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 مقدمـة: 

جمعية المبّرات الخيرية إحدى المنظمات األهلية الكبرى في لبنان التي بدأت الطريق بمؤسسة لرعاية 
مرجعية دينية آنذاك )مبرة اإلمام الخوئي( تّم على أثرها تأسيس الجمعية  بمبادرة من 1711األيتام عام 

رسميًا بمبادرة من العالمة المرجع السيد محمد حسين فضل اهلل بهدف رعاية األيتام واحتضانهم. ومع الزمن 
نسان تطورت هذه الرعاية من حضانة إجتماعية إلى رعاية تنموية تربوية ثقافية وشاملة تهدف إلى بناء إ

 متوازن متكامل في العقل والروح والجسد ومنتج مساهم في بناء مجتمعه.

مـ مخلّفة أضرارًا جسيمة في مختلف مظاهر الحياة 1771وعندما انتهت الحرب اللبنانية بحلول العام 
كاملة اللبنانية االجتماعية، الصحية، الثقافية والتعليمية، تبنت جمعية المبّرات الخيرية مهّمة متجددة ومت

ركزت على رؤيا جديدة لدور المؤسسة حيث تم تكريس هذه المهمة الجديدة لغرض تطوير وتحسين األمور 
 التالية:

 التعليم األكاديمي والمهني -

 تعليم ورعاية األيتام والحاالت اإلجتماعية الصعبة -

 تعليم ورعاية ذوي اإلحتياجات الخاصة -

 31في مدى  لبنانية مشاريع مماثلة على مساحة ما لبث هذا المشروع أن تنامى، وانتشر للجمعو 
توزعت المؤسسات على مناطق العاصمة وضواحيها والجنوب والبقاع، وتنوعت ما بين  حيث سنة،

تعليمية أكاديمية، ومهنية، ورعائية لأليتام والحاالت اإلجتماعية الصعبة ولذوي اإلحتياجات الخاصة من 
إلعاقة التعلمية، إضافة إلى ذلك دار للمعلمين ومؤسسات صحية الصم والمكفوفين واإلعاقة اللغوية وا

 )مستشفى ومراكز صحية( ومؤسسات ثقافية وأخرى إنتاجية.
مع اتساع رقعة مؤسسات ومدارس جمعية المبّرات الخيرية بسرعة قياسية هائلة وانتشارها 

زدياد عدد  العاملين من المناطقي الواسع في أرجاء متعددة من أنحاء لبنان، والحركة السريعة في إ
تدريبية . وبالتالي بدأ التحضير لبرامج حاجة ملحة إعداد كوادر إدارية قيادية أصبحتربويين وغيرهم، 

شاملة إن من حيث مواد التدريب أو من حيث أنواع التدريب الذي ستخضع له هذه الكوادر عالوًة على 
صة المشاركة في مشروع تمام ولمدة ثالث سنوات. وخالل هذا الوقت، أتيحت لنا فر  مستوياته المختلفة.

ويتضمن هذا المشروع بناء قدرات ومهارات المعلمين على منهجية البحث اإلجرائي الذي يركز على 
التأمل التقييمي خالل جميع مراحل التخطيط والتنفيذ بهدف انتاج المعرفة، وتحديث تطبيق المهارات، 

هذه الناحية ّشكل مشروع تمام إطار لمشروع ثانوية الكوثر  واعتماد القياس كأساس للتغيير. ومن
 التجددي الذي يبغي التحسين والتطوير وبناء القدرات على أساس أرضية علمية وممنهجة.
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 مبررات المشروع

إنطالقًا من برنامج التطوير اإلداري الذي تنفذه جمعية المبّرات الخيرية لتدريب وتطوير كوادرها والذي 
عديد من الوحدات التدريبية كان من ضمنها اإلشراف على البرامج التعليمية، اإلشراف على العملية تضمن ال

التعليمية واإلشراف على عمل المعلمين. كان من ضمن مراحل البرنامج الطلب من جميع المؤسسات إجراء 
نشط والتعاوني إحدى األولويات مسح لإلحتياجات التدريبية لموظفيها للتدرب عليها فيما بعد.....وكان التعلم ال

التطوير التربوي المستند إلى المدارس في تحت عنوان "و االنضمام الى مشروع تمام التدريبية في ثانوية الكوثر 
إليجاد  دةوفر فرصة مهمة لبناء القدرات داخل المدرسة على اعتماد البحث األجرائي كطريقة جديالبلدان العربية"

من تحديد المشكلة الى جمع وتحليل  بدءً متبعين خطوات علمية وعملية وممنهجة الحلول لمشكالت معينة 
مشروع التعلم النشط  فجاء. المعلومات بمصداقية وثبات لكي يصبح هذا النمط من التفكير )ثقافة ونهج ( 

و بناء عليه تم  ترجمة عملية لمرحلتي التدريب و التقييممدارس المبّرات  -والتعاوني الذي تقوم به ثانوية الكوثر
و البحث اإلجرائي لقياس مهارات التعلم النشط والتعاوني  ليكون إختيار مشروع "التعلم النشط و التعاوني " 

 جزءًا من أهداف متابعة برنامج التطوير اإلداري في ثانوية الكوثر عبر: ك
المستندة  التدريبولويات أإتاحة الفرصة ألعضاء فريق مشروع تمام والمنسقين والمعلمين الختيار  -

وذلك من الموقع الوظيفي  إلى الحاجات الفعلية للمدرسة في تطبيق إستراتيجيات التعلم النشط
 الفعلي وفي السياق الواقعي للمدرسة.

