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فعالية نموذج تدريسي مقترح في التاريخ قائم على التعلم السريع
لتنمية المهارات االجتماعية والتنظيم الذاتي والتحصيل لدى تالميذ الصف األول المتوسط
إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم رزق (*)

جامعة حفر الباطن

(قدم للنشر يف1439/1/22هـ ،وقبل للنشر يف 1439/8/2هـ)
ملخ ــص البح ــث :ه ــدف البح ــث إىل التع ــرف ع ــى فعالي ــة اس ــتخدام نم ــوذج تدري ــي مق ــرح ملق ــرر التاري ــخ قائ ــم ع ــى التعل ــم الرسي ــع لتنمي ــة امله ــارات االجتامعي ــة
والتنظي ــم ال ــذايت ل ــدى تالمي ــذ الص ــف األول املتوس ــط .وتكون ــت عين ــة البح ــث األساس ــية م ــن ( )60تلمي ــذا م ــن تالمي ــذ الص ــف األول املتوس ــط بمدرس ــة جاب ــر ب ــن
عب ــد اهلل املتوس ــطة ـ إدارة التعلي ــم بحف ــر الباط ــن ،ت ــم اختياره ــم بطريق ــة عش ــوائية .وت ــم اس ــتخدام تصمي ــم ش ــبه جتريب ــي م ــن جمموعت ــن؛ إحدامه ــا ضابط ــة ،واألخ ــرى
جتريبي ــة ،ولتحقي ــق اهل ــدف م ــن البح ــث ت ــم اع ــداد وح ــدة « حي ــاة النب ــي (ﷺ) يف املدين ــة » م ــن املنه ــج املق ــرر وف ــق النم ــوذج التدري ــي املق ــرح يف ص ــورة س ــجل نش ــاط
التلمي ــذ ودلي ــل املعل ــم  ،ك ــا ت ــم إع ــداد مقي ــاس امله ــارات االجتامعي ــة ومقي ــاس التنظي ــم ال ــذايت واختب ــار حتصي ــي ،وت ــم التحق ــق م ــن تكاف ــؤ جمموعت ــي البح ــث م ــن
خ ــال تطبي ــق االختب ــار التحصي ــي ومقي ــاس امله ــارات االجتامعي ــة ومقي ــاس التنظي ــم ال ــذايت تطبيق ــا قبلي ــا ،حي ــث وج ــدث الف ــروق ب ــن جمموعت ــي البح ــث غ ــر دال ــة
إحصائي ــا  ،ث ــم ت ــم تدري ــس الوح ــدة وف ــق النم ــوذج التدري ــي املق ــرح للمجموع ــة التجريبي ــة ،بين ــا درس ــت املجموع ــة الضابط ــة بالطريق ــة املعت ــادة .وق ــد كش ــفت نتائ ــج
البح ــث ع ــن فعالي ــة النم ــوذج التدري ــي املق ــرح القائ ــم ع ــى التعل ــم الرسي ــع يف تنمي ــة امله ــارات االجتامعي ــة والتنظي ــم ال ــذايت والتحصي ــل ل ــدى تالمي ــذ الص ــف األول
املتوس ــط.
كلامت مفتاحية :التعلم الرسيع  ،املهارات االجتامعية  ،التنظيم الذايت  ،تدريس التاريخ.
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Abstract: The purpose of this research is to identify the effectiveness of using a proposed teaching model in history based on Accelerated Learning for the
development of social skills and self-regulation among Grade Seven students. The research sample comprised 60 grade seven students randomly selected from Jabir
Bin Abdullah Intermediate School, Department of Education in Hafr Al-Batin. Semi-experimental design of two groups was used; control group and experimental
group. In order to achieve the objective of the research, a unit was prepared according to the proposed teaching model in the form of a student’s activity and the
teacher’s guide. Further, social-skills scale, self-regulation scale and achievement test were prepared. The research study made sure of the equality of the two groups
through social-skills scale, self-regulation scale and achievement and found insignificant statistical differences between the two groups. The unit was taught for the
experimental group according to the proposed teaching model which based on Accelerated Learning and taught traditionally to the control group. The results of the
study show the effectiveness of using such a model on the development of social skills, self-regulation and achievement among grade seven students.
Keywords: Accelerated learning - Social Skills - Self-Regulation - Teaching History.
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مقدمة:

مراحلــه ،ويزودنــا بدراســة الثقافــات واالختالفــات

تشــهد األلفيــة الثالثــة تطــورا شــامال -يف شــتى

بــن املجتمعــات ،ويســعى إىل زيــادة وعــي املتعلمــن

بتقــدم كبــر يف تقنيــة االتصــاالت ،والتــي أثــرت ومــا

يف جمتمعهــم ،وزيــادة وعيهــم بمكانــة جمتمعهــم يف

مياديــن املعرفــة العلميــة والتكنولوجية-مدعومــا
تــزال تؤثــر بشــكل واضــح يف حيــاة األفــراد يف خمتلف
جوانــب احليــاة .وعليــه فــإن دور املؤسســات الرتبويــة
يــزداد خاصــة يف تنميــة قــدرات املتعلمــن املعرفيــة
والوجدانيــة واملهاريــة ملواكبــة هــذا التطــور العاملــي،

كــا يفــرض هــذا عــى الرتبيــة أن تتــواءم مــع هــذه
املتغــرات لكــي توجــد العقــل املبــدع الفعــال القــادر

عــى التعامــل والتفاعــل مــع املتغــرات املتعــددة التــي

يفرضهــا هــذا العــر ومســتحدثاته (اجلهــوري،

2009م ،ص.)46:

بدورهــم الســيايس واالقتصــادي والثقــايف واإلنســاين

العــامل (اخلريشــة1998 ،م).

وتلعــب مناهــج التاريــخ دورا كبــرا يف إظهــار

أثــر التطــور املســتمر يف مجيــع جوانــب احليــاة ســواء

أكانــت اجتامعيــة أم سياســية أم اقتصاديــة ،والعمــل
عــى مواكبــة التطــورات املعرفيــة يف حقــل العلــوم
االجتامعيــة والرتبويــة (العــاري1995 ،م).

وتعــد املهــارات االجتامعيــة مهــارات حياتيــة

حيتاجهــا النــاس كافــة؛ لــذا ينبغــي إكســاهبا وتنميتهــا
لــدى املتعلمــن يف مراحلهــم الدراســية مجيعــا حتــى

ومناهــج الدراســات االجتامعيــة عمومــا  ،ومناهج

يكونــوا أكثــر تفاعــا مــع العــامل املحيــط هبــم،

ومفكريــن ،وجيــب أن تعلمهــم كيــف يتحملــون

املحيــط الــذي يعيــش فيــه ليصبــح متكيفــا اجتامعيــا.

التاريــخ جيــب أن تعلــم األبنــاء أن يكونــوا نشــطني
املســؤولية االجتامعيــة والشــخصية ،وكيف يشــركون

بفاعليــة يف اجلامعــات ،وتزودهــم بالفــرص الفعالــة

التــي متكنهــم مــن اســتعامل املهــارات واملعــارف يف
جمــاالت احليــاة احلقيقيــة ).(Shumer, 1999

ولكوهنــا تلعــب دورا أساســيا يف توافــق الفــرد مــع

ولقــد زاد االهتــام باملهــارات االجتامعيــة منــذ

ســبعينيات القــرن املــايض؛ نتيجــة تطــور تطبيقــات
النظريــات االجتامعيــة يف علــم النفــس ،وملــا هلــا مــن

أمهيـ�ة حاسـ�مة يف الصحـ�ة العقليـ�ة والنفسـ�ية للفـ�رد.

وتســعى مناهــج التاريــخ أيضــا إىل تعليــم التالميــذ

ويســهم اكتســاب الفــرد للمهــارات االجتامعيــة

واملعتقــدات واالجتاهــــات واملواقــف ،كــا تســعى

النفــس؛ حيــث تــزداد ثقتــه بنفســه ،وجتعلــه يشــارك

املجموعــــات الثقافيــــة واالجتامعيــــة األخــرى

والتمتــع بصحــة نفســية جيــدة ( فــرج2003 ،م).

تقديــر الــذات وأنــاط احليــاة والقيــم واآلراء واألفكار

إىل تعليمهــم تراثهــم ،وكيــف يقــــدرون وحيرتمون

) ،(Escamilla, 1992إذ إنــه يــدرس املايض يف خمتلف

يف حتقيــق قــدر كبــر مــن االســتقالل واالعتــاد عــى
اآلخريــن أنشــطتهم بــا حيقــق لــه االســتمتاع باحليــاة،
وقــد اهتمــت بعــض الدراســات بالتعــرف عــى
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فعاليــة برامــج مقرتحــة أو إســراتيجيات تدريــس

املتعلمــن لذاهتــم بــا يمكنهــم مــن اكتســاب املعرفــة

املقص��ود (1995م) والتــي اســتهدفت التعــرف

ويعــد التنظيــم الــذايت مــن أكثــر املوضوعــات

حمــددة يف تنميــة املهــارات االجتامعيــة كدراســة عبــد

ع�لى فعالي��ة إس�تراتيجيات متكامل�ةـ يف تعلــم بعــض
املهــارات االجتامعيــة لــدى تالميــذ الصــف األول

األس��ايس  ،ودراس��ة حمم��ود (1997م) والتــي

تناولــت مــدى فعاليــة برنامــج إرشــادي لتنميــة
بع��ض امله��ارات االجتامعي��ة لـ�دى أطفاــل املرحلــة
االبتدائي��ة ،ودراس��ة يوس��ف (1998م) والتــي

اســتهدفت التعــرف عــى فعاليــة برنامــج إرشــادي
لتنميــة بعــض املهــارات االجتامعيــة لــدى األطفــال
ذوي اإلعاق��ة البرصي��ة  ،ودراس��ة حمم��د (1999م)

والتــي اســتهدفت التعــرف عــى فاعليــة جمموعــة

مــن األنشــطة الوظيفيــة لتنميــة مهــارات احلــوار

ل��دى تالميــذ املرحلــة اإلعداديــة  ،ودراســة عبــد
العزيـ�ز(2005م) والتــي اســتهدفت حتديــد أثــر
اســتخدام أســلوب لعــب الــدور واملحــاكاة يف
تدريــس التاريــخ عــى التحصيــل وتنميــة بعــض
امله��ارات االجتامعي��ة لدــى تالميذــ املرحلــة
اإلعدادي��ة  ،ودراس��ة احل�صري (2005م) والتــي

اســتهدفت التعــرف عــى فعاليــة برنامــج مقــرح قائــم

عــى األنشــطة يف تنميــة بعــض املهــارات االجتامعيــة
لتالميــذ املرحلــة اإلعداديــة .

وتكاملهــا واســرجاعها (.)Gonzalez, S. et al. 2009
التــي تلقــى قبــوال يف جمــال التعلــم ،حيــث يكــون
املتعلــم مشــاركا بصــورة إجيابيــة وفعالــة يف تعلمـــــه،

ويزيــد مــن درجــة اعتــاده عــى نفســه يف عمليــة

التعلــم ).(Vrgut, 2008, p.12

وقــد أكــدت عــدة دراســات عــى أمهيــة التنظيــم

الــذايت بالنســبة للمتعلمــن ،وأن املتعلــم املنظــم ذاتيــا

يظهــر مزيــدا مــن الوعــي بمســؤوليته عــن تنظيــم التعلــم
لديــه ليصبــح ذا معنــى ،ومراقبــة أدائــه الــذايت ( كــال،

2003م ،ص)367 :؛ )،(Baker, et al., 2009. p. 303
ممــا يفــرض تغيــر دور املعلــم مــن املهيمــن وامللقــن
إىل املوجــه واملرشــد وامليــر ،واملتعلــم مــن متلقــي

ســلبي إىل متفاعــل ونشــط وباحــث ومتواصــل،

وبالتــايل تغيــر شــكل ومضمــون العمليــة التعليميــة
مــن إرســال وتلقــي إىل اتصــال وتفاعــل ،ويتضــح

أمهيــة ذلــك أيضــا يف ظــل التغــرات املتالحقــة يف

شــتى جمــاالت احليــاة ومــا تبعهــا مــن ثــورة معلوماتية

وتكنولوجيــة.

وإذا كانــت العمليــة الرتبويــة منظومــة ذات

حلقــات مرتابطــة ومتفاعلــة يؤثــر بعضهــا عــى بعــض
ويتأثــر بــه ،وتشــتمل هــذه احللقــات عــى األهــداف

وال تقــل مهــارات التنظيــم الــذايت أمهيــة يف القــرن

الرتبويــة  ،وحمتــوى املناهــج الدراســية ،وأســاليب

يؤكــد علــاء النفــس الرتبويــون عــى أمهيــة تنظيــم

التقويــم الرتبــوي ،فــإن أي حتديــث يف أحــد هــذه

احلــادي والعرشيــن عــن املهــارات االجتامعيــة؛ حيــث

التعليــم والتعلــم ،والوســائل التعليميــة ،ونظــم
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املكونــات يؤثــر يف املكونــات األخــرى  ،وأســاليب

للمــخ بعكــس التدريــس املعتــاد الــذي يفــرض فيــه

التعليميــة ،إال أنــه يــكاد يكــون أكثــر هــذه احللقــات

املــراد تعلمهــا ،كــا أنــه يســتخدم فيــه أحــد نصفــي

التعليــم والتعلــم متثــل إحــدى حلقــات املنظومــة

أثــرا يف املنظومــة كلهــا؛ باعتبــاره املكــون الــذي حيــول
األهــداف واملحتــوى إىل ممارســات ونواتــج  ،ومــن

هنــا يعــد تطويــر أســاليب التعليــم والتعلــم مدخــا

لتطويــر النظــام التعليمــي بــأرسه وعالجــا للكثــر
مــن املشــكالت الرتبويــة.

أن التعلــم حيــدث بالرتكيــز وباإلعــادة املتكــررة للــادة
الدمــاغ فقــط ( ،)Rose, 1987وقــد ســاعدت ثالثة

اجتاهــات يف نمــو وظهــور هــذا املفهــوم وهــي:

االجتــاه األول ـ اهتــام علــاء النفــس بالبحــث

عــن الطريقــة التــي يتعلــم هبــا اإلنســان ،واكتشــاف
الكيفيــة التــي يعمــل هبــا املــخ البــري ،وأهــم

وتشــر الدراســات إىل أن كل فــرد قابــل للتعلــم،

احلقائــق التــي مــن شــأهنا أن تــرع ،وتســاعد عــى

وكل متمكــن قابــل لإلبــداع إذا مــا توافــرت لــه

االجتــاه الثــاين ـ قيــام عــامل النفــس البلغــاري

وكل متعلــم قابــل للوصــول إىل مســتوى التمكــن،

إس�تراتيجيات وأســاليب التدريــس املناســبة (النــادي،

2009م ،ص.)315 :

حفــظ املعلومــات يف الذاكــرة.

لوزانــوف  Lozanovبمجموعــة مــن التجــارب
حــول التعلــم بمصاحبــة أصــوات الطبيعــة

ويف ظــل ذلــك زادت احلاجــة إىل توظيــف

واملوســيقى ،بينــت أن التعلــم املصاحــب لتلــك

واالنتقــال مــن حالــة الســلبية واخلمــول إىل وضعيــة

االجتــاه الثالــث ـ ظهــور نظريــة هــوارد جاردنــر

إســراتيجيات وأســاليب تعتمــد عــى إثــارة التفكــر،
النشــاط واحليويــة بحيــث يكــون للمتعلــم الــدور

اإلجيــايب يف عمليــة التعلــم ،ويظهــر التعلــم الرسيــع

كأحــد األســاليب الــذي يؤكــد عــى ذلــك ،حيــث إنه
يــزود املتعلــم بخــرات تعلــم نشــطة وممتعــة وتعاونيــة
ومغذيــة ومرحــة ،وهــو يســعى لتقديــم بيئــة تعلــم

غني��ة التن��وع تناســب كل أنــاط التعلــم (اللحيــاين،

2012م ،ص.)3 :

األصــوات كان أرسع وأفضــل.

 Howard Gardnerيف الــذكاء التــي مــن خالهلــا

تــم تصنيــف الــذكاء إىل ثامنيــة جمــاالت خمتلفــة،
ومــن ثــم لفتــت تلــك النظريــة اهتــام باحثــي التعلــم

الرسيــع إىل أن هنــاك طريقــة مفضلــة لتعلــم كل فــرد

مـ�ن شـ�أهنا أن حتسـ�ن مـ�ن عمليـ�ة التعلـ�م ورسعتهـ�ا

(املحبــوب وآخــرون2002 ،م ،ص.)74 :

وقــد توجــت كل هــذه اجلهــود بتأســيس مجعيــة

فضــا عــن أن األســاليب املتبعــة يف التعلــم

التعليمـــــ والتعلــم املتســــارع The Society for

واســتخدام لــكل مــن النصــف األيمــن واأليــر

يف الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف عــام 1975م،

الرسيــع تســاعد عــى اســتقبال عقــي نشــط،

)Accelerative Learning and Teaching (SALT
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واملحبــوب2010 ،م).

الــدويل للتعلــم » The International Alliance for

وقــد قــام ) (Brenznits., 1997بإجــراء دراســة

مــن مجيــع أنحــاء العــامل  ،ومنــذ ذلــك احلــن

عــى معــدل التذكــر لــدى مــن يعانــون مــن صعوبــات

) ،Learning (IALوالتــي يشــارك فيهــا حمرتفــون

يشــهد هــذا املوضــوع اهتاممــا متزايــدا مــن جانــب

الباحثــن واخلــراء يف جمــال علــم النفــس والرتبيــة

(الكنــدري2001 ،م) ،كإحــدى اآلليــات املعتمــدة

اســتهدفت تقييــم كفــاءة برنامــج للقــراءة الرسيعــة
القــراءة ،كشــفت نتائجهــا عــن حتســن دال يف
موضــوع التذكــر للــادة املقــروءة ،فضــا عــن حتســن

يف مهــارات القــراءة.

لتنميــة مهــارات التالميــذ )(Baenen et al, 2002

وأجــرى) )Mayer, 1997جتربتــن هبــدف التحقــق

يف التعلــم واســتخدامها معــا لتحقيــق أفضــل النتائــج،

مهــارات اكتســاب املعلومــات لــدى عينــة مــن

واســتثامر العقــل البــري واجلســم ومجيــع احلــواس
واحلصــول عــى أفضــل تعلــم مــن خــال التطبيقــات

العمليــة والتمريــن (هــال2007 ،م ،ص.)12 :

ويعــد التعلــم الرسيــع نموذجــا تعليميــا تكامليــا

يقــوم ببنــاء النــاذج التدريســية التــي تســاعد املعلــم

عــى تشــجيع املتعلمــن لالنخــراط يف األنشــطة
التعليميــة التــي تدعــم مجيــع املهــارات الالزمــة

للتعلــم؛ عــى نحــو يســاعد الطــاب عــى حتقيــق
إنجــاز تعليمــي أكثــر عمقــا (اللحيــاين2012 ،م،

ص.)20 :

مــن مــدى كفــاءة برنامــج للتعلــم الرسيــع فيــأ حتســن
طــاب اجلامعــة ،وقــد أظهــر طــاب املجموعــة
التجريبيــة حتســنا واضحــا يف اإلجابــة عــن األســئلة

وذلــك مقارنــة باملجموعــة الضابطــة.

وأجرى ) (Mento et al., 1999دراســة اســتهدفت

التعــرف عــى فعاليــة اســتخدام اخلرائــط الذهنيــة يف

تنميــة التفكــر اإلبداعــي وكفــاءة عمــل شــقي املــخ
والتعلــم الرسيــع لــدى عينــة مــن طــاب املرحلــة

الثانويــة ،كشــفت عــن وجــود حتســن دال يف التفكــر
اإلبداعــي ومهــارات التعلــم الرسيــع لــدى الطــاب

وتشــر األدبيــات والدراســات الســابقة للتعلــم

يف اعقــاب تعرضهــم للتدريــب مقارنــة باملجموعــة

الرتبويــة املهمــة ،وتدريــب املتعلمــن عــى اســتخدام

وكشـ�فت دراسـ�ة ) )Erland, 1999عــن فعاليــة

الرسيــع إىل أمهيتــه يف حتقيــق العديــد مــن التطبيقــات
اإلجــراءات والعمليــات واملهــارات يف إنجــاز
وظائــف التعلــم والتفكــر بشــكل جيعلهــم متعلمــن

مســتقلني يســتطيعون تعليــم أنفســهم مــدى احليــاة،

(Harker&perry,2007؛  Kim, 2008؛ الكنــدري،

الضابطــة.

برنامــج للتعلــم الرسيــع يف حتســن اإلنجــاز

األكاديمــي لــدى جمموعــة مــن تالميــذ املــدارس.
وكشفت دراسة ))Cooper et al., 2000عن ارتفاع

حجم املشاركة الطالبية يف برامج التعلم الرسيع يف
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املدارس الصيفية ،وأن املعرفة واملهارات التي اكتسبها

حماولــة ربــط هــذا املحتــوى بحياتــه أو مــا يواجهــه

كانت أفضل بشكل دال من الطالب الذين مل تتح هلم

اآلخريــن ،وكيفيــة التعامــل معهــا يف ســياق مــن

طالب املدرس املتوسطة ممن شاركوا يف هذه الربامج

املشاركة.

مــن مشــاكل ذاتيــة تتعلــق بوعيــه جتــاه نفســه وجتــاه
الكفــاءة الوجدانيــة والعقليــة.

وأجـ�رى ) )Fuller, 2001فحصــا آلراء املعلمــن

وقــد نبهــت العديــد مــن الدراســات إىل هــذا

وأثــر ذلــك عــى طالهبــم نتيجــة تعرضهــم لربنامــج

(حممــود1987 ،م ؛ ســليامن1988 ،م ؛ حزيــن،

يف التغــرات التــي طــرأت عــى أســاليبهم التدريســية،
يف التعلــم الرسيــع يف العلــوم والرياضيــات أشــارت

نتائجــه إىل فعاليتــه يف تطويــر التفكــر الناقــد
وأســاليب التعلــم ،وبينــت أن الربنامــج كان فعــاال
داخــل الفصــل ويف املجتمــع املــدريس.

وكشف مراجعة األدبيات والدراسات السابقة

القصــور يف البيئــة التعليميــة العربيــة ومنهــا  :دراســة

1989م؛ ســليامن1993 ،م ؛ عثــان1997 ،م ؛

عــي1997 ،م) ،وأوصــت بــرورة تطويــر مناهــج
التاريــخ يف خمتلــف املراحــل التعليميــة؛ مــن أجــل

حتقيــق األهــداف التعليميــة بشــكل متــوازن ومتكامــل
 ،وعــدم االهتــام بجانــب عــى حســاب جانــب آخــر،

املرتبطة بالتعلم الرسيع & Harker؛ (Kim, 2008

وقــد قــام الباحــث بدراســة اســتطالعية اســتهدفت

)Tomas, 2013والتنظيم الذايت Pleco, E &Reed,

داخــل بعــض فصــول الصــف األول املتوســط

 Perry, 2007؛ الكنــــدري واملحبوب2010 ،م؛

مالحظــة األداء التدريــي لعينــة مــن معلمــي التاريــخ

)E, 2007؛ مصطفى 2012 ،م؛ اجلندي2013 ،م) عن

باململكــة العربيــة الســعودية؛ لتحديــد مــدى االهتــام

اإلجراءات والعمليات واملهارات يف إنجاز وظائف

الــذايت للتعلــم ،كشــفت نتائجهــا عــن قصــور يف

أمهية التعلم الرسيع يف تدريب املتعلمني عىل استخدام
التعلم والتفكري بشكل جيعلهم متعلمني مستقلني

يستطيعون تعليم أنفسهم مدى احلياة.

