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سادس األساسي
أثر التدريس باستخدام اآليباد في تنمية مهارات التّعل ّم الذات ّي لدى طلبة الصّف ال ّ
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ملخص
هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر التدريس باستخدام اآليباد لمادة العلوم في تنمية مهارات التعلم
الذاتي لدى طلبة الصف السادس األساسي .تكونت عينة الدراسة من شعبتين اختيرتا عشوائيا ً من
إحدى المدارس الخاصة في عمان ،شكلت إحداهما المجموعة التجريبية وعددها ( )24طالب بينما
شكلت الثانية المجموعة الضابطة وعددها ( )30طالب .تم إعداد مقياس مهارات التعلم الذاتي مكون
من ( )32فقرة لقياس أثر تنمية مهارات التعلم الذاتي ألفراد العينة.وأظهرت النتائج ما يأتي:وجد
فرق دال إحصائيا ً بين متوسطي الدرجات على مقياس مهارات التعلم الذاتي تعزى لمتغير طريقة
التدريس ولصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام اآليباد .وجدت فروق دالة إحصائيا ً بين
متوسطات الدرجات على أبعاد مهارات التعلم الذاتي األربع :المهارات التنظيمية ،ومهارات التحكم
والتوجيه ،ومهارات استخدام مصادر التعلم ،ومهارات التقويم الذاتي تعزى لطريقة التدريس
ولصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام اآليباد.أوصت الدراسة بتعميم تجربة المدارس
األردنية المشاركة في مشروع إدماج اآليباد في التعليم على بقية الصفوف في هذه المدرسة وعلى
المدارس األخرى في األردن.
الكلمات المفتاحية :اآليباد ،مهارات التعلم الذاتي ،طالب الصف السادس.
Abstract
This study aimed at investigating the effect of teachingScience by using
IPADon improving self–learning skills for the Sixth Basic Grade Students.
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ّ

The study sample consisted of two classes choosing randomly from sixth
elementary male students who were attending in a private school. The sample
was divided into two groups: experimental (26 students) who were taught by
using IPAD and control (30 students) who were taught without using
IPAD.To achieve the study aims, one instruments was developed: a scale to
measure self–learning skills which consisted of (30) items.Results revealed
that: There were significant statistical differences between the two groups' means
at the sub-scales of Self-Learning Skillsand at the sub-scales of Self-Learning
Skills (Organizational, Guidance and Control, Using Sources of Learning, and
Self Evaluation Skills) in favor of the experimental group.The study suggests
that the results of this experiment can be generalized on the other
classrooms and schools in Jordan.
Keywords: IPAD,Self-Learning Skills, Sixth – Grade Students.
المقدمة
يخوض العالم اليوم ثورة ً علميةً وتكنولوجيّةً هائلةً ،أدّت إلى ظهور عصر جديد يت ّميز
بتغيّرا ٍ
ت جديدة ومتالحقة ،نتجت عنها بعض التّحديات التي تواجه دول العالم ،وقد ترتّب على
ٌ
ّ
ذلك تغييرات ها ّمة في كافة مجاالت الحياة السّياسيّة واالقتصادية واالجتماعية والثقافية .فأصبح
التغيير والتطوير ضرورة ً يجب أن تشمل أنظم ِة المجتمعِ وقطاعاته كافة لتتوافقَ مع تحدّيات
ي الذي يعد عنصرا ً رئيسا ً في التأثير بباقي األنظمة وباعتباره
العصر ،بما فيها النّظام التّعليم ّ
ّف
ي وفَهمه والتّكي ِ
ي والتكنولوج ّ
األداة القادرة على إعداد جيل يتمكن من مواكبة التطور المعرف ّ
ق
وطر
،
ى
ومحتو
،
من
معه ،لذا يجب أن يشمل التغيير هذا النظام بكافة مكونات ِه
أهدافٍ
ٍ
ً
وتقويم.
تدريس،
ت
واستراتيجيّا ِ
ٍ
ٍ
ُ
ّفر للمستقب ِل في ضُوء ُ
ش ّحِ الموار ِد الطبيعيّ ِة
والتعلي ُم هو وسيلةُ التّنمي ِة البشريّ ِة
وجواز الس ِ
والتعلّم هو أساس المعرفة ،والمناهج الدّراسيّة هي إحدى الوسائل األساسيّة للتعلّم والمعرفة.
وللعيش في القرن الواحد والعشرين ،يجب التحد ُ
العلم والتكنولوجيا ،وال بدَّ للنظام
ّث بلغ ِة
ِ
ت اإلصالحِ التربويّة العالميّة (زيتون.)2010 ،
ت وحركا ِ
ي من االطالع على التغييرا ِ
التعليم ّ
العلم والتّكنولوجيا ،فكان البد من
ت
ونتيجةً للتقد ٍّم المتسارعٍ الذي يشهده العالم في مجاال ِ
ِ
َّ
ُ
ِّ
مرت المناه ُج األردنيَّة بمحطا ٍ
ت تطويريَّ ٍة متتابعةٍ،
ت إصالح وتطويرللمناهج .ففي
عمليَّا ِ
األردن َّ
ي ِ في أيلو َل من عام  ،1987حيث أوصى بأن
التربو
للتطوير
األول
ي
الوطن
المؤتمر
د
ُق
ع
حيث
َ
ُ
ّ
ُّ
ّ
َ
ُّ
تُعادَ صياغة المناهج بحيث تلبي الحاجات العلميَّة والتكنولوجيَّة المتطورة.
المشار إليه فيما سبق،
ِ
بيد أن االهتمام بتطوير مناهج العلوم األردنيَّة لم يتوقَّف عندَ الوضعِ
مؤتمر الت َّ
ي ِ الثاني في عام  ،1999وكان من توصياته إعادة ُ النَّظر في
فقد عُقد
ُ
طوير التَّربو ّ
ِ
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ع
ال
مناهجالمختلف ِة بغيةَ استيعاب الثَّورة المعلوماتيَّ ِة والتَّعامل معها باقتدار .وقد كانَ مشرو ُ
ِ
ً
َّ
َّ
ّ
ي ِ إذ أ َّكدَ على
ربو
ت
ال
ظام
ن
ال
عناصر
لجميع
ال
شام
ي
المعرف
االقتصاد
بمنحى
ي
التربو
طوير
ت
ال
ِ ِ ِ
ّ
ِ
ِّ
َّ
ِ
وتوفير بيئ ٍة
ت اإلداريَّ ِة
واألهداف التربوي ِة
ت
وتغيير البرامجِ والممارسا ِ
إعادة توجيه السّياسا ِ
ِ
ِ
ِ
تعليميَّ ٍة تعلُّميّة مناسب ٍة (وزارة التربية والتعليم .)2003 ،كما أ َّكدَ على إعادة صياغ ِة المناهجِ
ُ
محور العمليّة التعلّميّة التعليميّة ،وتهيئته للتَّكيُّف
بحيث يكونُ فيها المتعلّم
وبنا ِئها بطريق ٍة وظيفيَّةٍ،
َ
ت واالستقصا ُء
الزمن
مع
ت الضروريَّ ِة منها مهاراتُ ح ِّل المشكال ِ
القادم من خال ِل اكسا ِب ِه للمهارا ِ
ِ
ِ
ُّ
ُ
ُّ
يِ.
ي والمهاراتُ اللغو َّية في االتصال مع اآلخرينَ ومهارات التعلم الذات ّ
والبحث العلم ُّ
ت
ي ِ من متطلَّبا ِ
عصر الت َّ ُّ
ِ
ي ِ واالنفجار المعرف ّ
طو ِر التّكنولوج ّ
وتُعد مهاراتُ التعل ُّم الذات ّ
يِ
وتقصير
عجز
ت التّعليميَّ ِة والقائمينَ عليها ،بأنها أخذت تعاني من
الذي زاد َ من
شعور المؤسسا ِ
ٍ
ٍ
ِ
ّ
َ
َّ
كُ
األسباب الكامنة ورا َء
ي ِ الهائ ِل .ولعل
س المتعلمينَ
العجز ،هي تم ُّ
َ
ِ
في مالحق ِة التدف ِ
ق المعلومات ّ
العظيم من المعلوماتِ ،فالتَّراك ُم
بطرائقهم وأساليبهم السَّابقة ،والتي لم تعد مالئمةً لطبيع ِة هذا الك ِ ّم
ِ
ي الضَّخ ُم والتَّجديدات العلميَّة والتُّكنولوجية المتالحقة وضرورة استيعابها وتمثّلها من
المعلومات ُّ
ُّ
قائم أساسا ً
َ
قبل األجيال الناشئة تُح ِت ّم
ي ِ واالنتقال إلى تعل ِم ِ
ي ِ التَّقليد ّ
البحث عن بدائل للعمل المدرس ّ
ي ِ والعم ِل المستق ِل الموجه الذي يبذله المتعلم ،وهو ما بات يُعرف باسم التعلُّم
على الجه ِد الذات ّ
ي ِ (القال ،واألحمد ،وأبو عمشة.)2005 ،
الذات ّ
وانطالقا ً من ال َّ
ق تأتي أهميَّةُ دمجِ التُّكنولوجيا في التَّعليم ،سوا ًء في المدارس أو
طرحِ السَّاب ِ
ُ
ي إلى جانب
الجامعاتِ،
عليم ووزارة ُ الت َّ ِ
حيث تب َّنت وزارة ُ التَّربي ِة والت َّ ِ
عليم العالي والبحث العلم ّ
المدارس ت َّم
الوزارات المعنيَّ ِة العديد من المبادرات وقامت بالعدي ِد من المشاريعِ ،فعلى مستوى
ِ
ب و 100مع ِلّ ٍم،
ي ِ التي شملت في العام  2010حوالي  80000طال ٍ
تبنَّي مبادرة التَّعليم األردن ّ
ً
باإلضاف ِة إلى مبادرةِ مدرستي التي شملت حوالي  126مدرسة حتى العام ( 2011مركز
ت الحديثة إلى الصفوف الدراسية منها الحاسوب
اإلسكوا .)2011 ،وقد ت َّم إدخا ُل العدي ِد من ال ِت ّقنيا ِ
وهو
،
(Tablet
)computer
ي
وح
حاسوبٌ
ي والحاسوب المحمول والحاسوب اللّ ّ
الشخص ّ
َّ
منالهاتف المحمو ِلحجماًيعم ُل بواح ٍد من عدَّةِ تقنيا ٍ
لمس على
أكبر
صغير
محمو ٌل
ِ
ٌ
ُ
ت تسم ُح بال ِ
َّ
ُ
ال َّ
ع
نو
وت
ه
حمل
ة
بسهول
يمتاز
الذي
اآليباد.
هو
ة
المستعمل
ة
وحي
ل
ال
ب
الحواسي
وأشهر
،
شاش ِة
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
ّ ِ
َّ
تطبيقاته والتي يمكن تحميلها واستخدامها بسهولةٍ ،إضافة لمتانته وتطبيقاته التعليميَّة المتعدِّدة مما
يجع ُل اآليباد أداة ً عمليَّةً ومطلوبةً
لالستخدام في المدارس.
ِ
َّ
ب عليها من
تطوير التَّعليم في
كر -نحو
األردن وما ترتَّ َ
ِ
وفي ضوء التَّوجهات -سابق ِة الذّ ِ
المدارس ولمدةٍ ال تزيد عن ثالث سنوات؛ جاءت هذه الدِّراسة
استخدام لآليباد في عد ٍد من
ِ
ُّ
يِ.
الذات
م
ل
التع
مهارات
بعض
تنمية
بمتغير
وعالقته
الستقصاء أثر هذا االستخدام
ّ
مشكلة ال ّدراسة وأسئلتها
العلوم
ت
ي ِ والتَّغي ُِّر السريعِ في مجاال ِ
ِ
ي ِ والتُّكنولوج ّ
يشهد العالم ثورةً هائلةً من التَّقد ُِّم العلم ّ
كافة نتجت عنها بعض التحديات التي تواجه المؤسسات التربوية كغيرها من مؤسسات المجتمع
مما يحتم عليها بذل جهود استثنائية ،إن هذه التحديات الناتجة عن التغير السريع في المعرفة
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ّ

