
 
 

1 

 

 مادة الدراسات)السابع  الصف لطالبات الدراسي على التحصيل الذاتي التعلم على قائم أثر برنامج

 أنموذج االجتماعية(

 

 التميمي عيس ى مفتاح نوال

 تربوية قيادة ماجستير

n.muftah@edu.gov.qa 

 

 خلص امل

طالبات الصف السابع في مادة  الدراسي علىعلى التحصيل  التعلم الذاتيإلى التعرف على أثر برنامج قائم هدفت الدراسة الحالية 

للباحثة، حيث وشكلت أولوية برزت قضية البحث ، وقد الدوحةمدينة في  احدى الادارس اإلعداديةفي مدرسة  تجتااعيةالدراسات اال

ضعف في التوتجه نحو اإلفادة من وتجود  –بصفتها أخصائية مصادر تعلم -تبين لها خالل زيارات الاتابعة التي تقوم بها للادارس 

ادرسة الالنائبة األكادياية في  حيث تبين لها تجراء نقاشها مع، إمكانيات مراكز مصادر التعلم في إكساب الطلبة مهارات التعلم الذاتي

العلاية يدلل على تدني الاستوى الكاي للافاهيم  الاواد، مااوتجود تدني في نتائج االختبارات التشخيصية لدى الطالبات في بعض 

اء هذه الدراسة النائبة األكادياية على إتجر توصلت التفاق مع، حيث دراسةهذه الفي هذه الاواد، ماا شكل لديها دافًعا إلتجراء  لديهن

تكونت عينة .كناوذج خاصة أن هناك قلة عدد الحصص الاكتبية في هذه الاادة تحديدا السابعاالتجتااعية للصف  لدراساتعلى مادة ا

كاا ، يم الابرمجالتعل استراتيجية ةً مستخدم قائم على التعلم الذاتيبرنامج ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت الباحثة طالبة 62الدراسة من 

، وتم بعد التحقق من صدق االختبار على التحصيل الدراسيبرنامج الوالبعدية لاعرفة أثر  ةاالختبارات القبلياستخدام بالباحثة  قامت

وتجود ارتفاع في فقد أظهرت نتائج االختبار البعدي  6161-6102تطبيق االختبار على الطالبات في الفصل الدراسي األول للعام 

 وعليهفظ والتذكر والفهم على الطالبات في مستوى الح الذاتيلبرنامج التعلم ماا يدل على األثر اإليجابي متوسط درتجات الطالبات 

لاا له من أثر في تناية مهارات التعلم الذاتي  اإلعداديةوباألخص الارحلة البرنامج على مختلف الاراحل  الدراسة بتطبيقأوصت 

 .للطلبة

 لدراسي.االتحصيل  –تفريد التعليمنظرية –استراتيجية التعليم الابرمج  –التعلم الذاتي الكلمات المفتاحية:
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Abstract 

The present study aimed to identify the impact of self-learning program on academic achievement on 

seventh grade students in social studies one Preparatory School in Doha city.  As a learning resource 

specialist, schools have a weak tendency to utilize the potential of learning resource centers to 

provide students with self-learning skills.  This is an indication of the low level of quantitative 

scientific concepts they have in these subjects.The sample of the study consisted of 26 students.  The 

results of the post-test showed an increase in the average score of students, which indicates the 

positive impact of the self-learning program on the students in the level of memorization and 

understanding. The preparatory stage because of its impact on the development of the skills of self-

learning for students.   

Key words: Self - learning programmed learning strategy - the theory of individualization of 

education - academic achievement
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 مقدمة:ال

ألنها  وتطورها، بل رباا تكون هي اللبنة األساس لبنات بناء الاجتاعاتتعد عالية التعليم والتعلم واحدة من أهم 

بناء أتجيال موثوقة، ماا يؤدي إلى ومهاراتهم وفق منهجية علاية  األفراد وتناية عقولهم وقدراتهمتستهدف بناء 

عالية التعليم تعد واحدة من أهم وأبرز الدولة الحضارية الاتقدمة، وال ريب أن الاستقبل وبناء قادرة على صناعة 

، حيث يقاس مدى تقدم األمم باقدار الاعرفة العلاية مدى تقدم األمم وازدهار حضاراتهاالاؤشرات الدالة على 

 فرادها.التي تحصل عليها أ

الطلبة اعرفة والاعلومات العلاية لدى ستخدم لقياس كم التأبرز وأهم الاؤشرات التي  يعد التحصيل الدراسيو

التعلياية التي ، وتعتاد عليه وزارت ومؤسسات التعليم لقياس مدى تحقيق األهداف وبالتالي قياس كاية التعلم

وغني عن القول أن ارتفاع أو تدني مستوى التحصيل الدراسي في أي نظام رساتها ضان خططها وسياساتها، 

يُستخدم ، وفي هذا الاجالدافه، ومعرفة مقدار التقدم يدلل على مدى نجاح هذا النظام التعلياي في تحقيق أهتعلياي 

ل ث  فهو يا ،مفهوم التحصيل الدراسي لإلشارة إلى درتجة أو مستوى النجاح الذي يحرزه التلايذ في مجال دراسته

 .(6112اكتساب الاعارف والاهارات والقدرة على استخدامها في مواقف حالية أو مستقبلية" )عالم، 

إلى ظهور العديد من النظريات التعلياية  ىأد ماا، والعلوم وتنامت بشكل متسارع تطورت الاعارف وقد

كل هذه التطورات، وللتغلب على التحديات التي نجات عنها، ومن أبرز النظريات التعلياية التي سعت لاواكبة 

تعلاين، ويتيح لهم هو نظام تعلياي يساح باراعاة الفروق الفردية بين الا، والتي ظهرت نظرية تفريد التعليم

غرض أن تصل نسبة كبيرة من الاتعلاين إلى بوذلك  وفق مستوياتهم وقدراتهمفرصة ماارسة التعلم الذاتي 

 مستوى واحد من اإلتقان كل حسب معدله الذي يناسب قدراته واستعداداته.

وإلنجاح نظريات التعليم الحديثة خاصة تلك القائاة على مبدأ تفريد التعليم والتعلم الذاتي، فال بد من توافر 

أدوات تسهم في تحقيق الغايات التي من أتجلها وتجدت هذه النظريات، ومن أبرز هذه األدوات الاكتبة الادرسية 

سم مركز مصادر التعلم، ويعنى به الحيز الاكاني التي تطور مفهومها تبًعا لكل تلك العوامل فأصبحت تعرف با

الذي يعد احد الاكونات األساسية للادرسة الحديثة، ويحتوي على مصادر التعلم بأشكالها وأنواعها الاتعددة ، 

إضافة إلى التجهيزات واألدوات الالزمة لتحقيق اإلفادة القصوى من هذه الاصادر خاصة تلك الاعتادة على 
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 أدى إلى تعدد اإللكترونية،أن التطور الكبير في الوسائل ( 6102ويذكر السويط ) لاقروءة آليًا.التكنولوتجيا وا

التي لها أهاية كبيرة في العالية التعلياية والبحث  كتباتالام هذه الاصادر مصادر الحصول على الاعلومات وأه

 مصادر الاعلومات الرقاية.بكل يسر وسهولة على  االطالع، يستطيع الاستفيد من خاللها العلاي

نظم والنظريات لتوائم الأولت دولة قطر عالية التعليم تجل اهتاامها، وعالت على تطوير نظاها التعلياية وقد 

ست غايات، ولكل غاية حزمة من األهداف الاكونة من  التعلياية الحديثة، ورسات ألتجل ذلك خطتها االستراتيجية

داف هذه أهأتي رفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة في تجايع الاراحل في طليعة في إطارها، ويالتي تندرج 

 .الهدف األول من الغاية األولى ضان هذه الخطة االستراتيجية الخطة، فهو

بالعال على تفعيل أدوار مراكز مصادر التعلم اهتات قد كأخصائية مصادر تعلم ف عال الباحثةمن خالل و

