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 تنمية التحصيل فياستراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة المنظم ذاتيا  أثر
 لدى طالب المرحلة الثانوية الفقوبمادة  والتنظيم الذاتي الدراسي

The study aimed at identifying the impact of using the problem-based 

learning strategy in the development of self-regulated learning and the 

academic achievement in Monotheism among the secondary school 

students in Saudi Arabia. 
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أثر اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة ادلنظم ذاتيا ُب تنمية التحصيل الدراسي والتنظيم الذاٌب دبادة الفقو لدى 
 طالب ادلرحلة الثانوية

 إعداد
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 جامعة االمام عبدالرمحن بن فيصل –كلية الًتبية   -استاذ مساعد مناىج وطرق التدريس 

 

 الملخص

 التحصيلادلنظم ذاتيًا ُب تنمية  التعرف على أثر استخدام اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة البحث ىدف
ادلنهج  وقد استخدم الباحث انوية بادلملكة العربية السعودية،لدى طالب ادلرحلة الث دبادة الفقو والتنظيم الذاٌب الدراسي

( طالبا من 06من ) عيت البحث: التجريبية والضابطة، تكونت عينة البحثالبعدي جملمو و التجرييب وفق التصميم القبلي 
 يعهم عشوائيا على رلموعيت البحثكما ًب توز ،  من طلبة الصف األول الثانويطلبة ادلرحلة الثانوية ًب اختيارىم عشوائيًا 

وقد ًب التحقق من تكافؤ رلموعيت الدراسة ُب العمر، والتنظيم الذاٌب للتعلم، ( طالباً، 06تكون كل رلموعة من )تل
بإعداد دليال للمعلم لتدريس ولقد قام الباحث ًتاتيجية على اجملموعة التجريبية، والتحصيل الدراسي قبل تطبيق االس

اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز ( وفق الديات -القصاص  –وىي : اجلنايات  دبادة الفقو بالصف األول الثانوي الث وحداتث)
، ومقياس ار التحصيل الدراسي دبادة الفقواألدوات التالية: اختب استخدمت ُب البحث، و ادلنظم ذاتياً  حول ادلشكلة

استخدام اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز أظهرت النتائج فاعلية  وقد (،0606الغرايبة )إعداد  اسًتاتيجيات التعلم ادلنظم ذاتًيا
انوية مقارنة لدى طالب ادلرحلة الث م الذاٌب دبادة الفقوالتنظيالتحصيل الدراسي و ُب تنمية  ادلنظم ذاتياً  حول ادلشكلة

ُب  ادلنظم ذاتياً  ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجيةاستخدام ب بالطريقة التقليدية، وبناء على النتائج أوصى الباحث
 .وادلواد األخرى تدريس مادة الفقو
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Abstract 

The study aimed at identifying the impact of using the problem-based learning strategy 

in the development of self-regulated learning and the academic achievement in 

Monotheism among the secondary school students in Saudi Arabia. 

 

The study used the experimental method using the pre-post design on two groups: 

the experimental and the control group. The study sample consisted of 60 students from 

the secondary school students. The sample were chosen randomly from the students of 

the first secondary grade and divided into two equal groups. The equality of the two 

groups in age, self-regulated learning and the academic achievement was verified before 

the application of the problem-based learning strategy on the experimental group. 

A teacher guide to teach Monotheism based on problem-based learning strategy 

prepared by the researcher. The study used the following tools: an academic 

achievement test in Monotheism and the measure of self-regulated learning prepared by 

Gharaibeh (2010). 

The results of the study showed the effectiveness of using the problem-based 

learning strategy in the development of self-regulated learning and the academic 

achievement in Monotheism among the secondary school students when compared to 

the traditional ways. Based on the results the study recommends using the problem-

based learning strategy in teaching Monotheism and other school subjects. 
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 :  مقدمة

يتو تدعيمو وتنم ينبغيوأنو ، رلاالت التعلم ادلختلفة ُبواسًتاتيجياتو بالتنظيم الذاٌب للتعلم  ىتمام حالياً تزايد اال
ادلتزايدة ُب العملية التعليمية  تووذلك ألمهي ،(Lim, Lee & Grabowski, 2009: 606) عرب مراحل النمو ادلختلفة

يصبح  وكيف، يصل إليها لتحقيق الفهم اليتوكيف يعاِب وينظم ادلعلومات ، ضوئو يتعلم الفرد كيف يتعلم فيف التعلمية،
 . (Sierens et al., 2009: 57; Roeser & Peck, 2009:119)قادرا على معاجلة مشكالت التعلم 

زيادة  ُبالفعال  هلدور التنظيم الذاٌب للتعلم العديد من الدراسات فاعلية استخدام اسًتاتيجيات  بينتولقد 
 :Tracy et al., 2009: 323; Baker et al., 2009) القدرة على حل ادلشكالتو  عية للتعلمافالدالتحصيل وتنمية 

فهذه ، ضلو ربقيق أىدافو  وسلوكياً  وما وراء معرفياً  ومعرفياً  ذاتيا   وزلفزاً  وموجهاً  نشطاً  حيث يكون ادلتعلم مشاركاً ، (303
ىو تلك  وىذا ما جعل الباحثون يرون أن التعلم ادلنظم ذاتياً ، ساس التعلم ادلنظم ذاتياً أ ىيادلشاركة النشطة للمتعلم 

 . أىدافوضلو ربقيق  ذاتياً  وموجهاً  يكون فيها ادلتعلم نشطاً  اليتالعملية 

 ُبيرتكز على رلموعة من السلوكيات اليت يستخدمها ادلتعلم دبرونة لًتشده ضلو التقدم  التعلم ادلنظم ذاتياً و 
كما تتيح لو التحكم بفاعلية ُب ادلشاعر أثناء التفاعالت االجتماعية، ،  وتتيح لو أن يراقب بنجاح أداء عملو، أىدافو

لتنفيذ ادلهام  ىدف ما، ومهارة التحكم ُب االنتباه واستخدام االسًتاتيجياتوتكسبو مهارة توجيو السلوك ضلو ربقيق 
 والذيفهذا النوع من التعلم يناقض فكرة التعلم التقليدية القائمة على العرض والتدريس ادلباشر  وبالتايل ،ادلعرفية ادلختلفة

 ُب ودون أن يسعى ذاتياً ، عملية التعلم ُب ابياً إجي ن يكون للمتعلم دوراً أفيو تقدم ادلعلومات وادلهارات بشكل جاىز دون 
 .ادلعرفة-وبناء –احلصول على 

يقوم ادلتعلم دبالحظة التنظيم الذاٌب للتعلم  ُبأنو  ( (Zimmerman, 1989: 329-330 زديرمان وأكد  
ومن ٍب يقوم  ،دلعايَته اخلاصةاليت وضعها وفقا باذباه األىداف  تقدمو ىمد ىوبالتايل احلكم عل، نواحي سلوكو ادلختلفة

 تتضمنالتنظيم الذاٌب للتعلم  ُبأن العمليات األساسية ادلستخدمة  وتوصل إىل، بتعديل سلوكياتو تبعا لتلك األىداف
وترميز ادلعلومات  ،والتسميع الذاٌب ،والتنظيم ،وتوجيو األىداف ،واإلحساس بالفعالية الذاتية ،وإدارة الوقت ،التخطيط
من العمليات األساسية  يى، و واستخدام ادلصادر االجتماعية بفعالية ،وشلارسة وبناء بيئة عمل مثمرة ،ًتاتيجيةاسبطريقة 

 . (Martinez – Pons, 2002:126)تفعل من أداء ادلتعلم عند حل ادلشكالت اليت

 ىمن قدرة عل ادلا ذل بالتعلم ادلنظم ذاتياً  ادلشكالت ادلتمركز حولالتعلم اسًتاتيجية  مدى ارتباطىنا يتضح من 
تدفعو إىل أن ينظم و  أثناء التعلم ذبعلو إجيابياو ، بدرجة كافيةتنمية قدراتو بشكل منظم يتيح للمتعلم إحداث عملية التعلم 

حل ادلشكالت سبر دبراحل ديكن أن تتكامل مع مراحل اسًتاتيجية ف، ذاتياعلي التفكَت ادلنظم  ةقدر لديو ال فتنمو عقلو
دبشكالت معينة ومن خالل الطالب مواجهة  ىحل ادلشكالت ُب التدريس عل اسًتاتيجيةاٌب، حيث تعتمد تنظيم الذال

والتفاعل وادلشاركة مع مع التوجيو وادلساعدة كنهم دي ادلنظمة ذاتياً بسلسلة معينة من اخلطوات واإلجراءات الطالب قيام 
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 Taasoobshir and)وىذا ما أكدتو دراسة  ؛احللول ادلناسبة ذلذه ادلشكالت من الوصول إىلبعضهم البعض 

Glynn,2009:1071-1072)  ًعملية احلل يكون  ُبأثناء حل ادلشكلة ألنو  من أمهية اسًتاتيجيات التعلم ادلنظم ذاتيا
 وىذه ادلشاركة النشطة للمتعلم ىي ،ضلو ربقيق أىدافو وسلوكياً  وما وراء معرفياً  ومعرفياً  دافعياً  وموجهاً  نشطاً  ادلتعلم مشاركاً 

 .أساس التعلم ادلنظم ذاتياً 

وأن تكون ، أمام موقف حل ادلشكلةتنظيم ذاتو تتطلب من ادلتعلم حل ادلشكالت  اسًتاتيجيةومن ٍب فإن   
وجيب أيضا  قدراتو على التعلم،يناسب دبا هد اجلبذل  إىل وادلشكلة ادلقدمة بداخل ىذه االسًتاتيجية قادرة على أن تدفع

أن يستثمر العمليات ادلستخدمة  كل مرحلة من مراحل حل ادلشكلة  ُبفزه حيو  ،ادلتعلم ىأن تكون من النوع الذي يتحد
 . للتعلم الذاٌبالتنظيم  ُب

 Problem –Centered Learning (PCL)ادلشكلة يجية التعلم ادلتمركز حولوتأتى أمهية اسًتات

Strategy  تعتمد على النظرية البنائية اليتمن كوهنا أحد النظرياتConstructivist Theory تدعم من فكرة  اليت
موقف  ُبإجيابية ادلتعلم  منكما تدعم   ،أفكار ادلتعلم السابقة وأن التعلم حيدث عندما يكون ىناك تغيَت ُب، التعلم النشط

أثناء دراسة ادلشكلة وأن ديارس مهارات  ن يكون مستقالً وأ، تشجع ادلتعلم على التعلم بصورة أكثر عمقاً  يفه ؛التعلم
 .التفكَت ادلختلفة

، واليت تدعو إىل أن يبٍت الطالب معرفتو اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلةالنظرية البنائية  ولقد انبثقت من
وذلك من  سابقة،بنفسو من خالل تفاعلو ادلباشر مع ادلوقف التعليمي ومع ادلعرفة اجلديدة وربطها دبا لديو من معارف 

 تغيَت ُب بنية الطالب ادلعرفية من خالل تعرضو دلشكالت حقيقية وإجياد حلول ذلا ُب بيئة نتيجةحيدث التعلم  منطلق أن
 (.0662تفاوضية )زيتون، 

 الطريقة من ادلشكلة بدالً  حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية تستدعي استخدام اليت ادلربرات من العديد وىناك

تعلموه، وال يستخدمون عادة ادلعرفة اليت يتعلموهنا بطريقة  شلا ادلتعلمون بقليل حيتفظألنو ُب ىذه الطريقة  التقليدية،
أهنم ينسون كثَتًا شلا تعلموه، ُب حُت يتميز التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة بثالثة أوجو تتمثل ُب أن صحيحة، فضاًل عن 

وربطها بادلعلومات السابقة، كما أنو  جاعهاادلعلومات توظف من خاللو ُب مواقف احلياة ادلختلفة، ويساعد على اسًت 
 خالل من ادلعرفة ربصيل إجيايب ُب دور ديدة، كما أن للمتعلمينشط ادلعرفة السابقة ويعيد بناءىا لتتوافق مع ادلعرفة اجل

  ،(Dempsey, 2000؛ 0662؛ مرسال، 0602عبدالقادر، التعاوين ) العمل حوذلا يتمركز اليت ادلشكلة حل ادلشاركة ُب
على االبتكار والتفكَت ادلستقل، وتساعدىم ُب الوصول إىل  ادلشكلة الطالب حول ادلتمركز التعلم كما تشجع اسًتاتيجية

كما تسهم ُب تطوير  ،فهم أكرب للموضوع الذي يتم دراستو بسبب التعلم النشط، كما تساعدىم ُب زيادة الدافعية للتعلم
 ,O'Brien et al., 2015; Jeng et al., 2015، والقيادة، واالتصال، وحل ادلشكالت لديهم )اقدمهارات التفكَت الن

