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الملخص
كااان الفااد

ماان الدراسااة التعاار عم ا ماادا اساات دام المعممااين سااتراتيجيتي

الجدول الذاتي ( )KWLوروبنسون ( )SQ3Rالمحوسبتين لتدريس الفيزياء لدا طمبة
الص

العاشر في األردن من وجفة نظرهم تم است دام المنفج الوصافي التحميمايم مان

ااااانل عيناااااة تكونااااات مااااان المعمماااااين والباااااال عاااااددهم ( )211معمماااااا فاااااي العاااااام

 2019/2020واست دمت االستبانة كأداة لجمع بيانات الدراساةم وبعاد اجاراء المعالجاة
االحصاااةية توصاامت الدراسااة إلا وجااود أثاار إسااتراتيجيتي الجاادول الااذاتي ( )KWLوروبنسااون
( )SQ3Rالمحوسبتين لتدريس الفيزياء لدا طمبة الصا

العاشار فاي األردن مان وجفاة نظار

المعممااين يعاازا لمترياار ساانوات ال باارة والمؤهاال العمماايم ولاام توجااد فااروق تعاازا لمجاانسم و ااد
أوصات الدراساة بوارورة اهتماام المت صصاين فاي المنااهج وطارق التادريس بإعاداد دروس
تطبيقيااااة حااااول اسااااتراتيجيتي الجاااادول الااااذاتي ( )KWLوروبنسااااون ( )SQ3Rالمحوساااابتين
لتدريس المواد األ را.
الكممات المفتاحية :استراتيجيتي الجدول الذاتي ( )KWLوروبنسون ()SQ3R
المحوسبتينم الفيزياء.
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............................ )SQ3R( ) وروبنسونKWL( مدى استخدام المعلمين إلستراتيجيتي الجدول الذاتي

Extent of Teachers of Using (KWL) Self-Table & Robinson (SQ3R)
Computerized Strategies to teach Physics of 10th Grade Students in
Jordan from Teachers Point of View
Abstract
The Study Aimed To Identify the Extent of Teachers of Using (KWL)
Self-Table & Robinson (SQ3R) Computerized Strategies to teach Physics of
10th Grade Students in Jordan from Teachers Point of View
The descriptive analytical method is used through a simple which
consisted of the male teachers their number was (100) in the scholastic year
20/8/2019. The questionnaire is used as the tool for collecting the study’s data,
and after conducting the statistical processes the study reached the presence of
the Effect of (KWL) Self-Table & Robinson (SQ3R) Computerized Strategies to
teach Physics of 10th Grade Students in Jordan from Teachers Point of View.
attribute to years of experience, and scientific qualification and the absence of
differences attribute to gender.
The study recommended the necessity for the interest of the
specialists in the curricula and teaching methods to prepare applied lessons
about self-table (KWL) and Robison’s (SQ3R)computerized strategies for
teaching another Subjects.
Keywords: computerized self-table (KWL), and Robinson’s (SQ3R)
strategies, Physics.

- 223: -

مدى استخدام المعلمين إلستراتيجيتي الجدول الذاتي ( )KWLوروبنسون (............................ )SQ3R

مقدمة:
شفدت تكنولوجيا التعميم تقادما فاي عممياة التعمايمم وأصابحت مكوناا لفاذ العممياة فاي
ظل تريرات سريعة طرأت عم الحيااة ككالم والتاي فروات وارورة التعامال ماع التكنولوجياا بكال
التقدم الذي شفدته؛ بفد

التطوير لعناصر النظام التعميمي م وتحقيق القدر األكبر مان الاتعمّم

والتفكير .ومع االنفجار المعرفاي والتطاور الفاةال والساريع فاي مجاال التكنولوجياا لاذا أصابحت
بد من مواكبتفا.
ورورة حتمية ال ّ
أكدت تكنولوجياا التعمايم الحواور والتاأثيرم والقادرة عما تحساين عمميتاي العممياة
ود ّ

التعميميةم وتحسين اتجاهات ودافعياة الطمباة نحاو الاتعممم وزياادة رغباتفم فاي كساب المعرفاة م
وتنويع تفاعل واتصال المعمم والطمباةم وباين الطمباة أنفسافم .وهاذا ماا أكدتاه دراساات عادة مان
أن الطمبة الذين يتعممون باست دام التكنولوجيا يكتسبون المعرفة والمفارة بشاكل أفوال وأسارع
من أ رانفم الذين يدرسون بالطريقة االعتيادية).)Becta, 2018
إن مرحمااة التعماايم األساسااية الاادنيا تشااكل القاعاادة األساسااية التااي تقااوم عميفااا مراحاال
التعمايم األ ارا و اصاة الثانويااةم إذ يعاد تادريس الفيزيااء لمصاافو األساساية هادفا رةيساا فااي
معظم النظم التربوية؛ لما له من أهمية بالرة تنعكس عم الطالب والمجتماع م وتعاد مان أكثار
المواد أهمية وحساسيةم وهي بذلك تحتاج إل

عممية التفاعل ا يجابي(اليماني. .)8102 ،

عد استراتيجية الجدول الذاتي ( )K.W.Lإحدا االستراتيجيات ما وراء المعرفية
وتُ ّ
واستراتيجيات التعمم النشطم التي ظفرت في بداية الثمانينيات عم يد جراهام ديتريك
( )Graham W. Dettrickمتأث ار بأفكار بياجيه ()Piagetم وأطمق عميفا استراتيجية بناء
المعرفةم إذ دم مجموعة من االستراتيجيات التدريسية القاةمة عم النظرية البناةية (عطيةم
.)3129
وتدل حرو

استراتيجية الجدول الذاتي ) (K.W.Lعم

مراحل المعرفة األساسية

الثنثم وهي ) :(Kماذا أعر عن الموووع؟ وترمز لكممة )(Knowم أي المعرفة السابقة؛
و) :)Wماذا أريد أن أعر

