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  ملخص

تنمية مهارات التعلم لة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية هدفت هذه الدراسة إلى تعرف درج
تهم     دى طلب ذاتي ل اء ال دريس الصفي   أثن ام الباحث     الت ق هدف الدراسة ق ة    ان، ولتحقي بتطوير بطاق

ة   هاوقد تم تطبيقإجراء صفيًا، تم التأآد من صدقها وثباتها، ) ١٧(مالحظة اشتملت على  على عين
ة   ) ٣٥( ددهموع من معلمي التربية اإلسالمية ًا ومعلم واء       معلم يم في ل ة والتعل ة التربي من مديري

ا الدراسة     . م٢٠١١-٢٠١٠للعام الدراسي  بصيرا ي أسفرت عنه ائج الت درجة   أن :ومن أبرز النت
دريس الصفي     ممارسة معلمي التربية اإلسالمية  اء الت تهم أثن لتنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طلب

ة    آما أظهرت ال جاءت متوسطة، د مستوى الدالل دراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عن
 )٠٫٠٥  ≤α (رة، والمؤهل العلمي     تعزى د  . حول درجة الممارسة    لمتغيرات الجنس، والخب وق

ذاتي   أوصت الدراسة بضرورة إدراج   تعلم ال ارات ال ين، وأن تكون       مه دريب المعلم رامج ت في ب
   .متضمنة في استمارة الزيارة الصفية

ة الكل ات المفتاحي ة  :م ة الممارس في ، درج دريس الص ذاتي،  ، الت تعلم ال ة  ال م التربي معل
  .اإلسالمية

 
Abstract 

The study aimed at investigating the practice extent of the Islamic 
education teachers in developing their students’ self-learning skills 
during the classroom teaching. In order to achieve the aims of this study, 
the researcher developed an observant tool which included (17) 
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classroom activities. The researcher checked its validity and its 
reliability. The study was applied on a sample of (35) Islamic education 
teachers from Busra district Directorate of education in Jordan for the 
scholastic year 2010/2011. The study findings were: the practice extent 
of the Islamic education teachers to develop the self-learning skills of 
their students during classroom teaching was medium. and there were 
statistical differences (α≤ 0.05) attributed  to the variables: gender, 
teaching experience, and the scientific degree. The study recommended 
that is it necessary to incorporate the self-learning skills in teachers 
training program and to be incorporated in the classroom visit form. 

The key words: Teaching, Learning, Learning skills. 
  

  مقدمة
ذه          ى تطور ه ة عل ا الحديث د ساعدت التكنولوجي رًا، وق يشهد عالمنا اليوم انفجارًا معرفيًا آبي

يعجز معها المنهاج المدرسي  المعرفة وتزايدها بصورة هائلة، حتى أصبحت تسير بسرعة آبيرة 
  .عن لحاقها أو اإلحاطة بها

ك الحال   ارات      ستدعي  ت ويشير األدب التربوي أن تل ين الآتساب مه إتاحة الفرصة للمتعلم
ا تسهم     من التعلم الذاتي، التي تعد الفرد على التزود  ا بنفسه، آم مصادر المعرفة والحصول عليه
  ).٢٠٠٩ الزعبي،(يًا في تطوير الفرد سلوآيًا ومعرفيًا ووجدان

 وترتبط الدعوة الستخدام أسلوب التعلم الذاتي إلى حد آبير بأفكار أصحاب االتجاه اإلنساني 
ى رأسهم           وآرائهم ذهب، وعل ذا الم ادى أنصار ه تعلم، حيث ن ة ال بضرورة   )Mager(في عملي

ة     جعل عملية التعلم عملية ت ادة التعليمي يس حول الم م    تمرآز حول المتعلم نفسه، ول أو حول المعل
)Hunt, & Biggs 1962.(  

د من  ي نفس الوقت تع ا، وف ين إتقانه ي ينبغي للمتعلم ارات الت ذاتي من المه تعلم ال د ال ويع
 ).٢٠٠٥ خريشة،(التي ينبغي على المعلمين امتالآها، وممارستها داخل حجرة الدراسة  الكفايات

ة   والتعلم الذاتي هو عبارة عن  ة مواقف تعل تهيئ تع  مي د تصميمها أن تتناسب مع      للم لم يراعى عن
ة،          ه الذاتي م نفسه بنفسه حسب سرعته وقدرات قدرات المتعلم، وأن يوجَّه المتعلم خاللها؛ لكي يعل
ك      ا تل ن أجله ممت م ي ُص لوآية الت داف الس ق األه ل تحقي ن أج ك م ه، وذل ائج تعلم وِّم نت وأن يق

ف التعل ة المواق وجي،(مي ا )١٩٩٧ الم اني ، آم ه اللق رونو يعرف ه ) ١١١، ص١٩٩٠( آخ بأن
  . أسلوب يعتمد على نشاط المتعلم الذاتي الذي يتوافق مع سرعته وقدراته الخاصة
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ى           ة حت ا بفاعلي ه، وتوظيفه تعلم وعادات ارات ال تعلم مه ى إآساب الم ذاتي إل تعلم ال ويهدف ال
ات،             ذا العمل في آل األوق ام به يم نفسه بنفسه، والقي دأ   يتمكن من تحمل مسؤولية تعل ًا لمب تحقيق

  ).٢٠٠٥ هزايمة،( التعليم المستمر

درات             ة ق ة تنمي د أهمي ذي يؤآ ابي، ال دور اإليج ذا ال ة مسؤولية ه وتتحمل المؤسسة التعليمي
رة     اوز دائ دادًا يتج م إع داد المعل ؤولية بإع ك المس ل تل ذاتي، وتتمث التعلم ال ة ب ين المرتبط المتعلم

ى آون     د إل ت       م هخازن المعرفة ومصدرها الوحي رًا ل تعلم وميس ى ال زًا عل ًا ومحف رًا ومخطط م علفك
ة      ة والتحليلي دراتهم الفكري ة ق ى تنمي ادرًا عل ه، وق ود،( طالب ك  ف). ٢٠٠٤ حم ذي يمتل المعلم ال

ارات     ذه المه ة ه المهارات والمعارف الالزمة في مجال تنمية التعلم الذاتي، يكون قادرًا على تنمي
  .ى اللحاق بهذا التطور والتغير السريعينلدى الطلبة، ومن ثم جعلهم قادرين عل

ى          ي تهدف إل ر من النشاطات التواصلية الت إن التدريس واإلجراءات الصفية تتضمن الكثي
تعلم؛  ارة ال ق وإث ى تحقي بيل إل ة     ال س ن آاف ة م ية ناجح ة تدريس ود عملي ات إال بوج ذه التوجه ه

ا،  م إذأبعاده ا المعل ي يقوده دريس الصفي الت ة الت ل عملي داف  تمث ق األه رئيس لتحقي ق ال المنطل
ل هو عمل أساسي،              يًا، ب ًال هامش يس عم ذاتي ل تعلم ال إن ال ق ف ذا المنطل القريبة والبعيدة، ومن ه

ه  تعلم وإيجابيت ة الم ة لضمان فاعلي ة  . وضرورة مهم ور العملي تعلم مح ى يصبح الم ذا المعن وبه
اهج ا، فتخضع المن ى متغيراته يطر عل ة والمس د :التعليمي وى اف األه ويم واألنشطة والمحت والتق

ي  ر ف دور األآب وم بال ذي يق تعلم، ال ًا نحو الم دريس موجه ه، ويصبح الت ه وميول ه ورغبات لدوافع
اد والتنظيم للموقف             ه واإلرش ى التوجي م عل ة، في حين يقتصر دور المعل ى المعرف الحصول عل

  .التعليمي

ة ا  تعلم      لقد أدرآت وزارة التربية والتعليم في األردن أهمي ي ال ذاتي ودوره في عمليت تعلم ال ل
ام     والتعليم، ففد أآد مؤتمر التطوير التربوي د ع ذي عق ة     ١٩٨٧ال رات تعليمي ة تصميم خب م أهمي

انون   )٢٠١، ص ١٩٨٨ وزارة التربية والتعليم،(تتيح للطلبة فرص التعلم الذاتي  ، آما جاء في ق
ين أه   ) ١٩٩٤(لسنة ) ٣( التربية والتعليم رقم ة جعل الطالب ينمي      أن من ب ة الثانوي داف المرحل

  ).١٥، ص ١٩٩٩ وزارة التربية والتعليم،(نفسه بالتعلم الذاتي والتعليم المستمر مدى الحياة 

دى    ا ل وتأسيسًا على ما سبق فقد أصبح التعلم الذاتي حاجة أساسية يتوجب على المعلم تنميته
ا  ن هن ة اإلسالمية، وم م التربي يما معل ين، الس احثون موضوع  المتعلم اول الدارسون والب د تن فق

  .التعلم الذاتي في دراساتهم وأبحاثهم وفق متغيرات متعددة
  

  الدراسات السابقة

ذا    ول ه ن الدراسات ح د م ت العدي احثين، وأجري ن الب ر م ام آثي ذاتي باهتم تعلم ال حظي ال
دين    والتي هدفت   ) ١٩٩٣(الموضوع محليًا وعربيًا وعالميًا، ومن بين تلك الدراسات دراسة عاب