September). 
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ادلشاركة، و اجملموعات ادلتعاونة، و وتتكون اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة من ثالثة مراحل ىي: ادلهام، 
 للبحثو وجود مشكلة ما، ٍب يلي ذلك حث يستشعر ادلتعلموالتدريس هبذه االسًتاتيجية يبدأ دبهمة تتضمن موقفًا جيعل 

رلموعات صغَتة، وخيتتم التعليم دبشاركة اجملموعات بعضها البعض ُب  العمل ُب من خالل حلول ذلذه ادلشكلةعن 
وَب تقدديها  ،سًتاتيجية ُب ربقيق أىداف التعلمولقد أشار الباحثون إىل فاعلية ىذه اال ،ليومناقشة ما ًب التوصل إ

من خالل  تعكس فكرة التعلم ادلنظم ذاتياً  كما أهنا  ،للتفكَتللمحتوى ُب صورة مشكالت أو مهام تعليمية تكون مثَتة 
؛ 0662زيتون، ) .والعمل على إكسابو الثقة بالنفس والقدرة على التفكَت ،سعى ادلتعلم للبحث عن حل للمشكلة

 (. 0606، الشهراين

 عديدة دراسات أجريت قدف ،ُب العملية التعليمية التعلمية وألمهية اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة
 اليت (Mandeville & Stoner, 2015) وستونر ماندفيل دراسة مثل ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية تناولت

 الدراسي التحصيل تنمية ُب فاعلية أكثر كان ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية باستخدام التدريس أن إىل توصلت
 أن إىل توصلت اليت (Liu et al., 2015) وآخرون ليوودراسة  ،التقليدية احملاضرة بطريقة مقارنة الثانوية ادلرحلة لطلبة

 اجملموعة ُب الطالب لدى أعلى كانت األكادديي واالىتمام االجتماعية الذاتية والكفاءة الدراسي التحصيل مستويات
ُب يؤثر  ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم توصلت إىل أن اليت (Nety, 2015) نييت دراسةو  ،إحصائياً  دال وبشكل التجريبية

عند التدريس  التعاوين العمل ضلو واالذباه التحصيل مستوى ارتفاع أظهرت اليت (0602) سليمانودراسة  ،الفهم القرائي
 توصلت إىل أن اليت (Kong et al., 2014) وآخرون كونغودراسة   ،جية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلةباستخدام اسًتاتي

 روىاييت وبيوديانتو وسومارموودراسة  ،التحصيلو  الناقد التفكَتاسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة تؤدى إىل تنمية 
((Rohaeti, Budiyanto & Sumarmo, 2014 فاعلية اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة توصلت إىل اليت 

 تدريس فاعلية توصلت إىل يتلا (0600) عيسى راسةود ،للتعلم الذاٌبالتنظيم التفكَت الرياضي ادلنطقي و تطوير ُب 
 على القدرةوتنمية  ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم على قائمة مقًتحة اسًتاتيجية استخدام خالل من النحوية القواعد
 ,Ajai, Imoko, & Emmanuel) واديانويل وإديوكو اجايودراسة  ،والكتايب الشفهي اللغوي األداء ُب تطبيقها

 ،اجلرب سُت أداء الطالب ُبربيؤدى إىل  ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية استخداماظهرت أن  اليت (2013
 تنمية ُب ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية إىل فعالية أيضاً  توصلت اليت (0606) والطائي الشجَتيودراسة 
 ُب ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية يوظف تقٌت برنامج فاعليةإىل  أيضاً  توصلت اليت (0606) ليعقويبودراسة ا ،الناقد التفكَت

 على القائم التعلم اسًتاتيجيةتأثَت  أظهرت اليت (0662) يادللكاو  دراسةو  ،العلوم ُب يادلنظوم التفكَت مهارات تنمية
 لدى العلم ضلو واالذباىات االبتكاري التفكَت مهارات وتنمية التحصيلعلى  التفاعلية الوسائط بيئة باستخدام ادلشكلة
 حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية تأثَت أوضحت اليتو  (0662) برغوثودراسة  ،األردن ُب العليا األساسية ادلرحلة طالبات
 ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية تأثَتاظهرت  اليت (0662) السعديودراسة  ،التكنولوجيا ُب ادلهارات بعض تنمية ُب ادلشكلة

 .  الثانوي األول الصف طالب لدى الناقد التفكَت تنمية ُب ادلشكلة حول
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 حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية فاعلية تناولت استعراضها ًب اليت الدراسات أن يتضحسبق ، وبناء على ما
 (Liu et al., 2015; Mandeville & Stoner, 2015) كالتحصيل الطلبة لدى اجلوانب سلتلف تنمية ُب ادلشكلة
 والتفكَت ،(0662 السعدي، ؛Kong et al., 2014) الناقد والتفكَت (،0662 )ادللكاوي، االبتكاري والتفكَت
، والتنظيم الذاٌب للتعلم (0662 ادللكاوي، ؛0602 سليمان،) التعلم ضلو واالذباىات (،0606 ،اليعقويب) ادلنظومي

(Rohaeti, Budiyanto & Sumarmo, 2014) ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية فاعلية تناولت دراسة توجد ال أنو إال 
ُب حُت يوجد دراسة تناولت فاعلية اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول  ،فقوال مادة تدريس ُب ادلنظم ذاتياً  ادلشكلة حول

 ،(Rohaeti, Budiyanto & Sumarmo, 2014) طالبال لدى للتعلم الذاٌب التنظيم مهارات تنمية ادلشكلة ُب
 إىل الطالب من العديد يفتقر زال ما ذلك مع ،للمتعلم وأمهيتو ذاتياً  ادلنظم بالتعلم اىتمام وجود من الرغم على وذلك

 بناء ُب والتفكَت للبحث العلمية الطرق استخدام من ادلتعلم سبكن عدم على بدوره ينعكس والذي ،للتعلم الذاٌب التنظيم
 اسًتاتيجية بُت تدمج أن حاولت دراسات توجد ال أنو كما ،(Trang et al., 2010: 29) ادلشكالت وحل ادلعرفة
بحث ال سعىي ىنا ومن ،حسب علم الباحث والتعلم التدريس عملية ُب ذاتيا ادلنظم والتعلم ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم
 والتنظيم الدراسي التحصيل تنمية ُب ذاتياً  ادلنظم ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية استخدام أثر معرفة إىل احلايل
  الثانوية. ادلرحلة طالب لدى فقوال دبادة الذاٌب

  :البحث مشكلة

 احلايل، الوقت ُب الفعال التعليم لنجاح األساسية الركائز من للتعلم الذاٌب التنظيم على الطلبة قدرات تنمية يعترب
 ومراقبة لدراستهم، الفعال التخطيط على الطلبة يساعد للتعلم الذاٌب التنظيم أن السياق ىذا ُب الدراسات أكدت حيث

ومن ىنا تأتى أمهية وجود  ،(Mega, Ronconi & De Beni, 2014) لديهم التعلم نتائج وتقييم وضبط
ذاٌب، ومن ىذه اسًتاتيجيات تعليم وتعلم فعالة تعمل على تنمية وتطوير قدرة ادلتعلم على استخدام مهارات التنظيم ال

 .اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة ادلنظم ذاتياً  االسًتاتيجيات

على  ضعف ُب قدرة الطالبمن خالل عمل الباحث ُب اجملال الًتبوي، وما الحظو من باإلضافة إىل أنو 
وأيضا عدم قدرهتم على توظيف عمليات التعلم ادلنظم  وتوظيفها ُب اجلانب التطبيقي، فقوُب مادة الاكتساب ادلفاىيم 

إىل اإلحساس والشعور دبشكلة البحث ذلك أدى ذاتيا ُب إعادة بناء ادلفاىيم ُب صورة منظومات وأنساق مفاىيمية، فقد 
 في ياً ذات المنظم المشكلة حول المتمركز التعلم استراتيجية استخدام أثر ما :واليت ديكن صياغتها على النحو التايل

  الثانوية؟ المرحلة طالب لدى الفقو بمادة الذاتي والتنظيم الدراسي تحصيلال تنمية

 التالية: الفرعية األسئلة السؤال ىذا من ويتفرع

 لدى الفقو دبادة الدراسي التحصيل تنمية ُب ادلنظم ذاتياً  ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية استخدام أثر ما -0
 الثانوية؟ ادلرحلة طالب
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 لدى الفقو لتعلم الذاٌب التنظيم تنمية ُب ادلنظم ذاتياً  ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية استخدام أثر ما -0
 الثانوية؟ ادلرحلة طالب

 :البحث أىداف

 إىل: احلايل البحث يسعى

 الفقو دبادة الدراسي التحصيل تنمية ُب ادلنظم ذاتياً  ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية استخدام أثر ربديد -0
 الثانوية. ادلرحلة طالب لدى

 لدى الفقو لتعلم الذاٌب التنظيم تنمية ُب ادلنظم ذاتياً  ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية استخدام أثر ربديد -0
 الثانوية. ادلرحلة طالب

 :البحث ىميةأ

 :يلي فيما احلايل البحث سهمي قد

 من ادلشتقة التدريس ومناذج اسًتاتيجيات استخدام بضرورة تنادى اليت احلديثة العادلية لالذباىات استجابة يعترب -0
 "مثل التدريس اسًتاتيجيات بُت الدمج بضرورة تنادى كما ،السابقة وخرباتو ادلتعلم على تركز اليت البنائية

 والتعلم. التدريس ُب "ذاتياً  ادلنظم التعلم واسًتاتيجيات ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية

 ذاتيا ادلنظم ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية من لالستفادة ادلناىج وبناء زبطيط على القائمُت نظر توجيو -0
 .الفقو مادة تدريس ُب

 اسًتاتيجيات واستخدام الدراسي، التحصيل تقيس فقوال مادة ُب ومقاييس اختبارات بناء ُب الفقو معلمي يفيد -0
 .ذاتياً  ادلنظم التعلم

يفيد طالب ادلرحلة الثانوية الذين ديرون دبرحلة حساسة ومهمة ُب حياهتم واليت تتميز بتغَتات فكرية وجسمية  -2
حاجات الطالب من فاستخدام اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة ادلنظم ذاتيًا ي شبع  وانفعالية واجتماعية،

 وتنمي لديهم أساليب التفكَت الناقد بطريقة علمية.الناحية العلمية والعملية 

 ديكن كيف يوضح إجرائي منوذج تقدًنو  ،ذاتياً  ادلنظم ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم السًتاتيجية النظري التأصيل -5
 الفقو مادة معلمي ديكن شلا ،الفقو مادة تدريس ُب ذاتياً  ادلنظم ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية استخدام

  .أخرى موضوعات تدريس عند بو االستعانة ُب

 تدريس ُب وتأثَتاهتا ذاتياً  ادلنظم ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية ُب البحث ضرورة إىل الباحثُت نظر توجيو -0
     أخرى. مواد
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  :البحث فروض
 اختبار الفروض التالية: حياول البحث احلايل

درجات طالب اجملموعة التجريبية "الذين درسوا  بُت متوسطي (  0.05مستوى ) عند إحصائياً  دال يوجد فرقال  -0
ذين درسوا الالضابطة "" ودرجات طالب اجملموعة باستخدام اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة ادلنظم ذاتياً 

فهم/ التطبيق/ التحليل/ دبستوياتو ادلختلفة "التذكر/ ال دبادة الفقو الدراسي بالطريقة التقليدية" ُب التحصيل
 الًتكيب/ التقوًن(. 

التجريبية "الذين    درجات طالب اجملموعة  بُت متوسطي ( 0.05)عند مستوى إحصائيا  فروق دال يوجدال  -0
ذين الالضابطة "" ودرجات طالب اجملموعة درسوا باستخدام اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة ادلنظم ذاتياً 

  ذاتياً.مقياس اسًتاتيجيات التعلم ادلنظم درسوا بالطريقة التقليدية" ُب 

 :البحثحدود 
 ـى0202/ـى0200 الدراسي العام منثاين ال الدراسي الفصل ُب البحث احلايل إجراء ًب :نيةاالزم الحدود. 

 دبنطقة الصف األول الثانويب طال من طالباً  (06) قوامها عينة على احلايل البحث إجراء ًب :البشرية الحدود 
 .ـى0202/ ـى0200 الدراسي العام من ثاينال الفصل خالل السعودية العربية بادلملكة الدمام

 اقتصر البحث على احلدود ادلوضوعية التالية: :الموضوعية الحدود 

 ادلتعاونة، ادلشاركة: وادلتمثلة ُب مهام التعلم، اجملموعات التعلم المتمركز حول المشكلة المنظم ذاتيا. 