للتطوير  إذ هو شكل مكون الرصد  مشروع التعلم النشط والتعاوني إكمال للخطة التنفيذية يعتبر -
 في المدرسة.التربوي كأولوية في تطوير العمل  لم النشطلمشروع التع مييو التقو المتابعة 

 التدرب التدريجي على تحمل مسؤولية تطوير اإلدارة التي ينتمي إليها فريق أعضاء مشروع تمام -
 .وبناء الكادر والقدرات عند فريق متمكن من نقل الخبرات عبر التدريب

 قياس والدالئل اإلحصائية.تعزيز ثقافة المتابعة والمشاركة والتقييم المبني على ال -

تطابقت أهداف مشروع تمام مع أهداف خطة التطوير المهني المدرسية من خالل تمكين المعلمين 
 من خالل:بقدرات بحثية وتفكيرية نقدية و التي تمثلت بمشروع التعلم النشط  

 بالتقصي، إقامة ورشات عمل للتدريب على مهارات التعلم التعاوني، ومهارات التعلم -
ومهارات حل المشاكل، ومهارات العرض كجزء من عرض ومناقشة خطط التطوير 

 ومتابعة تنفيذها.
 تنفيذ خطة التدريب لقياس السلوك المدخلي )قبل التدريب( والسلوك ما بعد التدريب. -
 توفير نظام متابعة في المدرسة يتسم بالمرونة والسرعة. -
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التي   من خالل تقارير مشروع تمامنشط إعداد تقرير تقييمي عن نتائج مشروع التعلم ال -
تسلط الضوء على الثغرات ونقاط الضعف ليصار الى اعداد خطوات 

   اجرائية لتحسين االداء وردم الثغرات

المتابعة لبرنامج التطوير اإلداري في ثانوية الكوثر كمدرسة من مدارس المبرات المعنية  -
 بالتطوير اإلداري. 

 
 الغاية من المشروع: 

 م النشط.جيات التعلتحسين نوعية التعليم عبر إستخدام المعلمين إلستراتيعمل على ال -1
عبر حل المشاكل، والتعلم بالتقصي، ومهارات العرض كطرائق  عند التالميذ تنمية مهارات التفكير الناقد -2

   .التعلم التعاونيمن خالل  للتعلم؛ والمهارات اإلجتماعية
 

  أسئلة البحث: 
تدريب المعلمين على طرائق التعلم النشط في إكساب المعلمين استراتيجيات التعليم  كيف سيؤثر -1 

 النشط؟
على تنمية مهارات التفكير الناقد، في مشروع التعلم التعاوني كيف سيؤثر تطبيق طرائق التعلم النشط  -2

 والعرض، والمهارات اإلجتماعية عند التالميذ؟
 داللة المشروع

تعلم التعاوني والنشط من برنامج التطوير اإلداري بعد بروز الحاجة للتدريب على تنبع داللة مشروع ال
. وذلك عبر ربط المشروع بالخطة 2112 -2112مهارات إستراتيجيات التعلم النشط في العام الدراسي 

التنفيذية لخطوات تدريب المعلمين حيث كان يوجد مؤشر لقياس أثر التدريب عند المعلمين والتالميذ. 
ووفر مشروع تمام فرصة لبناء قدرات فريق العمل الذي تابع مشروع تمام في ثانوية الكوثر، مما أّدى 

واإلجابة على التساؤالت التالية ذات وعدم اإلستعانة بجهات خارجية إلجراء البحث، إلى اإلعتماد على ال
 لقياس المطلوب من المشروع التدريبي في برنامج التطوير اإلداري. 

 تحديد مصادر المعلومات.كيفية  -1
 كيفية صياغة أدوات القياس. -2

 قياس الصدق في أدوات القياس. -3

 بناء منهجية لقياس مؤشرات المشروع التدريبي من خالل البحث اإلجرائي. -4
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 الطريقة

 مصادر المعلومات -أ

 . التالميذ 

 .الهيئة التعليمية 

 منسقونال. 

 زكريا حمادة ) منسق لغة  –)منسق رياضيات(  بالل جرادي :أعضاء لجنة التعلم النشط والتعاوني
سعاد مراح ) مديرة القسم  -شذا اسماعيل ) مديرة قسم رياض األطفال وقسم الدمج ( -انكليزية(
 الثانوي(.

 
 أدوات القياس -ب

 
 وصف أدوات القياس 

م النشط التعل مشروعأساسية للمهارات التي يتضمنها  تم إعداد استمارات مالحظة للمعلم تحت عناوين
كل مهارة خالل العملية ير إلى مدى تطبيق المعلم لمحكات تش التي مفصلةالمحكات والتعاوني مع ال

استمارة و ، محكاً  11عند المعلم وتألفت من  لتعلم التعاونيمهارات اوهي: استمارة مالحظة التعليمية.  
وتألفت من  مهارات حل المشاكلاستمارة مالحظة و ، محكات 8وتألفت من  التعلم بالتقصيمالحظة مهارات 

. كما أن استمارات المالحظة عند محكات 11وتألفت من  مهارة العرضاستمارة مالحظة ، و محكاً  13
التالميذ تحتوي على نفس المحكات للتأكد من مواءمة المدخالت مع المخرجات. وتم إعتماد مفاتييح التقييم 

ود هذه المحكات خالل التطبيق مع شواهد دالة على الستمارات المالحظة بحيث  تلحظ وجود أو عدم وج
 .الستمارات المالحظة( 1)أنظر ملحق رقم  صحة ما ورد في مفاتييح التقييم

أما الهدف من استبيانات الرأي لكل من المعلم والتلميذ الموائمة إلستمارات وتّم اعداد استبيانات للرأي.  
عند  ذاتي يعكس مدى المعرفة الذاتية والممارسة الفعلية المالحظة فهو توفير تقاطع للمعلومات، وتقييم

