد عــىل التفكــر والتكنولوجيــا واســتخدام 
التطبيقــات احلديثــة يمكــن أن تكــون فرصــة هلــم 
ــاءة  ــتويات الكف ــع مس ــة، ورف ــم العقلي ــة قدراهت لتنمي
الذاتيــة لدهيــم". )عبــد الســالم، حممــد، حســنني، 

ص287(.  ،2016
النشــط  التعلــم  إســرتاتيجيات  بعــض  وتقــوم 
ــاوين،  ــم التع ــىل التعل ــات ع ــني املجموع ــاون ب كالتع
ــة،  ــتقاللية املتبادل ــة، واالس ــاءلة الفردي ــن املس وتتضم
والتفاعــالت املبــارشة، والتقييــم املســتمر لعمليــة 
التعلــم، ومــن فوائــد التعــاون يف الفصــل املســاعدة يف 
ــف  ــع العص ــكالت، ويتمت ــل املش ــارات ح ــادة مه زي
حــل  عمليــة  يف  صغــرة  جمموعــات  يف  الذهنــي 
املشــكالت أيضــا؛ بتأثــرات إجيابيــة عــىل عمليــة حــل 
املشــكالت يف املراحــل املتأخــرة مــن التطــور العقــي، 
ــارزة بــني الدعــم  وأوضحــت الدراســات العالقــة الب
املقــدم للطالــب املعــاق عقليــا مــن جمموعــة األقــران، 
ــاوين، و  ــل التع ــكار يف العم ــادل األف ــالل تب ــن خ م
ــم  ــا وكفاءهت ــني عقلي ــالب املعاق ــود الط ــني جه حتس

)Abdullah. & Yang, 2019, 47( الذاتيــة. 
وبالطبــع فــإن هنــاك رضورة مــن تعليــم الطالــب 
ــه  ــرق؛ ألن ــن الط ــد م ــه بالعدي ــا وتدريب ــاق عقلي املع
ــن  ــالب الذي ــر الط ــديد- يظه ــف الش ــع األس -وم
ــو  ــديد نح ــل الش ــة املي ــات العقلي ــن اإلعاق ــون م يعان
اللعــب والبعــد عــن الدراســة واالســتذكار؛ ممــا هيــدد 
فرصهــم يف التعلــم والتحســني مــن مســتواهم العقــي، 
األمــر الــذي يوضــح مــدى أمهيــة إجيــاد طــرق 
ووســائل وإســرتاتيجيات حديثــة متكنهــم مــن التعلــم، 
وتنميــة حواســهم ومهاراهتــم احلياتيــة، وإكســاهبم 
الســلوكيات االجتامعيــة، ولكــن بشــكل شــيق وممتــع، 
حيــث إن اســتخدام إســرتاجتيات التعلــم معهــم يعــد 

ــه. ــى عن ــرا ال غن أم
ــم  ــة هل ــة العقلي ــالب ذوي اإلعاق ــون الط ــرا لك ونظ
احلــق يف أن ينعمــوا بالقــدر الــكايف مــن التعليــم، فــإن 
ــائل  ــم وس ــتخدم لتعليمه ــن أن تس ــاك رضورة م هن
ــم  ــس تعليمه ــزة، ولي ــة ومتمي ــم خمتلف ــاليب تعل وأس
ــم إذا مل  ــوم عليه ــم الل ــن ث ــني، وم ــق التلق ــن طري ع
ــم،  ــوب منه ــوا املطل ــكايف أو يتعلم ــدر ال ــوا الق يتلق
بــل "البــد مــن اســتخدام اإلســرتاتيجيات احلديثــة يف 
التعلــم، واالجتاهــات العامليــة املتغــرة، والتقنيــات 
ــة  ــة التعليمي ــر العملي ــاهم يف تطوي ــي تس ــة الت احلديث
املقدمــة هلــم؛ ملــا هلــا مــن تأثــر عــىل رغبتهــم يف التعلــم 

ص16(   ،2012 به".)اجلــدي،  وتعلقهــم 
معتقــدات  تعزيــز  يمكــن  أنــه  الباحــث  ويــرى 
الكفــاءة الذاتيــة للطــالب املعاقــني عقليــا مــن خــالل 
اإلقنــاع االجتامعــي، ويمكــن للتشــجيع اإلجيــايب مــع 
ــم  ــفهية تدع ــة ش ــدم أدل ــي تق ــددة الت ــات املح التعليق
قــدرة الفــرد عــىل إتقــان مهمــة معينــة؛ دعــم الطالــب 
ــوب  ــد املطل ــن اجله ــىل م ــتويات أع ــراط يف مس لالنخ
ــادف  ــا يص ــه عندم ــرتض أن ــد ُيف ــك ق ــاح؛ لذل للنج
الطالــب املعــاق عقليــا حتديــا أكاديميــا كبــرا، يلعــب 
املعلمــون واألقــران الداعمــون دوًرا مهــاًم يف تشــجيعه 