والثانوية في مدى تطبيقهم ألسلوب التعلم الذاتي، وقد  األساسيةإلى معرفة آراء معلمي المرحلتين 
ائج      ) ٩٨٣(تكونت عينة الدراسة من  تبانة، وأشارت نت معلمًا ومعلمة، أما أداة الدراسة فكانت اس
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كل واضح      ذاتي بش تعلم ال لوب ال ون أس ين يطبق ى أن المعلم ة إل ن   الدراس د م ود العدي م وج رغ
  .الصعوبات التي تعترضهم

ي  الأيضًا  قامت و اة آتب الدراسات         ) ١٩٩٥(جردان ة مدى مراع ى معرف بدراسة هدفت إل
ين       في سلطنة عمان االجتماعية في المرحلة اإلعدادية  ق المعلم ذاتي ومدى تطبي تعلم ال ايير ال لمع

ة الدراسة     لها في غرفة الصف، حيث تم تحليل محتوى الكتب، وتوزيع ا ى عين تبانة عل ) ١٥١(س
  .معلمًا، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المعلمين يطبقون أسلوب التعلم الذاتي بدرجة متوسطة

ائم       ) ٢٠٠٢(عبابنة أجرى و دريبي ق امج ت ة برن ى فعالي دراسة في األردن هدفت التعرف إل
دى معلمي ال    يم     على التعلم الذاتي في تنمية مهارات استخدام الخريطة ل ة التعل ة في مرحل جغرافي

ن   ة م ة الدراس ت عين ي، تكون امج   ) ٤٠(األساس داد برن م إع ة ت داف الدراس ق أه ًا، ولتحقي معلم
د   تخدام الخرائط، وبع ارة اس ى مه ة عل دريب معلمي الجغرافي ذاتي لت تعلم ال ى ال ائم عل دريبي ق ت

ذلك    انتهاء التجربة طبق اختبار معرفي يقيس معرفة المعلمين بمهارات استخ  م آ دام الخرائط، وت
ارات استخدام الخريطة          ين لمه ع ممارسة المعلم ى واق ودلت   ،تطبيق بطاقة مالحظة للتعرف إل

ا اًال أنئج النت ان فع امج آ ة ا البرن ين معرف ي تحس ينف تهم لمعلم تخدام  وممارس ارات اس لمه
  .الخريطة

ان  دن ) (Karamarski & Dutman, 2006وأجرى آرامارسكي وجتم ي لن ة دراسف
ى  و هدفت إلى مقارنة أداء مجموعتين تزود آل منهما بأسئلة من خالل تعلم الكتروني، تزود األول

ذاتي،   ا ال يم تعلمه ارات لتنظ تم  المه د وال ي ذلك المجتزوي ة ب ة الثاني ر، موع كالت   أظه ل مش ح
  .المجموعة الثانية أداءمن  أفضلآان  األولىالمجموعة  أداء أنرياضية 

دفت  ةه ة خريش ى) ٢٠٠٥( دراس ة   إل ات االجتماعي ي الدراس ة معلم ع ممارس رف واق تع
في مديرية ومعلمة  معلمًا) ٤٠(تكونت عينة الدراسة من و ،للمرحلة الثانوية لكفايات التعلم الذاتي

ة مالحظة   ،لتربية والتعليم للواء بني آنانةا لوآيا   ) ٣٣(تضمنت   وقد تم تطبيق بطاق را س ه مظه  ل
ى أن درجة ممارسة       وقد. يالذات صلة بكفايات التعلم ائج الدراسة إل معلمي الدراسات    أشارت نت

ة        ًا بدالل ول تربوي توى المقب ن المس ل ع طة، وتق ت متوس ذاتي آان تعلم ال ات ال ة لكفاي االجتماعي
ائية، ة      إحص روق دال ود ف دم وج ى ع ا توصلت إل ائيًاإآم ات    حص ي الدراس ة معلم ي ممارس ف

  .عزى للجنس أو التخصصاالجتماعية لكفايات التعلم الذاتي ت

دن   )(Karamarski and Mizrachi, 2006آرامارسكي وميزراتشي    أجرىآما   في لن
دف  ى ت دراسة ه ة   إل وعت مقارن ابع     ٤٣(ن يأداء مجم ة في الصف الس ى ) طالب ا    األول نوقشت معه

وإنما هذه المهارات،  ، والثانية لم تناقش معها مثلسائل الرياضيةمهارات التعلم الذاتي في حل الم
ت     م آلف ذاتي، ث تعلم ال ى ال دت عل ر     اعتم ا عب ية زودت به كالت رياض ل مش ة بح ل مجموع آ

ة تكونت المشكالت من    حيث   ،االنترنت تيعاب   : مجاالت  أربع ط   ومسائل اس مسائل  ومسائل رب
تراتيجية اسو حل إس ائل انعك رت .مس ة أظه ذين أن الدراس ة ال تعلم  الطلب ارات ال ة مه م مناقش ت
  .م يتم مناقشة ذلك معهمالتي ل األخرىمن المجموعة  أفضلانت نتائجهم آ الذاتي معهم،
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ي و رى الزعب ابي  ) ٢٠٠٩(أج ي آت ذاتي ف تعلم ال ارات ال د مه ى تحدي دفت إل ة ه دراس
يات  ي األردن   رياض ر ف امن والعاش فين الث ل     الص داهما لتحلي ان إح دت أدات ك أع ق ذل ؛ ولتحقي

ة الدراسة من      . ينالمحتوى، واألخرى لتحديد وجهات نظر المعلم د تكونت عين ا  ) ٤٥١(وق معلم
د    ومعل ة محافظة ارب ديريات تربي واردة في        . مة من م ارات ال ع المه ائج أن جمي د أظهرت النت وق

ط              ي متوس ائيًا ف ة إحص روق دال ود ف ائج وج رت النت ا أظه ابين، آم ي الكت وفرة ف ين مت األدات
  .ستجابات عينة العاشر تعزى للخبرةا

ر الباحث   ية اإلسالمية مجال التربأما في  م يعث ا في حدود اطالعه   -ان، فل ة دراسة     -م ى أي عل
على أآدت  -في مجال التربية اإلسالمية -كثير من الدراسات السابقةال تناولت التعلم الذاتي، إال أن

ر ايجابي     ، وما يحدالتعلم الذاتي لدى المتعلمعملية أهمية المعلم، ودوره الفاعل في إثارة  ه من أث ث
ل ي س ةف ن وك الطلب د م ت العدي ق أجري ذا المنطل ن ه ام ، وم ين بشكل ع ى المعلم ، الدراسات عل

دريس الصفي من جوانب          م في الت ومعلمي التربية اإلسالمية بشكل خاص لتعرف مستوى أدائه
ه يوسف          ، ومتعددة ام ب ا ق ة اإلسالمية م ى معلمي التربي ) ١٩٨٨(من الدراسات التي أجريت عل

ويم أداء معلم   دف تق وء       به ي ض رين ف ة البح ة بدول ة اإلعدادي ي المرحل المية ف ة اإلس ي التربي
غ       ة بل ى عين ة مالحظة األداء عل المهارات األساسية لتدريس هذه المادة، وقد طبقت الدراسة بطاق

ددها  ارات      ) ٣٢(ع ي مه المية ف ة اإلس ي التربي ائج ضعف معلم رت النت ة، وأظه ا ومعلم معلم
  .التدريس

ي مصطفى  ة  ) ٢٠٠٠(وأجرى بن ي التربي ة معلم دى ممارس دفت الكشف عن م ة ه دراس
د اعتمدت الدراسة      ريم، وق اإلسالمية في األردن لمبادئ التربية العملية آما وردت في القران الك

ت      ة بلغ ى عين ا عل م تطبيقه تبانة ت ى اس ة ) ١٣٠(عل ا ومعلم ة  معلم لت الدراس ى، وتوص أن  إل
ادئ ال  المية لمب ة اإلس ي التربي ة معلم ت   ممارس ريم آان ران الك ي الق ا وردت ف ة آم ة العملي تربي

مي  لمتغير المؤهل العل  ىبدرجة متوسطة، آما أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًا تعز
توى  الوريوس(ولصالح مس رة التعلي و، )البك ر الخب زى لمتغي ة إحصائيًا تع روق دال ود ف ة ميوج

  .سنوات) ١٠ - ٦(ح مستوى لصال

الد  ا الج ة   ) ٢٠٠٣(أم ي مبحث التربي ة معلم دى ممارس ة للكشف عن م د أجرى دراس فق
تخدمت   د اس ة، وق دارس األردني ي الم ي المواقف الصفية ف ال ف دريس الفع ادئ الت اإلسالمية لمب

معلما ومعلمة وخلصت الدراسة إلى أن ممارسة معلمي   ) ١٣٦(الدراسة استبانة تم توزيعها على 
روق    التربية اإلسالمية لمبادئ التدريس الفعال آانت بدرجة آبيرة، آما توصلت إلى عدم وجود ف