= 1خالل تطبيق هذه المهارات. ولهذا الهدف تم إعتماد مقياس يتألف من أربع مستويات:  المعلمين من
 = أبدًا.4= أحيانًا، و3= غالبًا، 2دائمًا، 

 

 كيفية إعداد أدوات القياس 
 :تطوير أدوات القياس من خالل -1

 عند وضع المحكات الخاصة بمهارات مشروع التعلم التعاوني راجع واألدبيات اإلستفادة من الم
والنشط وهي: مهارات التعلم التعاوني، مهارة التعلم بالتقصي، مهارة حل المشاكل، ومهارة 

 العرض للبدء بتحضير أداة القياس الخاصة بإستمارة المالحظة عند المعلمين.
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 الذي يعزز التعلم التعاوني عبر التعلم  تبعة في المدرسةالم النشاط األدائيآلية طالع على إلا
عبر المشروع ومهارة العرض لدراسة تقاطع المحكات الواردة في اآللية مع المحكات التي 

 استخلصت من المراجع. 

  اإلطالع على آلية اإلشراف على عمل المعلمين المتبعة في المدرسة، التي توضح تطور آداء
ياجات التدريبية، وتحدد مواصفات المعلم الفعال عند استخدام إستراتيجيات المعلمين وتحدد اإلحت

التعلم النشط وذلك لدراسة مدى مواءمة مفاتييح التقييم وتقاطعها مع المحكات التي سوف تعتمد 
 عند إعداد مسودة أولية ألدوات القياس.

 مراجع، وآلية النشاط صياغة مسودات أولية ألدوات القياس بناء على ما  تم إستخالصه من ال
 األدائي، وآلية اإلشراف على عمل المعلمين.

تطبيق ألدوات القياس األولية من قبل المنسقين عند المشاهدة داخل الصفوف عبر ملىء استمارات  -2
مهارات حل المشاكل، و التعلم بالتقصي، المالحظة عند المعلم لكل من مهارات التعلم التعاوني، مهارات 

. وأوضح قياس السلوك )قبل التدريب( في مرحلة جمع المعلومات عن السلوك المدخلي ومهارات العرض
في إستمارات  حكاتالسبب يعود إلى عدم وضوح بعض المنسبة مئوية متدنية و المدخلي تحقق 

المالحظة في جميع مهارات مشروع التعلم النشط والتعاوني مما استوجب إدخال التعديالت على صياغة 
  هذه المحكات.

عطاء ( في  TAMAMمع ممثل فريق العمل في ) عقد االجتماعات  -3 التغذية الجامعة األمريكية وا 
تم  إلى أنوالتعديل عليها  ساعد في تنظيم منهجية التفكير لتصويب العمل على أدوات القياس  الراجعة

 ألدوات القياس عند المعلم. وصل الى الصياغة النهائيةتال

 

تها مع مواءمعند التالميذ لمحكات مهارات مشروع التعلم التعاوني والنشط ل صياغة استمارات المالحظة -4
في مهارات التعلم التعاوني، التعلم بالتقصي،  المعلم عند مالحظةال اتاستمار  المحكات الموجودة في

 . مهارات حل المشاكل، ومهارات العرض
 ات التعلم التعاوني، التعلم بالتقصي،مهار صياغة إستبيانات الرأي لكل من المعلمين والتالميذ لمحكات  -2

 بعد مواءمتها للمحكات الواردة في استمارات المالحظة. هارات حل المشاكل، ومهارات العرضم

 
 اإلجراءات المتبعة في البحث 

عقد اجتماعات مع مدراء الحلقات والمنسقون لعرض الخطوات اإلجرائية التي ستتخذ وما هية دورهم  -1
 فيها.

 الذين سيخضعون للتدريب وبالتالي للمشاهدات الصفية حتياجات معلمي صفوف العينةإجراء مسح عن إ -2
 وهي األول، والرابع،  والسابع، واألول ثانوي بناء على آلية اإلشراف على عمل المعلمين.
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ارات مشروع التعلم النشط والتعاوني وهي: مهارات التعلم التعاوني، عن مهبرنامج تدريبي تحضير  -3
 لم بالتقصي، ومهارات حل المشاكل، ومهارة العرض.مهارات التع

جمع معلومات عن السلوك المدخلي )ما قبل التدريب( من خالل إستمارات المالحظة وملء استبيانات  -4
 الراي عند المعلمين.

 إجراء التدريب عبر إقامة ثالث ورش عمل في األيام التربوية، واإلشراف اإلحتضاني لبعض المعلمين. -2

الصفوف مرة واحدة قبل التدريب ومرة أخرى بعد التدريب لكل مهارة من مهارات التعلم  الحضور داخل -2
النشط والتعاوني من قبل اعضاء فريق البحث ومدراء الحلقات والمنسيقون  لمتابعة تطبيق هذه المهارات 

قياس أثر على أنها تشكل مسار طبيعي إلتباع إستراتيجيات التعلم النشط قبل البدء بجمع المعلومات ل
 التدريب.

عند التالميذ عبر إستمارات المالحظة لصفوف الرابع لمرة واحدة  المدخليجمع معلومات عن السلوك  -1
لكل مهارة  ولكن لم تدرج في التقرير لعدم لحظ األثر بعد تدريب المعلمين وملء استبيانات الراي 

 الخاصة بكل مهارة من مهارات مشروع التعلم النشط والتعاوني.