بتنميــة املهــارات االجتامعيــة ومهــارات التنظيــم
االهتــام باملهــارات االجتامعيــة ،عــى الرغــم مــن

كوهنــا ضمــن تصنيــف املهــارات احلياتيــة الالزمــة

واملالحــظ لواقــع تعليــم التاريــخ يف املرحلــة

للمتعلــم  ،والتــي ينبغــي تنميتهــا مــن خــال تدريــس

عــى الرغــم مــن الزخــم الــذي يقدمــه حمتــوى منهــج

تبــن للباحــث أن التدريــس الزال يركــز عــى اجلانــب

املتوســطة باململكــة العربيــة الســعودية يالحــظ أنــه
التاريــخ إال أن بيئــة التعلــم بصفــة عامــة تركــز عــى
التحصيــل القائــم عــى التقبــل واالســتدعاء مــن

قبــل املتعلــم الــذي يتلقــى بســلبية إلقــاء املعلــم دون

التاريخ ) ،(World Health Organization, 1993كام

املعــريف وهيمــل تنميــة القــدرات واملهــارات ،ويف
مقدمتهــا مهــارات التنظيــم الــذايت الالزمــة ملســاعدة
التالميــذ عــى تطويــر قدراهتــم املعرفيــة والتنظيميــة،
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مشكلة البحث:

وحتقيــق اســتقالليتهم وجعــل التعلــم متمركــز
حوهلــم  .األمــر الــذي هيــدر فــرص التنميــة املتكاملــة

لقــدرات التالميــذ منــذ املراحــل التعليميــة األوىل.
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حيــاول البحــث اإلجابــة عــن التســاؤل الرئيــي

التــايل:

وقــد كشــفت املقابلــة الشــخصية التــي أجراهــا

مــا فعاليــة نمــوذج تدريــي مقــرح يف التاريــخ

االجتامعيــة والوطنيــة باملرحلــة املتوســطة عــن أن

االجتامعيــة والتنظيــم الــذايت لــدى تالميــذ الصــف

الباحــث مــع عينــة مــن معلمــي الدراســات
معظمهــم ليــس لديــه معرفــة جيــدة بالتعلــم الرسيــع
والتنظيــم الــذايت لعمليــات التعلــم.

وعندمــا قــام الباحــث بقيــاس بعــض مهــارات

التنظيــم الــذايت (شــملت مهــارات وضــع األهــداف،

قائــم عــى التعلــم الرسيــع لتنميــة املهــارات
األول املتوســط؟

ويتفــرع عــن هــذا الســؤال األســئلة الفرعيــة

التاليــة:

والتنظيــم والتحكــم الــذايت ،واالحتفاظ بالســجالت،
واملراقبــة الذاتيــة) لــدى عينــة شــملت  32تلميــذا

بالصــف الثــاين املتوســط كشــفت نتائجهــا أن % 66
مــن العينــة حصلــوا عــى أقــل مــن نصــف درجــة
املقيــاس ممــا يــدل عــى تــدين مهــارات التنظيــم الــذايت

لدهيــم.

1 .مــا النمــوذج التدريــي املقــرح القائــم عــى
التعلــم الرسيــع يف التاريــخ لتالميــذ الصــف
األول املتوســط؟

2 .كيــف يمكــن إعــادة صياغــة وحــدة دراســية
مــن منهــج التاريــخ للصــف األول املتوســط
وفــق النمــوذج التدريــي املقــرح القائــم

عــى التعلــم الرسيــع؟

يف ضـــوء مـــا ســـبق يتضـــح أن مشـــكلة

3 .مــا فعاليــة تدريــس الوحــدة الدراســية وفــق

االجتامعيـــة والتنظيـــم الـــذايت لعمليـــات التعلـــم

التعلــم الرسيــع يف تنميــة املهــارات االجتامعية

البحـــث تتمثـــل يف تـــدين مســـتويات املهـــارات
لـــدى تالميـــذ الصـــف األول املتوســـط ،لـــذا

قـــام الباحـــث بإعـــداد نمـــوذج تدريـــي
مق ــرح يف التاري ــخ قائ ــم ع ــى التعل ــم الرسي ــع،

ويســـعى البحـــث للتعـــرف عـــى فعاليتـــه يف
تنميـــة املهـــارات االجتامعيـــة والتنظيـــم الـــذايت

لعمليـــات التعلـــم لـــدى تالميـــذ الصـــف األول

املتوســـط.
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النمــوذج التدريــي املقــرح القائــم عــى

لــدى تالميــذ الصــف األول املتوســط؟

4 .مــا فعاليــة تدريــس الوحــدة الدراســية
وفــق النمــوذج التدريــي املقــرح القائــم

عــى التعلــم الرسيــع يف تنميــة التنظيــم

الــذايت للتعلــم لــدى تالميــذ الصــف األول
املتوســط؟

5 .مــا فعاليــة تدريــس الوحــدة الدراســية وفــق
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الرسيــع يف تنميــة التحصيــل لــدى تالميــذ

النمــوذج التدريــي املقــرح القائــم عــى

املرحلــة املتوســطة.

التعلــم الرسيــع يف تنميــة التحصيــل لــدى

4 .يقـــدم مقياســـا للمهـــارات االجتامعيـــة،

تالميــذ الصــف األول املتوســط؟

ومقياســـا للتنظيـــم الـــذايت لعمليـــات

أهداف البحث  :هدف البحث احلايل إىل:

التعلـــم ،واختبـــارا حتصيليـــا يمكـــن أن

1 .تصميــم نمــوذج تدريــي للتاريــخ قائــم عــى

يســـتفيد منـــه معلمـــو االجتامعيـــات يف

2 .تنميــة بعــض املهــارات االجتامعيــة لــدى

5 .يقـــدم البحـــث دليـــل املعلـــم للتدريـــس

3 .تنميــة التنظيــم الــذايت لــدى تالميــذ الصــف

يفيـــد يف تطويـــر التدريـــس ،ويمكـــن أن

تقويـــم أداء التالميـــذ.

التعلــم الرسيــع.

وفقـــا ملبـــادئ التعلـــم الرسيـــع؛ يمكـــن أن

تالميــذ الصــف األول املتوســط.

يكـــون نـــواة لتدريـــب املعلمـــن.

األول املتوســط.

4 .رفــع مســتوي حتصيــل التاريــخ لــدى تالميــذ

حدود البحث:

الصــف األول املتوســط.

1 .وح�دـة « حيــاة النبــي(ﷺ) يف املدينــة » املقــررة

أمهية البحث:

عــى تالميــذ الصــف األول املتوســط يف
الفصــل الــدرايس الثــاين (وزارة التعليــم،

تتمثل أمهية البحث احلايل فيام ييل:

1438هـ�ـ2017 /م).

1 .يقيــس البحــث فعاليــة تدريــس التاريــخ

2 .عين��ة مقصــودة مــن تالميــذ الصــف األول

وفــق النمــوذج التدريــي القائــم عــى التعلــم

املتوســط بمدينــة حفــر الباطــن باململكــة

الرسيــع يف تنميــة املهــارات االجتامعيــة لــدى

العربيــة الســعودية.

تالميــذ املرحلــة املتوســطة.

2 .يقيــس البحــث فعاليــة تدريــس التاريــخ

3 .قي���اس امله�اــرات االجتامعيـ��ة التاليـــة :

الرسيــع يف تنميــة مهــارات التنظيــم الــذايت

االتصـــال الفعـــال ،الضبـــط االنفعـــايل،

(مهـــارات العالقـــات االجتامعيـــة ،القيـــادة،

وفــق النمــوذج التدريــي القائــم عــى التعلــم

التعب�ي�ر عــ�ن املشاـــعر) لـــدى تالميـــذ

لــدى تالميــذ املرحلــة املتوســطة.

الصـــف األول املتوســـط عينـــة البحـــث.

3 .يقيــس البحــث فعاليــة تدريــس التاريــخ

4 .قيــاس التنظيــم الــذايت للتعلــم بأبعــاده :

وفــق النمــوذج التدريــي القائــم عــى التعلــم
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(التخطيــط ووضــع األهــداف ،إدارة الوقــت،

لــدى تالميــذ الصــف األول املتوســط.

طلــب العــون األكاديمــي ،التنظيــم ،التقويــم

تــم اختيــار عينــة مقصــودة مــن تالميــذ الصــف

عينة البحث:

البحــث عــن املعلومــات ،تعلــم األقــران،

ال��ذايت ،االحتف��اظ بالس��جالت) لــدى تالميذ
الصــف األول املتوســط عينــة البحــث.

5 .قيـــاس التحصيـــل يف مســـتوى التذكـــر
والفهـــم والتطبيـــق لـــدى تالميـــذ الصـــف
األول املتوســـط عينـــة البحـــث.

األول املتوســط بمدرســة جابــر بــن عبــد اهلل املتوســطة

بنــن بمدينــة حفــر الباطــن باململكــة العربيــة
الســعودية ،وتــم تقســيمهم إىل جمموعتــن :جمموعــة
جتريبيــة عددهــا  30تلميــذ ًا ،وجمموعــة ضابطــة
عددهــا  30تلميــذ ًا.

مــواد وأدوات البحــث :قــام الباحــث بإعــداد

املــواد التاليــة:

فروض البحث:

1 .يوجــد فــرق دال إحصائيــا بــن متوســطي

1 .سجل نشاط التلميذ.

درجــات تالميــذ املجموعــة التجريبيــة

3 .مقياس املهارات االجتامعية.

ملقيــاس املهــارات االجتامعيــة وذلــك لصالــح

واملجموعــة الضابطــة يف التطبيــق البعــدي

2 .دليل املعلم.

تالميــذ املجموعــة التجريبيــة.

4 .مقياس التنظيم الذايت للتعلم.

5 .اختبار حتصييل يف الوحدة موضع الدراسة.

منهــج البحــث :اســتخدم البحــث كال مــن املنهــج

الوصفــي التحليــي واملنهــج شــبه التجريبــي:

1 .املنهـــج الوصفـــي التحليـــي الســـتقراء
األدبيـــات والدراســـات الســـابقة املرتبطـــة

بمتغـــرات البحـــث.

2 .املنهــج شــبه التجريبــي ذو املجموعتــن
(الضابطــة ـ التجريبيــة) لتجريــب النمــوذج
التدريــي املقــرح القائــم عــى التعلــم

الرسيــع ،وحتديــد فعاليتــه يف تنميــة املهــارات
االجتامعيــة والتنظيــم الــذايت والتحصيــل
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2 .يوجـــد أثـــر دال إحصائيـــا الســـتخدام
النمـــوذج التدريـــي املقـــرح يف تنميـــة
امله ــارات االجتامعي ــة ل ــدى تالمي ــذ الص ــف
األول املتوســـط.

3 .يوجـــد فـــرق دال إحصائيـــا بـــن متوســـطي
درجـــات تالميـــذ املجموعـــة التجريبيـــة

واملجموعـــة الضابطـــة يف التطبيـــق البعـــدي

ملقيـــاس التنظيـــم الـــذايت للتعلـــم؛ وذلـــك

لصالـــح تالميـــذ املجموعـــة التجريبيـــة.

4 .يوجـــد أثـــر دال إحصائيـــا الســـتخدام
النمـــوذج التدريـــي املقـــرح يف تنميـــة
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التنظيـــم الـــذايت للتعلـــم لـــدى تالميـــذ

الصـــف األول املتوســـط.

).(Glossary of Terms, 2014

ويعرفــه بيــر جوليــان ) (Peter. 2006بأنــه

5 .يوجــد فــرق دال إحصائيــا بــن متوســطي

«مصطلــح واســع جــدا يشــمل خمتلــف املنهجيــات

واملجموعــة الضابطــة يف التطبيــق البعــدي

األســاليب التــي تنــدرج حتــت عنــوان التعلــم الرسيــع

درجــات تالميــذ املجموعــة التجريبيــة

لالختبــار التحصيــي؛ وذلــك لصالــح تالميــذ

املجموعــة التجريبيــة.

6 .يوجــد أثــر دال إحصائيــا الســتخدام النموذج
التدريــي املق�ترح يف تنمي��ة التحصي��ل لــدى

تالميــذ الصــف األول املتوســط.

مصطلحات البحث:

1ـ النمــوذج التدريــي :هــو خطــة توجيهيــة

والتقنيــات واألســاليب يف التدريــس والتعلــم وبعــض

وهــى خرائــط العقــل ،وحتفيز الدمــاغ ،وتطبيــق نظرية

الــذكاءات املتعــددة ،وتقنيــات الذاكــرة املختلفــة،

واســتخدام املوســيقى؛ للتأثــر عــى احلالــة العاطفيــة
والنفســية للمتعلمــن ،وتنفيــذ الربجمــة اللغويــة

والعصبيــة ،واســتخدام الدرامــا ».

ويقصــد بــه يف البحــث احلــايل نمــوذج يتــم فيــه

هتيئــة خــرات وأنشــطة تناســب أنــاط املتعلمــن

تعتمــد عــى نظريــة معينــة وجمموعــة نواتــج

وذكاءاهتــم املتعــددة ،وذلــك مــن خــال توفــر بيئــة

ختطيــط نشــاطاته التدريســية عــى مســتوى األهــداف

بعــض التقنيــات الرتبويــة احلديثــة التــي جتعــل تعلــم

وإجــراءات مســبقة؛ تســهل عــى املعلــم عمليــة

والتنفيــذ والتقويــم ،وتنظيــم عملــه ومهامــه مــن مواد

وخــرات تعليميــة وتدريســية (قطامــي وآخــرون،

2002م ،ص.)172 :

تعليميــة ممتعــة ومشــجعة لتعلــم التاريــخ ،واســتخدام
التاريــخ أيــر وأرسع وأكثــر إمتاعــا.

3ـ املهــارات االجتامعيــة :املهــارات االجتامعيــة

هــي القــدرة عــى التواصــل مــع اآلخريــن ،وإقامــة

ويقصــد بــه يف البحــث احلــايل بأنــه نمــوذج يعتمــد

عالقــات إجيابيــة فعالــة تعتمــد عــى تطبيــق مهــارات

ومهامــه املرحليــة ،ويــرز الــدور املنتظــر مــن املتعلــم،

االجتامعــي ،والتــي تســاعد مجيعهــا عــى إدارة احليــاة

عــى التعلــم الرسيــع ومبادئــه ،يوضــح عمــل املعلــم
والظــروف البيئيــة املناســبة واحلافــزة لبيئــة التعلــم.

2ـ التعلــم الرسيــع :Accelerated learning

يعــرف قامــوس املصطلحــات التعلــم الرسيــع بأنــه
اجلمــع بــن نظريــة التعلــم الرسيــع وأبحــاث الدمــاغ

يف بيئــة تعلــم إجيابيــة؛ لتحقيــق أرسع معــدل نمــو

االتصــاالت الشــخصية والتخاطــب والتحليــل
والتعاي��ش م��ع متطلباهتـ�ا بنجـ�اح (عــي2008 ،م،
ص.)49 :

ويقصــد هبــا يف البحــث احلــايل جمموعــة مــن

املهــارات تشــمل مهــارات التعبــر عــن املشــاعر،
والعالقــات االجتامعيــة ،ومهــارات القيــادة،
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ومهـ�ارات الضبـ�ط االنفعــايل ،ومهــارات االتصــال

اإلطار النظري والدراسات السابقة:

العالقــات االجتامعيــة وتنميتهــا واحلفــاظ عليهــا.

يعــد التعلــم الرسيــع واحــدا مــن أحــدث أســاليب

التعلم الرسيع:

الفعــال ،والتــي تشــر إىل قــدرة املتعلــم عــى إنشــاء
4ـ التنظيــم الــذايت للتعلــم Self-Regulated

التعلــم يف العــر احلــايل ،ويقــوم عــى األبحــاث

بعمليــات معرفيــة ومــا وراء معرفيــة ،يعتمــد املتعلــم

خطــأ النظريــة القائلــة :إن التعلــم هــو جمــرد عمليــة

 Learningيعــرف بأنــه عمليــة ذهنيــة نشــطة ترتبــط
فيهــا عــى اســتخدام إســراتيجيات خمتلفــة؛ مــن
أجــل حتســن وتطويــر تعلمــه باعتبــار أن املتعلــم

حمــور العمليــة التعليميــة ،ولــه مكونــات تتعلــق بذاتــه
ودافعيتــه ،وأخــرى باملــادة العلميــة ،وأخــرى متعلقــة

بالبيئــة املحيطــة (احلســينان2010 ،م).

التــي عنيــت بكيفيــة عمــل الدمــاغ ،والتــي أثبتــت

شــفهية ومعرفيــة حتتــاج جهــدا عقليــا بحتــا ،وبينــت
أن التعلــم جهــد شــامل لكامــل اجلســد واحلــواس

وأبعــاد الشــخصية واملشــاعر ،واســتحالة وجــود
نمــوذج تعليمــي واحــد قابــل للتطبيــق يف كل
احلــاالت ،فلــكل فــرد نمطــه التعليمــي املفضــل ،وإذا

ويشـــر زيمريمـــان  Zimmermanإىل أن

عرفــت واســتخدمت التقنيــات التــي تتطابــق مــع

إلســـراتيجيات معينـــة ،تســـاعدهم عـــى حتقيـــق

وعفويــة؛ وألنــه أكثــر عفويــة وطبيعيــة لــه فإنــه

التنظيـــم الـــذايت للتعلـــم هـــو اســـتخدام املتعلمـــن
األه ــداف التعليمي ــة يف ض ــوء إدراك فعالي ــة ال ــذات،
وهنـــا يتشـــكل تعلـــم منظـــم ذاتيـــا حيـــث ينشـــط
املتعلم ــون ويش ــاركون معرفي ــا وس ــلوكيا ووجداني ــا

مم ــا يضب ــط تفكريه ــم وس ــلوكهم ووجداهن ــم أثن ــاء

هــذا النمــط املفضــل فســيكون تعلمــه أكثــر تلقائيــة

أســهل ،وألنــه أســهل فهــو أرسع ،ومــن هنــا أتــت

تســميته التعلــم الرسيــع ولتوضيــح هــذا األســلوب

تــم عرضــه يف املحــاور التاليــة:
مفهوم التعلم الرسيع:

اكتســـاب املعرفـــة واملهـــارات (Zimmerman B.,

التعلــم الرسيــع هــو الرتمجــة العربيــة لعبــارة

ويعرفــه الباحــث إجرائيــا بأنــه درجــة مشــاركة

ـمرسع ،ويقــوم املفهوم
والتــي تعنــي حرفيــا التعلــم الــ ُ

وراء معرفيــا ودافعيــا وســلوكيا بشــكل ذايت؛ لتحقيــق

تعلــم خمتلفــة تناســب أنــاط التعلــم املختلفــة؛ ممــا

) .1989

املتعلمــن بفاعليــة يف عمليــة تعلمهــم معرفيــا ومــا
اهلــدف املرغــوب أو املهمــة املطلوبــة منهــم ،وتعــر

عنهــا الدرجــة التــي حيصــل عليهــا التلميــذ يف مقيــاس
التنظيــم الــذايت للتعلــم.

 The Accelerated Learningيف اللغــة اإلنجليزيــة
األســايس للتعلــم الرسيــع عــى تقديــم خيــارات
يتيــح جلميــع املتعلمــن حتقيــق التعلــم بالطريقــة
األنســب هلــم واألكثــر فعاليــة.
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وهــي أن التعلــم حيــدث نتيجــة ملــا يقولــه أو يفعلــه

موضــوع التعليــم ،وأن يصلــوا إىل املعرفــة املطلوبــة،

املعلــم ببســاطة أن يوقــد العمليــة التعليميــة ،ومــن

املعلــم أن يثــر التحــدي لــدى املتعلمــن ليوســعوا

املتعلــم ،ال مــا يقولــه أو يفعلــه املعلــم ،إن مهمــة

ث��م أن يفس��ح الطريــق أم��ام التعلـ�م كــي يتمــ ،ففــي

هنايــة املطــاف ليــس التعلــم مســألة جتميــع معلومــات
مــن قبــل املتعلــم ،وإنــا هــو عمليــة حتويــل هــذه

ويبنــوا يف طريــق ذلــك املهــارات الالزمــة ،جيــب عــى

آفاقهــم ،وعليــه أن يصمــت قــدر املســتطاع ،تــاركا
احلديــث هلــم ،ولفهمهــم اجلديــد للــادة العلميــة،

وأال يعطــي أجوبــه ،بــل أن يطــرح أســئلة ،وأن

املعلومــات إىل معرفــة ذاتيــة شــخصية وقابلــة للحيــاة.

يمــزق اخلطــط املعــدة مســبقا يف بعــض األحيــان،

الوقــت ذاتــه إحــراز نتائــج أفضــل ،وذلــك عــن طريق

املجموع��ة إىل م��ا ه��و أفض��ل وأكث��ر إرشاق��ا (ماي��ر،

هيــدف التعلــم الرسيــع إىل توفــر الوقــت ،ويف

تصميــم برامــج تعليميــة متمحــورة حــول املتعلــم،
وقائمــة عــى النشــاطات بــدال مــن املــواد والعروض،
وممــا ال شــك فيــه أن املعلــم ســيحتاج بــن الفينــة

والفينــة مــن حــن ألخــر إىل تقديــم العــروض ـ هــذا

أمــر مؤكــد ـ ولكــن مهمــة هــذه العــروض ال جيــب

أن تتعــدى دعــم األنشــطة التعليميــة ال أن حتــل حمــل
هــذه األنشــطة.

إن أفضــل التعلــم هــو مــا يــأيت مــن خــال القيــام

باملهمــة بشــكل مبــارش ،نحــن مجيعــا متفقــون عــى أن
الطريقــة الوحيــدة لتعلــم الســباحة هــي الســباحة،

وليــس حضــور عــرض رشائــح أو قــراءة كتــاب ،إن
هــذه احلقيقــة تنطبــق عــى كل يشء يف عــامل التعليــم
دون اســتثناء :نحــن نتعلــم مــن خــال الفعــل.

ليــرك املجــال إلبداعــه وإبــداع متعلميــه أن يوصــا

2008م ،ص.)2 :

ويقــوم التعلــم الرسيــع عــى دراســات علميــة

للدمــاغ والتعلــم ،وأنــاط التعلــم املختلفــة ،كــا
يقــوم عــى مبــدأ التجريــب وإعــادة التجريــب ،وهــو

مــا ينــص عليــه جوهــر هــذه الفلســفة التعليميــة

وشــعارها األســايس « تطبيــق الوســائل الناجحــة،
واالســتمرار يف البحــث عــن وســائل أكثــر نجاحــا»
).(Pienaar, 2008, p.5

والتعلــم الرسيــع هــو نمــوذج يســتخدم جمموعــة

مــن األنشــطة التعليميــة صممــت بطريقــة جتعــل

الطالــب نشــطا حيلــل ويســتنتج وحيــل املشــكالت
مــن خــال مصــادر التعلــم ،ومناقشــة أوراق العمــل

مــع زمالئــه ،وربــط املعــارف واحلقائــق مــع احليــاة

وهــذا معنــاه أن مهمــة املعلــم مل تعــد تقديــم

العمليــة (وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل2000 ،م).

أن يبــدع الســياق الــذي يتيــح للمتعلمــن مــن خــال

األبعــاد يعتمــد عــى التجربــة العمليــة واملشــاركة

املعلومــات ،بــل أن هينــدس بيئــة تعليميــة حقيقيــة،

التعــاون فيــا بينهــم أن ينتجــوا خربهتــم اخلاصــة يف

ويعرفـ�ه ) )Boyd 2007, p.42بأنــه نمــوذج متعدد

الفعالــة ،والنشــطة للمتعلمــن أكثــر مــن التلقــن.
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وتؤكـ�د دراسـ�ة ) )Ganiron, 2013أن التعلــم

املعنــى.

املبادئ األساسية للتعلم الرسيع:

الرسيــع يســاعد التالميــذ عــى املشــاركة النشــطة يف

األنشــطة الصفيــة الفرديــة واجلامعيــة ،وأداء عملهــم

بشــكل جيــد ،وتطبيــق مــا تعلمــوه يف مواقــف
تعليميــة جديــدة ،وتؤكــد عــى رضورة تدريــب
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يعتمــد التعلــم الرسيــع عــى املبــادئ األساســية

التاليــة:

املتعلمــن عــى التفكــر الــذايت ،وعــى كيفيــة التعلــم
والتخيــل ،واســتخالص النتائــج مــن خــال البحــث

واالبتعــاد عــن التخزيــن البنكــي للمعلومــات.

والتعلــم الرسيــع هــو نظــام متكامــل جلعــل التعلم

أكثــر فعاليــة بوقــت أقــر وتكلفــة أقــل؛ ألنــه يعتمــد
عــى الدراســات النفســية والدماغية.