عن الموووع؟م وترمز لكممة )(Wantم أي المعرفة المقصودةم

و) :(Lماذا تعممت بالفعل عن الموووع؟م وترمز لكممة )(Learnedم أي المعرفة المكتسبة.
وتقوم هذ اال ستراتيجية عم إعطاء الطمبة الفرصة ليتذكروا ويعرووا ما يمتمكون من معرفة
عن الموووع .ثم منحفم فرصة التأمل والتفكير فيما يرغبون في تعممه بعد المو
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فون عن تقديمفم لممعمم وأ رانفم ترذية راجعة عما تعممو فعميا في نفاية الدرس (حافظم
.)2008
أما استراتيجية روبنسون ()SQ3Rم فتتم ص في اآلتي (الفاشمي والدليميم
:)3119
 -2الحر

()Sم وهو الحر

نظرة عامة عم

األول من كممة ()Surveyم أي المسحم وتعني إلقاء

النصم بحيث يأ ذ الطالب م ططا تمفيديا لممعمومات التي

يتومنفام وكيفية سير في راءة هذ المعمومات.
 -3الحر ()Qم وهو الحر األول من كممة ()Questionsم وتعني طرح األسةمةم
ومع تو ع الطالب بالحصول عم إجابات عن هذ األسةمة.
 -4الحر

()Rم ويتفرع منه ثنث كممات تبدأ بفذا الحر م وهي)Read( :م أي

أ رأم وفيفا يحاول الطالب ا جابة عن األسةمة التي صاغفا في ال طوة السابقة؛

سمعم وفيفا يحاول بتأن شديد أن يجيب وبصوت ٍ
عال عن
()Reciteم أي ِّ

األسةمة التي أثارها سابقا؛ ()Reviewم أي راجعم وفيفا يراجع المادة بتكرار
األجزاء المفمة من النصم وبفذا يتحقق من صحة ا جابات التي أعطاها سابقا.

ومن خالل ماسبق:
يجب ربط االست ارتيجية المناسبة لمادة الفيزياء والتي ي تاؤها المعمم لمطمبة لموصول
ال المعرفة والمفارة المراد اكسابفا لمطمبة.
وذلك باست دام االستراتيجيتين لتعميمفم الفيزياء م طرح االسةمة والبحث عن المعرفة لنجابة
عم التساؤالت م وتحقيق النتاج التعميمي المطموب .
ب طوات :الترذية الراجعة والفد

المنشود وماذا تحقق .

بوجود الوساةل المناسبة والدافعية لدا المتعمم.
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استراتيجية الجدول الذاتي (:)KWL
هناك العديد من التعريفات التي تناولت استراتيجية الجدول الذاتي ()K.W.Lم

فقد عرفتفا أوغل ( )Ogle, 2018بأنفا استراتيجية أو طريقة مؤثرة تعمل عم

بناء

المعن وتكوينه لدا الطمبةم حيث يحدد المتعمم ما الذي يعتقد أن يعرفه عن الموووعم

وماذا يريد أن يعر

عن الموووعم ويطرح األسةمة عم نفسه ويدونفام وبعد القراءة

أو االستماع أو المنحظةم يحدد ما الذي تعممه .وعرففا بيرز ( )Perez, 2008بأنفا

استراتيجية تتومن العص

الذهنيم والتصني م واثارة األسةمةم والقراءة الموجفةم

يحدد فيفا الطالب ما يعرفه من معمومات حول الموووعم ثم يدون ما يريد معرفته

عنهم وبعد ذلكم يبحث عن إجابات لألسةمة التي ام بووعفا؛ ويق أر المعمم النص راءة
صامته أو بصوت عالم أو يق أر الطالب مع زميمه؛ كما يمكن أن ينشئ م ططا
) (K.W.Lبمفرد أو من نل مجموعات صريرة.

وتتميز استراتيجية الجدول الذاتي ( )K.W.Lفي كونفا تجعل المتعمم محور

العممية التعميمية التعمميةم وتؤكد عم

مبدأ التعمم الذاتي والتعمم التعاوني؛ وتتيح

لممتعمم م ار بة تفكير من اجل الوصول لمتعمم المنشود؛ وتعمل عم

جذب انتبا

المتعممين واثارة فوولفم نحو التعمم الجديد؛ كما أنفا تنشط المعرفة السابقةم وربطفا

بالتعمم الجديد؛ وتتيح له تقرير وتحديد ما يريد أن يتعممم وكذلك تقييم تعممه بنفسه؛

كما تساعد في بناء تعمم ذي معن م وذلك من نل تنظيم المعرفة السابقة وتوظيففا
في التعمم الجديد؛ با وافة إل أنفا تساعد في تصحيح المعمومات والمفاهيم ال اطةة

لدا المتعممم وذلك من نل مقارنة المعار السابقة بالمعار الجديدة؛ كما أنه يمكن
است دامفا في جميع المجاالت العممية وم تم

المراحل التعميمية (العفيفيم .)2013

وتقسم استراتيجية الجدول الذاتي ()KWLم إل أربع مراحل عم النحو اآلتي

(الفاشمي والدليميم :)3119

 مرحمة ما بل القراءة :وتفد

هذ المرحمة االستطنعية إل مساعدة الطمبة عم تذكر

كل ما يعرفونه عن الموووع من معمومات وبيانات واستدعاةه .وهنا يدون المعمم
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والطمبة منحظاتفم وأفكارهم الرةيسية في العمود األول من الجدول الذاتي .والمحور
الثاني من هذ المرحمة هو تحديد (ما الذي أريد أن أعرفه؟)م وهنا يبدأ الطمبة بتحديد
أهدا

القراءةم والتي يمكن صياغتفا عم شكل أسةمةم والتي يجري تدوينفا في العمود

الثاني.
 مرحمة أثناء القراء ة :بعد تدوين األسةمةم يد ل الطمبة مرحمة أثناء القراءةم والتي يبدأ
فيفا الطمبة بالبحث عن إجابات ألسةمتفم.
 مرحمة ما بعد القراءة :وهنا يبدأ الطمبة بتعبةة العمود الثالث من الجدول بمعمومات
واجابات م تمفة تشكل ما تعممو من راءتفم .واذا احتاج الطمبة إل معمومات إوافية
ارجة عن نطاق األسةمة التي جرا طرحفام يجري تدوينفا في العمود الثالث.
 مرحمة تطوير النموذج األصمي :وفي هذ المرحمة دعوة لمبحث والتعممم حيث يزيد الطمبة
من أسةمة جديدة تشكمت في أذهانفم بعد القراءة .ويجب عم المعمم أن يشجع الطمبة
عم البحث والتقصيم وعدم التو

عند نقطة معينةم ألن المعرفة مستمرة وال حدود

لفا.