 وتحليلها. SPSSإدخال المعلومات على برنامج  -8

إدخال  جمع معلومات ما بعد التدريب عند معلمي صف الرابع من خالل المالحظة واستبيانات الراي, -7
 وتحليلها. SPSSالمعلومات على برنامج 

 اعداد التقرير  . -11  
 النتائج

 النتائج اإلجمالية -1
التعلم النشط والتعاوني عند معلمات صفوف حكات  جميع مهارات منسبة تحقق  ( 1)جدول رقم  تعرض النتائج

وأعتمدت طريقة المقارنة بين نتائج قياس الرابع أساسي في مواد العلوم والرياضيات واللغة العربية واألجنبية.
مهارات التعلم السلوك المدخلي )قبل التدريب( والسلوك ما بعد التدريب بناًء للمحكات التي تم وضعها في 
%بناء على 11 التعاوني، مهارات التعلم بالتقصي، مهارات حل المشاكل، ومهارات العرض. وتم تحديد نسبة

كمؤشر لتحقيق كل محك من المحكات الواردة في مهارات مشروع التعلم النشط   عدد المحكات في كل مجال
 والتعاوني.

والتعاوني. وقد تم تحقيق تقدم  في جميع محكات التعلم النشطالنسب  ( تحقق1يظهر الجدول رقم )
، % من اكتساب مهارة التعلم بالتقصي1وتحقيق تقدم بنسبة  % في اكتساب مهارة التعلم التعاوني، 11بنسبة 

% 34نسبة  تقدم وتم تحقيق وبالرغم من هذا التحسن ما زالت النسبة المحققة بعيدة عن المستوى المعياري. 
 ي اكتساب مهارة العرض. % ف12في مهارة حل المشاكل، ونسبة 

 
 التعلم النشط والتعاوني عند المعلمحكات ( نسبة تحقق م1جدول رقم )
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 المهارات
 مهارات العرض مهارات حل المشاكل التعلم بالتقصي التعلم التعاوني 

 المالحظة

نسبة السلوك 
 المدخلي

21% 11% 42% 24% 

نسبة ما بعد 
 التدريب

11% 11% 17% 12% 

 ياستبيان الرأ

نسبة السلوك 
 المدخلي

11% 47% 24% 17% 

نسبة ما بعد 
 التدريب

82% 21% 84% 81% 

 
ونلحظ في نتائج إستبيان الرأي أنَّ نظرة المعلم لقدراته في مهارات التعلم النشط والتعاوني قد تحسنت ما عدا في 

ن الن نسبة تحقيق المحكات ال وهذا ما أشارت إليه  نتائج إستمارات المالحظة من تحسمهارة التعلم بالتقصي 
ستبيان الرأي 11تزال تحت  % . أما بالنسبة للتباين بين نسبة تحقق مهارات التعلم بالتقصي بين المالحظة وا 

فيشير إلى إحتمال فهم خاطىء من قبل المعلم للمحكات الواردة في مهارات التعلم بالتقصي، وهذا يستدعي إجراء 
وضيح وشرح فهمه للتعلم بالتقصي، وإلعطاء شواهد قابلة للقياس من خالل مجموعات عمل مركزة تهدف إلى ت

شرح ما يطبقون داخل الصف واعطاء نماذج شرح دروس تعبر عن كيفية تطبيقه لكل محك من محكات مهارة 
 التعلم بالتقصي للتأكد من فهمه لهذه المحكات.

  
 النتائج التفصيلية -2

-2%، يظهر الجدول رقم )11مهارات التعلم التعاوني لمعيار  من بالنسبة لقياس نسبة تحقق كل محك
)التقييم الفردي( مرّده الى ان المعلمات يفضلن تأجيل التقييم الفردي بعد التطبيق  8ان التراجع في مؤشر رقم ( أ

عة وتم استنتاج هذا من خالل اجتماعات ما بعد المشاهدة العطاء التغذية الراج المركز خالل العمل الجماعي
للتأكد من  اكتساب المهارات أو االهداف رغم أن التقييم الفردي مذكور في التحضير اليومي  مع المعلمين. 

يعود الى تقرير  11% للمؤشر رقم 11أثناء تطبيق استراتيجية العمل التعاوني. وعدم تحقيق النسبة المحددة 
اء التالميذ لبعضهم ولم تلحظ نقاشات حادة المشاهد والذي أوضح عدم طرح موضوع يتطلب نقاش ليبرز تقبل ار 

حيث أن التغذية الراجعة  11رقم  وجودة. كذلك األمر بالنسبة للمحكضمن المجموعات لذا اعتبرت غير م
 التصحيحية بين أعضاء الفريق مرتبطة بنوع النقاش ومدى تبادل اآلراء.
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 د المعلممهارات التعلم التعاوني عنمحكات نسبة تحقق  أ(: -2جدول رقم )
 

 المالحظة 

 نسبة ما بعد التدريب نسبة السلوك المدخلي مهارات التعلم التعاوني

 73.33 يوزع التالميذ في مجموعات متعددة المستويات -1
93.33 

يضع تعليمات توضح التصرفات المالئمة خالل تطبيق  -2
 60 التعلم التعاوني

86.67 

 53.33 يتأكد من توزيع األدوار داخل كل مجموعة -3
86.67 

 40 يتأكد من أن كل تلميذ يلتزم بدوره -4
93.33 

 66.66 يتجول بين التالميذ ليتأكد من صحة تطبيق اإلستراتيجيات -2
73.33 

 66.66 يناقش تصرفات التالميذ خالل العمل التعاوني -2
93.33 

 73.33 يعطي التغذية الراجعة التصحيحية والتأكيدية -1
80.00 

 53.33 ميذ بشكل فردييقيم التال -8
40.00 

 53.33 يقيم التالميذ بشكل مجموعات -7
73.33 

 60 يشجع التالميذ على تقبل آراء اآلخرين -11
66.67 

يؤكد على استخدام التغذية الراجعة التصحيحية بين  -11
 46.6 أعضاء الفريق/المجموعة

60.00 

 %60 المجموع
77% 
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 مهارات التعلم بالتقصي عند المعلمقق محكات ب(: نسبة تح -2جدول رقم )
  