يمكن أن تولد حالة من عدم االستقرار أو الثبات في المنهاج ،ولمواكب ِة هذا التغير البدَّ من إعداد
ُ
القرار
ت التي تُم َّكنُهُ من اتخا ِذ
القادر على المعاصر ِة،
الفر ِد
بحيث يتقنُ العديدَ من المهارا ِ
ِ
ِ
مواقف ومشكال ٍ
ت (حكمي .)2008 ،وبالتالي فإن على الفرد
بشأن ما يواجههُ من
ب
المناس ِ
َ
ِ
التكيف مع المعرفة المتغيرة باستمرار ،ومن غير المتوقع أن يأتي ذلك باستراتيجيات الحفظ
واالستدعاء للمعلومات والمعارف المنقولة من المعلم وإنما عن طريق اكتساب طرق الوصول
إلى المعرفة والبحث عنها واكتشافها ،ومن ثم استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لالحتفاظ بها
وخزنها واسترجاعها عند الحاجة.ولقد أدت التكنولوجيا إلى توسيع مفهوم التعلم ،فلم يعد مقتصراً
على عمر محدد أو مكان محدد ومصادر وأدوات محددة ،فظهر على إثر ذلك أنماط وأشكال
متعددة كالتعلم اإللكتروني والتعلم الذاتي والتعلم عن بعد...إلخ( .القدسي.)2014 ،
ومن أبرز المعطيات التكنولوجية التي يمكن االستفادة منها في الحقل التعليمي في وقتنا
حيث بدأت منذُ
ُ
ِّ
األردن تجربةٌ حديثةُ العه ِد
الحالي جهاز اآليباد إذ تعد تجربة استخدام اآليباد في
ّ
ومدارس
الحصاد
مدارس
منها:
األردن
في
صة
 2011/2012وطبقت في عد ٍد منَ المدارس الخا ّ
ُ
ُ
ِ
ُ
ي ِ وأكاديميةُ بُناةِ الغدِ ،ومن هنا جا َءت الحاجة إلجراء دراسا ٍ
ت
العمريَّ ِة ومدرسة المجتمع األمريك ّ
لتوفير تغذي ٍة راجع ٍة عن جدوى استخدام اآليباد في التعليم وأثره في تنمية
حو َل هذه التَّجربة
ِ
أثر التدريس باستخدام
مهارات التعلم الذاتي ،وبذلك فإن مشكلة الدراسة تكمن في استقصاء ِ
السادس؛ وعليه َّ
فإن
الصف
ي ِ لدى طلب ِة
ت
العلوم في تنمي ِة
بعض مهارا ِ
ِّ
اآليباد لمادةِ
ِ
ِ
ِ
ِ
التعلم الذات ّ
َّ
ص فيما يأتي:
أسئلةَ هذه الدِّراسة تتلخ ُ
السؤال الرئيس :ما أثر التدريس باستخداماآليباد لمادة العلوم في تنمية مهارات التعلم
ي ِ ككل لدى طلبة الصف السادس األساسي؟
الذات ّ
ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة اآلتية:
 .1ما أثر التدريس باستخدام اآليباد لمادة العلوم في تنمية المهارات التنظيمية لدى طلبة الصف
السادس األساسي ؟
 .2ما أثر التدريس باستخدام اآليباد لمادة العلوم في تنمية مهارات التوجيه والتحكم لدى طلبة
الصف السادس األساسي ؟
 .3ما أثر التدريس باستخدام اآليباد لمادة العلوم في تنمية مهارات استخدام مصادر التعلم لدى
طلبة الصف السادس األساسي ؟
 .4ما أثر التدريس باستخدام اآليباد لمادة العلوم في تنمية مهارات التقويم الذاتي لدى طلبة
الصف السادس األساسي ؟
فرضيات الدراسة
حاولت الدّراسة اختبار صحة الفرضيات الصفرية اآلتية:
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 .1ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ( )0.05=αبين متوسطي درجات طلبة المجموعتين،
ضابطة التي تدرس بالطريقة
التجريبية التي تدرس مادة العلومباستخدام اآليباد ،وال َّ
االعتيادية في التحصيل الدراسي لمادة العلوم.
 .2ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ( )0.05=αبين متوسطي درجات طلبة المجموعتين،
التجريبية التي تدرس مادة العلوم باستخدام اآليباد ،والضَّابطة التي تدرس بالطريقة
االعتيادية في مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة الصف السادس األساسي.
 .3ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ( )0.05=αبين متوسطي درجات طلبة المجموعتين،
التجريبية التي تدرس مادة العلوم باستخدام اآليباد ،والضَّابطة التي تدرس بالطريقة
االعتيادية في المهارات التنظيمية لدى طلبة الصف السادس األساسي.
 .4ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ( )0.05=αبين متوسطي درجات طلبة المجموعتين،
التجريبية التي تدرس مادة العلوم باستخدام اآليباد ،والضَّابطة التي تدرس بالطريقة
االعتيادية في مهارات التوجيه والتحكم لدى طلبة الصف السادس األساسي.
 .5ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ( )0.05=αبين متوسطي درجات طلبة المجموعتين،
التجريبية التي تدرس مادة العلوم باستخدام اآليباد ،والضَّابطة التي تدرس بالطريقة
االعتيادية في مهارات استخدام مصادر التعلم لدى طلبة الصف السادس األساسي.
 .6ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية ( )0.05=αبين متوسطي درجات طلبة المجموعتين،
التجريبية التي تدرس باستخدام اآليباد ،والضَّابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية في
مهارات التقويم الذاتي لدى طلبة الصف السادس األساسي.
أهداف الدراسة
التَّعرف إلى أثر التدريس باستخدام اآليباد لمادة العلوم في تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة
الصف السادس األساسي.
ويشمل التَّعرف إلى مهارات التعلم الذاتي اآلتية:
 .1التَّعرف إلى أثر التدريس باستخدام اآليباد لمادة العلوم في تنمية المهارات التنظيمية لدى طلبة
الصف السادس األساسي.
 .2التَّعرف إلى أثر التدريس باستخدام اآليباد لمادة العلوم في تنمية مهارات التوجيه والتحكم لدى
طلبة الصف السادس األساسي.
 .3التَّعرف إلى أثر التدريس باستخدام اآليباد لمادة العلوم في تنمية مهارات استخدام مصادر التعلم
لدى طلبة الصف السادس األساسي.
 .4التَّعرف إلى أثر التدريس باستخدام اآليباد لمادة العلوم في تنمية مهارات التقويم الذاتي لدى
طلبة الصف السادس األساسي.
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أه ّميَّة ال ّدراسة
انبثقت أهمية هذه الد ّراسة منَ الحاج ِة المل َّحة لتحديث طرق التّدريس وتطويرها تماشيا ً مع
األردن والساعي ِة إلى حوسب ِة التعليم ،ومن خالل
ي في
التَّو ّجهات الحديثة للعاملينَ في الميدان التربو ّ
ِّ
ُّ
تظهر
ذلك
على
ء
بنا
التعليم.
في
كنولوجيا
ت
ال
أهمية
حول
ت
ما أشارت إليه نتائ ُج العدي ِد من الدِّراسا ِ
ُ
ً
أهميةُ الدراسة من خالل :جانبين :الجانب النظري :توفير تغذية راجعة عن جدوى استخدام اآليباد
في التّعليم وتنمية مهارات التعلم الذاتي ،تتخذ هذه الدراسة أهميتها من أهمية دمج التقنية في التعليم
كاتجاه تربوي معاصر ومهم في التعليم عموماً ،ومناهج العلوم خصوصاً ،بهدف إتقان التعلم ،تنطلق
أهميّة الدِّراسة الحالية من هدف وزارة التربية والتعليم لتحقيق التدريس الفعال الذي هو نمط من
ي ِ والمشاركة اإليجابي ِة للمتعلّم ،والتي من خاللها يقوم بعملي ِة
التدريس الذي يعتمد على النشا ِط الذات ّ
ت التعلم التي تساعده في التَّوصل إلى المعرفة
ث مستخدما ً مجموعة منَ األنشط ِة وعمليا ِ
البح ِ
ّ
محور العملي ِة
القائم على استخدام األيباد ،والذي يعتبر فيه المتعل ُم
المطلوبة بنفسه ،إذ إن التعلم
َ
َ
ب ،ويولد لديه ثقةً بقدرته في
التعلمي ِة التعليمي ِة ،يمكن أن يؤدِّي إلى إحداث التغيير المطلو ِ
الحصول على المعرف ِة بنفسه ،وتحقيق الهدف المتمثل في تعليم الطالب كيف يتعلم ،عدّ
الدراسة الحاليةُ استجابةً للعدي ِد من الدراسات في مجاالت التّطبيقات التّربوية للتُّكنولوجيا كدراسة
( ،)Huber, 2012ودراسة ( ،)Valstad, 2011واللتين أوصتا بضرورة استخدام التقنيات
صفوف الدراسية ،ودراسة (القدسي )2014 ،التي أوصت بضرورة
الحديثة خاصة اآليباد في ال ُّ
إجراء دراسة مقارنة بين أداء الطلبة المستخدمين لآليباد في التعليم وغير المستخدمينَ لآليباد في
المدارس المتبنية لمشروع اآليباد في األردن ،وكذلك المؤتمرات والمبادرات المحلية حول استخدام
التكنولوجيا في التعليم ،كمؤتمر التطوير التربوي األردني الثاني ( )1999حيث كان من توصيات ِه
إعادة ُ
النظر في المناهجِ المختلف ِة في ضوء ما يشهدهُ العال ُم من تطورا ٍ
ت علمي ٍة وتقني ٍة ومعلوماتي ٍة
ِ
التعليم ،ومبادرة التعليم األردنية التي
ت في
واستثمار هذه التطورا ِ
ُ
ِ
تهدف إلى تحقي ِ
ق اإلصالحِ
ت واالتصاالت .ونظرا ً لألهمية الكبيرة لمادة العلوم في
المعلوما
تكولوجيا
ي ِ من خالل تبني
ِ
التعليم ّ
ق االختبار ،بل تكمن في طريقة
كونها ليس فقط مجموعة من الحقائق تم التو ُّ
صل إليها عن طري ِ
ت ليصب َح قادرا ً على تجاوز
التَّفكير والبحث للتوصل إليها وإكساب المتعلم مهارات ح ِّل المشكال ِ
العوائق التي تعترضه ،وواثقا ً بنفسه ومستعدا ً لمواجهة الحياة ،وهذا قد ال يتحققَ إال من خالل عملي ٍة
تعليمي ٍة تعلمي ٍة محكم ٍة وجيدةٍ تأخذ ُ بالتُّكنولوجيا الحديثة .ومن الممكن رفد عجلة البحث العلمي التي
ي ِ وأحدث التقنيات في مجال التدريس ،حيث يعد
ُ
تكرس اهتمامها نحو دراسة التعلم اإللكترون ّ
التدريس باستخدام اآليباد من القضايا المعاصرة والجديرة بالبحث.
ُ
الجانب العمل ّي الت َّ
طبيقي :قد تسهم ال ّدراسةُ الحاليةُ في:تزوي ِد المعنيّين من معلمينَ ومديري
ّ
مدارس ...وغيرهم من العاملين في مجال التربية ،بتوصيا ٍ
استخدام اآليباد في
ت عالق ٍة بأهمي ِة
ت ذا ِ
ِ
صة تنمية
ت اإليجابي ِة
ي ِ أضف إلى التَّعريف باالنعكاسا ِ
الستخدام اآليباد في التعليم وخا َّ
ِ
التعليم المدرس ّ
ت الضَّروري ِة لعصر تكنولوجيا المعلومات
المهارا
من
تعتبر
التي
ة
لب
الط
لدى
ي
الذات
ت التعلم
ِ
مهارا ِ
ِ
ُ
ِّ
كعنصر بدي ٍل لمحاول ِة
ي ٍ الستخدام اآليباد في العملي ِة التعليمي ِة
ت ،وتوفُّر
واالتصاال ِ
ٍ
ٍ
أساس تجريب ّ
َّ
للمناهج
ط
التخطي
في
م
تسه
ة
معلوماتي
ة
قاعد
توفير
و
،
لبة
ط
ال
يحملها
التي
ة
الدراسي
ب
الكت
عبء
تخفيف
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ِ
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2020 )7(34ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol34/iss7/6

