
استراتیجیات التعلم النشط الجدید شرح كامل ومبسط
تعد استراتیجیات التعلیم النشط، من أھم االستراتیجیات الحدیثة التي حولت مسار العلم، من التعلم الروتیني الذي یعزز النمطیة

المملة، إلى التعلیم الحدیث الذي یعتمد على جعل العلم مرتبط بالمرح والمتعة، وكیف أننا نستطیع التعلم بشكل أبسط وتفاعل أكبر
وأعمق، فالتعلیم التقلیدي، وبالرغم من أنھ منحنا أشخاص مبدعین في الحیاة العامة، إال أنھ أیضا أدى في كثیر من األحیان إلى نفور

المتعلمین من العلم بسبب نمطیتھ، وھذا ما تم تدمیره في نظریة التعلیم النشط المتعلق بالمتعة وحب التوغل في أعماق المعرفة
والتعطش إلى المزید من العلم، وھذا ما سنكتشفھ سویاً في سیاق ھذا البحث.

ما ھو التعلیم النشط
یشیر التعلم النشط إلى مجموعة واسعة من استراتیجیات التدریس، التي یتم إشراك الطالب فیھا كمشاركین نشطین في تعلمھم أثناء

الفصل الدراسي مع معلمھم، وعادًة ما تتضمن ھذه االستراتیجیات قدًرا من الطالب یعملون مًعا أثناء الفصل، ومن المفترض أن تتم
بعض األنشطة بشكل فردي، مثل عملیات التفكیر أو العصف الذھني، بینما یجب أداء األنشطة األخرى في أزواج أو مجموعات

صغیرة، وتتراوح مناھج التدریس ھذه من األنشطة القصیرة والبسیطة، مثل كتابة المجالت وحل المشكالت والمناقشات المزدوجة،
إلى األنشطة األطول التي تتضمن أنشطة أو األطر التربویة مثل دراسات الحالة ولعب األدوار والتعلم المنظم القائم على الفریق

وغیرھا.
استراتیجیات التعلم النشط

في حقیقة األمر، أنھ ال یوجد عدد محصور من استراتیجیات التعلم النشط، فھي متنوعة ومتعددة، وترتبط كل منھا بأسلوب المانح
للعلم وھو المعلم، وقابلیة اإلستجابة من قبل المتلقي  والذي ھو الطالب، إضافة إلى مدى التفاعل في العمل الجماعي، فھذه

االستراتیجیات بالنھایة، ھي عنصر محفز لألنشطة الصفیة، وفیما یلي نذكر أھم ھذه االستراتیجیات المعروفة والمستخدمة:
استراتیجیة االستجواب المتبادل●
استراتیجیة العصف الذھني●
استراتیجیة مناقشات المجموعة الصغیرة●
استراتیجیة ألعاب وحل المشكالت●
استراتیجیة لعب األدوار●
استراتیجیة الحوار والمناقشات●
استراتیجیة السیناریوھات القصیرة●
استراتیجیة التعاون الثنائي●
استراتیجیة تعلم األقران●
استراتیجیة التعلم الذاتي●
استراتیجیة التدریس المتبادل●
استراتیجیة القبعات الستة●
استراتیجیة الخرائط الذھنیة●
استراتیجیة بانوراما●
استراتیجیة النقطة األكثر تعكیراً●
استراتیجیة الورقة الواحدة●

استراتیجیات التعلم النشط الجدید شرح كامل ومبسط
ُیشرك التعلم النشط الطالب في التعلم، باستخدام أنشطة مثل القراءة أو الكتابة أو المناقشة أو حل المشكالت وغیرھا، والتي تعزز

التحلیل والتركیب وتقییم محتوى الفصل، كما یوفر التعلم النشط داخل الفصل للطالب أیًضا فرًصا غیر رسمیة للتغذیة الراجعة حول
مدى فھمھم للمواد، فھذه األنشطة المخصصة لالستخدام في الفصل، وخاصة في أماكن المحاضرات، والتي یمكن تكییفھا مع أي

تخصص، ویستغرق معظمھا بضع دقائق فقط إلكمالھا، وفیما یلي نقدم شرحاً لكل منھا على حدى.
استراتیجیة االستجواب المتبادل

