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ملخص البحث:
هــدف البحــث الحالــي تحديــد فاعليــة اســتراتيجية تدريســية تســتند إلــى نظــام  D2Lللتعلّــم
اإللكترونــي فــي تنميــة مهارتــي اإلحســاس بالمشــكلة والتعلــم الذاتــي لــدى الطــاب المعلميــن
تخصــص الفيزيــاء ،وتكونــت أدوات البحــث مــن اختبــار درجــة امتــاك مهــارات اإلحســاس
بالمشــكلة ،ومقيــاس مهــارات التعلــم الذاتــي ،وبلغــت عينــة البحــث  30طالبــاً مــن الطــاب المعلمين
تخصــص الفيزيــاء ،وأظهــرت نتائــج البحــث فاعليــة االســتراتيجية التدريســية فــي تنميــة مهارتــي
اإلحســاس بالمشــكلة والتعلــم الذاتــي ،وأوصــى البحــث علــى أهميــة تطويــر الخطــة الدراســية
لبرنامــج إعــداد معلــم الفيزيــاء ليتضمــن مقــرر تطبيقــي لتدريــس مهارتــي اإلحســاس بالمشــكلة
والتعلــم الذاتــي ،وأهميــة التحــاق الطــاب المعلميــن فــي تخصــص الفيزيــاء ببرامــج التنميــة المهنيــة
لتطويــر قدراتهــم التدريســية ،وتدريبهــم علــى اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة بمــا يُعــزز
التنميــة المهنيــة الذاتيــة لديهــم.
الكلمــات الدالــة :اســتراتيجية تدريســية ،مهــارة اإلحســاس بالمشــكلة ،مهــارة التعلــم الذاتــي،
طــاب الفيزيــاء.
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عبد الله عواد الحريب ( ) 217-190
مقدمة:
يشــهد العالــم ثــورة فــي شــتى المجــاالت المختلفــة ،وخاصــة فــي مجــاالت المعرفــة ،ممــا
يفــرض أهميــة توجيــه االهتمــام لتنشــئة أجيــال تمتلــك مجموعــة مــن القــدرات والمهــارات التــي
تؤهلهــم للتفاعــل مــع التطــورات فــي المجــاالت المختلفــة واالســتفادة منهــا ،والمســاهمة فــي تطويــر
المجتمــع.
ولكــي يمتلــك الفــرد المهــارات المختلفــة البــد مــن توجيه الجهــود المختلفــة من قبل المؤسســات
التربويــة لتطويــر مكونــات المناهــج التعليميــة ،وتنميــة مهــارات المعلــم فــي كافــة الجوانــب التــي
تُســهم فــي تنميــة المهــارات المختلفــة لــدى الطــاب ،ويســتطيع المعلــم الــذي يملــك مجموعــة مــن
المهــارات المختلفــة أن ينمــي تلــك المهــارات عنــد طالبــه.
ومــع تطـوّر المعرفــة تغيــرت أيضــاً المهــارات التــي يجــب اكســابها للطــاب ،فقــد تغيّــر دور
المعلــم وانتقــل مــن ناقــل للمعرفــة إلــى قائــد ومرشــد لعمليــة التعلم ،ومــن ثــم فــإن األدوار والمهمات
الجديــدة المنوطــة بالمعلــم تفــرض عليــه أهميــة ممارســة مهــارات اإلحســاس بالمشــكلة ،ومهــارات
التدريــس التــي تعتمــد علــى الطالــب «مهــارة التعلــم الذاتــي» إلكســاب الطــاب تلــك المهــارات
المختلفــة بصــورة تُحقــق التكامــل العلمــي لديهــم؛ وأشــارت دراســة أبوجحجــوح وعبدالقــادر
( )2016أن لــدى طــاب التعليــم العــام ضعــف فــي حــل المســائل الفيزيائيــة «المشــكالت الفيزيائيــة
التــي تواجههــم» ،وأن نتيجتهــم فــي اختبــار القــدرة علــى االبتــكار كان ضعيفــاً ،كمــا أشــار جــواد
( )2016إلــى ضــرورة تدريــب طــاب التعليــم العــام علــى مهــارات التعلــم الذاتــي فــي الفيزيــاء.
وباإلمــكان معالجــة ضعــف الطــاب فــي مهارتــي اإلحســاس بالمشــكلة والتعلــم الذاتــي بتطوير
قــدرات ومهــارات معلــم الفيزيــاء ،وفــي نفــس الســياق تؤكــد دراســة ٍّ
كل مــن هــوا وزمــاؤه
وميســيت ( )Missett, 2012 & Hui, et al., 2015أن للمعلــم دوراً مهمــاً وداعمــاً فــي تطويــر
المهــارات المختلفــة لــدى الطــاب ممــا يســهم فــي مســاعدتهم علــى تطويــر المهــارات الالزمــة
لمواجهــة تحديــات القــرن الحــادي والعشــرين ،ومــن ثــم فإنــه يجــب تطويــر وتحســين مهــارات
المعلــم؛ بحيــث يستشــعر أهميــة مهــارة اإلحســاس بالمشــكلة ،ومهــارات التعلــم الذاتــي.
كمــا يجــب تهيئــة وتطويــر البيئــة التعليميــة واســتخدام االســتراتيجيات التدريســية المتنوعــة،
لمســاعدة الطــاب علــى امتــاك مهــارات التعلــم الذاتــي والقــدرة علــى إدراك المشــكالت المختلفــة
وامتــاك مهــارات التعامــل مــع تلــك المشــكالت (& Tandiseru, 2015, Gallagher, 2015
 .)Shangaraeva, et al., 2016ويعتمــد نجــاح عمليــة التدريــس علــى درجــة امتــاك المعلــم
للمهــارات التدريســية التــي يُحفــز بهــا طالبــه علــى االعتمــاد علــى النفــس ،وتنميــة مهــارات التفكير
والتعلــم الذاتــي (.)Abykanova, et al., 2016 Yagcioglu, 2016
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فاعلية اسرتاتيجية تدريسية تستند إىل نظام  D2Lللتعلّم اإللكرتوين يف تنمية مهاريت اإلحساس باملشكلة والتعلم الذايت لدى
الطالب املعلمني تخصص الفيزياء يف جامعة املجمعة ( ) 217-190
لذلــك فــإن اإلعــداد الجيــد للمعلــم الداعــم لإلبــداع ،والمُحفــز الســتخدام المهــارات التدريســية
غيــر التقليديــة هــو بدايــة التغييــر والتطويــر في العمليــة التعليميــة .فالمعلم الــذي ال يمتلــك المهارات
التدريســية التــي تتســم بالســمات غيــر التقليديــة فيمــا يرتبــط بتخطيــط وتنفيــذ وتقويــم الــدروس فلــن
يتمكــن مــن تنميــة المهــارات المختلفــة لــدى طالبــه ،وســوف يقتصــر فــي أدائــه التدريســي علــى
مــا يملــك مــن أداء تدريســي تقليــدي .وتجــدر اإلشــارة إلــى أهميــة التقنيــة فــي إعــداد المعلــم إعــداداً
جيــداً فــي تنميــة المهــارات المختلفــة ،وإن البرامــج اإللكترونيــة تُحقــق األهــداف المرجــوة غالبــاً؛
خاصـ ً
ـة إذا تــم اســتخدامها وفــق إجــراءات منظمــة .ويؤكــد ذلــك بــركات وعبــد الجبــار ()2017
بــأن توظيــف المســتحدثات التكنولوجيــة فــي العمليــة التعليميــة يعمــل علــى اكتســاب الطــاب
مجموعــة مــن مهــارات الحيــاة المعاصــرة ومنهــا مهــارة التعلــم الذاتــي .ومــن المســتحدثات
التكنولوجيــة نظــام  D2Lللتعلّــم اإللكترونــي فــي جامعــة المجمعــة ،والــذي تُعــده وتُنفــذه عمــادة
التعليــم اإللكترونــي والتعلــم عــن بُعــد بالجامعــة .ويهــدف نظــام  D2Lللتعلّــم اإللكترونــي إلــى
نقــل التعليــم التقليــدي فــي الجامعــة إلــى نظــام تعليمــي الكترونــي تفاعلــي عبــر تكنولوجيــا التعليــم
وتقنيــة االتصــاالت (جامعــة المجمعــة .)2013 ،ويتكــوّن نظــام  D2Lللتعلّــم اإللكترونــي مــن
جميــع المقــررات الدراســية التــي تتبــع لعضــو هيئــة التدريــس بالجامعــة ،ويتضمــن كل مقــرر
دراســي مــا يلــي :المحتــوى ،والمناقشــات ،ومجلــد التســليم ،واالختبــارات ،والعالمــات ،والئحــة
الصفــوف ،ومســتودع مــواد التعلــم « »LORوغــرف متصلــة باإلنترنــت ،وتحريــر المقــرر
التعليمــي ،وأيقونــة خاصــة باألخبــار ليكــون عضــو هيئــة التدريــس علــى اطــاع دائــم بــكل جديــد،
كمــا يحــوي نظــام  D2Lللتعلّــم اإللكترونــي المجموعــات ،والمصطلحــات ،واألســئلة المتداولــة،
والجوائــز ،وأخيــراً المدونــة (عمــادة التعليــم اإللكترونــي والتعلّــم عــن بُعــد.)2013،
وإن االســتراتيجيات التدريســية باســتخدام البرامــج اإللكترونيــة ال تكفــي وحدهــا إلحــداث نقلــة
نوعيــة فــي التعلــم مــا لــم يتوافــر معلــم لديــه قــدرات ومهــارات معينــة .لذلــك فــإن المعلــم الــذي
يمتلــك قــدرات ومهــارات معينــة يســتطيع تحقيــق أهــداف عمليــة التعلــم بصــورة فعّالــة؛ باســتخدام
أداء تدريســي غيــر تقليــدي ،كمــا يســتطيع أن يعــرض األفــكار بصــورة تنمــي لــدى الطــاب
مهــارة اإلحســاس بالمشــكالت مــع إثــارة فضــول الطــاب للتعلــم الذاتــي مــن خــال تنفيــذ األنشــطة
التدريســية المتنوعــة ،والمرونــة فــي عــرض وتنويــع المواقــف التعليميــة ،وامتــاك القــدرة علــى
إعــادة بنــاء المواقــف التدريســية بشــكل مناســب يُســهم فــي إثــارة تفكيــر الطــاب.
ويــرى ٌّ
كل مــن أبــو جاللــة ()2007؛ وحمــادات ( )2009أن علــى المعلــم أن يمتلــك القــدرة
علــى تحديــد المشــكالت المختلفــة بمــا يمكنــه مــن تحقيــق مبــادئ التعلــم الف ّعــال وتشــجيع االختــاف
البنّــاء بيــن الطــاب ،وتنميــة القيــم والدوافــع اإليجابيــة لديهــم .ومــن َثــم فــإن امتــاك المعلــم
لمهــارات اإلحســاس بالمشــكالت يمثــل ركيــزة أساســية لتنميــة المهــارات المختلفــة لــدى الطــاب،
وإن امتــاك معلــم الفيزيــاء تحديــداً لمهــارة اإلحســاس بالمشــكلة يســهم فــي تحقيــق العديــد مــن
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عبد الله عواد الحريب ( ) 217-190
الجوانــب اإليجابيــة لــدى الطــاب ،وهــي؛ المســاعدة علــى تعمــق الطــاب فــي فهــم واســتيعاب
المفاهيــم الفيزيائيــة بمــا يمكنهــم مــن االســتفادة منهــا فــي المواقــف الحياتيــة ،وتنميــة القــدرة لــدى
الطــاب علــى ممارســة التفكيــر العلمــي فــي حــل المشــكالت ،وتنميــة المهــارات المتنوعــة لــدى
الطــاب مثــل القــدرة علــى الربــط والتحليــل والتفســير والمقارنــة.
وأوصــت دراســة إبراهيــم ( )2012إلــى ضــرورة متابعــة معلمــات العلــوم فــي المملكــة
العربيــة الســعودية فيمــا يتعلــق بتطبيــق وتنميــة مهــارات اإلحســاس بالمشــكلة ،وأهميــة التركيــز
علــى تطويــر برامــج إعــداد معلمــي العلــوم قبــل الخدمــة بكليــات التربيــة مــن خــال التدريــب علــى
مهــارات التدريــس االبتــكاري.
وتحقــق مهــارات حــل المشــكالت مُعتمــد علــى ممارســة المعلــم مهــارة اإلحســاس بالمشــكلة،
ألن هــذه المهــارة هــي البدايــة لتحديــد المشــكلة ومعرفتهــا واســتيعاب طريقــة التعامــل معهــا إليجــاد
الحلــول المقترحــة لمعالجتها .ويدعو ٌّ
كل مــن (Demir, 2015 & Fordham, 2015 Cannon,
 )et al., 2013إلــى تحديــد المهــارات الالزمــة التــي تُســهم فــي تنميــة اإلبــداع ،وأوصــوا بأهميــة
توجيــه االهتمــام بتعزيــز مهــارة اإلحســاس بالمشــكالت بمــا يُســهم فــي تنميــة ذلــك اإلبــداع.
كمــا ذكــر جاردنــر ( )Gardiner, 2017أن مــن أهــم العوامــل المؤثــرة فــي تنميــة االبــداع
لــدى الطــاب هــي إلمــام المعلــم بالمفاهيــم واألســس المرتبطــة باإلبــداع وامتــاك مهــارات
التدريــس اإلبداعــي واإلحســاس بالمشــكالت ،وكشــفت دراســة هــوث وزمــاؤه (Hoth, et al.,
 )2017وجــود قصــور فــي مهــارات المعلميــن حــول تدعيــم البيئــة التعليميــة باألنشــطة واألســاليب
التدريســية التــي تدعــم اإلبــداع لــدى الطــاب ،وتُســهم فــي تنميــة القــدرة علــى تحديــد المشــكالت
المختلفــة .وهــذا ممــا يؤكــد أهميــة تدريــب المعلميــن علــى األســاليب المختلفــة لتوفيــر بيئــة تســهم
فــي تنميــة اإلبــداع وامتــاك مهــارة اإلحســاس بالمشــكلة (المالكــي.)2015 ،
وحــدد ٌّ
كل مــن ليــان وإيتــل ( )Liyan & ltill 2007نقـ ً
ـا عــن كشــكو ( )2017مبررات
التعلــم الذاتــي أنــه يوفــر حــق التعلــم لــكل فــرد مــن أفــراد المجتمــع بمــا يتناســب واحتياجاتــه
وقدراتــه ،ويســاعد التعلــم الذاتــي الطالــب فــي إتقــان المهــارات األساســية الالزمــة لمواصلــة
تعلمــه .كمــا أكــد ذلــك بــركات وعبــد الجبــار ( )2017أن مهــارة التعلــم الذاتــي ســاعدت الطــاب
فــي إبــداء رأيهــم بحريــة ،وإلــى الوصــول إلــى بنــاء مفاهيمــي ســليم .وفــي الســياق ذاتــه أشــار
كشــكو ( )2017إلــى أن للبرامــج المهنيــة القائمــة علــى التعلــم الذاتــي دوراً فــي زيــادة فاعليــة
الدافعية وتحسين مهارات التدريس لدى معلمي العلوم.
ومــن خــال مــا تــم عرضــة مــن دراســات ســابقة اتضــح أهميــة امتــاك معلــم الفيزيــاء
لمهــارات اإلحســاس بالمشــكلة ،والمهــارات التدريســية التــي تدعــم التعلّــم الذاتــي ،وهــذا يســتدعي
تطويــر برامــج إعــداد معلــم الفيزيــاء بمــا يمكنــه مــن امتــاك مهارتــي اإلحســاس بالمشــكلة
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فاعلية اسرتاتيجية تدريسية تستند إىل نظام  D2Lللتعلّم اإللكرتوين يف تنمية مهاريت اإلحساس باملشكلة والتعلم الذايت لدى
الطالب املعلمني تخصص الفيزياء يف جامعة املجمعة ( ) 217-190
والتعلــم الذاتــي ،وتُعــد مقــررات الفيزيــاء مــن المقــررات الهامــة التــي تُســهم فــي محتواهــا تنميــة
مهــارات التفكيــر المختلفــة لــدى الطــاب ،كمــا أنهــا تتميــز فــي المراحــل التعليميــة المختلفــة
بطبيعــة خاصــة؛ بحيــث أنهــا تحتــاج إلــى ممارســة التفكيــر العلمــي بصــورة ذاتيــة للوصــول لحــل
المشــكالت الفيزيائيــة؛ لــذا علــى معلــم الفيزيــاء أن يُخطــط ويُنفــذ ويُق ـوّم عمليــة التعلــم باالعتمــاد
علــى األســاليب غيــر التقليديــة ،واالهتمــام بتنميــة مهارتــي اإلحســاس بالمشــكلة والتعلــم الذاتــي
لــدى طالبــه.
وقــد ّ
ركــز مشــروع تطويــر العلــوم والرياضيــات فــي الســعودية علــى تحقيــق مبــدأ التعليــم مــن
أجــل التمكــن واالتقــان ،وتنميــة مهــارات التعلــم الذاتــي (وزارة التعليــم ،)1433 ،وتمثــل مرحلــة
إعــداد معلــم الفيزيــاء مرحلــة مهمــة فــي تزويــده بالمهــارات التدريســية الالزمــة ،وقــد يُعــد معلــم
الفيزيــاء بالمملكــة العربيــة الســعودية إمــا بالنظــام التكاملــي للمقــررات التربويــة مــع المقــررات
التخصصيــة مــن خــال اإلعــداد بكليــات التربيــة ،أو يُعــد بالنظــام التتابعــي «وهــو توجــه وزارة
التعليــم بالســعودية حاليــاً» حيــث يــدرس الطالــب تخصــص الفيزيــاء فــي إحــدى الكليــات العلميــة
ثــم يلتحــق ببرنامــج دبلــوم التربيــة العــام ،ويهــدف هــذا الدبلــوم إلــى إعــداد معلــم الفيزيــاء إعــداداً
تربويــاً بحيــث يؤهلــه ذلــك لمهنــة التدريــس ،ومــن َثــم فــإن اكتســاب الطالــب المعلــم فــي تخصــص
الفيزيــاء لمهارتــي اإلحســاس بالمشــكلة والتعلــم الذاتــي مــن األوليــات المهمــة التــي يجــب توجيــه
االهتمــام إليهــا مــن خــال مــا يدرســه الطالــب المعلــم مــن مقــررات أكاديميــة إلكســابه مهــارات
تدريســية مناســبة.