استراتيجية روبنسون ()SQ3R
تعد استراتيجية روبنسون ( )SQ3Rإحدا االستراتيجيات ما وراء المعرفيةم وهي
استراتيجية منظمة ووعفا روبنسون عام ( )2:52لمساعدة الطمبة في راءة الكتب
فعالةم وتدع أيوا باسم استراتيجية القراءة المركزة (الموسويم
والنصوص العممية بطريقة َّ

.)3123

وتتميز هذ االستراتيجية في صنحيتفا لقراءة معظم المواد األكاديمية كالعموم
بأنواعفا والفنون وا نسانياتم ولكنفا ال تصمح لقراءة الموووعات ذات الطبيعة الر ميةم
كالرياويات وا حصاءم كما أنفا تجعل القراءة عممية نشطةم مما يساعد عم انتبا القارئ
وتحسين تذكر  .وتجري وفق ال طوات اآلتية (الفاشمي والدليميم :)3119
 )2يتساءل المتعمم وهو يتصفح الموووع :وفي هذ ال طوة يحول اسم الدرس وعناوينه
الفرعية إل أسةمةم ويق أر األسةمة في نفاية كل عنوان رةيس أو فرعيم ويسأل نفسه:
ماذا تعممت من هذا النص؟
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 )3يبدأ بالقراءة :وفي هذ ال طوة يبحث عن إجابة لألسةمةم ويد ق النظر في الصور
والجداول والرسومات التوويحيةم ويعيد راءة الفقرات التي لم يففمفا جيدام ويحدث
نفسه بما ففمه من الفقرة بل االنتقال إل الفقرة التالية.
 )4يسمع كل مقطع بعد راءته مباشرة :وفي هذ ال طوة يم ص إجابته عن األسةمةم
يدون بأسموبه أبرز األفكار الواردةم ويركز عم النقاط المفمة في الموووع بووع ط
تحتفا.
 )5يراجع ما أر باستمرار :وفي هذ ال طوة يكتب أسةمة حول الموووع بكاممهم ويكتب
أسةمة حول المنحظات التي دونفا أثناء القراءةم ويتصفح الموووع بأكممه مرة أ را
ليتذكر النقاط الرةيسة فيهم ويجيب عن األسةمة الفامشية دون النظر لمموووعم ويكتب
األسةمة الصعبة عم بطا ات اصة لمراجعتفا فيما بعد.
مثال عم ذلك  :الفيزياء لمص

التاسع :درس االالت البسيطة:الرافعة:

يمكن است دام استراتيجية روبنسون :
 =2تحويل عنوان الدرس ال اسةمة :ما هي الرافعة؟
ما تركيبفا؟
كي

تعمل؟

ما اهميتفا في حياتنا؟
 =3يق أر  :من الكتاب  /نموذج  /رسم توويحي /عرض
 =4يسمع كل مقطع بعد راءته مباشرة  :تدوين المعمومات واالفكار باسموب الطالب
 =5يراجع ما أر باستمرار :يكتب االسةمة واالجابات عميفا
وتدوين اسةمة لم يستطع اجابتفا ( السؤال الثالث /مثن)

حوسبة االستراتيجيات:
يتسم العصر الح الي بالتوسع والتقدم في جميع المجاالتم و د أحدث التقدم العممي
والتطور التكنولوجيا الفاةل أث ار كبي ار في العممية التعميمية التعممية التي تطورت بدورهام إذ
أصبحت تسفم وبشكل كبير في

مق التصورات ا يجابية لدا ا نسانم بما تفرز من

نظرياتم وأسس كفيمة بتزويد بالقدرات النزمة

حداث التريير في بيةة المجتمع نحو

األفولم كما أسفمت نتاةج البحوث والدراسات التي أجريت في مجال التربية وعمم النفسم
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والتي نادت بورورة الربط بين المناهج الدراسية وتكامل أجزاةفام إل زيادة االهتمام بالمناهج
الدراسية وتطويرها (.)Aroon2016
وتعد ت كنولوجيا التعميم عممية منفجية لتحسين العمل ا نسانيم تقوم عم إدارة تفاعل
بشري منظم مع مصادر التعمم المتنوعة لتحقيق أهدا

محددة .كما أنفا تشير إل الجوانب

العممية والفندسية والفنية وا داريةم المست دمة في تناول المعمومات ومعالجتفا وتطبيقفام
وتناول الحواسيب وتفاعمفا مع ا نسان واآلالت والقوايا االجتماعية واال تصادية والثقافية
المرتبطة بفا (الفاشمي والدليميم  .)3119ولومان مسايرة هذا التوسع المعرفيم والتطور
العممي والتقنيم وتحقيقا لمبدأ تكنولوجيا التعميم الذي يعد أبرز مفارات القرن الحادي
والعشرينم يصبح دور التربية هو تنمية الطالب في جميع الجوانب المعرفية والمفارية
والوجدانيةم وذلك بأساليب واستراتيجيات تدريس حديثة متعددةم تررس في الطالب توظي
التكنولوجيا في الحياة اليومية.
حصل في العقدين األ يرين تحول في تدريس العمومم وذلك من نل تركيز القادة
التربويين عم