یشیر االستجواب المتبادل إلى نشاط الفصل الدراسي، حیث یتم عرض إستراتیجیات للطالب لفھم القراءة بشكل أفضل، وتعمل ھذه
االستراتیجیات على زیادة مشاركة الطالب خالل عملیة القراءة ، مما یساعدھم على البقاء مشاركین وتحسین فھمھم العام، وتبدأ ھذه

العملیة بتوضیح كیفیة عمل االستراتیجیات، ثم یعمل الطالب مًعا في مجموعات لفھم العملیة بشكل أفضل، وأخیًرا، وبمجرد أن
یشعر الطالب بالراحة، فإنھم یستخدمون ھذه االستراتیجیات بأنفسھم، وھذه االستراتیجیة لھا تأثیر بعید المدى في المستقبل، من خالل

تطبیق التفاعل االجتماعي بین الفرد ومحیطھ، وتجاوب الفرد مع معطیاتھ المستقبلیة.
استراتیجیة العصف الذھني

في ھذه االستراتیجیة ُیطلب من الطالب إنشاء أفكار حول موضوع أو فئة أو سؤال معین أثناء قیام المعلم بتسھیل وتسجیل اإلجابات
على السبورة، وھذا یتطلب تشجیع الطالب على االعتماد على المعرفة والخبرات السابقة، كما أنھ من المھم االعتراف بجمیع

اإلجابات خالل فترة تولید الفكرة ھذه، ویمكن تكییف العصف الذھني مع الفصول الصغیرة أو الكبیرة، في أي تخصص وأي فترة



زمنیة، وھذا یتطلب جھد كبیر من قبل المعلم، وخاصة قبول جمیع األفكار الناتجة عن العصف الذھني، وكیفیة توجیھھا حسب
أھمیتھا من حیث أنھا جیدة أو سیئة، وكیفیة مساعدة الطالب على تحسینھا، فالعصف الذھني من أكثر ما یفید اإلنسان للنجاح في

حیاتھ المستقبلیة، وجعلھ إنسان مرغوب في مجال عملھ، مما یفتح لھ مجاالت واسعة في المستقبل.
استراتیجیة مناقشات المجموعة الصغیرة

نتائجھمومشاركةالوسائط،متعددةالتقدیمیةالعروضمننوعأوPowerPointأوتخطیطيرسموضعالطالبمنیطلبكأن
مع بقیة الفصل، وھذا النشاط بدوره یحفز التواصل الفردي مع األقران، مما یسمح للطالب بمشاركة األفكار بشكل مریح وطرح

األسئلة، كما أن تشجیع الطالب على تقدیم اكتشافاتھم یعتمد على مھارات البحث والعرض التقدیمي والخطابة العامة، وعادة ما یتم
تقسیم الطالب إلى مجموعات صغیرة، بحیث تتعاون مع بعضھا البعض، وذلك لتحقیق ھدف أو عدة أھداف تعلیمیة معینة، بحسب
الخطة التي یرسمھا المعلم، والمناقشات التي یتم تداولھا بین الطالب، تخلق نوع من التحدي بینھم للوصول إلى المعرفة الصحیحة،

وھذا یرتبط بالعامل المحفز لھذه االستراتیجیة، وھو المعلم.
استراتیجیة األلعاب وحل المشكالت

تعد استراتیجیة دمج األلعاب وحل المشكالت في خطة الدرس، من االستراتیجیات المھمة للغایة، وذلك ألن ألعاب الفصل الدراسي،
تحفز التعلم المفاھیمي وتسمح للطالب باستكشاف عالقات السبب والنتیجة بین المفاھیم التي یتم تدریسھا، فمثالً، قد یالحظ الطالب

السبب والنتیجة مباشرة من خالل عملیات المحاكاة، وإذا واجھوا مشكلة أو موقًفا في اللعبة التي یلعبونھا، فسوف یرون تأثیر األشیاء
التي یحاولون القیام بھا، ولذلك، فھو تعلم استكشافي فعال لطبیعة التجربة والخطأ، وتفید ھذه االستراتیجیة في المراحل المبكرة من
التعلیم الطالبي، فالتعلیم بالنسبة لدیھم مرتبط بالروتین الذي ینفرھم من التعلیم بالفعل، ودمج التعلیم باللعب، وحل مشكلة األلعاب،

ینتقل بھم إلى مرحلة تربویة ترتبط مع میولھم، مما یسھل تقبلھا بشكل أكبر.
استراتیجیة لعب األدوار