مشكلة البحث
تُعــد تنميــة وتطويــر األداء التدريســي لــدى الطــاب المعلميــن فــي مرحلــة إعدادهــم قبــل
التدريــس هاجــس لــدى كثيــر مــن الباحثيــن ،وذلــك إيمانــاً منهــم أن للمعلميــن دور فعّــال فــي
إكســاب طالبهــم المهــارات المختلفــة وبالتالــي تطويــر قدراتهــم وتحســين تعلمهــم .وأشــارت
دراســة أبوجحجــوح وعبدالقــادر ( )2016أن لــدى طــاب التعليــم العــام ضعــف فــي حــل المســائل
الفيزيائيــة «المشــكالت الفيزيائيــة التــي تواجههــم» ،وأن نتيجتهــم فــي اختبــار القــدرة علــى االبتكار
كان ضعيفــاً ،كمــا أشــار جــواد ( )2016إلــى ضــرورة تدريــب طــاب التعليــم العــام علــى مهــارات
التعلــم الذاتــي فــي الفيزيــاء.
ويؤكــد مورهيــد ( )Muirhead, 2011أن للممارســات التعليميــة التــي يقــوم بهــا المعلــم
دور حيــوي فــي تنميــة مهــارات التعلــم الذاتــي واإلبــداع لــدى طالبــه .وفــي الســياق نفســه تؤكــد
نتائــج العديــد مــن الدراســات(Budge, 2016 & Fordham,2015 & Chang, et al.,
 & 2015 Culp,2015 Siu & Wong,2015إبراهيــم )2012،علــى أهميــة توجيــه االهتمــام
لتنميــة مهــارات تحديــد المشــكالت والتعلــم الذاتــي للطــاب المعلميــن ،والحاجــة إلــى برامــج
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عبد الله عواد الحريب ( ) 217-190
واســتراتيجيات تســتند إلــى األســاليب والطرائــق الحديثــة لتنميــة تلــك المهــارات لــدى الطــاب
المعلميــن منــذ مرحلــة اإلعــداد حتــى يتمكنــوا مــن تعزيــز وتنميــة تلــك المهــارات لــدى طالبهــم.
وتحديــدًا يجــب تدريــب الطــاب المعلميــن فــي التخصصــات المختلفــة ومعلمــي العلــوم بصــورة
خاصــة علــى اســتخدام االســتراتيجية التدريســية التــي تُســهم فــي تنميــة مهارتــي اإلحســاس
بالمشــكلة والتعلــم الذاتــي(Nimer, 2016, Shangaraeva, et al., 2016 & Thompson,
 .)2017كمــا أن التعلــم الذاتــي يُعــد مــن األوليــات المهمــة التــي يجــب توجيــه جهــود المؤسســات
التربويــة إلعــداد الطالــب المعلــم إعــداداً جيــداً (Al-Srour, 2016 & Zakirova & Purik,
.)2016, Veon, 2014
ولتحقيــق مهارتــي اإلحســاس بالمشــكلة والتعلــم الذاتــي تمــت االســتفادة مــن التطبيقــات
التكنولوجيــة الحديثــة ،والتــي يتوافــر بهــا برامــج تعمــل علــى تحســين عمليــة التعلّــم .وممــا يُعــزز
اســتخدام التطبيقــات التكنولوجيــة أثنــاء مرحلــة إعــداد معلــم الفيزيــاء؛ أن هــذه التطبيقــات تدعــم
التكامــل بيــن التكنولوجيــا وتنميــة مهــارات التدريــس ،وتُعــزز المهــارات المهنيــة المختلفــة لديــه
(.)Newbill & Baum, 2013
ومــن خــال مــا ســبق تتضــح أهميــة امتــاك معلــم الفيزيــاء منــذ مرحلــة اإلعــداد للمهــارات
المتعلقــة بمهارتــي اإلحســاس بالمشــكلة والتعلــم الذاتــي ،ونظــراً لقيــام الباحــث بتدريــس طــاب
دبلــوم التربيــة العــام واســتجابة للتوجهــات المحليــة والعالميــة بأهميــة توجيــه االهتمــام لتنميــة
مهارتــي اإلحســاس بالمشــكلة والتعلــم الذاتــي بــرزت أهميــة االســتفادة مــن التطبيقــات التكنولوجيــة
الحديثــة فــي تعزيــز مهــارات التدريــس لــدى الطــاب المعلميــن تخصــص الفيزيــاء ،وتحــددت
مشــكلة البحــث فــي األســئلة اآلتيــة:
1 .1مــا صــورة االســتراتيجية التدريســية الالزمــة لتنميــة مهارتــي اإلحســاس بالمشــكلة
والتعلــم الذاتــي لــدى الطــاب المعلميــن تخصــص الفيزيــاء؟
2 .2مــا فاعليــة االســتراتيجية التدريســية التــي تســتند إلــى نظــام  D2Lللتعلّــم اإللكترونــي فــي
تنميــة مهــارة اإلحســاس بالمشــكلة لــدى الطــاب المعلميــن تخصــص الفيزيــاء؟
3 .3مــا فاعليــة االســتراتيجية التدريســية التــي تســتند إلــى نظــام  D2Lللتعلّــم اإللكترونــي فــي
تنميــة مهــارة التعلــم الذاتــي لــدى الطــاب المعلميــن تخصــص الفيزيــاء؟