Al-Saydah: The effect of teaching by using IPAD on improving self–learning s

رهام السعايدة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1287

الورش
والتخطيط للبرامج أو
المدارس الحكومي ِة والخاص ِة في ضوء استخدام اآليباد،
في كاف ِة
ِ
ِ
ِ
توظيف هذه التقني ِة في التعليم.
ة
لكيفي
للمعلمين
والتعليمية
التدريبية
ِ
ِ
مصطلحات الدراسة
تتض َّمن هذه الدِّراسة عددا ً من المصطلحات التي يمكن تعريفها على النحو التَّالي:
ي صغير ت ّم تطويره من قِبل
الحاسوب اللوحي (اآليباد) :Apple Ipadهو حاسوب لوح ّ
شركة آبل ،ويت ّم التح ّكم فيه عن طريق اللمس بدالً من استخدام لوحة مفاتيح ،كما أنّه أصغر حجما ً
ي ،ويستخدم جهاز اآليباد نظام التشغيل iOS
ي العاد ّ
من الكمبيوتر المحمول ،وأكبر من الهاتف الذك ّ
ً
الذي يسمح بتنزيل التطبيقات من متجر أبل ،ويمكن أيضا تثبيت التطبيقات المصممة لجهاز اآليفون
صا ألجهزة
وتشغيلها على جهاز اآليباد ،باإلضافة إلى أنّه يت ّم تطوير العديد من تطبيقات  iOSخ ّ
صي ً
 ،Ipadنظرا ً ّ
ألن شاشته أكبر بكثير من شاشة اآليفون ،محمل عليه المنهاج التفاعلي لمادة العلوم و
يستخدمه طلبة الصف السادس.
التعلم الذاتي :Self-Learningهو مجموعة الفعاليّات والنشاطات المنظمة التي يبذلها الفرد
بصورة واعية ومقصودة ،وهي تنبع من ذاته ،اقتناعا ً منه بجدواها كأداة لتغيير سلوكاته وشخصيته
ككل ،وتحقيق مستويات أفضل من النمو واالرتقاء (القال وآخرون.)2005 ،
وإجرائيا ً:هو نوع من التعلم يقوم به المتعلم بنفسه استنادا ً إلى قدرات ومهارات خاصة يمتلكها
وحددتها الباحثة بمهارات التعلم الذاتي ،بحيث يكون هو المسؤول عن تعلمه باستخدام األدوات
والوسائل التعليمية واختيار الوقت والمكان والسرعة التي تناسبه وبما يتماشى مع قدراته الذاتية
ويحقق األهداف التي يرسمها لنفسه مستخدما ً اآليباد بما تقدمه تطبيقاته من خيارات متعددة لمحتوى
علمي سوا ًء من ضمن المنهج أو من خارجه ،وتتوافق مع المستويات واالهتمامات المختلفة
للمتعلمين.
التدريس باستخدام اآليباد:هو نمط من التعلم يقوم به المتعلم باستخدام اآليباد استنادا ً إلى قدرات
ومهارات خاصة تتمثل بمهارات التعلم الذاتي حيث تم تصميم مادة التعلم الخاصة باستخدام اآليباد
للوحدة الدراسية.
مهارات التعلم الذاتي :Self - Learning Skillsهي المهارات التي يمتلكها المتعلم التي
تساعده في االعتماد على نفسه في استخدام األدوات والوسائل التعليمية واختيار أسلوب التعلم
األفضل والوقت والمكان والسرعة التي تناسبه وبما يتماشى مع قدراته الذاتية ويحقق األهداف التي
يرسمها لنفسه ،بحيث يصبح مسؤوالً عن نتائج تعلمه وقرراته ،وتتناول هذه الدراسة بعضا ً من هذه
المهارات وهي:
ي ِ من تحديده
المهارات التنظيمية :هي تلك المهارات الّتي يقوم بها الطالبُ لتنظيم تعلّمه الذّات ّ
ألهداف تعلّمه واختياره لمحتوى وطرق التعلّم وتحديد الوقت والمكان والسرعة التي تناسبه وتتماشى
مع قدراته الذّاتي ِة ،بما يحقق التفاع َل بين هذه المهارات معا ً ومنظومة المهارات األخرى التي يقوم
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ي ويقود إلى نجاح الطالب في اكتساب المفاهيم المتض ّمنة في وحدة (جسم اإلنسان)
عليها التعلّم الذ ّات ّ
صف السّادس وتقاس من خالل مقياس مهارات التعلم الذاتي.
من منهاج العلوم لل ّ
مهارات التوجيه والتحكم :هيتلك المهارات التي تتعلق بقدرة المتعلم على توجيه قدراته
المختلفة الجسمية والعقلية واالنفعالية والقدرة على التّركيز والتواصل ،والتحكم بها بما يخدم تعلّمه
صف السّادس وتقاس من خالل مقياس مهارات
لمفاهيم وحدة (جسم اإلنسان) من منهاج العلوم لل ّ
التعلم الذاتي.
مهارات استخدام مصادر التعلم :هي تلك المهارات التي تتعلق بقدرة المتعلم على إتقان
استخدام التّعلّم من وسائط وتقنيات تحمل المعلومات والمعارف الرئيسية بكافة أنواعها السّمعية
والبصريّة والمصغّرات والمصادر اإللكترونية المحوسبة واللّيزيرية وشبكة المعلومات المحوسبة
الدّولية ،حيثما يشاء ،ومتى يشاء ،وبشكل متواصل بما يحقق تعلمه لمفاهيم وحدة (جسم اإلنسان) من
صف السّادس وتقاس من خالل مقياس مهارات التعلم الذاتي.
منهاج العلوم لل ّ
اتي :هي تلك المهارات ا ّلتي تتعلق بقدرة المتع ّلم على التقويم واالختبار
مهارات التقويم الذّ ّ
صف السّادس ،ومقدار ما
لمدى فهمه واستيعابه لمفاهيم وحدة (جسم اإلنسان) من منهاج العلوم لل ّ
صله منها ،ودرجة إتقانه لها ،بما يساعد على تحديد المستوى الذي وصل إليه ومقدار ما تم إنجازه
ح ّ
وفق معايير محددة وتقاس من خالل مقياس مهارات التعلم الذاتي.
حدود ومحددات الدراسة
 .1الحدود المكانية :طبقت الدراسة في المدارس الخاصة المتبنية لمشاريع اآليباد في التعليم في
األردن.
 .2الحدود الزمانية :تم إجراء الدراسة في الفصل األول من العام الدراسي .2017/2016
وتناولت هذه الدراسة استقصاء أثر التدريس باستخدام اآليباد في تنمية مهارات التعلم الذاتي
لدى طلبة الصف السادس (ذكور) ،لذا فإن هذه الدراسة تتحدد بما يأتي:
 .1اقتصرت الدراسة الحالية على طالب الصف السادس بالمرحلة األساسية في المدارس الخاصة
في األردن المتبنية لمشاريع دمج اآليباد في التعليم ،في العام الدراسي .2017/2016
 .2اقتصرت عينة الدراسة على عينة عشوائية من طلبة إحدى المدارس الخاصة المتبنية لمشاريع
دمج اآليباد في التعليم في األردن التي تم اختيارها بطريقة قصدية.
 .3اقتصرت عينة الدراسة على فئة الذكور من طلبة الصف السادس في المدرسة التي تم اختيارها
بطريقة قصدية.
 .4اقتصر قياس التحصيل على مقياس مهرات التعلم الذاتي تم تطويره من قبل الباحثة.
 .5اقتصرت هذه الدراسة على طلبة الصف السادس الذين يدرسون مادة العلوم فقط ،لذلك فإن
تعميم نتائج الدراسة محدد ٌ بهذه المحددات.
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منهج الدراسة
سعت الدراسة لقياس أثر التدريس باستخدام اآليباد لمادة العلوم في تنمية مهارات التعلم الذاتي
لدى طلبة الصف السادس األساسي وتم استخدم المنهج شبه التجريبي الذي عمل على تقسيم العينة
إلى مجموعتين :ضابطة درست منهاج العلوم بالطريقة االعتيادية ،وتجريبية درست منهاج العلوم
باستخدام اآليباد.
أفراد الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف السادس األساسي في المدارس الخاصة المتبنية
لمشاريع دمج اآليباد في التعليم وعددها ( )6مدارس ( )5منها في العاصمة عمان و( )1في مأدبا،
وذلك خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  .2017/2016وتكونت عينة الدراسة من
شعبتين من طالب الصف السادس األساسي الذينيدرسون في إحدى المدارس الخاصة المتبنية
لمشاريع دمج اآليباد في التعليم التي سمحت المدرسة بالتطبيق فيها وتم اختيارهما عشوائيا ً لتكون
إحداهما المجموعة التجريبية وعددها ( )24طالب بينما تشكل الثانية المجموعة الضابطة وعددها
( )32طالب.
أداة الدراسة
قامت الباحثة بتطوير األداة اآلتية:
 .1مقياس مهارات التعلم الذاتي
تم تطوير أداة لقياس مدى امتالك طلبة الصف السادس لمهارات التعلم الذاتي ،مقسمة إلى ()4
أبعاد رئيسية وهي :مهارات تنظيمية ،ومهارات التوجيه والتحكم ،ومهارات استخدام مصادر التعلم،
ومهارات التقويم الذاتي .وذلك من خالل الرجوع إلى األدب السابق.
وبنا ًء على ذلك تم تطوير فقرات األداة بما يخدم أهداف الدراسة وبما يجيب عن أسئلة الدراسة
وفرضياتها ،وتكونت األداة من جزء واحد هو :الجزء الخاص بأثر التدريس باستخدام اآليباد في
تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طالب الصف السادس وتكون من ( )30فقرة تضمنت مهارات
التعلم الذاتي قسمت ضمن أربعة محاور رئيسية ،هي :مهارات تنظيمية ،ومهارات التوجيه والتحكم،
ومهارات استخدام مصادر التعلم ،ومهارات التقويم الذاتي ،حيث تضمن بعد المهارات التنظيمية ()8
فقرات ،وبعد مهارات التوجيه والتحكم ( )9فقرات ،وبعد مهارات استخدام مصادر التعلم ()6
فقرات ،وبعد مهارات التقويم الذاتي ( )7فقرات .وتم تدريج المقياس تدريجا ُ ثالثيا ً هي( :دائماً،
أحياناً ،مطلقاً).
ثبات المقياس وصدقه
للتحقق من صدق مقياس مهارات التعلم الذاتي تم عرضه بصورته األولية على مجموعة من
المحكمين من ذوي االختصاص في مجاالت تكنولوجيا التعليم والمناهج والتدريس والقياس والتقويم
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إلبداء الرأي فيه من حيث الصياغة اللغوية للفقرات ووضوحها ومالئمتها ألبعاد مهارات التعلم
الذاتي التي تندرج ضمنها .وتم حساب معامل االستقرار (الثبات) لألداة وكان معامل االستقرار على
الدرجة الكلية لمقياس مهارات التعلم الذاتي ( ،)0.78ومعامل االستقرار للمهارات التنظيمية
( ،).721ولمهارات التوجيه والتحكم ( ،).730ولمهارات استخدام مصادر التعلم (،)0.72
ولمهارات التقويم الذاتي ( .)0.74وتم أيضا ً حساب معامل االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) بين
فقرات األداة ،وبلغت قيمة معامل كرونباخ ألفا بين جميع فقرات المقياس ( ،).950وبين فقرات
المهارات التنظيمية ( ،).778وبين فقرات مهارات التوجيه والتحكم ( ،).922وبين فقرات مهارات
استخدام مصادر التعلم ( ).843وبين فقرات مهارات التقويم الذاتي ( ،).819وتشير هذه القيم إلى
ثبات أداة الدراسة حيث تعتبر هذه المعامالت مقبولة ألغراض الدراسة .والجدول ( )1اآلتي يوضح
معامالت االستقرار ،ومعامالت االتساق الداخلي (كرونباخ الفا).
جدول ( :)1نتائج معامالت الثبات لمقياس مهارات التعلم الذاتي ومهاراته األربع.
المجال