یمكن استخدام استراتیجیة لعب األدوار للمساعدة في تحسین ثقة الطالب وتشجیع التعلم التعاوني فیما بینھم، ویتم ممارسة تمرین لعب
األدوار النموذجي للطالب، من خالل جعلھم یأخذون دور شخصیة في موقف معین، ویشجعھم ھذا على حل المشكالت باستخدام

األسالیب والمھارات ذات الصلة بھذا الموقف، ویمكن استخدام لعب األدوار في مجموعة متنوعة من الموضوعات، ففي مادة العلوم
مثالً، یمكن أن یطلب من الطالب لعب دور عملیة طبیعیة في البیئة، مثل تطبیق دورة حیاة النبات في الطبیعة، بینما في مادة

التاریخ، یمكنھم القیام بدور شخصیة تقوم بلعب أحداث ذلك الوقت من الزمن، وھذه االستراتیجیة تنمي موھبة الطالب على أرض
الواقع واكتشافھ داخلیاً، إلى جانب التطبیق العملي لما تم تعلیمھ.

استراتیجیة الحوار والمناقشات
یمكن أن تكون المناقشات مفیدة للغایة، سواء داخل الفصل أو عبر اإلنترنت، وبالرغم من أنھا أكثر فاعلیة في إعدادات المجموعة

األصغر، إال أنھ یمكن تكییفھا مع أي حجم في الفصل وأي تخصص، ومن خالل استراتیجیة في المناقشة، یسھل المدرب تجربة تعلم
الطالب، وتتطلب المناقشة من الطالب التفكیر بشكل نقدي وتقییم ردودھم واستجابات اآلخرین، وبذلك، یكون الطالب قادرون على

استكشاف مجموعة متنوعة من وجھات النظر، والبناء على معرفة وفھم بعضھم البعض للمحتوى، وتساعد المناقشات الطالب، على
تطویر مھارات تركیب المعرفة والتكامل، ومع ذلك، یجب تعلیم الطالب الفرق بین الحوار البناء القائم على تقبل الرأي اآلخر،

وأھمیة اإلنصات الجید، والبعد عن المناقشة التي تھدف إلى فرض رأي متحیز، مما یھدم نظریة الحوار الحقیقي.
استراتیجیة السیناریوھات القصیرة

تسمح ھذه االستراتیجیة بدراسة الحالة للطالب، من خالل تطبیق المفاھیم التي تعلموھا في الفصل على مواقف الحیاة الواقعیة، وھذا
النشاط مرن، ویمكن تكییفھ لالستخدام في مختلف التخصصات، ویمكن أن یكون األمر بسیًطا مثل طرح سؤال واحد على الفصل،
وذلك إلنشاء مناقشة حول كیفیة تعامل الطالب مع سیناریو أو موقف معین، ویمكن أن یكون أیًضا واسع النطاق، ویتطلب أن یقوم

الطالب بإجراء بحث إضافي للتعامل مع السیناریو بفعالیة، من خالل تطبیق المعرفة التي تعلموھا في الدورة التدریبیة، ویمكن
للطالب تقدیم نتائجھم إلى الفصل بإیجاز، إما في مجموعات صغیرة، أو في ورقة مھمة، ومن أمثلة السیناریوھات الواقعیة األكثر

شیوعاً، ھو المشاركة في المناسبات الدینیة واالجتماعیة والوطنیة والتعبیر عنھا بطریقة تبرز ما تم تعلمھ.
استراتیجیة التعاون الثنائي

في ھذا النشاط، یفكر الطالب في سؤال معین بشكل فردي، ثم یشكلون أزواًجا لمناقشة إجاباتھم، وبعد ذلك، یتم مشاركة النتائج في
نقاش كبیر في الفصل الدراسي، وبدالً من ذلك، یمكن لزوجین من الطالب أن یجتمعوا مًعا لمقارنة اإلجابات ومناقشتھا، تجبر ھذه

العملیة الطالب على التفكیر بشكل فردي، ثم تسمح لھم بتحلیل وتوضیح استجابتھم بشكل تعاوني، وتساعد الطالب على تنظیم
المعرفة السابقة، وطرح األفكار أو التلخیص، وتطبیق المعلومات الجدیدة ودمجھا، ویمكن أن یختلف ھذا النشاط في الوقت المناسب

السؤال.تعقیدمدىعلىاعتماًداوذلكدقائق،10إلى5منیستغرقوعادًةلھ،
استراتیجیة تعلم األقران