  وادلتمثلة ُب  اختبار ربصيلي دلادة الفقو للصف األول الثانوي.التحصيل الدراسي : 

  وادلتمثلة ُب االسًتاتيجيات ادلعرفية ،واسًتاتيجية التوجيو الذاٌب ، واسًتاتيجية ماوراء ادلعرفة.:التنظيم الذاتي  

 :البحث مصطلحات

 المنظم ذاتياً  المشكلة حول المتمركز التعلم استراتيجية: 

 خالل من معٌت ذي فهم بناء للمتعلم تتيح، و اجلماعي العمل على تعتمد اسًتاتيجية يعرفها الباحث إجرائيًا بأهنا:

 حيث ،وادلشاركة الصغَتة، ادلهام، واجملموعات ىي:  أساسية مكونات ثالثة عرب تعلمو، ًب ما مع ودرلها ادلعرفة السابقة ربط

 خالل من ذلا ادلناسبة احللول إجياد على والعمل بتحليلها ويقوم ،تعلمها ادليواج حقيقية مشكلة بتقدًن االسًتاتيجية تبدأ

ادلعرفية وما وراء ادلعرفية  فعال السًتاتيجيات التنظيم الذاٌبوذلك من خالل االستخدام ال اكتساهبا يتم وادلهارات اليت ادلعرفة
 والدافعية والسلوكية ُب معاجلة مهام التعلم خالل مكونات التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة. 

 للتعلم الذاتي التنظيم: 
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من أجل  رلموعة اخلطوات أو األفعال أو السلوكيات اليت ديارسها ادلتعلم شعورياً ويعرفو الباحث اجرائيًا بأنو :
وتقاس ىنا بالدرجة الكلية اليت حيصل عليها  ، ظ بو، واسًتجاعو عند احلاجة إليواكتساب التعلم، وزبزينو، واالحتفا

 للتعلم.الطالب على مقياس اسًتاتيجيات التنظيم الذاٌب 

 (:0606)الغرايبة،  اسًتاتيجيات التعلم ذاٌب التنظيم ُب ىذه الدراسة باالسًتاتيجيات التالية وتتمثل 

أو ادلهمة وتتمثل ُب األساليب اليت يستخدمها الطالب لتعلم، وفهم، وتذكر ادلادة  االستراتيجية المعرفية: .0
وتقاس ىنا بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب على البعد األول من أبعاد مقياس  ،الدراسية ادلطلوبة منو

 اسًتاتيجيات التعلم ذاٌب التنظيم.

وتتمثل ُب توجيو الطالب لنفسو أثناء العمل على ادلهمة الدراسية لضمان ادلثابرة،  التوجيو الذاتي: استراتيجية .0
وتقاس ىنا بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب  ،لصعبة، واحلصول على أفضل النتائجواالستمرار ُب أداء ادلهام ا

 على البعد الثاين من أبعاد مقياس اسًتاتيجيات التعلم ذاٌب التنظيم.

وتتمثل ُب أساليب التدريب، وادلراقبة، والتخطيط، والتقوًن اليت يستخدمها الطالب  استراتيجية ما وراء المعرفة: .0
وتقاس ىنا بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب على ، ًتجاعها بسهولةادة الدراسية واسأثناء الدراسة لتعلم وفهم ادل

 البعد الثالث من أبعاد مقياس اسًتاتيجيات التعلم ذاٌب التنظيم.

 :التحصيل الدراسي 

( بأنو" ناتج استيعاب الطالب للمعارف وادلعلومات اليت اكتبوىا من خالل تعلم 001، 0660عرفو الوسيمي )
 .وي قاس بالدرجة الكلية اليت حيصل عليها الطالب ُب االختبار التحصيلي" وحدة أو وحدات دراسية،

مقدار ما اكتسبو ادلتعلم من معلومات ومعارف ُب االختبار الذي أعده الباحث ويعرفو الباحث اجرائيًا بأنو" 
 نتيجة دراستو لبعض ادلوضوعات ادلقررة ُب مادة الفقو للصف األول الثانوي"

 للبحث:  ياإلطار النظر 

 : استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة:المحور األول

يــرى البنــائيون أن أفضــل الظــروف حلــدوث الــتعلم عنــدما يواجــو ادلــتعلم دبشــكلة أو مهمــة حقيقيــة تتحــدى أفكــاره 
( علـى Rosenberg-Kima, 2012أكـد )كمـا ، ( Louden, et al,1994وتشـجعو علـى إنتـاج تفسـَتات متعـددة )

علـى بنـاء معــٌت دلـا يتعلمونــو  ذا النـوع مــن الـتعلم يسـاعد التالميــالــتعلم القـــائم علــى حــل ادلـــشكالت فهـو يـرى أن ىــذأمهيـة 
وينمـي الثقــة لــديهم ُب قـدراهتم علــى حــل ادلشـكالت، فهــم اىن يعتمــدون علـى أنفســهم، وال ينتظــرون أحــداً لكــي خيــربىم 

ولـيس رلــرد  meaning makingادلعـٌتيشـعرون أن الـتعلم ىــو صــناعة  هبـذا احلـل بصـورة جـاىزة، فضـاًل عـن أن التالميــذ
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يؤكد على أمهية أن تكون مهام ادلـتعلم أو مشـكالت الـتعلم حقيقيـة، أي ذات عالقـة بــاخلربات كما أنو  ،معلومات عقيمة
 احلياتيـة كـي يـرى ادلـتعلم عالقـة ادلعرفـة حبياتـو.

 :تعريف استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة 

إحدى اسًتاتيجيات النظريـة البنائيـة والـيت تعتمـد علـى العمـل  :تعرف اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة بأهنا
اجلماعي، فهـي تتـيح للمتعلم صنع فهم ذي معٌت من خالل ربط ادلعرفة السابقة ودرلها مع ما ًب تعلمو، حيث تبــدأ ىـذه 

ل ادلناسبة ذلا مـن خـالل بتقدًن مشكلة حقيقية يواجهها الطالب، ويقومون بتحليلها والعمل علـى إجيـاد احللو  االسًتاتيجية
ادلهام، واجملموعـات الصـغَتة،  ىي:من ثالثة عناصر أساسية  االسًتاتيجيةادلعرفة وادلهارات اليت يتم اكتساهبا، وتتكون ىذه 

 (.Wojtanowski, 2011وادلشاركة )

 :أىمية استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة

 علـى الثانويـة ادلرحلـة طـالب قـدرات تنميـة ُب تسـاعد أن ديكـن الـيت الـدروس مـن رلموعـة على االسًتاتيجية تشمل
 تنميـــة ُب دورىـــا مـــن االســـًتاتيجية ىـــذه أمهيـــة تـــأٌب كمــا فقـــو،ال مـــادة ُب معـــٌت ذي الـــتعلم إىل والوصـــول ادلشـــكالت، حــل

 دلـــا أن خاصـــة للــتعلم، الـــذاٌب التنظــيم علـــى الطــالب قـــدرة تنميــة ُب دورىـــا إىل إضــافة ،فقـــوال مــادة ُب الدراســـي التحصــيل
 قدراتــو تنميــة للمــتعلم يتــيح مــنظم بشــكل الــتعلم عمليــة إحــداث علــى قــدرة مــن ادلشــكلة حــول ادلتمركــز الــتعلم الســًتاتيجية

 .كافية بدرجة

 :المشكلة حول المتمركز التعلم استراتيجية أىداف

 : وىي بحثال لعينة ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية ربققها أن يتوقع اليت األىداف من رلموعة ىناك

 ادلتعلمُت لدى بالنفس الثقة درجة رفع . 
 لديهم ادلشكلة حل مهارات تطوير على تساعدىم اليت وادلهارات والفنيات باالسًتاتيجيات ادلشاركُت تزويد. 
 ادلتعلمُت لدى ادلشكلة حل مهارات تنمية. 
 واالجتماعية الدراسية حياهتم ُب االسًتاتيجية تطبيق خالل تعلموه ما تعميم على ادلشاركُت مساعدة. 
 للتعلم الذاٌب التنظيم على تعلمُتادل قدرة تنمية. 

 :استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلةخطوات 

 :Learning Tasks مهام التعلم -0

اختيار رلموعة من ادلهام ب يقوم ادلعلمسبثل ىذه العملية احملور األساسي للتعلم ادلتمركز حول ادلشكلة؛ حيث 
 (:015: 0660زيتون ،زيتون، .( ، حبيث تتوافر ُب كل مهمة الشروط التاليةادلتعلقة دبوضوع التعلم
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 .موقفاً مشكالً همة تتضمن ادلأن  -
 تكون مفرطة ُب التعقيد. من حيث ادلستوى لكل متعلم من البداية حبيث التكون ادلهمة مناسبة أن  -
 .فتكون ذلا أكثر من أكثر من طريقة للحل وأكثر من جواب صحيح على ازباذ القرارات تعلمُتربث ادلهمة ادلأن  -
 .؟ What If أن تشجع ادلتعلمُت على طرح أسئلة من النوع ادلسمى : ماذا لو -
تعلمُت على استخدام أساليبهم البحثية اخلاصة، حيث يوظفون ما ديلكون من عمليات أو تشجع ادلهمة ادلأن  -

  ُب التعامل مع ادلشكلة ادلتضمنة ُب مهمة التعلم.مهارات 
 تؤدي إىل نتيجة معينة.أن  -
 ديثل البحث فيها متعة للمتعلم.أن  -

 أن تشجع ادلتعلمُت على ادلناقشة واحلوار، دبعٌت أن تسمح بتعدد االجتهادات واىراء حوذلا. -

الذين يبحثون فيها بأن يواصلوا البحث وال ال للمتعلمُت أي تفتح اجمل   Extendableأن تكون قابلة لالمتداد -
 يتوقفوا عنو جملرد أهنم قد توصلوا حللول ذلا ، فقد يطرحون أسئلة جديدة ومن ٍب يواصلون البحث عن إجابة ذلا.

 :  Cooperative  Groupالمجموعات المتعاونة  -2

، ُب اسًتاتيجية التعلم التعاوينكما ، Cooperative Learning التعاوينمبدأ التعلم  االسًتاتيجيةتتبٌت ىذه 
( رلموعات وذلك حسب ادلهمة )ادلشكلة( ادلراد تكليف اجملموعات هبا، حيث 5-0) فيقسم ادلتعلمُت لعدة رلموعات

، وطبقًا ذلذه ن خالل توزيع األدوار فيما بينهميعمل أفراد كل رلموعة على التخطيط حلل ادلشكلة وتنفيذ ىذا احلل، م
ليس منعزاًل عن ادلشاركة اجلماعية ، بل إنو عضو ُب كل رلموعة من خالل مروره على كل منها  فادلعلماالسًتاتيجية، 

ث روح وذلك من خالل تنفيذ بعض األنشطة اليت تعمل على ب إليو،إىل التفكَت ادلستمر فيما يصلوا  ادلتعلمُت وجيوبت
 ويتحدد دور ادلعلم ُب:  ما وصلوا إليو،التحدي واألمل في

 حيث يؤكد البنائيون على أن أفضل  أفكارىم،دبشكالت ومهام حقيقية ُب التوحيد تتحدى  تعلمُتجهة ادلموا
الظروف حلدوث التعلم عندما يواجو ادلتعلم دبشكلة أو مهمة حقيقية تتحدى أفكاره وتشجعو على إنتاج 

 (.Louden, et al,1994تفسَتات متعددة )
  أكد ويتلي على أمهية أن تكون مهام ادلتعلم أو مشكالت حيث  احلياتية،خبرباهتم  متعلمُتبط ما يتم تقدديو للر

 (.Wheatly,1991) التعلم حقيقية، أي ذات عالقة باخلربات احلياتية كي يرى ادلتعلم عالقة ادلعرفة حبياتو
 ية إعطاء الفرصة للطالب يتم خالل تنفيذ االسًتاتيج؛ حيث الفرصة للتفكَت ُب ادلهام ادلقدمة ذلم تعلمُتإعطاء ادل

للتفكَت ُب حلول سلتلفة واستخدام األدوات ادلختلفة الالزمة ذلم ُب إصلاز احلل، وتدوين احللول اليت توصلت إليها  
 كل رلموعة.

