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أحز انتفاعم تني تنىيع اسرتاتيجياخ انتدريس تانزحالخ املعزفيح عرب انىية ()Web Quests

وأسانية انتعهم املفضهح يف تنميح مهاراخ انتعهم انذاتي واالستيعاب املفاهيمي يف مادج
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ﻭﻣﻘﺎﻻﺕ
ﺑﺤﻮﺙ
تنويع اسًتاتيجيات التدريس بالرحالت اؼبعرفية عرب الويب ( )Web Questsوأساليب التعلم يف تنمية مهارات
التفاعل بُت
ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻯ :الدراسة التعرؼ على أثر
ﻧﻮﻉاستهدفت ىذه
EduSearchالصف األوؿ الثانوي دبحافظة عنيزة باؼبملكة العربية السعودية.
اؼبفاىيمي يف مادة الكيمياء لدى طالب
ﻗﻮﺍﻋﺪاالستيعاب
التعلم الذايت و
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ:
ﻣﻮﺍﺿﻴﻊ:

ﺍﻟﻄﻼﺏ  ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ  ،ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ،ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ  ،ﻣﺎﺩﺓ

ﺭﺍﺑﻂ:
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وقد تطلب البحث لتحقيق ىدفو ربديد قائمة لكل من اؼبفاىيم األساسية ومهارات التعلم الذايت ،وبناء عدد من الدروس يف ضوء اسًتاتيجيات الرحالت اؼبعرفية عرب
ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺀ ،ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ
الويب (قصَتة اؼبدى -طويلة اؼبدى) ،وبناء اختبار يف االستيعاب اؼبفاىيمي ومقياس مهارات التعلم الذايت ،ومقياس أساليب التعلم.
وتكونت عينة الدراسة من()111طالباً ،اختَتت بطريقة عشوائية من طالب الصف األوؿ الثانوي بعنيزة للعاـ الدراسي 1141-1141ىػ.
وقد أسفرت نتائج البحث عن اآلتي-:
يوجد أثر داؿ إحصائياً عند مستوى (= )0.50ؼبعاعبات الرحالت اؼبعرفية عرب الويب(قصَتة اؼبدى -طويلة اؼبدى) اؼبستخدمة يف ىذه الدراسة على االستيعاب
اؼبفاىيمي يف مادة الكيمياء لطالب الصف األوؿ الثانوي لصاحل طالب اجملموعة التجريبية األوذل اليت درست باسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية قصَتة اؼبدى.
يوجد أثر داؿ إحصائياً عند مستوى (= )0.a 05ألساليب التعلم (البصري /السمعي /اغبركي) بالًتتيب على االستيعاب اؼبفاىيمي يف مادة الكيمياء لطالب الصف
األوؿ الثانوي.
يوجد تفاعل داؿ إحصائياً عند مستوى (= ).5a 05بُت اؼبعاعبات وأساليب التعلم يف مهارات التعلم الذايت لطالب الصف األوؿ الثانوي.

-

يوجد تفاعل داؿ إحصائياً عند مستوى (= ) .5a 05بُت اؼبعاعبات وأساليب التعلم يف يوجد تفاعل داؿ إحصائيا عند مستوى ( )5.50بُت اؼبعاعبات وأساليب التعلم
يوجد تفاعل داؿ إحصائيا عند مستوى( )0.a 05بُت اؼبعاعبات وأساليب التعلم يف مهارات التعلم الذايت لطالب الصف األوؿ الثانوي.
الكلمات المفتاحية :تنويع اسًتاتيجيات التدريس ،الرحالت اؼبعرفية عرب الويب( ،)Web Questsأساليب التعلم ،مهارات التعلم الذايت ،االستيعاب اؼبفاىيمي يف مادة
الكيمياء.
املقدمح
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استهدفت ىذه الدراسة التعرؼ على أثر التفاعل بُت تنويع اسًتاتيجيات التدريس بالرحالت اؼبعرفية عرب الويب ( )Web Questsوأساليب التعلم يف تنمية مهارات
التعلم الذايت واالستيعاب اؼبفاىيمي يف مادة الكيمياء لدى طالب الصف األوؿ الثانوي دبحافظة عنيزة باؼبملكة العربية السعودية.
وقد تطلب البحث لتحقيق ىدفو ربديد قائمة لكل من اؼبفاىيم األساسية ومهارات التعلم الذايت ،وبناء عدد من الدروس يف ضوء اسًتاتيجيات الرحالت اؼبعرفية عرب
الويب (قصَتة اؼبدى -طويلة اؼبدى) ،وبناء اختبار يف االستيعاب اؼبفاىيمي ومقياس مهارات التعلم الذايت ،ومقياس أساليب التعلم.
وتكونت عينة الدراسة من()111طالباً ،اختَتت بطريقة عشوائية من طالب الصف األوؿ الثانوي بعنيزة للعاـ الدراسي 1141-1141ىػ.
وقد أسفرت نتائج البحث عن اآلتي-:
يوجد أثر داؿ إحصائياً عند مستوى (= )0.50ؼبعاعبات الرحالت اؼبعرفية عرب الويب(قصَتة اؼبدى -طويلة اؼبدى) اؼبستخدمة يف ىذه الدراسة على االستيعاب
اؼبفاىيمي يف مادة الكيمياء لطالب الصف األوؿ الثانوي لصاحل طالب اجملموعة التجريبية األوذل اليت درست باسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية قصَتة اؼبدى.
يوجد أثر داؿ إحصائياً عند مستوى (= )0.a 05ألساليب التعلم (البصري /السمعي /اغبركي) بالًتتيب على االستيعاب اؼبفاىيمي يف مادة الكيمياء لطالب الصف
األوؿ الثانوي.
-

يوجد تفاعل داؿ إحصائياً عند مستوى (= ).5a 05بُت اؼبعاعبات وأساليب التعلم يف مهارات التعلم الذايت لطالب الصف األوؿ الثانوي.

يوجد تفاعل داؿ إحصائياً عند مستوى (= ) .5a 05بُت اؼبعاعبات وأساليب التعلم يف يوجد تفاعل داؿ إحصائيا عند مستوى ( )5.50بُت اؼبعاعبات وأساليب التعلم
يوجد تفاعل داؿ إحصائيا عند مستوى( )0.a 05بُت اؼبعاعبات وأساليب التعلم يف مهارات التعلم الذايت لطالب الصف األوؿ الثانوي.
الكلمات المفتاحية :تنويع اسًتاتيجيات التدريس ،الرحالت اؼبعرفية عرب الويب( ،)Web Questsأساليب التعلم ،مهارات التعلم الذايت ،االستيعاب اؼبفاىيمي يف مادة
الكيمياء.
املقدمح
تواجو نظم التعلم يف السنوات األخَتة ربديات متعددة األبعاد ،وشكلت تلك التحديات مطلباً ملحاً ،وىو ضرورة إعادة النظر يف النظاـ التعليمي جبميع مدخالتو،
وعملياتو ،وـبرجاتو ،خاصة بعد عدـ قدرة النظاـ اغبارل على تلبية متطلبات الفرد يف اجملتمع اؼبعلومايت الذي نعيشو ،وقد أدى ذلك إذل إجياد مداخل واذباىات حديثة لتطوير
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التعلم وربديثو ،وقد ركزت ىذه اؼبداخل على دور اؼبتعلم ،وجعلتو ؿبور العملية التعليمية ،وأكدت إمكانية تعلم كل طالب ،والوصوؿ بو إذل مستوى اإلتقاف ،وذلك إذا توافر لو
أسلوب التعلم الذي يتناسب وقدراتو وأمناط تعلمو.
بدأت فكرة األخذ بفلسفة التعلم النشط إلكًتونياً وتنويع التدريس تأخذ مكانتها يف السياسات التعليمية ،على أساس أهنا اغبل لكثَت من مشكالت التعلم؛ حيث إهنا
تؤكد أف اؼبتعلم يعد ؿبور العملية التعليمية وىو اؽبدؼ ،وتنويع التدريس يعٍت األخذ يف اغبسباف اختالؼ خلفيات اؼبتعلمُت اؼبعلوماتية وتنويعها ،ومدى استعدادىم للتعلم ،وأمناط
تعلمهم ،مث االستجابة ؽبذه اؼبتغَتات بتنويع التدريس (اليونسكو1553 ،ـ).
وقد زاد االىتماـ بالدعوة إذل التعلم أكثر من التعليم ليصبح الطالب يف ضوء ذلك منتجاً للمعرفة ال متلقياً إياىا .األمر الذي جعل تطوير تعليم صبيع اؼبواد الدراسية
وتعلمها مطلباً ملحاً؛ حيث أشارت بعض األدبيات والدراسات إذل أف كل فرد قابل للتعلم ،وكل متعلم قابل للوصوؿ إذل مستوى التمكن ،وكل متمكن قابل لإلبداع؛ إذا توافرت
لو اسًتاتيجيات التدريس اؼبناسبة(.احملامية1553 ،ـ).
وتقوـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب ( )Web Questعلى زبطيط سلسلة من األنشطة االستقصائية اؼبوجهة من خالؿ شبكة اإلنًتنت عبعل التعلم حقيقياً
وذا معٌت ( ،)Lamb, 2004ويؤكد ىذا اؼبعٌت تعريف زىنج وآخرين ()Zheng & others, 2008؛ فهي تقوـ على االستقصاء يف شبكة اإلنًتنت ،واحتلت اىتماماً كبَتاً من

اؼبربُت يف تكاملها على نطاؽ واسع مع اؼبناىج الدراسية والتعلم العارل ،ىذا من جانب ،ومن جانب آخر يعرفها( )Schweizer & Kossow, 2007على أهنا اسًتاتيجية سهلة
ومنطقية لإلحبار اؼبعريف على شبكة اإلنًتنت لتعميق فهم الطالب وتوسيع تفكَتىم حوؿ اؼبوضوعات اليت ديكن حبثها ،كما يصفها ىالت ( )Halat, 2008بأهنا اسًتاتيجية
تدريسية جيدة متمركزة حوؿ اؼبتعلم قائمة على النظرية البنائية ومهارات التعلم الذايت ،ويف ىذا اإلطار يرى اكبز وبويد (.)Ikpeze & Boyd, 2007أف الويب كويست
اسًتاتيجية تدريسية ،تسمح للطالب دبمارسة مهارات التعلم الذايت ،حيث يستخدمها يف تعلم اؼبوضوعات العلمية ،وىذا قد يسهم يف تنمية االستيعاب اؼبفاىيمي للموضوعات
العلمية.
وؼبا كاف تنويع التدريس يساىم يف مقابلة التعدد واالختالؼ يف أساليب تعلم الطالب داخل الفصل الواحد؛ فإنو ديكن االستفادة من تنوع مستويات اسًتاتيجية
الرحالت اؼبعرفية عرب الويب يف مقابلة أساليب التعلم اؼبختلفة ،حيث يقسم دودج  Dodgeاسًتاتيجيات الرحالت اؼبعرفية عرب الويب إذل نوعُت أو مستويُت ومها(:اسًتاتيجية
الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى -Short-term Web Quest :واسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب طويلة اؼبدىLamb, ( Long-term Web Quest :
 ،)2004وحيث أوصت بعض الدراسات اغبديثة بضرورة أف يقوـ القائموف على التدريس بالعمل على التوفيق بُت أساليب التدريس اؼبستخدمة مع أساليب التعلم اؼبفضلة للطالب
ؼبساعدهتم على ربسُت ربصيلهم ومهارات تعلمهم الذايت ،والتمتع بتعلم جيد (النبهاين1511 ،ـ).
وقد أكد النظاـ التعليمي يف اؼبملكة العربية السعودية يف سعيو على تطبيق أساليب التعلم القائمة على ضرورة االستفادة من احملتوى اإللكًتوين عرب شبكة اإلنًتنت،
وذلك من خالؿ اؼبشروع الشامل لتطوير اؼبناىج ،ومشروع وطٍت نت ،ومشروع اؼبلك عبد اهلل وأبنائو الطلبة للحاسب من خالؿ ربط اؼبدارس بشبكة اإلنًتنت كخطوة أوذل كبو
ىذه اؼبساعي ،وأمدت الوزارة أغلب اؼبدارس بأجهزة اغباسب ،وأنشأت غرفاً لتكوف مراكز ؼبصادر اؼبعلومات والتعلم ،واعتربت الوزارة أف التعلم اإللكًتوين بصوره اؼبختلفة ال يعٍت
ؾبرد استغالؿ اإلمكانات التعليمية اؼبتاحة؛ بل ىو ثورة يف عادل التعلم لتحقيق اؽبدؼ الرابع من األىداؼ السبعة العامة للخطة العشرية العاـ ( )1141 -1111على النحو اآليت:
التوظيف األمثل لالتصاالت وتقنية اؼبعلومات يف التعليم والتدريب جبميع مراحلو ،فإف الدراسة اغبالية تسعى لبحث فاعلية التنويع يف بعض االسًتاتيجيات التعليمية اليت تقوـ على
التعلم النشط إلكًتونياً ،وحيث تستخدـ يف تنويع التدريس مثل :اسًتاتيجية اإللقاء اإللكًتوين بالعرض اؼبتزامن وغَت اؼبتزامن /واسًتاتيجية اؼبناقشات اعبماعية اإللكًتونية E-
 ،Discussionواسًتاتيجية البياف العلمي اإللكًتوين ،واسًتاتيجية التجريب العلمي اإللكًتوين ،واسًتاتيجية التعلم اؼبوجو الذايت ،واسًتاتيجية التعلم بالفريق ،واسًتاتيجية
اؼبشاريع اإللكًتونية  ،E- Projectsواسًتاتيجية حل اؼبشكالت إلكًتونياً  ،E- Problem- Solvingواسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية الويب كويست(قصَتة اؼبدى وطويلة اؼبدى).
(اؽبادي1554 ،ـ)( ،الشرقاوي وعبد الرزاؽ1511 ،ـ).
وؼبا كاف استخداـ الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب يشكل بيئة مناسبة للتعليم والتعلم؛ حيث سيصبح للطالب دور فعاؿ يف تعلم اؼبفاىيم؛ ألف دراسة اؼبفاىيم الكيميائية
ربتاج إذل االستعانة بكثَت من الصور والرسوـ التوضيحية للظواىر الكيميائية ،كما أف ىناؾ حاجة للصوت ،والفيديو التعليمي ،وإجراء التجارب اؼبعملية يف معمل الكيمياء؛
لتوضيح اؼبفاىيم الكيميائية وتفسَتىا ،وكل ىذه اؼبتطلبات وغَتىا ،ديكن تقدديها من خالؿ الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب (قصَتة اؼبدى وطويلة اؼبدى).كما يسهم استخداـ
اسًتاتيجيات الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب يف ربسُت استيعاب الطالب ،وذلك عندما يلتزـ اؼبعلم باغبسابات اآلتية :اختيار روابط اؼبواقع بعناية؛ معتمداً يف ذلك على خربات
الصف الدراسي للطالب ومستوياهتا ،وذبهيز اؼبواقع اليت ديكن الوصوؿ إليها بسهولة ،وتزويد الطالب بوصف ـبتصر عن اؼبواقع اليت سوؼ يتعاملوف معها ،وىذا يسمح للطالب
بعمل أحكاـ سريعة عن اؼبصادر.
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بدأت نظريات التعلم الذايت ومناذجو من مطلع الثمانينات من القرف ا لعشرين يف جهود توضح :ماذا جيب على اؼبتعلم القياـ بو من أجل النجاح يف التعلم
( ،)Boekaerts, 2000ويطلق على التعلم الذايت كثَت من اؼبصطلحات اؼبًتادفة ،ومنها التعلم اؼبوجو ذاتياً  ،Self- Detracted Learningوالتعلم اؼبنظم ذاتياً Self-
.Regulated Learningويعرؼ ال تعلم الذايت بأنو طريقة لتشجيع األفراد على أف يصبحوا متعلمُت معتمدين على أنفسهم ،وىو يعتمد بشكل رئيس على برامج القراءة الذاتية،
وتعرفو العريٍت بأنو النشاط التعليمي الذي يقوـ بو اؼبتعلم مدفوعاً برغبتو الذاتية هبدؼ تنمية استعداداتو ،وإمكاناتو ،وقدراتو مستجيباً ؼبيولو واىتماماتو ،دبا حيقق تنمية شخصيتو
وتكاملها ،وتفاعلو الناجح مع ؾبتمعو(العريٍت1550 ،ـ) ،ومعظم اؼبنظرين يف التعلم الذايت يوافقوف على أف ىذه األفكار واألفعاؿ اؼبتولدة ذاتياً لتحقيق األىداؼ تًتابط مع
األبعاد اإلدراكية ،والوجدانية ،والدافعية ،والسلوؾ.)Zimmerman, 2000(.
وؼبا كانت الرحالت اؼبعرفية ،تتضمن مهاماً وأنشطة ؿبددة للطالب ،سبكنهم من استخداـ مصادر اؼبعرفة اؼبتاحة غبل اؼبشكالت اؼبطروحة ،باإلضافة إذل تعلم مهارات
حياتية مثل االكتشاؼ ،واالستنتاج ،واالستنباط ،والتعميم ،وتقوـ بتشجيع العمل اعبماعي ،وتبادؿ اآلراء واألفكار بيت الطالب ،وذلك ال دينع العمل الفردي ،وتؤدي إذل
إكساب الطالب مهارات البحث من صبع اؼبعلومات وتفسَتىا ،وربليلها ،وعرضها ،وتقوديها ،فإف االستجابات عند التعامل مع اؼبعرفة ال تكوف ؿبددة مسبقاً ،وإمنا يكوف
ىناؾ إبداع وتعلم نشط ومستداـ؛ فهي تكسب ا لطالب مهارة التعلم الذايت من خالؿ البحث يف شبكة اإلنًتنت بشكل خالؽ ومنتج ،وىذا يتجاوز ؾبرد كوهنم متصفحُت ؼبواقع
اإلنًتنت .خاصة أف مادة الكيمياء ليست جامدة وال ثابتة؛ بل إهنا نامية متطورة ،وتزداد مفاىيمها ونظرياهتا يوماً بعد يوـ اتساعاً وعمقاً؛ نظراً للثورة العلمية واؼبعرفية اؽبائلة اليت
يعيشها العادل ،وذلك يتطلب من اؼبتعلمُت أف يتعلموا كيف يصلوف إذل اؼبعرفة بأنفسهم ،وىذا يتطلب منهم تعلم مهارات التعلم الذايت ،وبذلك أصبحت ىدفاً من أىداؼ الًتبية
العلمية.
وعلى الرغم من تعدد الدراسات حوؿ مهارات التعلم الذايت يف فصوؿ التدريس التقليدية ،إال أف ىناؾ ندرة يف الدراسات حوؿ تعزيز مهارات التعلم الذايت خالؿ
شبكة اإلنًتنت ( )Whipp & Chiarelli, 2010إضافة إذل ما أشارت إليو نتائج دراسات (جلجل1552 ،ـ ،طلبة1511 ،ـ) إذل أف بيئة التعلم عرب الويب ،ديكن أف
تكوف أنسب البيئات لتنشيط مهارات التعلم الذايت ،وذلك إذا توافرت أساليب التفاعل ،واالرتباطات ،والوسائط الفائقة اليت سبكن اؼبتعلم من االختيار ،والتفاعل ،والقراءة،
واؼبشاىدة.
وؼبا كانت الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب توفر فرصاً متعددة تتناسب مع صبيع مستويات الطلبة ،كما أهنا ربتوي على أنشطة تعليمية ،تنمي قدراهتم وحاجاهتم
اؼبختلفة ،وتتيح ؽبم حرية التعامل مع احملتوى التعليمي واؼبعريف ،وتنمي الشخصية اؼبتزنة اليت تقف على صبيع اآلراء واغبلوؿ اؼبمكنة ؼبوضوع البحث ،فإف ىذه الدراسة تبحث أثر
التفاعل بُت تنويع اسًتاتيجيات التدريس بالرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب ( ) Web Questsوأساليب التعلم يف تنمية مهارات التعلم الذايت واالستيعاب اؼبفاىيمي يف مادة الكيمياء
لدى طالب الصف األوؿ الثانوي.
مشكهح انثحج:
تؤكد األىداؼ التعليمية لتعليم الكيمياء يف اؼبرحلة الثانوية باؼبملكة العربية السعودية أمهية البحث ،والتقصي يف اغبصوؿ على اؼبعرفة ،والتفكَت ،والتدبر يف نواميس
الكوف .وعلى الرغم من التطور اؼبلحوظ يف مناىج الكيمياء يف الفًتة األخَتة ،والقائم على تنمية مهارات التفكَت والتعلم الذايت للتوصل إذل اؼبعلومات من خالؿ إجراء التجارب،
وتنفيذ األنشطة اؼبختلفة ،ويالحظ أف أغلب طرؽ التدريس اؼبتبعة يف تدريس الكيمياء ،ال تزاؿ تركز على كم اؼبعلومات ،وتلقينها للطالب دوف الًتكيز على مهارات التعلم
الذايت ،فقد كشفت دراسات كل من (اغبذيفي والدغيم1550 ،ـ ،السليم ،1554 ،اغبذيفي واللزاـ 1515 ،ـ) أف تعليم الكيمياء يف اؼبملكة العربية السعودية؛ يواجو
مشكالت كثَتة متمثلة يف النتائج السيئة لطالب الصف األوؿ الثانوي يف اختبارات الفصلُت األوؿ والثاين ،وكثرة عدد الطالب الذين تعطى ؽبم فرصة ثانية لالمتحاف يف مادة
الكيمياء بسبب إخفاقهم يف اؼبرة األوذل ،كما أف درجة استيعاب الطالب للمفاىيم الكيميائية األساسية ضعيفة ،وىو ما أدى إذل شعور الطالب بصعوبة مادة الكيمياء وتصرحيهم
بذلك ،إذل جانب تصريح اؼبعلمُت واؼبهتمُت بتعليم الكيمياء بأف مستوى الطلبة ضعيف.
وعلى نحو أكثر تحديداً فإن الدراسة الحالية تحاول اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي :ما أثر التفاعل بُت تنويع اسًتاتيجيات التدريس بالرحالت اؼبعرفية خالؿ