تسهم في إنجاح مبادرات وأهداف التعليم في فهي تسعى ل، ب مهارات التعلم الذاتيخاصة في مجال إكساب الطال

مراعاة الفروق الفردية ا على وذلك اعتاادً  لتحقيق هذا الهدفوضع خطة إتجرائية دولة قطر، لذا فقد عادت إلى 

وصوال لتحقيق أفضل نسبة بين الطالبات وإتاحة الاجال أمامهن لااارسة التعلم الذاتي باا يتوافق مع قدراتهن، 

 .من التحصيل الدراسي

 حث:بمشكلة ال

تبين لها خالل زيارات الاتابعة بالنسبة للباحثة، حيث برزت قضية البحث بشكل واضح وشكلت تحديا 

التي تقوم بها للادارس ضعف في التوتجه نحو التعلم الذاتي ونحو اإلفادة من إمكانيات مراكز مصادر التعلم في 

، وفي تطبيق نظرية تفريد التعليم التي تقوم على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة مهارات التعلم الذاتيإكساب 

لالهتاام بهذه القضية ومحاولة التعرف على أثرها على نتائج ماا دفعها الطلبة في تحصليهم العلاي والاعلوماتي، 

نتائج وتجود تدني في ين ادرسة فقد تبالئبة األكادياية في ونتيجة مناقشتها مع النا التحصيل الدراسي لدى الطالبات.

 العلاية لديهنيدلل على تدني الاستوى الكاي للافاهيم  الاواد، ماافي بعض طالبات اللدى  االختبارات التشخيصية

الدراسي لدى ، ماا شكل لديها دافًعا إلتجراء دراسة حول أثر التعلم الذاتي في رفع مستوى التحصيل في هذه الاواد

 الطالبات.
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هذه الدراسة على مادة من خالل مناقشة النائبة األكادياية فقد تم التوصل التفاق معها على إتجراء و

 .خاصة أن هناك قلة عدد الحصص الاكتبية في هذه الاادة تحديدا كناوذج السابعاالتجتااعية للصف  لدراساتا

 .للتحقق من حجم الاشكلةوذلك بتصايم اختبار قبلي فقد قامت الباحثة بالتنسيق مع منسقة ومدرسات الاادة و

 ومن خالل اطالع الباحثة على بعض األدبيات والدراسات السابقة في مجال التعليم والتحصيل الدراسي

تدريس نفس الاحتوى العلاي للاادة لجايع  الذاتي وأنالتدريس التي تقوم على مبادئ التعلم  فاعلية طرقوتجدت 

 أسباب تدنى مستوى التحصيل الدراسيأحد الطالبات وبنفس األسلوب دون مراعاة الفروق الفردية بينهن قد يكون 

على وضع برنامج قائم على ماارسة الطالبات للتعلم الذاتي كل وفق قدراتها )وفق نظرية تفريد الباحثة  فعالت

 ع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطالبات.التعليم( سعيا لرف

 سؤال البحث:

 الدراساتفي مادة  السابعالتحصيل الدراسي لطالبات الصف  علىما أثر تنفيذ برنامج قائم على التعلم الذاتي   

 االتجتااعية؟

 أهداف البحث:

التعلم الذاتي على التحصيل الدراسي  تنفيذ برنامج قائم على أثر علىوالتعرف  الكشفهدفت الدراسة إلى 

 االتجتااعية. الدراساتفي مادة  السابعالصف لطالبات 

 أهمية البحث:

يعد التحصيل الدراسي أهم الاؤشرات التي تدلل على مدى نجاح الاؤسسة التعلياية في تحقيق أهدافها، 

هم نواة الاجتاع وعااده وأساس مستقبل وترتبط هذه األهداف ارتباطًا مباشًرا باألفراد وهم هنا الطالب الذين 

الدولة، وألن تدني مستوى التحصيل الدراسي يعد مؤشرا خطيرا له دالالته التي ال ياكن تجاهلها الرتباطها 

باستقبل الاجتاع بأكاله، فقد كان لزاًما على كل معلم يواتجه مثل هذه الاعضلة أن يسعى تجاهدا لدراسة 

 .(6110)قطامي، للتغلب عليه أسبابها ووضع الحلول الاناسبة
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وماا ال يخفى على أحد أن رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلبة يسهم بال شك في إثراء معارفهم 

وتناية مداركهم، كاا أن إكسابهم مهارات التعلم الذاتي يسهم في تاكينهم من ماارسة التعلم الاستار مدى 

م من مواتجهة التحديات الاتالحقة في هذا العالم الاتغير، كل ذلك الحياة وبالتالي تاليكهم األدوات التي تاكنه

نظام تفريد التي تعتبر من مخرتجات و ،يؤدي في النهاية إلى استقرار الاجتاع ويسهم في نهضته وتطوره

 .في دراستهم (6102) والحيلة إليها مرعىأشار  كااللاتعلم التعليم 

عاتق الاعلم، فال ياكن تركه في الايدان وحيًدا وإلقاء كامل الاسؤولية وبالنظر لألعباء والاهام التي تقع على 

على عاتقه وحده، بل ال بد لكافة أطراف العالية التعلياية أن تؤدي األدوار الانوطة بها على أكال وتجه، وأن 

تقدم كل ما تستطيع لدعم عالية التعليم، ورفدها باا تاتلكه من أفكار ومعينات ووسائل كل ضان 

ختصاصاته، ويعد الاوتجه التربوي واحًدا من أهم األطراف الشريكة في العالية التعلياية، وعلى عاتقه تقع ا

مهاة االرتقاء باستوى الاعلاين وأدائهم وصواًل لالرتقاء باستوى الطلبة وتحصيلهم العلاي ماا ينعكس 

الاخرتجات التعلياية يؤدي  بالتالي على العالية التعلياية برمتها، وغني عن القول أن تطور وتحسن

 بالضرورة إلى تطور وتقدم الاجتاع ككل.

 مصطلحات البحث: 

 فياا يلي التعريف اإلتجرائي ألبرز الاصطلحات الاستخدمة في هذا البحث:

من ويتم قياسه باستخدام األدوات التي حددتها الباحثة  البرنامج،هو التغير الذي يحدث للطالب بعد تطبيق  أثر:

 مقارنة النتائج القبلية بالبعدية.خالل 

واالستراتيجيات الخاصة  واألساليب التدريسيةيتكون من الاادة التعلياية برنامج  :الذاتي على التعلم برنامج قائم

للوصول الذاتي للاعلومات من نهج اندة للاالاسالاصادر الورقية واإللكترونية التعلياية و والوسائل الذاتيبالتعلم 

بهدف رفع التحصيل الدراسي للطالبات في مادة الدراسات خالل استخدام مركز مصادر التعلم بالادرسة 

 .االتجتااعية

دون الحاتجة  من الاهارات والاعارف بنفسه مجاوعة نفسهبتعليم الاتعلم التي يقوم فيها العالية  الذاتي: هوالتعلم 

 .وفق الطريقة التي يحددها البرنامج إلى معلم
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تعليم يراعي ما بين الاتعلاين من فروق فردية ويتطلب توفير سلسلة من األهداف التعلياية السلوكية تفريد التعليم: 

 التي تتصل بهدف نهائي معين.بلوم  تصنيف وفق

القصيرة التي أعدتها معلاة  التحصيليةالعالمة التي تحصل عليها الطالبة في االختبارات : التحصيل الدراسي

 مرورها باواقف تعلياية معينة.  نتيجةاالتجتااعيات لقياس مجاوعة الاعارف والخبرات التي اكتسبتها الطالبة 

ويتطلب  وتعتبر مرحلة وسطى بين االبتدائية والثانوية اإلعداديةالارحلة  هو الاستوى األول في: السابعالصف 

 .والنجاح فيها لالنتقال للاستوى الذي يليهاختبارات  2من الطالب تقديم 

وهي  6161- 6102مادة الدراسات االتجتااعية في دولة قطر للصف السابع للعام الدراسي  االتجتااعية:الدراسات 

تعالج موضوعات تاريخية وتجغرافية ووطنية والعالقات بين  تقدم للطلبة في التعليم العاممادة من الاواد األدبية 