  إىل العمل ضمن فريق واحد من خالل عرض اجملموعات  تعلمُتتوجيو ادلوىنا يقوم ادلعلم ب فريق،العمل ضمن
 ألفكار اليت توصلت إليها ومناقشتها مع باقي اجملموعات.ادلتعاونة للحلول وا
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يساعد على إثارة ادلتعلمُت من خالل  ( 05،  0606فالعمل ضمن رلموعات متعاونة كما يذكر احلسينان )
 .ول للمشكالتربدي أفكار بعضهم البعض ، أثناء مجع ادلعلومات وإجراء التجارب وتفسَتىا والوصول إىل حل

بوصول كل رلموعة إىل حل خاص هبا؟  Learning Taskواىن نتساءل : ىل تنتهي مرحلة مهام التعلم 
 .وىييقودنا ىذا السؤال إىل اخلطوة الثالثة من خطوات االسًتاتيجية 

 :   Discussingالمشاركة -3

، حيث يعرض طالب كل رلموعة حلوذلم االسًتاتيجيةادلرحلة األخَتة من مراحل التدريس هبذه  طوةىذ اخل سبثل
احللول، كما يتم عمل مناقشات بُت اجملموعات خاصة حُت  لتلكعلى الفصل، واألساليب اليت استخدموىا للوصول 

تعرض اجملموعات حلوال سلتلفة للمهمة )ادلشكلة( من أجل الوصول إىل اتفاق فيما بينهم، حيث كانت تعمل تلك 
وىنا يتحدد دور  ،خدمة ُب الوصول حلل تلك ادلشكالتلكل من احللول واألساليب ادلست ادلناقشات على تعميق فهمهم

 ادلطلوب وتوضيحها جلميع اجملموعات. لخيص اإلجابات واألفكار واحللول السليمة وتقدديها للطالب بالشكلادلعلم ُب ت

 :(Self-regulated  learning strategies)  : التعلم المنظم ذاتياً يالمحور الثان

 :مفهوم التعلم المنظم ذاتياً  -0
ادلوضوعات اليت تطرق اليها ادلنظرون والعلماء ادلتخصصون ُب علم النفس  أبرزمن  واحداً  يعد التعلم ادلنظم ذاتياً 

 فادلتعلمتكوينو ُب نوع الطالب الذي يسعى اىل  مهية التعلم ادلنظم ذاتياً أيكمن  التدريس، حيثالًتبوي وادلناىج وطرق 
جل أسبة ويكون مدفوعا ضلو التعلم من دائو وربديد وتطبيق االسًتاتيجيات ادلناأديتلك القدرة على مراقبة  ادلنظم ذاتياً 

( يركز على حرية الطالب وفرديتو، واعتماده على 002 ،0606راح )اجل هذكر  كما أن التعلم ادلنظم ذاتياً حبسب ما  ،التعلم
وربمل ادلسؤولية ُب التعلم، ويستخدم فيو الطالب أمناطاً متنوعة من التفكَت، ويعتمد على عملية  نفسو ُب ازباذ القرارات،

 .التقييم والتعزيز وادلراقبة الذاتية من الطالب، ويستخدم أسلوب حل ادلشكلة
وكان ذلذه الرؤية  كبَتاً كواحد من ادلصطلحات ادلعرفية اليت أوالىا الباحثون اىتماما ً ولقد برز التعلم ادلنظم ذاتيا ً 

 دور كبَت ُب تطور العملية الًتبوية والتعليمية.
يكون فيها  منظمة،بأنو عملية عقلية معرفية  ادلنظم ذاتياً  ( التعلمZimmerman,1990) وقد عرف زديرمان

 ُب عملية تعلم حىت يتحقق ىدفو من التعلم. نشطاً  ادلتعلم مشاركاً 
ية اليت حيافظ لمعلى أنو الع ( التعلم ادلنظم ذاتياً pintrich & schunk ,2004) وعرف كلمن بنًتيك وشنك

واالنفعاالت ادلوجهة ضلو ربقيق أىداف معينة ويكونون مدفوعُت ضلو  توالسلوكيافيها ادلتعلم على مستوى من ادلدركات 
 ادلعلومة، عمثل: تسميربقيق ىذه االىداف فيقومون بأنشطة تنظيم ذاٌب يعتقدون بأهنا ستساعدىم ُب ربقيق أىدافهم )

 عن أي غموض ُب ادلادة(. لالسؤا
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ــــــ ــــــف  ن ادلــــــتعلم ادلــــــنظم ذاتيــــــاً إولــــــذا ف ــــــتعلميعــــــرف كي ــــــاً، اً مــــــدفوع نويكــــــو  ،ي ــــــو  ذاتي  وحــــــدوده،ويعــــــرف إمكانيات
ـــــتالءم أىـــــداف  اويعـــــدذل ادلـــــتعلم،وبنـــــاء علـــــى ىـــــذه ادلعرفـــــة فهـــــو يضـــــبط ويـــــنظم عمليـــــات  ـــــى  ادلهمـــــة،ل ويعـــــدذلا بنـــــاء عل

 .(Montalvo & Gonzalez,2004) االداء وادلهارات خالل ادلمارسة حيسنالسياق لكي 
( ىــــــو Self-regulated learning strategies) ن الــــــتعلم ادلــــــنظم ذاتيــــــاً إفــــــ ســــــبق، وبنــــــاء علــــــى مــــــا

خــــــربات  ىــــــداف، ويوجــــــواألويســــــتخدم اســــــًتاتيجيات لتحقيــــــق تلــــــك  ىــــــدافاً أليــــــة الــــــيت مــــــن خالذلــــــا يضــــــع ادلــــــتعلم العم
 .ادلعلوماتتعلمو ويعدل سلوكو لتسهيل اكتساب 

 ذاتياً:مكونات التعلم المنظم 
 ىي: مكونات للتعلم ادلنظم ذاتياً  ة( أربع0606ادلشار اليو ُب )اجلراح ، (purdieقدم بوردي )

( ويتمثل بقدرة الطالب على وضع أىداف عامة Goals Setting and planningوضع اذلدف والتخطيط ) .0
 االىداف.والتخطيط ذلا وفق جدول زمٍت زلدد، والقيام باألنشطة ادلرتبطة بتحقيق تلك  خاصة،وأخرى 

( وتتمثل بقدرة الطالب على Keeping Recorders and Monitoringبالسجالت وادلراقبة ) االحتفاظ .0
 االىداف وتسجيلها وتسجيل النتائج اليت يتوصل اليها.مراقبة النشاطات اليت يقوم هبا لتحقيق 

( ويتمثل بقدرة الطالب على حفظ ادلادة عن طريق Rehearsing and Memorizingالتسميع واحلفظ ) .0
 تسميعها بصورة جهرية أو صامتة.

و أسرة ألافراد أحد أىل إ( ويتمثل بلجوء الطالب Seeking Social Assistanceادلساعدة االجتماعية ) طلب .2
 داء الواجبات.أو أو الزمالء للحصول على ادلساعدة ُب فهم ادلادة التعليمية أادلعلمُت 

 :استراتيجيات ومراحل التعلم المنظم ذاتياً 
 عن:عبارة  ( وىي000)اذليالت وآخرون ، واالسًتاتيجيات، ذكرىابعدد من ادلراحل  دير التعلم ادلنظم ذاتياً 

 المعرفية:أوال: االستراتيجيات 
وىي األساليب والطرائق ادلعرفية اليت يستخدمها الطالب ُب تعلم وتذكر وفهم ادلادة الدراسية اجلديدة وربطها دبا 

وت عترب االسًتاتيجيات ادلعرفية من االسًتاتيجيات ادلهمة ادلرتبطة باألداء  ذلك،سبق أن تعلموه من مواد دراسية قبل 
 مثل: استدعاءذه االسًتاتيجيات ديكن تطبيقها على مهام الذاكرة البسيطة، األكادديي داخل حجرة الدراسة وى

 ادلعلومات.ادلعلومات، والكلمات أو ادلهام األكثر تعقيدا واليت تتطلب فهم 
واالسًتاتيجيات ادلعرفية تنقسم إىل اسًتاتيجيات معرفية سطحية واسًتاتيجيات معرفية عميقة، وتشَت 

لسطحية إىل االستدعاء الذي يتضمن التكرار والتذكر األصم للمعلومات واليت تساعد ُب تشفَت االسًتاتيجيات ادلعرفية ا
ادلعلومات اجلديدة ُب الذاكرة قصَتة ادلدى، ٍب قراءة ادلادة ادلتعلمة مرات ومرات عديدة واالسًتاتيجيات ادلعرفية العميقة 

ختبار صحة ادلعلومات اليت يتلقاىا ادلتعلم، وزلاولة تكامل تتعلق باإلتقان، والتنظيم، والتفكَت الناقد واليت تتضمن ا
ادلعلومات اجلديدة مع ادلعرفة واخلربة السابقة للمتعلم واليت تسهل االحتفاظ بادلعلومات ُب الذاكرة طويلة ادلدى مثل عمل 

 تلخيص سلطط للمفاىيم ادلهمة.
 االستراتيجيات ما وراء المعرفية: ثانيا:
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ويقصد دبا وراء ادلعرفة وعي الفرد بالعمليات ادلعرفية وسيطرتو على أعمالو ادلعرفية وآليات التنظيم اليت يستخدمها 
وىناك  والتقوًن،ادلعرفة بأنواعها كما تتضمن عمليات التخطيط والتنظيم  ءما وراُب حل ادلشكالت، وتتضمن مهارات 

 تصنيفات سلتلفة دلهارات ما وراء ادلعرفة وتتضمن:
 :وادلفاىيم.ويتكون إىل حد كبَت من احلقائق  معُت،ادلعرفة التقريرية واليت تتعلق دبعرفة ادلتعلم حملتوى  أوذلا 
 اإلجرائية واليت تتعلق دبعرفة ادلتعلم بكيفية عمل شيء ما.   وثانيها: ادلعرفة 
 :طية واليت تتعلق دبعرفة ادلتعلم بالشروط والقرائن ادلصاحبة إلجراء زلدد، وتتصل دبىت يستعمل لشر اادلعرفة  وثالثها

االسًتاتيجيات ما وراء ادلعرفية ُب التعلم ادلنظم ذاتيا  استعمالو وتشتملشيء ما أو إجراء ما وألي غرض يكون 
 ط.الضبواسًتاتيجيات  ادلراقبة،على اسًتاتيجيات التخطيط، واسًتاتيجيات 

 ثالثا: استراتيجيات إدارة مصادر التعلم:
وتشَت اسًتاتيجيات إدارة مصادر التعلم إىل األنشطة اليت تدير وتضبط ادلادة ادلتعلمة، وادلصادر الداخلية 
واخلارجية اليت ت عترب ربت تصرف الفرد لتحقيق أىدافو، وىي ت عترب اسًتاتيجيات لتنظيم سلوك الفرد، وبعض مناذج التنظيم 
ال ربتوى على ىذه االسًتاتيجيات كمظهر للتنظيم الذاٌب، حيث أهنا ال تتضمن زلاوالت واضحة لضبط وتنظيم الذات، 
ويعتربوهنا رلرد ضبط للسلوك ، وتشتمل اسًتاتيجيات إدارة ادلصادر على اسًتاتيجيات إدارة بيئة ووقت الدراسة، 

 ق، واسًتاتيجيات طلب ادلساعدة اخلارجية.واسًتاتيجيات تنظيم اجلهد، واسًتاتيجيات تعلم الرفا

 : المحور الثالث: استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة المنظم ذاتياً 
اسًتاتيجيات  م ادلتمركز حول ادلشكلة باستخدامفإنو ديكن تنفيذ خطوات اسًتاتيجية التعل ،وَب ضوء ما سبق

بداخل كل مرحلة من مراحل  الذاٌب( كيف ديكن توظيف اسًتاتيجيات التنظيم  0ويوضح جدول )  الذاٌب،التنظيم 
 اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة.

 ( توظيف استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا بداخل كل خطوة من خطوات0جدول ) 
 استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة

خطوات استراتيجية التعلم المتمركز حول 
 استراتيجية التنظيم الذاتي المستخدمة بداخلها المشكلة

 اسًتاتيجية التنظيم والتحويل - مهام التعلم-0
 اسًتاتيجية التسميع والتذكر والتخيل  -
 اسًتاتيجية مراقبة التعلم وحفظ السجالت -
 اسًتاتيجية التوسيع  -

 اسًتاتيجية وضع األىداف والتخطيط - اجملموعات التعاونية-0
 اسًتاتيجية طلب ادلساعدة األكادديية -
 البحث عن ادلعلومات -
 التقييم الذاٌب -
 اسًتاتيجية التوسيع  -
 مراقبة التعلم وحفظ السجالت -

 اسًتاتيجية استعراض النتائج ادلشاركة-0
 اسًتاتيجية التنظيم والتحويل -
 اسًتاتيجية مراقبة التعلم وحفظ السجالت -
 الذاٌباسًتاتيجية التقييم  -
 اسًتاتيجية استعراض السجالت-
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 ذاتيا،من خالل اجلدول ديكن ربديد اخلطوات اإلجرائية لتنفيذ اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة ادلنظم 
 وذلك على النحو التايل:

  Introduction Taskالمرحلة األولى: تقديم المهمة  -0
 " صورة مشكلة". ُبيطرح ادلتعلم مهمة التعلم 
 .حيفز ادلعلم الطالب دلناقشة ادلشكلة واألبعاد ادلتعلقة هبا 
  حوذلا.وطرح التساؤالت  التعلم،يطلب ادلعلم من طالبو قراءة مهمة 
  ادلالحظات.يطلب ادلعلم من الطالب بناء ادلالحظات ذاتيا حول ادلشكلة وتدوين 
  "سلتلفة.أشكال وصياغات  ُبيطلب ادلعلم من الطالب إعادة صياغة مهمة التعلم "ادلشكلة 
  مهمة التعلم "ادلشكلة ". ُبيطلب ادلعلم من الطالب تلخيص األفكار الرئيسة الواردة 
  يطلب ادلعلم من طالبو استدعاء ادلعلومات وادلعرفة السابقة ادلرتبطة دبهمة التعلم وإجياد ارتباط بينها وبُت