أهداف البحث
1 .1معرفــة درجــة امتــاك مهــارات اإلحســاس بالمشــكلة ومهــارات التعلــم الذاتــي لــدى
الطــاب المعلميــن تخصــص الفيزيــاء.
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فاعلية اسرتاتيجية تدريسية تستند إىل نظام  D2Lللتعلّم اإللكرتوين يف تنمية مهاريت اإلحساس باملشكلة والتعلم الذايت لدى
الطالب املعلمني تخصص الفيزياء يف جامعة املجمعة ( ) 217-190
2 .2اقتراح استراتيجية تدريسية بهدف تنمية مهارتي اإلحساس بالمشكلة والتعلم الذاتي.
3 .3الكشــف عــن فاعليــة اســتراتيجية تدريســية تســتند إلــى نظــام  D2Lللتعلّــم اإللكترونــي
فــي تنميــة مهــارة اإلحســاس بالمشــكلة لــدى الطــاب المعلميــن تخصــص الفيزيــاء.
4 .4الكشــف عــن فاعليــة اســتراتيجية تدريســية تســتند إلــى نظــام  D2Lللتعلّــم اإللكترونــي
فــي تنميــة مهــارة التعلــم الذاتــي لــدى الطــاب المعلميــن تخصــص الفيزيــاء.

أهمية البحث
1 .1تحسين األداء التدريسي لمعلم الفيزياء.
2 .2تضميــن برامــج إعــداد معلــم الفيزيــاء تطبيقــات نوعيــة تدعــم مهــارات اإلحســاس
بالمشــكلة.
 3 .3تضمين برامج إعداد معلم الفيزياء تطبيقات نوعية تدعم مهارات التعلم الذاتي.
4 .4االعتماد على البرامج التقنية لتطوير التنمية المهنية لمعلمي الفيزياء.
5 .5تزويــد مشــرفي الفيزيــاء بــوزارة التعليــم بنتائــج البحــث ممــا قــد يُســهم فــي تطويــر
البرامــج التدريبيــة التــي تُقــدم لمعلمــي الفيزيــاء.

حدود البحث
1 .1تطبيــق البحــث علــى عينــة مــن طــاب دبلــوم التربيــة العــام تخصــص الفيزيــاء بجامعــة
المجمعــة وبلــغ عددهــم 30طالبــاً.
2 .2تطبيق البحث في كلية التربية بمحافظة الزلفي ،والتي تتبع لجامعة المجمعة.
3 .3تطبيق أدوات البحث خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 1437/1438هـ.
4 .4تــم تطبيــق البحــث مــن خــال مقــرر مشــكالت ومواقــف تدريســية ،وهــو أحــد مقــررات
برنامــج دبلــوم التربيــة العــام ،ورمــزه «تــرب.»515
5 .5يقتصر البحث على مهارتي اإلحساس بالمشكلة ومهارة التعلّم الذاتي.
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عبد الله عواد الحريب ( ) 217-190
فروض البحث
1 .1ال توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً عنــد ( )0.01بيــن متوســطي درجــات الطــاب المعلميــن
تخصــص الفيزيــاء فــي التطبيــق القبلــي والبعــدي فــي اختبــار مهــارة اإلحســاس بالمشــكلة.
2 .2ال توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً عنــد ( )0.01بيــن متوســطي درجــات الطــاب المعلميــن
تخصــص الفيزيــاء فــي التطبيــق القبلــي والبعــدي لمقيــاس مهــارة التعلــم الذاتــي.