1 .البيئــة اإلجيابيــة :يتعلــم التالميــذ بشــكل
أفضــل يف بيئــة صحيــة :ماديــا وعاطفيــا
واجتامعيــا ،ونعنــي بالصحيــة تلــك املرحيــة

واملحفــزة.

2 .املشــاركة الفعالــة مــن قبــل املتعلمــن:
يتعلــم األفــراد بشــكل أكثــر فعاليــة عندمــا

يشــركون يف العمليــة التعليميــة بشــكل

ويعــد التعلــم الرسيــع أحــد التوجهــات احلديثــة

حقيقــي ويتحملــون مســؤولية تعلمهــم

املعــارصة ،ولــه طرقــه وأســاليبه واســراتيجياته التــي

هــو رياضــة نلعبهــا ،وليســت املعرفــة شــيئا

يف القــرن احلــايل ،وهــو مــن أحــدث أســاليب التعلــم
تركــز عــى إجيابيــة التالميــذ وفاعليتهــم يف املواقــف

بأيدهيــم ،ليــس التعلــم رياضــة نشــاهدها بــل

يمتصــه املتعلــم ســلبيا ،بــل هــي مــا خيلقــه

التعليميــة املختلفــة (اللحيــاين2012 ،م ،ص.)16 :

املتعلــم بشــكل فعــال.

الرسيــع يشــرك يف:

بشــكل أفضــل يف بيئــة تعاونيــة ،أي أن أفضــل

ويظهــر ممــا ســبق إمجــاع املربــن عــى أن التعلــم

3 .التعـ�اون بـين املتعلمـين :يتعلــم األفــراد

 الرتكيــز عــى إرشاك املتعلمــن ـ جســدا

أنــواع التعلــم هــو التعلــم االجتامعــي.

 هيتــم بتنميــة الدافعيــة واإلنجــاز والثقــة

هبــا الدمــاغ ،فالدمــاغ ليــس معاجلــا تتابعيــا

وإجيابيــة ،ويؤكــد عــى أمهيــة التفاعــل

5 .التعلــم ضمــن الســياق :يتعلــم الطــاب

وعقــا ومشــاعر ـ يف عمليــة التعلــم.

بالنفــس ،ويوفــر بيئــة مالئمــة للتعلــم ومرحيــة
والتعــاون بــن الطــاب يف تنميــة املعــارف
اجلديــدة ،وهــو أســلوب تعلــم باســتخدام

احلــواس املتعــددة والدمــاغ والتعلــم ذي
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4 .ينســجم التعلــم مــع الطريقــة التــي يعمــل
خطيــا ،بــل هــو معالــج متعــدد املســارات.

بشــكل أكثــر فعاليــة يف بيئــة العــامل احلقيقــي،
وحــن يــارس املــادة عمليــا مــع وجــود

تغذيــة راجعــة.
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6 .يتحســن التعلــم عندمــا يقــدم بطــرق

مــن خــال املشــاركة واحلــوار واملناقشــة ،وتبــادل

املعلومــات ومعاجلتهــا ،ولكــي يســتفيد

باألنشــطة املصاحبــة لــكل تعلــم ،ودعــم عمليــة

متنوعــة :لــكل منــا أســلوبه املميــز يف اســتقبال
التلميــذ أكــر اســتفادة ممكنــة مــن التعلــم البد

أن تقــدم لــه مائــدة متنوعــة األطبــاق غنيــة
بخيــارات متنوعــة للتعلــم.

األفــكار مــع الطــاب بعضهــم البعــض ،والقيــام

التعلــم مــن خــال توظيــف احلــواس ،ورسد القصص

املثــرة يف بعــض الــدروس ،ومناقشــة الطــاب حــول

مــا دار يف الــدرس ،واســتخدام العــرض اللفظــي

7 .حتســن املشــاعر اإلجيابيــة التعلــم بشــكل

والســمعي املرئــي ،وتنظيــم الــدروس بصــورة تســمح

التــي يمكــن للشــخص إنجــازه( .مركــز ديب

كاســتخدام املؤثــرات الصوتيــة واألناشــيد والتنويــع

كبــر :حتــدد املشــاعر كميــة ونوعيــة التعلــم

للتعلــم الرسيــع 2012 ،م؛  Meier, 2010؛
الســيد2009 ،م ؛ .)Pienaar, 2008,p.29

وهــذه املبــادئ هــي أســاس التعلــم الرسيــع،

حيــث يتــم تعريــف املتعلــم باملخرجــات التــي ينبغــي

حتقيقهــا ،وتشــجيعه عــى التعلــم ،وزيــادة ثقته بنفســه

باحلركــة والتعــاون ،وتوفــر جــو مــن املتعــة واملــرح،
يف األســلوب ،كاأللعــاب التعليميــة ومتثيــل األدوار
واأللغــاز ،كــا يمكــن االســتفادة مــن هــذه املبــادئ

فيــا خيــص البيئــة التعليميــة بمكونيهــا املــادي
والنفــي.

املقارنة بني التعلم التقليدي والرسيع:

(جدول )1
المقارنة بين التعلم التقليدي والتعلم السريع
يميل التعلم التقليدي ألن يكون صلبا

يميل التعلم السريع ألن يكون مرنا

تنافسيا ،سلوكيا ،شفهيا ،متحكما

تعاونيا ،إنسانيا ،متعدد الحواس

ذا اتجاه واحد

متعدد االتجاهات

مركزا على المواد

مركزا على النشاطات

مهمــا كانــت المكافــآت المقدمــة للمتعلميــن بســبب مشــاركتهم ينشــئ التعلــم الســريع بيئــة ملهمــة ومحاكيــة للواقــع،
بطــرح األســئلة أو بســبب تقديــم اإلجابــة الصحيحــة يبقــى يرتبــط فيهــا كل متعلــم مــع المحتــوى علــى المســتوى
التحفيــز خارجيــا ،وال يتجــاوز التعليــم كونــه الحصــول علــى الشــخصي والعاطفــي ،وذلــك مــن خــال مــا يعنيــه التعلــم
لــه شــخصيا.
مكافــأة.
يجلــس المتعلــم ويتلقــى المعلومــات مــن مقدمــة القاعــة حيــث التعلــم عمليــة اجتماعيــة مليئــة بالدعــم مــن كل المصــادر
المتاحــة ،يتعلــم كل شــخص مــن خــال التفاعــل مــع
يقــف المــدرس ويلقــي.
معلمــه والبيئــة والمحتــوى وزمالئــه.
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ويتضــح مــن اجلــدول الســابق أن التعلــم الرسيــع

جيعــل التعلــم أســهل وأرسع وأبقــى ملــدة أطــول؛
ويتيــح اســتخدام املــخ بجزئيــه يف التعلــم ،ويمتلــك

املتعلــم مــن خاللــه القــدرة عــى توظيــف أحــدث

الوســائل التكنولوجيـــــة؛ جلعــل التعلــم ممتعــا،

واملتعلــم إجيابيــا نشــطا عــى عكــس التعلــم التقليـ�دي
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اجلامعــي ،ومطالبتهــم بابتــكار لعبــة متوافقــة مــع
هــذه املــادة أو متثيــل األدوار ،وتوفــر روح االحــرام
والثنــاء والقبــول.

ثالثــا ـ توظيــف املشــاعر :يعــد التعلــم أكثــر

ســهولة بالنســبة للطالــب حينــا حيتــوي عــى قــدر
مــن املشــاعر ،فاملشــاعر تســهل العمليــة التعليميــة،

( Swenson, 2003؛  Williams, 2008, p.17؛

وتثــر الكيميــاء اإلجيابيــة داخــل العقــل ،ممــا يمكــن

عبــد اهلل2016 ،م).

يــي بعــض األمثلــة لطــرق توظيــف املشــاعر :املــرح

 Meier,2010, p. 29؛  Ganiron,2013, p. 29؛
مكونات النجاح يف التعلم الرسيع:

لكــي حيقــق التعلــم الرسيــع هدفــه هنــاك مكونات

ودعائــم أساســية للنجــاح جيــب أن تكــون متوفــرة:
وفيــا يــي وصــف لــكل مكــون مــن مكونــات نجــاح

التعلــم الرسيــع كــا ذكرهــا (جنســن2010 ،م،
ص 116:؛ .)Meier,2010, p. 171-233

أن يقــود إىل الشــغف الــدرايس يف املســتقبل ،وفيــا
والتمثيــل ،األناشــيد ،األلعــاب القائمــة عــى التعاون،

املســابقات ،األلعــاب باســتخدام البطاقــات.

رابعــا ـ البيئــة املاديــة اإلجيابيــة للتعلــم :جيــب

أن تكــون البيئــة املاديــة مرحيــة وجذابــة وجمهــزة

باإلشــارات البرصيــة واألصــوات ،كــا يمكــن وضــع
بعــض اللوحــات التــي تؤكــد عــى النجــاح ،باإلضافة

أوال ـ اســتعداد الطالــب وتكيفــه :معلــم التعلــم

إىل توفــر وســائل اإلضــاءة الطبيعيــة وبعــض الروائــح

ســلبية حتــول دون التعلــم منهــا اخلــوف مــن الفشــل،

حجــرة الصــف ،وجيــب أيضــا أن تتوفــر خرائــط

الرسيــع يفــرض أن املتعلــم حيمــل يف داخلــه مشــاعر
واالعتقــاد بــأن التعليــم عمليــة شــاقة ،ويمكــن ختطي

هــذه املشــاعر مــن خــال التفاعــل اإلجيــايب مــن قبــل
املعلــم ،والتعزيــزات اللفظيــة ،والعمــل اجلامعــي،

والتعــاون.

العطريــة التــي تضفــي جــوا مــن الراحــة واملتعــة إىل

ذهنيــة يشــارك املتعلــم يف رســمها تعــر عــن املحتــوى

الــدرايس ،كــا يمكــن تغيــر وضــع وترتيــب املقاعــد
لدعــم أهــداف التعلــم.

خامســا ـ اإلحيــاءات اإلجيابيــة :خيفــي الكثــر مــن

ثانيــا ـ التعلــم القائــم عــى املتعلــم :التعلــم املعتمد

املتعلمــن مشــاعر ســلبية جتــاه عمليــة التعلــم ،حيــث

مســتوى اإلنجــاز ،وتزيــد نســبة اســتمتاع الطالــب

ويربطوهنــا بــاألمل والضغــط النفــي ،كــا يمكــن

عــى املتعلــم ينمــي لديــه حــس املســؤولية ،فيزيــد
بالتعلــم ،ويمكــن تطبيــق ذلــك مــن خــال العمــل

خيتزنــوا يف الوعيهــم صــورة التعليــم الرســمي،
للمعلــم أن يكــون لــه دور يف زرع اإلحيــاءات الســلبية
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لــدى الطــاب ،كأن يقــول :أعلــم أن املوضــوع ليــس

مميزات التعلم الرسيع:

تركيزكــم ،وحتــى يتمكــن املعلــم مــن إزالــة هــذه

التكنولوجية.

 يمتلك القدرة عىل توظيف أحدث الوسائل

بســهل وقــد يصيبكــم بامللــل لكــن حافظــوا عــى

 منفتح يسعى جلعل التعلم مرنا.

املشــاعر الســلبية ،فعليــه أن يقــدم للمتعلــم إحيــاءات

 يضمــن مشــاركة املتعلمــن الفعالــة يف العملية

إجيابيــة ،وبذلــك يكــون هلــذه اإلحيــاءات أثــر عميــق

التعليميــة.

عــى العمليــة التعليميــة ،ومــن اإلحيــاءات اإلجيابيــة

 يزيــد احليويــة يف العمليــة التعليميــة ويعيــد

كأن يقــول املعلــم :ســوف تكــون حصــة ممتعــة ،وهــذا

إليهــا إنســانيتها.

الــدرس يفيدكــم يف احليــاة العمليــة ،هــذا الــدرس

 يقــدم أســلوبا جديــدا الســتثامر العقــل ومجيــع

ســهل للغايــة ،وســتتعلمون بســهولة ،وامللصقــات

احلــواس يف التعلــم مــن خــال التطبيقــات

التــي تعــر عــن تعزيــزات لفظيــة إجيابيــة ،حتيــة

املتعلمــن عنــد بــاب الفصــل بابتســامة أو مصافحــة.

العمليــةوالتامريــن؛لتحقيــقأفضــلالنتائــج.

احلــواس املســتخدمة:

اكتســاب املعرفــة.

 حيقــق مناخـ ًا تعليميـ ًا صحيـ ًا ومناســب ًا لرسعة

سادســا ـ أنــاط التعلــم :أنــاط التعلــم حســب

•

نمط التعلم البرصي.

•

نمط التعلم احلركي.

 هييــئ الظــروف لفتــح آفــاق واســعة مــن

•

نمط التعلم السمعي.

التصــور والتخيــل واالبتــكار واإلبــداع يف

•

نمط التعلم الفكري.

 يعــزز تعلــم الطــاب والســاع هلــم لتحقيــق

جمــاالت التعليــم املختلفــة.

ســابعا ـ مفاتيــح الذاكــرة :هنــاك جمموعــة

أهدافهــم بشــكل أرسع (هــال2007 ،م،

يســتخدمها يف غرفــة الصــف والتــي تضفــي جــوا

 Richards, 2009, p.11؛ . )Meier, 2010, p. 18

ص25 :؛  Serdyukov, et al,2005, p. 23؛

مــن التقنيــات واألدوات التــي يمكــن للمعلــم أن

مــن املتعــة واحلــاس ،وجتعــل التعلــم أبقــى أثــرا،

مراحل التعلم الرسيع:

كــا أهنــا تســتثري دافعيــة الطــاب للتعلــم ،وتؤثــر
عــى الدمــاغ نذكــر منهــا :اإليقــاع واألصــوات،
اســتخدام فنــون الذاكــرة ،الســات ،األلــوان ،تقنيــة

اســتثارة األســئلة ،األلعــاب التعليميــة ،الصــور،

الــذكاءات املتعــددة.

تشــر الدراســات (Benhamu, A, 2007, p. 13-14

؛  Meier, 2010, p. 107؛  Amelia, 2014, p. 531؛

)Smith et al., 2010, p. 105إىل أن التعلــم الرسيــع

يمــر بأربــع مراحــل هــي :مرحلــة التحضــر ـ مرحلــة
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العــرض ـ مرحلــة التمريــن ـ مرحلــة األداء ،وهــى

منظمــة للتعلــم الرسيــع ،يتضمــن عقــل اإلنســان

ويمكــن متثيلهــا يف الشــكل التــايل:

املتعلــم امتــاك مهــارة األداء والقيــادة ومهــارة التعلم

مراحــل متكاملــة ومرتابطــة مــع بعضهــا البعــض

وتفكــره وجســمه يف عمليــة التعلــم ،ويتطلــب مــن
واإلبــداع والتفكــر ،ويتطلــب هــذا النظــام أيضــا مــن

الفــرد االهتــام بنجــاح تعلمــه ،مــع اإليــان بقدرتــه

عــى التعلــم ،ومــن شــأن هــذا النظــام أن يعلــم الفــرد
كيــف يفكــر ،وكيــف يتعلــم ،وكيــف يبــدع ،وكيــف
يقــود ،وكيــف يعيــش بنجــاح.

ويـ�رى الكن��دري واملحب��وب (2010م ،ص:

 )152أن التعلــم الرسيــع هــو أداء بــري لــه ثــاث
خصائــص رئيســة هــي :الرسعــة ،والفاعليــة ،والتأثــر،

أمــا الرسعــة فيقصــد هبــا اكتســاب املتعلــم للســلوك

بأقــى رسعــة ممكنــة ،والفاعليــة يقصــد هبــا إجيابيــة
يف التحصيــل واالكتســاب ،ويقصــد بالتأثــر مســاعدة

شكل ( )1مراحل التعلم السريع

مــن خــال الشــكل الســابق نجــد أن التعلــم الرسيع

عبــارة عــن حلقــة دائريــة مرتابطــة تتكــون مــن أربــع
مراحــل متداخلــة ،والبــد مــن توفــر هــذه املراحــل

األربعــة مجيعــا وبتــوازن منطقــي؛ حتــى يتــم التعلــم
احلقيقــي ،ويف كل مرحلــة يمكــن اســتخدام جمموعــة

مــن التقنيــات املختلفــة التــي يمكــن للمعلــم أن
يســتخدمها يف حجــرة الصــف؛ والتــي جتعــل التالميــذ

أكثــر تفاعــا يف العمليــة التعليميــة ،وهــذه املراحــل

األربعــة للعمليــة التعليميــة تصلــح جلميــع أنــواع

التعلم ،إهنا أساسية يف كل مكان ،ويف كل زمان.

وقــد صــاغ كليمنــت نظامــا وضعــه يف ديناميكيــة

املتعل��م علـى توظيــف مــا تعلمــه يف حياتــه العمليــة.
املهارات االجتامعية:

مفهــوم املهــارة :كلمــة مهــارة لغويــا تعنــي إحــكام

الــيء ،وهــي القــدرة عــى عمــل يشء بطريقــة
جيــدة وبدرايــة وخــرة (اخلــويل وخــر اهلل2009 ،م،
ص.)133:

وتعــرف املهــارة «بأهنــا القــدرة العاليــة املكتســبة

ألداء األنشــطة املعقــدة بســهولة» ،وهــي« القــدرة

عــى أداء أعــال حركيــة بســهولة ودقــة وتوافــق مــع
الظــروف املتغــرة» وهــذا يعنــي وجــود ثالثــة عنــارص
رئيســية متضمنــة يف املهــارة هــي :اإلحســاس،

والدقــة ،والزمــن (عبابنــة2010 ،م).
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ويتوقــف اكتســاب املهــارة عــى عــدة عوامــل

• متكــن الفــرد مــن إقامــة عالقــات وثيقــة مــع

وتنظيــم وحــدات العمــل ،ودرجــة تعقــد املهــارة التي

أن ذلــك يعــد مــن املــؤرشات املهمــة للكفــاءة

منهــا :درجــة نضــج املتعلــم ،وتكوينــه وبنائــه احلــي،

املحيطــن بــه واحلفــاظ عليهــا ،مــن منطلــق

يــراد تعلمهــا ،ودافعيــة املتعلــم ،والتدريــب املســتمر

يف العالقــات الشــخصية.

حتــت اإلرشاف والتوجيــه ،وعليــه يمكــن القــول بــأن

• تيســر إدارة عالقــات العمــل ســواء مــع

املهــارة ســلوك مكتســب يقــوم عــى املامرســة وحتتــاج

الزمــاء أو الرؤســاء أو املرؤوســن ،وجتنــب

إىل وقــت وجهــد وتدريــب مقصــود لتعلمهــا ،وتأخــذ

الفــرد نشــوء الرصاعــات معهــم ،وحلهــا

أشـ�كاال إمـ�ا لفظيــة أو غــر لفظيــة ،ويمكــن قياســها.

بصــورة فعالــة إذا حدثــت.

هــي وظائــف معرفيــة وســلوكيات ظاهــرة حتــدث

املــآزق بكفــاءة ،ومــن ثــم شــعور الفــرد

مفهــوم املهــارات االجتامعيــة :املهــارات االجتامعية

• مواجهــة املواقــف احلرجــة والتخلــص مــن

خــال التفاعــل مــع اآلخريــن ،والوظائــف املعرفيــة

بفعاليتــه الذاتيــة نتيجــة لذلــك.

مثــل :االنتبــاه والتنظيــم والذاكــرة وتقييــم النتائــج

• التخفيــف مــن التوتــر الشــخيص الزائــد؛

املرتتبــة عــى الســلوك االجتامعــي حتــدث يف الدمــاغ،

لالســتمتاع باحليــاة.

وال يمكــن مالحظتهــا ،أمــا الســلوكيات الظاهــرة

• تساعد الفرد عىل االستفادة من اآلخرين.

التــي تعكــس املهــارات االجتامعيــة فتشــمل األفعــال

• تســهم جزئيــا يف حتديــد طبيعــة تصــورات

اللفظيــة وغــر اللفظيــة التــي يمكــن مالحظتهــا يف

الفــرد عــن نفســه.

املواقـ�ف االجتامعيـ�ة (Williamson & Dorman,

• تعتــر عامــا يف حتقيــق التكيــف االجتامعــي

) ، 2002وهــي متثــل أمهيــة للشــخص للمحافظــة عــى

لألفــراد داخــل اجلامعــات التــي ينتمــون

عمليــة التفاعــل االجتامعــي اإلجيــايب؛ بــا حيقــق النمو

إليهــا.

والتواصــل االجتامعــي وإشــباع الدوافــع واحلاجــات

• تفيد األفراد يف التغلب عىل مشكالهتم.

النفســية (حســن2001 ،م ،ص.)76 :

• تساعد يف إشباع احلاجات النفسية.

أمهيــة املهــارات االجتامعيـــــــة :للمهــارات

• تســاعد األفــراد عــى حتقيــق قــدر مــن

يف كل مظهــر مــن مظاهــر حياهتــم؛ وتؤثــر يف تكيفهــم

• تســاعد األفــراد عــى مشــاركة اآلخريــن يف

االجتامعيــة أمهيــة بالغــة يف حيــاة األفراد؛ ألهنــا تدخل

االســتقاللالــذايتواالعتــادعــىالنفــس.

وســعادهتم يف مراحــل حياهتــم ،ويمكــن حتديــد تلــك

األعــال التــي تتفــق مــع قدراهتــم وإمكاناهتــم

األمهيــة يف اجلوانــب التاليــة:

باإلضافــة إىل إتاحــة الفرصــة هلــم لالبتــكار
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واإلبــداع يف حــدود طاقاهتــم الذهنيــة

5 .املهــارات االجتامعيــة ذات العالقــة بالبيئــة

فــرج2003 ،م ؛ .)Smart & Sanson, 2001

املهــارات الالزمــة للتفاعــل مــع أفــراد

واملشــاركة ،وطلــب املســاعدة ،وطــرح األســئلة،

العالقــات مــع األقــران ،واملعلمــن ،وطاقــم

املدرســية :وتتمثــل يف القــدرة عــى إظهــار

واجلســمية( .هبــادر2003 ،م ،ص 30 :؛

وجمريــات وأحــداث البيئة املدرســية ،وتشــمل

ويعــد إتقــان املتعلمــن ملهــارات مثــل :التعــاون،

اإلدارة ،وأصحــاب الوظائــف املســاندة مثــل:

واالســتامع للتعليــات ،واحلــوار واحلديــث مــع

الكاتــب ،وأمــن املعمــل ،والعــال ،وحــراس

اآلخريــن ،ومــدح اخلصائــص الشــخصية لآلخريــن،

املدرســة.

مهــارات اجتامعيــة مهمــة للنجــاح الــدرايس ،فضــا

6 .املهــارات االجتامعيــة املتعلقــة بالبيئــة املنزليــة

عــن أهنــا تــؤدي دورا بــارزا يف جتنــب االســتجابات

الســلبية مــن اآلخريــن ). (Knapczyk & Rodes, 2001
مكونات املهارات االجتامعية:

1 .املهــارات االجتامعيــة العامــة :وتشــمل
الســلوكيات املختلفــة املقبولــة اجتامعيــا،

(املخظــي2005 ،م).

تصنيف املهارات االجتامعية:

صنــف فــرج (2003م) املهــارات االجتامعية

إىل مــا يــي:

والتــي يامرســها الفــرد بشــكل لفظــي أو غــر

لفظــي أثنــاء التفاعــل مــع اآلخريــن.

2 .املهــارات االجتامعيــة الشــخصية :ويقصــد
هبــا التعامــل بشــكل إجيــايب مــع األحــداث
واملواقــف االجتامعيــة.

3 .مهــارات املبــادأة التفاعليــة :وتتمثــل يف
القــدرة عــى املبــادرة باحلــوار واملشــاركة

والتفاعــل.

1 .مهــارات توكيــد الــذات :وتتعلــق بمهــارات
التعبــر عــن املشــاعر واآلراء ،والدفــاع عــن
احلقــوق ،وحتديــد اهلويــة ومحايتهــا ،ومواجهــة

ضغــوط اآلخريــن.