عدد الفقرات

 .1المهارات التنظيمية
 .2مهارات التحكم والتوجيه
 .3مهارات مصادر التعلم
 .4مهارات التقويم الذاتي
المقياس ككل

8
9
6
7
30

معامل
االستقرار
.721
.730
0.72
0.74
0.78

معامل االتساق الداخلي
(كرونباخ الفا)
.778
.922
.843
.819
.950

طريقتا التدريس
فيما يلي شرح لطريقة تدريس طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة:
 .1درست المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة االعتيادية حيث تم تدريس المادة المختارة
(وحدة جسم اإلنسان) من منهاج العلوم للصف السادس األساسي لطالبات المجموعة الضابطة
من قبل المعلمة خالل ( )13حصة دراسية ،وقامت المعلمة بشرح وتقديم المعلومات للطالبات
وتحديد النقاط المهمة في المادة وتوجيه األسئلة لهم ،وذلك باستخدام عدد من الوسائل التعليمية
منها اللوح والمجسمات في مختبر العلوم .واقتصر دور الطالبات على استقبال المعلومات
والمشاركة المحدودة واإلجابة عن األسئلة ،وأهم ما يميز هذه الطريقة عن الطريقة المستخدمة
في تدريس طلبة المجموعة التجريبية أنها لم تستخدم اآليباد في تدريس الطالبات.
 .2درست المجموعة التجريبية باستخدام اآليباد من خالل مادة التعلم التي تم تصميمها باستخدام
بعض البرامج والتطبيقات التي يوفرها اآليباد بما ينسجم مع المادة المختارة من منهاج العلوم
للصف السادس األساسي بحيث تصبح هذه المادة قادرة على توجيه المتعلم للتعلم وفقا ً لمبادئ
التعلم الذاتي ومن ثم تم تقديمها للمعلمة التي بدورها استخدمتها في تدريس وحدة (جسم
اإلنسان) للطالبات الصف السادس األساسي خالل ( )13حصة دراسية ،واستخدمت المعلمة
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تطبيقات اآليباد في تحميل المادة التي تم تصميمها مسبقا ً لتدريسها للطالبات وفي عرض
وشرح دروس الوحدة وفي استعراض آخر الكتب واإلصدارات والموسوعات اإللكترونية
وتحميل الملفات والصور والفيديوهات ذات العالقة في أثناء الشرح بهدف تقديم مادة إثرائية
حول موضوعات الوحدة.
واستخدمت المعلمة أيضا ً عددا ُ من تطبيقات اآليباد في خزن الملفات على الشبكة ،وتبادلها مع
الطالبات وفي إرسال أوراق العمل ونماذج التقييم الذاتي للطالبات في منازلهن ،نذكر من هذه
التطبيقات .)IBook)Dropbox,Keynote,Goodreader,Chrome,E-meail :واستخدمت
المعلمة مجموعة من التطبيقات كالـ ( Youtubeو Video Scienceو ) Mitosisفي إثراء مادة
العلوم حيث تتضمن هذه التطبيقات تجارب مخبرية وصورا ً ورسومات وتفسيرا ً صوتيا ً وفيديو
توضيحيا ً لتقريب المعنى وتعميق الفهم.
وتم توفير مجموعة من التطبيقات على أجهزة اآليباد الخاصة بالطالبات والتي قد تسهم في
تنمية المهارات التنظيمية لديهن :من خالل ما أتاحته هذه التطبيقات للطالبات من الوصول إلى آخر
اإلصدارات والكتب حول موضوعات الوحدة الدراسية وإمكانية تحميلها ،وتمكنت الطالبات من
إنشاء محتوى إلكتروني ومشاركته ،إضافة للتواصل مع المعلمة والزميالت في الصف وتبادل
المعلومات بينهن ،وإرسال المالحظات والرسائل والتكاليف المدرسية ومتابعة آخر األخبار المتعلقة
(Micro-
التطبيقات:
هذه
ومن
بالمدرسة،
.)courses,iBook,Blackboard,Dropbox,Edmodo,Coursemos
وهناك مجموعة أخرى من التطبيقات على أجهز اآليباد الخاصة بالطالبات قد تسهم في تنمية
مهارات التوجيه والتحكم لديهن كـتطبيق ( )Classroom TimerKalboards,حيث تمكنت
الطالبات من تنظيم الوقت الخاص بإنجازهن للمهام داخل الصف وفي المنزل باستخدام عداد بسيط،
ّ
وتمكن أيضا ً من إدارة الصف من
يمكن من خالله إعداد العد التنازلي للوقت إلنجاز مهام الطالب،
خالل برامج إدارة الصف الخاصة بالطالب حيث أتيح لكل طالبة تدوين سجل الحضور والغياب
الخاص بها ،وتسجيل مالحظات عن أدائها وسلوكاتها على شكل نموذج تقييم ذاتي لكل طالبة.
واستخدمت المعلمة الصور والرسوم والفيديوهات في أثناء شرح الدروس بهدف جذب انتباه
الطالبات وزيادة تركيزهن في المادة التعليمية التي بين أيديهن .ومن التطبيقات على أجهزة اآليباد
الخاصة بالطالبات وقد تسهم في تنمية مهارات استخدام مصادر التعلم لديهن:
( )Wikipanion,ibooks,Google,Chromeحيث ساعدت هذه التطبيقات الطالبات في
الوصول السريع إلى آخر اإلصدارات والكتب والصور والملفات الصوتيه والفيديوهات حول
موضوعات الوحدة الدراسية وامكانية تحميلها ،وتمكنت الطالبات من خالل تطبيق
( )WolframAlphمن طرح أي سؤال علمي أو ثقافي ليجدن اإلجابة عليه من خبراء من أنحاء
العالم.
واستخدمت المعلمة مجموعة آخرى من التطبيقات قد تسهم في تنمية مهارات التقويم الذاتي
لدى الطالبات منها  )PollEverywhere.comE-meail( :حيث قامت المعلمة بإنشاء بنوك أسئلة
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من فئة االختيارات المتعددة ،واألسئلة مفتوحة النهايات من خالل موقع مجاني يتح لها ذلك،
واستجابت الطالبات لهذه االختبارات عن طريق الذهاب إلى عنوان هذا الموقع ،أو عن طريق
إرسال رسائل قصيرة  SMSلهن تتضمن هذه األسئلة ،ومن أساليب التقويم الذاتي التي اتبعتها
المعلمة باستخدام تطبيقات اآليباد :إرسال أوراق العمل واالختبارات والتقييم الذاتي عبر البريد
اإللكتروني إلى الطالبات في منازلهن ،لتقوم الطالبات بدورهن باإلجابة عن األسئلة ومن ثم تصحيح
اإلجابات بشكل ذاتي وإعادة إرسالها للمعلمة ،إضافة إلى استخدام المعلمة تطبيقات اآليباد في تحسين
سلوكات الطالبات بشكل سريع وبسيط من خالل صور يوفرها تطبيق ( )Class Dojoتعكس
سلوك الطالبة التي يمكن مشاركتها مع أولياء األمور واإلداريين.
المعالجة اإلحصائية
اعتمدت هذه الدراسة األساليب اإلحصائية المناسبة في تحليل البيانات ،وقد تم استخدام أساليب
اإلحصاء الوصفي واالستداللي من متوسط حسابي وانحراف معياري وخطأ معياري ،إضافة إلى
استخدام تحليل التباين األحادي المصاحب ( )ANCOVAلفحص الفرق بين متوسط أداء
المجموعتين التجريبية والضابطة على التطبيق البعدي لمقياس مهارات التعلم الذاتي ككل ،وتحليل
التباينالمصاحب المتعدد ( )MANCOVAلفحص الفروق بين متوسطات الدرجات على األبعاد
الفرعية لمهارات التعلم الذاتي بين المجموعتين الضابطة والتجريبية.
الدراسات السابقة
نظرا ً لحداثة موضوع الدراسة ال ُمتمثل باستخدام اآليباد في التدريس ،إذ إن تجربة استخدام
ُ
حيث بدأت عالميا ً منذ ُ  .)Marmarelli&Ringle( 2011أما في
اآليباد هي تجربة ٌ حديثةُ العه ِد
األردن كانت تجربة استخدام اآليباد منذ  2012/2011والتي طبقت في عدد محدود من المدارس،
فإن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في أغلبها دراسات أجنبية ،أما الدراسات العربية فهي قليلة
في صميم هذا الموضوع ،وتستعرض الباحثة الدرسات السابقة اآلتية:
هدفت دراسة  )2012( Sekiguchiإلى التحقق من تأثير الحواسيب اللوحية (اآليباد) في
المخرجات التعليمية واالتجاه نحو تعلم اللغة اإلنجليزية لدى الطلبة اليابانيين ،وتكونت العينة من
( )20طالبا ً وطالبة من طلبة الجامعة حيث قدم جهاز آيباد لكل طالب لتعلم اللغة اإلنجليزية ذاتيا ً،
وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام اآليباد وحده ال يكفي لتعزيز التعلم الذاتي مالم يرافقه مساعدة
ودعم للطلبة في اختيار التطبيقات التعليمية المالئمة بهدف تحقيق التعلم الذاتي لدى الطلبة.
وحاولت دراسة الزبيدي ( )2013تحديد مستوى القابلية للتعلم الذاتي لدى طلبة كلية العلوم
التربوية في ضوء التعامل مع المستحدثات التكنولوجية الحديثة .وتكونت عينة الدراسة من طلبة
العلوم التربوية في مستوى البكالوريوس ،وطلبة الدراسات العليا ،وعددهم ( )534طالباً ،وقد تم
اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية المنتظمة .ولتحقيق أهداف الدراسة ،تم إعداد استبانة هدفت إلى
قياس مستوى طلبة كلية العلوم التربوية للتعلم الذاتي ووزعت إلى خمسة أبعاد هي :القابلية لالستمتاع
بالتعلم الذاتي وتحمل مسؤولية التعلم ،والقابلية إلدارة الذات وتنظيم العمل ،والقابلية للتعامل مع
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التكنولوجيا الحديثة (أجهزة وأدوات) ،ودور الدافعية في تعزيز التعلم الذاتي ،والوعي بأهمية التعلم
الذاتي .ومن أهم النتائج التي أظهرتها الدراسة أن مستوى القابلية للتعلم الذاتي لدى طلبة كلية العلوم
التربوية في الجامعة األردنية كانت بدرجة مرتفعة.
وفي دراسة الحجايا والسعودي ( )2013التي هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة معلمي
التربية اإلسالمية لتنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طلبتهم في أثناء التدريس الصفي ،قام الباحثان
بمالحظات اشتملت على ( )17إجرا ًء صفياً ،وقد تم تطبيقها على عينة من معلمي التربية اإلسالمية
وعددهم ( )35معلما ً ومعلمة من مديرية التربية والتعليم في لواء بصيرا للعام الدراسي
2011/2010م .ومن أبرز النتائج التي أسفرت عنها الدراسة :أن درجة ممارسة معلمي التربية
اإلسالمية لتنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طلبتهم في أثناء التدريس الصفي كانت متوسطة ،ولم يكن
لعاملي الجنس والخبرة أثر على درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية في تمنية مهارات التعلم
الذاتي لدى طلبتهم.
وهدفت دراسة فتح هللا ( )2013إلى التعرف على أثر التفاعل بين تنويع استرتيجيات التدريس
بالرحالت المعرفية عبر الويب ( )Web Questsوأساليب التعلم في تنمية مهارات التعلم الذاتي
واالستيعاب المفاهيمي في مادة الكيمياء لدى طالب الصف األول الثانوي بمحافظة عنيزة بالمملكة
العربية السعودية .قام الباحث بتصميم قائمة لكل المفاهيم األساسية ومهارات التعلم الذاتي ،وبناء عدد