العممية التربوية بعناصرها مجتمعةم وب اصة الطمبة المحور الرةيس لفذ

العمميةم ليصبحوا جميعفم عم
تواجففمم وأن يكونوا عم

مستوا ِ
عال من القدرة

عم

ت طي الصعوبات التي

در رفيع من الثقافة في المستويات التعميمية كافة .وبناء عم

مشروع ( )3172العموم لكل األمريكان الذي دمته المؤسسة األمريكية لتقدم العموم
American Association for the Advancement of Science (AAAS,
بد من أن يكون هناك
)1989م الذي يفد إل تحقيق ثقافة عممية في الررفة الصفيةم فن ّ
بحث واستقصاء عممي بدال من حفظ المعمومات التي انتمت إليفا الطريقة االعتيادية في
التعميمم إذ إن طبيعة العموم معتمدة عم مبدأ التقصيم وتعميمفا يتطمب ففما وفق التفكير
تعممفا من نل تفاعل الطمبة مع األنشطة واألدوات
العمميم أو الطراةق العممية التي يتم ّ
لتمبية حاجاتفم ورغباتفم (عطام .)3113
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أستنتج:
من نل التطورات في تعمم العموم الحاجة إل دافعية عالية لدا المتعمم؛ إذ تعد
الدافعية من إحدا القوايا المفمة في الموا

الصفيةم فتدني التحصيلم والمشكنت

السموكية نحو التعمم يمكن أن تكون ناجمة عن تدني الدافعيةم وهذا يعزا إل غياب الدافعية؛
إذ إن لفا درة كاممة عم

حل المشكنت التي د تواجففم .ولعل من الوساةل المجدية

لمدافعية تصميم مواد تعميميةم يستطيع المعممون إثارة انتبا الطمبة لما د فيفا من نقاط وة
جاذبة م با وافة إل

است دام التقنيات السمعية والبصرية واألنشطة المحوسبة التي

تساعدهم في الترمب عم صعوبات التعمم وتعمل عم استثارتفم نحو التعمم بأفول الوساةل
التعميمية.
واذا ا تصرنا مصطمح العموم في عمم الفيزياء نجد انه ومنذ القدم والعمماء يسبرون
أغوار هذا العمم بالعديد من التجارب ثبات النظريات العممية فون عن نفيفام كي
العمم يعتبر الركيزة األساسية التي تنبثق منفا اعدة (:كي

ال؟ وهذا

تعمل األشياء من حولنا) وعميه

نجد أن طمبة العموم اليوم ينظرون إل تجارب الفيزياء بمنظور التحدي والمتعة التي ال ت مو
من الصعوبة في بعض األحيانم وأكد ( نادرم  )3113أن تدريس العموم عامة والفيزياء
اصة بدون است دام الم تبر د يكون نا صاَ م ففي العقود األ يرة لم يعد الم تبر مكانا
ثبات ما يعرفه الطمبة مسبقا من حقاةق ومبادئ عممية م ولم تعد الدروس العممية منفصمة

عن الدروس النظرية م إنما أصبح الم تبر مكانا يستثار فيه التفكير وتكتش

فيه الحقاةق

وأصبح التدريس العممي والنظري يكمل احدهما األ ر.
وأشار كن من أونال وأوزدمير( )ϋnal & Őzdemi , 2014إل أن م تبر الفيزياء
د صمم أيوا لتكوين بنية تعميمية جيد توطد العن ات بين المتعممين حيث أنفم يعممون في
مجموعات تعاونيه كبيرة كانت أو صرير لحل المشكنت واثبات الفرويات وعميفا يجب أن
يفعل م تبر الفيزياء بالشكل الصحيح ما لم يحدث هناك مشكنت في تنفيذ .
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الدراسات السابقة:
=2دراساة جيميتاا ( )Geleta,2016والتاي هاادفت إلا التعار عما نتيجاة تاوافر واساات دام
م تب ارات العمااوم فااي التحصاايل األكاااديمي لمطاانب فااي والكيمياااء والفيزياااء فااي الماادارس
الثانويااة فااي منطقااة إيمااو بااو ار بااو ار م جنااوب غاارب إثيوبيامحيااث تاام أ ااذ العينااات العنقوديااة
متعااددة المراحاال ال تيااار مااا مجموعااه  519طالبااا و  211معماام ماان  23مدرسااة ثانويااة
بشااكل عش اواةيم وتاام اساات دام االسااتبيان و اةمااة مراجعااة مااد نت م تباار العمااوم وور ااة
االساات دام غياار الفعااال لم تب ارات العمااوم فااي الماادارس الثانويااة ياارتبط با نجااازات الوااعيفة
لمطنب في امتحان شفادة الثانوية العامة ا ثيوبياة الموحادة) (EGSLCEكاذلك ماة تاوافر
الماااوارد المتاحاااة والتعامااال معفاااا بشاااكل غيااار صاااحيح واالسااات دام غيااار الصاااحيح لمماااواد
الم تبرية العممية يؤدي إل إهدار الماوارد وتقميال فعالياة م تبارات العماوم وتقميال التحصايل
الدراسي لمطنب في المدارس الثانوية في منطقة إيمو بو ار.
 =3دراساة أديماي ودانجياوم  ) Danjuma&Adeleye, 2015) ,التاي تناولات تاأثير تاوافر
المواد التعميمية واست دامفا الفعال مثل األجفزة الم تبرية األساسية عم مو