فعالية برنامج قائم عىل استخدام إسرتاتيجيات التعلم النشط يف تنمية التحصيل الدرايس لطالب اإلعاقة الفكرية112

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء األول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

ــح. ــى ينج ــرة حت ــد واملثاب ــدء اجله ــىل ب ع

الدراسات السابقة:
ــث  ــدور البح ــذي ي ــري ال ــار النظ ــاول اإلط ــد تن بع
ــات  ــوث والدراس ــتعرض البح ــوف نس ــه س يف فلك
الســابقة املرتبطــة بمتغــرات الدراســة احلاليــة، وهــي 

كاآليت:

أوالً: الدراســات التــي تناولــت إســرتاتيجيات التعلــم 
النشــط مــع الطــالب املعاقــني فكريــا.

ــج  ــاء برنام ــمري )2016( إىل بن ــة الش ــت دراس هدف
ــرف  ــط، والتع ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــتخدام إس باس
ــل  ــىل التحصي ــج ع ــذا الربنام ــة ه ــدى فعالي ــىل م ع
األطفــال  لــدى  االجتامعيــة  والكفــاءة  الــدرايس، 
ــة  ــدارس الرتبي ــم يف م ــني للتعل ــا، القابل ــني ذهني املعاق
ــة  ــع الدراس ــون جمتم ــت، وتك ــة الكوي ــة بدول الفكري
ــم  ــني للتعل ــا القابل ــني ذهني ــال املعاق ــع األطف ــن مجي م
الكويــت،  بدولــة  االبتدائــي  اخلامــس  الصــف  يف 
ــذا منهــم،  ــة الدراســة عــىل )20( تلمي واشــتملت عين
واعتمــدت الدراســة عــىل املنهــج شــبه التجريبــي 
كمنهــج للدراســة، واســتعانت بمقيــاس وكســلر 
الكويتلــذكاء الطفــل )اإلصــدار الثالــث(، واالختبــار 
ــاءة  ــاس الكف ــة، ومقي ــة العربي ــادة اللغ ــي مل التحصي
كأدوات  النشــط  التعلــم  وبرنامــج  االجتامعيــة، 
للدراســة، وتوصلــت الدراســة للعديــد مــن النتائــج، 
أمههــا: أن أســاليب التعلــم النشــط وإســرتاتيجياته 
ــم،  ــني للتعل ــا القابل ــني ذهني ــال املعاق ــح لألطف تصل
الذيــن يعانــون مــن انخفاضــا يف التحصيــل الــدرايس، 
ــرتاتيجيات  ــة، وأن اس ــاءة االجتامعي ــورًا يف الكف وقص
التعلــم النشــط ســاعدت عــىل هتيئــة ظــروف مناســبة 
ــة  ــارات االجتامعي ــلوكيات وامله ــة الس ــم، وتنمي للتعل
ــة  ــاءة االجتامعي ــو الكف ــم نم ــن ث ــا، وم ــوب فيه املرغ
لــدى األطفــال، فاعليــة إســرتاتيجيات التعلــم النشــط 
التالميــذ،  لــدى  األكاديمــي  التحصيــل  زيــادة  يف 

ــتوى  ــاع مس ــم، وارتف ــم إىل التعل ــادة دافعيته ويف زي
ــم. ــدرايس لدهي ــل ال التحصي

برنامــج  إعــداد   )2016( جــر  دراســة  وتناولــت 
ــر  ــارات التفك ــة مه ــط؛ لتنمي ــم النش ــىل التعل ــم ع قائ
ــذ  ــدى التالمي ــاه ل ــور االنتب ــض قص ــية، وخف األساس
املعاقــني عقليــا القابلــني للتعلــم، والكشــف عــن 
فاعليــة الربنامــج القائــم عــىل التعلــم النشــط يف تنميــة 
مهــارات التفكــر األساســية، وخفــض قصــور االنتباه 
لــدى التالميــذ املعاقــني عقليــا القابلــني للتعلــم، 
وتكــون جمتمــع الدراســة مــن مجيــع التالميــذ املعاقــني 
ــم  ــبة ذكائه ــرتاوح نس ــن ت ــم، مم ــني للتعل ــا القابل عقلي
بــني )55-75(، واشــتملت عينــة الدراســة عــىل 
)8( تالميــذ منهــم، واعتمــدت الدراســة عــىل املنهــج 
التجريبــي كمنهــج للدراســة، واســتعانت باختبــار 
مهــارات التفكــر األساســية، ومقيــاس تقديــر قصــور 
االنتبــاه، وبرنامــج قائــم عــىل التعلــم النشــط كأدوات 
ــج  ــن النتائ ــد م ــة للعدي ــت الدراس ــة، وتوصل للدراس
ــر  ــارات التفك ــة مه ــج يف تنمي ــة الربنام ــا: فاعلي أمهه
ــني  ــا القابل ــني عقلي ــذ املعاق ــدى التالمي ــية ل األساس
ــل  ــهم يف جع ــط أس ــم النش ــتخدام التعل ــم، واس للتعل