مصطلحات البحث
االســتراتيجية التدريســية :هــي مجموعــة مــن اإلجــراءات التــي يتبعهــا المعلــم داخــل الصــف؛
للوصــول إلــى مخرجــات فــي ضــوء األهــداف التــي وضعهــا ،وتتضمــن مجموعــة مــن األســاليب
واألنشــطة والوســائل وأســاليب التقويــم (شــحاته والنجــار.)2003،
وتُعــرف إجرائيــاً بأنهــا اســتراتيجية تدريســية تــم اقتراحهــا بنا ًء على الفلســفة التــي انطلقت منها
االســتراتيجية ،واشــتملت علــى المبــادئ العامــة ،واألهــداف العامــة ،وموضوعــات االســتراتيجية
«المحتــوى» ،وطرائــق التدريــس ،وأســاليب التقويــم ،وتــم تطبيــق االســتراتيجية والتــي تســتند
إلــى نظــام  D2Lللتعلّــم اإللكترونــي المتــاح مــن قبــل جامعــة المجمعــة ،وتحديــداً تمــت االســتفادة
مــن أدوات نظــام  D2Lاإللكترونــي التاليــة :المحتــوى ،والمناقشــات ،واالختبــارات ،وتــم تنفيــذ
االســتراتيجية خــال تدريــس مقــرر مشــكالت ومواقــف تدريســية ،وهــو أحــد مقــررات برنامــج
دبلــوم التربيــة العــام ،ورمــزه «تــرب.»515
الفاعليــة :وتُعــرف إجرائيــاً بأنهــا تحقيــق أهــداف االســتراتيجية التدريســية والتــي تســتند إلــى
نظــام  D2Lللتعلّــم اإللكترونــي المتــاح مــن قبــل جامعــة المجمعــة.
نظــام  D2Lللتعلّــم اإللكترونــي :هــو نظــام يهــدف إلــى نقــل التعليــم التقليــدي فــي جامعــة
المجمعــة إلــى نظــام تعليمــي إلكترونــي تفاعلــي عبــر تكنولوجيــا التعليــم وتقنيــة االتصــاالت
(جامعــة المجمعــة.2013(،
ويُعــرف إجرائيــاً بأنــه نظــام تعليمــي إلكترونــي ،ويُرمــز لــه بالرمــز ، D2Lوتُنفــذه عمــادة
التعليــم اإللكترونــي والتعلّــم عــن بُعــد فــي جامعــة المجمعــة ليتيــح الوصــول إلــى المقــررات
الجامعيــة عبــر اإلنترنــت والتواصــل مــع أعضــاء هيئــة التدريــس والطــاب «زمــاء الدراســة»
مــن أي مــكان وفــي أي وقــت (جامعــة المجمعــة.)2013 ،
( : Desire 2 Learn (D2Lوتعني باللغة العربية الرغبة في التعلّم.
مهــارة اإلحســاس بالمشــكلة :تُعــرف اجرائيــاً بأنهــا قــدرة الطــاب المعلميــن تخصــص الفيزياء
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الطالب املعلمني تخصص الفيزياء يف جامعة املجمعة ( ) 217-190
علــى إدراك المشــكالت الفيزيائيــة وتفســيرها وايجــاد الحلــول المختلفــة لها.
مهــارة التعلــم الذاتــي :هــو نشــاط تعليمــي يقــوم بــه المتعلــم مدفوعــاً برغبتــه الذاتيــة بهــدف
تنميــة اســتعداداته وإمكاناتــه وقدراتــه مســتجيباً لميولــه واهتماماتــه بمــا يحقــق تنميــة شــخصيته
وتكاملهــا (مرعــي.)1998 ،
وتُعــرف اجرائيــاً بأنهــا مهــارة تُمكــن الطــاب المعلميــن تخصــص الفيزيــاء مــن تطويــر
قدراتهــم فــي الجوانــب المهنيــة والمعرفيــة والشــخصية معتمديــن بذلــك علــى األســاليب المختلفــة
للتعلــم الذاتــي ،وتصميــم مهــام تعليميــة متوافقــة مــع قدراتهــم واســتعداداتهم واتجاهاتهــم الخاصــة.

أدوات البحث
•األداة األولــى :اختبــار درجــة امتــاك مهــارات اإلحســاس بالمشــكلة للطــاب المعلميــن
تخصــص الفيزيــاء.
•األداة الثانية :مقياس مهارات التعلم الذاتي للطالب المعلمين تخصص الفيزياء.
وفيما يلي توضيح لإلجراءات التي تمت للتأكد من جاهزية ومناسبة أدوات البحث
ً
أوال :اختبار درجة امتالك مهارات اإلحساس بالمشكلة للطالب المعلمين تخصص الفيزياء:
هــدف االختبــار إلــى تحديــد مــدى قــدرة الطــاب المعلميــن تخصــص الفيزيــاء علــى اإلحســاس
بالمشــكالت المختلفــة ،وبالتالــي تنميــة مهــارة اإلحســاس بالمشــكلة ،وتكونــت فقــرات االختبــار مــن
« 18اختيــار مــن متعــدد» لتحديــد مــدى قــدرة الطــاب المعلميــن تخصــص الفيزيــاء علــى امتــاك
تلــك المهــارة ،وتــم وضــع تعليمــات االختبــار والتــي تشــرح طريقــة االجابــة عــن الفقــرات المختلفــة
لالختبار.
•تحديد صدق االختبار :واعتمد الباحث في تحديد مدى صدق االختبار على:
•صــدق المحتــوى  :Validity Contentوذلــك بعــرض اختبــار درجــة امتــاك مهارات
اإلحســاس بالمشــكلة للطــاب المعلميــن تخصــص الفيزيــاء علــى مجموعــة مــن األســاتذة
المحكميــن تخصــص المناهــج وطــرق التدريــس؛ لمعرفــة آرائهــم حــول مــدى ارتبــاط
فقــرات االختبــار وتحقيقهــا لهــدف االختبــار ،وقــد أبــدى بعــض األســاتذة المحكميــن
بعــض المالحظــات علــى صياغــة بعــض العبــارات ،وتــم إجــراء التعديــات وفــق ذلــك.
•ثبــات االختبــار  : Reliabilityويُقصــد بالثبــات أن تُعطــي األداة النتائــج نفســها إذا مــا
تــم اســتخدامها أكثــر مــن مــرة تحــت ظــروف مماثلــة (الحربــي ،)2017 ،وقــد تــم التحقــق
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عبد الله عواد الحريب ( ) 217-190
مــن الثبــات باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ  ،Alpha Cronbachوالتجزئــة النصفيــة
 Split-halfبعــد تطبيقــه علــى عينــة مختــارة مــن خــارج عينــة البحــث ،ويوضــح جدول
( )1نتائــج الثبــات.
جدول ( )1قيم ثبات اختبار درجة امتالك مهارات اإلحساس بالمشكلة للطالب المعلمين
تخصص الفيزياء
معامل ألفا
مهارات اإلحساس
بالمشكلة

التجزئة النصفية

قيم االرتباط

مستوى
الداللة

قيم االرتباط

مستوى
الداللة

0.894

0.01

0.941 – 0.857

0.01

يتضــح مــن جــدول ( )1أن قيــم معامــات الثبــات فــي الطريقتيــن كانــت مقبولــة بالنســبة
لهــذا النــوع مــن حســاب معامــات الثبــات ،ممــا يــدل علــى االتســاق الداخلــي لالختبــار وبالتالــي
صالحيتــه للتطبيــق.
ثانياً :مقياس مهارات التعلم الذاتي للطالب المعلمين تخصص الفيزياء
إلعــداد المقيــاس تــم االطــاع علــى بعــض الدراســات الســابقة ،ومنهــا (شــروق2009 ،؛
التركــي ، )2016 ،وتكــوّن المقيــاس مــن  30عبــارة موزعــة علــى األبعــاد التاليــة للمقيــاس:
مهــارات تنميــة التعلّــم الذاتــي لــدى الطــاب المعلميــن ،ومهــارات التعلــم الذاتــي المرتبطــة بتنميــة
المعــارف الذاتيــة ،ومهــارات التعلــم الذاتــي المرتبطــة بتنميــة الســمات الشــخصية ،ومهــارات
التعلــم الذاتــي المرتبطــة بالتنميــة المهنيــة.
إعــداد تعليمــات المقيــاس :تــم إعــداد تعليمــات للمقيــاس والتــي توضــح الهــدف مــن المقيــاس،
وتوضيــح عــدد فقراتــه ،وتعليمــات خاصــة باإلجابــة عــن جميــع بنــود المقيــاس ،ومثــال يوضــح
طريقــة اإلجابــة.