 الاجتاع.فراد في األ

 : والدراسات السابقة اإلطار النظري

التي تتم وفق والااارسات األنشطة  مجاوعة منبأنه:  البرنامج(6100)عرف شحاته والنجار وعاار 

 بالتحسن.لادة زمنية محددة تعود على الاتعلم  هادفمنظم وتخطيط 

من أهاها التخطيط الجيد  مجاوعة من العناصريتضح لنا أن البرنامج يقوم على  فومن خالل التعري

( 0222)أوردها كااكاا أن عالية تصايم البرنامج تار بالعديد من الخطوات  األنشطة،وتنوع هدف الواضح وال

 فياا يلي:

 الذي تستهدفهم الخطة التعلياية. تحديد خصائص الاتعلاين 

 ية الاراد تحقيقها مع الاتعلاينتحديد األهداف التعليا 

  التعليايةتحديد محتوى الاادة 

 اختيار أدوات القياس الاناسبة 

 تم استخدامها في البرنامجوسائل واالستراتيجيات التي سيتحديد األنشطة ال 

 تقويم تعلم الاتعلاين 
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التي تبدأ بارحلة اإلعداد وتنتهي  من الاراحل العديد تتطلبأن بناء البرامج التعلياية  وضحهذه الخطوات ت

 .بارحلة التقويم

تفريد التعليم واحدة من أبرز النظريات التعلياية التي اهتات باراعاة الفروق الفردية بين تعد نظرية و

الطالب، فهي تقوم على مبدأ أن الطالب هو محور العالية التعلياية، وتهتم هذه النظرية بالتعلم الذاتي بصورة 

مع ضرورة وتجود توتجيه مباشر من فريدة، حيث ترى أن دراسة الطالب لاواده الدراسية وفقًا لقدراته الشخصية 

قبل الاعلم تؤدي بالضرورة إلى إتقان الطالب لكافة الاهارات األساسية في مختلف الاواد الدراسية، ويعد فريد 

كلير هو أول من طبق هذه االستراتيجية وكان دائاا ينادى بالتركيز على فردية التعلم، التي تستند على مبدأ 

قبل على إتقان الوحدة الدراسية باحك معين (6012والحيلة ) كاا وصفه مرعي تقانيعتاد مبدأ اإل و، االتقان

بها  بحيث ياكن التحكمحدات الصغيرة عدد من الوالتعلياي إلى وتقسيم الاحتوى ، االنتقال إلى الوحدة التي تليها

 بسهولة.

النظريات التي ينبغي على كل كاا أن مستويات بلوم الاعرفية تعد من أهم محاور علم التربية، ومن أهم 

من يعال في مجال التدريس معرفتها واإلحاطة بها إحاطة كافية، وقد صنف عالم علم النفس التربوي في تجامعة 

األهداف التعلياية إلى ثالث نطاقات، وصنف كل نطاق من هذه النطاقات إلى  0292شيكاغو بنجامين بلوم عام 

طاق اإلدراكي أو الاعرفي، والنطاق السلوكي، والنطاق الحركي نفسي. عدة مستويات، وهذه النطاقات هي: الن

ويسهم إكساب الطالب مهارات التعلم الذاتي في تحقيق مستويات النطاق األول إضافة إلى الاستوى الثاني من 

الشعيلي؛ ) النطاق الثاني وهو مستوى التجاوب الذي يعني: مشاركة الطالب بتفاعل في عالية تعلاه

 .(6112،يالبلوش

توالاعلوماباسالاختلفةالكتالتعليايةاقفالاوابسهنفدلفرافيهميقويلذباألسلوابإنه":تيالذالتعلما(6112،زيتون)ويعرف

، وأي  ينتهي ينوأ متىررـيق يلذهو ا فالاتعلم،  لاتعلما لىإ لاعلمامن مالهتااا رمحو ينتقل بحيث، ترالاها

 ئجلنتاا نـعو، لاعرفيوالثقافياعةتقدمهصنانــعونتعلاهـعسؤوللااوـهصبحمنثميو ر،يختا ئلالبدوا لوسائلا

 .036ص "يتخذها لتيا اراتلقروا
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 ابدأ الفروقبأصبح التعليم الذاتي من الاطالب األساسية التي نادت بها نظريات التعلم الحديثة التي تؤمن 

البد من مراعاة السرعة الذاتية  وعليه ،كل طالب مختلف عن غيره في عالية التعلم إنحيث  ،الفردية بين الطالب

 (.6112عليها )عطية،لكل طالب والتغذية الراتجعة التي يجب أن يحصل 

 في االتي: (6102) موعبد الرحيبدير وتتاثل أهاية التعليم الذاتي كاا يشير إليها 

يتناسب مع  تعليملاا يحققه من الوسيلة األفضل للتعلّم،  أنعلااء التربية وعلم النفس، يعتبره العديد من  .0

 تية.قدرات الاتعلّم وسرعته الذا

 علاه.الاتعلّم خالل فترة ت ياارسهالذي  اإليجابي والنشطالدور  .6

 التعلم الذاتي بنفسه مدى الحياة.الالزمة لاواصلة  ةاألساسي الاهاراتإتقان العديد من  منتاكين الاتعلّم  .3

 ة وتعليم أنفسهم.لاسؤوليا لتعويدهم على تحا إعداد األتجيال للاستقبل من خالل .2

 ة.اشاكلهم التعليايحلول ل دإيجاعلى  لاتعلايناريب دخلق بيئة خصبة لإلبداع من خالل ت .9

ويعد التحصيل الدراسي من الاواضيع التي حظيت على اهتاام التربويين في الايدان التعلياي، لاا له عالقة 

الطالب، فهم انعكاس لاجاوعة الاهارات والخبرات التي اكتسابها الطالب ومن خالله يستطيع  جبنتائمباشرة 

 (6100)الجاللي ،للحصول على الاعارف والاهارات في الارحلة القادمة.  أخرىالطالب االنتقال من مرحلة إلى 

" درتجة االكتساب التي يحققها الفرد، أو مستوى النجاح الذي  بأنه:( التحصيل الدراسي 6112وعرف عالم )

 .602ص "يحرزه أو يصل إليه في مادة دراسية أو مجال تعلياي

 مجاوعة من األهداف الارتبطة بالتحصيل الدراسي وهي: (6112)وأورد زيتون 

  تقبلي.في معرفة ناو الاتعلم الاعرفي وتقييم قدراته والتنبؤ بأدائه الاسمساعدة الاعلم 

 من مهارات معرفية أساسية. هوما ياتلكعلم تتزويد الاعلم باعلومات عن الا 

 علم على اتخاذ القرار الاناسب في مواصلة الدراسة في مجال معين.تتساعد الا 

  تطوير الانظومة التعلياية من خالل تحسين عناصرها الاتعددة الاتاثلة في الاحتوى الدراسي واألهداف

 والتقويم بحيث تصبح العناصر أكثر كفاءة.وأساليب التدريس 
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 .معرفة ترتيب الاتعلم بين أقرانه من الاتعلاين 

 .التعرف على الفروق الفردية بين الاتعلاين 

 .تزويد الاتعلاين بتغذية راتجعة عن مستواه التحصيلي بهدف تحسين أدائه 

ة من أهم الاواد التي يتم تدريسها للطالب، واحدحيث تعتبر  دبدور رائ مادة الدراسات االتجتااعية تضطلع

وتعال  به،الدراسات االتجتااعية على إنها فرع من فروع الاعرفة تهتم بدراسة اإلنسان والبيئة الاحيطية وتعرف 

من  تقدمهبدوره االتجتااعي باا  هشعور تعزيزحل الاشكالت والتفكير العلاي و قدرة الفرد علىتناية على 

سياسياً واقتصادياً  دوليفي الاجتاع الاحلي وال يدورعد على إدراك الطالب لحقيقة ما معلومات ومواقف تسا

 (.6102وزارة التعليم والتعليم العالي،)الطالب التي يتعرض لها وثقافياً من خالل الاواقف التعلياية 

 اوأكثرها اقتران ةالتصاقًا باألهداف الوطني ةالدراسي أكثر الاواد باعتبارهاوتكان أهاية مادة الدراسات االتجتااعية 

 :حيثمن ة خاصة وماضيه وحاضره ومستقبله، ولذلك فإن لها أهاي طاوحاتهبواقع الاجتاع وآماله و

 والاكاني يتربط بين البعدين الزمان طبيعة مادة الدراسات االتجتااعية فهي. 