وھي استراتیجیة تشبھ إلى حد كبیر استراتیجیة التعاون الثنائي، ولكن تأخذ مفھوم أكبر، ویتم تطبیقھا بطرق أشمل وأوسع، فبدل أن
یكون النقاش موجھ بین زوجین من الطالب فقط، یشترك طالب أكثر في ھذه العملیة، والتي تتعدى بدورھا لتصل إلى بقیة الطالب

من نفس الفصل، أو یشترك بھا األقران من طالب الفصول األخرى، وبذلك یكون ھناك تعمیم للنتائج بشكل أوسع من التعاون



الثنائي، كما أنھا تساعد في تنمیة شخصیة الطالب أكثر، فھي تجعل الطالب یتفاعلون مع أقرانھم من مستویات مختلفة، وأعمار
ومختلفة، كما أن ھذه االستراتیجیة تسمح لكن من طرفي التعلم، أن یختار القرین الذي یواجھھ، وتعد ھذه االستراتیجیة بمثابة تطبیق

للطالب على كیفیة تعاملھ مع المحیط بشكل إیجابي في المستقبل.
استراتیجیة التعلم الذاتي

التعلیم الذاتي ھو التعلیم الذي یرتبط بالدافع الشخصي للطالب، والذي یحفز لدیھ الرغبة في التعلیم، ومھمة التعلم النشط ھو تحفیز
الرغبة لدى الطالب، وھذه االستراتیجیة مھمة للغایة، فعندما یتم زرع الحافز لدیھ في مراحل عمره المبكرة، تمتد معھ إلى المستقبل،

وتؤثر على نجاحھ بشدة، وحتى یتم تطبیق ھذه االستراتیجیة بشكل ناجح، یجب أن یكون ھناك وعي كامل من قبل المعلم بآلیات
العمل علیھا، ومراقبة األفعال الذاتیة لكل طالب على حدى وتأثره بغیره من األقران، ومن حیث تطبیق االستراتیجیة، یمكن أن

یستخدم المعلم مزیًجا من المناقشة الصفیة والتعاون والتعلم الفردي، وسیتم تعیین مھمة لكل طالب، للقیام بھا خارج الفصل الدراسي
في وقتھم الخاص، وسیتعین علیھم بعد ذلك الرد على سلسلة من األسئلة القصیرة.

استراتیجیة التدریس المتبادل
وھي من أكثر االستراتیجیات الناجحة في التعلیم النشط في حال تم تطبیقھا بشكل مثالي، وتعتمد على الحوار القائم بین المعلم

والطالب، ومن حیث المبدأ، یعتمد العمل فیھا على مبدأ األسئلة المتبادلة لكن من الطرفین إلى اآلخر، فطرح األسئلة الجیدة من قبل
الطالب للمعلم، أو من قبل المعلم للطالب، ھذا ینم عن فھم للمادة التي یتم تدریسھا، وھناك عدة تقنیات تطبیقیة لھذه االستراتیجیة،

مثل محاولة دس الغموض في العنوان أو السؤال، والنظر في التنبؤات المتوقعة من قبل الطالب، وتفكیك رموز الغموض بحد ذاتھ
یعبر عن مدى التعمق واالنسجام بالمادة، ومدى التواصل بین المعلم والطالب.

استراتیجیة القبعات الستة
تعرض ھذه االستراتیجیة الملونة المتعلمین لستة أنماط مختلفة من التفكیر، وتساعدھم على النظر إلى مشكلة من ستة وجھات نظر

مختلفة، ویمكن استخدام نھج قبعات التفكیر الست لمعالجة أي نشاط تقریًبا لحل المشكالت التي قد تواجھھ في الفصل الدراسي،
ویعمل تعیین لون لكل نمط تفكیر، كإشارة بصریة لمساعدة الطالب على التعرف على مھارة التفكیر التي یستخدمونھا، وھذه القبعات

الست المختلفة التي یرتدیھا الطالب ھي، قبعة بیضاء، وتعني ناقش الحقائق والمعلومات الموضوعیة األخرى حول المشكلة، قبعة
حمراء، وتعني شارك المشاعر والعواطف حول ھذه القضیة، وقبعة سوداء تعني اعرض الجوانب السلبیة أو أسوأ السیناریوھات فیما

یتعلق بالموقف، وقبعة صفراء، وتعني ضع في اعتبارك إیجابیات أو مزایا الموقف، وقبعة خضراء، وتعني فكر في األفكار
اإلبداعیة التي تأتي من النظر إلى المشكلة بطریقة جدیدة، والقبعة الزرقاء، وتعني لخص كل ما تم تعلمھ.