من الدروس في ضوء استرتيجيات الرحالت المعرفية عبر الويب (قصيرة المدى -طويلة المدى)،
وبناء اختبار في االستيعاب المفاهيمي ومقياس مهارات التعلم الذاتي ،ومقياس أساليب التعلم.
وأظهرت نتائج الدراسة ما يأتي - :وجود أثر دال إحصائيا ً لمعالجات الرحالت المعرفية عبر الويب
المستخدمة في الدراسة على االستيعاب المفاهيمي في مادة الكيمياء لطالب الصف األول الثانوي
لصالح طالب المجموعة التجريبية -.وجود أثر دال إحصائيا ً ألساليب التعلم (البصري /السمعي/
الحركي) بالترتيب على االستيعاب المفاهيمي في مادة الكيمياء لطالب الصف األول الثانوي -.وجود
تفاعل دال إحصائيا ً بين المعالجات وأساليب التعلم في مهارات التعلم الذاتي لطالب الصف األول
الثانوي.
وجاءت دراسة شحروري ( )2013بهدف التعرف على درجة امتالك طالب المرحلة
الجامعية لمهارات التعلم ذاتيا ً بمدينة الرياض ،وتم تطوير مقياس مهارات التعلم الموجه ذاتيا ً المكون
من ( )54عبارة موزعة على خمسة أبعاد تمثل مهاراته .وبعد التحقق من خصائصه السيكومترتية
تم تطبيقه على عينة من ( )260طالبا ً من طالب المرحلة الجامعية .أظهرت نتائج الدراسة أن هناك
درجة متوسطة المتالك أفراد العينة لمهارات تطبيق استرتيجيات التعلم ،وتطبيق أنشطة التعلم،
وتقييم الذات ،والمهارات الشخصية ،ودرجة قليلة المتالك مهارة الوعي بالذات .وهناك فروق ذات
داللة بين الجامعات الحكومية والخاصة في درجة االمتالك لمهارات الوعي بالذات ،وتطبيق
استرتيجيات التعلم ،وتطبيق أنشطة التعلم ،والمهارات الشخصية لصالح الجامعات الحكومية ،وعدم
وجود فروق دالة على مهارات تقييم الذات.
وفي دراسة ) )Wan, Compeau, & Haggerty2012التي هدفت التعرف إلى عمليات
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التعلم الذاتي لدى العاملين خالل التدرب على العمل عبر اإلنترنت ،تكونت العينة من العاملين في
الشركات الكبيرة حيث تم جمع البيانات من العاملين من خالل مقياس التطور الذاتي .وأشارت نتائج
الدراسة إلى أن العاملين المتعلمين اعتمدوا معظم استراتيجيات التنظيم الذاتي والذي يتأثر استخدامها
بعوامل فردية كالكفاءة والهدف والعمل وعوامل السياق ،وتتلخص نتائج الدراسة بـ .1 :مساعدة
العاملين المتعلمين إلكترونيا ً في الحصول على أفضل النتائج ومخرجات التعلم من خالل االستخدام
الناشط الستراتيجيات التعلم المتنوعة .2 .التزويد بمعلومات مفيدة للمؤسسات التي تستخدم أو تخطط
الستخدام التعلم اإللكتروني.
وفي دراسة أبو الحمائل ( )2012التي هدفت للتعرف إلى فاعلية برنامج تدريبي حاسوبي ذاتي
مكون من ثالث وحدات تجريبية في شرائح عروض تقديمية بينها ارتباطات تشعبية مقترح في
التربية الصحية على تنمية التحصيل واالتجاه نحو التعلم الذاتي لدى معلمي العلوم بمدينة جدة ،كما تم
إعداد اختبار تحصيلي لبعض معارف التربية الصحية ومقياس لالتجاهات نحو تعلمها .وأظهرت
النتائج فاعلية البرنامج بمساعدة الحاسوب في تنمية تحصيل معلمي العلوم لبعض معارف التربية
الصحية ،كما وجدت عالقة ارتباطية بين تحصيل معلمي العلوم لبعض معارف التربية الصحية
واتجاهاتهم نحو تعلمها ذاتيا ً بمساعدة الحاسوب.
وفي دراسة  )2011( Tzu – Huaالتي هدفت للتعرف إلى استراتيجيات التعليم المنظمة ذاتيا ً
في نظام تقييم متعدد االختيارات يعتمد على اإلنترنت ،تم استخدام نموذج تقييم يعتمد على أنظمة
األقران للتقييم المعتمد على اإلنترنت ونظام تحليل االختبارات ( .)PDA-WATAوبلغ عدد
المشتركين في الدراسة ( )123طالبا ً من طلبة الصف السابع في المرحلة اإلعدادية المتوسطة.
وأشارت النتائج إلى أن الطالب في مجموعة  PDA-WATAبدوا أكثر استعدادا ً ورغبةً في
الخضوع للتقييم المعتمد على اإلنترنت مقارنة بطالب مجموعة  .N-WBTباإلضافة إلى أن
المجموعة األولى بدوا أكثر فاعلية من الثانية في استخدام المتعلم لسلوكيات التعليم المنظم ذاتيا ً
وألداء التقييم المنظم ذاتيا ً وفي تحسن مهارات التعلم اإللكتروني.
وفي دراسة قام بها مهنا ( )2011التي هدفت التعرف إلى مهارة التعلم الذاتي كاستراتيجية
حديثة ومعاصرة في المجال التربوي موضحا ً مفهومها وتطورها ،وأسس تعلمها ،ومبرراتها،
وأساليب تعلمها ،وأهم برامجها ،وخصائصها ،وخطوات تصميم برامجها ،بأسلوب بحثي نظري
متعمق يقنع القاريء بأهمية التعلم الذاتي كاتجاه معاصر بأساليبه المتنوعة لمواجهة متغيرات
العصر ،ويوصي الباحث بأهمية تبني التعلم الذاتي في دول العالم الثالث بشكل خاص وذلك للتغلب
على بعض عيوب مدارسنا مثل ازدحام الفصل الدراسي الذي يصعب معه إتقان عملية التعلم
والتعليم ،ومثله التدريس الذي يمارس بطرق موحدة للجميع يصعب معها مراعاة الفروق الفردية بين
الطلبة األمر الذي يجعل من التعلم الذاتي ضرورة تربوية للقضاء على تلك العيوب.
وفي مقال لـ  )2010( Corisالذي قام بترجمته العفيفي ( )2011الذي هدف إلى تحليل فاعلية
تصميم التدريس بطرائق غير تقليدية (حديثة) على تحصيل طلبة المرحلة الثانوية في مادة العلوم في
إحدى مدارس الواليات المتحدة األمريكية خالل العامين الدراسيين  2007/2008و.2008/2009
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2020 )7(34ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وقد ركزت على التعلم المنظم ذاتياً ،والذي يعمل على تشجيع الطلبة على تعلم العلوم باستخدام
التفكير فوق المعرفي ،كما أن هذا النوع من التعلم يزيد من دافعية الطلبة لتعلم العلوم .ويعتمد هذا
النوع من التعلم على الدور الفاعل للطلبة في التعلم ،وأن دور المعلم هو دور الداعم والميسر لعملية
التعلم .وقدمت المقالة وصفا ً للتعلم المنظم الذي قامت الباحثة بتطبيقه في صفوفها لمساعدة الطلبة في
فهم المادة العلمية وتطبيقها في حياتهم اليومية ،حيث استخدمت مبادئ التعلم المنظم ذاتيا ً والتعلم
التعاوني والمشروعات في تعلم الطلبة لمادة العلوم ،وتوظيف تلك الطرائق في حل المشكالت النابعة
من البيئة التي يعيشون فيها.
وجاءت دراسة العيبي ( )2012بهدف التعرف على أهمية الحاسوب في تطوير عمليتي التعلم
والتعليم لما يمتاز به من إمكانات تقنية تربوية تعمل على تنمية مفهوم التعلم الذاتي .وجاءت هذه
الدراسة للتأكيد على أهمية التكنولوجيا المتطورة المتمثلة بالحاسوب واإلنترنت ودورها في تنمية
القدرات الذاتية للمتعلم الكتساب المعرفة العلمية وخاصة في مجال العلوم الهندسية التطبيقية.
ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطبيق برنامج حاسوبي تعليمي لتدريس مادة الرسم الهندسي لـ
( )20طالبا ً وطالبة من طلبة المرحلة الرابعة في تخصص ميكانيكا  /قسم هندسة الكهروميكانيك
للعام الدراسي  .2009/2008وأظهرت نتائج الدراسة أن للحاسوب دورا ً مهما ً وفعاالً في تطوير
القدرات لدى الطلبة إلنجاز وتنفيذ تمارين الرسم الهندسي وبكفاءة عالية مقارنة مع الطريقة التقليدية
التي يدرس بها ذلك النشاط الدراسي ،وأكدت نتائج الدراسة أهمية البرامج الحاسوبية التعليمية
لإلسهام الفعال في مساعدة المتعلم الكتساب المعرفة العلمية بما توفره من معلومات علمية تعمل على
زيادة تفاعل المتعلم مع تلك البرامج الكتساب المهارات الضرورية في مجال اختصاصه الدراسي.
وحاولت دراسة مسعودي ( )2010الكشف عن اتجاهات الطلبة نحو استخدام اإلنترنت في
تحقيق التعلم الذاتي ،وهذا بالتركيز على بعض األسس النفسية له كالدافعية ،والفعالية الذاتية،
ومستوى الطموح .واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي ،وذلك من خالل استبيان يقيس اتجاهات
الطلبة نحو استخدام اإلنترنت في تحقيق التعلم الذاتي .وتكونت عينة الدراسة من  130طالبا ً وطالبة
بجامعة الحاج لخضر .ومن أهم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة - :يتجه الطلبة إيجابيا ً نحو
استخدام اإلنترنت في تحقيق التعلم الذاتي - .ويتجه الطلبة إيجابيا ً نحو استخدام اإلنترنت في تحقيق
الدافعية الذاتية.
وجاءت دراسة العمراني ( )2005التي هدفت إلى التعرف على مهارات التعلم الذاتي في كتب
الرياضيات للمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية .ولتحقيق هدف الدراسة ،تم تصميم أداة
الدراسة والتأكد من صدقها وثباتها ،فقد بلغ عدد فقراتها ( )25فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي
(المتن ،األنشطة ،األسئلة) .وخلصت الدراسة إلى النتائج اآلتية :إن أكثر مهارات التعلم الذاتي توافرا ً
في كتب الرياضيات كانت في مجال األسئلة ثم في مجال المتن ثم في مجال األنشطة ،وذلك من
خالل تحليل المحتوى ،أما المعلمون فيرون إن أكثر المهارات توافرا ً في الكتب الثالثة مجتمعة كانت
في مجال األسئلة ثم في مجال األنشطة ثم في مجال المتن .كذلك تبين وجود فروق ذات داللة
إحصائية حسب متغير الجنس لصالح الذكور.
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نتائج الدراسة
ي ِ ككل لدى طلبة الصف
السؤال الرئيس:ما أثر استخدام اآليباد في تنمية مهارات التعلم الذات ّ
السادس األساسي؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طالب
المجموعة الضابطةوالمجموعة التجريبية على مقياس مهارات التعلم الذاتي البعدي والقبلي (الدرجة
الكلية) ،كما أجري تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAللكشف عن أثر التدريس باستخدام
اآليباد في تنمية مهارات التعلم الذاتي ككل لدى طالب الصف السادس ،كما هو مبين في الجدولين
(.)2 ،1
جدول ( :)2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد الدراسة على مقياس
مهارات التعلم الذاتي القبلي والبعدي (الدرجة الكلية) تبعا ً لمتغير طريقة التدريس.
المجموعة
المجموعة التجريبية
المجموعة الضابطة
الكلي