ة  رات    حصائيًاإدال زى لمتغي ال تع دريس الفع ادئ الت المية لمب ة اإلس ي التربي ة معلم ي ممارس ف
  .المؤهل العلمي والخبرة التعليميةالجنس و

ائعة أساليب تإلى  التعرفدراسة هدفت ) ٢٠٠٤(وأجرى حماد   دريس التربية اإلسالمية الش
ررات          ا بمحافظات غزة ومب ة األساسية العلي التي يستخدمها معلمو التربية اإلسالمية في المرحل

ة من و   ) ٦٦(استخدامها، وقد تم تطبيق استبانتين على عينة مكونة من  ًا ومعلم ة معلم  زارة التربي
اليب شيوعا أسلوب     ر االس اع   والتعليم ووآالة الغوث الدولية، وقد أشارت النتائج إلى أن أآث اإلقن
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روق ذات   والحوار والمناقشة وأقلها استخدامًا أسلوب التعلم الذاتي، والتعلم الفردي وأنه ال توحد ف
  .الخبرة والتخصص وجهة العملمتغيرات داللة إحصائية بين المعلمين والمعلمات تعزى إلى 

المية دراسة هدفت التعرف إلى مستوى أداء معلمي التربية اإلس ) ٢٠٠٥(وأجرى الكيالني 
في األردن لمهارات التدريس الالزمة لهم وعالقتها ببعض المتغيرات، اعتمدت الدراسة في جمع 

ى  ت عل تبانة طبق ى اس ات عل ة) ١٢٨(البيان ا ومعلم توى أداء معلم ائج أن مس د أظهرت النت ، وق
ارات ة اإلسالمية لمه ان متوسطا معلمي التربي م آ ة له دريس الالزم دم الت ى ع ا توصلت إل ، آم

  .ميةيجود فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي والخبرة التعلو

ة اإلسالمية في    ) ٢٠٠٧(أما دراسة جبر  فقد هدفت للكشف عن مدى استخدام معلمي التربي
رآ     تنبطة من الق ة المس ريم األردن لألساليب التربوي م       ن الك تبانة ت ى اس د اعتمدت الدراسة عل ، وق

ة معلما ومعلمة في مدارس وآالة الغو ) ١٤٧(تطبيقها على  ى     ث الدولي د توصلت الدراسة إل ، وق
ة اإلسالمية هي القصة، والعرض    ل معلمي التربي ن قب تخداما م ة اس اليب التربوي ر األس أن أآث
ائج عدم         ا أظهرت النت ل ولعب األدوار، آم العلمي والتوجيه واإلرشاد، وحل المشكالت، والتمثي

ة     وجود فروق دالة إحصا روق دال ئيًا تعزى لمتغيرات الجنس والخبرة، في حين أظهرت وجود ف
  .)الماجستير(إحصائيًا تعزى لمتغير المؤهل العلمي ولصالح مستوى 

ة    ) ٢٠٠٩( والحكيم أجرى الكيالنيو دراسة هدفت إلى تعرف درجة استخدام معلمي التربي
ة، ولتحق  دريس المعرفي تراتيجيات الت ي األردن الس المية ف ة  اإلس ة مالحظ اء بطاق م بن ك ت ق ذل ي

دم    (اشتملت على ثالثة مجاالت  نظم المتق ا   ) حل المشكالت، واالآتشاف الموجة، والم م تطبيقه وت
ن   ة م ة مكون ى عين ًا) ٣٠(عل ة    . معلم ي التربي تخدام معلم ة اس ة أن درج ائج الدراس فت نت وآش

ذل   رة، وآ ة آبي ت بدرج ة آان دريس المعرفي تراتيجيات الت المية الس دم اإلس ائج ع رت النت ك أظه
دريس         تراتيجيات الت ة اإلسالمية الس وجود فروق دالة إحصائيا في درجة استخدام معلمي التربي

  .المؤهل العلمي والخبرة التعليميةالمعرفية تعزى لمتغيرات 

ك الدراسات في     ة عن تل اوتختلف الدراسة الحالي تعلم   أنه ات ال اهتمت بشكل خاص بكفاي
ي  دى معلم ذاتي ل رة    ال ال ة المباش تخدام المالحظ ة باس ذه الدراس ف ه ا تختل المية، آم ة اإلس تربي
د  يفي حين آان اهتمام تلك الدراسات  ،)٢٠٠٥(ذاتي باستثاء دراسة خريشة لمهارات التعلم ال عتم

عن السلوك المالحظ في     عطي نتائج تكشف ت بطاقة المالحظة ولعل آراء المعلمين والطلبة،على 
ن ذي يشف عن السلوك الستبانة تكحين أن اإل ه المفحوص   عل يال   والسلوك المالحظ    ،عن ر تمث أآث

  .للواقع من السلوك المعلن
 

  مشكلة الدراسة
ة   ات الحديث ًا من التوجه ى أن يكون انطالق ة إل تعلمالداعي اعًال الم ًا ومتف ع الموقف  إيجابي م

طة    ة ونش ورة تام ي بص ى  التعليم دعوة إل اءت ال ه    ، ج المتعلم وتمكين ي ب ارات،   الرق ن المه م
ي           زل دوره في التلق ي تخت ود الت ة أشكال الجم ة، وتخليصه من آاف ة الالزم واالتجاهات التربوي

  .، إلى أن تصبح لديه القدرة على التعلم الذاتي معتمدًا على نفسهوالحفظ
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 ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ث ــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة اإلسالمية     ادة التربي واد الدراسية      ولما آانت م ًا للم ًا متين ًا     ،تشكل أساس ًال ووزن ل ثق وتحت
اً آبي المية عموم بالد اإلس ي ال الكي،( رًا ف ا ؛)٢٠٠٩ الم م   وألنه ى فه اج إل ي تحت واد الت ن الم م

ات    ينبغي ، فإنه عميق ا الكفاي ك معلموه ة  أن يمتل ًا، وفي مجال        الالزم دريس عموم في مجال الت
د      التعلم الذاتي على وجه الخصوص  ك، فق ر ذل ى غي ع يشير إل  خالل  انالباحث  عمل  ، إال أن الواق

ين   ا، والحظفي الميدان التربوي ينمعلم -ًاسابق –ماعمله سيادة أنماط التلقين وحشو أدمغة المتعلم
في إطار غير موضوعي ما لم يتم التحقق منها، ال سيما في تبقى تلك المشاهدات إال أن  .بالحقائق

ة في األر      ذي تشهده المؤسسة التربوي ذ  ظل التطوير التربوي القائم على اقتصاد المعرفة ال دن من
ذا  دة؛ ل نوات عدي المية    س ة اإلس ي التربي ة معلم ة ممارس ن درج ة للكشف ع ذه الدراس اءت ه ج

  .اإلجراءات الصفية، التي تنمي مهارات التعلم الذاتي لدى طلبتهم في لواء بصيرا
  

  ة الدراسةأسئل
  :حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية

ة اإلسالمية  .١ ة معلمي التربي ة ممارس ا درج ي  م تهم ف دى طلب ذاتي ل تعلم ال ارات ال ة مه تنمي
  .التدريس الصفي في لواء بصيرا؟

ة اإلسالمية        .٢ دى      في  هل تختلف درجة ممارسة معلمي التربي ذاتي ل تعلم ال ارات ال ة مه تنمي
  .؟باختالف الجنسالتدريس الصفي  أثناءطلبتهم 

ة اإلسالمية        .٣ ارات ا  في  هل تختلف درجة ممارسة معلمي التربي ة مه دى    تنمي ذاتي ل تعلم ال ل
 .المؤهل العلمي ؟التدريس الصفي باختالف أثناء طلبتهم 

ة اإلسالمية        .٤ دى      في  هل تختلف درجة ممارسة معلمي التربي ذاتي ل تعلم ال ارات ال ة مه تنمي
 .باختالف الخبرة في التدريس ؟التدريس الصفي أثناء طلبتهم 

  
  أهمية الدراسة

  :ط اآلتيةيمكن إيجاز أهمية هذه الدراسة في النقا
ىإ .١ ا الدراسة األول احث -نه م الب ة معلمي  -مواطالعه ينحسب عل ع ممارس ت واق ي تناول الت

 .التربية اإلسالمية لمهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة من خالل التدريس الصفي
ة         إ .٢ ة الحديث ات التربوي ة التوجه تهدفت دراس ي اس ى الت ة األول ات التطبيقي ن الدراس ا م نه

 .ا داخل الغرفة الصفيةوإمكانية تنفيذه
وي     .٣ د األدب الترب د تأآي ذا    –محاولتها تقييم الكفايات المتعلقة بالتعلم الذاتي؛ ال سيما بع في ه

تهم   على ضرورة امتالك المعلمين  -المجال دى طلب ا ل دريس    لتلك المهارات وتنميته اء الت أثن
 .الصفي