ــة. ــة التعليمي ــا يف العملي ــذ إجيابي دور التلمي

 )Devraj et al., 2010( وآخــرون  ديفــراج  وأقــام 
دراســة هدفــت إىل تنفيــذ إســرتاتيجيات التعلم النشــط 
يف دورة الصيدلــة املطلوبــة، وتقييــم تأثرهــا عــىل 
ــرىض  ــع امل ــل م ــم يف التواص ــالب، وثقته ــة الط معرف
ــة،  ــة الصحي الذيــن يعانــون مــن انخفــاض حمــو األمي
ــة  ــالب كلي ــع الط ــن مجي ــة م ــع الدراس ــون جمتم وتك
املطلوبــة،   3-credit دورة  يف  املشــاركني  الصيدلــة 
ــتملت  ــة، واش ــو األمي ــة وحم ــز الصح ــوان: تعزي بعن
ــا؛ واعتمــد الباحثــون  ــة الدراســة عــىل )76( طالب عين
عــىل املنهــج شــبه التجريبــي القائــم عــىل االختبــارات، 
ــج، كان  ــن النتائ ــد م ــة العدي ــرت الدراس ــد أظه وق
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ــني  ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــه توج أمهها:أن
ــة الطــالب  ــي والبعــدي يف معرف ــار القب ــج االختب نتائ
ــدي،  ــار البع ــح االختب ــة لصال ــة الصحي ــو األمي بمح
وأن إســرتاتيجيات التعلــم النشــط قــد ســامهت يف 
اكتســاب الطــالب للمعرفــة اجلديــدة بدرجــة كبــرة.

ثانيــا: الدراســات التــي تناولــت برنامــج التعلم النشــط 
ا. والتحصيــل الــدرايس للطــالب املعاقــني فكريًّ

هدفــت دراســة يل وجيمــس )2000( إىل التعــرف 
عــىل أثــر التعلــم النشــط يف التحصيــل التعليمــي 
ــت يف  ــد أجري ــه، وق ــة وفاعليت ــدارس االبتدائي يف امل
ــذ  ــىل )2000( تلمي ــة ع ــدة األمريكي ــات املتح الوالي
ــتخدمت  ــنطن ، واس ــة يف واش ــة ابتدائي يف )25(مدرس
ــع  ــات جلمي ــم امتحان ــلوب تقدي ــة أس ــذه الدراس ه

ــذ. التالمي
وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج منها:

أدي اســتخدام أســلوب التعلــم النشــط إىل زيــادة 	 
يف حتصيــل التالميــذ يف مجيــع الصفــوف.

أنــه جيــب توزيــع التالميــذ إىل جمموعــات ، عددها 	 
ــتبدال  ــوف، واالس ــه يف الصف ــو علي ــا ه ــل مم أق
إســرتاتيجيات  القديميــة  باإلســرتاتيجيات 

وأســاليب حديثــة. 

دراســة جويــت وجنثــر )2001( هدفــت إىل التعــرف 
ــادة  ــط يف زي ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــة إس ــىل فاعلي ع
الثالــث  الصــف  لتالميــذ  األكاديمــي  التحصيــل 
االبتدائــي يف مــادة العلوم،وقــد أجريــت الدراســة 
ــذا  ــن )60(تلمي ــة م ــة الدراس ــت عين ــدا، وتكون يف كن

ــي. ــث االبتدائ ــف الثال ــن الص ــذة م وتلمي
وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج ومنها:

فاعليــة ثلــك اإلســرتاتيجيات ومــا نجــم عنهــا يف 
تنشــيط املوقــف التعليمــي، ومــن ثــم زيــادة التحصيــل 

ــوم. ــادة العل ــذ يف م ــي للتالمي األكاديم

إىل  هدفــت   )2011  ( وهيــس  كلــوك  دراســة 
ــىل  ــة ع ــطتها القائم ــس واأش ــاليب التدري ــرف أس تع
ــادة  ــؤدي إىل زي ــي ت ــط الت ــم النش ــرتاتيجيات التعل إس
الدافعيــة للتعلــم والتحصيــل الــدرايس ، وقــد أجريت 
هــذه الدراســة عــىل عينة مــن تالميــذ الصف الســادس 
ــات  ــة بالوالي ــة وحري ــني : ريفي ــي يف منطقت االبتدائ
ــو  ــم نح ــت دافعيته ــث كان ــة ، حي ــدة األمريكي املتح
التعلــم منخفضــة، كذلــك حتصيلهــم الــدرايس ، وقــد 
ــة تقــوم عــىل  ــان عــدة أنشــطة تعليمي اســتخدم الباحث

ــط. ــم النش ــرتاتيجيات التعل إس

وقد أسفرت الدراسة عن عدة نتائج، منها: 
ــة 	  ــطتها القائم ــس وأنش ــاليب التدري ــدد أس أن تع