الويب ( ) Web Questsوأساليب التعلم يف تنمية مهارات التعلم الذايت واالستيعاب اؼبفاىيمي يف مادة الكيمياء لدى طالب الصف األوؿ الثانوي؟
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ويتفرع من هذا السؤال التساؤالت الفرعية اآلتية:
ما أثر تنويع اسًتاتيجيات التدريس بالرحالت اؼبعرفية عرب الويب (( )Web Questsاسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى مقابل -اسًتاتيجية الرحالت
.1
اؼبعرفية عرب الويب طويلة اؼبدى) يف تنمية مهارات التعلم الذايت لدى طالب الصف األوؿ الثانوي؟
ما أثر تنويع اسًتاتيجيات التدريس بالرحالت اؼبعرفية عرب الويب (( )Web Questsاسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى مقابل -اسًتاتيجية الرحالت
.2
اؼبعرفية عرب الويب طويلة اؼبدى) على تنمية االستيعاب اؼبفاىيمي ؼبادة الكيمياء لدى طالب الصف األوؿ الثانوي؟
.3

ما أثر اختالؼ أساليب التعلم اؼبفضلة (السمعي /البصري /اغبركي) يف تنمية مهارات التعلم الذايت لدى طالب الصف األوؿ الثانوي؟

.4

ما أثر اختالؼ أساليب التعلم اؼبفضلة (السمعي /البصري /اغبركي) يف تنمية االستيعاب اؼبفاىيمي ؼبادة الكيمياء لدى طالب الصف األوؿ الثانوي؟

ما أثر التفاعل بُت تنويع اسًتاتيجيات التدريس بالرحالت اؼبعرفية عرب الويب (( )Web Questsاسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى مقابل-
.5
اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب طويلة اؼبدى) وأمناط التعلم يف تنمية مهارات التعلم الذايت لدى طالب الصف األوؿ الثانوي؟
ما أثر التفاعل بُت اسًتاتيجيات التدريس بالرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب (( )Web Questsاسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى مقابل -اسًتاتيجية
.6
الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب طويلة اؼبدى) وأمناط التعلم يف تنمية االستيعاب اؼبفاىيمي ؼبادة الكيمياء لدى طالب الصف األوؿ الثانوي؟
فزوض انثحج:
يحاول البحث الحالي اختبار صحة الفروض اآلتية:
ال توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( ) 5050 = بُت متوسطات درجات الكسب الفعلي يف االستيعاب اؼبفاىيمي للكيمياء للطالب الذين يدرسوف
.1
باسًتاتيجيات التدريس (الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب قصَتة اؼبدى مقابل ،والرحالت اؼبعرفية عرب الويب طويلة اؼبدى) بصرؼ النظر عن أساليب التعلم اؼبفضلة.
ال توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( ) 5050 = بُت متوسطات درجات الكسب الفعلي يف استخداـ االستيعاب اؼبفاىيمي للكيمياء للطالب عينة البحث
.2
ترجع إذل أساليب التعلم اؼبفضلة (السمعي /البصري /اغبركي) بصرؼ النظر عن اسًتاتيجيات الويب كويست اؼبستخدمة.
ال توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( ) 5050 = بُت متوسطات الداخلية لدرجات الكسب الفعلي يف االستيعاب اؼبفاىيمي للكيمياء للطالب يف اجملموعات
.3
التجريبية إذل التفاعل بُت اسًتاتيجيات التدريس (الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى مقابل ،والرحالت اؼبعرفية عرب الويب طويلة اؼبدى) اؼبستخدمة وأساليب التعلم.
ال توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( ) 5050 = بُت متوسطات درجات الكسب الفعلي يف استخداـ مهارات التعلم الذايت للطالب الذين يدرسوف
.4
باسًتاتيجيات التدريس (الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى مقابل ،والرحالت اؼبعرفية عرب الويب طويلة اؼبدى) بصرؼ النظر عن أساليب التعلم اؼبفضلة.
ال توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( ) 5050 = بُت متوسطات درجات الكسب الفعلي يف استخداـ مهارات التعلم الذايت للطالب عينة البحث ،ترجع إذل
.5
أساليب التعلم اؼبفضلة (السمعي /البصري /اغبركي) بصرؼ النظر عن اسًتاتيجيات الويب كويست اؼبستخدمة.
ال توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( ) 5050 = بُت متوسطات الداخلية لدرجات الكسب الفعلي يف استخداـ مهارات التعلم الذايت للطالب يف اجملموعات
.6
التجريبية إذل التفاعل بُت اسًتاتيجيات التدريس (الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى مقابل ،والرحالت اؼبعرفية عرب الويب طويلة اؼبدى) اؼبستخدمة وأساليب التعلم (السمعي/
البصري /اغبركي).
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أهداف انثحج:
يهدف هذا البحث إلى:
.1

التعرؼ على أثر تنويع اسًتاتيجيات التدريس (اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى مقابل -اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب طويلة اؼبدى) يف

تنمية مهارات التعلم الذايت واالستيعاب اؼبفاىيمي يف مادة الكيمياء لديهم.
.2

التعرؼ على أثر اختالؼ أمناط التعلم (السمعي /البصري /اغبركي) يف تنمية مهارات التعلم الذايت ،واالستيعاب اؼبفاىيمي يف مادة الكيمياء لديهم.

.3

التعرؼ على أثر التفاعل بُت تنويع اسًتاتيجيات التدريس (اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى مقابل -اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب طويلة

اؼبدى) وأمناط التعلم اؼبفضلة يف تنمية مهارات التعلم الذايت واالستيعاب اؼبفاىيمي يف مادة الكيمياء لديهم.
أهميح انثحج:
تتضح أهمية البحث الحالي من خالل ما هو متوقع في أن يسهم به في الجوانب اآلتية:
.1

يستفيد من البحث الفئات اآلتية:

معلمو الكيمياء :لتنويع اسًتاتيجيات التعلم اإللكًتوين النشط يف التدريس ،ومراعاة أساليب تعلم الطالب ،وكيفية تنمية مهارات التعلم الذايت كنواة للًتبية اؼبستمرة ،وذلك من
خالؿ (إنتاج دروس الكيمياء بطريقة الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب  -تقدمي اختبار يف االستيعاب اؼبفاىيمي يف مادة الكيمياء  -تقدمي اختبار يف مهارات التعلم الذايت -إعداد
دليلُت للمعلم أحدمها للتدريس باستخداـ (اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى) ،واآلخر للتدريس باستخداـ (اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب طويلة
اؼبدى) لوحديت (التفاعل الكيميائي و اؼبوؿ) -وكتابُت للطالب أحدمها للتعلم باستخداـ (اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى) ،واآلخر للتدريس باستخداـ
(اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب طويلة اؼبدى) لوحديت (التفاعل الكيميائي واؼبوؿ).
مخططو مناهج الكيمياء  :لتطوير مناىج الكيمياء اغبالية دبراحل التعلم العاـ لتتواءـ مع أساليب التعلم اؼبفضلة للطالب دبراحل التعليم اؼبختلفة ،ولتعزيز مناىج الكيمياء بأنشطة
توظف التعلم اإللكًتوين.
الطالب  :تقدمي تصورات خاصة بأساليب التعلم اؼبناسبة للخصائص الفردية لكل متعلم ،مث تقدمي تعلم يتفق مع االستعدادات ،والقدرات ،والسمات الشخصية اليت سبيز
اؼبتعلمُت بعضهم عن بعض ،وتكسبهم القدرة على االعتماد على النفس ،وتدفعهم إذل القياـ بدور إجيايب يف التعلم.
.2

تشكل الدراسة اغبالية استجابة موضوعية ؼبا نادي بو الًتبويوف يف الوقت اغباضر من مسايرة االذباىات اغبديثة يف التدريس وذبريب أساليب ،ومناذج ،واسًتاتيجيات

تعليمية ،قد تؤدي إذل ربقيق نتائج إجيابية يف العملية التعليمية ،كما أهنا جاءت لتوافق ما أوصت بو الدراسات السابقة على ضرورة إجراء اؼبزيد من الدراسات حوؿ فاعلية الويب
كويست يف التعلم ،ومنها دراسة ( )Shing & Wen, 2010و (الفرج( ،)1515 ،جودة.)1554 ،
.3

قد تفيد الدراسة اغبالية مصممي اؼبناىج وواضعيها يف التخطيط لتص ميم دروس أكثر فعالية تواكب العصر اغبارل يف تطبيقها باستخداـ التقنيات اغبديثة ومنها الرحالت

اؼبعرفية خالؿ الويب األكثر فاعلية.
.4

قد تقدـ الدراسة اغبالية تصور يساعد اؼبسؤولُت يف وزارة الًتبية والتعليم واؼبدارس األىلية على اختيار نوع الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب األكثر فعالية لتطبيق التعليم

اإللكًتوين.
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.5

ندرة الدراسات العربية -حسب علم الباحث -فيما يتعلق بتنويع التدريس باسًتاتيجييت (الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى ،والرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب

طويلة اؼبدى).
حدود انثحج:
تتحدد نتائج هذا البحث بالمحددات اآلتية:
.1

اقتصرت ىذه الدراسة على عينة قصدية من طالب الصف األوؿ الثانوي مت اختيارىا وفق معايَت معينة حددىا الباحث يف ضوء طبيعة البحث اغبارل ،وتكونت من

( )111طالباً من طالب الصف األوؿ الثانوي من مدرسيت (عنيزة وبن سعدي) الثانوية للبنُت يف ؿبافظة عنيزة دبنطقة القصيم باؼبملكة العربية السعودية ،وفبن تطوع من معلميهم،
وإدارة مدرستهم ،وأولياء أمورىم للتعاوف مع الباحث يف تنفيذ خطة البحث.
.2

اقتصرت الدراسة على عدد من اؼبواقع التعليمية  Education Sitesاػباصة دبوضوعات (التفاعالت الكيميائية واؼبوؿ) يف مادة الكيمياء واؼبقررة يف الفصل الدراسي

الثاين للعاـ الدراسي (1511/1515ـ) ،حيث استعرض الباحث اؼبواقع التعليمية اؼبتوفرة على اإلنًتنت اليت تدعم مفاىيم موضوعات وحديت (التفاعل الكيميائي واؼبوؿ)،
وموضوعاهتما ،وذبارهبما ،مث قاـ بفحصها وتدقيقها ،واؼبقارنة بُت ىذه اؼبواقع؛ وذلك هبدؼ ربديد أيها خيدـ موضوعات البحث ،وإثرائها باؼبعارؼ ،واألنشطة ،والتجارب،
وربفز الطالب على تعلم اؼبوضوعات ،وتنمي لديهم مهارات التعلم الذايت ،وقد حدد الباحث روابط عدد كبَت من اؼبواقع تعٍت باؼبوضوعات مثل :الشبكة اػبضراء للمناىج
 www.Content.com.saوموقع  ،www.Khayma.comوموقع سيمانور  ،www.noor.comبوابة الرياضيات والعلوـ الطبيعية

www.Obeikaneducatio.com

وبيوتات الكيمياء التعليمية .www.bytocom.com
.3

اقتصرت الدراسة على تنويع اسًتاتيجيات التدريس (الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى ،مقابل الرحالت اؼبعرفية عرب الويب طويلة اؼبدى) داخل غرفة الصف.

.4

اقتصرت الدراسة على ثالثة من أساليب التعلم اؼبفضلة وىي( :السمعي /البصري /اغبركي) ،كما اقتصرت الدراسة على طبس من مهارات التعلم الذايت ،وىي( :البحث

عن اؼبعلومات واؼبلفات وربميلها من شبكة اإلنًتنت -استخداـ برامج اؼبخترب اعباؼ للكيمياء -التعاوف مع اآلخرين يف عملية التعلم -ربمل اؼبسؤولية وإدارة الوقت -التقومي الذايت).
.5

اقتصر قياس االستيعاب اؼبفاىيمي على اؼبستويات( :التوضيح ،والتفسَت ،والتطبيق ،واؼبنظور) ،من خالؿ اختبار االستيعاب اؼبفاىيمي يف مادة الكيمياء من إعداد

الباحث.
مصطهحاخ انثحج:
تضمن البحث مجموعة من المصطلحات وفيما يلي تعريفها:
-

التفاعل :التأثَت اؼبشًتؾ للمتغَتات اؼبستقلة (تنويع اسًتاتيجيات التدريس الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب ،وأساليب التعلم اؼبفضلة) يف اؼبتغَتات التابعة (االستيعاب

اؼبفاىيمي ومهارات التعلم الذايت).
-

تنويع استراتيجيات التدريس :استخداـ ؾبموعة متنوعة من اإلجراءات التدريسية لتعليم طالب الصف األوؿ الثانوي وتعلمهم ؼبادة الكيمياء لالستجابة الحتياجاهتم

التعليمية اؼبختلفة ،وسيعتمد الباحث يف ىذه الدراسة اسم الرحالت اؼبعرفية عرب الويب.
-

استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب :اسًتاتيجية البحوث اؼبوجهة اليت تقوـ على أنشطة تربوية ىادفة وموجهة استقصائياً ،تستند إذل عمليات البحث يف اؼبواقع

اؼبختلفة ذات العالقة اؼبباشرة باؼبهمات اؼبوكلة للطلبة واؼبتوافرة على شبكة اإلنًتنت ،واحملددة من قبل اؼبعلم؛ هبدؼ الوصوؿ الصحيح واؼبباشر إذل اؼبعلومات اؼبطلوبة بأقل وقت
وجهد فبكنُت.
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-

استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب قصيرة المدى :اسًتاتيجية البحوث اؼبوجهة اليت تقوـ على ؾبموعة من اإلجراءات التعليمية اليت يقوـ هبا اؼبتعلم لإلجابة عن

تساؤؿ أو استقصاء موجة ،أو مشكلة تتطلب عمليات عقلية سهلة ،وتقدـ للطلبة الدارسُت لوحديت (التفاعل الكيميائي واؼبوؿ) يف مادة الكيمياء بالصف األوؿ الثانوي باستخداـ
شبكة اإلنًتنت؛ إذ يزودوف دبواقع إنًتنت يسهل التعامل معها ،وهتدؼ إذل تزويدىم دبعارؼ سهلة وؿبددة ،يبلغ مداىا الزمٍت من (حصة إذل حصتُت) دراسيتُت.
-

استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب طويلة المدى :اسًتاتيجية البحوث اؼبوجهة اليت تقوـ على ؾبموعة من اإلجراءات التعليمية اليت يقوـ هبا اؼبتعلم لإلجابة عن

تساؤؿ ،أو استقصاء موجة ،أو مشكلة تتطلب عمليات عقلية عليا مثل التحليل والتقومي ،وربتاج إذل فًتة زمنية طويلة لتنفيذىا ،تًتاوح بُت (أسبوع أو أسبوعُت) ،ويقدـ حصاد
الويب كويست طويلة اؼبدى يف شكل عروض شفوية أو يف شكل حبث ،أو ورقة عمل ،للعرض على الشبكة ،وقد تتطلب ىذه العروض -إضافة إذل اإلجابة عن األسئلة احملورية
للمهمة -التحكم يف أدوات كمبيوترية متقدمة ،كربامج العروض التقدديية مثل :برنامج باوربوينت ،أو برامج معاعبة الصور ،أو لغة الًتميز  ،HTMLأو برامج تطوير تطبيقات
الوسائط اؼبتعددة.
-

أساليب التعلم المفضلة :حددت الدراسة اغبالية تعريف أمناط التعلم اؼبفضلة إجرائياً بأهنا :ؾبموعة اؼبؤشرات والسلوكيات اإلدراكية ،والوجدانية ،واؼبهارية الثابتة نسبياً

يف التفاعل اؼبتعلم مع البيئة احمليطة بو هبدؼ استيعاهبا والتكيف معها ،وحدد منط التعلم للطالب يف ضوء التكرار األكثر الستجاباتو على مفردات اؼبقياس اؼبنتمية إذل النمط الذي
صنف فيو ،وىي:


أسلوب التعلم السمعي(التعلم من خالل اإلنصات):ؾبموعة من االستعدادات النفسية ،واؼبعرفية ،واغبسية ،اليت من شأهنا أف ذبعل طريقة التعلم اؼبفضلة لدى الفرد

الطريقة اليت تعتمد على استخداـ اؼبثَتات السمعية لفهم مادة التعلم ،واؼبتعلم ذو أسلوب التعلم السمعي يفضل طريقة التعلم اليت تعتمد على استخداـ اؼبواد التعليمية السمعية مثل
احملاضرات اللفظية ،وأشرطة الكاسيت ،والتعليمات اللفظية ،والشرح اؼبباشر (النادي1554 ،ـ).