 لتحقيق  ببعضهم البعض عالقات األفراد وتحّدد، لدى الاتعلمبشكل مباشر في تعزيز القيم األخالقيّة  تساهم

 .الغاية األساسيّة من وتجود اإلنسان

 للحياة اليومية التي يحتاتجها الطالب توفُّر الاعلومات والاهارات واالتجاهات الضرورية. 

وزارة ) والاقارنةالتصنيف والتحليل تفكيرهم، وتدّربهم على  واستثارةتُسهم في تطوير القدرات العقليّة للاتعلِّاين، 

 (.6102التعليم والتعليم العالي،

 إلى تحقيقها وهي: ةاالتجتااعي تسعى الدراساتاألهداف التي ( 6101وضح أبوديه )

على حل الاشكالت التي تواتجههم في  والقدرةإعداد مواطنين قادرين على اتخاذ القرارات الانطقية  .0

 الاجتاع.

ومفاهياها الاختلفة، واالستفادة من التطّور التكنولوتجّي واالتجاهات ناية الاعارف والاهارات الجغرافيّة ت .6

 .الحديثة في استثاار الاوارد الطبيعية الاتاحة
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تعال على تناية مهارات تجاع البيانات وتنظايها وتفسيرها للتوصل إلى استنتاتجات وإيجاد حلول وبدائل  .3

 للاشكالت.

الايّة على كافّة الاستويات، وتقدير دور الشعوب في الوعي بالقضايا الاعاصرة والاشكالت الع زيادة .2

 .صناعة األحداث والوقائع التاريخية

ين الطالب هذه الاادة إلى حد كبير على مهارة الحفظ لدى الطالب، فتبرز فيها الفروق الفردية ب وتعتاد

نتائجهم، وينعكس بالتالي يؤثر بصورة تجلية على نتائج الطالب ويظهر التفاوت بين بصورة أكثر وضوًحا، ماا 

، حيث يشكل التحصيل الدراسي مؤشرا يعتد به للتحقق من نجاح على مؤشرات التحصيل الدراسي في الادرسة

األساليب التعلياية الاتبعة وتحقيقها ألهدافها، حيث يستدل من ارتفاع مستوى التحصيل الدراسي على االرتقاء 

تلجأ لقياس  ، لذا نجد أن الاؤسسات التعليايةالنفع على الاجتاع ككلبالاخرتجات التعلياية ماا يعود بالتالي ب

حديثة  استراتيجياتومن الاتوقع أن تطبيق  تحقيق التعليم ألهدافه.مستوى التحصيل الدراسي بهدف قياس مدى 

في تدريس مقرر الدراسات االتجتااعية سيساهم في مساعدة الطالب على زيادة التحصيل الاعرفي والدراسي 

 (.6109،العارتجي؛ صالح)لديهم ويترك أثر لدى الاتعلم، ويصبح التعلم ذا معنى 

راسي إلى فاعلية التعلم التعلم الذاتي والتحصيل الد برامج العالقة بينكدت الكثير من الدراسات التي تناولت أوقد 

الذاتي على التحصيل الدراسي في الاناهج الدراسة مقارنة باألساليب التقليدية، وأن له دوراً إيجابياً وفاعالً على 

 (.6112؛ النعياي، 6119البكري،  ؛6102التحصيل )القطناني، 

 الدراسات السابقة:

 فقدوتشير العديد من الدراسات إلى أهاية الدور الذي يلعبه التعلم الذاتي في تحقيق مخرتجات تعلياية أفضل،  

بعنوان التعلم الذاتي وأثره في تحصيل طلبة كلية األميرة رحاة الجامعية في  (بدراسة6102) القطناني قامت

سة الستقصاء أثر استخدام استراتيجية التعلم الذاتي في تحصيل االدر تهدفوقد مساق علم النفس التربوي، 

طالب وطالبة تم تقسياهم إلى مجاوعتين (029)منالطالبات في مساق علم النفس التربوي، تكونت عينة الدراسة 

 التعلم الذاتي مع هذه الاجاوعة،ستراتيجية ا، وقد تم تطبيق وطالبة طالب   21مجاوعة تجريبية مكونة 

باستخدام نتائج االختبار و ،طالب وطالبة ودرست بالطريقة التقليدية 21عة الضابطة والتي تكونت من والاجاو
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استراتيجية وتجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الاجاوعة التي طبق عليها التحصيلي توصلت الدراسة إلى 

اا سعت الباحثتان كعلى الاجاوعات االخرى. في راتيجية طبيق االستتوسيع ت، وأوصت الباحثة بالتعلم الذاتي

( إلى الكشف عن فاعلية التعلم الاقلوب في تناية مهارات التعلم الذاتي لطالبات 6102الغامدي واألنصاري )

، حيث قامت الباحثتان بإعداد مقياس باهارة مدينة الطائفالصف األول الثانوي في مادة الدراسات االتجتااعية في 

طالبة تم تقسياهم إلى مجاوعتين تعلات  22التحصيل الاعرفي، فقد تكونت عينة الدراسة من التعلم الذاتي و

الاجاوعة االولى من خالل خرائط التعليم الاحوسبة، وتعلات الاجاوعة الثانية بالطريقة االعتيادية. أظهرت 

 في حسابي أعلى طسنتائج الدراسة مجاوعة من النتائج تخلصت في أن طالبات الاجاوعة االولى حققن متو

مهارات التعلم الذاتي والتحصيل الاعرفي مقارنة بالاجاوعة التي تم تدرسيها بالطريقة الاعتادة، كاا تبين وتجود 

عالقة قوية بين أداء الطالبات على مقياس مهارات التعلم الذاتي واختبار التحصيل الاعرفي، وعليه أوصت 

 علي )وفي دراسة الاقلوب في مواد الدراسات االتجتااعية. الصف وتي التعلم الذاجية يالباحثتين بتوظيف استرات

( بعنوان أثر استخدام التعلم الذاتي في تحصيل مادة الكياياء لطالب الصف األول الثانوي في محلية شرق 6109

الذاتي، شالت التعرف على أثر تدريس وحدة مقترحة في مادة الكياياء قائاة على التعلم إلى النيل هدفت الدراسة 

 اإحداها مجاوعتينتم تقسيم الطلبة إلى  ، حيثطالبة تم اختيارهم بطريقة عشوائية 22طالباً و 22عينة الدارسة 

ضابطة واالخرى تجريبية، وقد صاات الباحثة وحدة الاعادالت الكيايائية أساس للتعلم الذاتي، اشتالت على 

التعلم الذاتي، وقد وطريقة   التقليديةبالطرق  اتيس الاجاوعأربعة دورس مع أسئلة تقوياية لكل وحدة وتم تدر

حصائية ذات إفي التحصيل كاا توتجد فروق  لذكوراأسفرت الدراسة عن وتجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح 

 توتجد داللة بين الطالب الذين درسوا بطريقة التعلم الذاتي والطريقة التقليدية لصالح طريقة التعلم الذاتي، وال

وعليه أوصى الباحث من باالستفادة من  فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب الذين درسوا بطريقة التعلم الذاتي.

 نتائج الدراسة في دراسات مشابهة.