استراتیجیة الخرائط الذھنیة
ترتبط استراتیجیة الخرائط الذھنیة باستراتیجیة العصف الذھني بشكل مباشر، عن طریق عقد جلسات داخل الصف، وفي ھذه

الجلسات، یأتي المتعلمون بأفكار ویقومون بنشرھا على السبورة، ومن ھذه المجموعة التي نشروھا على السبورة، یختار الطالب
األفضل منھم ویستخدمونھا للتوصل إلى حل، ولھذه األسالیب، ھناك تطبیقات متاحة تسمح للمتعلمین باستخدام أجھزتھم الخاصة،

والتعاون مع اآلخرین في الخروج بخریطة ذھنیة أو شجرة أفكار، وبشكل عام، وتعد ھاتین االستراتیجیتین، أي  تخطیط العقل
والعصف الذھني، استراتیجیتین منھجیتین أساسیتین ألي نشاط لحل المشكالت.

استراتیجیة بانوراما
وھي استراتیجیة تھدف بشكل كامل، إلى جني فوائد المشاركة النشطة والتعلم التعاوني، وفي ھذا النھج ، یتم إعطاء المتعلمین قطعة

من اللغز، بحیث یحتاجون إلى حلھا بأنفسھم، بعد ذلك، یحتاجون إلى التعاون مع المتعلمین اآلخرین إلكمال اللغز أخیًرا، وسیكون
ھذا النھج إضافة جیدة للعب األدوار واستخدام البیانات، وتكملة لبعض االستراتیجیات األخرى، مثل استراتیجیة التعلم الذاتي، وھذه

األدوات لیس فقط لحل المشكالت األكبر، ولكن أیًضا یمنح المشاركین لمحة عن الصورة األكبر، ویعد ھذا التمرین جید للسماح
للمتعلمین بإدراك دورھم في الصورة األكبر، من خالل القیام بالعمل الفردي والتعاوني، وكیف أن كل ذلك جزء من العملیة مھم مثل

الكل.
استراتیجیة النقطة األكثر تعكیراً

في ھذا النشاط، یطلب من األطفال التفكیر في جزء الدرس الذي وجدوه أكثر غموض أو إرباك من األجزاء األخرى، ویمكن تسھیل
ھذه العملیة من خالل تمثیلھا على السبورة إن أمكن ذلك، بحیث یمكن جعل األطفال یكتبون أو یشیرون على السبورة، إلى

الموضوعات التي ال یفھمونھا بشكل جید، وھذا الموضوع مھم للغایة بالنسبة إلى األطفال، من حیث أنھ یسمح لھم ذلك بالتأمل في
تعلمھم حول الموضوع المعني، مع تقدیم مالحظات ممتازة للمعلمین الذین یمكنھم تصمیم دروس مستقبلیة لمعالجة المشكالت التي

تنشأ داخل الفصل، كما أن ھذه العملیة تبني جسر للتواصل الفعال والمباشر بین الطالب والمتعلمین، ویسھل العملیة على كال
الطرفین.

استراتیجیة الورقة الواحدة
وھذا یشبھ إلى حد كبیر نشاط ملخص جملة واحدة، ویتم ذلك من خالل عمل ورقة واحدة في نھایة جلسة التدریس، بحیث یطلب من

الطالب التفكیر في أھم شيء تعلموه الیوم، وأي شيء كان أقل وضوًحا، وخالل الدرس التالي، یناقش المعلم القضایا التي وجدھا



الطالب أقل وضوًحا للمساعدة في فھمھم، وھذا یوفر للطالب فرصة للتفكیر بنشاط فیما تعلموه، باإلضافة إلى تقدیم مالحظات حول
المجاالت التي قد یحتاج المعلم إلى تغطیتھا بشكل مختلف.