تحديــد صــدق المقيــاس :اعتمــد الباحــث فــي تحديــد مــدى صــدق المقيــاس علــى
الطريقتيــن اآلتيتيــن:
•صــدق المحتــوى  :validity contentوذلــك بعــرض مقيــاس مهــارات التعلــم الذاتــي
للطــاب المعلميــن تخصــص الفيزيــاء علــى مجموعــة مــن األســاتذة المحكميــن
المتخصصيــن فــي المناهــج وطــرق التدريــس وتخصــص تعليــم الفيزيــاء إلبــداء الــرأي
فــي مــدى ارتبــاط الفقــرات الفرعيــة للمقيــاس بأبعــاد المقيــاس ومــدى صحــة صياغــة
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فقــرات المقيــاس ،ومــدى مالئمــة العبــارات وصياغتهــا لمــا تهــدف إلــى جمعــه مــن
معلومــات وبيانــات ،وقــد أبــدى المحكمــون بعــض المالحظــات وطلبــوا تعديــل صياغــة
بعــض العبــارات وحــذف بعضهــا فــي بعــض المحــاور ،وإضافــة عبــارات أخــرى فــي
بعــض المحــاور ،كمــا أبــدوا موافقتهــم علــى عبــارات المقيــاس بنســبة .89%
•صدق االتساق الداخلي Internal Consistency
تــم حســاب الصــدق باســتخدام االتســاق الداخلــي وذلــك بحســاب معامــل ارتبــاط بيرســون بيــن
الدرجــة الكليــة لــكل محــور والدرجــة الكليــة للمقيــاس بعــد تطبيقــه علــى عينــة مختــاره مــن خــارج
عينــة البحــث ،والجــدول ( )2التالــي يوضــح ذلــك:
جدول ( )2قيم معامالت االرتباط بين درجة كل محور ودرجة مقياس مهارات التعلم الذاتي
المحاور

معامل
االرتباط

مستوى
الداللة

المحور األول :مهارات تنمية التعلم الذاتي لدى الطالب المعلمين

0.789

0.01

المحور الثاني :مهارات التعلم الذاتي المرتبطة بتنمية المعارف الذاتية

0.853

0.01

المحور الثالث :مهارات التعلم الذاتي المرتبطة بتنمية السمات الشخصية

0.702

0.01

المحور الرابع :مهارات التعلم الذاتي المرتبطة بالتنمية المهنية

0.914

0.01

يتضــح مــن جــدول ( )2أن جميــع معامــات االرتبــاط كلهــا دالــة عنــد مســتوى ( )0.01ممــا
يــدل علــى صــدق وتجانــس محــاور المقيــاس.

•حساب ثبات المقياس Measurement Validity Calculation
تــم حســاب ثبــات المقيــاس  Reliabilityعــن طريــق معامــل الفــا كرونبــاخ Alpha
 ،Cronbachوطريقــة التجزئــة النصفيــة  Split-halfبعــد تطبيقــه علــى عينــة مختــاره مــن
خــارج عينــة البحــث ،والجــدول( )3يوضــح قيــم الثبــات:
جـدول ( )3قيـم معامـل الثبـات لمحـاور مقيـاس مهـارات التعلم الذاتـي للطلاب المعلمين تخصص
الفيزياء
مهارات التعلّم الذاتي
مهارات تنمية التعلّم الذاتي
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مهارات التعلم الذاتي المرتبطة بتنمية المعارف الذاتية

0.841

0.899 – 0.809

مهارات التعلم الذاتي المرتبطة بتنمية السمات الشخصية

0.756

0.800 – 0.712

مهارات التعلم الذاتي المرتبطة بالتنمية المهنية

0.916

0.960 – 0.876

يتضــح مــن جــدول ( )3أن جميــع قيــم معامــات الثبــات فــي الطريقتيــن كانــت مناســبة ممــا
يــدل علــى ثبــات المقيــاس ويكــون بذلــك صالحــاً للتطبيــق.

المادة العلمية
االستراتيجية التدريسية:
اطلــع الباحــث علــى بعــض الدراســات العلميــة التــي بحثــت فــي مجــال مهارتــي اإلحســاس
بالمشــكلة والتعلــم الذاتــي ،وبعــد أن تكوّنــت لــدى الباحــث صــورة أوليــة عــن الخلفيــة العلميــة
فــي موضــوع البحــث؛ تمــت االســتفادة مــن العديــد مــن الدراســات العلميــة إلعــداد االســتراتيجية
التدريســية ،منهــا (بــركات وعبــد الجبــار2017 ،؛ كشــكو2017 ،؛ التركــي2016 ،؛ Gallagher,
 ،)2015ولحســاب صــدق االســتراتيجية التدريســية تــم عرضهــا علــى مجموعــة مــن األســاتذة
المحكميــن والمتخصصيــن فــي المناهــج وطــرق التدريــس لمعرفــة مــدى ارتبــاط المهــارات التــي
تضمنتهــا االســتراتيجية بمهارتــي اإلحســاس بالمشــكلة والتعلــم الذاتــي ،وكذلــك معرفــة مــدى
ارتبــاط الموضوعــات الفرعيــة لالســتراتيجية بالعناصــر واألفــكار الرئيســية ،وجمــع الباحــث
مالحظاتهــم ،وتــم تعديــل االســتراتيجية وفقــاً لذلــك.

تطبيق االستراتيجية التدريسية على عينة البحث
تــم تطبيــق االســتراتيجية التدريســية مــن ِقبــل الباحــث نفســه «ألنــه يُــدرس مقــرر مشــكالت
ومواقــف تدريســية فــي برنامــج دبلــوم التربيــة العــام» علــى الطــاب المعلميــن تخصــص الفيزيــاء
فــي مقــرر مشــكالت ومواقــف تدريســية ،وهــو أحــد مقــررات برنامــج دبلــوم التربيــة العــام ،ورمزه
«تــرب .»515وذلــك خــال الفتــرة التأهيليــة التــي تــم تدريســها للطــاب قبــل ممارســة التربيــة
الميدانيــة ،حيــث تــم تدريــس االســتراتيجية التدريســية بواســطة نظــام  D2Lللتعلّــم اإللكترونــي
المتــاح مــن قبــل جامعــة المجمعــة ،وتحديــداً تمــت االســتفادة مــن بعــض األدوات المتاحــة بنظــام
 D2Lللتعلّــم اإللكترونــي :وهــي المحتــوى ،والمناقشــات ،واالختبــارات .وفيمــا يلــي توضيــح
لطريقــة تطبيقــه:
المحتــوى :تمــت االســتفادة مــن أيقونــة المحتــوى فــي إرســال المــادة العلميــة للطــاب المعلمين
تخصــص الفيزيــاء ّ
ليطلعــوا عليهــا ،ويســتفيدوا منها خــال عرض االســتراتيجية التدريســية.
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المناقشــات :وفــي هــذه األيقونــة تــم طــرح عــدد مــن األنشــطة والتماريــن المتعلقــة بمهارتــي
اإلحســاس بالمشــكلة والتعلــم الذاتــي ،وتتيــح هــذه األيقونــة المناقشــة الجماعيــة بيــن أفــراد العينــة،
بحيــث يطلــع الجميــع علــى مناقشــة وأســئلة واستفســارات زميلهــم ،وتُعــد هــذه األيقونــة مــن أهــم
األيقونــات فــي نظــام  D2Lللتعلّــم اإللكترونــي ألن مــن خاللهــا حدثــت عمليــة تطبيــق التجربــة
فعليــاً.
االختبــارات :وهــذه األيقونــة متوافــرة أيضــاً فــي نظــام  D2Lللتعلّــم اإللكترونــي ،وتــم فيهــا
إجــراء عمليــات التقويــم المبدئــي ،والتكوينــي ،والنهائــي ،ويبيــن شــكل ( )1صــورة لصفحــة نظــام
 D2Lللتعلّــم اإللكترونــي:

شكل ( )1صورة لصفحة نظام  D2Lللتعلّم اإللكتروني

منهج البحث
اتبــع البحــث المنهــج الوصفــي لإلجابــة عــن الســؤال األول ،والمنهــج شــبه التجريبــي لإلجابــة
عــن الســؤالين الثانــي والثالــث ،بتصميــم المجموعــة الواحــدة ،بحيــث تــم إخضــاع المجموعــة
الختبــار قبلــي (تطبيــق االختبــار ومقيــاس مهــارة التعلــم الذاتــي) ،وخضعــت المجموعــة للتجربــة
« االســتراتيجية التدريســية» ،وبعــد االنتهــاء مــن التجربــة التــي اســتمرت ثالثــة أســابيع خضعــت
المجموعــة مــرة أخــرى الختبــار بعــدي (تطبيــق االختبــار ومقيــاس مهــارة التعلــم الذاتــي) لمعرفــة
مــدى فاعليــة االســتراتيجية التدريســية فــي تنميــة مهارتــي اإلحســاس بالمشــكلة والتعلــم الذاتــي.
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إجراءات البحث
•قراءة األبحاث العلمية والكتب المتخصصة ذات العالقة والمرتبطة بمجال البحث.
•تحديــد مهــارات اإلحســاس بالمشــكلة ومهــارات التعلــم الذاتــي فــي ضــوء األبحــاث
العلميــة والكتــب المتخصصــة ذات العالقــة.
•بناء استراتيجية تدريسية في ضوء مهارتي اإلحساس بالمشكلة والتعلم الذاتي.
•بنــاء اختبــار محــدد لقيــاس درجــة امتــاك مهــارة اإلحســاس بالمشــكلة لــدى الطــاب
المعلميــن تخصــص الفيزيــاء.
•بناء مقياس لمهارة التعلم الذاتي لدى الطالب المعلمين تخصص الفيزياء.
•التحقق من صدق وثبات أدوات البحث.
•إجــراء اختبــار مهــارة اإلحســاس بالمشــكلة ومقيــاس مهــارات التعلّــم الذاتــي علــى عينــة
البحــث تطبيقــاً قبليــاً مــن خــال مقــرر مشــكالت ومواقــف تدريســية ،وهــو أحــد مقــررات
برنامــج دبلــوم التربيــة العــام ،ورمــزه «تــرب.»515
•تنفيذ االستراتيجية التدريسية على عينة البحث التي تستند إلى نظام  D2Lللتعلّم اإللكتروني.
•إجــراء اختبــار مهــارة اإلحســاس بالمشــكلة ومقيــاس مهــارات التعلّــم الذاتــي علــى عينــة
البحــث تطبيقــاً بعديــاً مــن خــال مقــرر مشــكالت ومواقــف تدريســية ،وهــو أحــد مقررات
برنامــج دبلــوم التربيــة العــام ،ورمــزه «تــرب.»515
•مناقشة نتائج البحث.

نتائج البحث
اإلجابة على السؤال األول
ما صورة االستراتيجية التدريسية الالزمة لتنمية مهارتي اإلحساس بالمشكلة والتعلّم الذاتي
لدى الطالب المعلمين تخصص الفيزياء؟
تــم تحديــد الفلســفة واألســس التــي قامــت عليهــا االســتراتيجية التدريســية ،وذلــك بعــد االطــاع
علــى األدبيــات والدراســات الســابقة التــي ترتبــط بمهــارات اإلحســاس بالمشــكالت ومهــارات
التعلــم الذاتــي ،وقــد تــم عرضهــا فــي مقدمــة البحــث ،وفيمــا يلــي عــرض لفلســفة وأســس بنــاء
االســتراتيجية التدريســية:
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ً
أوال :الفلسفة التي استندت إليها االستراتيجية التدريسية:
اســتندت االســتراتيجية التدريســية إلــى فلســفة تنبــع مــن أن إلمــام الطالــب المعلــم بالمهــارات
الالزمــة لتحقيــق التعلّــم؛ ســتجعله يُكســب طالبــه تلــك المهــارات ،كمــا يعمــل علــى تنميتهــا
لديهــم ،والمهــارات الالزمــة فــي هــذا البحــث هــي مهــارات القــدرة علــى اإلحســاس بالمشــكالت،
ومهــارات التعلــم الذاتــي.
ثانيــاً :المبــادئ العامــة التــي اســتندت إليهــا االســتراتيجية التدريســية :اســتندت االســتراتيجية
التدريســية إلــى مجموعــة مــن المبــادئ التاليــة:
1 .1تُعد مهارتي اإلحساس بالمشكالت والتعلم الذاتي ضرورية لتعلّم المفاهيم الفيزيائية.
2 .2المعرفــة العلميــة للطالــب متغيــرة وليســت ثابتــه ،ومــن ثــم فــإن تزويــد الطالــب المعلــم
بخبــرات تعليميــة ترتبــط بالتطبيقــات الحديثــة لطرائــق التدريــس يمكــن أن يزيــد مــن نمــو
مهــارات اإلحســاس بالمشــكالت ويســهم فــي تطـوّر المعرفــة.
 3 .3تتســم عمليــة التعلــم بالتفريــد ،وهــذا يتطلــب تنـوّع أســاليب التعلّــم؛ ليتعلــم الطالــب تعلمــاً
ذاتيــاً ،وأن تكــون الخبــرات التعليميــة ذات صلــة بحياتهــم اليوميــة.
 4 .4تُعد الدافعية عنصر مهم في حدوث التعلّم وإدراك مهارات التعلّم الذاتي.
5 .5تهيئــة بيئــة تعلــم مناســبة الحتياجــات الطــاب المعلميــن ،واســتخدام أنشــطة ذات عالقــة
بخبراتهــم؛ يســاعدهم علــى توظيــف المعرفــة.
6 .6منــح الطالــب المعلــم الوقــت الكافــي والمناســب لحــدوث التعلّــم مــن خــال إتاحــة الوقــت
المناســب لتأمــل الخبــرات وتجريبهــا واســتخدامها فــي مواقــف مشــابهة وجديــدة.
7 .7مــن ســمات التعلّــم أنــه نشــاط اجتماعــي تعاونــي ،لذلــك تــم إعــداد بعــض األنشــطة
التعليميــة التــي يعتمــد تنفيذهــا علــى المجموعــات التعاونيــة.
وفــي ضــوء الفلســفة والمبــادئ العامــة لالســتراتيجية التدريســية تــم بنــاء االســتراتيجية
وفقــاً للخطــوات اآلتيــة:
 .أاألهــداف العامــة لالســتراتيجية التدريســية :وقــد شــملت األهــداف العامــة لالســتراتيجية
التدريســية علــى مجموعــة مــن األهــداف المتنوعــة التــي ترتبــط بتنمية مهارتي اإلحســاس
بالمشــكلة والتعلــم الذاتــي لــدى الطــاب المعلميــن تخصــص الفيزيــاء ،وفيمــا يلــي عــرض
األهــداف العامة:
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•توضيح مفهوم التعلّم الذاتي.
•التعرف على أهمية امتالك مهارات التعلم الذاتي.
•استنتاج جوانب التعلم الذاتي.
•شرح طرائق تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الطالب المعلمين.
•اقتراح أنشطة تعليمية فيزيائية لتنمية مهارة التعلّم الذاتي لدى الطالب المعلمين.
•استنتاج مصادر التعلم الذاتي.
•المقارنــة بيــن اســتراتيجيات تنميــة مهــارات التعلّــم الذاتــي لــدى الطــاب المعلميــن
تخصــص الفيزيــاء.
•توضيح مفهوم اإلحساس بالمشكلة.
•بيان أثر تنمية مهارة اإلحساس بالمشكلة لدى الطالب المعلمين.
•اقتــراح أنشــطة تعليميــة فيزيائيــة لتنميــة مهــارة اإلحســاس بالمشــكلة لــدى الطــاب
المعلميــن تخصــص الفيزيــاء.
•بنــاء تطبيقــات وأنشــطة إثرائيــة فيزيائيــة لتنميــة مهارتــي اإلحســاس بالمشــكلة
والتعلــم الذاتــي لــدى الطــاب المعلميــن.
 .بمحتــوى االســتراتيجية التدريســية :فــي ضــوء األهــداف العامــة التــي ســبق ذكرهــا تــم
تحديــد موضوعــات االســتراتيجية التدريســية والتــي تســاعد علــى تحقيــق تلــك األهــداف،
وقــد اشــتملت االســتراتيجية التدريســية علــى مجموعــة مــن الموضوعــات الرئيســة التــي
تتضمــن مجموعــة مــن الموضوعــات الفرعيــة ،وقــد شــملت الموضوعــات الرئيســية
لالســتراتيجية علــى :مقدمــة عــن طرائــق التدريــس ،ومهــارات التدريــس ،والتعلّــم الذاتي،
ومهــارات التعلــم الذاتــي ،وأهميــة تنميــة مهــارات التعلــم الذاتــي لــدى الطــاب المعلميــن،
واســتراتيجيات التعلــم الذاتــي ،وتطبيقــات «أنشــطة تعليميــة فيزيائيــة» علــى تنميــة
مهــارات التعلــم الذاتــي لــدى الطــاب المعلميــن ،وتعريــف مهــارة اإلحســاس بالمشــكلة،
وتطبيقــات «أنشــطة تعليميــة فيزيائيــة» علــى تنميــة مهــارة اإلحســاس بالمشــكلة.
 .جطرائــق التدريــس :تــم تحديــد طرائــق التدريــس المســتخدمة فــي االســتراتيجية مــع
مراعــاة أن تتســم بالمرونــة والتنــوع فــي اختيارهــا ،وأن تســاعد طرائــق التدريــس علــى
إثــارة دافعيــة الطــاب المعلميــن تخصــص الفيزيــاء للمشــاركة الواقعيــة والفعّالــة فــي
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تنفيــذ األنشــطة التعليميــة الفيزيائيــة ،واالســتراتيجيات هــي :التعلّــم التعاونــي ،والمناقشــة،
والعصــف الذهنــي ،واســتراتيجيات التعلّــم الذاتــي.
 .دأســاليب التقويــم فــي االســتراتيجية التدريســية :وقــد تنوعــت أســاليب التقويــم المســتخدمة
فــي االســتراتيجية حيــث شــملت علــى:
•التقويــم المبدئــي :تــم اســتخدام التقويــم المبدئــي للتعــرف علــى الخلفيــة الســابقة لــدى
الطــاب المعلميــن تخصــص الفيزيــاء عــن أهــداف االســتراتيجية التدريســية.
•التقويــم التكوينــي :تــم اســتخدام التقويــم التكوينــي خــال تطبيــق االســتراتيجية
التدريســية وذلــك مــن خــال األنشــطة التعليميــة المختلفــة التــي تســاعد فــي تقديــم
تغذيــة راجعــة عــن مــدى تقــدم الطــاب المعلميــن تخصــص الفيزيــاء فــي اكتســاب
مهارتــي اإلحســاس بالمشــكلة والتعلّــم الذاتــي.
•التقويــم النهائــي :تــم اســتخدام التقويــم النهائــي فــي نهايــة كل درس علمــي لمعرفــة
مــدى تحقيــق الطــاب المعلميــن تخصــص الفيزيــاء لألهــداف التعليميــة المنشــودة
مــن االســتراتيجية التدريســية وذلــك باســتخدام األنشــطة التعليميــة التــي تــم تنفيذهــا
مــن خــال نظــام  D2Lللتعلّــم اإللكترونــي ،وأيضــاً اســتُخدم التقويــم النهائــي فــي
نهايــة االســتراتيجية التدريســية بتطبيــق أدوات البحــث.
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الصورة النهائية لالستراتيجية التدريسية
يوضح جدول( )4الصورة النهائية لالستراتيجية التدريسية.
جدول( )4الصورة النهائية لالستراتيجية التدريسية
األهداف العامة