أسلوب التعلم البصري (التعلم من الرؤية) :ؾبموعة من االستعدادات النفسية ،واؼبعرفية ،واغبسية ،اليت من شأهنا أف ذبعل طريقة التعلم اؼبفضلة لدى الفرد الطريقة

اليت تعتمد على استخداـ اؼبثَتات البصرية يف التعلم ،واؼبتعلم ذو األسلوب البصري يفضل طرؽ التعلم اليت تعتمد على استخداـ اؼبواد التعليمية اؼبصورة ،واليت تتضمن األشكاؿ
التوضيحية ،واؼبخططات ،والشفافيات ،واػبرائط إلدراؾ اؼبعلومات وتنظيمها ،والتعامل مع اآلخرين ،وإدراؾ العادل يف صورة ذىنية ،وىذا النمط من اؼبتعلمُت ،حيتاج لرؤية
تعبَتات وجو اؼبعلم ،وربركاتو ،وإشاراتو (.)Fleming, Neil, 2006


أسلوب التعلم الحركي (التعلم من خالل الحركة) :ؾبموعة من االستعدادات النفسية ،واؼبعرفية ،واغبسية ،اليت من شأهنا أف ذبعل طريقة التعلم اؼبفضلة لدى الفرد

طريقة تعتمد على استخداـ يديو وجسمو لفهم خربة التعلم ،واؼبتعلم ذو األسلوب ا غبركي يف التعلم يفضل طرؽ التعلم اليت تعتمد على القياـ باألنشطة اليدوية واستخداـ اؼبواد
التعليمية اليت تتيح لو أف جيرب األشياء ،ويلمسها ،ويستخدمها ،ويتعلم من خالؿ اغبركة واألداء ،ويتعلم أفضل دبمارسة األنشطة واستخداـ أجزاء اعبسم للتعبَت عن األفكار
واؼبشاعر (.)Boyle, Elizabeth, 2003
-

مهارات التعلم الذاتي  :العمليات اليت تعتمد على األداء الفعلي للمتعلم وفق خطوة الذايت يف صبع احملتوى اؼبراد دراستو لوحديت (التفاعل الكيميائي واؼبوؿ) من اؼبصادر

التعليمية اؼبختلفة ،وتصنيفو ،وفهمو ،وتتضمن تلك العمليات طبس مهارات رئيسة ،وىي( :البحث عن اؼبعلومات واؼبلفات ،وربميلها من شبكة اإلنًتنت -استخداـ برامج
اؼبخترب اعباؼ للكيمياء -التعاوف مع اآلخرين يف عملية التعلم -ربمل اؼبسؤولية وإدارة الوقت  -التقومي الذايت).
-

االستيعاب المفاهيمي :عملية معرفية ذىنية واعية ،يقوـ فيها اؼبتعلم بتوليد معٌت أو خربة مع ما يتفاعل معو من مصادر ـبتلفة ،من خالؿ اؼبالحظة اغبسية اؼبباشرة

للظواىر اليت يصادفها ،واليت ترتبط باػبربة ،أو قراءة شيء عنها ،أو مشاىدة أشكاؿ توضيحية ،أو االشًتاؾ يف مناقشة عن ىذه اػبربة ،حيث هتدؼ ىذه العملية اؼبعرفية إذل
تطوير اؼبعرفة احملزونة لدى اؼبتعلم هبدؼ توليد معلومات ،وخربات جديدة( .قطامي وعمور1550 ،ـ) ،ويقصد باالستيعاب اؼبفاىيمي يف ىذا البحث قدرة الطالب على توضيح
اؼبادة العلمية اؼبقدمة لو يف وحديت (التفاعل الكيميائي واؼبوؿ) ،وتفسَتىا ،وتطبيقها ،واكتساهبا من معارؼ يف مواقف جديدة ،وامتالكو معرفة لذاتو وطريقة تعلمو ،ويقاس
إحصائياً بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب يف اختبار االستيعاب اؼبفاىيمي اؼبعد من قبل الباحث.
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اإلطار اننظزي نهثحج
يتضمن اإلطار النظري ثالثة ؿباور رئيسة :وىي (تنويع التدريس ،والرحالت اؼبعرفية عرب الويب ،وأساليب التعلم اؼبفضلة) وفيما يأيت التعريف بكل ؿبور من احملاور
الثالثة:
أوال :تنويع التدريس Differentiating Instruction

تقوـ فلسفة تنويع التدريس على مساعدة كل طالب يف ربقيق أىداؼ اؼبنهج ،مهما كاف مستواه ،أو نوع ذكائو ،أو أسلوب تعلمو ،وذلك من خالؿ تطويع
اسًتاتيجيات التدريس تبعاً لالختالفات يف القدرات ،واؼبيوؿ ،واؼبهارات بُت اؼبتعلمُت يف الفصل.
ويتفق مفهوـ تنويع التدريس مع الفلسفات الًتبوية اغبديثة ففي الوقت الذي يرى جوناسُت ()Jonassenمصمم التعليم البنائي أف ؿبتوى التعليم ليس ثابتاً ،وليس
ؿبدداً سلفاً ،وأف تصميم التدريس ينبغي أف يتم بعد معرفة احتياجات اؼبتعلم ،وىذا يؤكد على ضرورة ربقيق تنوع التدريس ،وتؤكد فلسفة التعلم النشط ومبادئو على تصميم
بيئات تعليمية متنوعة تتسم باسًتاتيجيات متعددة ،فبا جيعل اؼبتعلم يف موقف اؼبسؤولية الفردية واعبماعية ،كما أكد جارنر صاحب نظرية الذكاءات اؼبتعددة على ضرورة ربقيق
تنويع التدريس ؼبقابلة احتياجات التالميذ على اختالؼ أساليب تعلمهم ومستويات ذكائهم ،ومن أىم االذباىات التعليمية اغبديثة جاءت نتائج حبوث عمل اؼبخ البشري وأمناط
التعلم لتؤكد على أمهية تنويع اسًتاتيجيات التدريس لتتماشى مع تنوع قدرات الطالب ،وميوؽبم ،ومهاراهتم يف الفصل ،دبعٌت أف اؼبعلم يغَت ويعدؿ يف عناصر اؼبنهج؛ لتتوافق مع
خصائص اؼبتعلمُت ،وليس العكس ،فال ينبغي للمعلم أف يتوقع أف يغَت اؼبتعلموف أنفسهم؛ لتتوافق مع اؼبنهج.)Subban, 2006( ،
إف تنويع التدريس يؤكد التعرؼ على احتياجات اؼبتعلمُت اؼبختلفة ،ومعلوماهتم السابقة ،واستعدادىم للتعلم ،ومستواىم اللغوي ،وميوؽبم ،وأساليب تعلمهم
اؼبفضلة ،مث االستجابة لكل ذلك يف عملية التدريس .إذف تنويع التدريس عملية تعليم وتعلم لطالب بينهم اختالفات كثَتة يف فصل دراسي واحد ،وتؤكد (النادي1554 ،ـ) أف
تنويع التدريس يتم يف ضوء معرفة مستويات الطالب ،وميوؽبم ،وأساليب تعلمهم .ويفشل تنويع التدريس لو حاولنا إجبار الطالب على التعامل مع ؿبتوى ،أو طريقة ،أو منهج،
ال يتواءـ مع خصائصهم الشخصية.
ثانياً :الرحالت المعرفية عبر الويب (:)Web Quests
يعرؼ على أهنا نشاط قائم على االستقصاء يتيح للطالب استخداـ اؼبصادر واألدوات القائمة على شبكة اإلنًتنت عبعل التعلم حقيقياً وذا معٌت

( Dodge, 1995,-

.)Lamb, 2004
ويؤكد على ىذا اؼبعٌت تعريف زىنج وآخرين ( )Zheng et al., 2008بأهنا مدخل قائم على االستقصاء يف شبكة اإلنًتنت ،والذي احتل اىتماماً كبَتاً من اؼبربُت يف
تكاملو على نطاؽ واسع مع اؼبناىج الدراسية والتعليم العارل ،ىذا من جانب ،ومن جانب آخر تعد طريقة سهلة ومنطقية لإلحبار اؼبعريف على شبكة اإلنًتنت لتعميق فهم الطالب
وتوسيع تفكَتىم حوؿ اؼبوضوعات اليت ديكن حبثها (.)Schweizer & Kossow, 2007كما أهنا أنشطة قائمة على الكمبيوتر توجو الطالب للتعلم من خالؿ االستخداـ
الواسع لشبكة اإلنًتنت( ،)Maddux & Cumminges, 2007- Milson & Downey, 2001وزبتلف األنشطة التعليمية اليت يقوـ هبا اؼبتعلم من خالؿ اسًتاتيجيات
الرحالت اؼبعرفية عرب الويب عن األنشطة التقليدية اليت يت م فبارستها يف غرفة الصف اليت تركز على أف يقوـ الطالب باستظهار اؼبعرفة وحفظها من أجل اسًتجاعها وكتابتها يف ورقة
االمتحاف هبدؼ اغبصوؿ على الدرجات ،وىذا خيتلف سباماً عما يقوـ بو الطالب عند البحث عن النصوص ،والبيانات ،والصور ...اخل ،وذلك بواسطة ؿبركات البحث مثل:
( ،)Google, Yahoo, Alta Vistaحيث يشَت جاكولُت ( )Jacqueline, 2007إذل أف اسًتاتيجيات الرحالت اؼبعرفية عرب الويب تعتمد يف اؼبقاـ األوؿ على "أنشطة تربوية
تقوـ على عمليات البحث يف شبكة الويب؛ هبدؼ الوصوؿ الصحيح واؼبباشر للمعلومة بأقل جهد ،وهتدؼ يف الوقت نفسو إذل تنمية القدرات الذىنية للمتعلمُت ،ويطلق عليها
العديد من التسميات مثل الويب كويست ،أو الرحالت اؼبعرفية عرب الويب ،أو رحالت التعلم االستكشافية ،أو اإلحبار االستقصائي الشبكي ،وسيعتمد الباحث يف ىذه
الدراسة اسم الرحالت اؼبعرفية عرب الويب ،وديكن التمييز بُت نوعي الرحالت اؼبعرفية عرب الويب من خالؿ اؼبقارنة اؼبوضحة باعبدوؿ (.)Lamb, 2004( )1
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جدول ( )7المقارنة بين استراتيجيات الرحالت المعرفية خالل الويب (قصيرة المدى -طويلة المدى)
استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب كويست قصيرة
المدى

وجه المقارنة

استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب كويست طويلة
المدى

من حصة إذل  4حصص

مدهتا

من أسبوع إذل شهر كامل

الوصوؿ إذل مصادر اؼبعلومات ،واكتساهبا ،وفهمها،
واسًتجاعها

ىدفها

اإلجابة عن أسئلة ؿبورية ؼبهمة العمل وتطبيق اؼبعرفة

عمليات ذىنية بسيطة كالتعرؼ على مصادر اؼبعلومات
واسًتجاعها

متطلباهتا

عمليات ذىنية متقدمة كالتحليل ،والًتكيب ،والتقومي

مع اؼببتدئُت ،وكمرحلة أولية للتحضَت للرحالت اؼبعرفية طويلة
اؼبدى

استخدامها

طالب قادروف على التحكم يف أدوات حاسوبية متقدمة

يقدـ اؼبتعلم مصادر الرحلة يف شكل سهل مثل الئحة بعناوين
اؼبوقع

تقوديها

يقدـ اؼبتعلم حصاد الرحلة يف شكل عروض شفوية أو
شكل مكتوب للعرض على الشبكة

وتعتمد اسًتاتيجيتا الرحالت اؼبعرفية عرب الويب على االستقصاء ،والتساؤؿ ،والبحث ،واالكتشاؼ ،وتقوـ جزئياً أو كلياً على اؼبصادر اإللكًتونية اؼبوجودة على
الويب واؼبنتقاة مسبقاً مع إمكانية دمج ؾبموعة أخرى من اؼبصادر كاجملالت ،والكتب ،واألقراص اؼبدؾبة ،أو أي مصادر أخرى للمعرفة (إظباعيل وعبده1553 ،ـ) ،ويؤكد
( )Dodge, 2007على أف ىذه االسًتاتيجيات مرنة ديكن استخدامها يف صبيع اؼبراحل الدراسية ويف كافة اؼبواد والتخصصات؛ وذلك ألف اؼبتفحص لفلسفة ىذه الطريقة جيد أهنا
تقوـ على افًتاضات نظرييت بياجيو والبنائية من خالؿ مبدأ بنائية اؼبعرفة ،أي إف الفرد ىو الذي يبٍت معرفتو بنفسو ،وإعادة بناء الفرد ؼبعرفتو من خالؿ عملية تفاوض اجتماعي مع
اآلخرين ،وأمهية ىذا التفاعل االجتماعي يف ربقيق النمو العقلي وبناء اػبربة القائمة على النشاط ،حيث يعمل التالميذ معاً بطريقة صباعية تعاونية من أجل إنتاج اؼبعرفة واستيعاهبا،
وبناء خرباهتم التعليمية بأنفسهم ،فاإلجابات للمهمات اليت يزود اؼبتعلموف هبا غَت معروفة لديهم.
ويرجع بعض الباحثُت أثر الرحالت اؼبعرفية يف ربسن نتائج التعل م إذل تعدد أنواع اؼبهاـ اليت يقوـ هبا الطالب وأشكاؽبا أثناء الرحلة اؼبعرفية عرب الويب ،ومن ىذه اؼبهاـ:
(.)Dodge, 2007
-

التجميع  :عملية يتم فيها البحث عن معلومات ؿبددة خاصة بالتفاعل الكيميائي واؼبوؿ من مصادر ـبتلفة ،قاـ الباحث بتحديدىا من مصادر ـبتلفة ،وكتابتها،

وتنسيقها ،وتنظيمها بصورة معينة ،وجيب أف يقوـ الطالب هبا ،وعرضها أماـ زمالئو يف الفصل.
-

صياغة المادة :يقوـ الطالب بصياغة اؼبادة بلغتو اػباصة من خالؿ عدة أسئلة أعدىا الباحث.

-

التحقق والتتبع :يتم توظيف مهارة التحليل للمعلومات من مصادر ـبتلفة ،يتوجب على الطالب بعد البحث أف يقوـ باإلجابة عن ورقة عمل[ ،احذؼ الفاصلة]

أعدىا اؼبعلم للتحقق من تعلمو.
-

تنفيذ التجارب العملية  :يقوـ الطالب دبتابعة اإلجراءات احملددة لتنفيذ التجارب العملية ،خاصة بوحدة التفاعل الكيميائي ،وباستخداـ أدوات اؼبعمل االفًتاضي

(اعباؼ) ،وىناؾ بعض اؼبواقع على اإلنًتنت تتيح فبارسة بعض األنشطة العملية ،وجيب أف يتضمن( :صياغة الفرضيات اؼبعتمدة على الفهم للمعرفة من خالؿ استطالع بعض
اؼبواقع العلمية -فحص الفرضيات من خالؿ صبع البيانات -ربديد الفرضيات أو البدائل اليت تدعم وتصف النتائج يف تقرير خاص (.)Kossow, 2007
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-

التحليل  :يقوـ الطالب بالبحث عن أوجو الشبو واالختالؼ بُت األشياء؛ لتوضيح اؼبفاىيم ،وكذلك البحث عن العالقة بُت السبب والنتيجة بُت ؾبموعة من اؼبتغَتات

ومناقشتها ،فمثالً :ديكن مقارنة تفاعالت التكوين وتفاعالت اإلحالؿ ،وعمل تأمل واستنتاج عن أوجو الشبو واالختالؼ بُت التفاعلُت.
ويرى الباحث أف تنويع أشكاؿ اؼبهاـ اليت من اؼبمكن أف يقوـ هبا الطالب يف أثناء تنفيذه للرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب ،يلعب دوراً مهماً يف خلق بيئة مثَتة وحافزة
للطالب وتفاعلو مع زمالئو ،وىذا يساعد على ربسُت استيعاب الطالب للمفاىيم الكيميائية ،وتنمية مهارات التعلم الذايت.
ثالثاً :أساليب التعلم المفضلة:
بدأت فكرة أساليب التعلم )Learning- Style Theory( ،على يد كارؿ يونج عاـ  ،1412وىو يُعد األب لنظرية أسلوب التعلم (
) 1997؛ فقد الحظ الفروؽ الرئيسة يف الطريقة اليت يدرؾ هبا الطلبة اؼبعلومات ويتخذوف هبا ،مث أدرؾ الًتبويوف بعد ذلك نتائج أحباث االختصاصُت اؼبعرفيُت والنفسيُت يف ؾباؿ

Snyder & Pevini,

الفروؽ الفردية وأساليب التعلم ،فبا أثار اىتمامهم إذل كيفية العمل مع الطلبة اؼبختلفُت داخل اؼبواقف الصفية .وتوصل الباحثوف إرل أف كافة أساليب التعلم تلتقي يف نقطتُت
رئيستُت مها.)Hanson, 1995( :
.1

تركيزىا على عملية  :Processإذ إف صبيع أساليب التعلم توجهت لعملية التعلم ،أي كيف يدخل الطالب اؼبعلومات إذل نظامو اؼبعريف ،وكيف يفكر يف ىذه اؼبعلومات

ويعاعبها ،ويقيم النتائج اؼبتمخضة عنها.
.2

التأكيد على الشخصية :)Personality( :إذ يعتقد منظرو أساليب التعلم أف التعلم يعد نتيجة للعمل الشخصي والتفرد يف األفكار واؼبشاعر؛ إذ ترتبط أساليب التعلم