( بعنوان التعلم الذاتي لدى طالب التربية االسالمية والتي هدفت للتعرف 6119)في دراسته الحراري  وأوضح

على مدى فاعلية استخدام استراتيجية التعلم الذاتي في تحصيل طالب الصف العاشر في مادة التربية االسالمية 

الب الذين بادرسة محاد آل مكتوم بدبي، إلى وتجود فروق ذات داللة احصائية على متوسط درتجات تحصيل الط

تم توزيعهم على مجاوعتين. لصالح الاجاوعة التي طبقت عليها استراتيجية التعلم الذاتي، حيث تكون مجتاع 

طالب من الصف العاشر تم تقسم الطالب إلى مجاوعتين وتطبيق االستراتيجية على مجاوعة  619الدراسة من 
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هدفت لاعرفة أثر فقد ( 6119البكري،  دراسة )أما  في حين أن الاجاوعة االخرى تم تدرسيها بالطريقة العادية، 

 الباتتصايم برنامج قائم على التعلم الذاتي باستخدام التصايم التعلياي في تناية مهارة الرسم الكاريكاتيري لط

اعتاد الباحث على أسلوب الاجاوعة الواحدة  ، حيثطالبة 03من  الدراسة تكونت عينةوقد قسم التربية الفنية، 

أظهرت نتائج االختبار البعدي ارتفاع في وقد أسابيع ،  2لادة ة بالتجرلي والبعدي ، امتدت فترة بالختبار القذات ا

باستخدام التصايم التعلياي في الاواد التي تتطلب ى الباحث وعليه أوص ،نتائج الطالبات مقارنة باالختبار القلبي

( بعنوان أثر خطة كلير  في التحصيل 6112) النعياي ،  افي دراسته تأما النعياي فقد أظهر تناية للاهارات.

لدى الطالب في الاجاوعة  تفوقوتجود  ،والثقة بالنفس لدى طالبات الصف األول الاتوسط في مادة الجغرافيا

مستوى التحصيل الكلي ومستوى الفهم والثقة بالنفس ، فقد التجريبية على أقرانهم في الاجاوعة الضابطة في 

للتعرف مدى فعالية  خطة كلير في التحصيل حيث استخدمت الباحثة الانهج التجريبي ذو الضبط  الدراسة هدفت

طالبة مقساين بالتساوي على الاجاوعتين، استارت  22الجزئي على مجاوعتين تكونت مجاوعة الدراسة من 

د فروق ذات داللة احصائية بين ووتجعدم أظهرت نتائج االختبار وفي الاقابل فقد التجربة فصال دراسياً كامال  

ت الباحثة باستخدام استراتيجيات ، وعليه أوصمتوسط درتجات مجاوعتي البحث في التحصيل لاستوى التذكر

 اخرى.

إلى التعرف على أثر استخدام التعلم الذاتي على التحصيل الدراسي كاا في دراسة الدراسات السابقة  هدفت

، كاا أن نجد الدراسات أتجريت مع الدراسة الحالية قما يتف( وهذا 6112( ودراسة )النعياي،6119)الحراري،

 مع الدراسة الحالية وبعضها على التعليم العالي، ونجد ان في قما يتفعلى مرحل تعلياية مختلفة منها العام وهذا 

مع  فيختلما اختبار بعدي فقط وهذا  ( بإتجراء6112( و)النعياي،6119)البكري، ات مثل دراسةدراسال بعض

 فيااكاا نجد أن نتائج الدراسات السابقة تفاوت الدراسة الحالية، حيث استخدمت الباحثة االختبار القلبي والبعدي. 

بعضها توصل إلى أن تطبيق طريقة التعلم الذاتي على الاتعلاين أوتجدت فروق ذات داللة إحصائية  إنحيث  ابينه

فروق إحصائية في تطبيق التعلم  أي أن ليس هناك نتائجها أظهرتالدراسات  اخرى منقوية بيناا مجاوعة 

 )تاريخ( العباسيةالدولة وحدة في دولة قطر على  مطبقة بأنها وتايزت الدراسة الحالية .على الاتعلاين الذاتي

 حيث ال تتشابه مع دراسات اخرى.واستخدمت االختبار القبلي والبعدي لاجاوعة واحدة 
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 منهجية البحث وإجراءاته:

  :وذلك بتصايم برنامج قائم على  تجريبيال هشبالباحثة الانهج  تاستخدملتحقيق هدف الدراسة الانهج

 التعلم.التعلم الذاتي باستخدام مركز مصادر 

 والاوضوعية والبشرية الحدود: الاكانية والزمانية: 

 للبنات بادينة الدوحة. عداديةإالحدود الاكانية: مدرسة  -

 ليتم إتجراء  السابعطالبة من طالبات الصف  62تم اختيار  طالبة 612بلغ حجم مجتاع الدراسة الحدود البشرية:  -

وأخذ األذن من وزارة التعليم والتعليم العالي إلتجراء  هداف البحث لإلدارةأتوضيح بالباحثة قامت  الدراسة عليهن.

 البحث.

 6161 – 6102الحدود الزمانية: العام الدراسي  -

ادة الدراسات مفي  وأثره على التحصيل الدراسي: البرنامج القائم على التعلم الذاتي الاوضوعيةالحدود  -

 .االتجتااعية

 

 دوات جمع البيانات:أ 

 لتحقيق الهدف من الدراسة واإلتجابة على سؤال البحث فقد تم تحديد أدوات تجاع البيانات وهي كاا يلي:

 أواًل: االختبارات القبلية:

الدراسات ويهدف لقياس الاستوى الكاي للافاهيم العلاية في مادة  :الفصل الدراسي األولاختبار منتصف  -

للبنات(، اإلعدادية في مدرسة آمنة بت وهب  السابعاالتجتااعية لدى مجتاع الدراسة )طالبات الصف 

كل اسئلة رئيسية يندرج تحت  ثالثتكون االختبار من ، حول حجم الاشكلة مبدئيوبالتالي وضع تصور 

 .سؤال خاسة أسئلة فرعية تنوعت بين الاقالي والاوضوعي

 ثانيًا: االختبارات البعدية:
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بهدف قياس مدى التطور الحاصل بعد االنتهاء من تقديم البرنامج  : تم تطبيقهنهاية الفصل األولاختبار  -

نتائج االختبار البعدي مع نتائج  مقارنةخالل من  مدى نجاعة اإلتجراءات الاتبعةوتبين  والنتائج الاحققة

االختبار القبلي للتوصل لالستنتاتجات التي ياكن االعتداد بها في استخالص نتائج البحث وتوصياته 

ومقترحاته. مع الحرص على الاحافظة على سرية البيانات والاعلومات وعدم اإلفصاح عن أسااء 

مستوى التذكر والفهم من ختبار البعدي على اال تم التركيز في .الطالبات أو عن نتائج اختباراتهن

حيث صام االختبار وتم إعداد االختبار وفقاً عليه والسلوكي وفق تصنيف بلوم مستويات الاجال الاعرفي 

كل سؤال مجاوعة من األسئلة الفرعية تنوعت ما بين االسئلة الاقالية يندرج تحت  رئيسةأسئلة  ثالثمن 

 .والاوضوعية

يعتاد على نتائج االختبارات وتحليلها والاقارنة بين النتائج  ةكايال وهيمن النتائج نوع سيخلص البحث إلى 

 علىمدى تردد الطالبات واالختبارات البعدية القبلية والبعدية، ثم يلي ذلك تحليل النتائج ومقارنة النتائج 

 . الاركز واستخدام مصادر التعلم

 :صدق االختبار 

من ذوي الخبرة قامت الباحثة بعرضه على مجاوعة من الخبراء والاحكاين للتأكد من صدق االختبار 

الدراسات االتجتااعية للارحلة  لاادة ، باإلضافة إلى موتجهات التربوياتوطرق التدريسمجال الاناهج في 

األسئلة ، ومدى مالءمة وسالمة الصياغة ،االختبار عباراتوضوح  ، وذلك إلبداء رأيهم حولاإلعدادية

 واألهداف الاراد قياسها.صف السابع لطالبات ا لاستوى

 دافلتناسب األهإعادة صياغة بعض االسئلة تاثلت الاالحظات بتقليص عدد األسئلة ليتناسب وزمن الحصه و