   ادلشكلة.موقف  ُبادلعلومات الواردة 
 :Cooperative Workالمرحلة الثانية: العمل التعاوني "المجموعات التعاونية"  -2
  طالب( 5-0كل رلموعة من )  ُبح عدد الطالب يًتاو يقسم ادلعلم طالبو إىل رلموعات صغَتة . 
 .يوضح ادلعلم لطالبو مشكلة الدراسة وخطوات العمل ادلتطلبة للتعامل مع ادلشكلة 
  ادلشكلة. ُباحلل طرح األسئلة عليو حول النقاط الغامضة  ُبيطلب ادلعلم من الطالب قبل البدء  
  إليو.يطلب ادلعلم من كل رلموعة تدوين ادلشكلة واذلدف ادلطلوب الوصول 
  ادلقًتحات.وكتابة اخلطوات واإلجراءات  ادلشكلة،يطلب ادلعلم من كل رلموعة التخطيط لتحقيق اذلدف وحل 
 على أن يقوم كل متعلم بطلب ادلساعدة من  هبا،ادلعلم من طالبو مناقشة مشكلة التعلم وادلعلومات الواردة  يطلب

 لو.سبثل مصدر صعوبة  اليتزميلو لفهم جوانب ادلشكلة 
  تتنـاول  الـيتيقوم الطالب بداخل كل رلموعة بتجميع ادلعلومات سواء من الكتب ادلدرسية أو ادلراجع أو االنًتنـت

  الدراسة.كلة موضوع ادلش
  ادلشكلة.ًب مجعها حول  اليتيطلب ادلعلم من الطالب بداخل كل رلموعة بتنظيم ادلعلومات 
  مجعها.ًب  اليتضوء ادلعلومات  ُبيطلب ادلعلم من الطالب وضع الفروض حول ادلشكلة واختبار ىذه الفروض 
 بو.ارتباطا  يطلب ادلعلم من الطالب تدوين الفرض الصحيح وادلعلومات األكثر 
  يطلــب ادلعلــم مــن كــل طالــب بــداخل اجملموعــة أن يطــرح التســاؤالت ادلتعلقــة بكيفيــة مجــع البيانــات ووضــع الفــروض

 ذلك.حالة تعثره عن أداء  ُبواختبارىا على زمالئو بداخل اجملموعة 
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 Sharing and Discussingالمرحلة الثالثة: المشاركة والنقاش  -3
  احلل،الوصول إىل  ُباتبعتها  اليتوالطرق  أفكارىا،يطلب ادلعلم من كل رلموعة من اجملموعات التعاونية أن تعرض 

وتفسَت ىـذه النتـائج؛ علـى أن تقـوم اجملموعـات األخـرى بتسـجيل كـل مـا تعرضـو ىـذه  نتائج،وما توصلت إليو من 
 اجملموعة.

  نتائج.يطلب ادلعلم من اجملموعات األخرى تقييم ما توصلت إليو اجملموعة من 
  بادلشكلة.يطلب ادلعلم من اجملموعات تقييم احللول ادلختلفة وادلتنوعة وانتقاء احلل األكثر ارتباطا  
  تيجة لعدم ارتباطها ًب استبعادىا ن اليتيطلب ادلعلم من الطالب ربديد ادلعلومات األكثر ارتباطا باحلل وادلعلومات

 بادلشكلة.
 .يقدم ادلعلم لطالبو التفسَتات ادلختلفة حول حلول ادلشكلة 
  عندىم.عبارات من  ُبيطلب ادلعلم من طالبو إعادة بناء وصياغة التفسَتات ادلختلفة حول ادلشكلة  
  احللـول أو النـاتج للمشـكلة مـن خـالل الـربط بـُت النهـائييطلب ادلعلم من الطالب تلخيص النتائج وصـياغة احلـل 

   ادلشكلة.موقف  ُبللمشكلة وادلعلومات الواردة  النهائي

 :السابقة الدراسات

 بعض تنمية على الذاٌب والتنظيم ادلشكالت حل حول ادلتمركز التعلم استخدام فاعلية دراسات عدة تناولت
فاعلية اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة  واليت ىدفت التعرف على ( 0111دراسة سامل )منها ،  الًتبوية ادلتغَتات

ُب تنمية التحصيل والتفكَت االبتكاري واالذباه ضلو العمل التعاوين ُب مادة العلوم، وطبقت الدراسة على عينة عشوائية من 
وم للصف تالميذ الصف األول اإلعدادي بإحدى مدارس مدينة طنطا، ًب تدريسهم لوحدة ادلادة والطاقة من كتاب العل

األول اإلعدادي باستخدام اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة، حيث أظهرت النتائج فاعلية اسًتاتيجية التعلم 
 ادلتمركز حول ادلشكلة ُب تنمية التحصيل والتفكَت االبتكاري واالذباه ضلو العمل التعاوين ُب مادة العلوم.

ولت تأثَت اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة ُب تنمية دراسة تناوىي  ( 0662السعدي ) دراسة وكذلك
التفكَت الناقد لدى طالب الصف األول الثانوي ُب زلافظة بيشة، وقد ًّب اختيار عينة عشوائية من رلتمع الدراسة بلغت 

سًتاتيجية التعلم ادلتمركز طالباً من اجملموعة التجريبية درست زلتوى الوحدة وفقاً ال 06طالباً، منها  005بشكلها النهائي 
طالبًا ُب اجملموعة الضابطة، درست احملتوى نفسو بالطريقة ادلعتادة، وط بق عليهم اختبار التفكَت  05حول ادلشكلة، و

الناقد ُب األحياء، واختبار التفكَت الناقد العام قبليًا وبعدياً، وقد توصلت الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيًا بُت 
ت درجات اجملموعتُت التجريبية والضابطة ُب اختبار التفكَت الناقد ُب األحياء، واختبار التفكَت الناقد العام لصاّب متوسطا

  طالب اجملموعة التجريبية.

أثر اسًتاتيجية التعلم القائم على ادلشكلة باستخدام بيئة  إىل معرفة (0662ىدفت دراسة ادللكاوي )كما 
حصيل وتنمية مهارات التفكَت االبتكاري واالذباىات ضلو العلم لدى طالبات ادلرحلة األساسية الوسائط التفاعلية ُب الت
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العليا ُب األردن، استخدمت الدراسة ادلنهج التجرييب وفق رلموعتُت ذبريبية وضابطة، وتوصلت النتائج إىل أن استخدام 
وتنمية مهارات التفكَت االبتكاري واالذباىات ضلو  اسًتاتيجية التعلم القائم على ادلشكلة أقرت بشكل دال ُب التحصيل

 العلم لدى العينة.

سًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة ُب تنمية بعض ال اً تأثَت إىل أن ىناك  ( 0662دراسة برغوث ) وصلتتو 
التساوي على ( طالبا موزعُت ب26تكونت عينة الدراسة من عينة قصدية مكونة من )وقد ادلهارات ُب التكنولوجيا، 

رلموعيت الدراسة التجريبية والضابطة. وأظهرت نتائجها فاعلية اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة ُب تنمية مهارات 
 التكنولوجيا لدى أفراد اجملموعة التجريبية.

( تأثَت اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة ُب تنمية التفكَت 0606) أيضاً  وتناولت دراسة الشجَتي والطائي
( طالبا وطالبة موزعُت بالتساوي على شعبتُت، حيث ًب اختيار الشبعة "أ" عشوائيا 52الناقد، تكونت عينة الدراسة من )

اسة فاعلية اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز لتكون اجملموعة التجريبية والشعبة "ب" لتكون اجملموعة الضابطة. أظهرت نتائج الدر 
 حول ادلشكلة ُب تنمية التفكَت الناقد لدى أفراد اجملموعة التجريبية.

( دراسة تناولت فاعلية برنامج تقٍت يوظف اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز ُب تنمية مهارات 0606وأجرى اليعقويب )
ية مكونة من شعبتُت إحدامها سبثل اجملموعة التجريبية، واألخرى التفكَت ادلنظومي ُب العلوم، واختار الباحث عينة قصد

( طالبة من طالبات الصف التاسع دبدرسة حسن سالمة األساسية للبنات دبحافظة غزة، 22الضابطة وقد بلغ عددىن )
ات وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى اجملموعة التجريبية وبُت متوسطات درجات طالب

 اجملموعة الضابطة ُب التطبيق البعدي الختبار التفكَت ادلنظومي.

( إىل تعرف فاعلية تدريس القواعد النحوية من خالل استخدام اسًتاتيجية مقًتحة 0600وىدفت دراسة عيسى )
داء اللغوي الشفهي قائمة على التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة ُب تنمية ربصيل القواعد النحوية، والقدرة على تطبيقها ُب األ

طالباً من طالب الصف األول الثانوي دبدرسة ادللك خالد الثانوية، موزعُت على  56والكتايب. تكونت عينة الدراسة من 
رلموعتُت: ذبريبية وضابطة، وأظهرت أن التدريس هبذه االسًتاتيجية قد زاد من االرتباط بُت التحصيل النحوي واستخدام 

 داء الشفهي والكتايب؛ وإن كانت الفروق جاءت أكرب ُب األداء الكتايب مقارنة باألداء الشفهي.القواعد النحوية ُب األ

ادلقارنة بُت فاعلية  ىدفت اىلدراسة ب( Ajai, Imoko, & Emmanuel, 2013أجاي وإديوكو واديانويل ) قامو 
 تدريس اجلرب لدى طلبة ادلرحلة الثانوية، ( والطريقة التقليدية ُبPBLتأثَت اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة )

استخدمت الدراسة التصميم شبو التجرييب القبلي البعدي للمجموعتُت: التجريبية والضابطة، حيث تكونت كل رلموعة 
( طالبا وطالبة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بُت ربصيل الطلبة الذين درسوا اجلرب 000من )

لصاّب  سًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة وربصيل الطلبة الذين درسوه باستخدام الطريقة التقليديةباستخدام ا
 اجملموعة األوىل.
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( إىل الكشف عن فعالية استخدام اسًتاتيجييت التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة 0602دراسة سليمان ) كما تناولت
ضلو العمل التعاوين ُب مقرر العلوم لدى طالبات الصف الثاين ادلتوسط والتعلم البنائي على التحصيل وتنمية االذباه 
( طالبة ًب توزيعهن عشوائيا إىل ثالث رلموعات دراسية موزعة كالتايل: 22دبحافظة الطائف. تكونت عينة الدراسة من )

ضلو العمل التعاوين لدى  رلموعة ضابطة ورلموعتُت ذبريبيتُت، وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاع مستوى التحصيل واالذباه
 طالبات اجملموعتُت التجريبيتُت مقارنة باجملموعة الضابطة.

( دراسة هبدف مقارنة أثر اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة Kong et al., 2014كونغ وآخرون ) وأجرى
استخدمت الدراسة ادلنهج شبو التجرييب مع الطريقة التقليدية ُب تنمية التفكَت الناقد والتحصيل الدراسي لدى الطلبة، 

جملموعتُت: ذبريبية وضابطة، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا ُب التفكَت الناقد وُب التحصيل بُت رلموعيت 
 الدراسة لصاّب اجملموعة التجريبية اليت درست باستخدام اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة.

 إىل( Rohaeti, Budiyanto & Sumarmo, 2014ىاييت وبيوديانتو وسومارمو )رو  أظهرت دراسة كل منو 
التعرف على فاعلية اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة ُب تطوير التفكَت الرياضي ادلنطقي والتنظيم الذاٌب للتعلم لدى 

( طالبا من طلبة 10ة، وتكونت العينة من )الطلبة، اتبعت الدراسة التصميم القبلي البعدي للمجموعتُت التجريبية والضابط
ُب اندونيسيا ًب اختيارىم بالطريقة العمدية، وكشفت النتائج فاعلية  Karawangالصف احلادي عشر ُب منطقة كراوانغ 

ر اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة ُب تطوير التفكَت الرياضي ادلنطقي لدى الطلبة، ُب حُت مل تكن فعالة ُب تطوي
 التنظيم الذاٌب للتعلم لديهم.