بالطلبة الذين يعدوف أىم جوانب العملية التعليمية.
وللتعريف بأساليب التعلم نالحظ أف األدب الًتبوي يزخر بالعديد من التعريفات اػباصة بأساليب التعلم ،فيعرفها لو ) Loo (2002على أهنا وصف لالذباىات
والسلوكيات اليت ربدد طريقة الفرد اؼبفضلة يف التعلم ،ويشَت لينا ) Lena (2006يف تعريفو على أهنا الطريقة اليت يستجيب هبا الفرد ؼبثَتات البيئة ،ويتفاعل معها يف سياؽ التعلم؛
فهو التفضيل اؼبتمايز للتعلم ،يتغَت أحياناً ،ويف أحياف أخرى يكوف على درجة عالية من الثبات ،فأساليب التعلم ليست قدرات يستخدمها الفرد يف معاعبة اؼبعلومات؛ بل ىي
طريقة الفرد اؼبفضلة يف معاعبة اؼبعلومات ويف استخداـ القدرات اليت ديتلكها .ومن جهة أخرى يرى زىنج ) Zhang (2002أف أسلوب التعلم سلوؾ إنساين خيتلف باختالؼ
األفراد.
وىناؾ تصنيفات كثَتة ألساليب التعلم تشَت إذل أف الفرد قد يفضل أسلوباً واحداً أو أكثر يف اؼبواقف التعليمية اؼبختلفة ،وقد قاـ العديد من اؼبهتمُت دبجاؿ التعلم
بوضع تصنيفات ـبتلفة ومتنوعة ألساليب التعلم ،ومن أشهر ىذه التصنيفات منوذج ( )(V A K) (Visual/ Auditory/ Kinestheticألمناط التعلم حسب اغبواس
اؼبستخدمة ،فهناؾ ما نسبتو  %45 -%15من الطالب يتذكروف ما يسمعوف ،و %15منهم يتذكروف ما يروف أو يقرؤوف ،وىناؾ كثَتوف فبن حيبوف أف يكتبوا أو يستعملوا
أصابعهم بطريقة حركية معينة؛ كي يساعدوا أنفسهم على تذكر اغبقائق ،كما أف ىناؾ فريقاً آخر يفضل استعماؿ اؼبعلومات يف حياهتم العملية (.)Sayles & Shelton, 2005
حانيا :اندراساخ وانثحىث انساتقح:
مت تصنيف الدراسات والبحوث السابقة اليت سبكن الباحث من االطالع عليها وفق ثالثة ؿباور ىي:
.1

دراسات تناولت تنويع التدريس :يف إطار االىتماـ بتنويع التدريس أجريت دراسات قليلة -يف حدود علم الباحث  -استهدفت اختيار اسًتاتيجيات متنوعة لتحقيق

تنويع التدريس ،ومن ىذه الدراسات دراسة ىندي (1551ـ) ،واليت أكدت فعالية تنويع اسًتاتيجيات التعلم النشط يف تعليم وحدة دبقرر األحياء يف تنمية قدرة الطالب بالصف
األوؿ الثانوي الزراعي على اكتساب اؼبفاىيم البيولوجية ،وتقدير الذات ،واالذباه كبو االعتماد اإلجيايب اؼبتبادؿ.
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كما أشارت دراسة ىوؿ ومَت ( ) Hall & Meyer, 2003إذل إمكانية التوفيق بُت خصائص الطالب واؼبهاـ التعليمية كأسلوب لتنويع التدريس ،وذلك من خالؿ
إمداد الطالب بقائمة مداخل التدريس؛ ليختار منها الطالب ما يناسبو للحصوؿ على النتائج اؼبطلوبة.
وتضيف دراسة دياموند ( )Daimond, 2007ضرورة تنويع اسًتاتيجيات التدريس؛ وذلك لألسباب اآلتية(:ال يوجد متعلماف متشاهباف يف العقل ،وال يوجد متعلماف
يتم تعلمهم بنفس االسًتاتيجية ،والبيئة اؼبناسبة ؼبتعلم قد ال تكوف مناسبة آلخر يف التعلم) ،بينما كشفت دراسة النادي (1554ـ) عدـ داللة التفاعل بُت تنويع اسًتاتيجيات
التدريس ومنط تعلم الطالبات يف تنمية عادات (اؼبثابرة ،واؼبرونة ،والتأين) ،وتؤكد دراسة مصطفى(1515ـ) وجود تأثَت ذي داللة تنويع اسًتاتيجيات التدريس يف تنمية الدافع
لإلقباز العاـ والفٍت ،واالذباه كبو التعلم.
.2

دراسات تناولت الرحالت المعرفية عبر الويب ( : )Web Questsتوجد عدة دراسات أكدت أمهية استخداـ الرحالت اؼبعرفية عرب الويب يف التدريس ،منها دراسة

جاسكل وآخرين( )Gaskill et al., 2006اليت استهدفت التعرؼ على اذباىات الطالب ذباه اسًتاتيجية الويب كويست ،وقد توصلت الدراسة إذل عدـ وجود فروؽ ذات داللة
إحصائية يف نواتج التعلم بُت طالب اجملموعة التجريبية اليت درست بالويب كويست واجملموعة الضابطة اليت درست بالطريق التقليدية ،لكن أبدت اجملموعة التجريبية استمتاعاً
بالعمل بشكل كبَت هبذه الطريقة ،ودراسة ألن واسًتبت ) Allan & Stree (2007اليت استهدفت التعرؼ على أثر استخداـ اؼبعرفة القائمة على الويب كويست يف تدريب معلمي
اؼبرحلة االبتدائية زبصص رياضيات ،والتعرؼ على اذباىاهتم ،ومت تطبيق استبياف على ( )40طالب للتعرؼ على اذباىاهتم وتصوراهتم ذباه الويب كويست ،وقد توصلت الدراسة
إذل أف طريقة الويب كويست فاعلة وذات تأثَت يف تنمية ىذه اؼبعرفة والتعليم عارل الرتبة ،ودراسة ىالت 1553b( Halatـ) واستهدفت التعرؼ على أثر استخداـ الويب كويست
على تنمية دافعية طالب شعبة التعليم األساسي واذباىاهتم يف كلية الًتبية يف مادة الرياضيات البالغ عددىم ()151طالب ،وقد مت استخداـ استبياف بطريق ليكرت للتعرؼ على
اذباىاهتم ،ومت تطبيقو قبلياً وبعدياً على اجملموعة التدريبية اليت درست بالويب كويست واجملموعة الضابطة ،وتوصلت الدراسة إذل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف تكوين
اذباىات إجيابية كبو مقرر الرياضيات بُت اجملموعة التجريبية والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبية ،وفيما يلي التعريف بالدراسات اػباصة دبتغَتي الدراسة التابعُت ،ومها االستيعاب
اؼبفاىيمي ومهارات التعلم الذايت.
()1

دراسات تناولت الرحالت المعرفية خالل الويب وتنمية االستيعاب المفاهيمي وتشَت دراسة ( )Abbit & Ophus, 2008من خالؿ مراجعتهما لكثَت من

الدراسات حوؿ الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب إذل وجود تأثَت إجيايب ؽبذه االسًتاتيجية يف االستيعاب اؼبفاىيمي ،وأشارت نتائج دراسة دونفاف ) Donovan (2005إذل أف
استخداـ الويب كويست؛ يزيد من اكتساب الطلبة للمفاىيم الصحيحة ،وتوسيع مداركهم .كما أهنا تنمي مهارات التواصل والتفاعل بُت الطلبة ،كما توصلت دراسة جاد اهلل
( 1551ـ) إذل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف التحصيل واالذباه بُت درجات اجملموعتُت التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية ،بينما دل تكشف
دراسة ) Dodge (2007وجود أي فروؽ يف النتائج بُت اجملموعتُت التجريبية والضابطة ،كما أشارت دراسة اغبيلة ونوفل (1553ـ) إذل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصاحل طلبة
اجملموعة التجريبية اليت تعلمت باسًتاتيجية الويب كويست طويلة اؼبدى ،وذلك يف تنمية التفكَت الناقد أوالً لصاحل طلبة قصَتة اؼبدى ثانياً ،وكذلك وجود فروؽ ذات داللة إحصائية
لصاحل اجملموعة اسًتاتيجية الويب كويست طويلة اؼبدى يف تنمية التحصيل أوالً ،مث لصاحل طلبة اجملموعة التجريبية اسًتاتيجية الويب كويست قصَتة اؼبدى مقارنة بأداء طالب
الطريقة التقليدية ثانياً ،كما توصلت دراسة الفرج ( 1515ـ) إذل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف تنمية االستيعاب اؼبفاىيمي ،حيث اقتصرت الدراسة على اؼبستويات الثالثة
األوذل من االستيعاب اؼبفاىيمي لصاحل اجملموعة التجريبية اليت درست بالويب كويست قصَت اؼبدى.
()2

دراسات تناولت الرحالت المعرفية خالل الويب وتنمية مهارات التعلم الذاتي :وقد توصلت دراسة ( )Wood & Quitadamo, 2007إذل أف استخداـ

الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب أسهم يف تنمية مهاريت التخيل والتجرد لديهم ،كما أكدت دراسة أكبزو بويد ( )Ikpeze & Boyd, 2007فعالية اسًتاتيجية الويب كويست يف
تنمية مهارات التنوير العلمي ،ومهارات التفكَت عارل الرتبة لدى طالب الصف السادس االبتدائي ،كما كشفت دراسة ( )Li & Yang, 2007أف الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب
ظبحت للطالب أف يستكشفوا ،ويتحققوا بأنفسهم من اؼبعلومات ،وحيققوا بناء معرفياً خاصاً هبم ،إضافة إذل التعامل مع اؼبعرفة بطريقة عملية مفيدة ،ال تعتمد على اغبفظ
واالستظهار ،وىذا أسهم يف تنمية مهارات التفكَت العلمي ،وكذلك زيادة الدافعية للتعلم لصاحل اجملموعة التجريبية ،كما أشارت دراسة (جودة1554 ،ـ) إذل وجود فروؽ ذات
داللة إحصائية يف تنمية مهارات التفكَت العلمي لصاحل اجملموعة التجريبية ،وتضيف نتائج دراسة  Shing & Wen, 2010إذل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعتُت يف
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األداء التعليمي يف مادة اؼبوسيقى لصاحل اجملموعة التجريبية ،كما تشَت نتائج دراسة ( )Hui Yang, 2011إذل أف استخداـ الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب اليت قدمت للمعلمُت يف
الدورات التدريبية ،طورت لديهم كثَتاً من اؼبهارات منها( :التعلم التعاوين ،والتفكَت اإلبداعي ،والتفكَت الناقد).
.3

دراسات تناولت أساليب التعلم المفضلة :أكدت عدة دراسات أمهية مراعاة أساليب التعلم اؼبفضلة لدى اؼبتعلمُت يف حدوث ربسن كبَت يف كل من االستيعاب

اؼبفاىيمي للطلبة ودرجة انضباطهم يف اؼبدرسة ،عندما يكوف تعليمهم متضمناً ما يفضلونو من أساليب التعلم ( ،)Grigorenko & Sternberg, 1997كما أكدت بعض
الدراسات أف إتاحة الفرصة للطلبة ليتعلموا باألسلوب الذي يفضلونو لو أثر إجيايب يف توليد اغبوافز لديهم ،وزيادة درجة الدافعية إذل التعلم عندىم ( .)Snyder, 2000وقد أكدت
الدراسة اليت أجرهتا دف ) Dunn, (2001أف طلبة الصف الواحد يتعلموف بأساليب تعلم متنوعة ،وأف أداء الطلبة يف اؼبواد التعليمية اؼبختلفة يتأثر بأساليب تعلمهم ،وأف ربصيل
الطلبة يتأثر إجيابياً حُت تتفق أساليب التعليم وأساليب التعلم ،وفيما يلي التعريف بالدراسات اػباصة دبتغَتي الدراسة التابعُت ،ومها :االستيعاب اؼبفاىيمي ،ومهارات التعلم
الذايت.
()1

دراسات تناولت أساليب التعلم المفضلة وتنمية االستيعاب المفاهيمي :ويرى ديٍت وبيسن ) Diane & Bisson (2002أف معرفة كل من اؼبعلم واؼبتعلم ألساليب

التعلم أمر أساس غبدوث التعلم الفعاؿ؛ ألنو يوفر عبميع الطالب فرصاً متساوية إلظهار كل قدراهتم على التعلم واستخدامها ،كما أوضح العديد من الدراسات واألدبيات الًتبوية أف
األداء اؼبعريف للطالب يكوف أفضل إذا ما توافقت أساليب تعلمهم مع اسًتاتيجيات التدريس اليت يستخدمها معلموىم الديب(1551ـ) ،ويتفق ىذا مع ما تؤكد نتائج دراسة
رواشده وآخرين ( 1515ـ) من وجود أثر ألساليب التعلم يف ربصيل الطالب ؼبادة الكيمياء ،وتتفق مع ىذه نتائج ما جاءت بو دراسة ()Steyn & Mare, 2003؛ حيث
أكدت وجود أثر ألساليب التعلم يف ربصيلهم واكتساهبم للمفاىيم الكيميائية ،وكذلك دراسة( ،)Manochehei & Young, 2008بينما زبتلف مع ىذه النتيجة
دراسة( )Robersts & Dyer, 2005اليت توصلت إذل أف أساليب تعلم الطلبة ال تؤثر يف ربصيلهم.
()2

دراسات تناولت أساليب التعلم المفضلة وتنمية مهارات التعلم الذاتي :يؤكد (رواشده وآخروف1515 ،ـ) أف أساليب التعلم تؤثر يف كيفية حل اؼبشكالت،

وإقباز اؼبهاـ ،واؼبشاركة يف األنشطة اؼبختلفة ،وكيفية التواصل مع اآلخرين ،ويضيف غازي ،وطليمات (1553ـ) أف ربديد أساليب تعلم اؼبتعلمُت يساعد على تقدمي أنشطة
وخربات تعليمية متنوعة ومتناغمة مع أساليبهم التعليمية ،ويؤدي إذل زيادة دوافعهم ،وإقباؽبم على التعامل بنجاح يف اؼبوقف التعليمي .كما كشفت دراسة النادي (1554ـ) عدـ
وجود تأثَت داؿ إحصائياً يف منو عادات العقل (اؼبثابرة ،واؼبرونة ،والتأين) لدى طالبات الصف الثاين اإلعدادي باختالؼ أمناط التعلم (ظبعي /بصري /حركي) ،يتفق ذلك مع ما
أكدتو نتائج دراسة ىندري وآخرين ( )Hendry,et al., 2005من عدـ وجود تأثَت داؿ إحصائياً بُت أساليب التعلم (السمعي /البصري /اغبركي) ،وتفضيل العمل اعبماعي
وتقييم األداء ،بينما أكدت نتائج دراسة الزغل ( 1551ـ) وجود عالقة بُت أساليب التعلم والقدرة على االستدالؿ العلمي والتحصيل؛ حيث إف أعلى الطالب قدرة ذوو منط التعلم
اغبركي مث السمعي ،ويأيت يف األخَت ذوو النمط البصري.
تعقيب على الدراسات السابقة :يتضح من الدراسات والبحوث السابقة أف:
-

تنويع اسًتاتيجيات التدريس ساىم يف العديد من متغَتات التعلم التابعة منها تنمية اؼبفاىيم البيولوجية وتقدير الذات واالذباه كبو االعتماد اإلجيايب اؼبتبادؿ وربسُت فرص

النجاح والدافع لإلقباز العاـ والفٍت ،واالذباه كبو التعلم ،بينما كانت نتيجة التفاعل بُت تنويع اسًتاتيجيات التدريس وأمناط التعلم اؼبفضلة دل يكن لو تأثَت يف تنمية العادات العقلية
الثالثة (اؼبثابرة ،واؼبرونة ،والتأين).
-

تركز البحوث والدراسات السابقة اػباصة بتنمية االستيعاب اؼبفاىيمي ومهارات التعلم الذايت على استخداـ اسًتاتيجيات تدريسية مثل اؼبناقشة واػبربات العملية ،ويف

حدود علم الباحث ال توجد دراسة سابقة اعتمدت استخداـ الرحالت اؼبعرفية عرب الويب يف تنمية االستيعاب اؼبفاىيمي يف مادة الكيمياء أو مهارة التعلم الذايت.
-

من عرض البحوث والدراسات السابقة اػباصة بالرحالت اؼبعرفية عرب الويب وتنويع الرحالت اؼبعرفية عرب الويب يتضح عدـ وجود دراسات عربية يف ؾباؿ تعليم الكيمياء

باؼبرحلة الثانوية يف البيئة العربية ،سواء يف اؼبملكة العربية السعودية أو يف أي دولة عربية أخرى ،فبا كاف دافعاً للقياـ هبذه الدراسة.
-

استفادت الدراسة اغبالية من التأصيل النظري للدراسات السابقة اػباصة بالرحالت اؼبعرفية عرب الويب يف بناء اإلجراءات التدريسية ،وتنفيذ بعض اإلجراءات اؼبيدانية.
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إجزاءاخ انثحج :لإلجابة عن تساؤالت الدراسة الراىنة اتبع الباحث اإلجراءات اآلتية:
أوالً :اختيار المحتوى العلمي :مت اختيار وحديت (التفاعل الكيميائي ،واؼبوؿ) اؼبقررة على طالب الصف األوؿ الثانوي يف الفصل الدراسي الثاين للعاـ الدراسي
1515/1554ـ؛ وذلك لألسباب اآلتية:
.1

أكدت كثَت من الدراسات واألدبيات الًتبوية أف كثَتاً من معلمي الكيمياء يواجهوف صعوبات يف تدريس مفاىيم (التفاعل الكيميائي ،واؼبوؿ) ،ومن ىذه الصعوبات

على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر( :اغبذيفي والدغيم1550 ،ـ ،السليم1554 ،ـ ،اغبذيفي واؼبلز1515 ،ـ) (صعوبة فهم الطالب للمعادلة الكيميائية ،وكتابتها بصورة صحيحة،
وصعوبة فهم الطالب ؼبكوف أو أكثر من مكونات التفاعل الكيميائي ،وصعوبة توصل الطالب ؼبستوى التمكن اؼبطلوب غبل اؼبشكلة الكيميائية بصورة صحيحة) ،وترجع تلك
الدراسات ىذه الصعوبات إذل أف( :معلمي الكيمياء ال يؤكدوف على فهم ميكانيزمات التفاعالت يف أثناء وزف اؼبعادلة الكيميائية؛ وذلك ألف معلمي الكيمياء يركزوف على حفظ
اغبقائق دوف االىتماـ باكتساب اؼبفاىيم العلمية؛ فمعلمو الكيمياء ال يتبعوف اسًتاتيجية معينة لتدريس اؼبفاىيم الكيميائية وحل مشكالهتا).
.2

يفسر الطالب بعض اؼبفاىيم الواردة يف الوحدة بطريقة ـبتلفة سباماً عن التفسَت الصحيح يف ضوء تصوراهتم السابقة اؼبألوفة.

.3

تتضمن موضوعات الوحدة عدداً وفَتاً من التجارب واؼبهاـ العلمية اليت يؤديها الطالب ،األمر الذي حيفز الطالب على فبارسة مهارات التعلم الذايت واستخدامها يف

تنفيذ األنشطة.
تتيح موضوعات الوحدة الفرصة للتالميذ ؼبمارسة مهارات التعلم الذايت.

.4

ثانياً :تحديد مهارات التعلم الذاتي التي ينبغي تنميتها لدى طالب الصف األول الثانوي :مت اشتقاؽ اؼبهارات من خالؿ ربليل عدة مصادر سبثلت فيما يأيت:
.1

البحوث والدراسات السابقة يف ؾباؿ التعلم الذايت منها( :عمار1550 ،ـ ،يوسف1551 ،ـ ،عبيدات والزغيب1550 ،ـ).