المتعمماين

من الفيزياء واهتمامفم المستمر أثناء تقديم الموووع موتم است دام مسة طانب ومادرس
واحد من كل من المدارس الثانوية العشرة الم تارة عشواةيا في منطقة كارو لمحكام المحماي
بوالية نصراوة في نيجيرياموتم تحميل البيانات التي تم جمعفا من انل اسات دام اساتبيانات
من كل من المعمماين والطانب باسات دام النساب المةوياة م وأظفارت النتااةج أن أكبار عااةق
أمام التدريس الفعال لمفيزياء في هذ المدارس هو عادم وجاود األجفازة والمعادات الم برياة
النزمة و مة است دام المتوافر منفام وثبت أيوا أن االست دام الفعال لفذ الماواد لاه تاأثير
إيجابي عم الطنب.
 =4دراسة أفكان وديميرباش ) ) afacan& Demirbaṧ,2013والتي هدفت الا استكشاا
وتقديم الحمول لممشاكل التي يواجفا معممو العموم فاي م تبار العماوم .يعتماد البحاث عما
دراسة حالة وهي إحدا طرق البحث النوعي .شممت العينة  45معمما لمعماوم والتكنولوجياا
يعممااون فااي الماادارس الوا عااة فااي وسااط واواحي رشاافر فااي تركيااا .تاام اساات دام اسااتبيان
يتومن سؤالين مفتوحين كأداة لجمع البيانات .تعروت البيانات التاي تام جمعفاا مان انل
االساااتبيانات لتحميااال المحتاااوا .أشاااارت نتااااةج الدراساااة إلااا أن غالبياااة المشااااركين ااادموا
- 2248 -

مدى استخدام المعلمين إلستراتيجيتي الجدول الذاتي ( )KWLوروبنسون (............................ )SQ3R

استجابات يمكن تصنيففا إل مشاكل ناتجاة عان الساياق (الفصال  /المدرساة  /الم تبار) م
تميفا المشكنت المتعمقة بالمعممين والمتعمقة بالطنب.
=5اجاارا أيااوب ( 3121دراسااة اسااتفدفت المشااكنت التااي يواجفااا مدرسااي العمااوم (الفيزياااء
مالكيمياء م األحياء) في است دام الم تبر في محافظة ديالي في العراق حياث وجاه الباحاث
سؤاال عم عينة استطنعية منفم عن تمك المشكنت والصاعوبات التاي تاواجففم فاي تنفياذ
الم تباار وعم ا أساااس الج اواب وال باارة السااابقة تاام بناااء أداة البحااث وهااي االسااتبيان التااي
وزعت عمة  71معمما ومعممة من  33مدرسة ثانوية وكانات نتيجاة هاذ الدراساة أن اكبار
المشااكنت هااي أن الحصااص الدراسااية ال تكفااي وا اال المشااكنت هااي أن التجااارب العمميااة
تحمل المعمم جفدا إوافيا.
 = 6ام كن من عمي ومحمد ( )311:بدراسة هدفت ال

استطنع آراء معممي ومعممات

الفيزياء في محافظة ديالي في العراق حول أسباب عزوففم عن است دام الم تبر
ونشاطاته العممية أثناء يامفم بتدريس الفيزياء في المرحمة الثانوية وتكونت عينة
الدراسة من  44معمما ومعممة لمفيزياء وتم است دام المنفج الوصفي واست دام االستبانة
كادا لجمع البيانات وكانت أهمنتاةج هذ الدراسة هي عدم توافر و ت كافي لتحوير
واعداد التجارب العممية وعدم وجود دروس في الجدول م صصة لمجانب العممي وأن و ت
الدرس غير كافي جراء التجارب العممية وكثرة عدد الطنب في الص

الواحد وعدم توافر

الماء والكفرباء والحرارة في الم تبرات وعدم وجود محفزات لممعمم جراء التجارب وعدم
وجود مشر أو مساعد م تبر يقوم بإعداد وتجفيز التجارب.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
عند استعراض وا ع تدريس الفيزياء في المدارس تتجم

جممة من المشكنت التي

ترتبط أساسا بالنظرة إل مففوم المادة والطريقة التي تتبع في تعميمفا وتحديد الراية منفا م
ومن نل ندرة الدراسات التي تناولت موووع الدراسة يعد مشكمة تحتاج إل بحث.
كما ينحظ الباحث بعممه من نل برته بالعمل في مجال تدريس الفيزياء سنوات
في المدارس الحكومية م أنه ال توجد منفجية واوحة في تدريس المادةم مما انعكس سمبا
عم أداء الطمبة.
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ما مدا است دام المعممين ستراتيجيتي الجدول الذاتي ( )KWLوروبنسون ()SQ3R
المحوسبتين لتدريس الفيزياء لدا طمبة الص

العاشر في األردن من وجفة نظرهم؟

أسئلة الدراسة:
تجيب الدراسة عن األسةمة التالية:
.2

ما صعوبات تنفيذ كتاب التدريب العممي لمادة الفيزياء المقرر لمص

العاشار مان وجفاة

نظر معممي الفيزياء ؟
 .3ما المقترحات لحل صعوبات تنفياذ كتااب الفيزيااء لمصا

العاشار مان وجفاة نظار معمماي

الفيزياء ؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصاةية في مدا است دام المعممين ستراتيجيتي الجدول
الذاتي ( )KWLوروبنسون ( )SQ3Rالمحوسبتين لتدريس الفيزياء لدا طمبة الص
العاشر في األردن من وجفة نظرهم يعزا لمترير الجنس والمؤهل العممي ؟

أهمية الدراسة:
تتأت

أهمية الدراسة من أهمية الموووع الذي تناولتهم مما يعد إوافة جديدة

لممكتبة العربية .أما من الناحية العممية تتمثل أهمية الدراسة في إمكانية استفادة الفةات
التالية منفا:
 .2المفتمون بالميدان التربوي من معممي ومشرفي ومسؤولين لمتعر

عم مدا است دام

المعممين لفاتين ا ستراتيجيتين.
 .3الباحثون من نل جعل الدراسة نواة لدراسات مشابفة.

التعريفات اإلجرائية:
 استراتيجية الجدول الذاتي ( :)K.W.Lاستراتيجية تعميمية تسير عم
منظمة تعتمد عم استدعاء معار

وفق

طوات

الطالبة السابقةم واطنق رغبتفا في االستزادة من

المعموماتم ثم الوعي بما جرا تعممه .وتسير هذ االستراتيجية عم ثنث طوات :ماذا
أعر ؟م ماذا أريد أن أعر ؟م ماذا تعممت؟
 استراتيجية روبنسون ( :)SQ3Rاستراتيجية تعميمية تسير عم

وفق

مس

منظمة ومتسمسمةم هي :المسحم وطرح األسةمةم والقراءةم والتسميعم والمراجعة.