 حل على القائم التعلم أثر بُت ادلقارنة إىل ىدفت الصُت ُب (Liu et al., 2015) وآخرون ليووتناولت دراسة 
 االجتماعية الذاتية الكفاءة وعلى الصينيُت، الطلبة لدى العشرية ادلفاىيم تدريس على التقليدي والنهج ادلشكالت
 تدريسها ًب ذبريبية: رلموعتُت على بالتساوي موزعُت طالبا( 20) من العينة تكونت حيث لديهم، األكادديي واالىتمام
 مستويات أن إىل النتائج وتوصلت التقليدية، بالطريقة تدريسها ًب وضابطة ادلشكالت، حل على القائم التعلم باستخدام
 التجريبية اجملموعة ُب الطالب لدى أعلى كانت ياألكاددي واالىتمام االجتماعية الذاتية والكفاءة الدراسي التحصيل
 .إحصائياً  دال وبشكل

 ادلتمركز والتعلم التعاوين، التعلم استخدام فعالية ُب الفروق على التعرف( Nety, 2015) نييت دراسة وىدفت
 عينة تكونت. اندونيسيا ُب الطلبة لدى االصلليزية اللغة ُب القرائي والفهم القراءة تعليم ُب التقليدي والتعليم ادلشكلة، حول

 أن النتائج أظهرت. ضابطة ورلموعة ذبريبيتُت رلموعتُت: رلموعات ثالث إىل توزيعهم ًب طالبا( 06) من الدراسة
 تالىا البعدي، القياس على درجات أعلى على حصلت ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم خالل من درست اليت اجملموعة
 . التقليدية بالطريقة درست اليت اجملموعة ٍب التعاوين، التعلم خالل من درست اليت اجملموعة

 تنمية ُب ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية فاعلية تناولت استعراضها ًب اليت الدراسات أن سبق، شلا يتضح
 والتفكَت( Liu et al., 2015; Mandeville & Stoner, 2015) كالتحصيل الطلبة لدى اجلوانب سلتلف
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 ادلنظومي التفكَت و ،(0662 السعدي، ؛Kong et al., 2014) الناقد والتفكَت ،(0662 ادللكاوي،) االبتكاري
 ,Rohaeti) للتعلم الذاٌب والتنظيم ،(0662 ادللكاوي، ؛0602 سليمان،) التعلم ضلو واالذباىات ،(0606 اليعقوىب،)

Budiyanto & Sumarmo, 2014 )ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية فاعلية تناولت راسةد توجد ال أنو إال 
 تنمية ُب ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية فاعلية تناولت دراسة يوجد حُت ُب ،الفقو مادة تدريس ُب ادلنظم ذاتياً 

 الرغم على وذلك ،(Rohaeti, Budiyanto & Sumarmo, 2014) الطالب لدى للتعلم الذاٌب التنظيم مهارات
 للتعلم، الذاٌب التنظيم إىل الطالب من العديد يفتقر زال ما ذلك مع للمتعلم، وأمهيتو ذاتياً  ادلنظم بالتعلم اىتمام وجود من

 ادلشكالت وحل ادلعرفة بناء ُب والتفكَت للبحث العلمية الطرق استخدام من ادلتعلم سبكن عدم على بدوره ينعكس والذي
(Trang et al., 2010: 29). 

 :وإجراءاتو البحث منهجية

 :البحث منهج

 حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية استخدام أثر دلعرفةبالتصميم شبو التجرييب  التجرييب ادلنهج على الباحث اعتمد
 ادلنهج تصميمات من كتصميم( والضابطة التجريبية) اجملموعتُت تصميم على باالعتماد ذاتًيا ادلنظم ادلشكلة حل

 الفروق ربسب النهاية وُب بعديًا، األدوات تطبيق يتم ٍب ادلستقل، ادلتغَت يطبق ٍب قبلًيا األدوات تطبيق يتم حيث التجرييب،
 .االسًتاتيجية فاعلية مدى على للوقوف إحصائياً  الفرق ىذا داللة زبترب ٍب ادلختلفة، التطبيقات نتائج بُت

 : البحث عينة

 العربية بادلملكة احلكومية بادلدارس الثانوي األول الصف طالب من طالبا( 06) من البحث عينة تكونت
 الدمام،مدينة  ُب فهد بن زلمد األمَت مدرسة من عشوائيا اختيارىم ًب ،(ىـ0202-ه0200ي)الدراس العام ُب السعودية

 أعمارىم متوسط بلغ طالبا( 06) من التجريبية اجملموعة تكونت حيث البحث، رلموعيت إىل عشوائياً  توزيعهم ٍب
 أعمارىم معدل بلغ طالبا( 06) من الضابطة اجملموعة عينة وتكونت سنة،( 6.22) معياري باضلراف سنة( 05.25)
 .سنة( 6.05) معياري باضلراف سنة( 05.02)

 :لبحثا أدوات

 :التالية األدوات الباحث استخدم

 : للتعلم الذاتي التنظيم مقياس: األولى األداة

 ُب الطلبة مع ليتالءم تطويره ًب والذي( 0606) الغرايبة سامل إعداد للتعلم الذاٌب التنظيم مقياس استخدمًب 
 الذاٌب، التنظيم ادلعرفية، االسًتاتيجية: ىي زلاور ثالثة على موزعة عبارة( 02) من وادلكون واجلامعية، الثانوية ادلرحلتُت

 :ادلعرفية وراء ما اسًتاتيجية
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  05 ،02 ، 06 ،00، 1 ، 2 ،2 ،2: الفقرات: ادلعرفية االسًتاتيجية: األول احملور -0

  02 ، 00 ،00 ،01 ، 02 ،05 ،00 ،0: الفقرات: الذاٌب التنظيم: الثاين احملور -0

  00 ،00 ، 02 ، 02 ، 00 ، 00 ، 06 ، 0 ، 5 ، 0 ، 0: الفقرات: ادلعرفية وراء ما اسًتاتيجية: الثالث احملور -0

 : األصلية الدراسة في المقياس وثبات صدق

 التحليل نتائج أظهرت حيث للمقياس، والثبات الصدق مؤشرات من العديد حبساب( 0606) الغرايبة قام
 ألفا معامل باستخدام الثبات معامل بلغ كما جيدة، وثبات صدق بدالالت يتمتع الثالثة بأبعاده ادلقياس أن العاملي
 (.6.22) كرونباخ

 :الحاليبحث ال في المقياس ثبات

مدينة  ُب الصف األول الثانوي طالب من اطالبً ( 06) من مكونة استطالعية عينة على ادلقياس تطبيق ًب
وبعد أسبوع ًب تطبيق ادلقياس على نفس العينة وًب حساب معامالت ارتباط بَتسون بُت نتائج التطبيقُت لعبارات  ،الدمام

 النتائج: ادلقياس ككل وعبارات كل زلور على حدة وفيما يلي

 ارتباط بيرسون للمقياس ككل ولمحاوره  ( معامل2) جدول

 الترتيب االرتباطمعامل  عدد العبارات المحور م

 0 6.25 2 االسًتاتيجية ادلعرفية 0

 0 6.15 2 التنظيم الذاٌب 0

 0 6.16 00 اسًتاتيجية ما وراء ادلعرفة 0

 1.20 27 الثبات العام للمقياس

 وبلـغ 6.15 ،6.25بـُت  مـا تـراوح حيـث عـال دبحـاوره الثالثـةللمقيـاس  الثبـات معامـل أناجلـدول  نتائج توضح

 التطبيـق ُب عليـو االعتمـاد وديكـن الثبـات مـن عاليـة بدرجـة يتمتـع ادلقيـاس أن علـى يـدل وىـذا 6.10 العـام الثبـات معامـل

 .للبحث ادليداين

 :المقياس تصحيح

 انطباق درجة ربديد خالل من فقرة كل على الفرد يستجيب حيث ليكرت، بطريقة ادلقياس فقرات صممت
 على (5، 2، 0، 0، 0) والدرجات( أبدا نادرا، أحيانًا، غالًبا، دائما،) استجابات مخس من بواحدة عليو العبارة مضمون
( 5) والدرجة التنظيم، ذاٌب التعلم اسًتاتيجيات مستويات من مستوى أدىن امتالك عن( 0) الدرجة تعرب حيث التوايل،

 ،(0) العالمة ىي ادلقياس على عالمة أدىن تكون وبذلك ،التنظيم ذاٌب التعلم اسًتاتيجيات مستويات أعلى امتالك عن
 (.5) العالمة ىي ادلقياس على عالمة أعلى تكون بينما
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 فقوال ةماد في يالتحصيل ختبارالا: الثانية األداة

وىي  الثانوي األول للصف فقوال مادة من والرابعة واخلامسة لثةالثا للوحدة ربصيلي اختبار ببناء الباحث قام
 وفًقا للمستويات ادلعرفية ألىداف الوحدة موزعة كما يلي: سؤاال( 06) من مكون الديات(-القصاص -)اجلنايات

 وفًقا للمستويات المعرفية للوحدة( توزيع أسئلة االختبار التحصيلي 3جدول )

 م
المستوى 
 المعرفي

 الوزن
 النسبي

 أسئلة االختبار

 أرقام األسئلة  % العدد
 05،  00،  02،  00،  2،  0 % 06 0 % 06 التذكر 0

 05،  0،  5،  0،  0 % 00.02 5 % 02.5 الفهم 0

 00،  02،  06،  1 % 00.00 2 % 05 التطبيق 0

  02 ، 02،  00،  00،  02،  00،  2 % 00.00 2 % 00.5 التحليل 2

  06 ، 01 ، 02،  00،  2 % 00.02 5 % 05 الًتكيب 5

  06،  01،  00 % 06 0 % 06 التقوًن 0

  % 066 06 % 066 اإلمجايل

 وقام الباحث بما يلي لضبط االختبار

 : التأكد من صدق االختبار -أ 

 ُب متخصصون) احملكمُت من رلموعة على توزيعو خالل من لالختبار ادلضمون صدق من بالتحقق الباحث قام
 ًب مالحظاهتم على وبناء (،الشرعية العلوم زبصص ُب تربويون ومعلمون مشرفون اإلسالمية، الًتبية تدريس وطرق مناىج
 .األسئلة بعض على التعديالت بعض إجراء

 ضبط االختبار: -ب 

السعودية  لصف األول الثانوي بادلملكة العربيةًب تطبيقو على رلموعة من طالب ا التحصيلي االختبارلضبط 
 :كان على النحو التايلو  ،طالًبا( 06ىـ عددىا )0200/0202خالل الفصل الدراسي األول للعام 

 أواًل: حساب زمن االختبار: 

بناء على حساب ادلتوسط الزمٍت للطالب األسرع أداء ُب االختبـار، واألبطـأ  التشخيصيًب حساب زمن االختبار 
 .واحدة ساعة ىولباحث إىل أن زمن االختبار وتوصل اأداء ُب إصلاز ىذا االختبار، 

 ثانًيا: حساب معامل السهولة والصعوبة:  

 : حلساب معامالت السهولة والصعوبة ألسئلة االختبار ادلعادلة اىتية استخدم الباحث

 معامل السهولة =
 اإلجابات الصحيحة

 اإلجابات الصحيحة + اإلجابات اخلاطئة

 السهولة معامل - 0 معامل الصعوبة =
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وىـو معيـار مقبـول ألسـئلة  02.22إىل  02.00وقد تراوح معامل السـهولة والصـعوبة دلفـردات االختبـار مـا بـُت 
 ال حيتاج إىل أية تعديالت. التحصيلياالختبار، لذا فإن االختبار 

 ثالثًا: حساب ثبات االختبار:  

مـــن التطبيـــق األول، علـــى نفـــس رلموعـــة  أســـبوعمـــن خـــالل إعادتـــو بعـــد  التحصـــيليًب حســـاب ثبـــات االختبـــار 
 واجلدول التايل يوضح النتائج:التطبيق األوىل، وًب ذلك من خالل حساب معامل االرتباط لبَتسون، 

 ارتباط بيرسون للمقياس ككل ولمحاوره  ( معامل4) جدول
 الترتيب معامل االرتباط عدد األسئلة المستوى أو االختبار م
 0 6.20 0 التذكر 0
 0 6.52 5 الفهم 0
 5 6.05 2 التطبيق 0
 0 6.22 2 التحليل 2
 0 6.02 5 الًتكيب 5
 2 6.02 0 التقوًن 0

 1.72 31 االختبار ككل

 ،6.52بُت  ما تراوح حيث عال لالختبار وفًقا للمستويات ادلعرفية الستة الثبات معامل اجلدول أن نتائج توضح
 على صالحية االختبار للتطبيق.  دلت ةمرتفع تمعامال ومجيعها6.20 العام الثبات معامل وبلغ 6.20

 :التجريبية المعالجة ادةم

 :ذاتياً  المنظم المشكلة حول المتمركز التعلم استراتيجية وفق للتدريس المعلم دليل

 اسًتاتيجية وفق الدياتوحدة و  القصاصوحدة و  اجلنايات وحدة تدريس إجراءات توضيح الدليل استهدف
 وكذلك سًتاتيجيةالا وتعريف الربنامج فلسفة توضح مقدمة على ويشتمل ذاتًيا، ادلنظم ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم

 الربنامج وتعليمات العامة الربنامج وأىداف ذاتياً  ادلنظم ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم السًتاتيجية التنفيذية اإلجراءات
 الدليل ويتضمن حصة عشرة إحدى مدار على تدريسها يتم، دروس سبعة وعددىا ات الثالثةبالوحد ادلتضمنة والدروس
 االسًتاتيجية. وفق السبعة الدروس تدريس وإجراءات خطوات

 التطبيق القبلي ألدوات البحث:

التعلم ادلنظم ذاتًيا على  اسًتاتيجياتقام الباحث بالتطبيق القبلي لالختبار التحصيلي ُب مادة الفقو ومقياس 
رلموعيت البحث )التجريبية والضابطة(، وًب حساب قيمة )ت( لتوضيح داللة الفروق بُت متوسطي درجات اجملموعتُت 

 التعلم ادلنظم ذاتًيا، واجلدول التايل يوضح ذلك: اسًتاتيجياتالتجريبية والضابطة ُب االختبار التحصيلي ومقياس 
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 التطبيق القبلي ألدوات البحث( يوضح نتائج 5جدول )

 المتوسط العدد المجموعة االدوات
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة قيمة)ت(

 االختبار التحصيلي
  52   06 التجريبية

 غَت دالة
  52   06 الضابطة

 اسًتاتيجياتمقياس 
 ادلنظم ذاتًيا التعلم

  52   06 التجريبية
 غَت الدالة

  52   06 الضابطة

يتضح من اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطي درجات طالب اجملموعة 
التعلم ادلنظم ذاتًيا؛ شلا يؤكد تكافؤ  اسًتاتيجياتالتجريبية واجملموعة الضابطة ُب االختبار التحصيلي ُب مادة الفقو ومقياس 

 اجملموعتُت ُب القياس القبلي.