 المالحظة

 نسبة ما بعد التدريب نسبة السلوك المدخلي مهارات التعلم بالتقصي

 20.00 يطرح سؤااًل يعكس موضوع االستقصاء  -1
26.67 

 6.67 يطرح اسئلة مفتوحة تفسح المجال إلجابات متعددة -2
26.67 

 13.33 رضيةيشجع التالميذ على اختيار أو تكوين ف -3
20.00 

 20.00 يعطي أمثلة عن مصادر المعلومات -4
26.67 

 20.00 يحفز التالميذ على تحديد مصادر المعلومات بأنفسهم -2
26.67 

 26.67 يراقب التالميذ أثناء إنجاز عملهم -2
6.67 

يحفز التالميذ على تحليل المعلومات أو النتائج  -1
 20.00 بأنفسهم

6.67 

 20.00 يعطي تغذية راجعة تصحيحية -8
20.00 

 %10 المجموع
77% 

 
وقد % المحدد 11ن جميع محكات مهارات التعلم بالتقصي لم تحقق مؤشر ب( أ -2يتبين من الجدول رقم ) 

أن معلمي قسم اللغات العربية واالجنبية يجدون صعوبة في استخدام وتطبيق المهارة وخاصة مع  يكون السبب
 مارات المالحظة وسؤال المنسقين.صف الرابع وهذا بعد االطالع على االست

 

 مهارات حل المشاكل عند المعلمج(: نسبة تحقق محكات  -2جدول رقم ) 
 

 المالحظة

نسبة السلوك  مهارات حل المشاكل
 المدخلي

 نسبة ما بعد التدريب

 60.00 يحضر بيئة صفية لطرح مشكلة -1
80.00 

 60.00 يؤكد على وجود مشكلة بحاجة إلى حل. -2
66.67 

 53.33 التالميذ على تحليل المشكلةيشجع  -3
93.33 

 60.00 يحفز التالميذ على إيجاد حلول للمشكلة -4
86.67 

 53.33 يحفز التالميذ على دراسة وجهات نظر مختلفة -2
93.33 
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( وبالرغم من تقاربها مع النسبة المرجّوة إالَّ أنها ما 12، و11، 8، 2) ج( أن المحكات-2يوضح الجدول رقم )

رقم  ة في التطبيق. أما بالنسبة للمحكإلى حاجة المعلمين للمرونة والسرع قد يكون%، ومرّد ذلك 11زالت دون 
وسيصار الى تطبيق عمل  ( فيمكن تفسيره بوجود فهم خاطىء لكيفية تحديد الوقت حسب نوعية المشكلة13)

 .  عات مزكرة لرصد و استبيان ذلكمجمو 
 

 .مهارات العرض عند المعلمد(: نسبة تحقق محكات  -2)جدول رقم 

يوجه التالميذ لتنظيم أفكارهم بهدف تحديد القضايا األساسية  -2
 53.33 الضرورة للوصول إلى حل

80.00 

األولويات بهدف إحداث تغيرات في  يوجه التالميذ لتحديد -1
 46.67 القضايا لحل المشكلة 

73.33 

 46.67 يشجع النقاشات التي تدعم الحلول -8
66.67 

يطلب من التالميذ تحديد أدلة إلختيار الحل األنسب )يمكن  -7
 26.67 للمعلم القيام بذلك وفقاً لمستوى المشكلة(

86.67 

 66.67 46.67 حل األنسبيعطي فرصة لآلخرين إلبداء الرأي ونقد ال -11

يعطي تغذية راجعة على إختيار الحل األنسب من قبل  -11
 46.67 التالميذ

86.67 

 66.67 33.33 يتأكد من إدراك التالميذ لخطوات مهارة حل المشكلة -12

 46.67 46.67 يحدد الوقت المناسب إليجاد الحل -13

 %77 %45 المجموع

 المالحظة

 نسبة ما بعد التدريب نسبة السلوك المدخلي مهارات العرض

 73.33 يؤمن بيئة صفية محفزة -1
86.67 

 80.00 يرشد التالميذ لإلصغاء بهدوء -2
86.67 

 73.33 يطرح أسئلة حول المضمون -3
86.67 

 73.33 يدير العملية التعليمية لتسهيل طرح األسئلة -4
73.33 

 60.00 يتأكد من استخدام التالميذ لقواعد لغة صحيحة -2
73.33 

 66.67 يتدخل عند ورود معلومات أو مصطلحات علمية غير دقيقة -2
46.67 

 60.00 يرشد التالميذ لتقبل االنتقاد -1
53.33 

 60.00 العرضيتأكد من التزام التلميذ بمهلة  -8
80.00 

 73.33 يعطي تغذية راجعة تشجيعية حول آداء التلميذ -7
33.33 
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ونتـــائج مهـــارة العـــرض تشـــير إلـــى أن أســـباب التحســـن تعـــود إلـــى اطـــالع المعلمـــين علـــى محكـــات مهـــارة 

المشــاهدة ومناقشــة المحكــات الموجــودة ضــمن هــذه المهــارة مــن اجــل الســعي الــى  العــرض خــالل جلســات مــا قبــل
اكتسـاب التلميـذ لهـا، و التطبيـق االســبوعي وحتـى اليـومي لهـذه المهـارة واالشــراف علـى تقييمهـا مـن قبـل المنســقين 