 :فيد الفئات اآلتيةأن ت -بما ستنتهي إليه من نتائج -من المتوقع لهذه الدراسة .٤
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ة       - ي تنمي ي ف م الحقيق توى أدائه ى مس اطالعهم عل ك ب المية، وذل ة اإلس ي التربي معلم
 .مهارات التعلم الذاتي

ام في مالحظة ممارسة        - ادة االهتم مشرفي التربية اإلسالمية، وذلك بمساعدتهم في زي
 .المعلمين لكفايات التعلم الذاتي أثناء زياراتهم اإلشرافية

لى برامج إعداد معلم التربية اإلسالمية في آليات العلوم التربوية بالجامعات القائمين ع -
ة          دهم بتغذي ك من خالل تزوي يم، وذل ة والتعل األردنية، وأثناء الخدمة في وزارة التربي

 .المتعلقة بالتعلم الذاتي المهاراتراجعة حول مظاهر القوة والضعف في 

م مجاال   - ق من محور الدراسة       الباحثين والدارسين، حيث تفتح له دة تنطل ة جدي ت بحثي
  .وموضوعها العام

  
  التعريفات اإلجرائية

  :فيما يلي التعريف اإلجرائي لكل مفهوم من المفاهيم الواردة في الدراسة

ة  ة الممارس ذلك     " :درج د ل اس المع وء المقي ي ض دد ف ي تح ة الت ي الدرج ادي، " (وه الخ
ه، ذه الدرا  ) ٥٥، ص ٢٠١١ ورفاق ي ه ا ف د به ة      ويقص م التربي ا معل وم به ي يق ة الت ة الدرج س

دريس الصفي،  ي الت ذاتي ف تعلم ال ارات ال ى مه ة عل لوآية الدال اإلسالمية بممارسة المظاهر الس
اء   م من خالل المالحظة المباشرة أثن ه المعل ذي يحصل علي دير ال ة الممارسة بالتق اس درج وتق

 .ظة في البطاقة المعدة لهذا الغرضقيامه بالتدريس الصفي، حيث يقوم الباحثان برصد المالح

المية ة اإلس و التربي ة   :معلم ث التربي دريس مبح ون بت ذين يقوم ين ال ع المعلم م جمي ه
ة  / اإلسالمية في مدارس مديرية التربية والتعليم في لواء بصيرا  وب األردن ( محافظة الطفيل ) جن

 .م٢٠١١-٢٠١٠للعام الدراسي 

ه      هو تعلم يحصل نتيجة ت :التعلم الذاتي ة، بقيام ه الذاتي دفوعًا برغبت عليم الفرد نفسه بنفسه م
ة     ارات المطلوب ات والمه اب المعلوم ة الآتس ة متنوع ف تعليمي المرور بمواق ح، ب( ب ت،  .راج

ى نفسه     ويقصد به في هذه الدراسة) ٢٧٤ اد عل أي نشاط تعلمي يقوم به الطالب يؤدي إلى االعتم
ة تعرضه للم   ة ، نتيج ى المعرف ي حصوله عل ة    ف ل الغرف م داخ ل المعل ن قب ة م رات الخارجي ثي

 .الصفية

ة          " :التدريس الصفي م في البيئ ا المعل وم به ي يق هو مجموعة من المناشط واإلجراءات الت
دريس   د، " (الصفية عن قصد بهدف الوصول إلى نتائج مرضية في مجال الت ) ١٧، ٢٠٠٨ األحم

اء       أنماط السلوك التعليمي التي في هذه الدراسة ويقصد به ة اإلسالمية أثن و التربي يستخدمها معلم
  .الموقف التعليمي التعلمي والمحددة في بطاقة المالحظة
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  محددات الدراسة
  :تم إجراء هذه الدراسة في ضوء المحددات اآلتية

 .ويتمثل بــعينة من معلمي التربية اإلسالمية: المحدد البشري .١
اني .٢ دد المك ل : المح ة الترب ويتمث دارس مديري ي م يرا،  ف واء بص ي ل يم ف ة والتعل ة  ي محافظ

 .الطفيلة جنوب العاصمة األردنية عمان
ام الدراسي   خالل ا ويتمثل في إجراء الدراسة: المحدد الزماني .٣ لفصل الدراسي األول من الع

  .م٢٠١١-٢٠١٠
أداة الدراسة، وهي عبارة عن بطاقة مالحظة من إعداد   ويتمثل باستخدام  :المحدد اإلجرائي .٤

ي         خ الباحثين ة اإلسالمية اإلجراءات الصفية، الت اصة بقياس درجة ممارسة معلمي التربي
 . تنمي مهارات التعلم الذاتي لدى طلبتهم

  
  اإلجراءاتو الطريقة

ه      ي؛ لمالءمت نهج الوصفي التحليل تم     ألاستخدم في هذه الدراسة الم هداف الدراسة، حيث يه
نهج بوصف الجوانب المتنوعة لمشكلة الدراسة،   ذا الم ل   ه ائج تمث ى نت ك بهدف التوصل إل وذل

  .الواقع الحقيقي؛ ولهذا تم استخدام بطاقة المالحظة
  

  الدراسة عينة
ي        ون ف ذين يدرس المية ال ة اإلس ي التربي ن معلم ة م ة الدراس ت عين ة  تكون ة التربي مديري

ام الدراسي   واء بصيرا للع ي ل يم ف ددهمم٢٠١١-٢٠١٠والتعل ةم) ٣٥( ، وع ًا ومعلم نهم ،علم  م
 يمثلو، بالطريقة القصديةتم اختيارهم  مدرسة،) ١٨(يتوزعون على  معلمة،) ١٩(معلمًا و) ١٦(

ة، والجدول   ) ٣٨(من مجتمع الدراسة البالغ عددهم %) ٩٢٫١(ما نسبته  هؤالء ) ١(معلمًا ومعلم
 .المستقلةيّبين توزيع أفراد العينة على متغيراتها 

الجنس والمؤهل العلمي (متغيراتها التصنيفية توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ): ١(جدول 
  .)والخبرة

  الجنس  مستويات المتغير المتغير
  إناث  ذآور

  المؤهل العلمي
  ٧  ٥بكالوريوس
  ٩  ٧عال/دبلوم عام

  ٣  ٤ماجستير فأآثر

  الخبرة بالسنوات
  ٥  ٤ سنوات٥أقل من

٦  ٨ ١٠-٥  
  ٨  ٤ سنوات١٠أآثر من
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  أداة الدراسة
  :بطاقة مالحظة، تم إعدادها وفق الخطوات اآلتية انالباحث استخدم

ة   - ن البطاق دف م د اله المية      : تحدي ة اإلس ي التربي ة معلم ة ممارس ى درج رف إل و التع وه
  .اإلجراءات الصفية، التي تنمي مهارات التعلم الذاتي لدى طلبتهم

ة - د الباحث: مصادر البطاق ة و اناعتم رة العلمي ى الخب ة عل اء البطاق ي بن احثف ة للب ، ينالعملي
ذلك  ذاتي      وآ تعلم ال وع ال ي موض ابقة ف ات الس ة والدراس ات المتخصص لاألدبي  :، مث

  .)٢٠٠٥خريشة، ؛١٩٩٥الجرداني، (

ة         اناستعان الباحث: صياغة بنود البطاقة - ويم، ومنهجي اس والتق دة في مجال القي بمراجع عدي
حظة، وتصف بدقة اإلجراءات البحث لتحديد العبارات التي يمكن أن تستخدم في بطاقة المال
؛ Chester-field,Ray.2002( الصفية التي تنمي مهارات التعلم الذاتي ومن هذه المراجع

وقد تم صياغة العبارات التي تصف سلوك المعلم، بحيث تكون واضحة   ).٢٠٠٥ زرواتي،
  .ودقيقة ومحددة ومناسبة ألداءات المعلمين

ات  خمسوضع تم : طريقة التقييم في بطاقة المالحظة - ر عن درجة        خان ارة تعب ام آل عب أم
، وبعد األخذ برأي المحكمين اعتمد )جدًا قليلة قليلة، متوسطة، عالية، ،جدًا عالية( الممارسة

تخدام،     انالباحث ة االس ى درج م عل ارًا للحك وع       معي ي لن اء وزن رقم ك بإعط م ذل د ت وق
ة،    ( ممارسة لتصبح درجة ال  ) ١،٢،٣،٤،٥( :االستجابة وهو على الترتيب دًا، عالي ة ج عالي
  :حسب المعادلة اآلتية) متوسطة، قليلة، قليلة جدًا

  )١(أدنى درجة  –) ٥(أعلى درجة   

٣  

ارة     : جدًا درجة عالية - م مارس المه ي أن المعل أآثر  ) ٥(وتعن ، ومتوسطه  مرات ف
٥-٤٫٢٣  

ة  - ة عالي ارة   : درج ارس المه م م ي أن المعل رات) ٤(وتعن طه م  -٣٫٤٣، ومتوس
٤٫٢٣  