 : بحثال نتائج

 :األول السؤال عن اإلجابة

 ذاتياً  المنظم المشكلة حول المتمركز التعلم استراتيجية استخدام أثر ما: " وىو األول السؤال عن لإلجابة
 األول الفرض باختبار الباحث قام ؟الثانوية المرحلة طالب لدىالدراسي  التحصيل تنمية على فقوال مادة تدريس في

 :النتائج يلي وفيما

 :األول الفرض اختبار نتائج

بُت متوسطي  (0.05عند مستوى ) إحصائياً  فرق دال يوجدال " أنو على البحث فروض من األول الفرض نص
درجات طالب اجملموعة التجريبية "الذين درسوا باستخدام اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة ادلنظم ذاتياً" ودرجات 

دبادة الفقو دبستوياتو ادلختلفة "التذكر/  الدراسي طالب اجملموعة الضابطة  "الذين درسوا بالطريقة التقليدية" ُب التحصيل
للعينات ادلستقلة  (T-test)استخدام اختبار "ت"  ًب الفرض والختبار" التحليل/ الًتكيب/ التقوًنطبيق/ الفهم/ الت

(Independent Samples Test لتوضيح داللة الفروق بُت درجات طالب اجملموعة التجريبية ودرجات  اجملموعة )
 وجاءت النتائج كاىٌب: SPSSالضابطة على االختبار التحصيلي ُب التطبيق البعدي من خالل حزمة الربامج اإلحصائية 

  



 د. يوسف سعيد الغامدي     التحصيل الدراسيأثر استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة المنظم ذاتياً في تنمية 

 

 222   م2102ىـ / إبريل 0441رجب  -2ج -2عدد  – 01المجلد  –مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية 

 التحصيل اختبار على الضابطة المجموعة درجات ومتوسطات التجريبية المجموعة درجات متوسطات بين الفروق داللة( 6) جدول
 البعدي التطبيق في الفقو مادة في

 المتوسط العدد المجموعة المحور
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 ت قيمة
مستوى 
 الداللة

 الداللة

 االختبار إمجاال
 0.52 00.60 06 التجريبية

 دالة 6.66 06.22 52
 0.50 1.52 06 الضابطة

 التذكرمستوى 
 6.22 2.16 06 التجريبية

 دالة 6.66 1.01 52
 0.62 0.52 06 الضابطة

 الفهممستوى 
 6.20 2.66 06 التجريبية

 دالة 6.66 00.01 52
 6.00 0.26 06 الضابطة

 التطبيقمستوى 
 6.20 0.06 06 التجريبية

 دالة 6.66 1.25 52
 6.50 0.26 06 الضابطة

 التحليلمستوى 
 0.00 2.22 06 التجريبية

 دالة 6.66 00.65 52
 0.00 0.00 06 الضابطة

 التطبيقمستوى 
 6.12 0.20 06 التجريبية

 دالة 6.66 06.06 52
 6.10 0.06 06 الضابطة

 التقوًنمستوى 
 6.02 0.20 06 التجريبية

 دالة 6.66 2.00 52
 6.20 6.12 06 الضابطة

 درجات متوسطات بُت( 6.666) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود السابق اجلدول من يتضح
بصورة إمجالية ودبستوياتو  فقوال مادة ُب التحصيل اختبار على الضابطة اجملموعة درجات ومتوسطات التجريبية اجملموعة

 اجملموعة لصاّب الفروق وكانت ،لالختبار البعدي التطبيق ُبادلختلفة "التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، الًتكيب، التقوًن" 
 ُب الدراسي التحصيل تنمية ُب ذاتياً  ادلنظم ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية استخدام فاعلية إىل يشَت شلا التجريبية،

ال توجد فروق دالة إحصائيا : " على ينص الذي االول الفرض رفض ًب النتيجة ىذه على وبناء ،الطلبة لدى فقوال مادة
بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية "الذين درسوا باستخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول 

 الذين درسوا بالطريقة التقليدية" في التحصيلالضابطة " المشكلة المنظم ذاتيًا" ودرجات طالب المجموعة 
 ".بمادة الفقو بمستوياتو المختلفة "التذكر/ الفهم/ التطبيق/ التحليل/ التركيب/ التقويم( الدراسي

 :الثاني السؤال عن اإلجابة

 ذاتياً  المنظم المشكلة حول المتمركز التعلم استراتيجية استخدام أثر ما: " وىو الثاين السؤال عن لإلجابة
الثاين  الفرض باختبار الباحث قام ؟" الثانوية المرحلة طالب لدى الذاتي التنظيم تنمية على فقوال مادة تدريس في

 :النتائج يلي وفيما
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 :الثاني الفرض اختبار نتائج

بُت متوسطي  (0.05عند مستوى ) إحصائياً  فرق دال يوجدال " أنو على البحث فروض من الثاين الفرض نص
درجات طالب اجملموعة التجريبية "الذين درسوا باستخدام اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة ادلنظم ذاتياً" ودرجات 

 ًب الفرض والختبار" طالب اجملموعة الضابطة  "الذين درسوا بالطريقة التقليدية" ُب مقياس اسًتاتيجيات التعلم ادلنظم ذاتياً 
( لتوضيح داللة الفروق بُت Independent Samples Testللعينات ادلستقلة ) (T-test)استخدام اختبار "ت" 

درجات طالب اجملموعة التجريبية ودرجات  اجملموعة الضابطة على مقياس اسًتاتيجيات التعلم ادلنظم ذاتًيا ُب التطبيق 
 نتائج كاىٌب:وجاءت ال SPSSالبعدي من خالل حزمة الربامج اإلحصائية 

 مقياس على الضابطة المجموعة درجات ومتوسطات التجريبية المجموعة درجات متوسطات بين الفروق داللة( 7) جدول
 البعدي التطبيق في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً 

 المتوسط العدد المجموعة المحور
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

 ت قيمة
مستوى 
 الداللة

 الداللة

المقياس 
 إجماال

 5.00 061.20 06 التجريبية
 دالة 6.66 05.26 52

 1.00 20.60 06 الضابطة

االسًتاتيجية 
 ادلعرفية

 0.21 00.20 06 التجريبية
 دالة 6.66 00.12 52

 2.26 02.56 06 الضابطة

 التنظيم الذاٌب
 0.10 00.02 06 التجريبية

 دالة 6.66 02.55 52
 2.20 02.62 06 الضابطة

اسًتاتيجية ما 
 وراء ادلعرفة

 0.21 22.00 06 التجريبية
 دالة 6.66 22.50 52

 0.20 1.22 06 الضابطة

 اجملموعة درجات متوسطات بُت( 6.666) إحصائية داللة ذات فروق وجود السابق اجلدول نتائج من يتضح
 وذلك البعدي اسًتاتيجيات التعليم ادلنظم ذاتًيا ُب التطبيق مقياس على الضابطة اجملموعة درجات ومتوسطات التجريبية

 شلا التجريبية، اجملموعة لصاّب الفروق مجيع وكانت ادلقياس، أبعاد وعلى للتعلم الذاٌب التنظيم دلقياس الكلية الدرجة على
. الطلبة لدى للتعلم الذاٌب التنظيم تنمية ُبذاتًيا ادلنظم  ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية استخدام فاعلية إىل يشَت
ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات : "على ينص الذي الثاين الفرض رفض ًب النتيجة ىذه على وبناء

 ."طالب المجموعة التجريبية "الذين درسوا باستخدام استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة المنظم ذاتياً 

 بحث:ال نتائج مناقشة

 تنمية ُب ادلنظم ذاتياً  ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية الستخدام أثر وجود إىل بحثال نتائج توصلت
 فروق وجود إىل بحثال نتائج توصلت حيث الثانوية، ادلرحلة طالب لدى فقوال دبادة للتعلم الذاٌب التنظيمالتحصيل و 

 اختبار على الضابطة اجملموعة درجات ومتوسطات التجريبية اجملموعة درجات متوسطات بُت  إحصائية داللة ذات
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على االختبار ككل أو لكل مستوى من ادلستويات  التجريبية اجملموعة لصاّب البعدي التطبيق ُب فقوال مادة ُب التحصيل
 اجملموعة درجات متوسطات بُت إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل النتائج توصلت كما ،ادلعرفية ادلختلفة لالختبار

 اجملموعة لصاّب البعدي التطبيق ُب للتعلم الذاٌب التنظيم مقياس على الضابطة اجملموعة درجات ومتوسطات التجريبية
 .ادلقياس أبعاد وعلى للتعلم الذاٌب التنظيم دلقياس الكلية الدرجة على وذلك التجريبية

 نتائج إىل توصلت الدراسات ىذه غالبية أن يتضح السابقة الدراسات نتائج مع احلايل بحثال نتائج مقارنة وعند
 قدرات تطوير ُب ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية  فاعلية الدراسات ىذه أظهرت حيث ، بحثال لنتائج مشاهبة
 إىل نتائجها توصلت اليت( Mandeville & Stoner, 2015) وستونر ماندفيل دراسة ومنها اجملاالت سلتلف ُب الطلبة

 مقارنة احليوية ادليكانيكا ُب الثانوية ادلرحلة لطلبة الدراسي التحصيل على ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية أثر
 حل على القائم التعلم أثر نتائجها أظهرت اليت( Liu et al., 2015) وآخرون ليو ودراسة التقليدية، احملاضرة بطريقة

 األكادديي واالىتمام االجتماعية الذاتية الكفاءة وعلى الصينيُت، الطلبة لدى العشرية ادلفاىيم تدريس ُب ادلشكالت
 والتعلم التعاوين، التعلم استخدام فعالية ُب دالة فروق وجود إىل توصلت اليت( Nety, 2015) نييت ودراسة لديهم،
 ،اإندونيسي ُب الطلبة لدى االصلليزية اللغة ُب القرائي والفهم القراءة تعليم ُب التقليدي والتعليم ادلشكلة، حول ادلتمركز
 والتعلم ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجييت استخدام فاعلية نتائجها كشفت اليت( 0602) سليمان دراسة كذلك
 دبحافظة ادلتوسط الثاين الصف طالبات لدى العلوم مقرر ُب التعاوين العمل ضلو االذباه وتنمية التحصيل على البنائي

 . الطائف

 حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية فاعلية إىل( Kong et al., 2014) وآخرون كونغ دراسة نتائج توصلت كما
 فاعلية( 0600) عيسى دراسة نتائج من وتبُت التمريض، طلبة لدى الدراسي والتحصيل الناقد التفكَت تنمية ُب ادلشكلة
 ربصيل تنمية ُب ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم على قائمة مقًتحة اسًتاتيجية استخدام خالل من النحوية القواعد تدريس
  فاعلية( Ajai, Imoko, & Emmanuel, 2013) واديانويل وإديوكو اجاي دراسة نتائج وأظهرت النحوية، القواعد

 دراسة نتائج توصلت كما الثانوية، ادلرحلة طلبة لدى اجلرب تدريس ُب ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية تأثَت
 لدى الناقد التفكَت مهارات تنمية ُب ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية تأثَت إىل( 0606) والطائى الشجَتى

 .الطلبة

 وسومارمو وبيوديانتو روىاييت دراسة وىي احلايل بحثال لنتائج سلالفة نتيجة إىل توصلت وحيدة دراسة وىنالك
(Rohaeti, Budiyanto & Sumarmo, 2014 )ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية أن نتائجها أظهرت اليت 
 اليت البيئة اختالف إىل االختالف ىذا يعزى وقد اندونيسيا، ُب الطلبة لدى للتعلم الذاٌب التنظيم تطوير ُب فعالة تكن مل