لتعلميـة داخـل , باالضافة الى ان مهارة العرض هـي نشـاط يـومي ضـمن العمليـة االرشاد المعلم واثارة الوعي عنده
الصـف نتيجـة الــتعلم المرتكـز علــى التلميـذ و ايضــا هـي مهـارة تقيــيم شـهريا و موجــودة ضـمن معــايير التقيـيم علــى 

 .  دفتر العالمات
 

وأخيرا، لم يتضمن التقرير نتائج توضح مدى اكتساب التالميذ لمهارات التعلم التعاوني، والتعلم بالتقصي، وحل 

 7بعد تدريب المعلمين وذلك لألسباب التي تم ذكرها سابقًا في النقطة رقم المشكالت، ومهارات العرض 

والتابعة بإجراءات البحث؛ وهي أنه تم جمع معلومات عن السلوكي المدخلي )قبل التدخل( عند التالميذ ولكن 

ث على لم تدرج ألنه لم يتم جمع معلومات عن األثر بعد التدريب. ولكن خطوات البحث مستمرة للعام الثال

التوالي والتي سوف تتضمن قياس أثر التدريب على اكتساب التالميذ لهذه المهارات إلكمال اإلجابة على كل 

 أسئلة البحث.

 مناقشة

تدريب المعلمين على طرائق التعلم النشط في الهدف األساسي من هذا البحث اإلجرائي هو دراسة أثر 
أثر تطبيق طرائق التعلم النشط على تنمية مهارات التفكير الناقد، إكساب المعلمين استراتيجيات التعليم النشط، و 

. وقد تم جمع المعلومات عن عند التالميذ التعلم التعاونيمن خالل مهارات  والعرض، والمهارات اإلجتماعية
في السلوك المدخلي )قبل التدريب( عند التالميذ، على أن يتم جمع المعلومات عن أثر التطبيق عند التالميذ 

  نهاية هذا العام الدراسي.  

% المحدد كمؤشر لتحقيق محكات التعلم النشط والتعاوني من 11بناًء على النتائج فقد تم تحقيق معيار  
التعلم التعاوني، وحل المشاكل، والعرض، ولكن لم تتحقق النسبة في مهارات التعلم بالتقصي. ومن 

يب لجميع المعلمات على تطبيق هذه المهارة على ان فيما يخص التعلم بالتقصي اعادة تدر التوصيات 
يتضمن التدريب ورش عمل هدفها اجراء تطبيق فعلي لمهارة التعلم بالتقصي في جميع المواد وليس فقط 

 53.33 يعطي مهلة لتصحيح المعلومات الخاطئة -11     
80.00 

 %64 المجموع
77% 
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للمتدربين لتحضير درس مبني على استخدام خطوات التعلم  مهمة عمليةالعلوم والرياضيات، واعطاء 
من قبل المدرب للتأكد من اكتساب المتدربين المعرفة التي تساعد في  بالتقصي واعطاء التغذية الراجعة

اعداد وتحضير دروس مبنية على التعلم بالتقصي. ويتم التركيز على النقاط التي بحاجة إلى تحسين في 
( 3، و)( مراقبة التالميذ اثناء انجاز عملهم2( تشجيع التالميذ على تكوين فرضية، )1المهارات التالية: )

  فيز التالميذ على تحليل النتائج بأنفسهم.تح
فقد كانت أبرز نقاط القوة في توزيع المجموعات، والتأكد من توزيع االدوار  للتعلم التعاونيأّما بالنسبة 

العالية إلى تطبيق العمل التعاوني مرتين في  ويعزى السبب إلى النسبوااللتزام بها، ومناقشة تصرفات التالميذ. 
در  اك المعلمين إلى أهمية توزيع المجموعات كعامل أساسي في العمل التعاوني. بينما أبرز النقاط التي األسبوع وا 

 هي بحاجة الى تحسين فهي التقييم الفردي، والتأكيد على استخدام التغذية الراجعة بين أعضاء المجموعة. 
 

ّدة أسباب وهي: وجود المهارة فقد تم تحقيق أكبر نسبة تقدم لع مهارة حل المشاكلوبالنظر إلى محكات  
بأكثر من مادة في الخطط التعليمية، وتطبيق المهارة بشكل اسبوعي في الصفوف. ومن أبرز نقاط القوة في 
محكات مهارة حل المشاكل هي تشجيع التالميذ على تحليل المشكلة، و تحفيز التالميذ على دراسة وجهات نظر 

فكانت تحديد الوقت المناسب اليجاد الحل،  لنقاط التي بحاجة الى تحسينمختلفة وعلى ايجاد حلول. بينما ابرز ا
 واعطاء فرصة إلبداء الرأي ونقد الحل االنسب، والتأكد من ادراك التالميذ لخطوات مهارة حل المشاكل.

ومن أبرز نتائج محكات مهـارة العـرض تظهـر فـي النسـبة المتدنيـة للمحـك  " يتـدخل عنـد ورود معلومـات 
حات علمية غير دقيقة"، وذلك يعود إلى أن المعلم يركز على المهارات األدائية للعرض واللغة بداًل من أو مصطل

التركيـز علـى محتـوى ومضــمون العـرض. كمـا أن نسـبة التراجــع فـي المحـك  " يرشـد التالميــذ لتقبـل االنتقـاد" مــرّده 
طلــب وتحفـز علـى النقـاش واإلنتقــادات، إلـى المالحظـة لمـرة واحــدة حيـث لـم يكـن فــي معظـم المشـاهدات حـاالت تت

والضـــعف فـــي محـــك  " يعطـــي تغذيـــة راجعـــة تشـــجيعية حـــول آداء التلميـــذ"، يعـــود إلـــى مـــأل اإلســـتمارات مـــن قبـــل 
فـرال المعلومـات الـواردة فـي تقريـر الحضـور المفتـوح، ولكـن بعـد التـدريب تـم فهـم المحكـات  المنسق قبـل التـدريب وا 

وأيضــًا إلــى أن جمــع المعلومــات بعــد  evidence based researchهــوم بشــكل أفضــل وتقــدير المعلمــين لمف
 التدريب تم لمرة واحدة فقط بينما تم ثالث مرات عند قياس السلوك المدخلي مما يؤثر على النتيجة النهائية.