طرق تطبیق استراتیجیات التعلم النشط
یعتمد تطبیق استراتیجیات التعلم النشط على قدرة المعلم بالدرجة األولى، على تحقیق التفاعل بین الطالب وبین الطالب وذاتھ وقدرتھ

على التأثیر علیھم، وھذا یتطلب وجود عدد من الخطوات والطرق لوضع االستراتیجیات موضع التنفیذ الفعلي والناجح، ومن ھذه
الطرق:
تتضمن عدة خطوات، مثل تحدید األدلة والبیانات التي یجب أنوالتيتحلیل االحتیاجات لتنفیذ استراتیجیة التعلم النشط:●

یقابلھا المعلم، مثل تحدید األدبیات البحثیة حول موضوع البحث الخاص الذي یقدمھ، وما ھي وأفضل األسالیب لتدریسھ،
والخطوة الثانیة ھي تحدید التحدیات التربویة التي تحول دون تطبیق التعلیم النشط، والتي في ضوئھا سیتم تحدید

االستراتیجیات.
تحدید الموضوعات التي یرغب المعلم في تطبیق استراتیجیاتوھذا یتضمن بالدرجة األولى،تحدید الموضوع واألسئلة:●

التعلم النشط علیھا، وبالدرجة الثانیة، یجب أن یحدد المعلم، األسئلة الشاملة حول ھذا الموضوع ویكون جاھز ألي سؤال
مفاجئ.

یعطي المعلم مثاالً على ھدف تعلیمي مكتوب جیًدا معویمكن ھنا أنتحدید أھداف التعلم ومخرجاتھ لكل موضوع:●
النتائج، لیتعاون الطالب في مجموعات صغیرة، وإجراء دراسة بحثیة حول الموضوع، وفي مخرجات التعلم، سیظھر

الطالب فھمھم من خالل جمع البیانات وتحلیلھا وتقدیم النتائج المكتوبة التي تلبي معاییر البحث المھنیة.
بوضوح، یمكن البدء في تخطیط النشاط وتصمیمھ، وھذافبعد تحدید أھداف التعلم ومخرجاتھتخطیط وتصمیم النشاط:●

یتضمن عدة مھام، مثل تحدید مكان البحث داخل الفصل أو خارجھ، وإعطاء تعلیمات واضحة ومحددة للطالب قبل
الجلسة، ووصف كیف سیتفاعل الطالب مع بعضھم البعض ویكملون النشاط، وإنشاء وتوصیل القواعد األساسیة والمبادئ

التوجیھیة آلداب السلوك الجماعیة، وتعیین األدوار والمسؤولیات ألي عمل جماعي أو فردي، وما إلى ذلك.
أحداث التعلم، التي تلبي أھداف التعلم ومخرجاتھ علىوالذي یعني وضع خطط لتسلسلتحدید تسلسل أحداث التعلم:●

15إلى10لمدةمحاضرةإلقاءللمعلمیمكنفمثالً،التقلیدیة،المحاضراتمحلالنشطالتعلمیحلالبحیثوجھ،أفضل
دقیقة، والقیام بنشاط تعلیمي نشط بعدھا، ومن ثم العودة إلى المحاضرة.

المعلم تحلیل فعالیة نشاط التعلم النشط، وتقییم ما إذا كان قد ساعدوھي مرحلة مھمة للغایة، فیجب علىالتقییم والتقدیر:●
في فھم الطالب أم ال، وھل حقق أھداف التعلم المرتبطة بھ.

كیفیة تطبیق استراتیجیات التعلم النشط عن ُبعد
ھناك العدید من المشاكل التي قد تترافق مع تطبیق استراتیجیات التعلیم النشط التي ذكرناھا سابقاً، بطریقة التعلم عن بعد، فلیس ھناك

تواصل فعلي ومباشر مع األقران، وھذا بحد ذاتھ قد یشكل طاقة سلبیة لدى الطالب والمعلمین على حد سواء، ومع ذلك، یجب
التغلب على ھذه المشكلة من خالل تطبیق االستراتیجیات التي تحول دون ذلك، ومنھا:

یجب على المعلمین العمل على التطویر المھني لتقدیم التعلم المعكوس واألسالیب الجدیدة األخرى، ویجب أن یسعى●
المعلمون أیًضا لتقدیم مزیج من التعلم التفسیري والنشط والتفاعلي.

یتم التعلیم النشط عن بعد بشكل غیر متزامن، ولذلك یجب أن یحدث تفاعل األقران بشكل غیر متزامن، مع التطبیقات التي●
تسمح للطالب بنشر مقاطع الفیدیو والتعلیق على منشورات بعضھم البعض.

یحتاج المعلمون إلى وقت تخطیط یومي إضافي للتعاون مع الزمالء وإعادة تصمیم التعلیمات، ویجب أن یكون ھذا●
التطویر المھني مستمًرا وذو صلة بمھمة التدریس والسیاق التعلیمي، وأن یوفر فرًصا للتفكیر التعاوني وردود الفعل.