القياس القبلي
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
.43264
2.7417
.36767
2.7458
.39303
2.7440

القياس البعدي
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسابي
.14700
4.5722
.41111
2.4125
1.12578 3.3381

المتوسطات
المعدلة
4.573
2.412
3.492

يتبين من الجدول ( )2أن متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية التي درست باستخدام
اآليباد على الدرجة الكلية ( )4.573درجة يفوق متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة التي
درست باستخدام الطريقة االعتيادية على الدرجة الكلية ( .)2.412حيث نجد فروقا ً ظاهرية بين
المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية التي درست مادة العلوم المختارة باستخدام اآليباد.
جدول ( :)3نتائج تحليل التباين المصاحب ( )ANCOVAلفحص الفروق بين متوسطات الدرجات
على مقياس مهارات التعلم الذاتي (الدرجة الكلية) تبعا ً لمتغير طريقة التدريس.
مصادر التباين
المتغير المصاحب (القياس القبلي)
طريقة التدريس
الخطأ
الكلي

درجات
مجموع
المربعات الحرية
1
.305
1 64.014
53
5.432
55
69.705

الداللة
متوسط
 Fقيمة
اإلحصائية
المربعات
.090
2.975
.305
.000 624.632 64.014
.102

يتبين من الجدول ( )3وجود فرق دال إحصائيا ً عند مستوى داللة ) )α=0.05في متوسطات
الدرجات على مقياس مهارات التعلم الذاتي تعزى لمتغير طريقة التدريس لصالح المجموعة
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2020 )7(34ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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التجريبية التي درست باستخدام اآليباد ،وعليه ترفض الفرضية الصفرية الثانية (ال يوجد فرق ذو
داللة ) )α=0.05إحصائية بين متوسطي درجات طلبة المجموعتين ،التجريبية التي تدرس باستخدام
اآليباد ،والضابطة التي تدرس بالطريقة االعتيادية في مهارات التعلم الذاتي لدى طلبة الصف
السادس األساسي) وتقبل الفرضية البديلة .وهذا يشير إلى فاعلية استخدام اآليباد في تنمية مهارات
التعلم الذاتي لدى طالب الصف السادس األساسي.
ولمعرفة فيما إذا كانت هناك فروق دالة إحصائيا ً في متوسطات الدرجات على األبعاد الفرعية
(المهارات التنظيمية ،ومهارات التوجيه والتحكم ،ومهارات استخدام مصادر التعلم ،ومهارات
التقويم الذاتي) تعزى لمتغير طريقة التدريس ،أجري تحليل التباينالمصاحب المتعدد
( )MANCOVAكما مبين في الجدولين (.)4،5
جدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجات على األبعاد الفرعية (المهارات
التنظيمية ،ومهارات التوجيه والتحكم ،ومهارات استخدام مصادر التعلم ،ومهارات التقويم الذاتي)
تبعا ً لمتغير طريقة التدريس.
األبعاد الفرعية
لمهارات التعلم
الذاتي

الصف

المجموعة الضابطة
المهارات
المجموعة التجريبية
التنظيمية
الكلي
المجموعة الضابطة
مهارات التوجيه
المجموعة التجريبية
والتحكم
الكلي
المجموعة الضابطة
مهارات استخدام
المجموعة التجريبية
مصادر التعلم
الكلي
المجموعة الضابطة
مهارات التقويم
المجموعة التجريبية
الذاتي
الكلي

المتوسط
الحسابي
3.0547
3.1458
2.2917
2.2593
2.7396
2.6944
2.9821
2.9405
2.7458
2.7417
3.0547
3.3.1458

االنحراف المتوسطات األخطاء
المعدلة المعيارية
المعياري
.57759
.65490
.54268
.63081
.68645
.62875
.41650
.49112
.36767
.43264
.57759
.65490

2.585
3.980
3.283
1.867
4.575
3.221
2.302
4.431
3.366
2.596
4.729
3.663

.089
.102
.067
.065
.075
.049
.108
.125
.083
.098
.113
.075

العدد
32
24
56
32
24
56
32
24
56
32
24
56

يتضح من الجدول ( )4أن متوسط درجات مهارات التعلم الذاتي لطالب المجموعة التجريبية
على بعد المهارات التنظيمية ( ،)3.980ومهارات التوجيه والتحكم ( ،)4.575ومهارات استخدام
مصادر التعلم ( ،)4.431ومهارات التقويم الذاتي ( ،)4.729وهي تفوق متوسطات درجات مهارات
التعلم الذاتي لطالب المجموعة الضابطة على أبعاد مهارات التعلم الذاتي :التنظيمية والتوجيه
والتحكم ،واستخدام مصادر التعلم ،والتقويم الذاتي وهي،)2.302( ،)1.867( ،)2.585( :
( ،)2.596على التوالي.
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ولمعرفة ما إذا كانت هذه الفروق الظاهرية في مهارات التعلم الذاتي على األبعاد الفرعية
(التنظيمية ،التوجيه والتحكم ،استخدام مصادر التعلم ،التقويم الذاتي) بين أفراد عينة الدراسة في
المجموعتين التجريبية والضابطة دالة إحصائياً ،أجري تحليل التباينالمصاحب المتعدد
( )MANCOVAعلى أبعاد الدرجات الفرعية (المهارات التنظيمية ،ومهارات التوجيه والتحكم،
ومهارات استخدام مصادر التعلم ،ومهارات التقويم الذاتي) على مقياس مهارات التعلم الذاتي البعدي
للمجموعتين التجريبية والضابطة كما هو مبين في الجدول رقم (.)5
جدول ( :)5نتائج تحليل التباين المصاحب المتعدد لفحص الفروق بين متوسطات الدرجات على
األبعاد الفرعية (المهارات التنظيمية ،ومهارات التحكم والضبط ،ومهارات استخدام مصادر التعلم،
ومهارات التقويم الذاتي) تبعا ً لمتغير طريقة التدريس.
األبعاد الفرعية
مصادر التباين لمهارات التعلم
الذاتي
26.358
طريقة التدريس التنظيمية
قيمة
التوجيه والتحكم 99.343
12.054
هوتلنج=
استخدام مصادر 61.418
الداللة
التعلم
.000
االحصائية=
61.594
التقويم الذاتي

مجموع درجات متوسط
المربعات الحرية المربعات

الخطأ

الكلي

12.490
التنظيمية
التوجيه والتحكم 6.625
استخدام مصادر 18.730
التعلم
15.308
التقويم الذاتي
27.624
التنظيمية
التوجيه والتحكم 90.856
استخدام مصادر 66.222
التعلم
51.415
التقويم الذاتي