إىل  أدت  النشــط  التعلــم  إســرتاتيجيات  عــىل 
حتســني الدافــع للتعلــم والتحصيــل الــدرايس 
ــة، يف كل مــن الريــف واحلــر  ــراد العين ــدى أف ل

ــواء.  ــد س ــىل ح ع

تعقيب عىل الدراسات السابقة:
بالنظــر إىل الدراســات الســابقة يالحــظ أن دراســة 
ــة  ــرب )2016(،دراس ــة ج ــمري )2016(، دراس الش
أكــدت   (Devraj et al., 2010) ديفــراج وآخريــن 
عــىل أمهيــة دراســة إســرتاتيجيات التعلــم النشــط مــع 
الطــالب املعاقــني فكريــا ، ويالحــظ أن دراســة يل 
وجيمــس )2000( ، دراســة جويــت وجنثــر )2001( 
، دراســة كلــوك وهيــس ) 2011( أكــدت عــىل أمهيــة 

ــدرايس.  ــل ال ــط والتحصي ــم النش ــة التعل دراس
ــابقة يف  ــات الس ــع الدراس ــة م ــة احلالي ــق الدراس وتتف
التأكيــد عــىل أمهيــة دراســة التعلــم النشــط والتحصيــل 
ــث  ــة، حي ــالف العين ــز باخت ــن تتمي ــدرايس، ولك ال
نجــد أن عينــة الدراســة يف املرحلــة املتوســطة، والتــي 
تعتــرب يف بدايــة مرحلــة املراهقــة ، وأيضــا بعــض 

ــكان. ــان وامل ــة والزم ــة بالبيئ ــرات املتصل املتغ
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منهجية الدراسة وإجراءاهتا:
منهج الدراسة:

الدراســة  يف  التجريبــي  شــبة  املنهــج  اتبــاع  تــم 
ــالب  ــن الط ــة م ــار جمموع ــم اختي ــث ت ــة، حي احلالي
املعاقــني فكريــا باملرحلــة املتوســطة بمدينــة الريــاض، 
جتريبيــة،  إحدامهــا  جمموعتــني:  إىل  وتقســيمهم 
واألخــرى ضابطــة، قــوام كل منهــام )20( طالبــا.

عينة الدراسة:
تكونــت عينــة الدراســة احلاليــة مــن )40( طالبــا مــن 
ــة  ــطة بمدين ــة املتوس ــا باملرحل ــني فكري ــالب املعاق الط

ــاض.  الري

فروض الدراسة:
حتــاول الدراســة احلاليــة التحقــق مــن صحــة الفــرض 

التــايل:
توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف تنميــة التحصيل 
الــدرايس بــني متوســطات درجــات طــالب املجموعــة 
ــة، ومتوســطات درجــات طــالب املجموعــة  التجريبي
ــطات  ــح متوس ــدي، لصال ــق البع ــة يف التطبي الضابط

درجــات طــالب املجموعــة التجريبيــة.

أدوات الدراسة:
أوالً: االختبــار التحصيــي ملــادة اللغــة العربيــة )إعــداد 

الباحــث(.
اهلدف من االختبار:

ــار إىل قيــاس التحصيــل الــدرايس  هيــدف هــذا االختب
الثــاين  بالصــف  عقليــا  املعاقــني  التالميــذ  لــدى 

املتوســط يف مــادة اللغــة العربيــة.
حمتوى االختبار: 

ــاء عــىل جــدول  ــار بن ــار موضوعــات االختب ــم اختي ت
املواصفــات الــذي أعــده الباحــث ،وفقــا خلطــة توزيــع 
املنهــج املقــرر عــىل طــالب الصــف اخلامــس االبتدائي 
يف مــدارس الرتبيــة الفكريــة -بنني-بالفصــل الــدرايس 
الثــاين 1443هـــ مــن قبــل التوجيــه الفنــي ملــادة اللغــة 

العربيــة ،ويشــمل االختبــار املوضوعــات اآلتيــة :
التهيئة اللغوية.          . 1
العقيدةاإلسالمية.. 2
النظام.            . 3
واجلدول رقم )1( يبني ويوضح ذلك. 4

عدد موضوع املجال
احلصص

الوزن 
الدرجةالنسبي

209%6التهيئة اللغوية
العقيدة 

3313.5%10اإلسالمية

4617.5%14النظام
10040%30املجموع

اجلدول )1 (مواصفات االختبار

صدق االختبار:

1-صدق املحتوى :
ــرض  ــث بع ــام الباح ــوى ق ــدق املحت ــن ص ــد م للتأك
ــني  ــني املتخصص ــن املحكم ــة م ــىل جمموع ــار ع االختب
يف املناهــج وطــرق التدريــس ، حيــث طابقــوا مفردات 
االختبــار بأهدافــه الســلوكية، وبذلــك أشــاروا إىل 