 – ٢٫٦٢، ومتوسطه  مرتين) ٣(وتعني أن المعلم مارس المهارة : درجة متوسطة -
٣٫٤٢  

ة - ة قليل ارة  : درج ارس المه م م ي أن المعل ط ) ٢(وتعن دة فق رة واح طه م ، ومتوس
٢٫٦١-١٫٨١  

ط، ومتوسطه   ) ١(وتعني أن المعلم مارس المهارة : درجة قليلة جدًا - مرة واحدة فق
١٫٨٠ -١ 

  

  =طول الفترة
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  صدق األداة
د صدق     انحث اعتمد البا ة المالحظة   في تحدي ي، وهو       بطاق ا ُيسمى بالصدق المنطق ى م عل

ي األداة،  ين ف ين المتخصص اد رأي المحكم ث اعتم ت حي ى  األداةُعرض ن ) ١٠(عل م
ة اإلسالمية و   في المتخصصين ة في الجامعات         التربي وم التربوي ات العل اليب تدريسها في آلي أس

ثالث   ة ال الل    (األردني ن ط ين ب ة، والحس ة التقني ة، والطفيل ى   )مؤت ا عرضت عل ن ) ٣(، آم م
ة؛       في مبحث  المشرفين التربويين يم لمحافظة الطفيل ة والتعل ديريتي التربي التربية اإلسالمية في م

ر    وذلك للتأآد من مالءمة الفقرات ووضوح رات غي صياغتها، وقد طلب من المحكمين حذف الفق
ديل         م تع ك ت د ذل رون إضافتها، وبع ي ي ة المالئمة وإضافة العبارات المناسبة الت ى    البطاق اء عل بن

  .مالحظات المحكمين
  

  ثبات األداة
م  ابت ات  حس ة ثب ة المالحظ داخلي   بطاق اق ال ة االتس ا     بطريق اخ ألف ة آرونب ًا لمعادل وفق

)(Gronbach Alpha  ة ذه الطريق د ه ن  وتع وع م ذا الن ل ه ات لمث يوعًا لحساب الثب ر ش األآث
ومن خالل   . وهي قيمة مقبولة ألغراض الدراسة) ٠٫٨٨(المقاييس، حيث بلغ معامل ثبات األداة 

ة          ى عين ق عل اهزة للتطبي ة ج ورتها النهائي ي ص ة ف بحت البطاق ابقة أص ة الس وات العلمي الخط
  .الدراسة

  
  الدراسة إجراءات

دير          - يم، وم ة والتعل ة التربي تم أخذ الموافقات الرسمية لحضور الحصص الصفية من مديري
  .المدرسة، والمعلم المعني

  .تم إعداد برنامج محدد لزيارات المعلمين عينة الدراسة -

  . دقيقة بواقع حصة دراسية واحدة) ٤٥(مدة المالحظة  -

ع      اكن في مكان مناسب من الغرفة الصفية بحيث يتم انجلس الباحث - م وجمي من مشاهدة المعل
  .الطلبة

  .طريقة المالحظة المباشرة  اناستخدم الباحث -

 .على التسجيل المتزامن مع المالحظة انحرص الباحث -

  .تم تفريغ البيانات في جداول إحصائية خاصة -
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  متغيرات الدراسة

  :هي ،تضمنت الدراسة أربعة متغيرات مستقلة: المتغيرات المستقلة .١

  .)أنثىذآر، : (الجنس -

 .)١٠أآثر من /سنوات  ١٠-٥/ سنوات  ٥أقل من : (الخبرة في التدريس -

 .)ماجستير دبلوم عام أو عال، بكالوريوس،: (المؤهل العلمي -

دريس    معلمي التربية اإلسالمية  ممارسةدرجة : المتغير التابع .٢ اء الت ذاتي أث لمهارات التعلم ال
 .الصفي

  
  األساليب اإلحصائية

امج   تم  األول دراسةال سؤاللإلجابة عن  .١ ) SPSS( اإلحصائي تحليل البيانات باستخدام البرن
  .استخدام اإلحصاء الوصفي المتمثل في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةآما تم 

م   .٢ ار  لإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني ت روق في أداء    ) t-test( ت استخدام اختب ة الف ولمعرف
اين األحادي     قًا لمتغيرات الدراسة المستقلةمعلمي التربية اإلسالمية وف ل التب تم استخدام تحلي

)One Way ANOVA.( 
  

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  :يتناول هذا الجزء عرضًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة حسب أسئلتها

  السؤال األولالنتائج المتعلقة ب

ى   ة اإل     " :نص هذا السؤال عل ا درجة ممارسة معلمي التربي سالمية اإلجراءات الصفية،    م
تهم ؟       دى طلب ذاتي ل تعلم ال ارات ال ذا السؤال     التي تنمي مه ة عن ه م حساب  لإلجاب المتوسطات   ت

ة الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية والترتيب التنازلي  . لكل فقرة وللفقرات مجتمع
  . يوضح ذلك) ٢(والجدول 
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  .فقرة وللفقرات مجتمعةاالنحرافات المعيارية لكل المتوسطات الحسابية و ):٢(جدول 

رقم 
المتوسط   اإلجراء/ الفقرة  الترتيب  الفقرة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

درجة 
  الممارسة

يوجه أسئلة وتساؤالت تتطلب من ١  ٢
 الطلبة البحث عن المعرفة

 عالية جدًا  ٠٫٧٨ ٤٫٨٧

يكلف الطلبة بالقراءة الصامتة ٢  ١
 لكتاب المدرسيوالجهرية من ا

 عالية جدًا  ٠٫٣٨ ٤٫٢٩

 عالية  ٠٫٧٨ ٣٫٥٧ يكلف الطلبة بواجبات بيتيه ٣  ١٤
يطلب من الطلبة توضيح إجاباتهم ٤  ٥

 وتبريرها
 متوسطة  ٠٫٩٦ ٣٫٢٥

يعطي الطلبة فرصة زمنية آافية٥ ١٣
.لتصحيح خطأه بنفسه

 متوسطة ٠٫٣٨ ٢٫٩٦

 متوسطة ١٫٣٤ ٢٫٨٩ تعلميثير انتباه الطلبة ودافعيتهم نحو ال٦ ١٧
يطلب من الطلبة تلخيص الدرس بلغتهم ٧ ١٦

الخاصة
 متوسطة ١٫٣٤ ٢٫٨٣

يسمح للطلبة بالتعبير عن أفكارهم٨ ٧
الخاصة

 متوسطة ١٫٠٧ ٢٫٧٥

يطلب من الطلبة تقديم أمثلة إضافية ٩ ٤
غير واردة في المحتوى

 متوسطة ٠٫٧٥ ٢٫٧٤

 متوسطة ٠٫٨٨ ٢٫٧٣يةيكلف الطلبة بأنشطة استنتاج١٠ ٦
يتيح للطلبة فرصة للتدريب العملي بما ١٠ ١٨

يناسب الدرس
 متوسطة ١٫١٦ ٢٫٧٣

يطلب من الطلبة المقارنة والتمييز بين ١١ ٣
األشياء المختلفة

 متوسطة ٠٫٨٨ ٢٫٦٤

يعطي آل طالب مهام تعليمية ُتناسب ١٢ ١٢
.قدراته وإمكانياته

 قليلة ١٫١٤ ٢٫٥٧

 قليلة ٠٫٨٨ ٢٫١٢ ن الطلبة أن يصدروا أحكامًايطلب م١٣ ٨
 قليلة ١٫٢٦ ٢٫٠٧يوجه الطلبة إلى قراءات خارجية١٤ ١١
يضع الطلبة أمام مشكالت تنمي خيالهم ١٥ ١٠

وتفكيرهم
 قليلة ١٫٠٣ ١٫٨٧

 قليلة جدًا  ٠٫٨٨ ١٫٤٤يستخدم عملية التقييم الذاتي للطلبة١٦ ١٥
القدرةيطرح مهام تعليمية تتحدى١٧ ٩

العقلية للطلبة
 قليلة جدًا ٠٫٨٤ ١٫٠٨

 متوسطة  ٠٫٨٨  ٢٫٧٤ المجموع
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ة اإلسالمية    ) ٢(يتضح من الجدول رقم  أن المتوسط الحسابي لدرجة ممارسة معلمي التربي
غ  اري   ) ٢٫٧٤( لمهارات التعلم الذاتي بصورة مجتمعة بل ه    ) ٠٫٨٨(وانحراف معي ي أن ذا يعن وه

ذه الدراسة،       وبناء على التصنيف الذي تم اده في ه م اعتم االتفاق عليه من قبل المحكمين والذي ت
ارات        ي تنمي مه أن معلمي التربية اإلسالمية يمارسون بدرجة متوسطة اإلجراءات الصفية، الت

الجامعة الطلبة في  ، وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن المساقات التي يتعلمهاالتعلم الذاتي لدى طلبتهم
اقهم بم ل التح دريس     قب ق الت اهج وطرائ ا بالمن ة له ري ال عالق ابع نظ دريس ذات ط ة الت هن