 ختبار وفق الاالحظات وإعداده بصورته النهائية.الاراد قياسها، فتات تعديل اال

 :البرنامج القائم على التعلم الذاتي 

 بإعداد البرنامج وفق الخطوات التالية:قامت الباحثة 
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لطالبات الصف رفع مستوى التحصيل الدراسي في مادة الدراسات االتجتااعية الهدف من البرنامج:  .1

 السابع

 نات البرنامج:مكو .2

بب إلى اختيار الوحدة إنها تجاءت ويعود السالدولة العباسية  :الوحدة الثانية: تم اختيار المادة التعليمية -

ونظراً ، وإنها خصبة تتناسب وطبيعة البرنامج القائم على التعلم الذاتيالتدريسي الاعتاد  ضان السياق

من مستويات ستوى األول والثاني دراسة على الاعالت الالتذكرالتي تعتاد على الحفظ ولطبيعة الاادة 

قدرة الطالب على تذكر تذكر والفهم والتي تعني الوهاا  نيف بلومالاجال الاعرفي والسلوكي وفق تص

 .(6110سعادة،)واسترتجاعها وفهم معناهاالاادة التي تعلاها إدراك و

حصر الاصادر الورقية واإللكترونية الاوتجودة في مركز مصادر التعلم التي تخدم الاادة  مصادر التعلم: -

 التعلياية والبرنامج.

 

 مصادر بناء البرنامج:  -

واستراتيجياته استخدام التعلم الذاتي التي تناولت السابقة  تالتربوية والدارسامراتجعة األدبيات  خاللمن 

 الاستخدمة في البرنامجالتي  الطريقةعلى مراتجعة األدبيات والدراسات السابقة تم تحديد وبناء 

 وهم كالتالي: االستراتيجياتو

 : التعليم الابرمجالطريقة الاستخدمة في البرنامج هي طريقة  .0

إلى مجاوعة من أو الاهاة من طرق تفريد التعليم تقوم على تقسيم الاوضوع التعليم الابرمج يعتبر 

يعرض وأهداف محددة  تهدف إلى تحقيق بشكل متسلسل ومنطقيأو الخطوات بحيث تكون مرتبة  األفكار

ية أو بصورة مساوعة أو مرئ مكتوبةطريق مادة عن ما إالاوضوع أو الاهاة على الطالب بأشكال متنوعة 

ة تتصل بصحة مرتدويزود الطالب بتغذيه  ا تدريجيً خرى انتقااًل أبحيث تساح للطالب باالنتقال من خطوة إلى 

 (.6102الحيلة،؛)مرعي استجابته
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 .الاقروءفهم النص و الذاتيتقويم الو بحث عن الاعلومةي التيجيات الاستخدمة في البرنامج وهاالسترا .6

 :والجدول الزمني مراحل البرنامج -3

 مراحل أساسية وهي كالتالي: ستةتكون البرنامج من 

 قياس مدى تاكن الطالبات من معرفة الافاهيملواحدة(  حصةاالختبار القبلي للطالبات ): ولىالارحلة اال 

 .العلاية للاادة

 تهدف إلى تدريب الطالبات على ماارسة التعلم الذاتي من خالل تعريفهم بأسلوب التعلم الارحلة الثانية :

 لهذه الارحلة.يتم تخصيص حصتين  تباعهاالذي سيتم 

 طريقةباستخدام  تاكين الطالبات من مهارات فهم النص وتحليله ووضع األسئلة الاناسبة: الارحلة الثالثة 

محددة زمنية  فترة فيمعينة تم خاللها وضع أسئلة ت يتم تقسيم الدرس إلى وحدات صغيرة ،التعليم الابرمج

 حصص. 3يتم تنفيذ هذه الارحلة من خالل يراعي فيها التدرج من السهل إلى الصعب. 

 تاكين الطالبات من مهارة الوصول للاعلومات الاناسبة باستخدام مصادر غير الكتاب  :الارحلة الرابعة

حصتين لتنفيذ هذه الارحلة تقوم الطالبات باستخدام الاصادر الورقية من خالل تخصيص  الادرسي

 الاناسبة.الاساندة للدرس في مركز مصادر التعلم للوصول للاعلومات 

 تاكين الطالبات من مهارة الوصول للاعلومات الاناسبة باستخدام مصادر غير الكتاب : الارحلة الخامسة

خصص بحيث ي يتم صياغة أسئلة إثرائية حول موضوع الدرسالارحلة الرابعة بالتوازي مع  الادرسي

تجزء من الحصة لتكليف الطالبات باستخراج اإلتجابات على هذه األسئلة من خالل الرتجوع للاصادر 

استخدام مصادر الاعلومات اإللكترونية والاواقع والوسائط بالاناسبة الاتوفرة في مركز مصادر التعلم 

يم الذاتي من خالل الناوذج ستراتيجية التقواوستقوم الطالبة باستخدام  ،الويب كوستإعداد والاتعددة 

 حصص. 2طلب تنفيذ هذه الارحلة . ويتالاتوفر في الاوقع

  تأثير البرنامج على التحصيل الدراسي على الطالباتالارحلة السادسة: االختبار البعدي لقياس مدى. 

  حيث اقتصرت الارحلة الثالثة على حصتين فقط وكذلك والبد من اإلشارة إنه تم تقليص مدة البرنامج

 .في الزمن الاحدد حصتين فقط وذلك لكي تتاكن الباحثة من استخراج النتائجالارحلة الخامسة 
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 لتنفيذ والادة الزمنية،والهدف من كل مرحلةمراحل البرنامج الجدول أداناه يوضح بشكل مفصل 

 ةعلى التعلم الذاتي والفترة الزمنيالبرنامج القائم مراحل (0)تجدول 

 الزمن املسؤول عن التنفيذ املهارة العملية/ النشاط الهدف م

تحديد مستوى  1

 الطالبات

تشصي  الوضع 

 الراهن

قياس مدى تمكن الطالبات من معرفة  اختبار قبلي

 املفاهيم العلمية للمادة

مع الباحثة بالتعاون 

 منسقة ومعلمات املادة

12 

أكتوبر 

1122 

تدريب الطالبات  2

على ممارسة التعلم 

 الذاتي

تعريف الطالبات بأسلوب التعليم  وتدريب الطالبات البرنامج حصة لشرحتخصي  

 الذي سيتم اتباعه.

 

 الباحثة

منسقات مركز مصادر 

 التعلم

 النائبة األكاديمية

 منسقة املادة

12  - 12 

 اكتوبر

1122 

تمكين الطالبات من  3

مهارات: فهم الن  

وتحليله ووضع 

 األسئلة املناسبة

التعليم املبرمج يتم تقسيم الدرس  طريقةباستخدام 

 إلى وحدات صغيرة.

تصميم تقوم الطالبات بقراءة وحدات الدرس ثم 

دقائق  1أسئلة حول كل وحدة خالل زمن محدد )4

 مثال(.

الوحدة إلى الوحدة التي تليها تتم عملية االنتقال من 

 بعد تصميم األسئلة  على الوحدة ومراجعتها.

 يراعى االنتقال من األسهل إلى األصعب.

 فهم الن .

 صياغة األسئلة.

 التدرج من األسهل إلى األصعب.

 

 منسقة ومعلمات املادة.

 النائبة األكاديمية.

 الباحثة.

 حص 1

خالل 

شهر 

 نوفمبر

تمكين الطالبات من  4

مهارة الوصول 

للمعلومات املناسبة 

باستخدام مصادر 

 غير الكتاب املدرس ي

يتم تخصي  الدرس التالي لتمكين الطالبات من 

مهارة استخراج املعلومات والوصول إليها وذلك من 

خالل تصميم أسئلة متدرجة من السهل إلى 

األصعب، ويطلب من الطالبات الوصول لإلجابات 

الصحيحة خالل فترة زمنية محددة باستخدام 

مصادر املعلومات الورقية املتوفرة في مركز مصادر 

 للدرس املساندةعلم الت

 فهم السؤال.

 تحديد الحاجة من املعلومات.

 الوصول للمعلومة الصحيحة.

 صياغة اإلجابة بطريقة صحيحة.

 

 معلمة املادة.