ــق.  ــه للتطبي ــار وصالحيت ــدق االختب ص

2 - الصدق التالزمي:
قــام الباحــث بتطبيــق االختبــار عــىل عينــة اســتطالعية 
مكونــة مــن )20(طالبــا مــن طــالب الصــف اخلامــس 
االبتدائــي بمدرســة الرتبيــة الفكريــة ، وتــم اختيارهــم 
االختبــار  صــدق  مــن  التأكــد  ؛بقصــد  عشــوائيا 
التحصيــي، وذلــك بإجيــاد معامــل االرتبــاط بــني 
وكان  املــدريس،  والتحصيــل  التحصيــي  االختبــار 
ــتوى  ــد مس ــو دال عن ــاط 0.762 وه ــل االرتب معام
ــع  ــي يتمت ــار التحصي ــىل أن االختب ــدل ع ــا ي 0.01 مم

ــي . ــدق املحكم بالص
ويوضح جدول رقم)2( ذلك.



115 فعالية برنامج قائم عىل استخدام إسرتاتيجيات التعلم النشط يف تنمية التحصيل الدرايس لطالب اإلعاقة الفكرية

مجلة العلوم اإلنسانية و اإلدارية  ،العدد )٢٦(  الجزء األول  شعبان  ١٤٤٣ هـ - مارس٢٠٢٢ م

اجلدول )2 (

االختبار التحصيياملتغراتم
0.762التحصيل املدريس1
0.01مستوى الداللة2
20حجم العينة3

ــني  ــاط ب ــالت االرتب ــدول )2(أن معام ــن اجل ــني م يتب
ــد  ــدريس دال عن ــل امل ــي والتحصي ــار التحصي االختب
مســتوى 0.01ممــا يــدل عــىل أن االختبــار التحصيــي 

ــي. ــدق املحكم ــع بالص يتمت

ثبات االختبار:
للتأكدمــن ثبــات االختبــار قــام الباحــث بإعــادة 
ــتطالعية  ــة اس ــىل عين ــي ع ــار التحصي ــق االختب تطبي
مكونــة مــن )20( طالبــا مــن طــالب الصــف اخلامــس 
ــة بعــد أســبوعني؛  ــة الفكري ــي بمدرســة الرتبي االبتدائ
للتأكــد مــن ثبــات االختبــار التحصيــي، وكان معامــل 
الثبــات لالختباريــن يســاوي 0.667 وهــو دال عنــد 
مســتوى 0.01 ممــا يــدل عــىل أن االختبــار التحصيــي 

ــة مــن الثبــات.  يتمتــع بدرجــة عالي

نظام التصحيح ووضع الدرجات:
تــم حتديــد نظــام تقديــر الدرجــات عــىل أســاس 
ــر( ــا )صف ــة، أم ــة الصحيح ــدة ( لإلجاب ــة واح )درج
لإلجابــة اخلاطئــة، وبلغــت الدرجــة الكليــة لالختبــار 

) 40( درجــة.

برنامج التعلم النشط ) إعداد الباحث(. 	 
التحصيــل  تنميــة  هــو  الربنامــج:  مــن  الغــرض 
ــدارس  ــا بم ــني فكري ــال املعاق ــدى األطف ــدرايس ل ال

الرتبيــة الفكريــة بمدينــة الريــاض.
ــن )30( 	  ــج م ــون الربنام ــج : يتك ــوى الربنام حمت

حصــة دراســية ، ويتــم تدريــس الربنامــج بشــكل 
كامــل عــىل مــدى ثامنيــة أســابيع دراســية متتاليــة 
،وبمعــدل حصــة واحــدة يوميــا ، علــام بــأن 
ــة . ــن حص ــر م ــة إىل أكث ــدروس بحاج ــض ال بع

صــدق الربنامــج: متثلــت يــراء املحكمــني يف 	 
مناســبة حمتــوى كل جلســة، ومناســبة تنظيــم 
احلصــص  كفايــة  وأيضــا  الربنامــج  حمتــوى 
املخصصــة لــكل جلســة ،باإلضافــة إىل كفايــة 
ــا  ــم وارتباطه ــاليب التقوي ــطة وأس ــوع األنش وتن

باألهــداف.
ــب 	  ــم جتري ــج :ت ــتطالعية للرنام ــة االس التجرب

ــة  ــة لعين ــتطالعية مماثل ــة اس ــىل عين ــج ع الربنام
التجربــة  أهــداف  احلاليــة، ومتثلــت  الدراســة 

بــاآليت: االســتطالعية 
ــي قــد تنشــأ . 1 ــات الت ــد املشــكالت والصعوب  حتدي

وقــت التطبيــق عــىل أفــراد عينــة االســتطالع 
ــىل  ــج ع ــق الربنام ــد تطبي ــار عن ــا باالعتب وأخذه

ــية. ــة األساس العين
حتديــد الزمــن املالئــم جللســات الربنامــج لتصبــح . 2

)45( دقيقــة للجلســة الواحــدة.