.2

بعض اؼبقاالت والكتب األكادديية يف التعلم الذايت منها (الفار1554 ،ـ ،Decker, 2003 ،مكتب الًتبية العريب لدوؿ اػبليج1551 ،ـ).

.3

بعض الكتب والدراسات يف ؾباؿ التعلم الذايت منها (الغابشي1551 ،ـ ،بلقيس1552 ،ـ ،عامر1550 ،ـ).
وبعد ربديد اؼبهارات مت عرضها على ؾبموعة من احملكمُت يف ؾباؿ اؼبناىج وطرؽ تدريس العلوـ ،وؾبموعة من احملكمُت يف اجملاؿ األكادديي لتدريس الكيمياء ،وعلى

ضوء مالحظات السادة احملكمُت مت إجراء التعديالت اليت أشاروا إليها؛ حىت أصبحت القائمة يف صورهتا النهائية؛ تشتمل على طبس مهارات أساسية ،وطبس وعشرين مهارة فرعية
ملحق (.)1
ثالثاً :إعداد مواد المعالجة التجريبية :تكونت مواد اؼبعاعبة التجريبية يف ىذا البحث من كتيبُت للطالب يف وحديت (التفاعل الكيميائي)و(اؼبوؿ) ،واليت سبثل احملتوى العلمي
للفصل الدراسي الثاين من منهج الكيمياء بالصف األوؿ الثانوي ،وقد قاـ الباحث بإعداد ما يأيت:
.1

كتابي الطالب* :مت إعداد كتايب الطالب يف الوحدتُت اؼبختارتُت ،عن طريق إعادة صياغة وحديت (التفاعل الكيميائي واؼبوؿ) دبا يتناسب مع اإلجراءات التدريسية

اػباصة باسًتاتيجييت الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب (قصَتة اؼبدى -وطويلة اؼبدى) ،حيث تضمن كل كتاب من كتايب الطالب على ستة عناصر أساسية لبناء رحلة معرفية خالؿ
الويب ( ،)Web Questوىي كما يأيت:

* ملحق ( )4 -1كتاب الطالب.
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المقدمة ( :)Introductionالتقدمي للدرس والتمهيد لو إلثارة دافعية الطالب ،حيث يتم توضيح فكرة الدرس وعناصره ،والًتكيز على أىدافو من أجل وضع الطالب

-

يف تصور مسبق حوؿ ما سيتعلمو ،وعادة تتكوف من فقرة قصَتة على شكل سيناريو توضح الفكرة ،وتثَت دافعية الطالب.
المهمة ( :)Taskوفيها يتم ربديد النتيجة النهائية اؼبطلوبة من اؼبتعلمُت ،ويعد ىذا اؼبكوف ؿبوراً أساسياً منو ينطلق الطالب يف رحلتهم .وقد تكوف اؼبهمة ؾبموعة من

-

األسئلة ،جييبوف عنها من خالؿ رحلتهم ،أو أف يطلب منهم رسم خريطة مفاىيمية ؼبا تعلموه ،أو كتابة تقرير أو حبث قصَت ،أو رسم صورة أو تصميم ملصق عن اؼبوضوع ،أو
صبع صور ،وفيديو ،ومعلومات ،وتقدمي عرض عنها.
اإلجراءات ( : )Processحيتوي ىذا اعبزء على ربديد للخطوات اليت جيب إتباعها لتنفيذ اؼبهاـ اؼبطلوبة ،ويتم فيو تقسيم الطالب إذل ؾبموعات ،وتوزيع العمل

-

بينهم ،وربديد الزمن الالزـ لتأدية اؼبهاـ.
المصادر ( :)Resourcesسرد اؼبواقع اليت جيب على اؼبتعلم زيارهتا ،وربطها مباشرة باؼبهاـ اؼبطلوبة ،وىو ما سيسهل ال ؿبالة عمل اؼبتعلم ،وكذلك ديكن استخداـ

-

مصادر تقليدية أيضاً ،مثل :الكتب ،واؼبوسوعات ،واجملالت ،واألقراص ،أو الذىاب ؼبناطق معينة.
التقييم ( :)Evaluationيتم وضع ؾبموعة من اؼبعايَت لتقييم أداء الطلبة ،وقد يقيم أيضاً مدى التعاوف يف إقباز اؼبهاـ ،وتستخدـ قوائم الرصد يف تقييم أداء الطلبة

-

ونتاجهم يف الرحالت اؼبعرفية من خالؿ الويب كما ىو اؼببُت بالشكل ()1
شكل ( )7قوائم الرصد في تقييم أداء ونتاج الطلبة في الرحالت المعرفية خالل الويب
متطور

مبتدئ

3

7

بارع
4

نموذجي
5

العمل التعاوين

دل يتعاوف مع رفاقو

النتاجات اؼبقدمة

تقدمي عرض بدوف صور
بدوف خريطة

تعاوف مع فرد واحد فقط تعاوف مع كامل أفراد اجملموعة أبدي تعاوناً فعاالً ونشيطاً
تقدمي عرض مع صور تقدمي عرض مع صور مناسبة تقدمي عرض مع صور متعددة
وخريطة توضيحية ملونة
وخريطة توضيحية
مناسبة بدوف خريطة

العرض اؼبقدـ من الطالب

قراءة سليمة مع بعض
األخطاء

قراءة سليمة بدوف أخطاء

قراءة سليمة معربة بدوف قراءة معربة وسبثيلية دبهارة فنية
أخطاء

اعبهد اػباص اؼببدع

إجادة تقدمي العرض

مهارة البحث يف اإلنًتنت

سبثل اغبالة

النتائج

اعبمع بُت عدة مهارات

وزبتلف معايَت التقييم حسب اؼبهمة اؼبطلوب إقبازىا.
-

الخاتمة ( :)Conclusionوىي ملخص ؼبا سيتعلمو اؼبتعلموف بنهاية الرحلة ،كما يتم تذكَت اؼبتعلمُت باؼبهارات اليت اكتسبها اؼبتعلموف عند هناية الرحلة ،وربفيزىم

على االستفادة من النتائج اليت مت التوصل إليها.
وقد اشتمل كتاب الطالب األوؿ واؼبصمم وفق اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب قصَتة اؼبدى على ( )10درساً مت تقدديها إذل الطالب على مدار ( )10حصة
على مدار شهرين ،بينما اشتمل كتاب الطالب الثاين واؼبصمم وفق اسًتاتيجية الويب كويست طويلة اؼبدى على ( )0دروس مت تقدديها إذل التالميذ على مدار ( )10حصة على
مدار (طبسة أسابيع).
.2

دليل المعلم* :مت إعداد دليليُت للمعلم ،كل دليل خاص باسًتاتيجية من اسًتاتيجييت الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب (قصَتة -طويلة) اؼبدى ،ويتضمن كل دليل من

الدليلُت على العناصر اآلتية:

* ملحق ( )0 -1دليل اؼبعلم.
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-

مقدمة :تشتمل اؼبقدمة على التعريف باسًتاتيجية التدريس والفكرة النظرية اليت تقوـ عليها ىذه االسًتاتيجية ،وأىم اإلجراءات اليت تؤكدىا ،ونبذة عن كيفية التدريس

باسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب.
-

األهداف العامة لوحدتي الدراسة :األىداؼ السلوكية (اؼبعرفية ،واؼبهارية ،والوجدانية) لكل درس من دروس الوحدتُت.

-

إجراءات التدريس وفقاً الستراتيجية الويب كويست :تشتمل على توجيهات للمعلم بشأف تدريس موضوعات دروس الوحدتُت ،وأدوار كل من اؼبعلم واؼبتعلم داخل

اؼبوقف التعليمي ،مع تأكيد البعدين (تعميق اؼبعرفة وتدقيقها للوصوؿ إذل هنايات ونتائج جديدة -مهارات التعلم الذايت).
-

نماذج خطط الدروس والتوزيع الزمني للموضوعات وفقاً لكل استراتيجية من استراتيجيتي الرحالت المعرفية خالل الويب (قصيرة المدى -أو طويلة المدى):

حيث مت تقسيم دروس الوحدتُت إذل ( )10درساً ،وفقاً السًتاتيجية الويب كويست قصَتة اؼبدى ،وإذل ( )0دروس فقط ،وفقاً السًتاتيجية الويب كويست طويلة اؼبدى ،ومت
تزويد اؼبعلم خبطط ربضَت الدروس ،واشتملت على (األىداؼ اإلجرائية -واألنشطة التعليمية -والوسائل التعليمية اليت ديكن استخدامها -وطريقة السَت يف الدرس -وأساليب
التقومي).
ومت عرض دليلي اؼبعلم ،وكتايب الطالب على ؾبموعة من احملكمُت ،ومت إجراء التعديالت الالزمة* يف ضوء آراء السادة احملكمُت ،واقًتاحاهتم ،وبذلك يكوف دليال
اؼبعلم ،وكتابا الطالب صاغبُت لالستخداـ يف صورهتما النهائية ،ملحق (.)0 -1
رابعاً :إعداد أدوات البحث :مت إعداد ثالث أدوات ،منهما أداتاف لغرض قياس اؼبتغَتات التابعة ،وما حدث عليها من تأثَت بفعل اؼبعاعبة التجريبية وىي:
.1

مقياس أساليب التعلم المفضلة  :يهدؼ ىذا اؼبقياس إذل التعرؼ على أمناط تعلم طالب الصف األوؿ الثانوي (عينة البحث) ،وقد مت إعداد اؼبقياس وفقاً للخطوات

اآلتية:
أ.

تحديد أبعاد مقياس أساليب التعلم المفضلة  :لتحديد أبعاد مقياس أساليب التعلم اؼبفضلة قاـ الباحث باإلطالع على بعض اؼبقاييس والقوائم اؼبتعلقة بأمناط التعلم

منها :قائمة أمناط التعلم البياتور ( )Abiator's Learning Styles, 2003وقائمة ميمليتكس ألمناط التعلم ( ،)Memletices Learning Styles, 2003واستبانة فارؾ
( ،)The VARK Questionnaire, 2003مقياس كاسيدي ( ،)Cassidy Learning Styles, 2004وقائمة فيلدر ؼبسح أساليب التعلم

( Felder Learning Styles,

 ،)2004ومقياس أمناط التعلم اؼبفضلة النادي (النادي1554 ،ـ) ،ومقياس أساليب التعلم لعالونة وبلعاوي (عالونة ،وبلعاوي1515 ،ـ) ،ومقياس أمناط التعلم لرواشده،
ونوافلو ،العمري(لرواشده ،وآخرين1515 ،ـ) ومقياس أمناط التعلم اؼبفضلة ؽبيالت ،والزعيب ،وشدفات (ىيالت ،وآخروف1515 ،ـ) ،وباستقراء العرض السابق وربليل
اؼبقاييس واالستبانات وقوائم أساليب التعلم ،ويف ضوء تعريف أساليب التعلم يف ىذا البحث خلص الباحث إذل ربديد أبعاد مقياس التعلم إذل ثالثة أبعاد سبثل أساليب التعلم
اغبسية اآلتية:


البعد األول :أسلوب سمعي :وسيط إدراكي يعتمد فيو اؼبتعلم على اإلدراؾ السمعي والذاكرة السمعية يف استقباؿ اؼبعلومات ومعاعبتها.



البعد الثاني :أسلوب بصري :وسيط حسي إدراكي يعتمد فيو اؼبتعلم على اإلدراؾ البصري والذاكرة البصرية يف استقباؿ اؼبعلومات ومعاعبتها.



البعد الثالث :أسلوب حركي :وسيط حسي إدراكي يعتمد فيو اؼبتعلم على اإلدراؾ اللمسي يف استقباؿ اؼبعلومات ومعاعبتها.

* ملحق ( )1أظباء السادة احملكمُت.
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إعداد المقياس في صورته المبدئية  :أعد الباحث اؼبقياس يف صورتو األولية على غرار طريقة ليكرت؛ حيث صاغ ( ) 15عبارات يف كل بعد من األبعاد الثالثة السابق

ب.


ربديدىا ،ووضع أماـ كل عبارة ثالثة بدائل لالستجابة (غالباً -أحيانا -نادراً) ،ولقد بلغ عدد عبارات اؼبقياس ( )45عبارة ،وقد زود اؼبقياس دبقدمة تعرؼ الطالب بطبيعة
اؼبقياس ،وبياف اؽبدؼ منو ،وكيفية اإلجابة عنو.
صدق المقياس :للتحقق من صدؽ مقياس أساليب التعلم اؼبفضلة ،قاـ الباحث بعرضو على ؾبموعة من احملكمُت ألخذ آرائهم فيو من حيث دقة صياغة عباراتو يف

ج.


ضوء ما تتضمنو وما تتطلبو عملية تصنيف الطالب حسب تفضيالهتم إلدراؾ اؼبعلومات والتعامل معها ،ومدى انتماء العبارات لكل بعد تندرج ربتو ،ومدى مالئمتها لطبيعة
طالب الصف األوؿ الثانوي وخصائصهم ،وقد قاـ الباحث بإجراء بعض التعديالت اليت اقًتحها السادة احملكموف ،وجعل ذلك مؤشراً لصدؽ اؼبقياس ،وبذلك اشتمل اؼبقياس
على ثالثة أبعاد ،سبثل أمناط التعلم الثالثة (السمعي /البصري /اغبركي) ،وديثل كل منط تعلم ( )15عبارات.
وبذلك أصبح اؼبقياس معداً يف صورتو النهائية ،واؼبكونة من ( )45عبارة ،ويوضح جدوؿ ( )1األ بعاد الثالثة للمقياس وأرقاـ العبارات اليت سبثل كل بعد من أبعاده
الثالثة.
جدول ( )3مفردات أبعاد مقياس أساليب التعلم
أبعاد المقياس

أرقام عبارات كل أسلوب من أساليب التعلم

عدد العبارات

أسلوب التعلم السمعي

14 /11 /11 /14 /11 /11 /11 /3 /1 /1

15

أسلوب التعلم البصري

45 /12 /10 /11 /13 /10 /11 /2 /1 /1

15

أسلوب التعلم اغبركي

13 /11 /14 /15 /12 /14 /15 /4 /0 /4

15

اجملموع

45

د .حساب ثبات المقياس  :غبساب ثبات اؼبقياس مت استخداـ معادلة (ألفا كرونباخ) ،وكاف معامل الثبات مساوياً( ،)5024األمر الذي يدؿ على أف اؼبقياس درجة مقبولة من
الثبات ،وبذلك فهو صاحل ألغراض البحث العلمي ،كما وجد من خالؿ التطبيق السابق للمقياس أف زمن اإلجابة عن صبيع مفردات اؼبقياس حوارل ( )45دقيقة.

هـ  .الصورة النهائية للمقياس :بلغ عدد عبارات اؼبقياس يف صورتو النهائية ( )45عبارة ،وذلك بعد إجراء التعديالت السابقة .وقد أعطيت العبارات اليت أجيب عنها يف
خانة (غالباً ثالث درجات) ،ويف خانة (أحياناً درجتاف) ،ويف خانة (نادراً درجة واحدة) ،وقد مت ذبميع الدرجات اػباصة بكل بعد غبساب الدرجة األعلى اليت سبثل
أسلوب التعلم اؼبفضل لدى كل طالب ،واؼبقياس يف صورتو النهائية ملحق (.)2
إعداد اختبار االستيعاب المفاهيمي  :قاـ الباحث بإعداد اختبار االستيعاب اؼبفاىيمي يف وحديت (اؼبوؿ ،والتفاعل الكيميائي) بعد أف اطلع على بعض الدراسات
.1
واؼبراجع منها (حساـ الدين ،رمضاف1551 ،ـ) ،و(ؿبمد1550 ،ـ) ،و(البػاز1550 ،ـ) ،و(جػابر1554 ،ـ) ،و(اغبصاف1552 ،ـ) ،و(،)Yesiloglu, et al., 2008
وذلك من خالؿ إتباع اػبطوات اآلتية:
الهدف من االختبار  :قياس االستيعاب اؼبفاىيمي الصحيح والدقيق للمفاىيم األساسية لدى طالب الصف األوؿ الثانوي (عينة الدراسة) يف وحديت (اؼبوؿ ،والتفاعل
أ.
الكيميائي) ،اؼبتضمنة اؼبفاىيم اآلتية (التفاعل الكيميائي -اؼبعادلة الكيميائية اؼبوزونة -تصنيف التفاعالت الكيميائية -احمللوؿ اؼبائي -اؼبعادلة األيونية الكاملة -اؼبذاب -اؼبذيب -
اؼبعادلة األيونية النهائية  -اؼبوؿ -عدد أفوجادرو -الكتلة اؼبولية -الصيغ الكيميائية -الًتكيب النسيب اؼبئوي) وذلك عند اؼبستويات اآلتية( :اغبصاف1552 ،ـ).


التوضيح :قدرة اؼبتعلم على تقدمي أوصاؼ متقنة ،وشرح مناسب ومتطور للظواىر واألحداث ،واألفكار.



التفسير :قدرة اؼبتعلم على إعطاء التفسَت الصحيح لبعض اؼبواقف اؼبرتبطة باؼبفاىيم.



التطبيق :قدرة اؼبتعلم على استخداـ اؼبعرفة بفاعلية يف مواقف أخرى جديدة.



اتخاذ منظور :قدرة اؼبتعلم على سبثيل مشكلة وتصويرىا بعدد من الطرؽ اؼبختلفة وحلها من زوايا ـبتلفة.
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ب.


صياغة مفردات االختبار :سبت صياغة مفردات االختبار على منط االختيار من متعدد ،وقد صيغت كل مفردة على ىيئة سؤاؿ أو عبارة ناقصة ،يعقبها أربعة

اختبارات ،ويتكوف االختبار يف صورتو اؼببدئية من ( )11مفردة.

صدق االختبار :للتأكد من صدؽ االختبار ،مت عرضو على ؾبموعة من أساتذة اؼبناىج وطرؽ تدريس العلوـ؛ وذلك للحكم على مدى مشوؿ األسئلة ومناسبتها
ج.