2 .مهــارات وجدانيــة ،وتســهم يف تيســر إقامــة
عالقــات وثيقــة ووديــة مــع اآلخريــن ،وإدارة
التفاعــل معهــم وتشــمل التعاطف واملشــاركة
الوجدانيــة.

3 .املهــارات االتصاليــة ،وتنقســم بدورهــا إىل

4 .مهــارات االســتجابة التفاعليــة :القــدرة عــى

قســمني :األول ـ مهــارات اإلرســال ويقصــد

شــكوى أو طلــب املســاعدة أو املشــاركة يف

التــي يرغــب يف نقلهــا لآلخريــن لفظيــا أو غري

االســتجابة ملبــادرات الغــر مــن حــوار أو
األنشــطة.
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االجتامعيــة) ،والثــاين ـ مهــارات االســتقبال:

مقتضيــات ومتطلبــات الواقــع الــذي يعيشــه.

وتلقيهــا مــن اآلخريــن ،وإدراكهــا ،وفهــم

احلــارض واســترشاف املســتقبل ،ومــن أهــم خصائصه

وتعنــي مهــارة الفــرد يف االنتبــاه إىل الرســائل،

مغزاهــا ،والتعامــل معهــم يف ضوئهــا.

وعــى هــذا فــإن التاريــخ يصــف املــايض لفهــم

التسلســل والرتابــط والوصــف ملــا وقــع والتصــور ملــا

4 .مهـــارات الضبـــط واملرونـــة االجتامعيـــة

يمكــن أن يقــع ،يف ســياق مــن املوضوعيــة القائمــة

التحك ــم بص ــورة مرن ــة يف س ــلوكه اللفظ ــي

جدليــة متنوعــة يمكــن أن يســتخلص منهــا املــدركات

واالنفعاليـــة :وتشـــر إىل قـــدرة الفـــرد عـــى
وغ ــر اللفظ ــي ،خاص ــة يف مواق ــف التفاع ــل
االجتامعـــي مـــع اآلخريـــن ،وتعديلـــه بـــا

يتناس ــب م ــع م ــا يط ــرأ ع ــى تل ــك املواق ــف

مـــن مســـتجدات؛ لتحقيـــق أهـــداف الفـــرد.

تدريس التاريخ وتنمية املهارات االجتامعية:

عــى حتليــل األحــداث والقصــص التــي تقــدم قضايــا
التــي تعطــي للفــرد وعيــا بذاتيتــه وكيفيــة إدارهتــا
وإمكانيــة التعاطــف وتوظيــف املهــارات االجتامعيــة

التــي تعينــه عــى إدراك فكــرة التغــر جتــاه نفســه
واآلخريــن.

وال شــك أن الدراســة التارخييــة قــادرة عــى تنميــة

املهــارات االجتامعيــة ،ويمكــن أن حيــدث ذلــك عــر

يتتبــع التاريــخ قصــة اإلنســان ونشــأته وتطــوره

مســارين :يتجــه األول إىل اســتخالص تلــك املهارات

يشــارك يف إيضــاح جــذور احلــارض الــذي نعيــش

واملجتمعــات اإلنســانية يف مســرهتا التارخييــة ،بمعنــى

وعالقاتــه ومشــكالته وتطورهــا  ،األمــر الــذي
في��ه وحي��دد مســارات اجتاهــات املســتقبل (اللقــاين،
وآخــرون 2009 ،م ،ص ) 14 :أي أن دراســة التاريــخ

تــدور حــول عالقــة اإلنســان بذاتــه مــن حيــث وعيــه
بخرباتــه احلســية وقدرتــه عــى التعامــل معهــا بكفــاءة

عــر فعاليتــه الذاتيــة؛ مــن أجــل إجيــاد رؤيــة توجيهيــة
نحــو مســتقبله املتوقــع ،يف ســياق جماهبــة التحديــات

التــي تواجهــه ،عــر كفــاءة جمموعــة املهــارات
الوجدانيــة العقليــة التــي تســاعده عــى حتقيــق

التكيــف مــع هــذا احلــارض يف إصــدار األحــكام
املناســبة واملتوافقــة مــع وجدانــه وعقلــه ،وتتفــق مــع

مــن خــال دراســة وحتليــل وقائع حيــاة الشــخصيات
قــراءة املشــاعر وحتديــد طبيعــة االهتــام هبــا ومــدى
التناغــم معهــا ،أمــا املســار الثــاين فهــو يرتبــط تكامليــا

بكيفيــة توظيــف الفائــدة املســتقاة مــن املســار األول

عــى حيــاة املتعلمــن ،وذلــك مــن خــال تصميــم

مواقـ�ف حياتيـ�ة حـ�ارضة يف حيـ�اة املتعلـ�م وهلـ�ا صلـ�ة

ووجــه شــبه باألحــداث التارخييــة يف إطــار الربــط

بــن احلــارض واملــايض ،أو إعطــاء احلريــة املوجهــة إىل
املتعلــم يف طــرح مــا يــراه مــن مواقــف إنســانية حتــوز

عــى اهتاممــه وترتبــط بدراســة التاريــخ واملهــارات
االجتامعيــة املســتخلصة منــه ،ومــن ثــم العمــل عــى
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تنميتهــا مــن خــال أعــال املقارنــة واملقاربــة واإلقرار

يس ــاعد ع ــى ممارس ــة امله ــارات االجتامعي ــة

شــخصية املتعلــم ،وهــذا بالتوافــق مــع قيــم وعــادات

الوقـــتنفســـهعـــىالتنظيـــمالـــذايتللتعلـــم.

عـــر احلـــوار واملناقشـــة ،والتدريـــب يف

والتبنــي ملــا هــو مرغــوب يف أن يكــون يف ســات

• توظيــف التقنيــات التعليميــة بشــكل يســهم

وثقافــة املجتمــع (عــي 2008 ،م ،ص.)61 :

ويتطلــب تنميــة املهــارات االجتامعيــة العمــل

يف ترمجــة حمتــوى املــادة الدراســية إىل صــورة

• إعــادة تصميــم حمتــوى مناهــج التاريــخ بــا

املتعلــم ،مــع حتليــل املهــارات االجتامعيــة

حســية يكــون هلــا أثــر قــوي عــى مشــاعر

عــى:

املتضمنــة التــي يمكــن التأكيــد عــى أمهيتهــا

خيــدم تنميــة املهــارات االجتامعيــة وتوظيــف

يف حيــاة املتعلــم.

التقنيــات واإلســراتيجيات والتكتيــكات

التنظيم الذايت لعمليات التعلم:

املناســبة التــي تتيــح بيئــة تعليميــة تؤثــر تأثــرا
مبــارشا عــى نمــو شــخصية املتعلــم يف مجيــع
جوانبــه.

• قــدرة املعلــم عــى إدراك مشــاعر املتعلمــن
وتقبلهــا ،وإبــداء روح التعــاون والتعاطــف
معهــم ،يف ســياق االهتــام بمشــكالهتم
العاطفيــة ،مــع وجــود املرونــة التــي تتصــف

باملوضوعيــة ،مــع التحــي بــروح مرحــة؛
تبعــث عــى الراحــة النفســية ،وزيــادة دافعيــة
التعلــم.

Self-regulation

نشــأة مفهــوم التنظيــم الــذايت للتعلــم وعنايــة

الدراســات بــه:

يمكــن القــول :إن الفــرق بــن املتعلــم الناجــح

واملتعلــم الضعيــف ليــس يف كميــة املعلومــات التــي

يتعلمهــا األول ،ولكــن يف قدرتــه عــى التنظيــم اجليــد

ملــا يكتســبه مــن معلومــات ،وقدرتــه عــى اســتخدام
وتوظيــف تلــك املعلومــات؛ إذ إن الكــم اهلائــل مــن

املعلومــات ال يمكــن ألي إنســان مهــا بلغــت قدراتــه

• التنـــوع يف اســـتخدام إســـراتيجيات

العقليــة اإلملــام هبــا ،وعليــه يســعى الرتبويــون إىل

التـــي تركـــز عـــى فعاليـــة املتعلـــم ،وقيـــام

نفســه ،وهــذا يتفــق مــع اعتقــاد علــاء النفــس بــأن

وتكتيـــكات التدريـــس وأنشـــطة التعلـــم
املتعلم ــن بتعلي ــم بعضه ــم البع ــض برعاي ــة

وتوجي ــه م ــن جان ــب املعل ــم مث ــل :التعل ــم

التعـــاوين والنمذجـــة وحـــل املشـــكالت

ولعـــب األدوار واملرشوعـــات وغريهـــا؛ ممـــا

جعــل الثقــل األكــر يف التعلــم مســؤولية املتعلــم
املتعلــم يســتطيع توجيــه حياتــه وتغيــر ســلوكه نحــو
األفضــل بنــاء عــى معايــر حيددهــا ويقتنــع بفائدهتــا

ويوجههــا مــن خــال التعزيــز ،أي بنــاء عــى قدرتــه
عــى تنظيــم ذاتــه.
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وبعــد أن حتولــت األســس الســيكولوجية للتعلــم

مــن الســلوكية إىل املعرفيــة  ،وكانــت دراســات علــم

النفــس الرتبــوي يف الســبعينيات مركــزة عــى دور
املتغــرات املعرفيــة بــدأت يف الثامنينــات والتســعينات

الرتكيــز عــى الدافعيــة (ســامل ،زكــي2009 ،م)
انطالقــا مــن أمهيــة معرفــة الفــرد لقدراتــه ودوافعــه
وأهدافــه ووســائل الوصــول إليهــا ،وقــد بــدأ مفهــوم

التنظيــم الــذايت يتشــكل بعــد أن وضــــع كانفــر
وآخـــرون  Kanfer et alنــاذج عديــدة لتنظيــم الذات
واألســاليب الســلوكية لتخفيــف العجــز يف التنظيــم

احليــاة؛ ملواكبــة عــر العوملــة واالنفجــار املعــريف،

وهــو يؤكــد عــى نشــاط املتعلــم ومشــاركته بفاعلية يف

عملي��ة تعلمـ�ه (مصطفــى2007 ،م ،ص.)24 :

ويشــر التنظيــم الــذايت إىل دمــج املهــارة مــع

اإلرادة ،فاملتعلــم املنظــم ذاتيــا يعــرف كيــف يتعلــم،

ويكــون مدفوعــا ذاتيــا ،ويعــرف إمكانياتــه وحــدوده،

وبنــاء عــى هــذه املعرفــة فهــو يضبــط وينظــم عمليات

التعلــم ،ويعدهلــا لتالئــم أهــداف املهمــة ،وظــروف
األداء ).(Montalvo & Gonzalez, 2004, p. 28

والتنظيــم الــذايت للتعلــم هــو عمليــة بنائيــة نشــطة

الــذايت ). (Kanfer, F. H. & Goldstein, A. P., 1986

يقــوم املتعلــم فيهــا بوضــع أهدافــه ،ثــم يراقــب

(التعلــم املســتند عــى نصفــي الدمــاغ) إىل أن الدمــاغ

نحــو األهــداف ،واخلصائــص املميــزة للبيئــة وأنشــطة

ويشــر كايــن وكايــن  Cain & Cainيف نظريتــه

مــزود فطريــا بمجموعــة مــن القــدرات الكامنــة،
منهــا :القــدرة عــى التنظيــم الــذايت ،والتأمــل الــذايت،
وحتليــل البيانــات (نوفــل2007 ،م) حيــث تــؤدي

ميكانيزمــات اجلهــاز العصبــي وفاعالتــه دورا فاعــا

وينظــم وحيكــم توجهاتــه معرفيــا ودافعيــا وســلوكيا

التنظيــم تتوســط العالقــة بــن الفــرد والبيئــة واإلنجاز

املرتفــع ).(Pintrich, 2000, p. 453

والتنظيــم الــذايت مــن املنظــور املعــريف هــو التفاعل

الثالثــي بــن الفــرد (معتقداتــه عــن نجاحــه)،

يف تفعيــل تلــك القــدرات .ويــرى جوملــان Golman

وســلوكه (مشــاركته يف املهمــة) ،والبيئــة (التغذيــة

أي أن املثــرات واالنفعــاالت هلــا دورا فاعــا يف

متيــزه هــي:

أن املــخ وجــداين ينشــطه األمــن وحيجمــه التوتــر،
البنــاء النفــي للفــرد (عبيــدات ،الســميد2005 ،م)،

الراجعــة مــن املعلــم) ،وللتنظيــم الــذايت ســات ثالثــة

وبذلــك أخــذ االهتــام يتزايــد ويؤكــد عــى رضورة

عــى تطويــر ذاهتــم.

ويعــد التنظيــم الــذايت مــن متطلبــات التعلــم مدى

•

التقويم الذايت لألداء ). (Wikipedia, 2010

•

تدريــب املتعلمــن عــى التنظيــم الــذايت ،وذلــك مــن

خــال تنميــة دافعيتهــم وجعلهــم مســؤولني وقادرين

•

مالحظة الذات ومراقبة أنشطة الفرد.
التفاعل الذايت ملخرجات التعلم.

وقــد اهتمــت الدراســات بالتنظيــم الــذايت

للتعلـ�م ومنهـ�ا  :دراسـ�ة العمـ�ري (2013م) والتــي
اســتهدفت الكشــف عــن درجــة امتــاك طلبــة
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املرحلــة األساســية العليــا ملكونــات التعلــم املنظــم

والتحصيــل األكاديمــي ،وقــد أوضحــت نتائــج

واملســتوى األكاديمــي ،وقــد أظهــرت نتائجهــا وجود

الــذايت يتمتعــون بدافعيــة ومراقبــة ذاتيــة مرتفعــة

ذاتيــا يف مــادة العلــوم بمدينــة إربــد ،وتأثرهــا باجلنــس
فــروق يف درجــة امتــاك الطــاب ملكونــات التعلــم
املنظــم ذاتيــا تعــزى ملتغــر التحصيــل ،ولصالــح ذوي

مســتوى التحصيــل املرتفــع ،كــا أشــارت النتائــج
إىل عــدم وجــود فــروق تعــزى الختــاف اجلنــس

أو املســتوى الصفــي ،وقــد أوصــت بــرورة تقديــم

جمموعــة مــن األنشــطة والتدريبــات التــي مــن شــأهنا
تعزيــز ممارســات التنظيــم الــذايت للتعلــم.

الدراســة أن الطلبــة القادريــن عــى مهــارات التنظيــم

بشــكل يســاعدهم عــى اســتخدام إســراتيجيات
التعلــم بشــكل أفضــل ومواءمتهــا مــع املوقــف

التعليمــي.

دراس��ة أمح��د (2007م) اســتهدفت التعــرف

عــى العالقــة بــن التنظيــم الــذايت للتعلــم
والدافعيــة الداخليــة بالتحصيــل األكاديمــي ،وقــد

حــدد الباحــث عــددا مــن أبعــاد التنظيــم الــذايت

ودراس��ة احلس��ينان (2010م) التــي اســتهدفت

للتعلــم (وضــع اهلــدف والتخطيــط ـ االحتفــاظ

عــدد مــن املتغــرات ذات األمهيــة يف املوقــف التعليمي

املســاعدة االجتامعيــة) وكذلــك حتــددت أبعــاد

فحــص إســراتيجيات التعلــم املنظــم ذاتيــا يف ضــوء

(التحصيــل ،والتخصــص ،واملســتوى الــدرايس،
واألســلوب املفضــل للمتعلــم) لطــاب الصفــن

الثــاين والثالــث الثانــوي ،أوضحــت نتائجهــا وجــود

عالقــة موجبــة بــن إســراتيجيات التعلــم املنظــم
ذاتيــا وأســلوب كل مــن التعلــم اجلامعــي والتنافــي
والفــردي ،وكذلــك وجــود فــروق بــن التخصصــات
األدبيــة والعلميــة يف بعــض إســراتيجيات التعلــم

املنظــم ذاتيــا لصالــح التخصصــات العلميــة ،وعــدم
وجــود فــروق إلســراتيجيات التعلــم املنظــم ذاتيــا يف

متغــر الســن إال يف ُبعــد مــا وراء املعرفــة .

بالســجالت واملراقبــة ـ التســميع واحلفــظ ـ طلــب
الدافعيــة الداخليــة يف (تفضيــل التحــدي ـ حــب

االســتطالع ـ الرغبــة يف اإلتقــان باســتقاللية ) .وقــد
أوضحــت الدراســة الــدور الفعــال ألبعــاد التنظيــم

الــذايت للتعلــم وألبعــاد الدافعيــة الداخليــة يف رفــع
التحصيــل األكاديمــي ،كــا أوضحــت الدراســة أن

تفضيــل التحــدي والرغبــة يف اإلتقــان باســتقاللية
كبعديــن للدافعيــة الداخليــة  ،وكذلــك وضــع
اهلــدف والتخطيــط واالحتفــاظ بالســجالت واملراقبــة
كبعديــن للتنظيــم الــذايت للتعلــم هــي األكثــر تأثــرا يف

التحصيــل األكاديمــي عــن بقيــة األبعــاد .

ودراســة عبــد الفتــاح )(Abd-el-Fattah, 2010

ودراســـة كلـــري ) )Cleary, 2006اســـتهدفت

نمــوذج جاريســون للتعلــم املنظــم ذاتيــا يف الدافعيــة

ذاتيـــا ،وعالقتـــه بالتحصيـــل األكاديمـــي لـــدى

التــي هدفــت إىل الكشــف عــن أثــر اســتخدام

حتديـــد مســـتوى إســـراتيجيات التعلـــم املنظـــم
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عينـــة مـــن طـــاب الصـــف التاســـع ،وبينـــت

املعلومـــات التـــي تتزايـــد يومـــا بعـــد يـــوم يف

إس ــراتيجيات التعل ــم املنظ ــم ذاتي ــا ،ووج ــود تباي ــن

عملي ــات تس ــاعد يف معاجل ــة تل ــك املعلوم ــات،

نتائجهـــا تفـــوق اإلنـــاث عـــى الذكـــور يف تطبيـــق

ب ــن فئ ــة الط ــاب مرتفع ــي ومنخف ــي التحصي ــل

يف اســـتخدام إســـراتيجيات التعلـــم املنظـــم ذاتيـــا

لصالـــح مرتفعـــي التحصيـــل.

ش ــتى املج ــاالت املعرفي ــة ،واحلاج ــة إىل جمموع ــة

وتنظيمهـــا ،وفهمهـــا ،والقـــدرة عـــى ختزينهـــا،

واســـرجاعها بســـهولة.

ويع ــد التنظي ــم ال ــذايت أح ــد احلل ــول املناس ــبة

دراســة ماتيوجــا) : (Matuga, 2009اســتهدفت

لتحقيـــق جـــودة التعلـــم املنشـــودة ،بحيـــث

املنظــم ذاتيــا ،والتحصيــل األكاديمــي لــدى عينــة

املع ــريف يف كاف ــة أنش ــطة العم ــل امل ــدريس ،ب ــل

الكشــف عــن العالقــة بــن إســراتيجيات التعلــم
مــن طــاب اجلامعــة بالواليــات املتحــدة األمريكية،

وكشــفت نتائجهــا وجــود عالقــة إجيابيــة.

تنعك ــس فاعلي ــة وج ــودة التعل ــم ع ــى التف ــوق

وعـــى إنجـــاز أنشـــطة ومهـــام احليـــاة بصفـــة

عامـــة (اهلـــواري ،اخلـــويل2006 ،م).

وقــد أكــدت نتائــج الدراســات الســابقة عــى

فاملتعلــم القــادر عــى حتديــد أهدافــه بدقــة،

للتعلــم يمتلــك مهــارات معرفيــة ومــا وراء معرفيــة،

واســتخدام الوســائل واإلســراتيجيات ،واالحتفــاظ

أن املتعلــم الــذي يمتلــك مهــارات التنظيــم الــذايت

إضافــة اىل امتالكــه قــدرات وجدانيــة إجيابيــة نحــو

الــذات ،كــا يتفــوق يف التحصيــل الــدرايس ،وقــد
اســتفاد الباحــث مــن اإلطــار النظــري للدراســات
الســابقة يف حتديــد مفهــوم وطبيعــة التنظيــم الــذايت،

وأبعــاده ،واملهــارات التــي يســتخدمها املتعلــم
املنظــم ذاتيــا ،وكيفيــة قياســها.

والتخطيــط لكيفيــة حتقيــق تلــك األهــداف،
بالدافعيــة اإلجيابيــة املســتمرة طــوال إنجــاز املهمــة

لتحقيــق تلــك األهــداف ،وتقويــم الــذات ،هــو
القــادر عــى مواجهــة املشــكالت والتحديــات ،بــل
ومواجهــة كل جديــد يف جمــاالت احليــاة املختلفــة،

ولتحقيــق ذلــك البــد مــن اســتخدام اإلســراتيجيات
والطــرق التدريســية التــي تــدرب املتعلــم عــى خماطبة

وجديــر بالذكــر أن الدراســة احلاليــة ختتلــف عــن

ذاتــه ،وإدراك عملياتــه العقليــة وإســراتيجياته

التنظيــم الــذايت للتعلــم عــى أنــه متغــر تابــع وليــس

املحيطــة بــه ،وكذلــك تقييــم طريقــة تعلمــه ومــدى

الدراســات الســابقة يف أن الدراســة احلاليــة تتنــاول

مســتقل كــا هــو احلــال يف الدراســات الســابقة.
أمهية التنظيم الذايت للتعلم:

تكمـــن أمهيـــة التنظيـــم الـــذايت يف كثـــرة

التعليميــة ،وكيفيــة إدارة ذاتــه ووقتــه والبيئــة

حتقيــق اهلــدف املطلــوب ،وكل ذلــك يســاعد عــى
بنــاء متعلــم واعــي مــدرك الحتياجاتــه املســتقبلية

ومتطلبــات بيئتــه ).(Bembenutty, 2006, p. 223
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خصائص املتعلم املنظم ذاتيا:

5 .يســتخدم إســراتيجيات حتمــي جهــده مــن

املتعلمــون املنظمــون ذاتيــا ناجحــون بســبب

املشــتتات الداخليــة واخلارجيــة.

قدرهتــم عــى مواجهــة املهــام األكاديميــة بطريقــة

6 .يتحكــم يف الفشــل ،ويعمــل عــى تصحيــح

إســراتيجية ،حيــث حيللــون املهمــة ويضعــون أهدافــا

األخطــاء ،وتعديــل الســلوك نحــو حتقيــق

يف ضــوء املهــام املطلوبــة ،ويراقبــون أداءهــم ،ويعدلوا

اهلــدف املطلــوب.

ويكيفــوا اســراتيجياهتم يف ضــوء التغذيــة الراجعة إىل

7 .يمتلــك مــن الكفــاءة الذاتيــة وتقديــر الــذات

أن تتــم املهمــة املطلوبــة ،ويمكــن تلخيــص خصائــص

مــا يمكنــه مــن ختطــي العقبــات والتغلــب

املتعلــم املنظــم ذاتيــا يف أنــه:

عــى الصعوبــات.

1 .يمتلــك معرفــة باإلســراتيجيات املعرفيــة

8 .يمتلــك القــدرة عــى تنظيــم وتعديــل البيئــة

وكيفيــة اســتخدامها مثــل (التســميع ـ

املحيطــة ،وطلــب العــون مــن املصــادر اخلارجية،

اســتخدام التفاصيــل ـ التنظيــم).

ولدي��ه الق��درة ع�لى العم�لـ اجلامعي(رشــوان،

2 .يعــرف كيــف خيطــط ويتحكــم ويوجــه

2006م ؛ Montalvo & Gonzalez, 2004؛

عملياتــه العقليــة نحــو حتقيــق األهــداف

Zimmerman B. J. & Martinez-Pons,

املطلــوب منــه حتقيقهــا.

3 .يمتلـك جمموعـة مـن املعتقـدات اخلاصـة
بالدافعية واالنفعالية التكيفية مثل (اإلحسـاس

بفاعليـة الـذات ـ تبنـي األهـداف التعليميـة

ـ تنميـة األحاسـيس اإلجيابيـة نحـو املهمـة ـ
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.)1988

مكونــات التنظيــم الــذايت ـ يقــدم بــوردي

) (Purdieنموذجــا يتضمــن أربــع مكونــات للتعلــم
املنظــم ذاتيــا وهــي:

الرضـا ـ احلماس) ،إىل جانـب القـدرة على
التحكـم بالظـروف وتعديلهـا تبعـا ملتطلبـات

املوقـف التعليمـي.