ــة  ــة التجريبي ــي الدراس ــؤ جمموعت ــن تكاف ــق م التحق
والضابطــة:

جمموعتــي  تكافــؤ  مــن  بالتحقــق  الباحــث  قــام 
،التــي  الضابطــة  املتغــرات  إىل  بالنســبة  الدراســة 
ــذ  ــدء يف تنفي ــل الب ــالب قب ــج الط ــىل نتائ ــر ع ــد تؤث ق
التجربــة، ويوضــح اجلــدول )3( داللــة الفــروق بــني 
ــي  ــر الزمن ــة يف العم ــة والضابط ــني التجريبي املجموعت

والتحصيــل الــدرايس .
املجموعتــني  بــني  الفــروق  داللــة   )3( اجلــدول 
ــل  ــي والتحصي ــر الزمن ــة يف العم ــة والضابط التجريبي

. الــدرايس 
ــروق ذات  ــود ف ــدم وج ــدول )3( ع ــن اجل ــني م يتب
داللــة إحصائيــة يف مجيــع املتغــرات األمــر الــذي 
يشــر إىل تكافــؤ املجموعتــني التجريبيــة والضابطــة يف 

ــدرايس. ــل ال ــي والتحصي ــر الزمن ــطات العم متوس
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اجلدول )3 (

املتغرات
املجموعة التجريبيةاملجموعة الضابطة

مستوي الداللةدرجة احلريةقيمة ت االنحرافاملتوسطاالنحرافاملتوسط 

غر دالة10.40.7610.30.710.3018العمر الزمن
غر دالة10.329.230.9418التحصيل الدرايس

املستوى االجتامعي واالقتصادي:
ــن  ــتخدم م ــام اس ــر مه ــط املتغ ــة ضب ــرا لصعوب نظ
املجموعتــني  عينــة  الباحــث  اختــار  فقــد  أدوات؛ 
التجريبيــة والضابطــة بنــاء عــىل معلومــات مــن ملفات 
ــون  ــكاد تك ــة ت ــة واقتصادي ــة اجتامعي ــالب أي بيئ الط
متقاربــة ، ومــن ثــم فقــد تــم التحقــق مــن ضبــط هــذا 
ــن  ــني م ــني املجموعت ــؤا ب ــاك تكاف ــر ، وأن هن املتغ

ــادي. ــي واالقتص ــتويني االجتامع ــث املس حي

طبيعة املادة الدراسية:
التــزم الباحــث بــام جــاء يف مقــرر وحــدة التهيئــة 
ــىل  ــرر ع ــام املق ــالمية، والنظ ــدة اإلس ــة، والعقي اللغوي
ــدا  ــة واح ــادة العلمي ــوى امل ــث كان حمت ــالب ، حي الط
ــة، وكان  ــة والضابط ــني التجريبي ــبة للمجموعت بالنس
ــوء  ــتخدمة، ويف ض ــس املس ــة التدري ــرق يف طريق الف
مــا ســبق اســتطاع الباحــث حتقيــق التكافــؤ بــني 

ــية. ــادة الدراس ــة امل ــث طبيع ــن حي ــني م املجموعت

القائم بعملية التدريس:
ــها  ــة نفس ــني باملدرس ــن املعلم ــني م ــار اثن ــم اختي ت
للقيــام بالتدريــس للمجموعتــني التجريبيــة والضابطــة 
، وقــد قــام أحدمهــا بالتدريــس للمجموعــة التجريبيــة 
باســتخدام برنامــج التعلــم النشــط ، وقــام املعلــم 
ــتخدام  ــة باس ــة الضابط ــس للمجموع ــر بالتدري اآلخ

ــة. ــة التقليدي الطريق

إجراءات الدراسة:
تنفيذ جتربة الدراسة وتطبيق األدوات:

التطبيق القبي ألدوات الدراسة: 	 
ــني  ــرات ب ــط املتغ ــة وضب ــة الدراس ــد عين ــد حتدي بع
تــم  والضابطــة  التجريبيــة  املجموعتــني  الطــالب 

تطبيــق اإلجــراءات عــي النحــو التــايل:
تــم تطبيــق االختبــار التحصيــي عــىل الطــالب املعاقني 
ــح  ــم تصحي ــدرايس، وت ــل ال ــة الفص ــا يف بداي فكري
ــا  ــا إحصائي ــم معاجلته ــج، وت ــد النتائ ــاس ورص املقي
للتأكــد مــن عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة 

ــي.  ــار التحصي ــني يف االختب ــالب املجموعت ــني ط ب

التطبيق البعدي ألدوات الدراسة:	 
بعــد االنتهــاء مــن التدريــس باســتخدام برنامــج 
ــل الــدرايس للطــالب  ــة التحصي التعلــم النشــط لتنمي
ــس  ــة، وتدري ــة التجريبي ــا يف املجموع ــني فكري املعاق
املجــاالت نفســها للمجموعــة الضابطــة بالطريقــة 
التقليديــة ، حيــث تــم تطبيــق أدوات الدراســة نفســها 
ــني  ــة املجموعت ــىل عين ــا ع ــا قبلي ــبق تطبيقه ــي س الت
ــق  ــث طب ــا ، حي ــا بعدي ــة تطبيق ــة والضابط التجريبي
ــج. ــد النتائ ــة ورص ــم تصحيح ــدي وت ــار البع االختب