یجب على المعلمین تخصیص وقت للطالب للتواصل االجتماعي وبناء المجتمع، ویمكن القیام بأنشطة مثل أظھر لنا ما●
فعلت وأخبر ماذا حدث وغیرھا من األنشطة التي تعزز التواصل.

یجب أن یكون ھناك تفقد دائم لألدوات التي یستخدمھا فصل التعلیم النشط، فانقطاع االتصال مثالً، یمكن أن یخفف●
التواصل.

ایجابیات التعلیم النشط
ھناك العدید من االیجابیات لتوظیف استراتیجیات التعلم النشط في الفصل، والتي تساعد في تطویر الطالب في مجموعة متنوعة من

مناھج التعلم النشط للفئات العمریة، ومن أھم ھذه االیجابیات:
تساعد ھذه االستراتیجیات الطالب على أن یصبحوا متعلمین مدى الحیاة، وذلك ألنھا تعزز التعلم لیس فقط حول المحتوى●

ولكن أیًضا حول العملیة التي یتعلم فیھا الطالب.
تزوید الطالب بتحكم أكبر في تعلمھم، وتمنحھم المھارات التي یمكنھم استخدامھا الحًقا في الحیاة●
تشجع الطالب على االستمرار في التركیز على تعلمھم بدالً من مجرد الجلوس واالستماع بشكل سلبي.●
تشجع الطالب على المشاركة في التعلم النشط وھم أكثر عرضة لإلثارة بشأن دراساتھم أو موضوع معین.●
تجعل الموضوع الذي یتم تعلیمھ، أكثر إثارة من الناحیة الفكریة لدى الطالب.●



السماح للطالب بالمشاركة على مستوى أعلى من المناقشة األكادیمیة، مما یوفر للطالب فرصة أفضل لتحلیل أعمق●
وتفكیر نقدي وتقییم موضوع ما.

یمكن للطالب دعم بعضھم البعض، لذلك ال تقع ھذه المھمة على عاتق المعلم فقط.●
التعلیم النشط یقوم بإعداد الطالب من أي عمر للعمل في المستقبل، مما یساھم في دمج المھارات التي ستكون مفیدة لھم في●

مكان العمل.
التعلم النشط یلھم زیادة كبیرة في التعاون الكلي بین الطالب، سواء كان األمر یتعلق فقط بمناقشة الفصل أو أسئلة االختبار●

التي ینشئھا الطالب.
سلبیات التعلیم النشط

بالرغم من ایجابیاتھ الكثیرة، إال ھناك العدید من المساوئ والسلبیات التي قد تعیق تقدم ھذه العملیة، ومن أھم ھذه السلبیات التي
تحول دون ذلك:

ال یستطیع العدید من المعلمین قضاء الوقت في إنشاء وتنفیذ دروس نشطة وجذابة، وذلك ألن لدیھم منھًجا مزدحًما●
یحتاجون إلى اجتیازه قبل نھایة الدورة التعلیمیة.

قضایا إدارة الفصل الدراسي أثناء التعلیم النشط، ھي ممتعة ومسلیة وتمنح النتائج،ولكنھا تحتاج إلى التحكم فیھا بعنایة،●
كي ال تذھب باتجاه اللھو ویتغیر مسار التعلیم.

یحتاج التالمیذ إلى التعود على أسالیب التعلیم النشط، وذلك حتى تعمل بأكبر قدر من الفعالیة.●
قد ال ینجح البدء بدرس تعلم نشط كبیر وطموح، إذا لم یكن الفصل معتاًدا على النمط.●
یمكن أن ترتفع أصوات بعض أنشطة التعلم النشط، كونھ یحمل أنشطة صاخبة وحماسیة، وھذا لیس مثالًیا إذا كان الفصل●

المجاور یحاول التركیز، مما یؤدي إلى تعطیل الدروس األخرى.
لقد رأینا في سیاق ھذا البحث مدى أھمیة التعلیم النشط، في زرع الفكر الحدیث في مراحل التعلم، بعیداً عن النمطیة والروتین الذي

كان سائداً، وكیف جعل العلم أسھل وأكثر متعة من خالل االستراتیجیات التي یقدمھا، والذي یعتبر حالیاً، نظرة العالم المستقبلیة
ألسالیب العلم الحدیثة.