4 .خيطـــط ويتحكـــم يف الوقـــت واملجهـــود
املس ــتخدم يف إهن ــاء املهم ــة ،وكذل ــك كيفي ــة

هتيئـــة بيئـــة املذاكـــرة وطلـــب املســـاعدة
مـــن املعلمـــن والزمـــاء عنـــد مواجهـــة

الصعوبـــات.
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• وضــع اهلــدف والتخطيــط :ويتمثــل يف قــدرة
املتعلــم عــى وضــع أهــداف عامــة وأخــرى

خاصــة ،والتخطيــط هلــا وفــق جــدول زمنــي
حمــدد ،والقيــام باألنشــطة املرتبطــة بتحقيــق

تلــك األهــداف.

• االحتفــاظ بالســجالت واملراقبــة :وتتمثــل يف
قــدرة املتعلــم عــى مراقبــة النشــاطات التــي
يقــوم هبــا؛ لتحقيــق األهــداف وتســجيلها،

وتســجيل النتائــج التــي يتوصــل إليهــا.
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2 .إدارة الوقــت :جدولــة الوقــت وتقســيمه يف

• التســميع واحلفــظ :ويتمثــل يف قــدرة الطالــب

صــورة تتيــح االســتخدام األمثــل لــه.

عــى حفــظ املــادة عــن طريــق تســميعها

3 .البحــث عــن املعلومــات :البحــث عــن

بصــورة جهريــة أو صامتــة.

• طلــب املســاعدة االجتامعيــة :ويتمثــل يف جلوء

معلومــات إضافيــة تفيــد يف حتقيــق املزيــد مــن

الزمــاء للحصــول عــى املســاعدة يف فهــم

4 .تعلــم األقــران :مشــاركة املتعلــم يف األنشــطة

الفهــم للــادة املقــروءة أو العمــل املطلــوب.

املتعلــم إىل املعلمــن أو أحــد أفــراد األرسة أو

واملناقشــات اجلامعيــة بغــرض حتقيــق مســتوى

املــادة التعليميــة أو أداء الواجبــات (اجلــراح،

أفضــل مــن التعلــم ،بمعنــى االســتفادة مــن

2010م ،ص.)335 :

العمــل اجلامعــي.

وقــد حــدد ) (Pintrich 2004, P. 390أبعــاد

5 .طلــب العــون األكاديمــي :طلــب املســاعدة

التنظيــم الــذايت املتمثلــة يف االســتثارة ،والتنشــيط،

مــن األقــران واملعلمــن عنــد احلاجــة.

واملراقبــة ،والتحكــم ،ورد الفعــل ،والتأمــل،

والبعــض اآلخــر مثــل )(Gonzalez, et al, 2009

6 .التنظيــم :ترتيــب املعلومــات؛ لكــي يســهل

مــع الــذات ،التعزيــز املرتبــط بالبيئــة ،التعزيــز املرتبــط

واجلــداول واألشــكال ،وتكويــن أفــكار

فهمهــا ،وذلــك عــن طريــق عمــل امللخصات

حــددوا ســتة أبعــاد للتنظيــم الــذايت هــي :التحــدث

خمتــرة بالنســبة للمتعلــم ،والعنونــة.

بموضوعــات الدراســة ،األداء املرتبــط بالقــدرة عــى

7 .التقويــم الــذايت :مقارنــة املتعلــم للمخرجــات

احلديــث الــذايت ،مكافــأة الــذات.

باملعايــر املوضوعــة لــأداء ،أو باألهــداف

وق��د ح��دد اهل��واري واخل��ويل (2006م) أبعــاد

املــراد حتقيقهــا.

التنظيــم الــذايت للتعلــم وهــي :التســميع ،التنظيــم،

8 .االحتفـــاظ بالســـجالت :عمـــل املتعلـــم

التفصيــل ،حتديــد األهــداف.

للتقاري ــر أو الس ــجالت الت ــي يس ــجل فيه ــا

وقــد تــم حتديــد أبعــاد التنظيــم الــذايت يف البحــث

نتائ ــج أدائ ــه لعم ــل م ــا ،أو أح ــداث معين ــة

احلــايل يف ضــوء أراء اخلــراء واملتخصصــن ،وطبيعــة

يتــ�م دراســ�تها.

املرحلــة العمريــة للتالميــذ عينــة الدراســة يف ثامنيــة

النموذج التدرييس املقرتح:

أبعــاد:

1 .التخطيــط ووضــع األهــداف :حتديــد التلميــذ

قــام الباحــث بإعــداد النمــوذج التدريــي املقــرح

خلطــة للوصــول هلــذه األهــداف وحتقيقهــا.

الرسيــع ،ومراحــل التعلــم الرسيــع ،ومراجعــة

ألهدافــه مــن القيــام بعمــل مــا وإعــداده

القائ��م عـلى التعل��م الرسي��ع يف ضوــء :مبــادئ التعلــم
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الدراســات الســابقة ،وخصائــص تالميــذ املرحلــة

خــال عــروض تفاعليــة ،ومــواد توضيحيــة مثــرة

املتوســطة.

العمــل التعــاوين يف جمموعــات ،باإلضافــة إىل تبــادل

املتوســطة ،وأهــداف تدريــس التاريــخ يف املرحلــة

لالهتــام ومليئــة باأللــوان ،ومشــاريع تعتمــد عــى

مراحــل النمــوذج املقــرح ـ يتكــون النمــوذج

األدوار ووســائل أخــرى ،مثــل القصص أو اســتخدام

مرحلــة عــى عمليــة التقويــم التكوينــي ،والتغذيــة

جــداول أو خرائــط ذهنيــة لتصويــر املعلومــات،

املقــرح مــن مخــس مراحــل أساســية تشــمل كل

الراجعــة ،يف ضــوء بيئــة تعليميــة تتميــز بغيــاب
التهديــد ،وهــذه املراحــل هــي:

الوســائل التعليميــة البرصيــة واإللكرتونيــة ،أو عمــل
ومواجهــة الطــاب ببعــض التحديــات.

املرحلــة الثالثــة ـ مرحلــة التفكــر النشــط والقــراءة

املرحلــة األوىل ـ حتفيــز العقــل :تســتهدف إثــارة

الرسيع��ة :يف هــذه املرحلــة يطــرح املعلــم أســئلة عــى

انتبــاه التالميــذ نحــو التعلــم .ويتــم حتقيــق ذلــك مــن

والتفضيــل لإلجابــة عــى األســئلة ،مــع تقديــم

اهتــام التالميــذ وإعطائهــم مشــاعر إجيابيــة ،وجــذب
خــال مــا يــي :اســتثارة الدمــاغ وهتيئتــه لعمليــة
التعلــم وتزويــده بأفــكار إجيابيــة ،وتوضيــح النواتــج
التعليميــة التــي ســيجنيها املتعلــم ،ووضــع أهــداف
واضحــة وذات معنــى ،وإثــارة الدافعيــة ،وخلــق بيئــة

ومشــاعر إجيابيــة ،وبنــاء شــعور اجتامعــي إجيــايب،

وطــرح أســئلة ومشــكالت ،والبحــث عــن أجوبــة
وحلــول ،وتشــجيع التالميــذ عــى االنخــراط يف

العمليــة التعليميــة ،وحتفيــز أنــاط التعلــم الســمعية
والبرصيــة والفكريــة واحلركيــة.

التالميــذ ويطلــب منهــم القيــام بالتوضيــح والربــط

توجيهــات هلــم (اســتمر ـ أعــد القــراءة ـ حتــدث
عــن الصــورة ـ اعــرض الفكــرة ـ أضــف اليهــا جــزءا
جديــدا ـ خلــص مــا فكــرت فيــه) ،وقــراءة األســئلة

أكثــر مــن مــرة وحتويــل األفــكار العشــوائية إىل أفــكار
منظمــة.

املرحلـ�ة الرابعـ�ة ـ املعاجلـ�ة الرسيعـ�ة :تشــجيع

التالميــذ عــى توســيع املعرفــة ،واســتيعاب املعرفــة
اجلديــدة ،وربطهــا باخلــرات الســابقة مــن خــال

نشــاطات املعاجلــة والتجربــة العمليــة مــن خــال

املرحلــة الثانيــة ـ البحــث عــن املعنــى واحلصــول

(التجري��ب ـ والتأملــ ـ التغذيــة الراجعــة) ،التعلــم

املعلومــات األساســية الالزمــة يف املوضــوع ،وإعطــاء

املقارنــة واملقابلــة لتحديــد أوجــه الشــبه واالختــاف

عــى املعلومــات  :مســاعدة التالميــذ لالطــاع عــى
الفرصــة هلــم ملواجهــة املــادة التعليميــة اجلديــدة
بشــكل ممتــع ومرتابــط ومتعــدد احلــواس ويقــارب

كل األنــاط التعليميــة ،ويمكــن القيــام بذلــك مــن

واملراجعــة ضمــن فريــق ،وحتليل املشــكلة واســتخدام
يف األفــكار الصحيحــة.

املرحلــة اخلامســة ـ تطبيــق التفكــر الرسيــع (تطبيق

اخلــرة املكتســبة يف مواقــف جديــدة يف جمتمــع املدرســة
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وخارجهــا) :تطبيــق مــا تعلمــه التالميذ مــن معلومات

مــا تتضمنــه مــن جوانــب التعلــم (معــريف ـ

مواقــف تعليميــة جديــدة ،وإعطــاء الفرصــة للتالميــذ

3 .إعـ�داد سـ�جل نشـ�اط التلميـ�ذ يف شــكل

وجــداين ـ مهــاري).

ومهــارات وقيــم يف جمتمــع املدرســة وخارجهــا عــى

أنشــطة متنوعــة ،يامرســها التلميــذ بصــورة

لتجميــع كل مــا تعلمــوه يف إطــار واحــد ،واســتخدامه

فرديــة ومجاعيــة ،تراعــي مبــادي التعلــم

يف مواقــف تعليميــة أخــرى ،وحــل املشــكالت يف

الرسيــع وتركــز عــى جوانــب التعلــم

العــامل احلقيقــي ،وعمــل بروفــات تعليميــة ،وتعزيــز

املتضمنــة يف الوحــدة ،وتعــد هــذه األنشــطة

التعلــم بالتطبيــق املبــارش والتدريــب العمــي ،وتقديــم

بمثابــة مرشوعــات ينفذهــا التالميــذ.

التغذيــة الراجعــة والتقويــم النهائــي.

4 .ضبـــط ســـجل نشـــاط التلميـــذ:

إجــراءات البحــث :لإلجابــة عــن أســئلة البحــث

تـــم عـــرض ســـجل النشـــاط عـــى
جمموعـــة مـــن املحكمـــن ،لتحديـــد

والتحقــق مــن صحــة فروضــه ،اتبــع الباحــث مــا

مناســـبته للمرحلـــة العمريـــة وملبـــادئ

يــي:

أوال ـ تصميــم وحــدة حيــاة النبــي (ﷺ) يف املدينــة

التعلـــم الرسيـــع ،وخطـــوات النمـــوذج

1 .اختيــار الوحــدة :تــم اختيــار وحــدة «حيــاة

بعـــض األنشـــطة واملهـــام يف ضـــوء

الصــف األول املتوســط بالفصــل الــدرايس

ثانيـــا ـ إعـــداد دليـــل املعلـــم :تـــم إعـــداد

التدريـــي املقـــرح ،وتـــم تعديـــل

املنــورة وفــق النمــوذج التدريــي املقــرح:

النبــي (ﷺ) يف املدينــة » املقــررة عــى تالميــذ

الثــاين جمــاال للبحــث وذلــك لألســباب

التاليــة:

توجيهاهتـــم.

دليـــل املعلـــم لتدريـــس وحـــدة «حيـــاة النبـــي

(ﷺ) يف املدينـــة » لتالميـــذ الصـــف األول

ـ تتضمــن مفاهيــم أساســية متثــل جانبــا

املتوســـط باســـتخدام النمـــوذج التدريـــي

ـ موضوعــات الوحــدة مرتابطــة ممــا

عـــى مقدمـــة وفكـــرة عامـــة عـــن التعلـــم

التــي سيكتســبها املتعلــم.

ومراحلـــه واألهـــداف العامـــة للوحـــدة،

مهــا مــن البنيــة املعرفيــة للمتعلــم.

يســاعد عــى ترابــط وتكامــل اخلــرات

2 .حتليــل حمتــوى الوحــدة :تــم حتليــل حمتــوى
وحدــة «حيــاة النبــي (ﷺ) يف املدينــة» لتحديــد

القائ ــم التعل ــم الرسي ــع ،وق ــد احت ــوى الدلي ــل

الرسيـــع ،والنمـــوذج التدريـــي املقـــرح
وتوجيهـــات املعلـــم بشـــأن تدريـــس الوحـــدة

يف ضـــوء مبـــادئ التعلـــم الرسيـــع والنمـــوذج
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التدريـــي املقـــرح ،والتوزيـــع الزمنـــي

التدري ــي القائ ــم ع ــى التعل ــم الرسي ــع

ملوضوعـــات الوحـــدة.

يف تنميـــة املهـــارات االجتامعيـــة لـــدى

ضبـــط الدليـــل :تـــم عـــرض الدليـــل

تالميـــذ الصـــف األول املتوســـط.

ب .حتديـــد أبعـــاد املقيـــاس :قـــام الباحـــث

عـــى جمموعـــة مـــن املحكمـــن؛ للتحقـــق
مـــن ســـامة األهـــداف ،ومالءمـــة خطـــط

بمراجع ــة الدراس ــات الس ــابقة ،وعم ــل

ال ــدروس وفق ــا للنم ــوذج التدري ــي املق ــرح،

مســـح لـــأدب الرتبـــوي يف جمـــال

واحلكـــم عـــى مناســـبة األنشـــطة املســـتخدمة،

املهـــارات االجتامعيـــة؛ لتحديـــد أبعـــاد

وأســـاليب التقويـــم ،وتـــم إجـــراء التعديـــات

(جم ــاالت) امله ــارات االجتامعي ــة ،وق ــد

الالزمـــة ،وبذلـــك أصبـــح الدليـــل يف صورتـــه

ت ــم حتديده ــا يف مخس ــة جم ــاالت رئيس ــة

النهائيـــة.

هـــي :مهـــارات العالقـــات االجتامعيـــة،
مه ــارات القي ــادة ،ومه ــارات االتص ــال

ثالثا ـ إعداد أدوات البحث:

الفع ــال ،ومه ــارات الضب ــط االنفع ــايل،

1ـ إعـــداد مقيـــاس املهـــارات االجتامعيـــة:

ومهـــارات التعبـــر عـــن املشـــاعر،

لبنـــاء مقيـــاس املهـــارات االجتامعيـــة اتبـــع

وقـــد قـــام الباحـــث بتحليـــل األبعـــاد

الباحـــث اخلطـــوات التاليـــة:

الرئيســـة وحتديـــد املهـــارات الفرعيـــة

أ .حتديـــد اهلـــدف مـــن املقيـــاس :هيـــدف

فبلـــغ عددهـــا  66مهـــارة موزعـــة عـــى

املقيـــاس إىل حتديـــد فعاليـــة النمـــوذج

املجـــاالتاخلمســـةعـــىالنحـــوالتـــايل:

جدول ()2
عبارات مقياس المهارات االجتماعية منسوبة إلى أبعاده
البعد
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رقم العبارات

اإلجمالي

1ـ9

9

 2ـ مهارات القيادة

 10ـ 22

13

 3ـ مهارات االتصال الفعال

 23ـ 35

13

 4ـ مهارات الضبط االنفعالي

 36ـ 50

15

 5ـ مهارات التعبير عن المشاعر

 51ـ 66

16

1ـ مهارات العالقات االجتماعية

66

المجموع
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ج .حتديــد نــوع القيــاس :حــددت تعليــات

املقيــاس وطريقــة القيــاس يف أن يقــوم التلميــذ

بوضــع عالمــة (√) يف اخلانــة املناســبة مــن اخلانات

الثالثــة (دائــا ،أحيانــا ،نــادرا).

أ .حتديــد اهلــدف مــن املقيــاس :قيــاس مهــارات

التنظيــم الــذايت لــدى تالميــذ الصــف األول املتوســط

عينــة البحــث ومــدى امتالكهــم لتلــك املهــارات.

ب .حتديــد أبعــاد املقيــاس :يف ضــوء اإلطــار

د .صـ�دق املقيـ�اس :للتأكــد مــن صــدق املقيــاس

النظــري ،والدراســات الســابقة ،ونتائــج الدراســة

املحكمــن إلبــداء الــرأي يف :مــدى مالئمــة الفقــرة

الــذايت لــدى تالميــذ الصــف األول املتوســط وهــي:

تــم عــرض الصــورة األوليــة لــه عــى جمموعــة مــن
للمجــال الــذي تنتمــي إليــه ،وشــمول املجــال

االســتطالعية ،تــم حتديــد ثامنيــة أبعــاد لقيــاس التنظيم
 التخطيـ�ط ووضـ�ع األهـ�داف :ويقصــد هبــاحتديــد التلميــذ ألهدافــه مــن القيــام بعمــل

ووضــوح فقراتــه ،ودقــة الصياغــة اللغوية وســامتها،

مــا،وإعــدادهخطــةلتحقيــقهــذهاألهــداف.

واقــراح أو إضافــة جمــال جديــد يرونــه مناســبا ،وتــم

 -إدارة الوقـ�ت :ويقصــد جدولــة الوقــت

تعديــل صياغــة بعــض الفقــرات وحــذف الفقــرات

وتقســيمه يف صــورة تتيــح االســتخدام األمثل

غــر املناســبة وإضافــة فقــرات أخــرى ،حتــى أصبــح

لــه.

املقيــاس يف صورتــه النهائيــة يف ( )66فقــرة.

هـــ .ثبــات املقيــاس :تــم حســاب ثبــات مقيــاس

 -البحـ�ث عـ�ن املعلومـ�ات :البحــث عــن

عــى عينــة مكونــة مــن  40تلميــذ ًا مــن خــارج عينــة

الفهــمللــادةاملقــروءةأوالعمــلاملطلــوب.

معلومــات اضافيــة تفيــد يف حتقيــق املزيــد مــن

املهــارات االجتامعيــة عــن طريــق إعــادة تطبيقــه

 -تعلـ�م األقـ�ران :مشــاركة املتعلــم يف األنشــطة

الدراســة وكانــت الفــرة الزمنيــة بــن التطبيقــن

واملناقشــات اجلامعيــة بغــرض حتقيــق مســتوى

أســبوعني ،وقــد بلــغ معامــل الثبــات 0.86
2ـ إعداد مقياس التنظيم الذايت للتعلم:

أفضــل مــن التعلــم ،بمعنــى االســتفادة مــن

العمــل اجلامعــي.

تــم االطــاع عــى بعــض الدراســات والبحــوث

 -طلـ�ب العـ�ون األكاديمـ�ي :طلــب املســاعدة

السـ�ابقة ومنه��ا دراس��ة ( اجلــراح2010 ،م؛ الرباهيــم،

مــن األقــران واملعلمــن عنــد احلاجــة.

2011م؛ عــي2012 ،م ؛ حســن2013 ،م ؛ الســيد،

 -التنظي��م :ترتيــب املعلومــات لكــي يســهل

2015م ؛ عبــد اهلل2016 ،م) والتــي تناولــت إعــداد

فهمهــا ،وذلــك عــن طريــق عمــل امللخصات

مقيــاس التنظيــم الــذايت للتعلــم لالســتفادة منهــا يف

واجلــداول واألشــكال ،وتكويــن أفــكار

حتديـ�د أبعـ�اد املقيـ�اس وبنـ�اء عباراتـ�ه.

خمتــرة بالنســبة للمتعلــم والعنونــة.

وقد تم بناء املقياس وفقا للخطوات التالية:
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 التقويـ�م الـ�ذايت :مقارنــة املتعلــم للمخرجــاتباملعايــر املوضوعــة لــأداء ،أو باألهــداف
املــراد حتقيقهــا.

 االحتفـ�اظ بالسـ�جالت :عمــل املتعلــمللتقاريــر أو الســجالت التــي يســجل فيهــا
نتائــج أدائــه لعمــل مــا ،أو أحــداث معينــة

يتــم دراســتها.
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4ـ صياغــة مفــردات املقيــاس :وقــد روعــي عند

صياغــة املفــردات عــدد مــن الــروط مــن أمههــا:
أن تكــون عبــارات املقيــاس ســهلة ومبــارشة ،وأال

تصــاغ العبــارات بصيغــة النفــي ،والبعــد عــن

العبــارات التــي حتمــل أكثــر مــن فكــرة ،ومناســبة
العبــارات ملهــارات التنظيــم الــذايت.

5ـ وضــع تعليــات املقيــاس :تــم حتديــد

3ـ حتديــد نــوع القيــاس :تــم اســتخدام طريقــة

تعليــات املقيــاس بحيــث تضمنــت اآليت :بيانــات

للتلميــذ عبــارات املقيــاس وأمــام كل عبــارة يوجــد

(اختيــاري) ،اإلشــارة إىل عــدم تــرك أي عبــارة

األداء املتــدرج ذي االســتجابات الثالثــة ،حيــث يقدم

ثالثــة اســتجابات هي«:دائــا»« ،أحيانــا»« ،نــادرا»،
وعــى التلميــذ اختيــار االجابــة التــي تتناســب مــع

ســلوكه ،وذلــك بوضــع عالمــة (√) أمــام كل عبــارة،

وهــذه االســتجابات هلــا أوزان تــراوح مــن 1-3
حســب نــوع كل عبــارة (إجيابيــة ـ ســلبية).

التلميــذ (املدرســة ،الفصــل ،اســم التلميــذ

بــدون اســتجابة.

6ـ تقديــر الدرجــات وطريقــة التصحيــح :تــم

حتديــد مفتــاح توزيــع درجــات املقيــاس حســب

نــوع العبــارة (موجبــة ،ســلبية) كــا هــو مبــن يف
اجلــدول التــايل:

جدول ()3
ميزان تقدير الدرجات على مقياس التنظيم الذاتي
العبارة

دائما

أحيانا

نادرا

الموجبة

3

2

1

السالبة

1

2

3

ومــن ثــم فــإن الدرجــة الكليــة للبعــد الواحــد

تــراوح بــن  ،4 ،12والدرجــة الكليــة للمقيــاس
تــراوح بــن.32 ،96 :

7ـ إعــداد الصــورة األوليــة للمقيــاس :قــام

الباحــث بإعــداد الصــورة األوليــة للمقيــاس ،وقــد

تضمــن ( )32عبــارة موزعــة بالتســاوي عــى أبعــاد
املقيــاس الثامنيــة ،حيــث خصصــت أربــع عبــارات

لــكل بعــد مــن األبعــاد الثامنيــة.
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8ـ عــرض املقيــاس عــى الســادة املحكمــن :بعــد

االنتهــاء مــن إعــداد املقيــاس يف صورتــه األوليــة تــم

عرضــه عــى جمموعــة مــن املحكمــن للحكــم عــى مــدى
صالحيتــه وإبــداء الــرأي فيــا يــي:

• سالمة الصياغة العلمية واللغوية لكل مفردة من

الضب��ط اإلحصائ��ي اآلتي��ة:

1ـ ثبــات القيــاس :تــم حســاب ثبــات املقيــاس عــن

طريــق التجزئــة النصفيــة باســتخدام معادلــة ســبريمان

وبــراون ،وحيــث إن معامــل االرتبــاط بــن نصفــي
املقيــاس بلــغ  ،94فــإن معامــل الثبــات بلــغ  ،96وهــو

معامــل مرتفــع يمكــن الوثــوق بــه.

مفردات املقياس.

• مدى مناسبة العبارات التي تضمنها املقياس ملا

2ـ صــدق املقيــاس :تــم حســاب صــدق املقيــاس

• مدى مناسبة املقياس ملستوى تالميذ الصف

أ ـ الصــدق املنطقــي :قــام الباحــث بعــرض املقيــاس

بطريقتــن:

وضعت من أجله.

عــى بعــض األســاتذة املتخصصــن يف املجــال ،وتــم

األول املتوسط.