للمحتوى ،وللطالب ،ودقة صياغتها ،وأبدى السادة اػبرباء بعض اؼبالحظات منها (إعادة صياغة بعض اؼبفردات ،واختصار عدد مفردات االختبار ،وتعديل بعض البدائل)،
وروعيت تلك اؼبالحظات عند إعداد الصورة النهائية لالختبار ،حيث مت تعديل ثالث مفردات ،وحذؼ أربع مفردات أخرى؛ ليصبح االختبار يف صورتو النهائية مكوف من ()15
مفردة ،ويوضح جدوؿ ( )4مواصفات اختبار االستيعاب اؼبفاىيمي
المفاهيم

مستويات االستيعاب المفاهيمي

المجموع

النسبة المئوية
%15

التوضيح

التفسير

التطبيق

اتخاذ منظور

التفاعل الكيميائي

1

1

0

1

1

اؼبعادلة الكيميائية
اؼبوزونة

2

15

11

44

1

%15

تصنيف
التفاعالت
الكيميائية

14

11

11

4

%200

احمللوؿ اؼبائي

13

14

15

11

1

%15

اؼبعادلة األيونية
الكاملة

11

11

10

4

%200

اؼبذيب ،واؼبذاب

12

14

1

%0

اؼبعادلة األيونية
النهائية

44

41

10

41

1

%15

اؼبوؿ

1

42

45

43

1

%15

عدد أفوجادرو

3

4

13

4

%200

الكتلة اؼبولية

11

41

41

1

%15

الصيغ الكيميائية

14

4

1

%0

الًتكيب النسيب
اؼبئوي

12

11

40

4

%200

اجملموع

11

11

4

15

%155

15

3

حساب ثبات االختبار  :طبق االختبار يف صورتو األولية على عينة من طالب الصف األوؿ الثانوي من غَت عينة البحث األساسية وعددىا ( )40طالباً دبدرسة عنيزة
د.
الثانوية دبدينة عنيزة يف الفصل الدراسي الثاين(1515/1554ـ) ،ومت حساب ثبات االختبار باستخداـ معادلة كيود ريتشارد سوف الصيغة (( )11عالـ1552 ،ـ) ووجد أنو
يساوي ( ،)50315فبا يدؿ على أف االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات.
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كما وجد من خالؿ التطبيق السابق متوسط الزمن الالزـ لإلجابة عن مفردات االختبار يساوي ( )45دقيقة.
هـ  .الصورة النهائية لالختبار*  :بلغ عدد مفردات االختبار يف صورتو النهائية بعد إجراء التعديالت عليو ( )15مفردة ،وأعطيت درجة واحدة لكل إجابة صحيحة لكل
مفردة من مفردات االختبار ،وصفر لإلجابة اػباطئة ،وبذلك تكوف الدرجة الكلية لالختبار( )15درجة ،واالختبار يف صورتو النهاية ملحق (.)3
إعداد مقياس مهارات التعلم الذاتي  :قاـ الباحث بإعداد مقياس مهارات التعلم الذايت بعد أف مت االطالع على بعض اؼبقاييس واألدوات اؼبستخدمة يف قياس مهارات
.4
التعلم الذايت ومنها :اختبار مهارات التعلم الذايت (النجدي ،ومعبد1551 ،ـ) ،واختبار مهارات التعلم الذايت (أبو ناجي1553 ،ـ) ،واستبياف عادات ومهارات التعلم
الذايت(سعيد ،وجالؿ1555 ،ـ) ،واستبياف مهارات التعلم الذايت وعاداتو (عمار1550 ،ـ) ومقياس مهارات التعلم اؼبنظم ذاتياً(Self- Regulated Learning )Bell, 2006
) (Bernard, et al., 200), kills (SRLSSومقياس مهارات التعلم اؼبنظم ذاتياً (عبد اؼبقصود1554 ،ـ) ،وذلك من خالؿ إتباع اػبطوات اآلتية:
الهدف من المقياس :التعرؼ على أثر استخداـ اسًتاتيجيات الويب كويست يف تدريس وحديت (التفاعل الكيميائي واؼبوؿ) دبادة كيمياء الصف األوؿ الثانوي يف تنمية
أ.
مهارات التعلم الذايت.
ب.


صياغة مفردات المقياس :اشتملت صياغة اؼبقياس يف صورتو األولية على طبس مهارات رئيسة ،وضعت ربتها()14عبارة ،سبثل سلوكيات لفظية إجرائية رباكي

ج.


صدق المقياس :مت عرض اؼبقياس على ؾبموعة من أساتذة اؼبناىج ،وطرؽ التدريس ،وعلم النفس هبدؼ فحص صياغة مضموف كل عبارة من عبارات اؼبقياس،

السلوكيات الفعلية للطالب عند مواجهتهم لبعض اؼبواقف اؼبرتبطة بالتعلم الذايت ،وقد روعي عند صياغة اؼبفردات ما يأيت( :أف تكوف مرتبطة باؼبهارات اػبمسة الرئيسة احملددة -أف
تكوف مناسبة ؼبستوى الطالب بالصف األوؿ الثانوي -أف ربمل كل عبارة فكرة واحدة) ،ووضعت أماـ كل عبارة ثالث إجابات (دائماً -أحياناً -نادراً).
ومدى سبثيل العبارات للمهارات اػبمسة الرئيسة اليت مت ربديدىا ،وكاف للسادة اػبرباء بعض اؼبالحظات مثل (طوؿ بعض عبارات اؼبقياس ،كما أف بعض العبارات غامضة وربتاج
إذل تعديل ،وبعضها يفضل حذفو؛ نظراً ألهنا متداخلة) ،ويف ضوء آراء السادة احملكمُت مت حذؼ أربع عبارات ،ومت تعديل العبارات األخرى اليت مت اإلشارة إليها يف ضوء تلك
اؼبالحظات؛ ليصبح اؼبقياس مكوناً من ( ) 10مفردة موزعة لكل بعد من ىذه األبعاد اػبمسة السابقة ؼبهارات التعلم الذايت حسب أمهيتها النسبية كما حددىا احملكموف لكل بعد
من ىذه األبعاد ،وكاف عدد العبارات على التوارل (.)1 ،0 ،0 ،0 ،1
د.

ثبات المقياس  :طبق اؼبقياس يف صورتو األولية على العينة نفسها اليت طبق عليها اختبار االستيعاب اؼبفاىيمي؛ وذلك هبدؼ:



حساب ثبات المقياس :استخدـ الباحث طريقة إعادة تطبيق اؼبقياس ،وذلك غبساب معامل االرتباط بُت التطبيق األوؿ والثاين بفاصل زمٍت قدره ( )11يوماً على

عينة قدرىا ( )40طالب بالصف األوؿ الثانوي دبدرسة عنيزة الثانوية ،وكانت نتيجة معامل الثبات كما باعبدوؿ (.)1

جدول ( )5مواصفات مقياس مهارات التعلم الذاتي.
م

محاور مقياس مهارات التعلم الذاتي

عدد العبارات

النسبة المئوية

معامل الثبات

1

البحث عن اؼبعلومات واؼبلفات وربميلها من شبكة
اإلنًتنت

1

%11

5004

1

استخداـ برامج اؼبخترب اعباؼ للكيمياء.

1

%11

5035

4

التعاوف مع اآلخرين يف عملية التعلم

0

%15

5011

1

ربمل اؼبسئولية وإدارة الوقت

0

%15

5010

0

التقومي الذايت

0

%15

5002

اجملموع

10

%155

5031

وىي معامالت دالة إحصائياً عند مستوى ( )5051 = وىذا يؤكد ثبات اؼبقياس وصالحيتو للبحث.

* ملحق ( )3اختبار االستيعاب اؼبفاىيمي للمفاىيم الكيميائية يف صورتو النهائية.
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من الثبات.


كما قاـ الباحث حبساب ثبات مقياس مهارات التعلم الذايت باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ ،وكاف يساوي ( ،)50243وىذا يدؿ على أف اؼبقياس يتمتع بدرجة عالية
زمن المقياس :من خالؿ التجربة االستطالعية وجد أف الزمن اؼبناسب النتهاء صبيع الطالب من اإلجابة عن مواقف اؼبقياس ىو ( )15دقيقة.

هـ .الصورة النهائية للمقياس :بلغ عدد مفردات اؼبقياس بعد إجراء التعديالت عليو ( )10مفردة ،وأعطيت درجات متدرجة من ( )1-1-4لكل مفردة من مفردات اؼبقياس
بناء على اإلجابة (دائماً -أحياناً -نادراً) ،وبذلك تصبح الدرجة النهائية للمقياس ( )20درجة والدرجة الصغرى ( )10درجة.
خامساً :التصميم التجريبي وإجراءات تجربة البحث:
لإلجابة عن تساؤالت الدراسة الراىنة ،اتبع الباحث ما يأيت:
منهج البحث  :استخدـ اؼبنهج التجرييب للتعرؼ على أثر التفاعل بُت تنويع اسًتاتيجيات التدريس بالرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب (قصَتة اؼبدى -طويلة اؼبدى)،
.1
وأساليب التعلم اؼبفضلة على تنمية مهارات التعلم الذايت واالستيعاب اؼبفاىيمي يف مادة الكيمياء لدى طالب الصف األوؿ باؼبرحلة الثانوية.
مجتمع الدراسة وعينتها  :يتكوف ؾبتمع الدراسة من صبيع طالب الصف األوؿ الثانوي يف مدارس الذكور الثانوية التابعة إلدارة الًتبية والتعلم دبحافظة عنيزة دبنطقة
.2
القصيم ،واؼبنتظمُت فيها للعاـ (1511/1515ـ) ،والبالغ عددىم ( )1410طالباً موزعُت يف ( )11مدرسة ثانوية.
أما عينة الدراسة :تتكوف عينة الدراسة يف شكلها النهائي من ( )111طالباً من طالب الصف األوؿ الثانوي بإدارة عنيزة التعليمية دبنطقة القصيم ،من مدرستُت من
اؼبدارس الثانوية للبنُت دبدينة عنيزة.
.3

التصميم التجريبي :يتناوؿ ىذا اعبزء متغَتات البحث ونوع التصميم التجرييب واجملموعات التجريبية.

أ.

أ .متغيرات البحث:

()1

المتغيرات المستقلة :يشتمل ىذا البحث على متغَتين مستقلُت مها-:

عامل مستقل تجريبي :وىو تنويع اسًتاتيجيات التدريس ،وقد مت اختيار اسًتاتيجيتُت ،مها( :اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب قصَتة اؼبدى -واسًتاتيجية

الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب طويلة اؼبدى).
عامل مستقل تصنيفي :وىو أساليب التعلم ،ولو ثالثة أنواع؛ حيث صنفت أفراد العينة وفق أساليب التعلم إذل ثالث ؾبموعات ىي :أسلوب التعلم (السمعي/

البصري /اغبركي).
()2

المتغيرات التابعة :يشتمل ىذا البحث على متغَتين تابعُت ومها( :مهارات التعلم الذايت -االستيعاب اؼبفاىيمي للكيمياء).

نوع التصميم التجريبي للبحث  :يتطلب اؼبتغَتاف اؼبستقالف ومستوياهتما يف البحث التصميم التجرييب اؼبعروؼ باسم )( Factoria IDesign (2x3عالـ،
ب.

1554ـ)؛ حيث يسمح ىذا التصميم باإلجابة عن سؤالُت حبثيُت ،يتعلقاف باألثر األساسي للمتغَت اؼبستقل ،األوؿ :تنويع اسًتاتيجيات التدريس (اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية
خالؿ الويب قصَتة اؼبدى مقابل اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب طويلة اؼبدى) ،والتأثَت األساس للمتغَت اؼبستقل الثاين :أسلوب التعلم (السمعي /البصري /اغبركي)،
والتفاعل بينهما ،وقد مت تطبيق مقياس مهارات التعلم الذايت واختبار االستيعاب اؼبفاىيمي يف مادة الكيمياء ،قبل تطبيق مواد اؼبعاعبة التجريبية وبعدىا؛ وذلك من أجل التعامل
إحصائياً مع درجات الكسب الفعلي للطالب عينة البحث.
ج.


المجموعات التجريبية للدراسة :تكونت عينة الدراسة من ( )111طالباً من طالب الصف األوؿ الثانوي من مدرسيت (عنيزة وابن سعدي) الثانويتُت للبنُت دبحافظة

عنيزة خالؿ الفصل الدراسي الثاين للعاـ (1511/1515ـ) ،وقد اختَتت ىذه العينة بطريقة عشوائية من بُت إحدى عشرة مدرسة ثانوية دبدينة عنيزة ،ومت توزيعها على اجملموعات
التجريبية الستة للبحث تبعاً ألساليبهم التعليمية كما باعبدوؿ (.)0
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جدول ( )6توزيع أفراد المجموعات التجريبية
استراتيجية الويب كويست قصيرة المدى

استراتيجيتا

عدد

المجموعات

أساليب التعلم

استراتيجية الويب كويست طويلة المدى
المجموعات

الطالب

عدد

المجموع

الطالب

ظبعي

ؾبموعة ( )1اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية
خالؿ الويب قصَتة اؼبدى مع أسلوب
التعلم السمعي.

()11

ؾبموعة ( )1اسًتاتيجية
الرحالت اؼبعرفية خالؿ
الويب طويلة اؼبدى مع
أسلوب التعلم السمعي

()10

41

بصري

ؾبموعة ( )4اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية

()13

ؾبموعة ( )1اسًتاتيجية

()14

42

الرحالت اؼبعرفية خالؿ
الويب طويلة اؼبدى مع
أسلوب التعلم البصري

خالؿ الويب قصَتة اؼبدى مع أسلوب
التعلم البصري
حركي

ؾبموعة ( )0اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية
خالؿ الويب قصَتة اؼبدى مع أسلوب
التعلم اغبركي

()11

ؾبموعة ( )1اسًتاتيجية
الرحالت اؼبعرفية خالؿ
الويب طويلة اؼبدى مع
أسلوب التعلم اغبركي

()11

11

اجملموع

4

()01

4

()03

111

يتضح من جدوؿ ( )0عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بُت متوسطات درجات ؾبموعات البحث ،وىذا يؤكد تكافؤ ؾبموعات البحث يف متغَتي الدراسة (االستيعاب
اؼبفاىيمي -ومهارات التعلم الذايت) قبل التجريب.
تطبيق أدوات البحث قبلياً :قاـ الباحث بتطبيق أدوات البحث قبلياً -اختبار االستيعاب اؼبفاىيمي ،مقياس مهارات التعلم الذايت -على كل ؾبموعات البحث
.4
اؼبختلفة؛ وذلك للتأكد من ذبانس ؾبموعات البحث قبل اؼبعاعبة التجريبية ،ويبُت اعبدوؿ ( )1نتائج التطبيق القبلي ألدوات الدراسة.
جدول ( )7نتائج التطبيق القبلي ألدوات الدراسة.
المتغير

التباين

مجموع المربعات

درجات
الحرية

متوسط المربعات (التباين) قيمة ()F

اختبار االستيعاب اؼبفاىيمي

أساليب التعلم ()B

1014

1

404

1001

التفاعل ()AxB

4014

1

1020

5011

داخل اجملموعات

40113

153

1011
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غَت دالة

اسًتاتيجيات
التدريس ()A

5054

1

5054

5051

مستوى الداللة
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المتغير

درجات

التباين

مجموع المربعات

(اػبطأ الكلي)

143042

114

الحرية

متوسط المربعات (التباين) قيمة ()F

مقياس مهارات التعلم الذايت

أساليب التعلم ()B

404

1

1010

5

التفاعل ()AxB

5041

1

5012

1040

داخل اجملموعات

000141

153

1.11

5.11

(اػبطأ الكلي)

1110140

114

غَت دالة

اسًتاتيجيات
التدريس ()A

50541

1

50541

50511

مستوى الداللة

جدوؿ ( )1نتائج ربليل التباين ثنائي االذباه يف التطبيق القبلي ألدوات البحث (اختبار االستيعاب اؼبفاىيمي -مقياس مهارات التعلم الذايت)
.5

التدريس لمجموعات البحث:

قبل تطبيق أدوات الدراسة التقى الباحث دبعلمي اجملموعات التجريبية وعددىم ( )1من معلمي الكيمياء ،حيث روعي عند اختيار اؼبعلمُت الذين يقوموف بتنفيذ ذبربة
البحث أف يكونوا من متقٍت مهارات التعامل مع تقنية االتصاؿ واؼبعلومات ،واستخداـ اغباسب اآلرل واإلنًتنت ،وقادرين على دؾبهما وتوظيفهما يف تعلم الكيمياء ،وواعيُت
بأمهية التعلم الذايت ومطبقُت لو ،وقد الحظ ذلك الباحث يف اؼبعلمُت الستة يف اؼبدارس احملددة سابقاً لتجربة البحث ،خاصة أنو سبق و[احذفها] أف قاـ الباحث دبعرفتهم؛ حيث
قاـ بتدريسهم يف دبلوـ مصادر مراكز التعلم بعمادة خدمة اجملتمع جبامعة القصيم ،والحظ توافر اػبصائص السابقة فيهم ،كما أهنم أبدوا حرصهم على التعاوف يف تنفيذ ذبربة
البحث وإقناع الطالب وإدارة اؼبدارس على ذلك ،وبعد اختيار اؼبعلمُت لتنفيذ التجربة قاـ الباحث بتعريف اؼبعلمُت بطبيعة البحث وتعريفهم باػبطوات اليت جيب إتباعها عند
استخداـ أي من اسًتاتيجييت الرحالت اؼبعرفية عرب الويب (قصَتة اؼبدى -طويلة اؼبدى) باستخداـ دليل اؼبعلم اؼبخصص لكل ؾبموعة كما مت تعريفهم بدليل الطالب ،ومكوناتو
وكيفية التعامل مع الطالب أثناء اغبصة ،وتوضيح دور كل معلم يف اغبصة األوذل من تطبيق التجربة ودوره يف اغبصص التالية ،ودور الطالب.
-

عند تنفيذ التجربة روعي ما يلي:

توفَت بيئة تعلم مناسبة الستخداـ اسًتاتيجيات الرحالت اؼبعرفية عرب الويب من خالؿ حضور الطالب إذل معمل التعلم الذايت دبركز مصادر اؼبعلومات ،والتعلم اؼبزود

بأجهزة اغباسوب واإلنًتنت.
مشاركة الطالب بصورة صباعية يف عملية البحث عرب اإلنًتنت؛ وذلك ؼبتابعة اؼبواقع واحملتويات ،سواء كانت أنشطة ،أو ذبارب ،أو شروحات مصورة عرب مواقع

اليوتيوب وغَته من اؼبواقع يف وقت اغبصة أو يف أوقات الفراغ.


ال يتجاوز عدد الطالب عن ثالثة طالب يف كل ؾبموعة ،وذلك يف ضوء اإلمكانات اؼبتاحة ،كما أف ىذا العدد يسمح باؼبشاركة لكل طالب يف عملية البحث.

تقدـ اؼبساعدة للطالب الذين حيتاجوف ؽبا من االتصاؿ بأحد مواقع اإلنًتنت أو التعامل مع التجارب ،أو تفسَت بعض اؼبفاىيم الكيميائية وتوضيحها ،وغَت ذلك من

األمور اليت يصعب على الطالب فعلها.
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استغرؽ التدريس ( )10حصة يف الفًتة من (15111/1/11ـ حىت 1511/1/14ـ) دبعدؿ حصتُت يف األسبوع ،أي ما يعادؿ شبانية أسابيع.