حدود الدراسة ومحدداتها:
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تتحدد نتاةج الدراسة الحالية في ما يأتي:
 الحدود الزمنية :تُجرا هذ الدراسة نل العام الدراسي .312:/3129 الحدود المكانية :المدارس الحكومية في عمان. الحدود الموووعية :تتحدد هذ الدراسة ونتاةجفا بأدوات جمع البيانات ودالالتصد فا وثباتفام واجراءاتفام وطبيعة المجتمع والعينة من المعممين .عم
تطبيق

المعممين

موووع

ستراتيجيتي الجدول الذاتي ( )KWLوروبنسون ()SQ3R

ا لمحوسبتين لتدريس الفيزياء لدا طمبة الص

العاشر عمميا دا ل الررفة الصفية.

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة:
تم است دام المنفج الوصفي التحميمي لمنءمته الغراض الدراسة.

مجتمع الدراسة:
معممي ومعممات الفيزياء لمص

العاشر لممدارس الحكومية في محافظة العاصمة.

عينة الدراسة:
ا تيار عدد من المعممين والمعممات في الص

العاشر والبال عددهم ( )211معمما

في العام .312:/3129

أداة الدراسة:
االستبانة بعد االطنع عم األدب النظريم والدراسات السابقة المتعمقة بالموووع.

صدق األداة:
لمتحقااااق ماااان صاااادق االداةم ُيعاااارض األداة عماااا مجموعااااة ماااان أساااااتذة الجامعااااات
المت صصااين فااي مجااال المناااهج وأساااليب وتدريساافام وطمااب ماانفم إبااداء ال ارأي حااول ماادا
تمثيمفا ومنءمتفا ألهدا

الدراسةم فون عن صياغتفا المرويةم ود تفا العممية.
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ثبات االداة:
لمتحقااق ماان ثبااات هااذا االداةم تاام ا تيااار عينااة ماان ااارج عينااة الدراسااةم وتاام تطبيااق
االداة ماارتين بفااارق أساابوعين بااين التطبيقااينم واساات رج معاماال الثبااات بااين التطبيقااين وبم ا
 1.99وهو مناسب لمدراسة..

المعالجة اإلحصائية:
تم است دام المعالجات ا حصاةية التالية:
 =2المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
 =3تحميل التباين األحادي .One Way Anova
 =4معامل كرونباخ ألفا لمثبات

نتائج الدراسة:

 -2ما صعوبات تنفيذ كتاب التدريب العممي لمادة الفيزياء المقرر لمص
وجفة نظر معممي الفيزياء ؟
لرايات التعر

عم

العاشر من

صاةص متريرات الدراسة االحصاةية فقد تم حساب المتوسطات

الحسابية واالنحرافات المعيارية بحسب ما يظفر في الجدول ()2
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جذول (:)1
انًتىعطاخ انحغاتُح واالَحشافاخ انًؼُاسَح نصؼىتاخ تُفُز كتاب انتذسَة انؼًهٍ نًادج انفُضَاء
انًمشس نهصف انؼاشش يٍ وجهح َظش يؼهًٍ انفُضَاء
االَحشاف
انىعط
انًغتىي
انفمشج
انتشتُة
انًؼُاسٌ
انحغاتٍ
َىجذ غًىض فٍ أهذاف كتاب
يشتفغ
0.66
4.24
1
انفُضَاء.
َشكض انًؼهًىٌ ػهً األهذاف انًؼشفُح
يشتفغ
0.73
4.23
2
ػُذ تذسَظ كتاب انفُضَاء.
ًَكٍ انمىل أٌ أهذاف كتاب انفُضَاء
يشتفغ
0.54
4.17
3
انتؼهًُُح ال تتُاعة يغ لذساخ انطهثح.
َجذ أٌ يحتىي كتاب انتذسَة نًادج
يشتفغ
0.61
4.13
4
انفُضَاء ال َتُاعة ولذساخ انطهثح.
َتصف كتاب انفُضَاء تكثشج انًفاهُى
يشتفغ
0.64
4.12
5
انًجشدج.
َىجذ ػذو تشاتط فٍ فصىل كتاب
يشتفغ
0.70
4.10
6
انفُضَاء نهصف انؼاشش.
َفتمش كتاب انفُضَاء نهتطثُماخ انحذَثح
يشتفغ
0.75
4.07
7
راخ انصهح تحُاج انطانة.
َفتمش كتاب انفُضَاء نؼُصش انتشىَك
يشتفغ
0.82
4.02
8
وانتتاتغ.
تىجذ لهح فٍ األيثهح انؼًهُح انتٍ
يشتفغ
0.74
4.00
9
َحتىَها كتاب انفُضَاء .
يشتفغ
7.57
4.11
االجًانٍ انؼاو

يمثل الجدول أعن

يم الوسط الحسابي واالنح ار

لممتوسط الحسابي كان لمسؤال ( )2والذي ينص عم

المعياري حيث أعم

يمة

" يوجد غموض في أهدا

كتاب

الفيزياء"..م حيث بمرت يمة المتوسط الحسابي ( )5.35وبانح ار
ا ل متوسط حسابي كان لمفقرة ( ):والتي تنص عم

" توجد مة في األمثمة العممية التي يحتويفا

كتاب الفيزياء " والتي بم متوسطفا الحسابي ( )5.11بانح ار
العام فقد بم ( )5.22وبانح ار

معياري ()1.77م كما ان

معياري ()1.85م اما المتوسط

معياري ( )1.68وبمستوا عام مرتفعم ويمكن تفسير ذلك

من نل أن المعممين يجدون ان هناك صعوبات عدة تواجه المعممين عند تدريس المادة
األمر الذي يتطمب تدريب المعممين عم ذلك.
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 .3ما المقترحات لحل صعوبات تنفيذ كتاب الفيزياء لمص