• صحة التعليامت املوجهة للتلميذ.

وبنــاء عــى آراء الســادة املحكمــن تــم إجــراء تعديــل

يف صياغــة بعــض العبــارات ،وإعــادة ترتيــب عبــارات
املقيــاس.

تعديــل املقيــاس يف ضــوء آرائهــم ،وهبــذا يمكــن القــول

بــأن املقيــاس صــادق منطقيــا.

ب ـ الصــدق الــذايت :تــم حســاب الصــدق الــذايت

للمقيــاس حيــث بلــغ .,97

التجربــة االســتطالعية للمقيــاس :تــم عــرض املقياس

املقي ــاس يف صورت ــه النهائي ــة :تك ــون املقي ــاس

عــى مــدى وضــوح عبــارات املقيــاس ومناقشــتهم يف

أبعـــاد املقيـــاس الثامنيـــة ،يتضمـــن كل بعـــد ()4

عــى عينــة مــن تالميــذ الصــف األول املتوســط؛ للتعــرف
بعــض العبــارات واأللفــاظ ،وقــد تــم تغيــر بعــض
العبــارات التــي صعــب عليهــم فهمهــا ،وتــم تطبيــق
املقيــاس بعــد تعديــل عباراتــه عــى جمموعــة مــن تالميــذ
الصــف األول املتوســط مكونــة مــن ( )34تلميــذ ًا ،وتــم
تصحيــح اإلجابــات ورصــد الدرجــات متهيــدا لعمليــات

يف صورتـــه النهائيـــة مـــن ( )32عبـــارة موزعـــة عـــى
عبـــارات ،وقـــد قســـمت عبـــارات املقيـــاس إىل ()18

عب ــارة موجب ــة و ( )14عب ــارة س ــالبة ،وروع ــي توزي ــع
عبـــارات املقيـــاس عـــى األبعـــاد املختلفـــة بصـــورة
دائريـــة .ويوضـــح جـــدول ( )4عبـــارات املقيـــاس

منســـوبة إىل أبعـــاده.

جدول ()4
عبارات مقياس التنظيم الذاتي منسوبة إلى أبعاده
البعد
1ـ التخطيط ووضع األهداف

رقم العبارات

اإلجمالي

25 ،17 ،9 ،1

4
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 2ـ إدارة الوقت

26 ،18 ،10 ،2

4

 3ـ البحث عن المعلومات

27 ،19 ،11 ،3

4

 4ـ تعلم األقران

28 ،20 ،12 ،4

4

 5ـ طلب العون األكاديمي

29 ،21 ،13 ،5

4

 6ـ التنظيم

30 ،22 ،14 ،6

4

 7ـ التقويم الذاتي

31 ،23 ،15 ،7

4

 8ـ االحتفاظ بالسجالت

32 ،24 ،16 ،8

4

المجموع

178-127

32

وقــد اشــتمل املقيــاس يف صورتــه النهائيــة عــى

التعليــات اخلاصــة بــه متضمنــة البيانــات األوليــة،

والتعليــات الواجــب اتباعهــا يف اإلجابــة عــى
املقيــاس ،وتــدور هــذه التعليــات حــول وضــع

عالمــة (√) حتــت اخلانــة التــي تتفــق مــع رأي الطالب

يف العبــارة ،وذلــك يف اســتامرة اإلجابــة املرفقــة.

وفيام ييل توضيح املقصود بكل منها:



التذكــر :ويقصــد بــه قــدرة الطالــب عــى

تذكــر واســرجاع احلقائــق واملعلومــات التارخييــة
ســواء أكانــت مصطلحــات أم حقائــق أم مفاهيــم أم
مبــادئ أم قوانــن أم تعميــات.

 الفهــم :ويقصــد بــه مــدى قــدرة الطالــب

3ـ إعــداد االختبــار التحصيــي :مــر إعــداد

عــى معرفــة مــا تعنيــه املعلومــات واحلقائــق

أوال ـ حتديــد اهلــدف مــن االختبــار :هــدف

مــن أفــكار.

التــي تعــرض عليــه واســتخدام مــا تتضمنــه

االختبــار باملراحــل التاليــة:

 التطبيــق :ويقصــد بــه مــدى قــدرة الطالــب

االختبــار التحصيــي إىل قيــاس مســتوى حتصيــل

عــى اســتخدام مــا درســه مــن معلومــات يف

تالميــذ الصــف األول املتوســط «عينــة البحــث»

مواقــف جديــدة ختتلــف عــن تلــك التــي تــم

للحقائــق واملفاهيــم والتعميــات املتضمنــة يف
الوحــدة.

ثانيا ـ حتليل حمتوى الوحدة هبدف:

فيهــا تنــاول املعلومــات أثنــاء دراســتها.

ثالثــا ـ إعــداد جــدول املواصفــات وفقــا للخطوات

ـ حتديــد املعــارف التارخييــة التــي يســتهدف

التالية:

ـ حتديــد األهــداف الســلوكية لــكل موضــوع

موضــوع مــن املوضوعــات :وقــد تــم ذلــك يف ضــوء

االختبــار قياســها.

عــى مســتويات التذكــر والفهــم والتطبيــق.

•

حتديــد األمهيــة «األوزان النســبية» لــكل

آراء املعلمــن ،واألنشــطة واملهــام التــي يتضمنهــا
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كل موضــوع ،والزمــن املتوقــع لتعلــم كل موضــوع
حســب التوزيــع الزمنــي لتدريــس الوحــدة.
•

حتديــد األمهيــة « األوزان النســبية» ألهــداف

اجلــدول باســتخدام املعادلــة التاليــة (فــؤاد ،أبــو

حطــب وآخــرون1987 ،م ،ص:)13 :
أ×ب
ز = ــــــــــــ
ن

تدريــس املوضوعــات:

يف ضــوء األوزان النســبية لــكل موضــوع مــن

املوضوعــات ،واألوزان النســبية لألهــداف يتــم
إعــداد جــدول األوزان النســبية لالختبــار ،وهــو

جــدول توضــع فيــه األوزان النســبية للموضوعــات

رأســيا واألوزان النســبية لألهــداف أفقيــا ،ويتــم
حتديــد الــوزن النســبي لــكل خانــة مــن خانــات

حيــث( ز) الــوزن النســبي للخانــة( ،أ )الــوزن

النســبي للهــدف( ،ب) الــوزن النســبي للموضــوع ،

(ن) املجمــوع الــكيل لــأوزان.

وفيــا يــي جــدول يوضــح األوزان النســبية

لالختبــار.

جدول ()5
األوزان النسبية لالختبار التحصيلي
التذكر

الفهم

التطبيق

المجموع

األهمية النسبية
للموضوعات

م
1

طبيعة المدينة الجغرافية ،وأسباب الهجرة إليها

4

2

1

7

% 18

2
3

أعمال النبي (ﷺ) في المدينة

5

4

2

11

% 27

الغزوات الكبرى :بدر ،أحد ،الخندق

4

3

1

8

% 21

4

صلح الحديبية ،فتح خيبر ،فتح مكة

3

2

1

6

% 15

5

غزوة حنين ،حجة الوداع ،وفاة النبي (ﷺ)

1

1

1

3

%7

1

2

2

5

% 12

18

14

8

40

6

األوزان النسبية للموضوعات

قصص من حياة النبي (ﷺ)
المجموع

األهمية النسبية لألهداف

% 35 % 45

% 20

% 100

ويف ضــوء جــدول األوزان النســبية لالختبــار تــم

اجلــدول بــأن يــرب الــوزن النســبي للصــف الــذي

توضــع فيــه األهــداف أفقيــا واملوضوعــات رأســيا،

تقــع فيــه اخلليــة نفســها ،ثــم يــرب الناتــج يف العــدد

إعــداد جــدول املواصفــات ،وهــو جــدول ثنائــي
ويتــم حتديــد عــدد املفــردات لــكل خليــة مــن خاليــا

تقــع فيــه اخلليــة × الــوزن النســبي للعمــود الــذي
الــكيل ملفــردات االختبــار ،وهــو هنــا  48مفــردة.
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جدول ()6
جدول مواصفات االختبار التحصيلي
م
1
2
3
4
5
6

التذكر
4
6
5
3
3
2
23

المستوى المعرفي /الموضوعات
طبيعة المدينة الجغرافية ،وأسباب الهجرة إليها
أعمال النبي (ﷺ) في المدينة
الغزوات الكبرى :بدر ،أحد ،الخندق
صلح الحديبية ،فتح خيبر ،فتح مكة
غزوة حنين ،حجة الوداع ،وفاة النبي (ﷺ)
قصص من حياة النبي (ﷺ)
المجموع

الفهم
3
4
4
2
2
1
16

التطبيق
2
2
1
1
1
2
9

المجموع
9
12
10
6
6
5
48

يتضــح مــن جــدول ( )6أن عــدد مفــردات

صــورة مجلــة لفظيــة تليهــا أربعــة اختيــارات

األول املتوســط ( )48مفــردة منهــا ( )23مفــردة عــى

صحيحــة واإلجابــات األخــرى خاطئــة وعىل

االختبــار التحصيــي يف التاريــخ لتالميــذ الصــف
مســتوى التذكــر ،وتشــمل املفــردات مــن ( 1ـ ،)23

( )16مفــردة عــى مســتوى الفهــم وتشــمل املفــردات
مــن ( 24ـ  )9( ،)39مفــردات عــى مســتوى التطبيــق
وتشــمل املفــردات مــن ( 40ـ .)48
رابعا ـ بناء االختبار :

1 .حتديــد نــوع مفــردات االختبــار :تــم حتديــد
أســئلة االختبــار عــى أن تكــون مــن نــوع
االختيــار مــن متعــدد؛ ألهنــا تعــد أكثــر أنــواع

املفــردات فاعليــة يف قيــاس نواتــج تعليميــة

متعــددة ذات مســتويات معرفيــة خمتلفــة ،كــا

أنــه يمكــن تصحيــح هــذه املفــردات برسعــة

وموضوعيــة.

2 .صياغــة مفــردات االختبــار :روعــي عنــد
صياغــة مفــردات االختبــار أن تكــون يف
161

أو بدائــل ،بحيــث تكــون هنــاك إجابــة واحدة
الطالــب اختيــار البديــل الصحيــح ،وروعــي

عنــد صياغــة مفــردات االختبــار مــا يــي:

ـ صياغتهـــا بأســـلوب يالئـــم تالميـــذ
املرحلـــة املتوســـطة.

ـ خل ــو بن ــود االختب ــار م ــن أي ــة تلميح ــات
أو إشــارات إىل اإلجابــة الصحيحــة.

ـ عـــدم وجـــود تداخـــل بـــن املفـــردات
املختلفـــة.

ـ توزيـــع ترتيـــب اإلجابـــات الصحيحـــة
عشـــوائيا.

3 .حتديــد نظــام تقديــر الدرجــات وطريقــة
تصحيــح االختبــار :حــدد الباحــث درجــة
واحــدة لــكل مفــردة مــن مفــردات االختبــار،

كــا أعــد الباحــث مفتــاح تصحيــح مثقــب؛
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لرسعــة ودقــة وســهولة عمليــة تقديــر

مفــردات االختبــار :وقــد وجــد الباحــث أن مفــردات

العظمــي لالختبــار  48درجــة.

 )0.8وهــو معامــل ســهولة مناســب؛ ألن االختبــار

الدرجــات ،وبذلــك تكــون الدرجــة

4 .مــواد االختبــار :تــم حتديــد مــواد
االختبــار يف :كراســة األســئلة ،وورقــة

اإلجابـ�ة.

خامسا ـ الضبط اإلحصائي لالختبار:

قــام الباحــث بتطبيــق االختبــار عــى عينــة مكونــة

مــن  33طالبــا مــن طــاب الصــف األول املتوســط

متهيــدا لعمليــة الضبــط اإلحصائــي اآلتيــة:

االختبــار هلــا معامــل ســهولة يــراوح مــا بــن (-0.2
يقيــس مســتويات خمتلفــة للتحصيــل.

ب ـ حســاب معامــل التمييــز لــكل مفــردة مــن

مفــردات االختبــار :وقــد تراوحــت معامــات التمييز
ملفــردات االختبــار بــن ( )0.88-0.22وهــو معامــل
متييــز مالئــم؛ ألن مجيــع املفــردات زاد معامــل متييزهــا

عــن .20

4ـ حســاب معامــل ســهولة االختبــار ككل :تــم

1ـ ثبــات االختبــار :حلســاب معامــل ثبــات

حســاب معامــل ســهولة االختبــار ككل باملعادلــة

التاليــة:

االختبــار اســتخدم الباحــث طريقــة التجزئــة النصفيــة

بمعادلــة ســبريمان وبــراون ،وحيــث إن معامــل

حساب معامل سهولة االختبار ككل =

االرتبــاط بــن نصفــي املقيــاس بلــغ  ،83فــإن معامــل

جمموع درجات الطالب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدرجة النهائية × عدد الطالب

الثبــات بلــغ  ، 90وهــو معامــل مرتفــع مــن الثبــات

ويمكــن الوثــوق بــه.

2ـ صــدق االختبــار :تــم حســاب صــدق االختبار

وقــد بلــغ  ،44ممــا يــدل عــى أن االختبــار متوســط

أ ـ الصــدق املنطقــي :قــام الباحــث بعــرض

5ـ حســاب زمــن اإلجابــة عــى االختبــار :بلــغ

املجــال ،وتــم تعديــل االختبــار يف ضــوء آرائهــم،

سادســ ًا ـ التصميــم التجريبــي واختيــار عينــة

بطر يقتني :

االختبــار عــى بعــض األســاتذة املتخصصــن يف

يف ســهولته وصعوبته.

الزمــن املناســب لإلجابــة عــى االختبــار  45دقيقــة.

وهبــذا يمكــن القــول بــأن االختبــار صــادق منطقيــا.

البحــث :للتأكــد مــن صحــة الفــروض اســتخدم

لالختبــار حيــث بلــغ .94

التجريبيــة والضابطــة ،حيــث تــم اختيــار عينــة

ب ـ الصــدق الــذايت :تــم حســاب الصــدق الــذايت

3ـ حتليل مفردات االختبار:

أ ـ حســاب معامــل الســهولة لــكل مفــردة مــن

البحــث املنهــج شــبه التجريبــي ذي املجموعتــن
مقصــودة مــن تالميــذ الصــف األول املتوســط

بمدرســة جابــر بــن عبــد اهلل املتوســطة بنــن بحفــر
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الباطــن باململكــة العربيــة الســعودية يف الفصــل

واســـتبعاد مـــا عداهـــم.

لقرهبــا مــن عمــل الباحــث آنــذاك ،تــم تقســيمها اىل

اختيــار جمموعــة البحــث مــن املــدارس

الــدرايس الثــاين للعــام الــدرايس (2017/2016م)؛
جمموعتــن إحدامهــا جتريبيــة تــم تدريــس الوحــدة

هلــا بالنمــوذج املقــرح  ،واألخــرى ضابطــة درســت

الوحــدة باســتخدام الطريقــة املعتــادة  ،ثــم متــت
املقارنــة بــن نتائــج املجموعتــن يف القيــاس القبــي

والبعــدي لكلتــا املجموعتــن ،وذلــك يف االختبــار
التحصيــي  ،ومقيــاس املهــارات االجتامعيــة ،
ومقيــاس التنظيــم الــذايت للتعلــم.
ب ـ ضبط متغريات البحث:

• املســتوى االجتامعــي واالقتصــادي :تــم
احلكوميــة وهــي مدرســة جابــر بــن

عبــد اهلل املتوســطة بنــن بحــي املحمديــة
ـ حمافظــة حفــر الباطــن ـ الســعودية،

وهــي تقبــل مجيــع التالميــذ باحلــي وال

تشــرط مســتوى اجتامعــي أو اقتصــادي

معــن ،ممــا يــدل عــى تقــارب املســتوى
االقتصــادي واالجتامعــي ملجموعــة

البحــث.

1 .املتغــر املســتقل :ويتمثــل يف اســتخدام

• مس ــتوى ال ــذكاء :ت ــم اختي ــار تالمي ــذ

التعلــم الرسيــع يف تدريــس وحــدة «حيــاة

حيـــث إن تالميـــذ الصـــف األول

النمــوذج التدريــي املقــرح القائــم عــى
النبــي (ﷺ) يف املدينــة» لتالميــذ الصــف األول
املتوســط.

جمموعتـــي البحـــث بطريقـــة عشـــوائية
املتوســـط يتـــم توزيعهـــم بطريقـــة
عشـــوائية دون مراعـــاة التحصيـــل

2 .املتغريات التابعة :املهارات االجتامعية ،التنظيم

الس ــابق أو ال ــذكاء خاص ــة يف امل ــدارس

3 .املتغــرات الضابطــة :تــم تثبيــت املتغــرات

• اجلنــس :ال يدخــل عامــل اجلنــس

التجريبــي عــى املتغــرات التابعــة ،وفيــا يــي

كانــت جمموعتــا البحــث مــن مدرســة

الذايت للتعلم ،التحصيل الدرايس.

التــي يمكــن أن تؤثــر عــى نتائــج العامــل

بعــض املتغــرات التــي تــم ضبطهــا:

احلكوميـــة.

وأثــره ضمــن حــدود البحــث ،فقــد

حكوميــة للبنــن.

• العم ــر الزمن ــي :ت ــم اختي ــار جمموعت ــي

• القائ ــم بالتدري ــس :ت ــم اختي ــار اثن ــن

أعامره ــم م ــن  11اىل  12س ــنة ،وذل ــك

للمجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة،

البح ــث م ــن التالمي ــذ الذي ــن ت ــراوح
مـــن واقـــع ســـجالت املدرســـة،
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مـــن املعلمـــن للقيـــام بالتدريـــس
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نف ــس املؤه ــل العلم ــي ،ومتس ــاويان يف

االجتامعيــة ،والتنظيــم الــذايت للتعلــم،

بالتدريـــس للمجموعـــة التجريبيـــة

بتطبيــق مقيــاس املهــارات االجتامعيــة،

والتحصيــل الــدرايس قــام الباحــث

ع ــدد س ــنوات اخل ــرة ،وق ــام أحدمه ــا

ومقيــاس التنظيــم الــذايت ،واالختبــار

باســـتخدام النمـــوذج املقـــرح القائـــم

التحصيــي قبليــا عــى جمموعتــي

عـــى التعلـــم الرسيـــع ،بينـــا قـــام

البحــث ،وتــم حســاب املتوســط

اآلخـــر بالتدريـــس للمجموعـــة

احلســايب واالنحــراف املعيــاري ،كــا

الضابطـــة بالطريقـــة املعتـــادة.

• التحقــق مــن تكافــؤ املجموعتــن يف

تــم اســتخدام اختبــار (ت) حلســاب

املتغــرات التابعــة قبليــا :للتحقــق مــن

داللــة الفــرق بــن متوســطي درجــات
تالميــذ املجموعتــن كالتــايل:

تكافــؤ املجموعتــن يف كل مــن املهارات
(جدول )7

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ت ومستوى الداللة اإلحصائية للفروق بين متوسطات درجات تالميذ
المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق القبلي لمقياس المهارات االجتماعية ،ومقياس التنظيم الذاتي ،واالختبار
التحصيلي
نوع االختبار

المجموعة التجريبية
ن = 30
م1

مقياس المهارات االجتماعية

المجموعة الضابطة
ن = 30

ع1

م2

ع2

ت

الداللة االحصائية

124.87

19.65

125.8

19.2

0.18

غير دالة إحصائيا

مقياس التنظيم الذاتي

34.46

8.22

33.96

7.57

0.24

غير دالة إحصائيا

االختبار التحصيلي

12.03

4.76

11.80

5.06

0.18

غير دالة إحصائيا

يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق عـــدم وجـــود

ومقيـــاس التنظيـــم الـــذايت للتعلـــم واالختبـــار

تالميـــذ املجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة يف

التجريبيـــة والضابطـــة يف املتغـــرات التابعـــة قبـــل

فـــرق دال إحصائيـــا بـــن متوســـطي درجـــات
التطبيـــق القبـــي ملقيـــاس املهـــارات االجتامعيـــة،

التحصيـــي؛ ممـــا يـــدل عـــى تكافـــؤ املجموعتـــن
تنفيـــذ جتربـــة البحـــث.
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اختبار صحة فروض البحث وتفسري النتائج:

أـ بعــد االنتهــاء مــن التطبيــق القبــي ألدوات

أوال ـ ع��رض النتائ��ج (التحقــق مــن صحــة فــروض

مــع معلــم الفصــل للمجموعــة التجريبيــة وناقشــه

يعــرض الباحــث فيــا يــي خطــوات التحليــل اإلحصائي

البحــث عــى جمموعتــي البحــث التقــى الباحــث

يف هــدف البحــث وفكرتــه وطبيعــة التعلــم الرسيــع،
وخطــوات التدريــس وفــق النمــوذج املقــرح ،وتــم

تزويــده بدليــل املعلــم وكتيــب نشــاط التلميــذ ،أمــا
املجموعــة الضابطــة فقــد تــم التدريــس هلــا بالطريقــة
املعتــادة ،وتــم إجــراء التجربــة للبحــث يف الفــرة مــن

13مجــادى الثــاين إىل  29رجــب 1438هـــ ،املوافــق
 12مــارس إىل  26أبريــل  2017م وذلــك خــال
الفصــل الــدرايس الثــاين 2017 / 2016م.

ب ـ التطبيــق البعــدي ألدوات البحــث :بعــد

االنتهــاء مــن تدريــس الوحــدة لتالميــذ املجموعتــن
التجريبيــة والضابطــة قــام الباحــث بتطبيــق مقيــاس

املهــارات االجتامعيــة ومقيــاس التنظيــم الــذايت
واالختبــار التحصيــي عــى عينــة البحــث ،وقــام

الباحــث بالتصحيــح ورصــد الدرجــات ومعاجلتهــا
إحصائيــا.

الدراســة):

للبيانــات التــي تــم احلصــول عليهــا مــن خــال الدراســة
التجريبيــة ،وقــد تــم إجــراء التحليــل اإلحصائــي باســتخدام

األســاليب اإلحصائيــة املناســبة باالســتعانة باحلاســب اآليل

مــع حزمــة برنامــج  SPSSاإلحصائــي؛ للتحقــق مــن مــدى
معاجلتــه للفــروض التجريبيــة للدراســة كــا يــي:

[ ]1الفــرض األول « -يوجــد فــرق دال إحصائيــا بــن

متوســطي درجات طــاب املجموعتــن التجريبيــة والضابطة

يف مقيــاس املهــارات االجتامعيــة يف التطبيــق البعــدي لصالــح
املجموعــة التجريبيــة ».

وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض ،قــام الباحــث

بحســاب متوســطي درجــات طــاب املجموعتــن
التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس املهــارات

االجتامعيــة ،واالنحرافــات املعياريــة ،وقيمــة«ت » للفــرق

بــن املتوســطني ،وجــاءت النتـــائج كــا هــو موضــح بجدول
(.)8

جدول ()8
قيمة « ت » للفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لمقياس
المهارات االجتماعية
المجموعة

ن

المتوسط

االنحراف المعياري

التجريبية

30
30

164.87

17.92

135.30

19.38

الضابطة

165

قيمة “ ت “

الداللة

6.13

دالة عند 0.01
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املتوســط ».

يتضـــح مـــن جـــدول ( )8وجـــود فـــرق دال

وللتأكــد مــن صحــة هــذا الفــرض قــام الباحــث

إحصائ ًيـــا عنـــد مســـتوى  0.01بـــن متوســـطي

درجـــات طـــاب املجموعتـــن التجريبية والضابطـــة

بحســاب حجــم األثــر  Effect Sizeبداللــة قيــم «ت»

حيـــث بلغـــت «ت» املحســـوبة بينهـــا ( )6.13وهـــذه

التأثــر باســتخدام جــدول مرجعــي كــا يتضــح يف

وحتويلهــا إىل  dالتــي تعطــي قيمتهــا مــؤرشا حلجــم

يف التطبيـــق البعـــدي ملقيـــاس املهـــارات االجتامعيـــة،

املعادلــة اآلتيــة:

القيم ــة توض ــح أن الف ــرق ب ــن املجموعت ــن ل ــه دالل ــة
إحصائيـــة عنـــد مســـتوى  0.01لصالـــح املجموعـــة

2t

التجريبي ــة ،وم ــن ث ــم تتحق ــق صح ــة الف ــرض األول.