تطبيق أدوات البحث بعديا ًً :بعد االنتهاء من تدريس وحديت (التفاعل الكيميائي ،واؼبوؿ) جملموعات البحث التجريبية ذات أساليب التعلم (السمعي /البصري/
.6
اغبركي) مت تطبيق أدوات البحث (اختبار االستيعاب اؼبفاىيمي ،ومقياس مهارات التعلم الذايت) بعدياً ،ومت رصد نتائج ىذا التطبيق.
سادساً :نتائج البحث :فيما يأيت عرض نتائج البحث اليت مت التوصل إليها مرتبة وفق اؼبتغَتات التابعة ؽبذا البحث وتساؤالتو.
.1

نتائج التساؤالت الخاصة باختبار االستيعاب المفاهيمي لمادة الكيمياء :يوضح اعبدوؿ ( ) 2نتائج ربليل التباين ثنائي االذباه لدرجات الطالب يف اختبار

االستيعاب اؼبفاىيمي.
جدول ( )8نتائج تحليل التباين لكل من المعالجة التدريسية وأساليب التعلم في اختبار االستيعاب المفاهيمي
مجموع

درجات

متوسط المربعات

المربعات

الحرية

(التباين)

اسًتاتيجيات
التدريس ()A

212001

1

212001

43011

أساليب التعلم
()B

1140014

1

1120210

41011

دالة

التفاعل ()AxB

113014

1

1410110

1011

دالة

داخل
اجملموعات

1121021

153

15011

(اػبطأ الكلي)

1051011

114

التباين

قيمة ()F

مستوى الداللة
دالة

االختبار االستيعاب اؼبفاىيمي

يتضح من اعبدوؿ ( )2ما يأيت:
-

وجود أثر دال إحصائياً عند مستوى ( )0006 = الستراتيجيات التدريس (استراتيجية الرحالت المعرفية خالل الويب قصيرة المدى واستراتيجية الرحالت

المعرفية خالل الويب طويلة المدى) في تحقيق االستيعاب المفاهيمي لمادة الكيمياء لصالح مجموعة الطالب الذين درسوا باستخدام استراتيجية الرحالت المعرفية

خالل الويب قصيرة المدى ،حيث بلغ متوسط الطالب الذين درسوا باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب قصَتة اؼبدى  ،12023وبلغ متوسط الطالب الذين
درسوا باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب طويلة اؼبدى  ،14012ولذلك يتم رفض الفرض الصفري األوؿ ،وىو الذي ينص على أنو (ال توجد فروؽ دالة إحصائياً
عند مستوى ( )5050 = بُت متوسطات درجات الكسب الفعلي يف االستيعاب اؼبفاىيمي للكيمياء للطالب الذين يدرسوف باسًتاتيجيات التدريس (اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية
خالؿ الويب قصَتة اؼبدى مقابل -اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب طويلة اؼبدى)؛ بصرؼ النظر عن أساليب التعلم اؼبفضلة).
-

وجود أثر دال إحصائياً عند مستوى ( ) 0006 = ألساليب التعلم (السمعي /البصري /الحركي) في تحقيق االستيعاب المفاهيمي لمادة الكيمياء ،ولذلك

يتم رفض الفرض الصفري الثاين ،وىو الذي ينص على أنو (ال توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( ) 5050 = بُت متوسطات درجات الكسب الفعلي يف ربقيق االستيعاب
اؼبفاىيمي ؼبادة الكيمياء عينة البحث ترجع إذل أساليب التعلم اؼبفضلة (السمعي /البصري /اغبركي) ،بصرؼ النظر عن اسًتاتيجيات الويب كويست اؼبستخدمة) ،وؼبعرفة مدى
اذباه ىذه الفروؽ مت استخداـ اختبار نيومأف -كولز  Newman- Keuls Methodللمقارنات اؼبتعددة بُت اؼبتوسطات كما يتضح من اعبدوؿ (.)3
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جدول ( ) 9المقارنات المتعددة بين متوسطات مجموعات البحث ذوي أساليب التعلم المختلفة جدول في االستيعاب المفاهيمي لمادة الكيمياء
مجموعات
االستيعاب اؼبفاىيمي ؼبادة الكيمياء

أسلوب

أسلوب

أسلوب

الحركي

السمعي

البصري

التعلم

التعلم

التعلم

ـ

11010

10024

14044

( Qالنسبة
اغبرجة)

( Rاؼبدى)

أسلوب التعلم
السمعي

10024

1003

-

-

103

1052

أسلوب التعلم
البصري

14044

3011

4011

-

4041

1014

يتضح من اعبدوؿ ( )3ما يأيت:
بالنسبة جملموعة الطالب ذوي أسلوب التعلم البصري :تفوؽ الطالب ذوو أسلوب التعلم البصري على أداء الطالب ذوي أسلوب التعلم السمعي يف اختبار االستيعاب
اؼبفاىيمي يف مادة الكيمياء ،وعلى أداء الطالب ذوي أسلوب التعلم اغبركي يف االختبار نفسو.
بالنسبة جملموعة الطالب ذوي أسلوب التعلم السمعي :تفوؽ أداء الطالب ذوي أسلوب التعلم السمعي على أداء الطالب ذوي أسلوب التعلم اغبركي يف اختبار
االستيعاب اؼبفاىيمي يف مادة الكيمياء.
وجود أثر دال إحصائياً عند مستوى ( ) 0006 = بين المعالجة التجريبية وأساليب التعلم في تحقيق االستيعاب المفاهيمي في مادة الكيمياء ،ولذلك مت
رفض الفرض الصفري الثالث ،وىو الذي ينص على أنو (ال توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( ) 5050 = بُت اؼبتوسطات الداخلية لدرجات الكسب الفعلي يف االستيعاب
اؼبفاىيمي للكيمياء للطالب يف اجملموعات التجريبية إذل التفاعل بُت اسًتاتيجييت التدريس( :اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب قصَتة اؼبدى واسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية
خالؿ الويب طويلة اؼبدى) اؼبستخدمة وأساليب التعلم ،والشكل ( )1يوضح اذباىات الفروؽ بُت اسًتاتيجييت التدريس وأساليب التعلم لالستيعاب اؼبفاىيمي:
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يتضح من الشكل( )1ما يأيت :أف التفاعل ترتييب.
بالنسبة لمجموعة الطالب ذوي أسلوب التعلم البصري والذين درسوا باستخدام استراتيجية الرحالت المعرفية خالل الويب قصيرة المدى :تفوؽ أداء الطالب
ذوي أسلوب التعلم البصري الذين درسوا باستخداـ اسًتاتيجية الويب كويست قصَتة اؼبدى على أداء كل طالب ؾبموعات البحث ذوي أساليب التعلم األخرى الذين درسوا سواء
باستخداـ الويب كويست قصَتة اؼبدى ،أـ باستخداـ اسًتاتيجية الويب كويست طويلة اؼبدى يف اختبار االستيعاب اؼبفاىيمي.
-

بالنسبة لمجموعة الطالب ذوي أسلوب التعلم السمعي ،وهم الذين درسوا باستخدام استراتيجية الرحالت المعرفية خالل الويب قصيرة المدى :تفوؽ أداء

الطالب ذوي أسلوب التعلم السمعي ،وىم الذين درسوا باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب قصَتة اؼبدى على أداء الطالب ذوي أسلوب التعلم اغبركي.
-

بالنسبة لمجموعة الطالب ذوي أسلوب التعلم الحركي والذين درسوا باستخدام استراتيجية الرحالت المعرفية خالل الويب قصيرة المدى :تفوؽ أداء الطالب

ذوي أسلوب التعلم اغبركي ،وىم الذين درسوا باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب قصَتة اؼبدى على أداء الطالب ذوي أسلوب التعلم اغبركي ،وىم الذين درسوا
باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب طويلة اؼبدى يف اختبار االستيعاب اؼبفاىيمي.
-

بالنسبة لمجموعة الطالب ذوي أسلوب التعلم البصري ،وهم الذين درسوا باستخدام استراتيجية الرحالت المعرفية خالل الويب طويلة المدى :تفوؽ أداء

-

بالنسبة لمجموعة الطالب ذوي أسلوب التعلم السمعي ،وهم الذين درسوا باستخدام استراتيجية الرحالت المعرفية خالل الويب طويلة المدى :تفوؽ أداء

الطالب ذوي أسلوب التعلم البصري ،وىم الذين درسوا باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب طويلة اؼبدي علي أداء الطالب ذوي أسلوب التعلم اغبركي ،وىم الذين
درسوا باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب طويلة اؼبدى يف اختبار االستيعاب اؼبفاىيمي.
الطالب ذوي أسلوب التعلم السمعي ،وىم الذين درسوا باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب طويلة اؼبدى على أداء الطالب ذوي أسلوب التعلم اغبركي الذين
درسوا باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب طويلة اؼبدى يف اختبار االستيعاب اؼبفاىيمي.
.2

نتائج التساؤالت الخاصة بمقياس مهارات التعلم الذاتي:
يوضح اعبدوؿ ( )4نتائج ربليل التباين ثنائي االذباه لدرجات الطالب يف مقياس مهارات التعلم الذايت.
جدول ( ) :نتائج تحليل التباين لكل من المعالجة التدريسية وأساليب التعلم في مقياس مهارات التعلم الذاتي

مقياس
مهارات
التعلم الذايت

متوسط المربعات

التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

اسًتاتيجيات
التدريس ()A

113001

1

113001

أساليب التعلم ()B

021014

1

1330210

143

التفاعل ()AxB

151014

1

01021

1054

داخل اجملموعات

144021

153

1024

5002

(اػبطأ الكلي)

1110011

114

(التباين)

قيمة ()F

مستوى الداللة

5013

دالة
دالة
دالة

45

يتضح من اعبدوؿ ( )4ما يأيت:
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-

وجود أثر دال إحصائياً عند مستوى ( )0006 = الستراتيجيات التدريس (استراتيجية الرحالت المعرفية خالل الويب قصيرة المدى واستراتيجية الرحالت

المعرفية خ الل الويب طويلة المدى) في تحقيق التعلم الذاتي مهارات خمسة رئيسة( :البحث عن اؼبعلومات واؼبلفات وربميلها من شبكة اإلنًتنت -استخداـ برامج اؼبخترب
اعباؼ للكيمياء -التعاوف مع اآلخرين يف عملية التعلم -ربمل اؼبسؤولية وإدارة الوقت -التقومي الذايت) لصاحل ؾبموعة الطالب الذين درسوا باستخداـ اسًتاتيجية الويب كويست
قصَتة اؼبدى؛ حيث بلغ متوسط الطالب الذين درسوا باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب قصَتة اؼبدى  ،11044وبلغ متوسط الطالب الذين درسوا باستخداـ
اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب طويلة اؼبدى  ،14011ولذلك مت رفض الفرض الصفري الرابع ،وىو الذي ينص على أنو (ال توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى (
=  ) 5050بُت متوسطات درجات الكسب الفعلي يف استخداـ مهارات التعلم الذايت للطالب الذين يدرسوف باسًتاتيجيات التدريس (اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب
قصَتة اؼبدى ،واسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب طويلة اؼبدى) ،بصرؼ النظر عن أساليب التعلم اؼبفضلة.
وجود أثر دال إحصائياً عند مستوى ( ) 0006 = ألساليب التعلم (السمعي /البصري /الحركي) في استخدام مهارات التعلم الذاتي ،وبناء على ذلك مت
رفض الفرض الصفري اػبامس ،وىو الذي ينص على أنو (ال توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( )5050 = بُت متوسطات درجات الكسب الفعلي يف استخداـ مهارات
التعلم الذايت للطالب عينة البحث ،ويرجع ذلك إذل أساليب التعلم اؼبفضلة (السمعي /البصري /اغبركي) ،بصرؼ النظر عن اسًتاتيجيات الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب
اؼبستخدمة) ،وؼبعرفة مدى ىذه الفروؽ واذباىها؛ مت استخداـ اختبار نيوماف -كولز  Newman- Keuls Methodللمقارنات اؼبتعددة بُت اؼبتوسطات ،كما يتضح من اعبدوؿ
(.)15
جدول ( ) 70المقارنات المتعددة بين متوسطات مجموعات البحث ذوي أساليب التعلم المختلفة في مقياس مهارات التعلم الذاتي
مجموعات
االستيعاب اؼبفاىيمي ؼبادة الكيمياء

أسلوب

أسلوب

أسلوب

السمعي

البصري

الحركي

التعلم

التعلم

التعلم

ـ

12.54

14.13

11.10

( Qالنسبة
اغبرجة)

( Rاؼبدى)

أسلوب التعلم
البصري

14013

1010

-

-

103

5011

أسلوب التعلم
اغبركي

11010

0011

1022

-

4041

5021

يتضح من اعبدوؿ ( )15ما يأيت:
بالنسبة لمجموعة الطالب ذوي أسلوب التعلم الحركي  :تفوؽ أداء الطالب ذوي أسلوب التعلم اغبركي على أداء كل من الطالب ذوي أسلوب التعلم البصري وأداء
الطالب ذوي أسلوب التعلم السمعي يف مقياس مهارات التعلم الذايت.
بالنسبة لمجموعة الطالب ذوي أسلوب التعلم البصري  :تفوؽ أداء الطالب ذوي أسلوب التعلم البصري على أداء الطالب ذوي أسلوب التعلم السمعي يف مقياس
مهارات التعلم الذايت.
وجود أثر دال إحصائياً عند مستوى ( )0006 = بين استراتيجيات التدريس وأساليب التعلم في مهارات التعلم الذاتي ،ولذلك مت رفض الفرض الصفري
السادس ،وىو الذي ينص على أنو (ال توجد فروؽ دالة إحصائياً عند مستوى ( ) 5050 = بُت متوسطات الداخلية لدرجات الكسب الفعلي يف استخداـ مهارات التعلم الذايت
للطالب يف اجملموعات التجريبية إذل التفاعل بُت اسًتاتيجيات التدريس (اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب قصَتة اؼبدى ،واسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب طويلة
اؼبدى) اؼبستخدمة وأساليب التعلم (السمعي /البصري /اغبركي) ،والشكل ( )4يوضح اذباىات الفروؽ:
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يتضح من الشكل ( )4ما يأيت
أف التفاعل ترتييب بالنسبة للحاالت اآلتية:
-

بالنسبة لمجموعة الطالب ذوي أسلوب التعلم الحركي ،وهم الذين درسوا باستخدام استراتيجية الرحالت المعرفية خالل الويب قصيرة المدى :تفوؽ أداء

الطالب ذوي أسلوب التعلم اغبركي ،وىم الذين درسوا باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب قصَتة اؼبدى على أداء كل طالب ؾبموعات البحث ذوي أساليب
التعلم األخرى الذين درسوا سواء باستخداـ الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب قصَتة اؼبدى أـ باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب طويلة اؼبدى يف مقياس مهارات
التعلم الذايت.
-

بالنسبة لمجموعة الطالب ذوي أسلوب التعلم البصري ،وهم الذين درسوا باستخدام استراتيجية الرحالت المعرفية خالل الويب قصيرة المدى :تفوؽ أداء

الطالب ذوي أسلوب التعلم البصري ،وىم الذين درسوا باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب قصَتة اؼبدى على أداء الطالب ذوي أسلوب التعلم السمعي ،وىم
الذين درسوا باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب طويلة اؼبدى يف مقياس مهارات التعلم الذايت.
-

بالنسبة جملموعة الطالب ذوي أسلوب التعلم السمعي ،وىم الذين درسوا باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب قصَتة اؼبدي :تفوؽ أداء الطالب ذوي

أسلوب التعلم السمعي ،وىم الذين درسوا باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب قصَتة اؼبدي علي أداء الطالب ذوي أسلوب التعلم السمعي ،وىم الذين درسوا
باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية خالؿ الويب طويلة اؼبدي يف مقياس مهارات التعلم الذايت.
-

بالنسبة لمجموعة الطالب ذوي أسلوب التعلم الحركي ،وهم الذين درسوا باستخدام استراتيجية الرحالت المعرفية خالل الويب طويلة المدي :تفوقها علي

أداء الطالب مجموعات البحث (مجموعة الرحالت المعرفية خالل الويب قصيرة المدى ذوي أسلوب التعلم البصري -مجموعة الرحالت المعرفية خالل الويب قصيرة
المدي ذوي أسلوب التعلم السمعي – مجموعة الويب كويست طويلة المدي من ذوي أسلوب التعلم البصري -مجموعة الرحالت المعرفية خالل الويب طويلة المدي
من ذوي أسلوب التعلم السمعي)في مقياس مهارات التعلم الذاتي.