المحتوى العلمي

طرائق التدريس

األدوات الالزمة

أساليب
التقويم

توضيح مفهوم التعلم الذاتي
التعرف على أهمية امتالك
مهارات التعلم الذاتي
استنتاج جوانب التعلم الذاتي
شرح طرق تنمية مهارات
التعلم الذاتي
اقتراح أنشطة تعليمية لتنمية
مهارة التعلم الذاتي
استنتاج مصادر التعلم
الذاتي
المقارنة بين استراتيجيات
تنمية مهارات التعلم الذاتي
توضيح مفهوم اإلحساس
بالمشكلة
بيان أثر تنمية مهارة
اإلحساس بالمشكلة
اقتراح طرائق وأنشطة
مختلفة لتنمية مهارة
اإلحساس بالمشكلة
بناء تطبيقات وأنشطة
إثرائية لتنمية مهارتي
اإلحساس بالمشكلة والتعلم
الذاتي
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•مقدمة عن طرائق
التدريس
•مهارات التدريس
•التعلم الذاتي
•مهارات التعلم الذاتي
•أهمية تنمية مهارات
التعلم الذاتي
•استراتيجيات التعلم
الذاتي
•تطبيقات «أنشطة
تعليمية فيزيائية»
لتنمية مهارات التعلم
الذاتي
•تعريف مهارة
اإلحساس بالمشكلة
•بيان العالقة بين
مهارة اإلحساس
بالمشكلة ومهارات
التفكير النقدي
•تطبيقات «أنشطة
تعليمية فيزيائية»
لتنمية مهارة
اإلحساس بالمشكلة

التقويم
المبدئي

استخدام أدوات
•التعلم التعاوني
ّ
نظام  D2Lللتعلم
•المناقشة
اإللكتروني التالية:
•العصف الذهني
•المحتوى
•استراتيجيات
•المناقشات
التعلم الذاتي
•االختبارات
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الطالب املعلمني تخصص الفيزياء يف جامعة املجمعة ( ) 217-190
اإلجابة عن السؤال الثاني:
ما فاعلية االستراتيجية التدريسية التي تستند إلى نظام  D2Lللتعلّم اإللكتروني في تنمية
مهارة اإلحساس بالمشكلة لدى الطالب المعلمين تخصص الفيزياء؟
ولإلجابــة عــن الســؤال الثانــي تــم التحقــق مــن صحــة الفــرض اآلتــي « :ال توجــد فــروق دالــة
إحصائيــاً عنــد مســتوى ( )0.01بيــن متوســطي درجــات الطــاب المعلميــن تخصــص الفيزيــاء
فــي التطبيــق القبلــي والبعــدي الختبــار مهــارة اإلحســاس بالمشــكلة» ،باســتخدام اختبــار «ت»
والجــدول ( )5يوضــح ذلــك:
جــدول ( )5داللــة الفــروق بيــن متوســطي درجــات الطــاب المعلميــن تخصــص الفيزيــاء فــي
التطبيــق القبلــي والبعــدي الختبــار مهــارة اإلحســاس بالمشــكلة
اختبار
مهارة
اإلحساس
بالمشكلة

المتوسط
«م»

االنحراف
المعياري
«ع»

القبلــي

9.031

0.954

البعــدي

16.339

1.218

عـدد
العينـة
«ن»
30

درجـات
الحريـة
«د.ح»

قيمة ت

مستوى
الداللة

29

12.206

0.01

يتضــح مــن الجــدول ( )5أن قيمــة «ت» تســاوي « »12.206الختبــار مهــارة اإلحســاس
بالمشــكلة ،وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى  0.01حيــث بلغــت قيمــة المتوســط الحســابي
فــي التطبيــق القبلــي  ،9.031بينمــا بلغــت قيمتــه فــي التطبيــق البعــدي  ،16.339وبذلــك تــم رفــض
الفــرض الصفــري األول ،وتتوافــق نتيجــة البحــث الحالــي مــع مــا توصلــت إليــه دراســة المالكــي
(.)2015
اإلجابة عن السؤال الثالث:
ما فاعلية االستراتيجية التدريسية التي تستند إلى نظام  D2Lللتعلّم اإللكتروني في تنمية
مهارة التعلم الذاتي لدى الطالب المعلمين تخصص الفيزياء؟
ولإلجابــة عــن الســؤال الثالــث تــم التحقــق مــن صحــة الفــرض التالــي «ال توجــد فــروق دالــة
إحصائيــاً عنــد مســتوى ( )0.01بيــن متوســطي درجــات الطــاب المعلميــن تخصــص الفيزيــاء فــي
التطبيــق القبلــي والبعــدي لمقيــاس مهــارة التعلــم الذاتــي» ،باســتخدام اختبــار «ت» والجــدول 6
يوضــح ذلــك:
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جــدول ( )6داللــة الفــروق بيــن متوســطي درجــات الطــاب المعلميــن تخصــص الفيزيــاء فــي
التطبيــق القبلــي والبعــدي لمقيــاس مهــارة التعلــم الذاتــي لمحــور «مهــارات تنميــة التعلــم الذاتي»
نوع المهارة
مهارات تنمية التعلم
الذاتي

االنحراف عـدد درجـات
مستوى
المتوسط
المعياري العينـة الحريـة قيمة ت
المقياس
الداللة
«م»
«ع» «ن» «د.ح»
القبلــي 1.302 11.324
البعــدي 4.593 28.917
القبلــي 8.027

1.369

القبلــي 7.753

1.005

9.118

1.627

مهارات التعلم الذاتي
المرتبطة بتنمية المعارف
البعــدي 2.029 15.981
الذاتية
مهارات التعلم الذاتي
المرتبطة بتنمية السمات
البعــدي 3.465 16.217
الشخصية
القبلــي

مهارات التعلم الذاتي
المرتبطة بالتنمية المهنية البعــدي 3.055 22.101
مقياس جميع مهارات
التعلم الذاتي