		
=d

df

[ ]2الفــرض الثــاين  « -يوجــد أثــر دال إحصائيــا

 tقيمــة «ت»  df ،درجاــت احلري��ة (رشــدي فــام

الســتخدام النمــوذج التدريــي املقــرح يف تنميــة

منصــور 1997 ،م  ،ص.)69:

املهــارات االجتامعيــة لــدى تالميــذ الصــف األول

جدول ()9
الجدول المرجعي لحجم التأثير
Large
0.8

Effect Size
Medium
0.5

وبنــاء عليــه تــم حســاب حجــم تأثــر املتغــر

املســتقل « النمــوذج التدريــي القائــم عــى التعلــم

d

Small
0.2

الرسيــع» عــى املتغــر التابــع وهــو :املهــارات
االجتامعيــة ويوضــح جــدول ( )10ذلــك.

جدول ()10
حجم تأثير البرنامج في تنمية المهارات االجتماعية
المتغير المستقل
النموذج التدريسي القائم على
التعلم السريع

قيمة «ت»  tدرجة الحرية
المتغير التابع
مقياس المهارات االجتماعية
58
6.13

يتضــح مــن خــال النتائــج املســتقاة مــن جــدول

( )10أن حجــم تأثــر النمــوذج التدريــي القائــم

d
1.6

حجم التأثير
كبير

عــى التعلــم الرسيــع يف تدريــس التاريــخ كبــر يف
تنميــة املهــارات االجتامعيــة ممــا يؤكــد فعاليتــه.
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[ ]3الفـــرض الثالـــث  «-يوجـــد فـــرق دال

قـــام الباحـــث بحســـاب متوســـطي درجـــات

املجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة يف مقيـــاس

التطبيـــق البعـــدي ملقيـــاس التنظيـــم الـــذايت،

إحصائيـــا بـــن متوســـطي درجـــات طـــاب
التنظيـــم الـــذايت يف التطبيـــق البعـــدي لصالـــح

املجموعـــة التجريبيـــة».

وللتحقـــق مـــن صحـــة هـــذا الفـــرض،

طـــاب املجموعتـــن التجريبيـــة والضابطـــة يف
واالنحرافـــات املعياريـــة ،وقيمـــة «ت» للفـــرق

بـــن املتوســـطني ،وجـــاءت النتائـــج كـــا هـــو
موضـــح بجـــدول (.)11

جدول ()11
قيمة « ت » للفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة
في التطبيق البعدي لمقياس التنظيم الذاتي

المجموعة

ن

المتوسط الحسابي

التجريبية
الضابطة

30
30

63.2
38.23

االنحراف
المعياري
8.4
7.19

قيمة “ ت “

الداللة

12.35

دالة عند 0.01

تظهــر البيانــات املوضحــة بجــدول( )11وجــود

[ ]4الفــرض الرابــع  «-يوجــد أثــر دال

متوســطي درجــات املجموعتــن التجريبية والضابطــة

يف تنميــة التنظيــم الــذايت لــدى تالميــذ الصــف األول

فــروق دالــة إحصائ ًيــا عنــد مســتوى  0.01بــن

يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس التنظيــم الــذايت حيــث

بلغــت «ت» املحســوبة بينهــا ( )12.35وهــذه
القيمــة توضــح أن هنــاك فرقــا لــه داللــة إحصائيــة

بــن املجموعتــن لصالــح املجموعــة التجريبيــة ،ومــن
ثــم تتحقــق صحــة الفــرض الثالــث.

إحصائيــا الســتخدام النمــوذج التدريــي املقــرح
املتوســط».

وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض ،تم حســاب

حجــم تأثــر املتغــر املســتقل « النمــوذج التدريــي

القائــم عــى التعلــم الرسيــع » عــى املتغــر التابــع

وهــو :التنظيــم الــذايت ويوضــح جــدول ( )12ذلك.

جدول ()12
حجم تأثير البرنامج في تنمية مهارات التنظيم الذاتي
المتغير المستقل
النموذج التدريسي القائم على التعلم
السريع

قيمة «ت»  tدرجة الحرية
58
12.35

المتغير التابع
التنظيم الذاتي
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d
3.24

حجم التأثير
كبير
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يتضــح مــن خــال النتائــج املســتقاة مــن جــدول

التحصيــي لصالــح تالميــذ املجموعــة التجريبيــة»

عــى التعلــم الرسيــع يف تدريــس التاريــخ كبــر يف

بحســاب متوســطي درجــات طــاب املجموعتــن

وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض ،قــام الباحث

( )12أن حجــم تأثــر النمــوذج التدريــي القائــم

تنميــة مهــارات التنظيــم الــذايت ممــا يؤكــد فعاليتــه.

التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي لالختبــار

إحصائيــا بــن متوســطي درجــات طــاب املجموعتني

للفــرق بــن املتوســطني ،وجــاءت النتائــج كــا هــو

[ ]5الفــرض اخلامــس «-يوجــد فــرق دال

التحصيــي ،واالنحرافــات املعياريــة ،وقيمــة «ت»

التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي لالختبــار

موضــح بجــدول (.)13

جدول ()13
قيمة «ت» للفرق بين متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة
في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

المجموعة

ن

المتوسط الحسابي

التجريبية
الضابطة

30
30

41.1
30.33

االنحراف
المعياري
4.82
7.25

قيمة “ ت “

الداللة

6.76

دالة عند 0.01

[ ]6الفــرض الســادس  «-يوجــد أثــر دال

تظهــر البيانــات املوضحــة بجــدول( )13وجــود

فــروق دالــة إحصائ ًيــا عنــد مســتوى  0.01بــن

إحصائيــا الســتخدام النمــوذج التدريــي املقــرح

يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس التنظيــم الــذايت حيــث

املتوســط».

يف تنميــة التحصيــل لــدى تالميــذ الصــف األول

متوســطي درجــات املجموعتــن التجريبية والضابطــة

وللتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض ،تــم حســاب

بلغــت «ت» املحســوبة بينهــا ( )6.76وهــذه القيمــة

حجــم تأثــر املتغــر املســتقل « النمــوذج التدريــي

توضــح أن هنــاك فرقــا لــه داللــة إحصائيــة بــن

القائــم عــى التعلــم الرسيــع » عــى املتغــر التابــع

املجموعتــن لصالــح املجموعــة التجريبيــة ،ومــن ثــم

وهــو :التحصيــل ،ويوضــح جــدول ( )14ذلـ�ك.

تتحقــق صحــة الفــرض اخلامــس.

جدول ()14
حجم تأثير البرنامج في تنمية مهارات التنظيم الذاتي
المتغير المستقل
النموذج التدريسي القائم على التعلم
السريع

المتغير التابع
التحصيل
168

قيمة «ت»  tدرجة الحرية
58
6.76

D
1.77

حجم التأثير
كبير
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يتضــح مــن خــال النتائــج املســتقاة مــن جــدول

مدخــا مهــا يف إحيــاء موضوعــات التاريــخ وجعلهــا

عــى التعلــم الرسيــع يف تدريــس التاريــخ كبــر عــى

عــى أن يتخيلــوا أنفســهم مــكان الشــخصيات

( )14أن حجــم تأثــر النمــوذج التدريــي القائــم
التحصيــل ممــا يؤكــد فعاليتــه.

أكثــر تشــويقا وواقعيــة؛ ألهنــا تســاعد التالميــذ
التــي شــاركت يف احلــدث التارخيــي ،ثــم يفكــروا

كيــف كانــوا ســيترصفون والقــرارات التــي كانــوا

ثان ًيا ـ مناقشة النتائج وتفسريها :

ســيتخذوهنا يف ضــوء معطيــات الزمــان واملــكان مــع

يتضــح مــن خــال النتائــج املســتقاة مــن جــدول

عبــد املقصــود1995 ،م ؛ احلــري 2005 ،م؛ حممــد،

[ ]1نمو املهارات االجتامعية :

التدعيــم باألدلــة التارخييــة (.Barrel, 1983, p.47؛

( )8وجــود فــرق دال إحصائيــا عنــد مســتوى 0.01

1999م؛ حممــود 1997 ،م؛ يوســف1998 ،م؛

التجريبيــة والضابطــة يف التطبيــق البعــدي ملقيــاس

 2002؛ . )Dianna, 2003

بــن متوســطات درجــات تالميــذ املجموعتــن
املهــارات االجتامعيــة لصالــح طــاب املجموعــة
التجريبيــة ،وتشــر نتائــج جــدول ( )10إىل وجــود

تأثــر كبــر للنمــوذج التدريــي املقــرح يف تنميــة
املهــارات االجتامعيــة لــدى تالميــذ املجموعــة
التجريبيــة .

ويمكــن تفســر ذلــك بــأن مــا تضمنــه النمــوذج

التدريــي مــن أســاليب تدريســية وأنشــطة متنوعــة

منهــا لعــب الــدور واملحــاكاة وحــل املشــكالت كان

لــه أثــر إجيــايب يف تنميــة املهــارات االجتامعيــة؛ ألهنــا

ســمحت للتالميــذ بلعــب دور األبطــال لتوضيــح
مواقــف معينــة ،والتوصــل إىل حــل بعــض املشــكالت

مــن خــال ذلــك  ،وأســهمت يف تزويــد التالميــذ

بخــرات أقــرب إىل الواقــع مــن خــال حمــاكاة اخلــرة
لتصبــح حقيقــة  ،إضافــة إىل أهنــا تكســب التلميــذ
جوانــب تعلــم مهمــة ذات وظيفــة اجتامعيــة  ،وتعــد

 Gregory, 2002؛  Geoff, 2001؛ Neomi,
ويتفــق هــذا مــع نتائــج دراســة (Cooper

) et. al, 2000التــي كشــفت عــن ارتفــاع حجــم
املشــاركة الطالبيــة يف برامــج التعلــم الرسيــع؛ األمــر

الــذي ســاعد عــى نمــو املعــارف واملهــارات عــى

نحــو أفضــل بشــكل دال مقارنــة بالتالميــذ الذيــن مل

تتــح هلــم املشــاركة .

[ ]2نمو مهارات التنظيم الذايت :

تشــر النتائــج اخلاصــة بالتنظيــم الــذايت إىل

فعاليــة النمــوذج التدريــي املقــرح والقائــم عــى
التعلــم الرسيــع يف نمــو التنظيــم الــذايت لــدى
تالميــذ املجموعــة التجريبيــة حيــث كان حجــم

التأثــر كبــرا  ،ويمكــن تفســر ذلــك إىل أن معظــم
الدراســات التــي تناولــت إســراتيجيات التنظيــم

الــذايت للتعلــم أشــارت إىل أن الدافعيــة الداخليــة هــي
املوجــه واملحــرك األســايس للســلوك  ،فكلــا شــعر
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املتعلــم برغبــة ودافــع داخــي للتعلــم كلــا اســتمتع

التغذيــة الراجعــة  ،وتــرك احلريــة هلــم الختيــار

مــا حققــه النمــوذج التدريــي القائــم عــى التعلــم

ســاعد عــى تفــوق تالميــذ املجموعــة التجريبيــة يف

بتعلمــه بــل وبحــث عــن املزيــد مــن املعرفــة ،وهــذا

الرسيــع حيــث اهتــم بالتحفيــز العقــي ووفــر لتالميــذ

املجموعــة التجريبيــة فرصــا للمشــاركة واملتعــة أثنــاء
التعلــم مــن خــال العمــل اجلامعــي  ،ومــن خــال

اســتخدام الرســوم واخلرائــط الذهنيــة ســواء التــي

قــام التالميــذ بإعدادهــا ،أو التــي حصلــوا عليهــا مــن
اإلنرتنــت ،ممــا زاد مــن فعاليــة الــذات لدهيــم والثقــة

فيــا يمتلكونــه مــن معــارف حــول الوحــدة.

املرشوعــات التــي يرغبــون العمــل هبــا  ،كل ذلــك

تنظيــم معارفهــم ذاتيــا مــن حيــث التحكــم الــذايت ،
واملراقبــة والتســميع الــذايت وعمليــات مــا وراء املعرفة

يف عمليــة التعلــم  ،األمــر الذي يشــر إىل أن اســتخدام

التعلــم الرسيــع ذو أثــر إجيــايب عــى تنظيــم الــذات
لــدى تالميــذ املجموعــة التجريبيــة .

وتتفــق نتائــج البحــث مــع نتائــج دراســة عبــد

اهلل (2016م) والتــي أثبتــت فعاليــة التعلــم الرسيــع

كــا أتــاح النمــوذج التدريــي الفرصــة للتعلــم

يف تنمي��ة التنظي��م ال��ذايت ،ودراس��ة )(Arsal, 2010

اإلنجــازات بنــاء عــى معايــر واضحــة وحمــددة

تنميـ�ة اسـتراتيجيات التنظيـ�م الـ�ذايت لـ�دى املتعلمـين.

مــن خــال األقــران ،حيــث توزيــع املهــام ،وتقييــم
مســبقا ،ممــا أعطــى لــكل تلميــذ فرصــة حتمــل

مســؤولية تعليــم زميلــه ،ويتفــق ذلــك مــع تأكيــد
بانــدورا عــى أمهيــة العوامــل االجتامعيــة واملعرفيــة
يف شــعور التالميــذ بالفعاليــة الذاتيــة يف التعلــم؛ ممــا

يؤثــر يف مظاهــر عــدة مــن الســلوك مثــل األنشــطة
واألهــداف واإلرصار عــى بــذل اجلهــد إلنجــاز املهام

التــي توصلــت إىل أن كتابــة املذكــرات قــد ســاعد عىل
[ ]3نمو التحصيل :

تشــر نتائــج الفــرض اخلامــس والســادس اخلاصة

بالتحصيــل إىل وجــود فــرق ذي داللــة إحصائيــة بــن

متوســطي درجــات تالميــذ املجموعتــن التجريبيــة
والضابطــة يف التحصيــل لصالــح تالميــذ املجموعــة
التجريبيــة ،ويرجــع ذلــك إىل أن النمــوذج املقــرح

املطلوبــة (القمــش2008 ،م)( ،رشــوان2006 ،م).

القائــم عــى التعلــم الرسيــع بــا يتضمنــه مــن

معلوماهتــم ،وإعطاءهــم وقتــ ًا للتفكــر لرتتيــب

التالميــذ فرصــة الســتثامر قدراهتــم يف التعلــم ،

كــا أن إتاحــة الفرصــة للتالميــذ ملعاجلــة

أفكارهــم والتعبــر عنهــا  ،وهتيئــة التالميــذ لتحمــل
املســؤولية يف التعلــم  ،وحماولــة تطبيــق التعلــم يف

مواقــف جديــدة  ،ومســاعدهتم يف تقديــم وعمــل
ربــط بــن األحــداث واملواقــف التارخييــة  ،وتوفــر

خطــوات قــد ســاعد عــى التعلــم الفعــال وإعطــاء

وتوســيع وتعميــق فهمهــم جلوانــب التعلــم املتضمنــة
بالوحــدة ،وتزويدهــم بخــرات تعلــم نشــطة وممتعــة،
وتقديــم بيئــة تعلــم غنيــة باملثــرات والتــي تناســب

كل أنــاط التعلــم ،وتوفــر أنشــطة تعليميــة مشــوقة
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تدفــع التالميــذ إىل التفاعــل الدائــم واالعتــاد عــى

باملــدارس  ،وخرائــط ذهنيــة فضــا عــن

رضــا وتتقبــا وحبــا للــادة .

شــبكة اإلنرتنــت ،ورضورة توجيــه التالميــذ

النفــس وزيــادة الثقــة بأنفســهم  ،ممــا جيعلهــم أكثــر
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصلــت

املصــادر اإللكرتونيــة املالئمــة مــن خــال

للمصــادر األكثــر أمهيــة وفائــدة؛ بحيــث

اليــه نتائــج دراســة كل مــن ؛ (Erland, 1999

تســاعدهم عــى تصميــم وتنفيــذ األنشــطة

) Jenkins, et al., 2010؛ والتــي أشــارت نتائجهــا

 تنويـــر املعلمـــن واملوجهـــن ومديـــري

 Wilkins et al., 2010؛ Nicolette&Birony,2010

إىل فاعليــة التعلــم الرسيــع يف حتســن التحصيــل

األكاديمــي لــدى التالميــذ.

املختلفــة.

املـــدارس إىل أن تبنـــي هـــذا االجتـــاه يف
تدريـــس التاريـــخ وتعلمـــه ال يقلـــل مـــن

قيمـــة املعـــارف واحلقائـــق التارخييـــة،

ثالثا  -توصيات البحث:

بـــل جيعـــل منهـــا مـــادة للتفكـــر ،ويتيـــح

عــى ضــوء مــا توصــل إليــه البحــث احلــايل مــن

للطـــاب فرصـــة تعميقهـــا ،واســـتخدامها

 إع ــادة النظ ــر يف مناه ــج التاري ــخ وتضم ــن

 تطويــر أســاليب تقويــم التاريــخ يف املرحلــة

الـــذايت داخـــل مناهـــج التعليـــم العـــام

يف التقويــم ،القائمــة عــى توفــر معايــر

نتائــج يــويص الباحــث بـــ:

املهـــارات االجتامعيـــة ومهـــارات التنظيـــم
ابتـــداء مـــن ريـــاض األطفـــال وحتـــى

التعليـــم اجلامعـــي.

 تدريـــب وتشـــجيع معلمـــي التاريـــخ يف
مراحـــل التعليـــم املختلفـــة عـــى اســـتخدام

ن ــاذج التعل ــم الرسي ــع يف تدري ــس التاري ــخ

لتنميـــة املهـــارات االجتامعيـــة والتنظيـــم
الـــذايت للتعلـــم.

 توفــر مصــادر التعلــم املختلفــة مــن :
كتــب ومراجــع ووثائــق ومذكــرات تارخييــة
وأفــام تارخييــة وصــور وتســجيالت صوتيــة
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اســـتخداما ذا معنـــى يف واقـــع احليـــاة.

املتوســطة يف ضــوء االجتاهــات احلديثــة

لــأداء يتــم التقويــم مــن خالهلــا ؛ ملــا هلــذه
األســاليب مــن فعاليــة يف تنميــة املهــارات
االجتامعيــة والتنظيــم الــذايت للتعلــم.

 أن يعــرض دليــل املعلــم يف كل صــف مــن
صفــوف املرحلــة املتوســطة لألســاليب
والطــرق التــي يمكــن ملعلــم التاريــخ

مــن خالهلــا تنميــة املهــارات االجتامعيــة
ومهــارات التنظيــم الــذايت لــدى تالميــذه،
ويقــدم دروســا نموذجيــة فعليــة لكيفيــة
التدريــس وفــق هــذه النــاذج.
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 إشــاعة منــاخ مــدريس حمفــز عــى تنميــة

إىل فلســفة تربويــة واضحــة  ،والتــي تســهم

ملهــارات التعلــم ،وذلــك مــن خــال تطويــر

 رضورة تشــجيع التالميــذ عــى االعتــاد عــى

بشــكل فعــال يف تنميــة املهــارات.

املهــارات االجتامعيــة والتنظيــم الــذايت

النفــس والتعــاون والتنظيــم الــذايت يف مجــع

رؤيــة العاملــن باملدرســة لطبيعــة املعرفــة يف

البيانــات وحتليلهــا ومناقشــتها بطريقــة مبتكرة

ظــل ثــورة املعلومــات  ،وكيــف أن احلقيقــة

كــرورة ال غنــى عنهــا للتعلــم املســتمر يف

ـ وبخاصــة التارخييــة ـ صــارت نســبية

عــر املعلومــات.

دائمــة التطــور والتغــر يف ضــوء مــا يســتجد

مــن معلومــات ،وأن دور املتعلمــن صــار

مقرتحات البحث:

املراجعــة الدائمــة؛ ملــا لدهيــم مــن مســلامت

ترســخت عــر ســنوات التعليــم وتطويرهــا يف
ضــوء التحليــل التارخيــي لــكل جديــد.

اســتكامال ملوضــوع البحــث احلــايل يقــرح الباحث

إجــراء البحــوث والدراســات التالية:

 االهتــام بتنميــة املهــارات منــذ املراحــل

 1 .أثرــ اس��تخدام برنامــج قائــم عــى التعلــم

البســاطة إىل التعقيــد مــع اتســاع جمــاالت

مهــارات التفكــر التارخيــي لــدى طــاب

الرسيــع يف تعليــم التاريــخ عــى تنميــة بعــض

التعليميــة األوىل ،والتــدرج يف ذلــك مــن

كليــة الرتبيــة.

االســتخدام يف احليــاة العمليــة.

2 .برنامــج لتدريــب معلمــي التاريــخ باملرحلــة

 رضورة اســتخدام التعلــم الرسيــع يف كليــات

املتوس��طة عــى اس�تـخدام التعلــم الرسيــع يف

الرتبيــة لتعريــف الطــاب املعلمــن عمليــا

تدريــس التاريــخ.

بامهيتــة وأمهيتــه وكيفيــة اســتخدامه يف

3 .مقارنــة نمــوذج التدريــس املقــرح بنــاذج

التدريــس ،ودور كل مــن الطالــب واملعلــم

تدريســية أخــرى يف حتقيــق أهــداف تدريــس

خاللــه ،ممــا يعــد تدريبــا عمليــا هلــم عــى

التاريــخ يف املراحــل التعليميــة املختلفــة.

اســتخدامه.

4 .فعاليــة برنامــج لتدريــب الطــاب املعلمــن

 أمهيــة التنــوع يف أســاليب تدريــس التاريــخ يف

بكليــة الرتبيــة عــى كفايــات تنميــة املهــارات

املرحلــة املتوســطة ،والبعــد عــن األســاليب

االجتامعيــة والتنظيــم الــذايت.

التقليديــة التــي تركــز عــى جمــرد اكتســاب

 5 .العالقـــة بـــن تدريـــب املعلمـــن عـــى

املعــارف ،ورضورة الرتكيــز عــى األســاليب

املهـــارات االجتامعيـــة والتنظيـــم الـــذايت

والنــاذج واإلســراتيجيات التــي تســتند
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وامتـــاك تالميذهـــم لتلـــك املهـــارات.

6 .أثـــر اســـتخدام نمـــوذج تدريـــي مقـــرح
قائـــم عـــى التعلـــم الرسيـــع يف تدريـــس
التاري ــخ لتنمي ــة التفك ــر الب ــري وع ــادات

العقـــل.