هــي تــأمين بيئــة محفــزة، وارشــاد التالميــذ الــى االصــغاء، وطــرح  مهــارة العــرضومــن أبــرز نقــاط القــوة فــي 

 حول مضمون العرض، والتأكد من اإللتزام بوقت العرض.اسئلة 

 أما التوصيات فهي:
متابعة البحث لإلجابة على سؤال البحث الثاني وهو "كيف سيؤثر تطبيـق طرائـق الـتعلم النشـط علـى  -1

عنــد  الــتعلم التعــاونيمــن خــالل مهــارات  تنميــة مهــارات التفكيــر الناقــد، والعــرض، والمهــارات اإلجتماعيــة
 يذ؟" والذي سيبدأ العمل عليه مع بداية العام الدراسي الجديد بعد وضع خطة  عن كيفية المتابعة.التالم
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 %. 11اعادة تدريب المعلمات على المحكات  التي لم تحقق النسبة المحددة   -2
مـع المعلمـين الـذين لـم يحققـوا النسـبة المرجـوة مـن قبـل المنسـقين وباشـراف    إشراف إحتضاني  اجـراء   -3

 من اعضاء لجنة التعلم النشط والتعاوني في ثانوية الكوثر.
مأل إسـتمارة المالحظـة عنـد المعلـم لكـل مهـارات الـتعلم النشـط والتعـاوني لقيـاس السـلوك بعـد التـدريب  -4

 ألكثر من مرة كما حصل عند قياس السلوك المدخلي قبل التدريب.
  

ءمتـه مـع تطلعـات ثانويـة الكـوثر عنـد البـدء ببرنـامج التطـوير ومن النقاط المهمة التـي سـّلط عليهـا هـذا البحـث موا
اإلداري والتركيــز علـــى تحقيـــق مواصــفات المعلـــم الفّعـــال لتفعيــل الـــتعلم النشـــط داخــل الصـــفوف إلكســـاب التالميـــذ 
مهــارات التفكيــر الناقــد، والعــرض والمهــارات االجتماعيــة والتــي يهــدف إليهــا المشــروع فــي الســؤال الثــاني مــن أســئلة 

لبحــث كنــاتج لهــذا البحــث اإلجرائــي. والنــاتج الثــاني الــذي يهــدف إليــه البحــث اإلجرائــي هــو التأكيــد علــى إدخــال ا
عتبــار المؤشــرات التــي وردت فــي أدوات القيــاس عنصــر  محكــات الــتعلم النشــط والتعــاوني فــي الخطــط التعليميــة وا 

 ثابت عند تقييم أداء المعلمين.

مدى ثبات المعلمين الذين خضعوا للتدريب، وعامل  االعتبار يجب األخذ بعين ومن ناحية أخرى ف 
 الوقت. 

فإن هنالك أسئلة بحث التفكر التأملي، وبما أن من أحد أهداف البحث اإلجرائي هو تطوير مهارات  
، وهذا ما (reflective practitioners) جديدة يمكن طرحها لناحية كيف ننمي مهارات المعلمين ليصبحوا

د البدء بدورات تدريب المتدربين، وعند إعداد أدوات قياس إلستبيان رأي المعلمين من خالل فكرنا به عن
مقارنة رأيهم مع ما سيرد في إستمارات المالحظة. ومن خالل النتائج نستطيع أن نحدد مدى نقل شعور 

وسوف نقوم بإجراء الملكية بالمشروع للمعلمين، ويشكل إستبيان الرأي نوع من المساءلة الذاتية للمعلمين. 
مجموعات عمل مركزة للمعلمين والتالميذ لمعرفة مدى إكتساب المعارف ومهارات التطبيق الخاصة بمحكات 

 التعلم النشط والتعاوني.
وتعديل  خرى تتعلق بمدى فعالية تطبيق مهارات التعلم بالتقصي في اللغاتوهنا ال بد من طرح أسئلة أ 

ارة المالحظة بما يتناسب مع المرحلة العمرية لصفوف الحلقة اإلولى صياغة المحكات الواردة في استم
عتماد المقابلة كوسيلة بديلة مع  والغاء استبيان الراي لصعوبة فهم التالميذ لللمصطلحات الواردة بالمحكات وا 

 تالميذ الحلقة االولى او اعداد مجموعات عمل مركزة . 
 

 
 

 اآلن..... إلى أين؟
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تبين أن هناك مشكلة في مهارة التقصي من حيث تحقيق النسبة المطلوبة، رغم التدريب بعد تحليل النتائج 
عليها. وبعد تحليل أسباب المشكلة فقد اتضح أن التدريب قد تضمن األسس العامة لمهارة التقصي، وبالتالي 

ات في موادهم فكل المعلمين اصبح لديهم الفكرة العامة عن التقصي ولكن لم يستطيعوا تكييف هذه المعلوم
وخاصة اللغات والرياضيات. ولذا فقد تقرر إعادة تدريب جميع معلمي العينة المؤلفة من معلمي صفوف 
األول والرابع والسابع واألول ثانوي على التقصي ولكن عن طريق التدريب حسب المواد عبر تطبيق مباشر 

لغة اإلنكليزية، معلمي اللغة الفرنسية أي دورة تدريبية لكل من معلمي ال -على المادة بمختلف الحلقات
 والعربية، الرياضيات والعلوم للحلقة األولى والثانية، والرياضيات والعلوم للحلقة الثالثة والثانوي.