نتائج أسئلة الدراسة وتفسريها:
ــه: توجــد فــروق ذات  تنــص أســئلة الدراســة عــىل أن
ــطي الدرجــات للطــالب  ــني متوس ــة ب ــة إحصائي دالل
ــة  ــالب املجموع ــطات ط ــني متوس ــا ب ــني فكري املعاق
ــة، ومتوســطات درجــات طــالب املجموعــة  التجريبي
ــطات  ــح متوس ــدي، لصال ــق البع ــة يف التطبي الضابط

ــة. ــة التجريبي ــالب املجموع ــات ط درج
ــتخدام  ــم اس ــرض ت ــذا الف ــة ه ــن صح ــق م وللتحق
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اختبــار "ت" للكشــف عــن داللــة الفــروق بــني 
متوســطي املجموعــة التجريبيــة واملجموعــة الضابطــة، 
يف التطبيــق البعــدي الختبــار التحصيــل الــدرايس 

للطــالب املعاقــني فكريــا، ويف املقيــاس ككل بعــد 
تطبيــق برنامــج الدراســة عليهــم، واجلــدول )5( 

ــك: ــح ذل يوض
اجلــدول )4( قيمــة "ت" للفــروق بــني متوســطات درجــات القيــاس البعــدي للمجموعــة التجريبيــة واملجموعــة الضابطــة يف اختبــار التحصيــل الــدرايس 

للطــالب املعاقــني عقليــا ويف املقيــاس ككل

حجم التأثردرجة احلرية مستوى الداللةقيمة »ت«عمناملجموعةاالختبار

التحصيل الدرايس
2028.550.3جتريبية

4.80.01185.4
2016.966ضابطة

ــات  ــط درج ــاع متوس ــدول )4( ارتف ــن اجل ــح م يتض
ــدي يف  ــق البع ــة يف التطبي ــة التجريبي ــالب املجموع ط
ــات  ــط درج ــن متوس ــدرايس، ع ــل ال ــار التحصي اختب
طــالب املجموعــة الضابطــة، وقــد بلــغ متوســط 
درجــات املجموعــة التجريبيــة يف التطبيــق البعــدي يف 
ــغ  ــني بل ــدرايس ) 28.5 ( يف ح ــل ال ــار التحصي اختب
الضابطــة )16.9(،  املجموعــة  متوســط درجــات 
وهــي دالــة إحصائيــا عنــد مســتوى ) 0.01( وللتأكــد 
ــم  ــد حج ــاب وحتدي ــث بحس ــام الباح ــك؛ ق ــن ذل م
ــح  ــث يتض ــة ) d(، حي ــة قيم ــك بمقارن ــر، وذل التأث
ــر؛  ــر كب ــم التأث ــة حج ــدول أن قيم ــالل اجل ــن خ م
حيــث إنــه أكــرب مــن 0.8 ، وهــي تســاوي )5.4( يف 

ــدرايس. ــل ال ــار التحصي اختب
ومــن ثــم يمكــن القــول: إن التدريــس وفــق برنامــج 
ــدى  ــدرايس ل ــل ال ــن التحصي ــد م ــط يزي ــم النش التعل

ــا . ــني عقلي ــالب املعاق الط
أنشــطة  اســتخدام  بــأن  ذلــك  تفســر  ويمكــن 
النشــط يســاعد الطــالب  التعلــم  وإســرتاتيجيات 
املعاقــني عقليــا عــىل حتســني مســتوياهتم املعرفيــة 
واألكاديميــة، كــام أهنــا مــن خــالل التفاعــل مــع 
ــة ومهــارات  اآلخريــن تزيــد مــن مهاراهتــم االجتامعي
تعزيــز  يف  هــذا  ُيســهم  وبالتــايل  بالنفــس،  الثقــة 

لدهيــم. الذاتيــة  الكفــاءة  مهــارات  مســتويات 
ــة  ــه نتيج ــارت إلي ــا أش ــع م ــة م ــك النتيج ــق تل وتتف