قيمة F

الداللة
اإلحصائية

1
1
1

26.358
99.343
61.418

105.517
749.740
163.953

.000
.000
.000

1

61.594

201.180

.000

50
50
50

.250
.133
.375

50
55
55
55

.306

55

يبين الجدول ( )5وجود فروق دالة إحصائيا ً في أبعاد مهارات التعلم الذاتي (المهارات
التنظيمية ،ومهارات التوجيه والتحكم ،ومهارات استخدام مصادر التعلم ،ومهارات التقويم الذاتي)
تعزى لطريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام اآليباد ،حيث بلغت قيم ف
( ،)201.180( ،)163.953( ،)749.740( ،)105.517على التوالي ،وهي دالة إحصائيا ً عند
مستوى داللة ( .)0.05=αوعليه ترفض الفرضيات الصفرية (الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة)
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وتقبل الفرضيات البديلة المناظرة لها .وهذا يشير إلى وجود أثر دال إحصائيا ً لطريقة التدريس
باستخدام اآليباد في تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طالب الصف السادس األساسي.
مناقشة النتائج والتوصيات
ي ِ ككل لدى طلبة
مناقشة نتائج السؤال:ما أثر استخدام اآليباد في تنمية مهارات التعلم الذات ّ
الصف السادس األساسي؟
أظهرت النتائج وجود أثر كبير في تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طالب الصف السادس
األساسي يعزى لطريقة التدريسلصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام اآليباد ،وأن
متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية التي درست باستخدام اآليباد يفوق متوسط درجات
طالب المجموعة الضابطة التي درست باستخدام الطريقة االعتيادية .وهذا يشير إلى فاعلية استخدام
اآليباد في تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طالب الصف السادس األساسي.
وتتفق هذه النتيجه مع العديد من الدراسات السابقة التي أشارت إلى دور استخدام التكنولوجيا
والتقنيات الحديثة في تحقيق التعلم الذاتي وتنمية مهارات القرن الواحد والعشرين ومنها مهارات
التعلم الذاتي ،كدراسة فتح هللا ( )2013التي أظهرت نتائجها وجود أثر السترتيجيات التدريس
بالرحالت المعرفية عبر الويب ( )Web Questsفي تنمية مهارات التعلم الذاتي في مادة الكيمياء
لدى طالب الصف األول الثانوي ،ودراسة الزبيدي ( )2013التي أظهرت نتائجها أن مستوى
القابلية للتعلم الذاتي لدى طلبة كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية كانت بدرجة مرتفعة في
ضوء التعامل مع المستحدثات التكنولوجية الحديثة ،ودراسة أبو الحمائل ( )2012التي أظهرت
فاعلية برنامج مصمم بمساعدة الحاسوب في تنمية تحصيل معلمي العلوم لبعض معارف التربية
الصحية واتجاههم نحو التعلم ذاتياً ،ودراسة  )2011( Tzu-Huaالتي أظهرت نتائجها وجود أثر
الستخدام التقييم القائم على اإلنترنت في اتباع المتعلم لسلوكيات التعلم المنظم وفي تحسين مهارات
التعلم اإللكتروني لديهم ،ودراسة العيبي ( )2013التي أظهرت نتائجها أن للحاسوب دوراً مهما ً
وفاعالً في تطوير عمليتي التعلم والتعليم لما يمتاز به من إمكانات تقنية تربوية تعمل على تنمية
مفهوم التعلم الذاتي ،ودراسة مسعودي ( )2010التي أظهرت نتائجها وجود اتجاه إيجابي لدى الطلبة
نحو استخدام اإلنترنت في تحقيق التعلم الذاتي .وتتفق هذه النتيجة أيضا ً مع دراسة كل من Clarke
 )2012( &Svanaesالتي أشارت إلى أن اآليباد يقوم في األساس على شخصنة التعلم وتفريده
بحيث يكون المتعلم هو المسؤول عن تعلمه فيقوم بالبحث والتقصي واالكتشاف وهذا يؤهله
لمتطلبات العصر واالعتماد على الذات من خالل إكسابه لمهارات التعلم الذاتي ،ودراسة Valstad
( )2011التي قدمت مقومات لنجاح اآليباد كأداة تعليمية في المدارس منها مبادئ تصميم التعلم
بحيث يتم تصميم المنهاج حسب احتياجات كل متعلم وإكسابه مهارات القرن الواحد والعشرين والتي
تشجعه على البحث في المعرفة بشكل ذاتي.
وتختلف دراسة  )2012( Seckiguchiمع هذه النتيجة حيث أظهرت نتائجها أن استخدام
اآليباد لوحده ال يكفي لتحقيق التعلم الذاتي لدى الطلبة ما لم يرافقه تقديم دعم ومساعدة للطلبة على
انتقاء أفضل التطبيقات التعليمية والطرق المناسبة لتوظيف اآليباد في التعلم الذاتي.
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وقد تعزى هذه النتيجة أيضا ً إلى التطبيقات التعليمية المتنوعة التي يوفرها جهاز اآليباد والتي
قد تسهم في تنمية التعلم الذاتي لدى الطلبة بمهاراته المختلفة ،حيث إن المكونات التقنية التي يتضمنها
اآليباد من إمكانات علمية تقنية متطورة قد تسهم في تنمية القدرات الذاتية للمتعلم واكتسابه المهارات
األساسية للمادة التعليمية من خالل زيادة دافعية المتعلم ومشاركته الفعالة مع المعلم وزمالئه .وتتفق
هذه النتيجة مع الدراسات السابقة التي أشارت إلى دور استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في
تحقيق التعلم الذاتي وتنمية مهارات القرن الواحد والعشرين ومنها مهارات التعلم الذاتي ،كدراسة
فتح هللا ( )2013والتي أظهرت نتائجها وجود أثر السترتيجيات التدريس بالرحالت المعرفية عبر
الويب ( )Web Questsفي تنمية مهارات التعلم الذاتي في مادة الكيمياء لدى طالب الصف األول
الثانوي ،ودراسة العيبي ( )2013التي أظهرت نتائجها أن للحاسوب دورا ً مهما ً وفاعالً في تطوير
عمليتي التعلم والتعليم لما يمتاز به من إمكانات تقنية تربوية تعمل على تنمية مفهوم التعلم الذاتي،
ودراسة مسعودي ( )2010التي أظهرت نتائجها وجود اتجاه إيجابي لدى الطلبة نحو استخدام
اإلنترنت في تحقيق التعلم الذاتي .وتتفق هذه النتيجة أيضا ً مع دراسة كل من Clarke &Svanaes
( )2012التي أشارت إلى أن اآليباد يسهم في جعل المتعلم مسؤوالً عن تعلمه فيقوم بالبحث
والتقصي واالكتشاف وهذا يؤهله لمتطلبات العصر واالعتماد على الذات من خالل إكسابه لمهارات
التعلم الذاتي ،ودراسة )2011( Valastadالتي أظهرت أن اآليباد يوفر مجموعة من التقنيات التي
تدعم تعلم الطلبة وتساعدهم على التعلم بأنفسهم.
وتفرع عن السؤال الثاني أربعة أسئلة فرعية حول أثر استخدام اآليباد في تنمية مهارات التعلم
الذاتي والتي حددت في أربع مهارات هي :المهارات التنظيمية ،ومهارات التوجيه والتحكم،
ومهارات استخدام مصادر التعلم ،ومهارات التقويم الذاتي ،وفيما يلي مناقشة نتائج كل سؤال على
حدة.
أظهرت النتائج وجود أثر كبيرفي تنمية مهارات التعلم الذاتي :المهارات التنظيمية ،ومهارات
التوجيه والتحكم ،ومهارات استخدام مصادر التحكم ،ومهارات التقويم الذاتي لدى طالب الصف
السادس األساسي يعزى لطريقة التدريسلصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام اآليباد.
وإن متوسط درجات مهارات التعلم الذاتي لطالب المجموعة التجريبية التي درست باستخدام اآليباد
على بعد المهارات التنظيمية ومهارات التوجيه والتحكم ومهارات استخدام مصادر التعلم ومهارات
التقويم الذاتي تفوق متوسط درجات مهارات التعلم الذاتي لطالب المجموعة الضابطة التي درست
بالطريقة االعتيادية على ذات األبعاد من مهارات التعلم الذاتي .وهذا يشير إلى فاعلية التدريس
باستخدام اآليباد في تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طالب الصف السادس األساسي التي تكسب
المتعلم القدرة على أداء األعمال المطلوبة منه بيسر وسهولة ،وترفع من مستوى إنتاج المتعلم،
وتكون اتجاها ً إيجابيا ً لدى المتعلم نحو التعلم ،وتجعل المتعلم قادرا ً على مسايرة التطورات العلمية
والتكنولوجية.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى التطبيقات التعليمية المتنوعة التي يوفرها جهاز اآليباد التي قد تسهم
في تنمية التعلم الذاتي لدى الطلبة بمهاراته المختلفة ،منها :المهارات التنظيمية وذلك من خالل
مساعدة المتعلم على التخطيط لتعلمه وتحديد أهدافه وتحديد الوقت وإدارته وتحديد المكان المالئم
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للتعلم ،ومهارات التوجيه والتحكم حيث توجه تطبيقات اآليباد قدرات المتعلم وتوظفها في معالجة
موضوعات التعلم وتزيد من انتباهه ،ومهارات استخدام مصادر التعلم الذاتي فيقوم المتعلم من خالل
استخدامه لتطبيقات اآليباد باكتشاف المعرفة والتعلم خارج المؤسسات التعليمية ،وامتالك القدرة على
تحديد النشاطات التعليمية وتقويمها دون وجود المعلم ،وعلى حسن استخدام مصادر المعلومات ،وقد
تسهم هذه التطبيقات أيضا ً في تنمية مهارات التقويم الذاتي فيقوم المتعلم باختبار وتقويم مدى فهمه
واستيعابه لموضوعات التعلم ،ومقدار ما حصله منها ،ودرجة إتقانه لهذا التحصيل ،وتحديد المستوى
الذي وصل إليه.
وتتفق هذه النتيجه مع العديد من الدراسات التي أشارت إلى التقنيات والبرامج المتنوعة التي
يوفرها اآليباد التي تساعد الطالب في أثناء تعلمه الذاتي حيث يتم التعلم الذاتي بمساعدة البرامج
التعليمية التي يمكن من خاللها تقديم المعلومات ،وتخزينها مما يتيح الفرص أمام المتعلم ليكتشف
بنفسه حلول مسألة من المسائل ،أو التوصل إلى نتيجة من النتائج ،منها دراسة & Shepherd
 )2011( Reevesالتي أشارت إلى وظيفة عدد من التقنيات على جهاز اآليباد التي تساعد المتعلم
في أثناء تعلمه الذاتي كتقنية  ibookالتي تمثل مكتبة إلكترونية الستعراض آخر الكتب
واإلصدارات ،ويمكن اختيار أحدها وتنزيلها على اآليباد من قبل الطالب ،ودراسة Valastad
( )2011التي أظهرت أن اآليباد يوفر مجموعة من التقنيات التي تساعد المعلمين في التدريس
وتقنيات أخرى تدعم تعلم الطلبة وتساعدهم على التعلم بأنفسهم (تقنيات تعلم الطلبة) ،وتتفق هذه
النتيجة أيضا ً مع دراسة  )2012( Clarke &Svanaesالتي أشارت إلى أن تطبيقا ً كـ Facetime
الذي يتيح للطلبة التواصل مع زمالئهم وطلب المساعدة منهم ومناقشة الواجبات المدرسية معهم
والتواصل المستمر مع معلميهم لالستفسار عن أي صعوبات تواجههم يساهم في استمرارية التعلم
الذاتي لدى الطلبة.
مناقشة نتائج السؤال الفرعي األول :ما أثر استخدام اآليباد في تنمية المهارات التنظيمية لدى
طلبة الصف السادس األساسي؟
أظهرت النتائج وجود أثر كبير في تنمية المهارات التنظيمية يعزى لطريقة التدريس لصالح
المجموعة التجريبية التي درست باستخدام اآليباد .وهذا يشير إلى فاعلية التدريس باستخدام اآليباد
في تنمية المهارات التنظيمية لدى طالب الصف السادس األساسي.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن اآليباد قد يسهم في تنمية هذه المهارات لدى الطالب من خالل ما
يتيحه للمتعلم من القدرة على تسجيل الحصص واالطالع عليها في أي وقت وأي مكان يناسبه
واكتساب القدرة على تنظيم تعلمه من خالل تحديد المواد التعليمية المناسبة والقدرة على خزنها
بطريقة منظمة والرجوع إليها بسهولة ودون الحاجة إلى ذاكرة خارجية للتخزين ،إضافة إلمكانية
اختيار المادة التعليمية فإن اآليباد يتيح للمتعلم القدرة على إنشاء مقطع فيديو وتسجيالت صوتية
وملفات موسيقى وعروض تفاعلية ،كما قد يسهم اآليباد في تنمية المهارات التنظيمية من خالل ما
يوفره للطالب من القدرة على التوثيق وأخذ المالحظات والصور أوالً بأول وتدوين البيانات ،أضف
إلى ذلك أن الطالب من الممكن أن ال يكتفي بالمعلومات الواردة في المنهج وذلك من خالل رجوعه
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لمصادر إضافية للتعلم كالمكتبات اإللكترونية والموسوعات العلمية اإللكترونية ،ومن خالل تصميمه
لعروض داعمة لموضوع التعلم األساسي باستخدام العديد من التطبيقات المتوفرة على جهاز اآليباد
أو التي يمكنه الحصول عليها من متجر أبل وتحميلها بشكل ذاتي ،وأيضا ً من خالل إثراء الدروس
بالصور والفيديو والرسومات التوضيحية ،ومن الممكن أن ال يتقيد الطالب بالخطة الدراسية في
ترتيب الدروس فقد يسبق الطالب المعلم في استعراضه للدروس الآلحقة أو بمراجعة الدروس
السابقة في الوحدة على جهاز اآليباد الخاص به وبشكل ذاتي في منزله.
ويتفق هذا التفسير مع العديد من الدراسات منها دراسة  )2013( Clark &Luckinالتي
أشارت إلى عدد من التطبيقات على اآليباد التي تساعد الطالب في خزن البيانات واالحتفاظ بالملفات
اإللكترونية وتبادلها بين الطلبة أنفسهم ومع معلميهم ومن هذه البرامج  Dropboxالذي يتيح خزن
البيانات والملفات على الشبكة ،وتبادلها بين المشتركين ،ودراسة )2012( Clarke &Svanaes
التي أظهرت أن اآليباد بما يوفره من تطبيقات متنوعة يساعد على إنشاء محتوى المنهج من دروس
وتمارين إضافة إلمكانية االستفادة من خاصية التفاعلية في أثناء عرض الدروس كمقاطع الفيديو
أوالصور أو الخرائط الذهنية.
ومن البرامج التي تستخدمها المعلمات في المدارس التي تتبنى مشروع إدماج اآليباد في
األردن وقد تساهم في تنمية المهارات التنظيمية لدى الطالب (Micro-
courses,iBook,Dropbox,Coursemos,Blackboard,Edmodo,Keynote,goodrea
.)der
مناقشة نتائج السؤال الفرعي الثاني :ما أثر استخدام اآليباد في تنمية مهارات التوجيه والتحكم
لدى طلبة الصف السادس األساسي؟