 
أما بالنسبة لتالميذ األول والثاني؛ فسوف يتم تعديل صياغة المحكات الواردة في استمارة المالحظة بما 

لصفوف الحلقة اإلولى والغاء استبيان الراي لصعوبة فهم التالميذ للمصطلحات يتناسب مع المرحلة العمرية 
عتماد المقابلة كوسيلة بديلة مع تالميذ الحلقة االولى واعداد مجموعات عمل مركزة .  الواردة بالمحكات وا 

 

ائي من وتنطلق الحاجة في توسيع الفريق األساسي لمشروع تمام بشكل أخير إلى نشر ثقافة البحث اإلجر 
خالل زيادة العدد على مستوى المؤسسة في كافة أقسامها من إداريين ... ومعلمين لتأهيل فريق مؤثر في 
المحيط يسعى إلى التغيير وينعكس إيجابيًا على العملية التعليمية داخل الصفوف في مقاربة األمور وتحليل 

 المشكالت وحلها عن طريق البحث العلمي. 
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 1ملحق رقم 

 

 تعنلى بنسمه المبرات مدارس

 

 

 الكوثر ثنيوية

 02 :االصدار QMD-F49:لرمزا
 استمارة مالحظة المعلم

 مشروع التعلم النشط والتعاوني 
 211-211العام الدراسي:                                                                   

 

 المشاهد: ______________                                                   _______التاريخ: _______
 

 شواهد غير موجود موجود التعلم التعاوني
    يوزع التالميذ في مجموعات متعددة المستويات -1
يضع تعليمات توضح التصرفات المالئمة خالل تطبيق التعلم  -2

 التعاوني
   

    يع األدوار داخل كل مجموعةيتأكد من توز  -3
    يتأكد من أن كل تلميذ يلتزم بدوره -4
    يتجول بين التالميذ ليتأكد من صحة تطبيق اإلستراتيجيات -2
    يناقش تصرفات التالميذ خالل العمل التعاوني -2
    يعطي التغذية الراجعة التصحيحية والتأكيدية -1
    يقيم التالميذ بشكل فردي -8
    يقيم التالميذ بشكل مجموعات -7
    يشجع التالميذ على تقبل آراء اآلخرين -11
يؤكد على استخدام التغذية الراجعة التصحيحية بين أعضاء  -11

 الفريق/المجموعة
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 ______________المشاهد:                                                    التاريخ: ______________
 

 شواهد غير موجود موجود مهارات التقصي
    يطرح سؤااًل يعكس موضوع االستقصاء -1
    يطرح اسئلة مفتوحة تفسح المجال إلجابات متعددة-2
    يشجع التالميذ على اختيار أو تكوين فرضية-3
    يعطي أمثلة عن مصادر المعلومات-4
    ر المعلومات بأنفسهميحفز التالميذ على تحديد مصاد-2
    يراقب التالميذ أثناء إنجاز عملهم-2
    يحفز التالميذ على تحليل المعلومات أو النتائج بأنفسهم-1
    يعطي تغذية راجعة تصحيحية-8

                                                               
 

 المشاهد: ______________                                                   التاريخ: ______________    
 

 شواهد غير موجود موجود مهارات حل المشاكل
    يحضر بيئة صفية لطرح مشكلة-1
    يؤكد على وجود مشكلة بحاجة إلى حل.-2
    يشجع التالميذ على تحليل المشكلة-3
    يحفز التالميذ على إيجاد حلول للمشكلة-4
    يحفز التالميذ على دراسة وجهات نظر مختلفة-2
يوجه التالميذ لتنظيم أفكارهم بهدف تحديد القضايا األساسية الضرورة -2

 للوصول إلى حل
   

يوجه التالميذ لتحديد األولويات بهدف إحداث تغيرات في القضايا لحل -1
 المشكلة 

   

    يشجع النقاشات التي تدعم الحلول-8
ب من التالميذ تحديد أدلة إلختيار الحل األنسب )يمكن للمعلم القيام يطل-7

 بذلك وفقاً لمستوى المشكلة(
   

    يعطي فرصة لآلخرين إلبداء الرأي ونقد الحل األنسب-11
    يعطي تغذية راجعة على إختيار الحل األنسب من قبل التالميذ-11
    المشكلة يتأكد من إدراك التالميذ لخطوات مهارة حل-12
    يحدد الوقت المناسب إليجاد الحل-13

 
 



 17 

 تعنلى بنسمه المبرات مدارس

 

 

 الكوثر ثنيوية

 02 :االصدار QMD-F49:لرمزا
 استمارة مالحظة المعلم

 مشروع التعلم النشط والتعاوني 
 211-211اسي: العام الدر                                                                  

 

 المشاهد: ______________                                                   التاريخ: ______________
 
 

 شواهد غير موجود موجود مهارات العرض
    يؤمن بيئة صفية محفزة -1
    يرشد التالميذ لإلصغاء بهدوء -2
    يطرح أسئلة حول المضمون -3
    لية التعليمية لتسهيل طرح األسئلةيدير العم -4
    يتأكد من استخدام التالميذ لقواعد لغة صحيحة -2
    يتدخل عند ورود معلومات أو مصطلحات علمية غير دقيقة -2
    يرشد التالميذ لتقبل االنتقاد -1
    يتأكد من التزام التلميذ بمهلة العرض -8
    داء التلميذيعطي تغذية راجعة تشجيعية حول آ -7
    يعطي مهلة لتصحيح المعلومات الخاطئة -11

 

 