رسالة التربية وعلم النفس ،ع ( ،)50ص ص 755 -708الرياض( ،ربيع الثاني 7545هـ3074/م)

 744د .مندور عبد السالم فتح اهلل :أثر التفاعل بين تنويع استراتيجيات التدريس بالرحالت المعرفية عبر الويب (...... )Web Quests
-

بالنسبة لمجموعة الطالب ذوي أسلوب التعلم البصري ،وهم الذين درسوا باستخدام استراتيجية الرحالت المعرفية خالل الويب طويلة المدي :تفوق أداء

الطالب ذوي أسلوب التعلم البصري وهم الذين درسوا باستخدام استراتيجية الرحالت المعرفية خالل الويب طويلة المدي علي أداء الطالب ذوي أسلوب التعلم
السمعي الذين درسوا باستخدام استراتيجية الرحالت المعرفية خالل الويب طويلة المدي في مقياس مهارات التعلم الذاتي.
سابعاً :مناقشة النتائج وتفسيرها:
.1

مناقشة النتائج المتعلقة باالستيعاب المفاهيمي:
 -تأثير استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب (قصيرة المدى -طويلة المدى) على االستيعاب المفاهيمي في مادة الكيمياء :أظهرت النتائج اػباصة بتطبيق

اختبار االستيعاب اؼبفاىيمي يف مادة الكيمياء وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطي ؾبموعة الطالب الذين درسوا باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة
اؼبدى ،وؾبموعة الطالب الذين درسوا باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب طويلة اؼبدى يف االستيعاب اؼبفاىيمي ،وذلك لصاحل ؾبموعة الطالب الذين درسوا
باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى ،وىذا يتفق مع ما توصلت إليو نتائج دراسات كل من (الفرج1515 ،ـ ،وجاد اهلل،1551 ،

Lauren,

 )2005:Gorrow, et al., 2004واليت أكدت فاعلية اسًتاتيجيات الويب كويست يف تنمية االستيعاب اؼبفاىيمي ،كما تتفق نتائج الدراسة اغبالية مع ما توصلت إليو نتائج
دراسة (إظباعيل1554 ،ـ) وجود تأثَت داؿ الستخداـ التعليم اإللكًتوين يف تنمية ربصيل الطالب باؼبرحلة االبتدائية يف مادة العلوـ.
وديكن تفسَت ذلك بصفة خاصة عند استخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية قصَتة اؼبدى بأف استخداـ ىذه االسًتاتيجية يؤدي إذل توفر قدر من اؼبتعة واؼبرح واعباذبية يف
استكماؿ اؼبعلومات من خالؿ عرض مشوؽ وغَت تقليدي على مواقع شبكة اإلنًتنت اليت تأخذ اؼبتعلم مباشرة إذل اؼبعلومات اليت حيتاجها إلقباز اؼبهمة أو حل اؼبشكلة ،حبيث
تكوف على شكل نتاجات للتعلم ديكن أف تظهر يف صورة سلوؾ علمي حقيقي لو؛ فهي تعمل على توجيو الطلبة إذل االستقصاء اؼبوجو واؼبباشر عرب حبثهم عن إجابات مباشرة
للمثَتات واؼبهمات التعليمية اليت كلفوا هبا ،ويف ىذا نوع من التعزيز اؼبعريف الذايت كما تتبٌت اسًتاتيجية الويب كويست قصَتة اؼبدى االذباه البنائي الذي ديكن اؼبتعلم من بناء معارفو
بذاتو بطريقة ذاتية.
ولكن ىذه الدراسة دل تتفق مع النتيجة اليت توصل إليها (اغبيلة ونوفل1553 ،ـ) ،واليت أكدت تفوؽ طالب اجملموعة اليت درست باسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب
الويب طويلة اؼبدى ،على طالب اجملموعة اليت درست باسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى ،وقد يرجع ذلك إذل إفراد عينة الدراسة من طالب اؼبرحلة اعبامعية،
وكاف يناسبهم التعلم باسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب طويلة اؼبدى ،كم ا أف ىذه الدراسة دل تتفق مع النتيجة اليت توصل إليها ( )Bruanton, 2005واليت أكدت عدـ
وجود فروؽ يف التحصيل بُت الطالب الذين درسوا باسًتاتيجية الويب كويست والذين درسوا بالطريقة التقليدية ودراسة ( ،)Dodge, 2007واليت أكدت عدـ وجود أي فروؽ يف
النتائج بُت اجملموعُت التجريبية والضابطة يف التحصيل.
-

تأثير أساليب التعلم على االستيعاب المفاهيمي في الكيمياء  :أظهرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطي ؾبموعة الطالب يف االستيعاب

اؼبفاىيمي ترجع إذل اختالؼ أساليب التعلم (ظبعي/بصري/حركي) ،حيث تفوقت ؾبموعة الطالب ذوي أسلوب التعلم البصري على أداء ؾبموعة الطالب ذوي أسلوب التعلم
السمعي يف اختبار االستيعاب اؼبفاىيمي يف مادة الكيمياء ،وعلى أداء الطالب ذوي أسلوب التعلم اغبركي يف االختبار نفسو ،وىذا يتفق مع ما توصل إليو كل من (العمراف،
 ،)Cain & Norwood, 2000;, Mitchell et al., 2000 ،1551واليت بينت أف ىناؾ عالقة بُت أسلوب من أساليب التعلم اؼبفضلة والتحصيل األكادديي ،حيث كانت
األساليب األكثر فعالية يف تنمية التحصيل األكادديي بالًتتيب ىي( :البصري مث السمعي مث اغبركي) ،ويتفق مع ىذه النتيجة ما أكدت نتائج دراسة رواشده ،وآخرين (1515ـ)
وجود أثر ألساليب التعلم يف ربصيل الطالب ؼبادة الكيمياء ،وتتفق مع ىذه النتيجة دراسة ( ،)Steyn & Mare, 2003حيث أكدت وجود أثر ألساليب التعلم يف ربصيلهم
واكتساهبم للمفاىيم الكيميائية ،وكذلك دراسة ( ،)Manochehei & Young, 2008وقد تعزى إذل طبيعة اؼبادة اليت تقوـ على استخداـ الرسومات واألشكاؿ التخطيطية،
والرسوـ الكمبيوترية ،والعروض البصرية ،وحجم اؼبهاـ التعليمية وطبيعتها ،واليت تتطلب استخداـ حاسة البصر بدرجة كبَتة.
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بينما أكدت نتائج الدراسة اغبالية ـبتلفة مع نتائج دراسات كل من (عالونة ،وبلعاوي1515 ،ـ )Katzawitz, 2003, Snyder, 2000 ،أف الطالب اؼبتفوقُت
ربصيالً يف اؼبرحلة الثانوية يفضلوف أساليب التعلم اغبركية ،كما أف ىذه الدراسة دل تتفق مع نتائج دراسة ( )Robersts & Dyer, 2005اليت توصلت إذل أف أساليب تعلم الطلبة
ال تؤثر يف ربصيلهم ،ويتفق مع ذلك أيضاً دراسة ( )Susam, 2009واليت أكدت عدـ وجود عالقة بُت أساليب التعلم (البصري /السمعي /اغبركي) ودرجة األداء يف التحصيل
واألنشطة العملية ،ودراسة (النادي1554 ،ـ) اليت أكدت عدـ تأثر منو عادات العقل (اؼبثابرة ،واؼبرونة ،والتأين) لدى طالبات الصف الثاين اإلعدادي باختالؼ أساليب التعلم
(ظبعي /بصري /حركي).
-

تأثير التفاعل بين المعالجة التجريبية وأساليب التعلم في تحقيق االستيعاب المفاهيمي في مادة الكيمياء :أظهرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند

مستوى ( ) 5050بُت متوسطات الداخلية لدرجات الكسب الفعلي يف استخداـ مهارات التعلم الذايت للطالب يف اجملموعات التجريبية والتفاعل بُت اسًتاتيجيات التدريس
(اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى ،واسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب طويلة اؼبدى) اؼبستخدمة ،وأساليب التعلم (السمعي/البصري/اغبركي) ،وىذا يتفق
مع ما توصلت إليو كل من دراسة (طلبة1554 ،ـ) ،واليت أكدت وجود تفاعل بُت أمناط التعلم (العميق -السطحي -اؼبتوسط) ،واسًتاتيجية التفكَت التشاهبي يف تنمية الفهم
اؼبفاىيمي ،ودراسة (عوض1553 ،ـ) وجود تفاعل ذو داللة عند مستوى ( )5050بُت وضع اؼبنظمات الرسوماتية ،ومصادرىا يف تنمية التحصيل ،وديكن إرجاع ذلك إذل ما
سبيزت بو اسًتاتيجيات الرحالت اؼبعرفية عرب الويب (قصَتة اؼبدى -طويلة اؼبدى) من أنشطة ومواقف متنوعة تناسب كل أساليب التعلم (البصري/السمعي/اغبركي) اليت لدى
الطالب ،باإلضافة إذل األنواع اؼبختلفة من مواد تعليمية مسموعة /مرئية /متعددة الوسائط وغَتىا من اؼبواد التعليمية اإللكًتونية وغَت اإللكًتونية اعبذابة ،واليت تراعي الفروؽ
الفردية.
كما أف نتائج الدراسة اغبالية دل تتفق مع نتائج دراسة مانوجهري ويونج ( ،)Manochehri & Young, 2006واليت أكدت عدـ وجود أثر للتفاعل بُت منط التعلم
وطريقة التدريس القائمة على اإلنًتنت يف ربصيل مادة الرياضيات ،ودراسة (النادي 1554 ،ـ) واليت أكدت عدـ وجود تفاعل بُت أمناط التعلم (السمعي/البصري/اغبركي) وتنويع
اسًتاتيجيات التدريس يف تنمية عادات العقل الثالثة(اؼبرونة ،واؼبثابرة ،والتأين).
وتشَت النتائج إذل تفوؽ أداء الطالب ذوي أسلوب التعلم البصري ،والذين درسوا باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى على أداء كل طالب
ؾبموعات البحث ذوي أساليب التعلم األخرى ،الذين درسوا سواء باستخداـ الويب كويست قصَتة اؼبدى أـ باستخداـ اسًتاتيجية الويب كويست طويلة اؼبدى يف اختبار
االستيعاب اؼبفاىيمي ،فبا يشَت إذل دور اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى يف إتاحة الفرصة للمتعلم ألف يكتشف األفكار من خالؿ عملية االستقصاء السريعة
باإلضافة إذل تلقي التعزيز السريع ،فبا يشجع الطالب على استمرار التعلم بصورة فعالة.
.2

مناقشة النتائج المتعلقة بمهارات التعلم الذاتي:

-

تأثير استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الويب (قصيرة المدى -طويلة المدى) في مهارات التعلم الذاتي :أظهرت النتائج اػباصة بتطبيق مقياس مهارات التعلم

الذايت وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسطي ؾبموعة الطالب الذين درسوا باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى ،وؾبموعة الطالب الذين درسوا
باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب طويلة اؼبدى يف تنمية مهارات التعلم الذايت لصاحل ؾبموعة الطالب الذين درسوا باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب
قصَتة اؼبدى ،وىذا يتفق مع ما توصل إليو كل من ( ،)Li & Yang 2007, Wood & Quitadamo, 2007واليت أكدت فاعلية اسًتاتيجيات الويب كويست قصَتة اؼبدى
يف تنمية مهارات التعلم الذايت؛ فهي تعمل على توجيو الطلبة إذل االستقصاء اؼبوجو واؼبباشر عرب حبثهم عن إجابات مباشرة للمثَتات واؼبهمات التعليمية اليت كلفوا هبا ،ويف ىذا نوع
من التعزيز اؼبعريف الذايت ،كما تنمي اسًتاتيجية الويب كويست االذباه البنائي الذي ديكن اؼبتعلم من بناء معارفو بذاتو ،إضافة إذل ذلك أكدت نتائج دراسة (عمار1550 ،ـ)،
و(إظباعيل وعبده1553 ،ـ) وجود فروؽ ذات داللة إحصائية يف تنمية أساليب التفكَت ومهارات التعلم الذايت واالذباه كبو استخداـ الويب كويست لصاحل اجملموعة التجريبية،
كما تتفق مع نتائج دراسة ( ،)Donovan, 2005واليت أكدت أف استخداـ الويب كويست ساىم يف تنمية مهارات التواصل والتفاعل بُت الطلبة ،وىذا يتفق مع ما توصل إليو
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كل من ( )Charp, 2000واليت راجعت تسعُت دراسة من بلداف ـبتلفة حوؿ دور اإلنًتنت يف التعليم ،وأكدت دور اإلنًتنت يف تنمية مهارات التعلم الذايت وربسُت مهارات
االتصاؿ؛ وذلك ألف األداء العقلي للمتعلم معتمد على سرعتو الذاتية يف صبع احملتوى اؼبراد دراستو يف الكيمياء وتصنيفو وفهمو بعمق ،وتقومي مدى منوه وتقدمو يف كل جزء منو.
ولكن ىذه الدراسة دل تتفق مع النتيجة اليت توصل إليها (اغبيلة ونوفل1553 ،ـ) اليت أكدت تفوؽ طالب اجملموعة اليت درست باسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب
الويب طويلة اؼبدى ،على طالب اجملموعة اليت درست باسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى ،وقد يرجع ذلك إذل أفراد عينة الدراسة من طالب اؼبرحلة اعبامعية،
وكاف يناسبهم التعلم باسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب طويلة اؼبدى.
-

تأثير أساليب التعلم على مهارات التعلم الذاتي:

أظهرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إ حصائية بُت متوسطي ؾبموعة الطالب يف مهارات التعلم الذايت ترجع إذل اختالؼ أساليب التعلم (ظبعي/بصري/حركي)؛ حيث تفوؽ أداء
الطالب ذوي أسلوب التعلم اغبركي على أداء كل من الطالب ذوي أسلوب التعلم البصري وأداء الطالب ذوي أسلوب التعلم السمعي يف مقياس مهارات التعلم الذايت ،وىذا يتفق
مع ما توصلت إليو نتائج دراسة الزغل ( 1551ـ) وجود عالقة بُت أساليب التعلم والقدرة على االستدالؿ العلمي؛ حيث إف أعلى الطالب قدرة على االستدالؿ ىم الطالب ذوو
منط التعلم اغبركي مث السمعي ،ويأيت يف األخَت ذوو النمط البصري ،بينما زبتلف نتائج الدراسة اغبالية مع ما أكدت نتائج دراسة ىندري وآخرين ( )Hendry, et al., 2005إذل
عدـ وجود أية تأثَت داؿ إحصائيًا بُت أساليب التعلم (السمعي/البصري/اغبركي )/وتفضيل العمل اعبماعي وتقييم األداء ،وديكن تفسَت تفوؽ الطالب ذوي أسلوب التعلم اغبركي يف

ؾبموعة اسًتاتيجية ال رحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى بأف طالب ىذه اجملموعة لديهم القدرة على اؼبشاركة يف األنشطة األكادديية ،واالستفادة والتعلم اؼبهاري بأقصى قدر
فبكن.

كما تشَت النتائج إذل تفوؽ أداء الطالب ذوي أسلوب التعلم البصري على أداء الطالب ذوي أسلوب التعلم السمعي يف مقياس مهارات التعلم الذايت ،وىذا يتفق مع
ما توصل إليو كل من (حبشي ) 1551 ،اليت أكدت أف الطالب اؼبتفوقُت يف مهارات التعلم يف مرحلة التعليم اؼبتوسط من ذوي أسلوب التعلم البصري ،ويرجع الباحث ذلك إذل
أف الرحالت اؼبعرفية عرب الويب يتم من خالؽبا دمج شبكة الويب يف العملية التعليمية ؛ ؼبساعدة الطالب يف عملية البحث والتقصي عن اؼبعلومات الالزمة حوؿ موضوعات وحديت
(التفاعل الكيميائي واؼبوؿ) من خالؿ صفحات ويب ؿبددة مسبقاً وتقدمي عروض تقدديية وفالش وفيديو تعليمي؛ وذلك لتشجيع الطالب على العمل اعبماعي ،وتوفَت الوقت
واعبهد.
-

ت أثير التفاعل بين المعالجة التجريبية وأساليب التعلم في تحقيق مهارات التعلم الذاتي :أظهرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )5050بُت

متوسطات الداخلية لدرجات الكسب الفعلي يف استخداـ مهارات التعلم الذايت للطالب يف اجملموعات التجريبية إذل التفاعل بُت اسًتاتيجيات التدريس (اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية
عرب الويب قصَتة اؼبدى ،واسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب طويلة اؼبدى) اؼبستخدمة وأساليب التعلم (السمعي/البصري/اغبركي) زبتلف ىذه النتيجة مع ما أكدت نتيجة
دراسة ( )Young, 2006يف عدـ وجود تفاعل بُت أساليب التعلم ،واسًتاتيجيات التدريس القائمة على اإلنًتنت يف تنمية مهارات التعلم ،وديكن أف يرجع سبب االختالؼ مع
نتائج الدراسة السابقة إذل اختالؼ طبيعة األنشطة ونوع أساليب التعلم يف ىذه الدراسة.
كما تفوؽ أداء الطالب ذوي أسلوب التعلم اغبركي والذين درسوا باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى على أداء كل طالب ؾبموعات
البحث ذوي أساليب التعلم األخرى الذين درسوا سواء باستخداـ الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى أـ باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب طويلة اؼبدى يف
مقياس مهارات التعلم الذايت ،ويعزى ذلك إذل فاعلية األنشطة القصَتة يف تنمية مهارات التعلم الذايت مع الطالب أسلوب التعلم اغبركي.
كما تفوؽ أداء الطالب ذوي أسلوب التعلم البصري والذين درسوا باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب قصَتة اؼبدى على أداء الطالب ذوي األسلوب
السمعي ،والذين درسوا باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب طويلة اؼبدى يف مقياس مهارات التعلم الذايت ،وديكن أف نرجع ذلك إذل دور األنشطة التعليمية القائمة
على اؼبواد التعليمية البصرية أكثر من اؼبواد اللفظية.
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انتىصياخ واملقرتحاخ:
من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن تقديم عدد من التوصيات اآلتية:


ؼبا كانت نتائج ىذا البحث قد بينت أف استخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب القصَتة اؼبدى ؽبا أثر فعاؿ يف تنمية االستيعاب اؼبفاىيمي ،ومهارات التعلم

الذايت لدى طالب الصف األوؿ الثانوي أكثر من استخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية غرب الويب طويلة اؼبدى ،لذلك يوصي الباحث بتدريب معلمي الكيمياء يف مرحلة التعليم
الثانوي على زبطيط وتدريس دروس الكيمياء باسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب القصَتة اؼبدى لتنمية اؼبفاىيم ومهارات التعلم الذايت.


ؼبا كانت تنمية مهارات التعلم الذايت من خالؿ التدريس باستخداـ اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب القصَتة اؼبدى تتطلب إعادة تنظيم ؿبتوى ،وأنشطة كتاب

الكيمياء لذلك يوصي الباحث بإعادة النظر يف زبطيط وتنظيم ؿبتوى كتاب الكيمياء يف اؼبراحل اؼبختلفة لتضمُت أنشطة ومهاـ تعليمية لتنمية مهارات التعلم الذايت.


ؼبا كانت نتائج الدراسة قد أظهرت فعالية اسًتاتيجية الرحالت اؼبعرفية عرب الويب القصَتة اؼبدى يف تنمية بعض مهارات التعلم الذايت ،لذلك يوصي الباحث بتدريب

الطالب على مهارات التعلم الذايت األخرى اؼبرتبطة دبادة الكيمياء يف مرحلة التعليم الثانوي.
-

كما يقترح الباحث إجراء الدراسات اآلتية:



دراسة فعالية اسًتاتيجيات الرحالت اؼبعرفية عرب الويب (قصَتة اؼبدى /طويلة اؼبدى) دبقارنة مناذج تعليمية أخرى كدائرة التعلم ،ومنوذج الشكل ( )Vالختبار أفضلهما

يف تنمية مهارات التعلم الذايت واالستيعاب اؼبفاىيمي يف مادة الكيمياء.


دراسة فاعلية اسًتاتيجيات الرحالت اؼبعرفية عرب الويب (قصَتة اؼبدى /طويلة اؼبدى) يف تنمية عادات العقل وأمناط التفكَت (العلمي /الناقد /اإلبداعي) مهارات ازباذ

القرار مرحلة تعليم (اؼبتوسط) أو الثانوي.


دراسة فاعلية اسًتاتيجيات تعليمية إلكًتون ية أخرى يف تنمية مهارات التعلم الذايت من خالؿ مقرر الكيمياء يف مرحلة التعليم الثانوي.
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The effect of interaction between the diversification of teaching strategies learning style over the Web (Web
Quests) and learning styles in the development of learning skills and self-learning in the conceptual chemistry
among students in first grade secondary
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Summary of research
This study aimed to identify the impact of the interaction between the diversification of teaching strategies learning styles
over the Web (Web Quests) and learning styles in the development of learning skills and self-absorption in the conceptual
chemistry among students in first grade secondary Unaizah province of .Saudi Arabia
There is a statistically significant effect at the level (0.05) to learning styles (visual / auditory / motor) in - .. order to
conceptual comprehension in chemistry for students of first grade secondary school There is a statistically significant
interaction at the level (0.05) between the treatments and methods of - .learning in a self-learning skills for students of
first grade secondary
No interaction statistically significant at the level (0.05) between the treatments and methods of learning - in interaction
exists statistically significant at the level (0.05) between the treatments and methods of learning there is interaction
statistically significant at the level (0.05) between the treatments and methods .of learning in the skills of self-learning for
students first grade secondary
Key words: diversification of teaching strategies- the Web (Web Quests)- learning style- self-learning- conceptual
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