العاشر من وجفة نظر معممي

الفيزياء ؟
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية بحسب ما يظفر في الجدول ()3
جذول (:)2
انًتىعطاخ انحغاتُح واالَحشافاخ انًؼُاسَح نًمتشحاخ حم صؼىتاخ تُفُز كتاب انفُضَاء نهصف
انؼاشش يٍ وجهح َظش يؼهًٍ انفُضَاء
انىعط االَحشاف
انًغتىي
انفمشج
انتشتُة
انحغاتٍ انًؼُاسٌ
َُؼذو انًُاخ انتؼهًٍُ انًُاعة فٍ انًختثش
يشتفغ
0.71
4.05
17
نتُفُز كتاب انتشتُح انؼًهُح نًادج انفُضَاء.
َفتمش انًختثش ألجهضج يغاَذج ًَكٍ يٍ
يشتفغ
0.64
خالنها تُفُز كتاب انتشتُح انؼًهُح نًادج 3.88
11
انفُضَاء.
تُؼذو انمذسج نذي يؼهى انفُضَاء فًُا َتؼهك
يشتفغ
0.63
تاالداسج انصفُح نتُفُز كتاب انتشتُح انؼًهُح 3.95
12
نًادج انفُضَاء.
تفتمش انًذسعح انًىاسد انًانُح انتٍ ًَكٍ يٍ
يشتفغ
0.69
4.07
13
خالنها تىفُش انًؼذاخ انالصيح فٍ انًختة
ًَكٍ وصف انؼاللح تٍُ االداسج وانًؼهًٍُ
يشتفغ
0.64
4.00
14
تأَها غُش فؼانح.
َىاجه انًؼهى صؼىتاخ ػذَذج نتُفُز كتاب
يتىعط
0.90
انتشتُح انؼًهُح نًادج انفُضَاء تؤدٌ نفشم 3.54
15
انؼًهُح انتؼهًُُح
يشتفغ
0.56
4.25
َىجذ اكتظاظ كثُش تئػذاد انطهثح فٍ انًختثش .
16
َفتمش يؼهى انفُضَاء نهمذسج ػهً انغُطشج ػهً
يتىعط
1.00
انطهثح أثُاء تُفُز كتاب انتشتُح انؼًهُح نًادج 2.73
17
انفُضَاء.
يشتفغ
0.48
3.80
االجًانٍ انؼاو

يمثل الجدول أعن يم الوسط الحسابي واالنح ار

المعياري م حيث أعم

يمة لممتوسط

الحسابي كان لمسؤال ( )27والذي ينص عم " يوجد اكتظاظ كبير بإعداد الطمبة في الم تبر "م
حيث بمرت يمة المتوسط الحسابي ( )5.36وبانح ار

معياري ()1.67م كما ان ا ل متوسط

حسابي كان لمفقرة ( )28والتي تنص عم " يفتقر معمم الفيزياء لمقدرة عم السيطرة عم الطمبة
أثناء تنفيذ كتاب التربية العممية لمادة الفيزياء " والتي بم متوسطفا الحسابي ( )3.84بانح ار
معياري ()2.11م اما المتوسط العام فقد بم ( )4.91وبانح ار
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مرتفعم ويمكن تفسير ذلك من نل أنه يمكن ايجاد العديد من المقترحات التي من نلفا يمكن
تنفيذ كتاب الفيزياء لمص
-

العاشر.

هل توجد فروق ذات داللة إحصاةية في مدا است دام المعممين ستراتيجيتي الجدول
الذاتي ( )KWLوروبنسون ( )SQ3Rالمحوسبتين لتدريس الفيزياء لدا طمبة
الص

-

العاشر في األردن من وجفة نظرهم يعزا لمترير الجنس والمؤهل العممي ؟

الجنس

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية يعزا لمترير الجنس كما تم تطبيق
تم حساب
ّ
ا تبار ( )t-testويظفر الجدول ( )4ذلك.
انجذول ()3
انًتىعطاخ انحغاتُح واالَحشافاخ انًؼُاسَح واختثاس خ فٍ يذي اعتخذاو انًؼهًٍُ إلعتشاتُجُتٍ
انجذول انزاتٍ ( )KWLوسوتُغىٌ ( )SQ3Rانًحىعثتٍُ نتذسَظ انفُضَاء نذي طهثح انصف
انؼاشش فٍ األسدٌ يٍ وجهح َظشهى َؼضي نًتغُش انجُظ ؟
يغتىي
االَحشاف لًُح
عط
انًجال
انًتى ّ
انجُظ انؼذد
انذالنح
انًؼُاسٌ خ
انحغاتٍ
0.196 1.300
0.63
3.49
57
ركش
انفُضَاء
0.65
3.63
57
إَثً

-

تشير النتاةج في الجدول ( )5إل عدم وجود فروق ذات داللة إحصاةية عند مستوا
( )α ≥ 1.16في مدا است دام المعممين ستراتيجيتي الجدول الذاتي ()KWL
وروبنسون ( )SQ3Rالمحوسبتين لتدريس الفيزياء لدا طمبة الص
األردن من وجفة نظرهم يعزا لمترير الجنس م استنادا إل

العاشر في

يمة (ت) المحسوبة إذ

بمرت ( )1.769وبمستوا داللة ( )0.512لمدرجة الكمية .
-

المؤهل العممي
لإلجابة عن هذا السؤال تم است دام تحميل التباين األحادي تعزا لممؤهل العممي.
والجدول ( )5يبين المتوسطات الحسابية وا نحرافات المعيارية لمستويات ال برة
الثنثة.
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انجذول ()4
انًتىعطاخ انحغاتُح واالَحشافاخ انًؼُاسَح يذي اعتخذاو انًؼهًٍُ إلعتشاتُجُتٍ انجذول
انزاتٍ ( )KWLوسوتُغىٌ ( )SQ3Rانًحىعثتٍُ نتذسَظ انفُضَاء نذي طهثح انصف
انؼاشش فٍ األسدٌ يٍ وجهح َظشهى َؼضي الختالف انًؤهم انؼهًٍ
انًؤهم
انؼهًٍ
انفُضَاء