القبلــي 2.569 36.222
البعــدي 5.870 83.216

30
30

29
29

0.01 14.309
9.732

0.01

0.01

30

29

8.009

30

29

0.01 11.196

30

29

0.01 30.214

يتضــح مــن جــدول ( )6أن قيمــة «ت» تســاوي « »14.309لمحــور مهــارات تنميــة التعلــم
الذاتــي لــدى الطــاب المعلميــن تخصــص الفيزيــاء ،وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 0.01
لصالــح التطبيــق البعــدي ،حيــث بلغــت قيمــة المتوســط الحســابي فــي التطبيــق البعــدي ،28.917
بينمــا بلغــت قيمتــه فــي التطبيــق القبلــي  ،11.324وأن قيمــة «ت» تســاوي « »9.732لمحــور
مهــارات التعلــم الذاتــي المرتبطــة بتنميــة المعــارف الذاتيــة ،وهــي قيمــة ذات داللــة إحصائيــة
عنــد مســتوى  0.01لصالــح التطبيــق البعــدي ،حيــث بلغــت قيمــة المتوســط الحســابي فــي التطبيــق
البعــدي  ،15.981بينمــا بلغــت قيمتــه فــي التطبيــق القبلــي  .8.027بينمــا قيمــة «ت» تســاوي
« »8.009لمحــور مهــارات التعلــم الذاتــي المرتبطــة بتنميــة الســمات الشــخصية ،وهــي قيمــة دالــة
إحصائيــاً عنــد مســتوى  0.01لصالــح التطبيــق البعــدي ،حيــث بلغــت قيمــة المتوســط فــي التطبيــق
البعــدي  ،16.217بينمــا بلغــت قيمتــه فــي التطبيــق القبلــي  .7.753وفيمــا يتعلــق بمحــور مهــارات
التعلــم الذاتــي المرتبطــة بالتنميــة المهنيــة؛ فــإن قيمــة «ت» تســاوي « ،»11.196وهــي قيمــة دالــة
إحصائيــاً عنــد مســتوى 0.01لصالــح التطبيــق البعــدي ،حيــث بلغــت قيمــة المتوســط الحســابي
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فــي التطبيــق البعــدي  ،22.101بينمــا بلغــت قيمتــه فــي التطبيــق القبلــي  .9.118وأخيــراً تــم
حســاب قيمــة «ت» وهــي « »30.214لجميــع مهــارات التعلــم الذاتــي ،وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً
عنــد مســتوى  0.01لصالــح التطبيــق البعــدي ،حيــث بلغــت قيمــة المتوســط فــي التطبيــق البعــدي
 ،83.216بينمــا بلغــت قيمتــه فــي التطبيــق القبلــي  ،36.222وبذلــك تــم رفــض الفــرض الصفــري
الثانــي ،ويتضــح مــن نتائــج جــدول  6فاعليــة االســتراتيجية التدريســية ،وتؤكــد النتيجــة أهميــة
اســتخدام االســتراتيجية التدريســية للمســاهمة فــي تطويــر قــدرات ومهــارات معلــم الفيزيــاء ،خاصة
إذا كان التطويــر المنشــود ســينعكس بصــورة مباشــرة علــى تنميــة مهــارات طالبــه (Missett,
.)2012 & Hui, et al. ,2015
وتؤكــد تلــك النتائــج فاعليــة االســتراتيجية التدريســية التــي تســتند إلــى نظــام  D2Lللتعلّــم
اإللكترونــي فــي تنميــة مهارتــي اإلحســاس بالمشــكلة والتعلــم الذاتــي لــدى الطــاب المعلميــن
تخصــص الفيزيــاء ،وتتفــق نتيجــة البحــث الحالــي مــع مــا توصلــت لــه دراســة المالكــي ()2015
فيمــا يتعلــق بأهميــة تعلّــم مهــارة اإلحســاس بالمشــكلة .كمــا تتفــق النتائــج الحاليــة مــع مــا أوصــت به
دراســة التركــي ( ،)2016ودراســة العبــري ( )2009فيمــا يتعلــق بالتركيــز علــى مهــارات التعلّــم
الذاتــي .وأن لمهــارات التعلــم الذاتــي دور فــي تحســين مهــارات التدريــس (كشــكو .)2017،ويؤكــد
ذلــك أهميــة تطويــر وتهيئــة البيئــة التعليميــة ،واســتخدام األســاليب التدريســية المتنوعــة؛ لمســاعدة
الطــاب علــى امتــاك مهــارات التعلــم الذاتــي (& Tandiseru, 2015, Gallagher, 2015
 .)Shangaraeva, et al. ,2016واســتخدم البحــث الحالــي نظــام  D2Lللتعلّــم اإللكترونــي فــي
تطبيــق االســتراتيجية التدريســية ،والــذي أظهــرت النتائــج فاعليتهــا فــي تنميــة مهارتــي اإلحســاس
بالمشــكلة والتعلــم الذاتــي ،ممــا يعنــي أهميــة المســتحدثات التكنولوجيــة فــي عمليــة التعلّــم (بــركات
وعبــد الجبــار .)2017،
كمــا يُســتنتج مــن نتائــج البحــث ،ومــن أســئلة واستفســارات الطــاب المعلميــن تخصــص
الفيزيــاء أثنــاء وبعــد تطبيــق االســتراتيجية مــا يأتــي:
•أن الطــاب المعلميــن إذا وُضعــوا فــي موقــف فــردي فــي التعلّــم فإنهــم يتحملون مســؤولية
تعلمهم .
•كثــرة وتنـوّع أســئلة الطــاب المعلميــن تخصــص الفيزيــاء أثنــاء تطبيــق التجربــة ،مقارنة
بأســئلتهم أثنــاء المحاضــرة التقليدية.
•كانــت أســئلة بعــض الطــاب المعلميــن فــي بدايــة تطبيــق التجربــة حــول اآلليــة الصحيحة
الســتخدام نظــام  D2Lللتعلّــم اإللكترونــي ،وهــذا يُعــزز مــن أهميــة تخصيــص دورات
تدريبيــة للطــاب حــول البرامــج التقنيــة قبــل اســتخدامها فعليــاً فــي عمليــة التعلّــم.

210

10/12/2019 3:23 PM

ديسمرب 2019م

مجلة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية واالجتامعية

املجلد  16العدد )B( 2

journal 16-2 B.indd 210

عبد الله عواد الحريب ( ) 217-190
•أن اســتخدام وتفعيــل البرامــج التقنيــة يتوقــف علــى نوعيــة المهمــة التي يُكلف بهــا الطالب
المعلمــون ،فــإذا كانــت المهمــة هــي االطــاع علــى المحتــوى العلمــي أو مشــاهدات فقــط
فــي البرنامــج التقنــي؛ فــإن تفعيــل البرامــج التقنيــة ســيكون ضعيفــاً .وإن كانــت مهمتهــم
هــي االطــاع والمشــاهدة ومــن َثــ ّم اإلجابــة أو المشــاركة حــول أســئلة مُحــددة بوقــت
مُحــدد؛ فــإن تفعيلهــم لهــا ســيكون كبيــراً ،وذلــك الرتباطهــم بمهمــة تســتوجب منهــم تقديــم
اإلجابــات أو الــرأي حــول أســئلة أو مشــاركات معينــة ،وهــذا مــا ال حظــه الباحــث خــال
اســتخدام نظــام  D2Lللتعلّــم اإللكترونــي فــي تطبيــق االســتراتيجية التدريســية ،حيــث
ُطلــب مــن الطــاب المعلميــن اإلجابــة عــن أســئلة محــددة وتــم تخصيــص موعــد محــدد
لإلجابــة عنهــا ،بحيــث لــو تجــاوز الطالــب المعلــم التاريــخ المحــدد فــإن نظــام  D2Lال
يســمح لــه بالدخــول علــى الســؤال المحــدد ،وهــذا يقودنــا إلــى أهميــة االســتفادة مــن كل
عناصــر نظــام  D2Lللتعلّــم اإللكترونــي لتحقيــق عمليــة التعلّــم.

توصيات البحث
•تطويــر الخطــة الدراســية لبرنامــج إعــداد معلــم الفيزيــاء ليتضمــن مقــرر تطبيقــي يهــدف
إلــى إكســاب الطــاب المعلميــن مهارتــي اإلحســاس بالمشــكلة والتعلــم الذاتــي.
•التحــاق الطــاب المعلميــن فــي تخصــص الفيزيــاء ببرامــج التنميــة المهنيــة لتطويــر
مهاراتهــم التدريســية.
•تدريــب الطــاب المعلميــن فــي تخصــص الفيزيــاء مــن خــال الــدورات وورش العمــل
علــى اســتخدام الوســائل التكنولوجيــة الحديثــة بمــا يعــزز التنميــة المهنيــة الذاتيــة لديهــم.
•تدريــب وتزويــد الطــاب المعلميــن فــي تخصــص الفيزيــاء بمهــارات التعلــم الذاتــي منــذ
مرحلــة اإلعــداد ليصبــح معلمــاً قــادر علــى التطويــر المهنــي المســتمر.
•االستفادة من برامج نظام  D2Lللتعلّم اإللكتروني في تدريس المقررات الجامعية.
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The Effectiveness of D2L E-Learning Teaching
Strategy in Developing Problem-Sensing and SelfLearning Skills among Teachers Students of Physics At
the University of Majmaah

Abdullah Awad Al Harbi
College of Education - Majmaah University
Majmaah - K.S.A.

Abstract:
The current research aims to identify the effectiveness of a D2L-based
e-learning strategy in developing problem-sensing and self-Learning
skills among student teachers of physics. The research sample involved
30 students of the general Learning diploma; department of physics. The
results of the research showed the effectiveness of the proposed teaching
strategy in developing two skills, problem-sensing and self-Learning. The
research recommended the importance of developing a study plan for the
program of general Learning diploma, including an applicable curriculum
for the skills of teaching physics. It also recommended that the teacher
students of physics join the professional development program to develop
their teaching abilities and get trained in using modern technology tools for
the reinforcement of their professional abilities.
Keywords: Teaching Model, Problem-sensing Skill, Self-learning
skill, Students of Physics.
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