منسقات مركز مصادر 

 التعلم.

 الباحثة.

 حصتين

خالل 

شهر 

 نوفمبر

تمكين الطالبات من  5

مهارة الوصول 

للمعلومات املناسبة 

باستخدام مصادر 

 غير الكتاب املدرس ي

( يتم صياغة أسئلة إثرائية 1بالتوازي مع الصطوة )

 حول موضوع الدرس.

يخص  جزء من الحصة لتكليف الطالبات 

باستخراج اإلجابات على هذه األسئلة من خالل 

في مركز مصادر  الرجوع للمصادر املناسبة املتوفرة

من التعلم استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية 

 فهم السؤال.

 تحديد الحاجة من املعلومات.

 تحديد مصدر املعلومات املناسب.

 الوصول للمعلومة الصحيحة.

 صياغة اإلجابة بطريقة صحيحة.

 

منسقات مركز مصادر 

 التعلم

 معلمة املادة.

 ائبة األكاديمية.الن

 الباحثة.

4 

حص  

خالل 

شهر 

 نوفمبر
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 (1 )مخلحق الويب كوستخالل موقع 

تحديد مستوى  6

الطالبات بعد تنفيذ 

 البرنامج

تأثير البرنامج على قياس مدى  االختبار البعدي

التحصيل الدراس ي على الطالبات 

 واكتساب املفاهيم 

الباحثة بالتعاون مع 

 املادة منسقة ومعلمة

4 

 ديسمبر

 

، وطريقة التعليم ، الاادة التعلياية،هي: األهدافء ذلك تكون البرنامج من مجاوعة من العناصر في ضو

. تم الاواقع اإللكترونية، وأدوات التقويمو، ، والاصادر الورقية واإللكترونية الداعاة للانهجستراتيجيات التدريسا

 البرنامج. تقدياها وفق مراحل يار بها

 :فسيرهاوت البحثعرض نتائج 

 حيث ،هذا القسم ستقوم الباحثة بعرض نتائج االختبار القبلي والبعدي والاقارنة بينها وتفسير النتائجفي 

وهي النسبة الائوية، الاتوسط من األساليب اإلحصائية لإلتجابة على سؤال البحث استخدمت الباحثة مجاوعة 

 .واختبار ت الحسابي واالنحراف الاعياري

 القبلي لاادة الدراسات االتجتااعية للصف السابع يالتحصيلاالختبار ( 6تجدول )

 

 

 

( نتائج الطالبات في االختبار التحصيلي القبلي لاادة الدراسات االتجتااعية حيث كان 6يوضح الجدول رقم )

 31وأعلى درتجة هو  2.62وكان االنحراف الاعياري هو  61.2الاتوسط الحسابي لاجاوع درتجات الطالبات هو 

 .9ناا كانت أقل درتجة حصلت عليها الطالبات في االختبار هي بي 31من 
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 االختبار التحصيلي البعدي لاادة الدراسات االتجتااعية للصف السابع( 3تجدول )

 

 

نجد أن ( نتائج الطالبات في االختبار التحصيلي البعدي لاادة الدراسات االتجتااعية 3يوضح الجدول رقم )

بيناا أقل طالبة حصلت  31أعلى طالبة على وحصلت 9.96واالنحراف الاعياري 62.3الاتوسط الحسابي بلغ 

 .31درتجة من أصل  03على 

 استنتاج التالي:( ياكن 3و 6)من خالل النتائج الابينة في الجداول 

هذا و القبلي يالتحصيل االختبارعن 3.2دي بفارقالبع التحصيلي الاتوسط الحسابي في االختبارارتفاع  -

، البرنامج القائم على التعلم الذاتيقد تأثر باستخدام  لبعدي في االختبار التحصيلياشير أن التحصيل ا يام

ومنها دراسة من دراسات سابقة ماورد وتتفق هذه النتيجة مع وذلك يعزى إلى كفاءة وفاعلية البرنامج 

طريقة التعليم الابرمج حيث تضان  .(6119؛ الحراري، 6102‘الغامدي واألنصاري؛ 6102)القطناني،

 إن، كاا البحث والوصول للاعلومة استراتيجية واستخدامالقائاة على تقسيم الوحدة إلى فقرات صغيرة 

 الاعلومات. واسترتجاعالحفظ والتذكر  والقدرة علىعلى التقدم  ساعدتها للطالبة راتجعةتقديم التغذية ال

 .تقريباً  0.29بفارق لصالح االختبار البعدي انخفاض في معدل االنحراف الاعياري  -

درتجات بيناا في االختبار البعدي أقل درتجة  9أقل درتجة حصلت عليها الطالبات في االختبار القبلي  -

حيث . وهذا يعكس فاعلية البرنامج القائم على التعلم الذاتي 31من أصل  03حصلت عليها الطالبات هي 

التذكر الاستخدمة فيه على تحسين قدرة الطالبات على  واالستراتيجياتبرمج ساعدت طريقة التعليم الا

فعالية البحث عن الاعلومات في مصادر غير الكتاب الادرسي من خالل والفهم واسترتجاع الاعلومات 

لكترونية واستخدام الويب كويست ساهم بشكل مباشر في رفع الاصادر الورقية اإللكترونية والاواقع اإل

 .يل البعدي للطالباتمستوى التحص
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الفروقات في أداء الطالبات بين االختبار القبلي والبعدي

قبلي بعدي

القبلي  يباالختبار التحصيلالبعدي مقارنة  ياالختبار التحصيليوتجد ارتفاع ملحوظ في أداء الطالبات في  -

طالبة  61بلغ  الكلية درتجة االختبارمتوسط  أعلى من درتجةالالتي حصلن على عدد الطالبات  إنحيث 

درتجة أقل من البات الالتي حصلن على عدد الطن أطالبة كاا  03مقارنة باالختبار القبلي كان عددهن 

كان  في االختبار القبلي واحدة مقارنةانخفض إلى طالبة  االمتحان التحصيلي البعدي درتجات في01

 .في االختبار التحصيلي القبلي والبعدي والشكل أدناه يوضح أداء الطالباتطالبات  2عددهن 

 االختبار القبلي والبعدي( الفروقات في أداء الطالبات بين 0شكل )

 نتائج اختبار )ت( على درتجات االختبار التحصيلي القبلي والبعدي (2تجدول )

 

 

 

في االختبار التحصيلي القبلي واالختبار على درتجات الطالبات  اختبار )ت(تطبيق ( نتائج 2رقم )يوضح الجدول 

وبعده تطبيقه  الذاتي قبل تطبيق البرنامج على التعلم الطالباتالفروق في أداء  وذلك لاعروفةالتحصيلي البعدي 

0.00
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𝛼عند مستوى إحصائيةوهي دالة ( 2.26)هي  )ت( ختباراحيث كانت نتائج  ≤  وتجود أثرعلى  دلوت0.05

 لديهن.وساهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي لطالبات ل لتعلم الذاتيانامج القائم على البر في تطبيق إيجابي

 النتائج:

 تحليل للنتائج نورد هنا أهم النتائج التي توصلت إليها الباحثة وهي التالي:عرضه من  في ضوء ما تم

البعدي االختبار القبلي وهذا ماا يشير أن التحصيل  التحصيلي ارتفاع الاتوسط الحسابي في االختبار -0

الذاتي، وذلك يعزى إلى كفاءة  البعدي في االختبار التحصيلي قد تأثر باستخدام البرنامج القائم على التعلم

 في الدراسات السابقة.ورد  وفاعلية البرنامج وتتفق هذه النتيجة مع ما

في االختبار التحصيلي البعدي مقارنة باالختبار التحصيلي القبلي ماا يدل على درتجات الطالبات ارتفاع  -6

 التذكر والفهم واسترتجاع الاعلومات.الطالبات في تأثير البرنامج القائم على التعلم الذاتي على قدرة 

ا طً ا وتخطيإشرافي   ةالاعلاحيث أصبح دور  التعلياية،تغيير األدوار في العالية  فيأسهم البرنامج الحالي  -3

 الوصول إليها.باالعتااد على النفس في البحث عن الاعلومات و، بيناا قامت الطالبات اوتوتجيهً 

من خالل إتاحة كافة الاصادر بيئة تعلياية وفق تنفيذ البرنامج  استخدام مركز مصادر التعلم فيساهم  -2

 الورقية اإللكترونية والاواقع الاساندة للوحدة.