دتهىو ػال
انؼذد
27

-

انًتىعط
انحغاتٍ
4.134

تكانىسَىط
االَحشاف
انًؼُاسٌ
0.42

انؼذد
47

فىق انثكانىسَىط

انًتىعط
انحغاتٍ
3.769

االَحشاف
انًؼُاسٌ
0.84

انؼذد
47

انًتىعط
انحغاتٍ
3.885

االَحشاف
انًؼُاسٌ
0.79

يتوح من الجدول ( )5أن أعم المتوسطات الحسابية كانت لدا المستجيبين ممن
لديفم مؤهل دبموم عال .ولمعرفة داللة هذا اال تن

حسب مترير ال برةم تم إجراء

ا تبار تحميل التباين األحادي والجدول ( )6يبين ذلك:
انجذول ()5
َتائج تحهُم انتثاٍَ األحادٌ فٍ يذي اعتخذاو انًؼهًٍُ إلعتشاتُجُتٍ انجذول انزاتٍ ()KWL
وسوتُغىٌ ( )SQ3Rانًحىعثتٍُ نتذسَظ انفُضَاء نذي طهثح انصف انؼاشش فٍ األسدٌ يٍ وجهح
َظشهى َؼضي الختالف انًؤهم انؼهًٍ
يتىعط
يغتىي
لًُح
لًُح
دسجاخ
يجًىع
يجًىع
يصذس
انذالنح
F
F
انحشَح
انًشتؼاخ
انؼُصش
انًشتؼاخ
انتثاٍَ
*Sig.
انًحغىتح انجذونُح
DF
SOS
MS
تٍُ
2
1.99
3.99
انًجًىػاخ
داخم
0.015
*3.732 4.25
انفُضَاء
97
0.47
115.84
انًجًىػاخ
177
243.97
انًجًىع
تٍُ
2
1.26
2.51
انًجًىػاخ
انذسجح
داخم
0.028
*3.732 3.63
97
0.35
85.53
انكهُح
انًجًىػاخ
انًجًىع

88.04

177
* دانح إحصائُا

يظفر من الجدول ( )6وجود فروق ذات داللة إحصاةية في مدا است دام المعممين

ستراتيجيتي الجدول الذاتي ( )KWLوروبنسون ( )SQ3Rالمحوسبتين لتدريس الفيزياء لدا طمبة
الص

العاشر في األردن من وجفة نظرهم يعزا ال تن

المؤهل العممي م وكذلك عم الدرجة

الكمية .حيث كانت يم ( )Fالمحسوبة أ ل من القيم الجدولية لا ( )Fلمادة الفيزياء.
- 2256 -

مدى استخدام المعلمين إلستراتيجيتي الجدول الذاتي ( )KWLوروبنسون (............................ )SQ3R

النتائج والتوصيات
النتائج:
 .1است دام المعممين

ستراتيجيتي الجدول الذاتي ( )KWLوروبنسون ()SQ3R

المحوسبتين لتدريس الفيزياء لدا طمبة الص

العاشر في األردن من وجفة نظرهم كان

بدرجة مرتفعة.
 .0عدم وجود فروق ذات داللة إحصاةية عند مستوا ( )α ≥ 1.16في مدا است دام
المعممين

ستراتيجيتي الجدول الذاتي ( )KWLوروبنسون ( )SQ3Rالمحوسبتين

لتدريس الفيزياء لدا طمبة الص

العاشر في األردن من وجفة نظرهم يعزا لمترير

الجنس
 .3وجود فروق ذات داللة إحصاةية في مدا است دام المعممين ستراتيجيتي الجدول الذاتي
( )KWLوروبنسون ( )SQ3Rالمحوسبتين لتدريس الفيزياء لدا طمبة الص
في األردن من وجفة نظرهم يعزا ال تن

العاشر

المؤهل العممي

التوصيات:
في ووء نتاةج الدراسة يوصي الباحث بما يمي:
 .2عقد دورات تدريبية لممعممين أثناء ال دمةم تتناول موووع استراتيجيات التدريس من
حيث ماهيته م ومكوناته م واستراتيجياته م وطرق التدريب عميفا م مما د يساعد في
إكسابفم مفارات التدريس م والتي يعد تطبيقفا من األهمية بمكان م اصة في مراحل
التعميم العام الذي يسود الطريقة التقميدية في التدريس.
 .3ورورة اهتمام المت صصين في المناهج وطرق التدريس بإعداد دروس تطبيقية حول
استراتيجيتي الجدول الذاتي ( )KWLوروبنسون ( )SQ3Rالمحوسبتين لتدريس مادة
العموم
 .4إعداد نشرات تربوية لممعممين في م تم

الت صصات ؛ لمتعري

باستراتيجيتي الجدول

الذاتي ( )KWLوروبنسون ( )SQ3Rالمحوسبتين لتدريس العموم.م وطرق تطبيقه م
ومزايا م ودور كل من المعمم والمتعمم فيه.
 .5توويح مفصل لكل إستراتيجية  :ماهيتفا م ونماذج لكل إستراتيجية م وكيفية تطبيقفا في
مراحل التعميم الم تمفة
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 .6إجراء دراسة ميدانية تتناول تطبيق استراتيجيتي الجدول الذاتي ( )KWLوروبنسون
( )SQ3Rالمحوسبتين لتدريس العموم .في المرحمتين األساسية والثانوية وبمتريرات
جديدة كالسمطة المشرفة عم

التعميمم والمستوا اال تصادي واالجتماعي لممعمماتم

ونوعية الت صص الد يق لممعممين.
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