ة            ة والكافي ارات الالزم ين ال يمتلكون المه إن هؤالء المعلم ذ ف ات الشريعة؛ ل وخصوصًا في آلي
ال   في الفع دريس الص ام بالت دات،(للقي ة  )٢٠١١ عبي ع دراس ة م ذه النتيج ق ه ن  وتتف ل م آ

ي مصطفى؛    ؛١٩٩٥ جرداني،ال( ي، ٢٠٠٥ خريشة،  ؛٢٠٠٠بن في حين نجد     )٢٠٠٥ ؛ الكيالن
دين ( أنها تختلف مع دراسة آل من    يم،   ٢٠٠٣؛ الجالد،  ١٩٩٣ ،عاب ي والحك . )٢٠٠٩ ؛ الكيالن
م   دول رق ى الج الرجوع إل ة   ) ٢(وب ي التربي ل معلم ن قب ة م ارات ممارس ع مه ر أرب د أن أآث نج

  :اإلسالمية هي
ة ا " .١ ن الطلب ب م اؤالت تتطل ئلة وتس ه أس ةيوج ى متوسط " لبحث عن المعرف وحصلت عل

ين  ). ٠٫٧٨( وانحراف معياري) ٤٫٨٧(حسابي  وربما يعود السبب في ذلك إلى تأثر المعلم
ة   ة الحديث ات التربوي ي  باالتجاه ف التعليم راء الموق ين، وإث دم التلق ى ع ة إل ة الداعي  بطريق

الحوار والمناقشة ال   ي تعطي ب ي ا   ت ًا في عمليت تعلم دورًا إيجابي ود   للم د يع يم، وق تعلم والتعل ل
اة            د من القضايا المرتبطة بحي ي تتضمن العدي ة اإلسالمية الت ادة التربي السبب إلى طبيعة م
ريعات    ة بالتش ب المتعلق ك الجوان ًا تل ا، وخصوص أل عنه ه أن يس تدعي من تعلم وتس الم

  . والضوابط الفقهية
اب المدرس" .٢ ة من الكت القراءة الصامتة والجهري ة ب ى متوسط " ييكلف الطلب وحصلت عل

د     ).٠٫٣٨( وانحراف معياري) ٤٫٢٩(حسابي  ى إدراك العدي ك إل وربما يعود السبب في ذل
اب    ة الكت ين ألهمي ه   المدرسي   من المعلم ى أن ة       عل تعلم، ومحاول م من مصادر ال مصدر مه

ة            وي دق ه، وتق ال الطالب وتغذي ي تنشط خي راءة الصامتة الت ربط الطالب به، من خالل الق
ة،      المال دة طويل اه لم ز واالنتب ى الترآي وده عل رة مختصرة حول      حظة لديه، وتع ه فك وتعطي

ي    موضوع الدرس، ة الت راءة الجهري ة     أو من خالل الق وتنمي   تكسب الطالب الجرأة األدبي
ردات        بط المف ى ض ا عل ب فيه درب الطال ور، ويت ة الجمه ى مواجه ه عل فة،(قدرت  السفاس

 .ارسة تقليدية يمارسها المعلم اقتداء لمن علمه سابقًاأو ربما يعود السبب إلى مم) ٢٠٠٤
ه " .٣ ى متوسط حسابي     " يكلف الطلبة بواجبات بيتي اري  ) ٣٫٥٧(وحصلت عل  وانحراف معي

ى   ).٠٫٧٨( ك إل اد  وربما يعود السبب في ذل ين   اعتق ي   بأالمعلم ة الواجب البيت ه    همي ى أن عل
ة،       اليب تحسين التحصيل الدراسي للطلب ى ممارسة      أو رب أسلوب من أس ود السبب إل ا يع م

 .دون أن يعي إذا آانت مفيدة أم ال تقليدية يمارسها المعلم اقتداء لمن علمه سابقًا
ا " .٤ اتهم وتبريره ة توضيح إجاب ن الطلب ب م ابي  " يطل ى متوسط حس ) ٣٫٢٥(وحصلت عل

اري  ذه الممارسة متوسطة،       ).٠٫٩٦( وانحراف معي د جاءت ه ود السبب في     وق ا يع وربم
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 ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ث ــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة الصادرة من الطالب بحيث تكون واضحة من         ح ذلك إلى رص المعلمين على دقة اإلجاب
 .، وتستند إلى قناعات يمكن تبريرها والدفاع عنهااجهة ال غموض فيه

ة       ) ٢(وبالرجوع إلى الجدول رقم  ل معلمي التربي ارات ممارسة من قب نجد أن أقل أربع مه
  :اإلسالمية هي

ى متوسط حسابي      "قلية للطلبةيطرح مهام تعليمية تتحدى القدرة الع" .١ ) ١٫٠٨(وحصلت عل
اري راف معي ة  ). ٠٫٨٤( وانح ي التربي عف معلم ى ض ك إل ي ذل بب ف ود الس ا يع وربم

ة صياغة     اإلسالمية في اشتقاق مهام تعليمية تتحدى قدرات الطلبة، أو لعدم درايتهم في آيفي
 . هذا النوع من المهام وعرضها وإثارة اهتمام الطلبة بها

تخدم" .٢ ة يس ذاتي للطلب يم ال ة التقي ابي  "عملي ى متوسط حس وانحراف ) ١٫٤٤(وحصلت عل
ك      ). ٠٫٨٨( معياري ود السبب في ذل ا يع ة      وربم ة المتعلق ارات الفرعي رفتهم بالمه دم مع لع

ذه          ة ه ة في تغطي رامج التدريبي ى ضعف الب بعملية التقييم الذاتي للطلبة، وقد يعود السبب إل
 .همية هذه الخطوةالمهارة، أو عدم إدراآهم أل

) ١٫٨٧(حصلت على متوسط حسابي    "يضع الطلبة أمام مشكالت تنمي خيالهم وتفكيرهم" .٣
اري راف معي ك ). ١٫٠٣( وانح ي ذل بب ف ود الس ا يع ين   وربم تالك المعلم دم ام ى ع إل

افي في    توافر لعدمأو قد ربما يعزى ذلك  الستراتيجيات تنمية التفكير لدى الطلبة، الوقت الك
 .دراسية، وآثرة أعداد الطلبة في الصف الواحدالحصة ال

ابي          .٤ ط حس ى متوس لت عل ة وحص راءات خارجي ى ق ة إل ه الطلب راف  ) ٢٫٠٧(يوج وانح
اري  ى  ). ١٫٢٦( معي ك إل ي ذل ود السبب ف ا يع ي    وربم ة المدرسية ونقص ف ضعف المكتب

درة طل    ين بق ر واثق تهم في   مصادر التعلم بشكل عام، وربما يعزى ذلك إلى أن المعلمين غي ب
  .اإلفادة من القراءات الخارجية

  الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال 
ى  ؤال عل ذا الس ة   " :نص ه ي تنمي المية ف ة اإلس ي التربي ة معلم ة ممارس ف درج ل تختل ه

اختالف الجنس؟   م حساب المتوسطات    . مهارات التعلم الذاتي لدى طلبتهم في التدريس الصفي ب ت
ات المعياري  ابية واالنحراف نس   الحس ر الج ًا لمتغي ى األداة تبع ة عل ة الدراس اة ألداء عين م  ، آم ت

  ).٣(جدول الآما هو مبين في ) ت( اختبار استخدام

ة و ): ٣(جدول  ار  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري ائج اختب ر    ) ت(نت ر متغي ة أث لمعرف
  .الجنس

المتوسط   العدد الجنس
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجة 
مستوى   )ت(يمة ق  الحرية

  الداللة
  ١٫٢٦  ٣٢٫٦٤  ١٩  أنثى  ٠٫٨٨  ٠٫٢٢  ٣٣  ٠٫٩٧  ٣١٫٢٩  ١٦  ذآر
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ة في درجة     يتضح من الجدول السابق تباين في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
دريس الصفي      اء الت تهم أثن ممارسة معلمي التربية اإلسالمية لتنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طلب

الدراسة حسب متغير الجنس، إال أن هذه الفروق ليست ذات داللة إحصائية عند مستوى  على أداة
ة  ون         )α≥  ٠٫٠٥(الدالل ًا، يمارس ورًا وإناث المية ذآ ة اإلس ي التربي ى أن معلم دل عل ذا ي ، وه

ون   ين يحمل التخصص   االجراءات التدريسية ذاتها، وقد يعود السبب في ذلك إلى أن هؤالء المعلم
ه ل       ، ويتلذات ا جع ا؛ مم ون إليه ي ينتم يم الت ة والتعل ة التربي ي مديري دة ف ة واح ادة تدريبي ون م ق

ى    ان أو أنث رًا آ  .المهارات المتعلقة بالتعلم الذاتي متقاربة لديهم بصرف النظر عن آون المعلم ذآ
ن    ل م ة آ ع دراس ة م ذه النتيج ق ه ة، (وتتف الد، ٢٠٠٥خريش ي،  ٢٠٠٣؛ الج ؛ ٢٠٠٥؛ الكيالن