في مواطن القوة والضعف التي أعانت الطالبات على معرفة ستراتيجية التقويم الذاتي اتضاين البرنامج  -9

 .للدروس هماتعل

للتعلم الذاتي على هناك أثر إيجابي التي خلصت بأن  السابقةالدراسات نتائج فق نتائج البحث مع معظم تت -2

 .التحصيل الدراسي
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 :الخطة العالجية

من وتجهة نظر الباحثة قياسا بالفترة الزمنية التي أتيحت إلى حد  تعد مرضية وبشكل عام فإن نتائج الدراسة 

من استراتيجيات أخرى طرق وباستخدام نتائج أفضل  يقتحقياكن أنه هذا البرنامج، وتعتقد الباحثة تطبيق ل

ة الحقائب التعلياية إلى استراتيجيو النشط،كاستراتيجيات التعلم يات التعلم الذاتي وتفريد التعليم، استراتيج

كاا  ،ا على نفسهالتفاعل معها معتادً  وياكنه من تعلم الفعالالاتعلم على الساعد ، ماا يتعليم الابرمجتجانب ال

وباإلمكان االستفادة من البرنامج في مواد  لتحقيق نتائج أفضلفترة زمنية أطول يحتاج لالبرنامج ترى أن 

 .دراسية اخرى

 لتوصيات:ا

أثر من، لاا له استخدام البرنامج الذي اقترحته الدراسة الحاليةالاراحل التعلياية الاختلفة على  طلبةتدريب  -0

 .اعيةافي مادة الدراسات االتجت التحصيل الدراسي، ورفع مستوى إيجابي في تناية مهارات التعلم الذاتي

لاا له  السابعاستخدام البرنامج الاقترح في تدريس الوحدة الاختارة في مادة الدراسات االتجتااعية للصف  -6

 مستوى التحصيل الدراسي.ثر في رفع أ من

 الورقية واإللكترونية الاصادر واالستفادة منالطلبة ومركز مصادر التعلم ضرورة توطيد العالقة بين  -3

 بتناية مهارات التعلم الذاتي لديهم. ماا لها أثر في مادة الدراسات االتجتااعية داعاة للانهاج الدراسيال

مع  التعلم الذاتي الستراتيجياتإتجرائية بأدلة  في الدراسات االتجتااعية معلاي الاواد الدراسيةتزويد  -2

 لتطبيقها.نواتج التعلم، وتوتجيههم هذه االستراتيجيات في تحقيق  توضيح دور
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 مراجع:لا

 (. أساليب معاصرة في تدريس االتجتااعيات. عاان: دار أسامة للنشر والتوزيع.6101)أحاد أبوديه، عدنان 

. تصايم تعلياي في تناية مهارة الرسم الكاريكاتيري لطلبة أقسام التربية الفنية(. 6119)البكري، سامر عوني 

 .تجامعة ديالى ،رسالة ماتجستير

(. التعلم الذاتي: رؤية تطبيقية تكنولوتجية متقدمة. القاهرة: عالم 6102، هناء )مبدير، كرياان؛ عبد الرحي

 الكتاب.

 ،2العدد  ،الثقافة التربويةمجلة  .التعلم الذاتي لدى طالب التربية اإلسالمية(. 6119)منذر  الحراري، عبدهللا

 (.22-29ص)

 (. التحصيل الدراسي. عاان: دار الايسرة للنشر والتوزيع.6100)الجاللي، لاعان 

 التدريس: رؤية معاصرة في طرق التعليم. القاهرة: عالم الكتاب. استراتيجيات(. 6112زيتون، حسن )

دار  عاان:. في تجايع الاواد الدراسية التربوية والتعلياية . صياغة األهداف(6110) تجودت أحادسعادة، 

 وموزعون.ناشرون الفكر 

العلوم . مجلة : دراسة وصفيةلبة لاصادر الاعلومات الرقاية(. استخدام الط6102) زعبد العزيالسويط، 

 (.022-029) ، ص26 العدد، االتجتااعية

القاهرة: الدار  معجم الاصطلحات التربوية والنفسية.(. 6100) اار، حامدزينب؛ ع؛ النجار، شحاته، حسن

 الاصرية اللبنانية.
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دراسة تحليلية للعوامل التربوية الاؤدية إلى تدني .(6112هويشل؛ البلوشي، محاد الشاام ) يعلالشعيلي، 

مجلة اتحاد  .تحصيل طلبة الشهادة الثانوية العامة للتعليم العام في الفيزياء كاا يراها الاعلاون الاشرفون

 . (90-54)ص، 6العدد، 2الجامعات العربية للتربية وعلم النفس، الاجلد

 في التدريس الفعال. عاان: دار صفاء للنشر والتوزيع. الحديثة(. االستراتيجيات 6112عطية، محسن. )

دار الفكر العربي :القاهرة،0االختبارات والاقاييس التربوية والنفسية،ط .(6111عالم، صالح الدين محاود )

 .للنشر والتوزيع

التعلم الذاتي في تحصيل مادة الكياياء لطالب الصف األول الثانوي أثر استخدام (. 6109علي، فايزة محاد )

 تجامعة أم درمان.  ،رسالة ماتجستير .)محلية شرق النيل ناوذتجًا(

مقترحة للتالميذ منخفضي التحصيل الدراسي في  استراتيجية(. 6109صالح، أسااء ) الدين؛العارتجي، تجاال 

مادة الدراسات االتجتااعية بالارحلة االبتدائية لتحسين مستواهم الدراسي وتناية الثقة بالنفس وبقاء اثر التعليم 

 (.222- 202ص ) ،30العدد ،. الاجلة العلاية لكلية التربيةلديهم

يف استراتيجية التعلم الاقلوب في تناية مهارات التعلم فاعلية توظ(. 6102الغامدي، مها؛ األنصاري، وداد )

 ،26الاجلد، . الاجلة الدولية للبحوث التربويةالذاتي والتحصيل الاعرفي في مقرر الدراسات االتجتااعية

 (.692 -620ص )، 3العدد

 دار الشروق. :عاان. 0ط .سيكولوتجية التدريس .(6110قطامي، نايفة) يوسف؛قطامي، 
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التعلم الذاتي وأثره في تحصيل طلبه كلية األميرة رحاة في مساق علم النفس (.6102تجايل ) القطناني، سار

 ،62العدد، الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية ة. مجلاالعتياديةالتربوي مقارنة بالطريقة 

 (.292-326ص)

 دار النهضة العربية. . القاهرة:كاظم أحاد خيري ، ترتجاة:. تصايم البرامج التعلياية(0220ولد )كاب، تجير

 . عاان: دار الفكر.تفريد التعليم. (6102محاود )، محاد الحيلة أحاد؛، توفيق مرعي

(. أثر استخدام خطة كلير على التحصيل والثقة بالنفس لدى طالبات الصف األول 6112النعياي، سحر أكرم )

 . تجامعة ديالى ،رسالة ماتجستير .الاتوسط في مادة الجغرافيا العامة

بتاريخ  عاالتجتااعية. استرتجقسم الدراسات ، التوتجيه التربوي قطر. إدارةبدولة  وزارة التعليم والتعليم العالي

 من: 6/01/6102

http://www.edu.gov.qa/Ar/structure/EducationAffair/ManagementEducationalGuid

efault.aspxance/DepartmentOfSocialSciences/Pages/d 

http://www.edu.gov.qa/Ar/structure/EducationAffair/ManagementEducationalGuidance/DepartmentOfSocialSciences/Pages/default.aspx
http://www.edu.gov.qa/Ar/structure/EducationAffair/ManagementEducationalGuidance/DepartmentOfSocialSciences/Pages/default.aspx