أظهرت النتائج وجود أثر كبير في تنمية مهارات التوجيه والتحكم يعزى لطريقة التدريس
لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام اآليباد .وهذا يشير إلى فعالية التدريس باستخدام
اآليباد في تنمية مهارات التوجيه والتحكم لدى طالب الصف السادس األساسي.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن اآليباد قد ينمي هذه المهارات لدى الطالب من خالل ما يضيفه
على التعلم من متعة تفوق وسائل التعليم اآلخرى وبما يقدمه من التفاعل اللمسي والتفاعل السمعي
والبصري مما قد يزيد من تركيز الطلبة وتحقيق أهداف التعلم ،وقد يسهم اآليباد في تنمية مهارات
التوجيه والتحكم من خالل ما يوفره من طرق متنوعة في عرض الدروس التعليمية مدعمة بالصور
والصوت والفيديو حيث يقلل من تشتت انتباه الطالب ويساعدهم على التركيز على التعلم ،وهذا ما
أظهرته نتائج دراسة  )2012( Clarke &Svanaesفي أن المتعلمين أصبحوا ينجزون المهام
التعليمية بهمة عالية وأنهم يستمتعون في أثناء إنجازهم لها .ويتفق هذا التفسير مع دراسة Clark
 )2013( &Luckinالتي أظهرت نتائجها أن من اآلثار اإليجابية لآليباد من وجهة نظر أولياء
األمور هي :زيادة حماس أبنائهم وانخراطهم في التعلم وزيادة تركيزهم على التعلم والوقت الذي
يقضونه في أداء واجباتهم المدرسية .أضف إلى ذلك أن اآليباد قد يسهم في تنمية حس المسؤولية
والرقابة الذاتية لدى الطلبة حيث يحدد الطالب بنفسه متى عليه أداء واجباته ومتى يستخدم الجهاز
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للترفيه ،ويتفق هذا التفسير مع دراسة  )2013( Ziniالتي أشارت إلى أن اآليباد يسهم بشكل كبير
في جذب انتباه المتعلمين وتفاعلهم مع الدروس وزيادة اهتمامهم بتعلمهم وتحملهم مسؤولية هذا
التعلم.
ومن البرامج التي تستخدمها المعلمات في المدارس التي تتبنى مشروع إدماج اآليباد في
األردن وقد تساهم في تنمية مهارات التوجيه والتحكم لدى الطالب ( Classroom
.)Timer,Kalboards
مناقشة نتائج السؤال الفرعي الثالث :ما أثر استخدام اآليباد في تنمية مهارات استخدام
مصادر التعلم لدى طلبة الصف السادس األساسي؟
أظهرت النتائج وجود أثر كبير في تنمية مهارات استخدام مصادر التعلم يعزى لطريقة
التدريس ولصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام اآليباد .وهذا يشير إلى فاعلية التدريس
باستخدام اآليباد في تنمية مهارات استخدام مصادر التعلم لدى طالب الصف السادس األساسي.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن اآليباد قد ينمي مهارات استخدام مصادر التعلم من خالل ما
يوفره من تطبيقات تتيح الوصول السريع للمعلومات واالستفادة منها ،حيث تتعدد مصادر الحصول
على المعلومة التي يوفرها جهاز اآليباد من خالل تقنياته المتنوعة ،منها :الموسوعات اإللكترونية
(كالويكبيديا) وياهو وجوجل.
ويتفق هذا التفسير مع دراسة كل من  )2012( Heinrichالتي أظهرت نتائجها أن من مزايا
استخدام اآليباد في التعليم سهولة الوصول للمعلومات على شبكة اإلنترنت ،وسهولة الوصول إلى
المكتبات اإللكترونية مما يجعل القراءة أكثر تفاعلية ،وإمكانية االستفادة من برامج الترجمة واأللعاب
التعليمية واالطالع على أوراق المشاريع واالمتحانات السابقة ،ودراسة )2013( Kaganeret al.
التي أشارت نتائجها إلى أن الطلبة كسبوا مجموعة من الميزات باستخدامهم لآليباد منها الوصول
السريع للمعلومات والتصفح السلس الفعال وإمكانية تحميل البرامج والتطبيقات دون تعقيد ،ودراسة
 )2011( Doganالتي أظهرت اهتمام الطلبة باستخدام اآليباد في تعلمهم وخاصة في البحث
الفوري والوصول السريع إلى المعلومات على اإلنترنت من خالل االستفادة من التطبيقات المتوفرة
على اآليباد.
وتختلف دراسة )2012( Clarke &Svanaesمع هذه النتيجة التي أشارت إلى أنه بالرغم
من وفرة التطبيقات على اآليباد إال أنها ال تفي بالحاجة من وجهة نظر المعلمين إذ إنه من الصعب
أن تغطي التطبيقات التعليمية موضوعات المنهج بأكمله إضافة إلى أن الكم الكبير من المعلومات
على شبكة اإلنترنت ال تعد مصدرا ً موثوقا ً ألخذ المعلومات الصحيحة منها؛ لذلك ال بد من توجيه
الطلبة من قبل المعلم واالعتماد على خبرته في تصميم مواد إلكترونية على اآليباد تغطي المادة
التعليمية.
ومن البرامج التي تستخدمها المعلمات في المدارس التي تتبنى مشروع إدماج اآليباد في
األردن وقد تساهم في تنمية مهارات استخدام مصادر التعلم لدى الطلبة ( Wikipanion, ibooks,
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.)Google, Chrome, WolframAlph
وأظهرت النتائج أن متوسط درجات الطالب على بعد مهارات استخدام مصادر التعلم أقل من
متوسط درجات الطالب على أبعاد المهارات التنظيمية ،ومهارات التوجيه والتحكم ،ومهارات
التقويم الذاتي ،وهذا يشير إلى أن استخدام الطالب لمهارات استخدام مصادر التعلم كان أقل من
استخدامهم للمهارات التنظيمية ،ومهارات التوجيه والتحكم ،ومهارات التقويم الذاتي من بين مهارات
التعلم الذاتي.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن هذه المهارات بحاجة إلى التمرين ليصبح الطالب قادراً على
تمييز مصادر المعلومات الموثوقة التي يمكن الرجوع إليها واعتماد معلوماتها ،إضافة إلى أن الطلبة
قد ينشغلون في أثناء رجوعهم إلى مصادر المعلومات بالمواقع الجذابة التي تعرض الصور أو تقدم
األلعاب الترفيهية عن المواقع التي تقدم المعلومة الموثوقة.
مناقشة نتائج السؤال الفرعي الرابع :ما أثر استخدام اآليباد في تنمية مهارات التقويم الذاتي
لدى طلبة الصف السادس األساسي؟
أظهرت النتائج وجود أثر كبير في تنمية مهارات التقويم الذاتي يعزى لطريقة التدريس لصالح
المجموعة التجريبية التي درست باستخدام اآليباد .وهذا يشير إلى فاعلية التدريس باستخدام اآليباد
في تنمية مهارات التقويم الذاتي لدى طالب الصف السادس األساسي.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن اآليباد قد ينمي هذه المهارات من خالل ما يسهم به من إعطاء
تقييم سريع للمتعلمين وبالتالي يتمكن المتعلمون من رؤية درجاتهم أوالً بأول ،إضافة لتمكن المعلم
من إرسال األسئلة إلى المتعلم عبر البريد اإللكتروني لإلجابة عليها ليقوم المتعلم بدوره بتصحيح
ورقة األسئلة بعد أن يحصل على نموذج اإلجابة من المعلم .ويقدم اآليباد للمتعلم العديد من التقنيات
التي تتيح له الوصول إلى بنك لألسئلة حول المادة التعليمية مع توفير التغذية الراجعة له حول
إجاباته.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من  )2012( Heinrichالتي أشارت نتائجها إلى أن
المعلمين استفادوا من ميزات اآليباد في إعطاء الطلبة تقييما ً سريعا ً مما يتيح للمتعلمين رؤية نتائجهم
أوالً بأول ،كما يمكنهم تسجيل أنفسهم أو تصويرها في أثناء حصص لعب األدوار ومن ثم مشاهدة
أدائهم الحقا ً وتقويم أنفسهم بأنفسهم ،ودراسة  )2013( Ziniالتي أشارت إلى أن اآليباد يمكن
المعلمين من إجراء عمليات تقييم وتقويم لتعلم الطلبة من خالل تكليفهم بحل بعض التمارين
واألنشطة والواجبات المنزلية على اآليباد ،وإعداد االختبارات التفاعلية وأوراق العمل وتوزيعها
عليهم عبر اآليباد ،ومتابعة مدى تقدمهم ،وتتفق هذه النتيجة أيضا ً مع دراسة Clarke &Luckin
( )2013التي أظهرت أنه يمكن للمتعلمين استخدام اآليباد في التقييم التكويني والتقييم الذاتي وتقديم
التغذية الراجعة واإلشراف والمراقبة.
ومن البرامج التي تستخدمها المعلمات في المدارس التي تتبنى مشروع إدماج اآليباد في
األردن وقد تساهم في تنمية مهارات التقويم الذاتي لدى الطالب (PollEverywhere.com,
مجلة جامعة النجاح لألبحاث (العلوم اإلنسانية) المجلد  2020 )7(34ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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إرسال نماذج التقييم الذاتي للطلبة عبر .)E-meail,Class Dojo
وأظهرت النتائج أن متوسط درجات الطالب على بعد مهارات التقويم الذاتي أعلى من متوسط
درجات الطالبات على أبعاد المهارات التنظيمية ،ومهارات التوجيه ،والتحكم ومهارات استخدام
مصادر التعلم ،وهذا يشير إلى أن استخدام الطالب لمهارات التقويم الذاتي يفوق استخدامهم
للمهارات التنظيمية ،ومهارات التوجيه والتحكم ،ومهارات استخدام مصادر التعلم من بين مهارات
التعلم الذاتي.
وقد تعزى هذه النتيجة إلى تعدد التطبيقات التي تتيح للطالب تقويم أنفسهم بأنفسهم عبر جهاز
اآليباد وإلى سهولة استخدام هذه التطبيقات من قبل الطالب حيث عليهم اإلجابة عن األسئلة التي تقدم
لهم بعد عرض المادة التعليمية ومن ثم تقديم التغذية الراجعة لهم باإلجابات الصحيحة والخاطئة.
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  )2013( Clarke &Luckinالتي أظهرت أنه يمكن للمتعلمين
استخدام اآليباد في التقييم التكويني والتقييم الذاتي بأنفسهم ،ودراسة  )2012( Heinrichالتي
أظهرت نتائجها أن اآليباد يتيح للمتعلمين رؤية نتائجهم أوالً بأول ،كما يمكنهم تسجيل أنفسهم أو
تصويرها في أثناء حصص لعب األدوار ومن ثم مشاهدة أدائهم الحقا ً وتقويم أنفسهم بأنفسهم.
وتختلف مع دراسة  )2013( Clarke &Luckinفي أن دور اآليباد في التقييم والتقوييم ما زال
بسيطاً.
التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة ،تقدم الباحثة التوصيات اآلتية:
المستوى العملي التطبيقي
 .1تعميم تجربة المدارس األردنية المشاركة في مشروع إدماج اآليباد في التعليم على بقية
الصفوف في هذه المدارس وعلى المدارس األخرى لما أثبتته هذه الدراسة من أثر إيجابي
الستخدام الحاسوب اللوحي (اآليباد) في تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طالب الصف السادس
األساسي وفي تحقيقه لألهداف التي وضعتها هذه المدارس.
 .2تكثيف جهود المؤسسات التعليمية بحيث تعمل على إكساب الطالب مهارات التعلم الذاتي
القادر على المعاصرةِ ،والتكيف مع المعرفة المتغيرة باستمرار فيتبع طرق
بهدف إعداد الفر ِد
ِ
الوصول إلى المعلومة والبحث واالكتشاف واستخدامه الوسائل التكنولوجية الحديثة لخزن
المعلومات والرجوع إليها عند الحاجة.
 .3إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات بين المدارس المشاركة في مشروع إدماج اآليباد والمدارس
اآلخرى في األردن من خالل ورشات العمل وحلقات النقاش.
المستوى البحثي توصي الباحثة بما يأتي:
 .1إجراء دراسة نوعية تستقصي موضوع تفاعل المتعلمين والتواصل االجتماعي لدى الطلبة
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.ومعلميهم خالل التدريس باستخدام اآليباد
 إجراء دراسات مماثلة بهدف التعرف على أثر التدريس باستخدام اآليباد في تنمية أنماط آخرى.2
. والتعلم عن بعد،من التعلم لدى الطلبة مثل التعلم التعاوني
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الفقرة
أقوم بتحديد أهداف تعلمي
أعد خطة يومية لتنفيذ المهام المطلوبة مني محددا ً الزمان والمكان المناسبين لدراستي
أستطيع الرجوع إلى معلومات إضافية ضمن مادة العلوم بمفردي مستخدما ً
مصادر التعلم المتنوعة (انترنت ،كتب....،إلخ)
أحصل على أوقات استراحة خالل فترات الدراسة
أعتبر المعلمة مساعدا ً لتعلمي أكثر مما هي مصدرا ً لتقديم المعلومات فقط
قادر على تحديد كيف أدرس
أرتب الموضوعات المراد دراستها حسب ما أراه مناسبا ً
أستطيع أن استخدم أدوات التعلم (أفالم وثائقية ،مواقع ويب/إنترنت ،برامج
تعليمية...إلخ) لخدمة تعلمي
استخدام اآليباد في تعلمي يشجعني على التعلم بمفردي
أعمل على تحديد النقاط الهامة عند دراستي لوحدة جديدة في مادة تعلمي
أقوم بكتابة مالحظات ووضع ملخصات عند دراستي
أعبر عن وجهة نظري أثناء التعلم
أطبق ما تعلمته من الدرس في مواقف الحياة المختلفة
أتقدم في دراستي معتمدا ً على سرعتي الذاتية في التعلم
يساعدني اآليباد على التواصل وتنمية العالقات االجتماعية بيني وبين معلمتي وزميالئي
يوجهني اآليباد في حل المشكالت التعلمية التي تواجهني
استخدام اآليباد يوفر عنصر التشويق والمتعة أكثر من طرق التدريس التقليدية
أقوم بمواكبة التطورات العلمية ومتابعة كل ما هو جديد خالل تعلمي الذاتي من
المصادر المختلفة (كتب ،مواقع اإلنترنت...،إلخ)
يسهم اآليباد في تحسين تعلمي
أسعى للحصول على المعلومات والمعارف من مصادرها المتعددة
أسعى للحصول على المعلومات المرتبطه بتعلمي مهما كلفني ذلك من جهد
أستفيد من البيئة المحيطه في تسهيل تعلمي الذاتي
أبحث في اإلنترنت لجمع مزيد من المعلومات عن موضوع التعلم بشكل ذاتي
أقوم بمراجعة الدروس ذاتيا ً
أعتبر أن نجاحي وفشلي يدفعاني لبذل مزيد من الجهد
أستطيع أن أراقب عملية تقدمي ذاتيا ً لمعرفة مدى تحسني في التعلم
أعدل من أساليب تعلمي في ضوء نتائج تقويمي الذاتي
أقيّم تعلمي ذاتيا ً قبل أن أحصل على اإلجابات الصحيحة من المعلمة
لدي القدرة على معرفة أخطائي في أثناء التعلم
أستفيد من اآليباد كي اتمكن من معرفة نتائج عملي وأصحح أخطائي أثناء
التعلم

دائما

أحيانا

مطلقا
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