  . والتي أشارت إلى عدم وجود أثر لمتغير الجنس )٢٠٠٧جبر، 

  الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال 
ى  ؤال عل ذا الس ة   " :نص ه ي تنمي المية ف ة اإلس ي التربي ة معلم ة ممارس ف درج ل تختل ه

اختالف المؤهل العلمي ؟ دريس الصفي ب ي الت تهم ف دى طلب ذاتي ل تعلم ال ارات ال م حساب  .مه ت
ر المؤهل     المتوسطات الحسابية واال ًا لمتغي ى األداة تبع نحرافات المعيارية ألداء عينة الدراسة عل

  ).٤(جدول الالعلمي آما في 

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعًا لمتغير المؤهل العلمي): ٤(جدول 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المؤهل العلمي
  ٠٫٦٥  ٢٫٧٣  ١٢ بكالوريوس

  ٠٫٤٣  ٢٫٦٧  ١٦ عال/م عامدبلو
 ٠٫٩٤ ٢٫٨٣  ٧ ماجستير فأآثر
 ٠٫٦٧ ٢٫٧٤  ٣٥  المجموع

ة في درجة     يتضح من الجدول السابق تباين في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
تهم  لتنمية مهارات ممارسة معلمي التربية اإلسالمية  اء التعلم الذاتي لدى طلب دريس الصفي   أثن  الت

م       المؤهل العلمي   حسب مستويات   اسة على أداة الدر ين المتوسطات ت روق ب ة الف ؛ ولتعرف دالل
  .يوضح ذلك) ٥(استخدام تحليل التباين األحادي وفقًا ألثر متغير المؤهل العلمي، وجدول 

  .نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة أثر متغير المؤهل العلمي): ٥(جدول 

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

رجة د
  الحرية

متوسط مجموع 
مستوى   )f(قيمة   المربعات

  الداللة
  ٠٫٣٣٤  ٣٢  ١٠٫٧٠١  داخل المجموعات  ٠٫٩٣  ٠٫٠٣  ٠٫٠١٩  ٢  ٠٫٠٣٨  بين المجموعات
        ٣٤  ١٠٫٧٣٩  الكلي



 ١٨٨٩ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نايل الحجايا، وخالد السعودي

 ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ث ــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ة          توى الدالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف دم وج ابق ع دول الس ن الج ح م   يتض
)٠٫٠٥  ≤α (  ي ال ة معلم ة ممارس ي درج دى     ف ذاتي ل تعلم ال ارات ال ة مه المية تنمي ة اإلس تربي

ى أن المؤهل العلمي     طلبتهم أثناء التدريس الصفي ُتعزى لمتغير المؤهل العلمي  دل عل ا ي م   ، مم ل
ود      ا يع دريس الصفي، وربم يؤثر تأثيرًا جوهريًا في درجة ممارسته لمهارات التعلم الذاتي في الت

ك ل الشرعي  ذل ى أن التأهي وم الشرعية المتخصص(إل ي العل ي أداء ) ف ًا ف ًا حقيقي ال يعطي فرق
د تعزى    ة         المعلم الصفي، آما أن تلك النتيجة ق ة تنمي ى أهمي يم عل ة والتعل د وزارة التربي ى تأآي إل

ة    هده المؤسس ذي تش ة ال و اقتصاد المعرف وير نح ي ظل التط ًا ف ذاتي خصوص تعلم ال ارات ال مه
ود السبب     ا يع ع          التربوية في األردن، وربم ين المؤهل العلمي لجمي ارب ب ى وجود بعض التق إل

دبلوم       الوريوس وال ات البك راد ضمن فئ أفراد عينة الدراسة، حيث آان المؤهل العلمي لجميع األف
ة             رد من حمل م يوجد أي ف ة، في حين ل د تكون متقارب درجات ق العالي والماجستير، ومثل هذه ال

ة   ؛ مما يقجة الدبلوم المتوسط أو الدآتوراةدر راد عين لل من إمكانية وجود فروق ذات داللة بين أف
  .الدراسة

؛ الكيالني والحكيم، ٢٠٠٥؛ الكيالني، ٢٠٠٣الجالد، (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة آل من 
ة    ) ٢٠٠٠(وتختلف مع دراسة بني مصطفى ). ٢٠٠٩ روق دال والتي أشارت النتائج إلى وجود ف

الوريوس (صالح مستوى   ير المؤهل العلمي ول  إحصائيًا تعزي لمتغ ا تختلف مع دراسة     ) البك آم
ر المؤهل الع     ) ٢٠٠٧( جبر ة إحصائيًا تعزى لمتغي لمي ولصالح   والتي أظهرت وجود فروق دال

 ).الماجستير(مستوى 
  لنتائج المتعلقة بالسؤال الرابعا

ى  ؤال عل ذا الس ة   " :نص ه ي تنمي المية ف ة اإلس ي التربي ة معلم ة ممارس ف درج ل تختل ه
م حساب    .التعلم الذاتي لدى طلبتهم في التدريس الصفي باختالف الخبرة في التدريس ؟مهارات  ت

رة        ر الخب ًا لمتغي ى األداة تبع ة الدراسة عل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء عين
  ).٦(جدول الفي التدريس آما في 

  .لمتغير الخبرة في التدريس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية تبعًا): ٦(جدول 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الخبرة في التدريس
  ٠٫٦٧  ٢٫٨١  ٩   سنوات ٥أقل من 

٠٫٢٩  ٢٫٧٨  ١٤  ١٠ -٥  
 ٠٫٣٧ ٢٫٦٣  ١٢  سنوات ١٠أآثر من 

 ٠٫٤٤ ٢٫٧٤  ٣٥  المجموع

ة في درجة    يتضح من الجدول السابق تباين في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا ري
دريس الصفي      اء الت تهم أثن ممارسة معلمي التربية اإلسالمية لتنمية مهارات التعلم الذاتي لدى طلب
ين المتوسطات        روق ب ة الف دريس؛ ولتعرف دالل على أداة الدراسة حسب مستويات الخبرة في الت

اين األحادي وفق     ل التب دريس     تم استخدام تحلي رة في الت ر الخب ر متغي يوضح  ) ٧(جدول  ال، وًا ألث
  .ذلك
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  .نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمعرفة أثر متغير الخبرة في التدريس): ٧(جدول 

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط مجموع 
مستوى   )f(قيمة   المربعات

  الداللة
  ٠٫٢٧٦  ٣٢  ٨٫٨١٦  داخل المجموعات  ٠٫٢٧  ١٫٢٢  ٠٫٤١٠  ٢  ٠٫٨٢٠  بين المجموعات
        ٣٤  ٩٫٦٣٦  الكلي

  يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
)٠٫٠٥  ≤α ( في درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى

د عد، مما يدل على أن متغير طلبتهم أثناء التدريس الصفي ُتعزى لمتغير الخبرة في التدريس
سنوات الخبرة في التدريس ال يؤثر في درجة ممارسة معلمي التربية اإلسالمية لمهارات التعلم 
الذاتي في التدريس الصفي، وربما يعود السبب في ذلك إلى تشابه البيئة التعليمية التي يعمل فيها 
المعلمون بصرف النظر عن خبراتهم التدريسية، واشتراآهم في حصص تطبيقية نموذجية، 

من برامج تبادل الزيارات بينهم؛ مما يقلل الفجوة المتوقعة بين المعلمين ذوي الخبرة القليلة ض
والمتوسطة وبين المعلمين ذوي الخبرة الطويلة فيما يتعلق بطريقة التدريس ودرجة ممارستهم 

  .لمهارات التعلم الذاتي والتي قد تنجم عن الفرق في عدد سنوات الخبرة

؛ ٢٠٠٥؛ الكيالني، ٢٠٠٤ ؛ حماد،٢٠٠٣ الجالد،(مع دراسة آل من وتتفق هذه النتيجة 
في حين تختلف هذه النتيجة مع دراسة آل من  ).٢٠٠٩؛ الكيالني والحكيم، ٢٠٠٧جبر، 

حيث أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا في متوسط استجابات عينة ) ٢٠٠٩الزعبي، (
والتي أشارت إلى وجود فروق دالة  )٢٠٠٠(العاشر تعزى للخبرة، وآذلك بني مصطفى 

 .سنوات) ١٠ -  ٦(يمية لصالح مستوى إحصائيًا تعزى لمتغير الخبرة التعل
  

  التوصيات
  ة من نتائج، فإنها توصي بما يليفي ضوء ما أسفرت عنه هذه الدراس

ك في الخطط         .١ راز ذل ًا، وإب ًا وآتابي ا ذهني زيادة االهتمام بمهارات التعلم الذاتي والتخطيط له
ائل          الل الوس ن خ ويم، وم دريس والتق اء الت ا أثن ى توظيفه ل عل لية، والعم ة والفص اليومي

 . واألنشطة بما يتالءم مع طبيعة المحتوى

تعلم          .٢ ى ال ه عنصرًا نشطًا، وتشجيعه عل ى الطالب وجعل أن يرآز معلم التربية اإلسالمية عل
  :الذاتي من خالل