املصادر واملراجع:
أو ًال /املراجع العربية:

أبــو حطــب ،فــؤاد ؛ عثــان ،ســيد ؛ صــادق ،آمــال1987( .م).
التقويـ�م النفـسي .القاهـ�رة :مكتبـ�ة األنجلـ�و املرصية.
أمحــد ،إبراهيــم إبراهيــم2007( .م) .التنظيــم الــذايت
والدافعيــة الداخليــة يف عالقتهــا بالتحصيــل األكاديمــي
لــدى طــاب كليــة الرتبيــة (دراســة تنبؤيــة) .جملــة كليــة
الرتبيــة ،جامعــة عــن شــمس ،جملــد  ،3العــدد  ،31ص:
.135 – 69
الرباهيــم ،فاطمــة منصــور2011( .م) .أثــر تصميــم بيئــات
التعلــم املدمــج وفــق نمــوذج ديــك وكاري عــى عمــق
التعلــم والتنظيــم الــذايت لعمليــات التعلــم لــدى
املتعلمــن .رســالة ماجســتري ،كليــة الدراســات العليــا،
جامعــة اخلليــج العــريب ،املنامــة ،البحريــن.
هبــادر ،ســعدية2003( .م) .برامــج تربيــة أطفــال مــا قبــل
املدرســة .عــان :دار املســرة.
اجلــراح ،عبــد النــارص2010(.م) .العالقــة بــن التعلــم املنظــم
ذاتيــا والتحصيــل األكاديمــي لــدى عينــة مــن طلبــة
جامعــة الريمــوك .املجلــة األردنيــة يف العلــوم الرتبويــة،
.348-333،)4( 6
اجلنــدي ،إيــان عبــد املقصــود2013( .م) .برنامــج قائــم عــى
إســراتيجيات التنظيــم الــذايت للتعلــم وحتســن العــزو
وأثــره يف قلــق االختبــار وتقديــر الــذات والتوافــق
الــدرايس لــدى املتفوقــن عقليــا منخفــي التحصيــل.
رســالة دكتــوراه غــر منشــورة ،معهــد الدراســات
الرتبويــة ،القاهــرة :جامعــة القاهــرة.
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جنســن ،إيريــك .)2010( .التدريــس الفعــال .ترمجــة مكتبــة
جريــر ،الريــاض :مكتبــة جريــر.
اجلهــوري ،نــارص بــن عــي حممــد2009( .م) ،املناهــج
الدراســية  :ختطيطهــا وإســراتيجيات تدريســها يف
ضــوء نظريــة التعلــم املســتند إىل الدمــاغ ،نــدوة املناهــج
الدراســية :رؤى مســتقبلية 18-16 ،مــارس ،جامعــة
الســلطان قابــوس ،كليــة الرتبيــة ،ســلطنة عــان.
حزيــن ،حممــد عبــد املجيــد1989( .م) .منهــج املــواد
االجتامعيــة للصــف الســابع األســايس مــن وجهــة نظــر
املوجهــن .دراســات يف املناهــج وطــرق التدريــس،
اجلمعيــة املرصيــة للمناهــج وطــرق التدريــس ،العــدد
اخلامــس ،ينايــر.
حســن ،أمحــد حســن2001( .م) .دور املــرح يف إكســاب
بعــض املهــارات االجتامعيــة لتالميــذ الصــف الرابــع
االبتدائــي .رســالة ماجســتري ،جامعــة املنصــورة.
احلســينان ،إبراهيــم عبــد اهلل2010( .م) .إســراتيجيات
التعلــم املنظــم ذاتيــا يف ضــوء نمــوذج بينرتيــش
وعالقتهــا بالتحصيــل والتخصــص واملســتوى الــدرايس
واألســلوب املفضــل للتعلــم .رســالة دكتــوراه ،جامعــة
اإلمــام حممــد بــن ســعود االســامية.
احلـــري ،كامـــل دســـوقي2005( .م) .فعاليـــة برنامـــج
مقـــرح قائـــم عـــى األنشـــطة يف تنميـــة بعـــض
املهـــارات االجتامعيـــة لتالميـــذ املرحلـــة اإلعداديـــة.
رســـالة دكتـــوراه غـــر منشـــورة ،كليـــة الرتبيـــة،
جامعـــة املنوفيـــة.
اخلريشــة ،عــي كايــد1998( .م) .مســتوى معرفــة معلمــي
الدراســات للمرحلــة الثانويــة يف األردن لطبيعــة التاريخ
وأثــر متغــر اجلنــس واملؤهــل والتخصــص فيهــا .جملــة
جامعــة جــرش للبحــوث والدراســات135 ،)1( 3 ،ـ
.174
اخلويل ،هشام عبد الرمحن ؛ خري اهلل ،سحر عبدالفتاح2009( .م).
التعليم احلاين امللطف (النظرية واإلسرتاتيجيات) .عامن،
دار صفاء للنرش والتوزيع.
رشــوان ،ربيــع عبــده2006( .م) .التعلــم املنظــم ذاتيــا
وتوجهــات أهــداف اإلنجــاز :نــاذج ودراســات
معــارصة .القاهــرة :عــامل الكتــب.
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ســامل ،حممــود ؛ زكــي ،أمــل2009( .م) .صعوبــات التعلــم
والتنظيــم الــذايت .القاهــرة :إيــراك للطباعــة والنــر.
ســليامن ،حييــى عطيــة (1988م) .الصعوبــات التــي تواجــه
تدريــس التاريــخ يف مراحــل التعليــم العــام يف ضــوء
أراء كل مــن التالميــذ واملعلمــن .دراســات يف املناهــج
وطــرق التدريــس ،اجلمعيــة املرصيــة للمناهــج وطــرق
التدريــس.)3( ،
ســليامن ،حييــى عطيــة1993( .م) .دراســة تقويميــة لربامــج
تدريــب معلمــي التاريــخ لفصــول الفائقــن باملرحلــة
الثانويــة .دراســات يف املناهــج وطــرق التدريــس،
اجلمعيــة املرصيــة للمناهــج وطــرق التدريــس.)21( ،
السيد ،حسني حبيب2009( .م) .مبادئ التعلم الرسيع.
http://annajah.net/Arabic/show_article.
thtmi?id=13
الســيد ،عليــاء عــي عيســى عــي2015( .م) .فاعليــة
إســراتيجية خمطــط البيــت الدائــري يف تدريــس وحــدة
التفاعــات الكيميائيــة لتنميــة التحصيــل ومهــارات
التفكــر البــري والتنظيــم الــذايت للتعلــم لــدى تالميذ
الصــف األول االعــدادي .جملــة الرتبيــة العلميــة ،مــر،
.79-19،)4(18
عبابنــة ،هنــاد حممــود2010( .م) .تطويــر كتــاب التاريــخ
للصــف التاســع األســايس يف ضــوء أســاليب التقويــم
البديلــة وأثــر ذلــك يف حتســن املهــارات االجتامعيــة.
رســالة دكتــوراه غــر منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،األردن:
جامعــة الريمــوك .
عبــد العزيــز ،الســعيد اجلنــدي2005( .م) .أثــر اســتخدام
أســلوب لعــب الــدور واملحــاكاة يف تدريــس التاريــخ
عــى التحصيــل وتنميــة بعــض املهــارات االجتامعيــة
لــدى تالميــذ املرحلــة اإلعداديــة .جملــة اجلمعيــة
الرتبويــة للدراســات االجتامعيــة ،مــر-173 ،)4( ،
.201
عبــد اهلل ،عــي حممــد غريــب2016( .م) .نمــوذج تدريــي
مقــرح قائــم عــى التعلــم الرسيــع لتنميــة التفكــر
اجلانبــي والتنظيــم الــذايت يف الرياضيــات لــدى تالميــذ
الصــف الثــاين اإلعــدادي .جملــة تربويــات الرياضيــات،
مــر.83-31 ،)2(19 ،

عبداملقصــود ،حممــد إســاعيل1995( .م) .فعاليــة
اســراتيجيات متكاملــة يف تعلــم بعــض املهــارات
االجتامعيــة لــدى تالميــذ الصــف األول األســايس.
جملــة مســتقبل الرتبيــة العربيــة.158-128 ،)2(1 ،
عبيدات ،ذوقان ؛ السميد ،سهيلة2005( .م) .الدماغ والتعلم
والتفكري .عامن :دار ديبونو للنرش والتوزيع.
عــي ،رضــا حممــد توفيــق1997( .م) .تطويــر منهــج التاريــخ
يف املرحلــة الثانويــة يف ضــوء مفهــوم الوعــي الكــوين.
جملــة كليــة الرتبيــة ببنهــا.)2( ،
عــي ،رضــا حممــد توفيــق2008( .م) .فعاليــة برنامــج تدريبــي
يف مكونــات الــذكاء الوجــداين لــدى معلمــي التاريــخ
وأثــره عــى تنميــة املهــارات االجتامعيــة والتعاطــف
واالجتــاه نحــو املــادة لــدى تالميــذ الصــف اخلامــس
االبتدائــي .جملــة اجلمعيــة الرتبويــة للدراســات
االجتامعيــة ،مــر.85-45 ،)17 ( ،
عــي ،رس اخلتــم عثــان1997( .م) .واقــع تدريــس التاريــخ يف
املــدارس الثانويــة مــن وجهــة نظــر املعلمــن واملوجهــن
الرتبويــن بمدينــة الريــاض .دراســات يف املناهــج
وطــرق التدريــس ،اجلمعيــة املرصيــة للمناهــج وطــرق
التدريــس.)41( ،
عــي ،نجــوى حســن2012( .م) .مــدى فاعليــة برنامــج
تدريبــي قائــم عــى إســراتيجيات التعلــم املنظــم ذاتيــا
يف تقديــر الــذات والتحصيــل األكاديمــي لــدى طالبــات
كليــة الرتبيــة جامعــة القصيــم .جملــة العلــوم الرتبويــة،
.)2(1
العــاري ،فــوزي ســعيد عبــد اهلل1995( .م) .تقييــم منهــاج
الرتبيــة الوطنيــة يف مرحلــة التعليــم األســايس يف
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لــدى التالميــذ ذوي صعوبــات التعلــم مــن املرحلــة
االبتدائيــة يف لــواء عــن الباشــا يف األردن .فلســطني،
جملــة جامعــة النجــاح للعلــوم اإلنســانية،)1(22 ،
.198 -167
كــال ،مصطفــى حممــد2003( .م) .التنظيــم الــذايت نــاذج
نظريــة .املؤمتــر العلمــي الثامــن ،التعلــم الــذايت
وحتديــات املســتقبل ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة طنطــا-11 ،
 12مايــو.430-364 ،
الكنــدري ،عبــد اهلل2001( .م) .التعلــم الرسيــع .ورشــة
عمــل .مكتبــة االقتصــاد الفنــي لالستشــارات اإلداريــة
واالقتصاديــة ،الكويــت 16-14 ،ينايــر.
الكنــدري ،عبــد اهلل عبــد الرمحــن؛ املحبــوب ،شــايف فهــد.
(2010م) .فاعليــة برنامــج مقــرح لتنميــة مهــارات
التعلــم الرسيــع لــدى عينــة مــن طــاب الصــف الثــاين
الثانــوي بدولــة الكويــت :دراســة جتريبيــة ميدانيــة.
دراســات يف املناهــج وطــرق التدريــس،)155 ( ،
.179 -144
اللحيــاين ،فاطمــة بنــت مطلــق2012( .م) .أثــر اســتخدام
التعلــم الرسيــع يف التحصيــل الــدرايس ملــادة املكتبــة
والبحــث واالجتــاه نحوهــا لــدى طالبــات الصــف
األول الثانــوي بمدينــة مكــة املكرمــة .رســالة ماجســتري
غــر منشــورة ،مكــة املكرمــة :كليــة الرتبيــة ،جامعــة أم
القــرى.
اللقــاين ،أمحــد حســن؛ حممــد ،فارعــة حســن؛ رضــوان،
برنــس أمحــد2009( .م) .تدريــس املــواد االجتامعيــة.
ط ،5 .القاهــرة :عــامل الكتــب.
مايــر ،دايــف2008( .م) .التعلــم الرسيــع دليلــك املبــدع
لتصميــم وتنفيــذ برامــج تدريبيــة أرسع وأكثــر فعاليــة.
ترمجــة عــي حممــد ،دمشــق :ايــاف تريــن للنــر.

178-127

املحبــوب ،شــايف فهــد؛ يونــس ،ســمري ؛ الكنــدري ،عبــد اهلل.
(2002م) .املنهــج واملكتبــة .الكويــت :مكتبــة الطالــب
اجلامعــي.
حممــد ،بثينــة حممــود1999( .م) .فاعليــة جمموعــة مــن
األنشــطة الوظيفيــة لتنميــة مهــارات احلــوار لــدى
تالميــذ املرحلــة اإلعداديــة .رســالة ماجســتري غــر
منشــورة ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة حلــوان.
حممــد ،حممــد يوســف1998( .م) .برنامــج إرشــادي لتنميــة
بعــض املهــارات االجتامعيــة لــدى األطفــال ذوي
اإلعاقــة البرصيــة .رســالة دكتــوراه غــر منشــورة،
القاهــرة :كليــة الرتبيــة ،جامعــة األزهــر.
حممـــود ،صفيـــة حممـــد1997( .م) .مـــدى فعاليـــة برنامـــج
إرشـــادي لتنميـــة بعـــض املهـــارات االجتامعيـــة لـــدى
أطفـــال املرحلـــة االبتدائيـــة .رســـالة دكتـــوراه غـــر
منشـــورة ،القاهـــرة :كليـــة الرتبيـــة ،جامعـــة عـــن
شـــمس.
املخظــي ،جــران حيــي2005( .م) .املهــارات االجتامعيــة .مقالــة
تربويــة ،موقــع أطفــال اخلليــج ذوي االحتياجــات اخلاصــة.
اســرجعت مــن:
=http//www.gulfkids.com/ar/index.php? actionshow-res&r-id=68&xtopic-id=968
مركــز ديب للتعلــم الرسيــع2012( .م) .مــا هــو التعلــم الرسيــع؟
اسـترجعت مـ�نhttp://dalc.illaf.net/arabic/what_ :
is_al.thtmi
مصطفــى ،أمينــة هبلــول2007( .م) .أثــر اســتخدام إســراتيجية
التفاعــل االجتامعــي التعــاوين عــى تنميــة مهــارات التفكــر
الناقــد وتنظيــم الــذات يف الرياضيــات .رســالة ماجســتري غــر
منشــورة ،القاهــرة :معهــد الدراســات والبحــوث الرتبويــة،
جامعــة القاهــرة.
مصطفــى ،ميســاء حممــد2012( .م) .فاعليــة برنامــج مقــرح لتنميــة
مهــارات التنظيــم الــذايت وقــراءة النــص الفلســفي لــدى طــاب
شــعبة الفلســفة واالجتــاع بكليــات الرتبيــة .رســالة دكتــوراه
غــر منشــورة ،بنهــا ،مــر :كليــة الرتبيــة ،جامعــة بنهــا.
منصــور ،رشــدي فــام1997( .م) .حجــم التأثــر الوجــه املكمــل
للداللــة اإلحصائيــة ،املجلــة املرصيــة للدراســات النفســية،
.75 -57 )16(1

175

)م2020 / هـ1441(  جامعة احلدود الشمالية،)2(  العدد،)5(  اجمللد،)ISSN: 1658- 7006( جملة الشمال للعلوم اإلنسانية
Baker, S. (2009). Teaching Writing to At-Risk students: the
quality of evidence for Self-regulation strategy developments. Exceptional Children, 7(3), 303-318.
Bembenutty, H. (2006). Self-regulation of Learning. Academic Exchange Quarterly, 10(4), 221-248.
Benham, A. (2007). Train the trainer in Accelerated Learning Techniques. Session Number TU108., http://www.
pocs-international.com
Boyd, D. (2007). Effective Teaching in Accelerated Learning
Programs. Adult Learning, 15(2), 40-43.
Brenznits, Z. (1997). Effects of Accelerated Reading Ration
Memory for Text any Dyslexic. Journal of Education
Psychology, 89(2), 289-297.
Cleary, T. (2006). The Development and Validation of the
Self-Regulation Strategy Inventory-Self-Report. Journal of School Psychology, 44, 307-322.
Cooper, H., Charlton, K., Valentine, J., & Muhlenbruck, L.
(2000). Making the most of Summer School: A Meta
Analytic & Narrative Review. Monographs of the society for Research in child development, 65(1), 11-18.
Erland, J. (1999). Brain Based Learning Longitudinal Study
Reveals Solid Academic Achievement Maintenance
with Accelerated Learning Practice. Journal of accelerated learning & Teaching, 24(1&2), 3-32.
Escamilla, K. (1992). Integrating Mexican-American History and Culture into the Redress Social Studies (ERIC
Document Reproduction Service No. ED348200).
Fuller, J. L. (2001). An Integrated Hands-on Inquiry Based
Cooperative Learning Approach: The Impact of the
PLAMS approach on student Growth. Paper presented
at the Annual meeting on the American Education Research Association.
Gendron, T. (2013). Application of Accelerated Learning in
Teaching Environmental Control System in Qassim
University. International Journal of Education and
Learning, 2(2), 27-38. http://dx.doi.org/10.14257/
ijel,2013.2.2.03
Glossary of terms. (2014). Retrieved from: http://www.sdaccelerate.com/wp-content/uploads/2013/04/ glossary.
htm.
Gonzalez, S. (2009). Self-Regulation of Academic Motivation: Advances in Structure and Measurement. Retrieved from: www.aare.edu.au/05pop/gon05371.pdf
Harker, D., & Perry, C. (2007). Accelerated Learning in
marketing education using teams: principles and practice. Journal of Business Education & Scholarship of
Teaching, 1(1). Retrieved from: http://www.ejbest.org

176

 أثــر التفاعــل بــن تنويــع.)م2009( . عــزة جــاد،النــادي
إســراتيجيات التدريــس وأنــاط التعلــم عــى تنميــة
بعــض عــادات العقــل لــدى طالبــات املرحلــة
، مــر، دراســات اجتامعيــة وتربويــة.اإلعداديــة
.349 – 313 ،)3(15
 الــذكاء املتعــدد يف غرفــة.)م2007( . حممــد بكــر،نوفــل
 دار املســرة للنــر: عــان، النظريــة والتطبيــق.الصــف
.والتوزيــع
 مهــارات التعلــم.)م2007( . حممــد عبــد الغنــي،هــال
 مركــز.الرسيــع القــراءة الرسيعــة واخلريطــة الذهنيــة
. القاهــرة:تطويــر األداء والتنميــة
.)م2006( . منــال عــي، مجــال فرغــل ؛ اخلــويل،اهلــواري
التعلــم املنظــم ذاتيــا لــدى مرتفعــي ومنخفــي الســعة
 املجلــة.العقليــة مــن طــاب اجلامعــة مــن اجلنســن
113 ،)25(16  جملــد،املرصيــة للدراســات النفســية
.160 دراســة بحثيــة.)م2000( .وزارة الرتبيــة والتعليــم العــايل
حــول أثــر مــروع ترسيــع التفكــر مــن خــال تدريــس
العلــوم والرياضيــات عــى النمــو املهنــي ومســتويات
. فلســطني، رام اهلل.التفكــر لــدى طلبــة املــروع
، الدراســات االجتامعيــة والوطنيــة،)م2017( .وزارة التعلي��م
. الفصــل الــدرايس الثــاين،للصــف األول املتوســط
. اململكــة العربيــة الســعودية،الريــاض

:املراجع األجنبية والعربية املرتمجة/ ثاني ًا
Abd-el-Fattah, S., (2010). Garrison model of self-directed
learning: preliminary validation and relationship to
academic achievement. The Spanish Journal of Psychology, 13 (2), 586-596.
Amelia, S. (2014). The Influence of Accelerated Learning
Cycle on Junior High School Students, Mathematics
Connection Abilities. International Seminar on Innovation in Mathematics Education 1st ISIM-MED 2014
“Innovation and Technology for Mathematics and
Mathematics Education”, Department of Mathematics
Education. Yogyakarta: Yogyakarta State university.

178-127

..... فعالية منوذج تدريسي مقترح يف التاريخ قائم على التعلم السريع لتنمية املهارات االجتماعية والتنظيم الذايت: إبراهيم رزق

Jenkins, D., Speroni, C., Belfield, C. Jaggars, S., & Smith, S.
(2010). Model for Accelerating Academic Success of
Community College Remedial English Students: Is the
Accelerated Learning Program (ALP) Effective and
Affordable?. CCRC Working Paper, No.55.
Kanfer, F. H., & Goldstein, A. P. (1986). Helping people
change (3rd ed.). Elsevier: Pergamon press Inc.
Kim, T. (2008). Accelerated Learning: a study of the impact on adult learning, attention, and attitudes (Unpublished doctoral dissertation). Capella University.
Retrieved from: http//books.google.com.eg/books?
id=bl000FgSKIKC&pg=Pa4lpg=
PA4&dq=studies
ineffective.
Knapczuk, D., & Rode’s. P. (2001). Teaching Social Competence: Social Skills and Academic Success. Verona:
IEP Resources publication.
Matuga, J. (2009). Self-regulation, Goal origination and academic achievement of Secondary Student in online
University Course. Educational Technology and Society, 12 (3), 4-11.
Mayer, J. (1997). Computerized slideshows: A modem extension of accelerated learning techniques. Journal of
Accelerated learning & Teaching, 22(3&4), 3-32.
Meier, D. (2010). The Accelerated Learning Handbook: A
creative Guide to Designing and Delivering Faster,
More Effective Training Programs. Retrieved from:
http://www.sst5.com/books/The-Accelerated-Learning-Handbook.pdf.
Mento, A., Martinelli, P., & Jones, R. (1999). Mind Mapping
in Executive Education: Applications and Outcomes.
Journal of Management Development, 18(4), 390-407.
Montalvo, F. T., & Gonzalez, M. C. (2004). Self-Regulated
Learning and Future Directions. Electronic Journal of
Research in Educational Psychology, 2 (1), 1-34.
Nicolette, L., & Briony, H. (2010). Accelerated Learning: A
Study of Faculty and Student Experiences. Innovative
Higher Education, 95(9), 320-390.
Pelco, E., & Reed, E. (2007). Self-regulation and Learning
Related Social Skills: Intervention Ideas for Elementary School Students. Preventing School Failure, 51(3),
Pro Quest, No 1045988.
Peter, J. (2006). Definition: Accelerated Learning. Retrieved
from: http://www.selfgrowth. com/articles/definition_
Accelerated-Learning.html
Pienaar, H. (2008). Application of Accelerated Learning
techniques with reference to multiple intelligences.
(Unpublished master thesis). Pretoria: University of
South Africa.

Richards, J. (2009). The Benefits of an Accelerated Learning Format in Teacher Education Programs. National
University 11255 North Torrey Pines Road La Jolla,
Ca 92037 School of Education.
Rose, C. (1987). Accelerated Learning. New York: Dell publishing Co.
Pintrich, P. R. (2000). The Role of Goal Orientation in
Self-regulated of Learning. In M. Puustinen, & models of Self-regulated learning: a review Scandinavian.
Journal of Educational Research, 45(3), 269-286.
Pintrich, P. R. (2004). A Conceptual framework for assessing
motivation and Self-regulated learning in college students educational. Psychology Review, 16(4), 385-407.
Serdyukov, P., Tatum, B., Greiner, C., Subbotin, U., & Serdyukova, N. (2005). What Ineffective in Teaching and
Learning: Instructional methodologies, tools, and student learning experiences. 81st Annual Meeting of the
Western Association of Schools and Colleges, San Diego, CA.
Shumer, R. (1999). Service School Studies and Citizenship:
Connections for the New Century. ERIC Document
Reproduction Service no. ED430907.
Smart, D., & Samson, A. (2001). Children’s Social Competence: the Role of Temperament and Behavior. Family
Matters, 59 (1) 10-15.
Smith, A. (2010). Accelerated Learning Users Guide, Translation: Allen Khoury. Damascus: Dar value, Dubai:
ILLAF Train to post.
Swenson, C. (2003). Accelerated and traditional formats: using Learning as a criterion for quality New Directions
for Adult and Continuing Education. Retrieved from:
Ebsco database.
Tomas, G. (2013). Application of Accelerated Learning in
Teaching Environmental Control System in Qassim
University. International Journal of Education and
Learning, 2(2).
Vrgut, A. (2008). Metacognitive, Achievement Goals, Study
Strategies and Academic Achievement: Pathways to
Achievement. Metacognition and Learning, Vol. 3,
No. 2, 123-146.
Wikipedia (2010). Self-Regulated Learning the Free Encyclopedia. Retrieved from: http://en,wikipedia.org/
wiki/self-regulated.
Wilkins, S., Martin, S., & Walker, I. (2010). Exploring the
Impacts of Accelerated Delivery on Student Learning,
Achievement and Satisfaction. Research in Post-Compulsory Education, 5(9), 920-955.
Williams, R. L. (2008). The Impact of Accelerated Versus

177

)م2020 / هـ1441(  جامعة احلدود الشمالية،)2(  العدد،)5(  اجمللد،)ISSN: 1658- 7006( جملة الشمال للعلوم اإلنسانية
Traditional Learning with a Practical Test in Advanced
Culinary Skills at Fox Valley Technical College. USA:
The Graduate School University of Wisconsin-Stout.
Williamson, G., & Dorman, W. j. (2002). Promoting Social
Competence. New York: Therapy skill builders.
WHO. (1993). Life Skills Education in Schools. Geneva: Division of Mental Health Publication.

Zimmerman, B. J., Martinez-Pons, M. (1989). Construct Validation of a Strategy Model of Student Self-regulated
Learning. Journal of Educational Psychology, (80),
274-290.
Zimmerman, B. J. (1989). A social cognitive view of self-regulated academic learning. Journal of Educational Psychology, 81 (3), 329-339.

178