 .الطلبة خصائص اختالف إىل إضافة الدراسة، ىذه هبا أجريت

 التنظيمو  الدراسي التحصيل تنمية ُب ادلنظم ذاتياً  ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية فاعلية تفسَت وديكن
 تعتمد ادلنظم ذاتياً  ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية أن ضمنها من جوانب عدة من احلايلبحث ال ُب  للتعلم الذاٌب
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 التعاون على تركيزىا إىل إضافة تعلمهم، مسؤولية لتحمل اجملال الطلبة تعطي كما تنفيذىا، ُب أساسي بشكل الطلبة على
 ىنالك كان حيث الطلبة، على سًتاتيجيةالا تطبيق خالل جلياً  ذلك ظهر وقد األىداف، إىل للوصول الطلبة بُت البناء

 من للتعلم الطلبة لدى عالية دافعية ىنالك أن واضحاً  كان كما ادلقدمة، واألنشطة الدروس اذباه الطلبة من كبَت تفاعل
 .االسًتاتيجية ىذه تطبيق من سعادهتم عن عربوا الذين الطلبة من العديد وىنالك ،السًتاتيجيةا ىذه خالل

 ادلستقل، والتفكَت االبتكار على الطلبة ادلنظم ذاتياً  ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية تشجع كما
 الدافعية زيادة ُب تساعدىم كما النشط، التعلم بسبب دراستو يتم الذي للموضوع أكرب فهم إىل الوصول ُب وتساعدىم

 أن كما(. O'Brien et al., 2015; Jeng et al., 2015, September) لديهم التعلم ثقافة تطوير وبالتايل للتعلم
 االسًتاتيجية ىذه بداخل ادلقدمة ادلشكلة تكون وأن ادلشكلة، حل موقف أمام ذاتو تنظيم ادلتعلم من تتطلب السًتاتيجيةا

 تتحدى اليت األنشطة من العديد االسًتاتيجية تضمنت حيث العقلي، منوه يناسب دبا اجلهد بذل إىل تدفعو أن على قادرة
 وقدرهتم الطلبة ربصيل على اجيابيا تنعكس نباجلوا ىذه ومجيع ،ادلشكلة حل ُب قدراهتم استثمار على وربفزىم ادلتعلمُت

 .تعلمهم تنظيم على

 ُب ادلتعلم إجيابية ومن النشط، التعلم فكرة من ادلنظم ذاتياً  ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية تدعم كما
 ديارس وأن ادلشكلة دراسة أثناء مستقال يكون وأن ،عمقاً  أكثر بصورة التعلم على ادلتعلم تشجع فهي التعلم؛ موقف

 الذاٌب التنظيمو  تنمية التحصيل ُب فعالة السًتاتيجيةا جعل ُب سامهت العوامل ىذه مجيع ، ادلختلفة التفكَت مهارات
 للتعلم.

 وادلعارف اخلربات ضوء ُب اجلديدة ادلعرفة بناء على ادلنظم ذاتياً  ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية وتركز
 ذبعل كما والتعلم، التعليم عملية فيها ربدث اليت البيئة االعتبار بعُت األخذ مع ادلتعلم، لدى موجودة تكون اليت السابقة

 واليت السابقة ادلعرفة ظل ُب اجلديدة ادلعرفة ببناء ادلتعلم خالذلا من يقوم نشطة، عملية التعلم عملية من االسًتاتيجية ىذه
 ضلو داخلية نزعات ربقيق لديو، أو زلَتة دلواقف تفسَتات تعطي أو ،مشكالتو حل على تساعده أغراض ربقيق إىل هتدف

 (.Barker and piburn, 1997معينة ) مضامُت تعلم

 ومهام دبشكالت ادلتعلم يواجو عندما التعلم عملية حلدوث الظروف أفضل ( أن0660كما يرى مكسيموس )
 حلل ادلتعلم ديارسها اليت الفاعلة األنشطة خالل من ادلعرفة بناء على يساعد التعلم من النوع ىذا إن إذ ،حقيقية

 ذاتياً.ادلنظم  ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية على ينطبق ما ذاوى ،مشكالتو
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 توصيات البحث:
ء ادليدان الًتبوي ُب ضوء نتائج البحث السابقة يقدم الباحث رلموعة من التوصيات اليت يتوقع أن تسهم ُب إثرا

 يلي:وىي  كما 

ث معلمي الًتبية االسالمية على استخدام .0  تدريس ُب ادلنظم ذاتياً  ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية أن حي 
 فعال تأثَت من بحثال اىذ عنو كشف دلا نظراً  بشكل خاص، لفقوا ادةواد الًتبية االسالمية بشكل عام وُب مم

 .التقليدية تدريس بالطريقةال مقابل للتعلم الذاٌب والتنظيم الدراسي التحصيل تنمية ُب ذلا
 دبا زلتواىا وترتيب بتنظيم وذلك خاص، بشكل فقوال ومادة عام، بشكل اإلسالمية الًتبية مقررات ُب النظر إعادة .0

 . ادلنظم ذاتياً  ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية مع ويتوافق يتناسب
االسالمية على ربط ادلنهج الدراسي  ةمعلمي الًتبيتساعد اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة ادلنظم ذاتيًا  .0

 بواقع حياة الطالب.
استخدام اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة ادلنظم ذاتيًا تساعد معلمي الًتبية االسالمية على اجياد بيئة  .2

 تعليمية زلفزة وداعمة للتعلم الذاٌب. 

 استخدام كيفية على لتدريبهم ،الًتبويُت شرفُتوادل اإلسالمية الًتبية دلعلمي مستمرة عمل وورش دورات عقد .5
 فقوال ومادة عام، بشكل اإلسالمية الًتبية مادة وتعلم تعليم ُب ادلنظم ذاتياً  ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية

 .خاص بشكل

 مقترحات البحث:

  توصل إليو البحث من نتائج يوصي الباحث بإجراء البحوث التالية: ُب ضوء ما

والتفكَت  الدراسي دلعرفة أثر اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة ادلنظم ذاتيًا ُب تنمية التحصيل إجراء حبث .0
 االبتكاري لدى طالب ادلرحلة ادلتوسطة.

 النشط،مقارنة بُت اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة ادلنظم ذاتيًا واحدى اسًتاتيجيات التعلم  إجراء حبث .0
 بينهما.دلعرفة الفرق 

إجراء حبث دلعرفة أثر اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة ادلنظم ذاتيًا ُب تنمية التحصيل الدراسي والتنظيم  .0
  الذاٌب ُب مواد الًتبية االسالمية لدى طالب ادلرحلة الثانوية.
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 :والمراجع المصادر
 ُب ادلهارات بعض تنمية على ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية استخدام أثر .(0662).فؤاد زلمود برغوث،

 .غزة اإلسالمية، اجلامعة منشورة، غَت ماجستَت رسالة ،بغزة األساسي السادس الصف لطالب التكنولوجيا

(. العالقة بُت التعلم ادلنظم ذاتيًا والتحصيل األكادديي لدى عينة من طلبة جامعة الَتموك ، 0606).اجلراح ،عبدالناصر
 .2، عدد  0، اجمللة األردنية ُب العلوم الًتبوية ،ج عمان

وعالقتها بالتحصيل  (. اسًتاتيجيات التعلم ادلنظم ذاتيًا ُب ضوء منوذج بينًتيش0606احلسينان ،إبراىيم عبداهلل. )
والتخصص وادلستوى الدراسي واألسلوب ادلفضل للتعليم ، رسالة دكتوراه غَت منشورة ، جامعة االمام زلمد بن 

 .سعود ، كلية العلوم االجتماعية ، الرياض

 االوىل.(. التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائية ، القاىرة، الطبعة 0660).زيتون ،حسن، زيتون، كمال

 .والتوزيع للنشر الشروق دار ،عمان ،العلوم تدريس واسًتاتيجيات البنائية النظرية(. 0662. )عايش زيتون،

(. فاعلية اسًتاتيجية التعلم ادلتمركز حول ادلشكلة ُب تنمية التحصيل والتفكَت االبتكارى 0111سامل، ريهام السيد )
لدى تالميذ التعليم األساسي. رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة  واالذباه ضلو العمل التعاوين ُب مادة العلوم

 طنطا.  

 ُب ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم باسًتاتيجية البيئي التلوث وحدة تدريس فعالية .(0662). عبيد بن زلمد السعدى،
 كلية منشورة، غَت ماجستَت رسالة ،بيشة دبحافظة الثانوي األول الصف طالب لدى الناقد التفكَت تنمية

 .خالد ادللك جامعة الًتبية،

 على البنائي والتعلم ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجييت استخدام فعالية .(0602. )سعيد زلمد مسيحة سليمان،
 دبحافظة ادلتوسط الثاين الصف طالبات لدى العلوم مقرر ُب التعاوين العمل ضلو االذباه وتنمية التحصيل
 .200-00 ،(000)02 الًتبوية، اجمللة ،الطائف

 الناقد التفكَت ُب ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية أثر .(0606) .عليوى حسُت ،يالطائ ،خلف ياسر ،يالشجَت 
 0 عدد اإلنسانية، للعلوم األنبار جامعة رللة ،النبوية السَتة مادة ُب اإلسالمية والًتبية الكرًن القرآن أقسام لطلبة

، 210-106 . 

 ضلوىا واالذباه الدراسي التحصيل على الرياضيات تدريس ُب ويتلى منوذج استخدام أثر .(0606).مشعل زلمد ،الشهراين
 . القرى أم جامعة منشورة، غَت دكتوراه رسالة ،االبتدائي السادس الصف تالميذ لدى

 واالذباه الفراغية اذلندسة مسائل برىنة ُب ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية أثر .(0602. )فايز خالد عبدالقادر،
 وعلم الًتبية لبحوث الدولية اجمللة غزة، زلافظات ُب األساسي العاشر الصف طالبات لدى الرياضيات ضلو

 .002-005 ،(0)0 النفس،
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 القواعد ربصيل لتنمية ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم على قائمة مقًتحة اسًتاتيجية .(0600. )أمحد أمحد زلمد عيسى،
 ،(060)02 الًتبوية، اجمللة ،الثانوي األول الصف طالب لدى والكتايب الشفهي األداء ُب وتطبيقها النحوية
052-262. 

 الدراسي بالتحصيل وعالقتها أبعادىا وربديد التنظيم ذاٌب التعلم اسًتاتيجيات قياس .(0606) .سامل علي سامل الغرايبة،
 .000-10 ،0،عدد واالجتماعية اإلنسانية للعلوم الشارقة جامعة رللة اجلامعيُت، الطلبة من عينة لدى

 الصف تالميذ لدى التناسيب االستدالل تنمية ُب البنائي للتعلم ويتلي منوذج استخدام فاعلية .(0662. )زلمد مرسال،
 .مصر االسكندرية، جامعة منشورة، غَت ماجستَت رسالة ،االبتدائي اخلامس

 ادلدخل حول الثالث العريب ادلؤسبر. الرياضيات وتعلم تعليم عملييت ُب البنائية .(0660) .وديع داؤود مكسيموس،
 ،0 – 5 باألردن، األىلية جرش جامعة مع بالتعاون العلوم، تدريس تطوير مركز والتعلم، التدريس ُب ادلنظومي

 . أبريل

 .ادلسَتة دار: عمان. النفس وعلم الًتبية ُب البحث مناىج( 0605. )امحد سامية ملحم،

 التحصيل ُب التفاعلية الوسائط بيئة باستخدام ادلشكلة على القائم التعلم اسًتاتيجية أثر .(0662) .زلمود هنى ادللكاوى،
 رللة ،األردن ُب العليا األساسية ادلرحلة طالبات لدى العلم ضلو واالذباىات االبتكاري التفكَت مهارات وتنمية

 .012-000 ،(0)00 البصائر،

(. ادلؤسبر الدويل الثاين للموىوبُت وادلتفوقُت ربيت شعار "ضلو 0605).اذليالت ، مصطفى ،رزق،عبداهلل ، اخلواجا ، أمحد
اسًتاتيجية وطنية لرعاية ادلبتكرين" ،جائزة محدان بن راشد آل مكتوم لألداء التعليمي ادلتميز ،جامعة االمارات 

 مايو. 00- 01ة ، العربية ادلتحد

( أثر استخدام خرائط ادلفاىيم على التحصيل واالحتفاظ بالتعلم وتنمية 0660الوسيمي، عماد الدين عبداجمليد. )
االذباىات ضلو مادة العلوم لدى تالميذ ادلرحلة ادلتوسطة بادلملكة العربية السعودية، دراسات ُب ادلناىج وطرق 

 .050-065ادلصرية للمناىج وطرق التدريس ( ،نوفمرب اجلمعية 25التدريس ،عدد)

 مهارات لتنمية ادلشكلة حول ادلتمركز التعلم اسًتاتيجية يوظف تقٌت برنامج .(0606) .صالح احلميد عبد ، اليعقويب
 اإلسالمية اجلامعة ،منشورة غَت ماجستَت رسالة ،بغزة التاسع الصف طالبات لدى العلوم ُب يادلنظوم التفكَت
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