  .غير الواردة في الكتاب المدرسيتوجيه الطلبة إلى إعطاء أمثلة أخرى للمفهوم  -
  .إرجاع الطلبة إلى مراجع إضافية أثناء التدريس الصفي -
  .طرح أسئلة ذات نهايات مفتوحة؛ لتدريب الطلبة على التفكير -
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 ٢٠١٣، )٩( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ث ــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذاتي تكشف      ًاخاص  ًاتحتوي محور تمارة تقويم الزيارة الصفية لتطوير اس  .٣ تعلم ال ارات ال بمه
 .المية لهاعن مدى استخدام معلمي التربية اإلس

 :مثل إجراء دراسات  .٤

ره في    - اه نحو    إعداد برنامج تعليمي قائم على التعلم الذاتي واختبار أث التحصيل واالتج
  .مبحث التربية اإلسالمية

ارات             - ة مه ره في تنمي ار أث ذاتي واختب تعلم ال ى ال ائم عل دريبي ق امج ت تعلم  إعداد برن ال
  .وطلبتهم علمينالمتدريس التربية اإلسالمية لدى الذاتي في 

  
  العربية واألجنبية المراجع

ة  " ).٢٠٠٨( .عبد الرحمن ،األحمد - آراء مدرسات االجتماعيات في المرحلة المتوسطة بدول
  .٦٥ -١٣ .)٨٦( ٢٢. المجلة التربوية ."الكويت حول أدائهن التدريسي

ي مصطفى - ر ،بن ادئ الترب "). ٢٠٠٠. (عم ة اإلسالمية لمب ي التربي ة معلم دى ممارس ة م ي
ة     .رسالة ماجستير غير منشورة. "العملية آما وردت في القران الكريم ان العربي ة عم جامع

  .األردن .عمان .للدراسات العليا

ر - د ،جب اليب       "). ٢٠٠٧( .محم ي األردن لألس المية ف ة اإلس ي التربي تخدام معلم دى اس م
ريم    رآن الك ر منشورة    . "التربوية المستنبطة من الق تير غي الة ماجس ة  ال .رس ة جامع  .األردني

  .األردن .عمان

ة  "). ١٩٩٥( .منى ،الجرداني - مدى مراعاة آتب الدراسات االجتماعية في المرحلة اإلعدادي
ة الصف   الة   ."في سلطنة عمان لمعايير التعلم الذاتي ومدى تطبيق المعلمين لها في غرف رس

  .األردن. جامعة اليرموك .ماجستير غير منشورة

  .عمان .ازيدار الر .التربية اإلسالميةدراسات في ). ٢٠٠٣( .ماجد ،الجالد -

و    "). ٢٠٠٤. (شريف ،حماد - ي يستخدمها معلم أساليب تدريس التربية اإلسالمية الشائعة الت
دراسة  (التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية العليا بمحافظات غزة ومبررات استخدامها  

  . ٥٢٩ – ٥٠٣ .)٢( ١٢) ت اإلنسانيةسلسلة الدراسا( مجلة الجامعة اإلسالمية. ")مسحية

دريبهم وتحسين أوضاعهم    " ).٢٠٠٤( .رفيقة ،حمود - ين وت . "مبادئ توجيهية إلعداد المعلم
تقبل    م المس ابوس    .المؤتمر الدولي نحو إعداد أفضل لمعل ة السلطان ق ة   .جامع ة التربي  م .آلي

)١.(  
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ادي - ال ،الخ ي .جم د ،والكيالن وامرة .أحم د ،والع ي " ).٢٠١١( .محم ة معلم ة ممارس درج
 اإلسالمية ومعلماتها لمهارات التفكير العليا من وجهة نظر طلبة المرحلة الثانوية في التربية
  .٧٤-٤٧ .)١(٢٣ .جامعة القدس المفتوحة لألبحاث و الدراسات مجلة ."األردن

ة      " ).٢٠٠٥( .علي ،خريشة - ة الثانوي ة للمرحل مستوى ممارسة معلمي الدراسات االجتماعي
  .١٠٨-٧٩. )٢(٢٠ .مؤتة للبحوث والدراسات ."في األردن لبعض آفايات التعلم الذاتي

  .بيروت .دار القلم. أصول علم النفس). ت.ب(. احمد عزت ،راجح -

ي - يد ،زروات ة     ). ٢٠٠٥( .رش وم االجتماعي ي العل ي ف ث العلم ة البح ة  :منهجي س علمي أس
  .القاهرة .دار الكتاب الحديث. وتدريبات

اة آتب   "). ٢٠٠٩( .علي ،الزعبي - ة   في  الرياضيات مدى مراع ا  المرحل في   األساسية العلي
  .٧٩-٦٤. ملحق )٣٦( .العلوم التربوية .دراسات. "لمهارات التعلم الذاتي األردن

فة - رحمن  ،السفاس د ال ة  ). ٢٠٠٤( .عب ة العربي دريس اللغ ق ت د   .٣ ط .طرائ ز يزي مرآ
 .الكرك .للخدمات

حليلية آلراء معلمي دراسة ت .التعلم الذاتي بين الفكرة والتطبيق"). ١٩٩٣( .محمود ،عابدين -
ان      لطنة ُعم ي س ة ف ة والثانوي رحلتين اإلعدادي يم . "الم ة والتعل ر   .وزارة التربي ة النش لجن

  .والتوثيق

ة - واف، عبابن ة    "). ٢٠٠٢( .ن ذاتي لتنمي تعلم ال اس ال ى أس ي عل دريبي مبن امج ت ة برن فعالي
يم األساسي ف     ة التعل ره  مهارات استخدام الخريطة لمعلمي الجغرافية في مرحل ي األردن وأث

ة   . رسالة دآتوراه غير منشورة ."في أداء طلبتهم ة  . معهد الدراسات والبحوث التربوي جامع
  .القاهرة

اني  ،عبيدات - ي تنمي         "). ٢٠١١( .ه اريخ اإلجراءات الصفية الت درجة استخدام معلمي الت
  .٢٨١-٢٧١. )١(٣٦ .العلوم التربوية .دراسات. "مهارات التفكير لدى طلبتهم

دين   ،نيالكيال - ة اإلسالمية في األردن      " ).٢٠٠٥( .أحمد محي ال مستوى أداء معلمي التربي
رات   بعض المتغي اهج وطرق      ."لمهارات التدريس الالزمة لهم وعالقتها ب دراسات في المن

  .٣٩-١٣ .جامعة عين شمس .)١٠١( .التدريس
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ي - دين  ،الكيالن ي ال د مح يم .أحم مير ،والحك تخدام معل"). ٢٠٠٩( .س ة اس ة درج ي التربي م
ة    دريس المعرفي تراتيجيات الت ي األردن الس ة ف ة الثانوي ي المرحل المية ف ائر. "اإلس . البص

٣٨٤-٣٥٣. )١(١٣.  

اني - د ،اللق د .أحم ة ،ومحم رنس ،ورضوان .فارع ة). ١٩٩٠( .ب واد االجتماعي دريس الم . ت
   .القاهرة .عالم الكتب .٢ج

رحمن  ،المالكي - ات إدارة الص  " ).٢٠٠٩( .عبد ال ة اإلسالمية في      تقني دى معلمي التربي ف ل
  .٢٧٠ -٢٤٤. )٣(١٠. البحرين -مجلة العلوم التربوية والنفسية. "المرحلة االبتدائية

ى   "). ١٩٩٧( .أماني ،الموجي - اء عل مدى فعالية بعض طرق التعلم الذاتي في تدريس الكيمي
د الدراسات   م .رسالة دآتوراة غير منشورة . "تحصيل طالب المرحلة الثانوية وتفكيرهم عه

  .مصر. القاهرة .والبحوث

ذاتي واخ   " ).٢٠٠٥( .سامي ،هزايمة - تعلم ال ى ال ة     تبرنامج تدريبي قائم عل ره في تنمي ار أث ب
ي          ا ف ية العلي ة األساس ة للمرحل ة العربي ي اللغ دى معلم دة ل راءة الناق دريس الق ارات ت مه

  .ردناأل .جامعة عمان العربية .رسالة دآتوراة غير منشورة ."األردن

يم - ة والتعل م " ).١٩٩٩( .وزارة التربي يم رق ة والتعل انون التربي نة ) ٣(ق الة . "١٩٩٤لس رس
  .٢١-٦). ٣٩(م. ٤-٢ .المعلم

يم - ة والتعل وي "). ١٩٨٨( .وزارة التربي وير الترب وطني األول للتط ؤتمر ال الة  ."الم رس
  ).٢٩(م. بديل العددين الثالث والرابع .المعلم

د  ،يوسف - ة        ت"). ١٩٨٨( .محم ة بدول ة اإلعدادي ة اإلسالمية بالمرحل ويم أداء معلمي التربي ق
ادة       ذه الم دريس ه ية لت ارات األساس وء المه ي ض رين ف ر   . "البح تير غي الة الماجس ورس
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