ــت  ــي توصل ــمري )2016م(، الت ــة الش ــة دراس دراس
وإســرتاتيجياته  النشــط  التعلــم  أســاليب  أن  إىل 
ــم  ــني للتعل ــا، القابل ــني ذهني ــال املعاق ــح لألطف تصل
الذيــن يعانــون مــن انخفاضــا يف التحصيــل الــدرايس، 
ــرتاتيجيات  ــة، وأن اس ــاءة االجتامعي ــورًا يف الكف وقص
التعلــم النشــط ســاعدت عــىل هتيئــة ظــروف مناســبة 
ــة  ــارات االجتامعي ــلوكيات وامله ــة الس ــم، وتنمي للتعل
ــة  ــاءة االجتامعي ــو الكف ــم نم ــن ث ــا، وم ــوب فيه املرغ
التحصيــل  زيــادة  يف  وأيضــا  األطفــال،  لــدى 
التالميــذ، ويف زيــادة دافعيتهــم  األكاديمــي لــدى 
ــدرايس  ــل ال ــتوى التحصي ــاع مس ــم، وارتف إىل التعل

ــم. لدهي
ــة  ــة دراس ــه نتيج ــت إلي ــد توصل ــا ق ــع م ــق م ــام تتف ك
التــي   (Devraj et al., 2010) وآخريــن  ديفــراج 
أثبتــت وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــني نتائــج 
االختبــار القبــي والبعــدي، وأن إســرتاتيجيات التعلــم 
ــة  ــالب للمعرف ــاب الط ــامهت يف اكتس ــد س ــط ق النش

ــرة. ــة كب ــدة بدرج اجلدي
وتبــني مــن خــالل النتائــج التــي توصلــت إليهــا 
الدراســة والدالــة عــىل وجــود فــروق ذات داللــة 
ــا  ــل عليه ــي حص ــات الت ــط الدرج ــة ملتوس إحصائي
لصالــح  تعــزى  البعــدي،  املقيــاس  يف  الطــالب 
فاعليــة  عــىل  ذلــك  يــدل  التجريبيــة،  املجموعــة 
اســتخدام بعــض إســرتاتيجيات التعلــم النشــط يف 
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تنميــة التحصيــل الــدرايس للطــالب املعاقــني فكريــا.

أوالً: ملخص النتائج:
ويتمثــل ذلــك يف عــرض أبــرز النتائــج التــي توصلــت 
إليهــا الدراســة، حيــث أظهــرت النتائــج وجــود 
ــتوى )0.01(  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ف
بــني متوســطي درجــات القيــاس البعــدي للمجموعــة 
ــط  ــح متوس ــة، لصال ــة الضابط ــة واملجموع التجريبي
درجــات املجموعــة التجريبيــة؛ ممــا يــدل عــىل فعاليــة 
اســتخدام إســرتاتيجيات التعلــم النشــط يف زيــادة 
ــراد  ــا أف ــني فكريًّ ــالب املعاق ــدرايس للط ــل ال التحصي

ــة. ــة التجريبي ــة املجموع عين

ثانًيا: توصيات البحث: 
رضورة االســتفادة مــن نتائــج الدراســة يف وضــع 	 

ــل  ــة التحصي ــة إىل تنمي ــج اهلادف ــم الربام وتصمي
الــدرايس للمعاقــني فكريــا، الــذي اعتمــدت 
ــن  ــد م ــه يف العدي ــة وتطبيق ــة احلالي ــه الدراس علي
الدراســات التجريبيــة مــع إســرتاتيجيات أخــرى، 

ــة. ــة احلالي ــج الدراس ــه بنتائ ــة نتائج ومقارن
ــطة 	  ــات واألنش ــج والتدريب ــر الربام رضورة توف

التحصيــل  تنميــة  إىل  تــؤدي  التــي  املختلفــة 
الــدرايس لــدى الطــالب املعاقــني فكريــا يف البيت 

ــة. واملدرس
التــي 	  الدراســات  مــن  املزيــد  إجــراء  رضورة 

ــائط  ــىل الوس ــد ع ــة تعتم ــواد تعليمي ــتخدم م تس
املتعــددة التفاعليــة يف شــكل نــص، وصــور، 
التحصيــل  لتعزيــز  بيانيــة؛  ورســوم  وفيديــو، 

ــا. فكريًّ للمعاقــني  الــدرايس 
املعاقــني 	  للطــالب  املبكــر  االكتشــاف  رضورة 

التحصيــل  يعانــون قصــوًرا يف  الذيــن  ــا  فكريًّ
ــة يف  ــراءات الوقائي ــع اإلج ــاذ مجي ــدرايس، واخت ال

الوقــت املناســب.
ــا، 	  ــني عقلي ــالب املعاق ــاه الط ــذب انتب رضورة ج

ــي  ــط الت ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــالل إس ــن خ م
تنمــي تفكرهــم، وتســاعد عــىل تنميــة اســتيعاهبم 

ــم. ومعارفه
إرشاك الطــالب املعاقــني فكريــا يف كل نشــاط 	 

مــن  املزيــد  إضافــة  خــالل  مــن  درايس، 
خمــزون  إىل  النشــط  التعلــم  إســرتاتيجيات 

. يــس ر لتد ا
رضورة تصميــم دورات تدريبيــة جلــذب الطــالب 	 

املعاقــني فكريــا، الذيــن لدهيــم مجيــع أنــامط التعلم 
يف بعــض الوقــت عــىل األقــل.
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