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ملخص: 
معلمي  تقدير  درجة  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
التعلم  �سعوبات  ذوي  الطلبة  اك�ساب  يف  لدورهم  الريا�سيات 
هناك  كان  اإذا  عما  والك�سف  ذاتيًا،  املنظم  التعلم  مهارات 
بني   )α≤0.05( دللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
اإىل  تعزى  الدور  لهذا  العينة  اأفراد  تقدير  درجات  متو�سطات 
املتغريات: )اجلن�س، الفرع الذي يدر�سه، �سنوات اخلدمة(.ولتحقيق 
مكونة  ا�ستبانة  بتطبيق  الو�سفي،  املنهج  الباحثان  اتبع  ذلك 
)ال�سرتاتيجيات  جمالت:  اأربعة  على  موزعة  فقرة   )33( من 
توظيف  ا�سرتاتيجيات  املعرفة،  وراء  ما  ا�سرتاتيجيات  املعرفية، 
اإدارة امل�سادر، ا�سرتاتيجيات اجلهد الريا�سي( على عينة مكونة 
ت�سحيح  يف  يعملون  ممن  ريا�سيات  ومعلمة  معلمًا   )88( من 
اأن  اإىل  الدرا�سة  2015.وتو�سلت  للعام  العامة  الثانوية  نتائج 
الطلبة  اك�ساب  يف  لدورهم  الريا�سيات  معلمي  تقدير  درجة 
عند  كانت  ذاتيًا  املنظم  التعلم  مهارات  التعلم  �سعوبات  ذوي 
)%69.95 ( حيث جاءت ا�سرتاتيجيات اجلهد الريا�سي باملرتبة 
ال�سرتاتيجيات  جمال  يليه   )72.49%( ن�سبي  بوزن  الأوىل 
ا�سرتاتيجيات  جمال  ثم   ،)71.82%( ن�سبي  بوزن  املعرفية 
جاء  واأخريا   )69.93%( ن�سبي  بوزن  امل�سادر  اإدارة  توظيف 
بوزن  الأخرية  املرتبة  يف  املعرفة  وراء  ما  ا�سرتاتيجيات  جمال 
اإح�سائية  ذات دللة  اأنه ل توجد فروق  )%65.56(.كما  ن�سبي 
تقدير  درجات  متو�سطات  بني   )α≤0.05( دللة  م�ستوى  عند 
التعلم  �سعوبات  ذوي  الطلبة  اك�ساب  يف  لدورهم  العينة  اأفراد 
مهارات التعلم املنظم ذاتيًا تعزى اإىل متغري الفرع الذي يدر�سه، 
وذلك  اجلن�س،  ملتغري  تعزى  فروق  وجدت  لكن  اخلدمة،  و�سنوات 
ل�سالح الذكور.ويف �سوء النتائج اأو�ست الدرا�سة بت�سميم برامج 
يف  الأ�سا�سي،  التعليم  يف  التعلم  �سعوبات  ذوي  للطلبة  خا�سة 
جمال ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا، للحد من هذه ال�سعوبات 

يف املرحلة الثانوية.
املنظم  التعلم  الريا�سيات،  معلمو  املفتاحية:  الكلمات 

ذاتيا، �سعوبات التعلم.

The role of mathematics teachers in the Acquisi-
tion of learning the self- organized skills for stu-

dents with learning difficulties

Abstract: 

The study aimed to identify the degree of 
appreciation of mathematics teachers for their role 
in instilling self- learning skills among students 
with learning difficulties, and detect whether there 
were statistically significant differences at the level 
of significance (a≤0.05) between the average and 
the estimated sample grades for this role because 
of the variables: (sex, branch, years of service). To 
achieve this, the researchers follow the descriptive 
approach, and the application of a questionnaire 
consisting of 33 items distributed on four areas: 
(strategies and cognitive strategies beyond the 
knowledge and strategies resources recruitment 
management, and strategies mathematics effort) on 
a sample of (88) teachers of mathematics who work 
in the results of correction high school for 2015. 
The study found that the total degree of mathematics 
estimate of the role teachers to instill in students 
learning skills with the organization of self- learning 
difficulties was when (69.95% (Mathematics effort 
strategies came in the first place the relative 
weight (72.49%) , followed by the field of cognitive 
strategies relative weight (71.82%) , then resource 
management strategies employ the relative weight 
(69.93%) , and finally came the field of strategies 
beyond the knowledge in last place relative weight 
(65.56%). There were no statistically significant 
differences at the level of significance (a≤0.05) 
between the mean scores estimate the participants 
for their role in instilling learning difficulties self- 
learning for students with skills that are attributable 
to the branch variable, and the number of years of 
service, but found differences related to gender, and 
that in favor of males. In light of the findings, the 
study recommended designing special programs for 
students with learning disabilities in basic education, 
in the field of self- organized learning strategies, to 
reduce these difficulties at the secondary level. 

Key words: Math teachers, Self- organized 
learning, learning difficulties. 



131

2017 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد اخلامس - ع )18( - نيسان 

مقدمة: 
لفرتات  الباحثني  اهتمام  التعلم  �سعوبات  مو�سوع  �سغل 
واملجتمع،  الأمور  واأولياء  الطلبة  على  اأثر  من  لذلك  ملا  طويلة، 
فقد برزت احلاجة اإىل الهتمام ر�سميَا بفئة �سعوبات التعلم من 
ال�ستينات من القرن الع�رصين،  ذوي احلاجات اخلا�سة يف بداية 
حيث كانت الأفكار الأ�سا�سية تدور بو�سوح حول فئة من الأطفال 
اأنهم ل  اأو ا�سطرابا انفعاليا، كما  الذين ل يعانون تخلفا عقليا، 
اإعاقة ج�سمية ملحوظة، ويظهرون  اأو  اإ�سابات دماغية،  يعانون 
ويت�رصفون كغريهم من زمالئهم، لكنهم يعانون يف الوقت نف�سه 
اأنواعًا خمتلفة من الق�سور املعريف الذي قد يحد من قدرتهم على 
با�ستخدام  العادية  ال�سفوف  يف  موا�سيع  عدة  اأو  مو�سوع  تعلم 

الأ�ساليب العادية. 
يكن  ل  التعلم  �سعوبات  فاإن  تربويًا  معروف  هو  وكما 
اجل�سدية  الإعاقات  يف  احلال  هي  كما  مالحظتها  اأو  روؤيتها 
قلة  ب�سبب  اخلفية«  »الإعاقة  بـ  تربويَا  عرفت  فقد  لذا  والعقلية، 
قلة  اأو  الظاهرة،  بهذه  واملتخ�س�سني  واملعلمني  الوالدين  وعي 

وعي الطلبة بقدراتهم واإمكاناتهم )ال�سالح، 2003: 67( 
املناهج  واجتاه  واملعلوماتي،  املعريف  الرتاكم  ولعل 
يتعلمون  كيف  الطلبة  تعليم  يف  الدرا�سة  مهارات  ا�ستخدام  نحو 
وتدريبهم على التفكري يف كيفية التفكري، دفع العديد من الباحثني 
اإىل ابتكار اأ�ساليب وطرق وا�سرتاتيجيات خا�سة للتعامل مع هذه 
الواجب  من  التي  املدر�سية  الريا�سيات  تعليم  يف  خا�سة  الفئة، 
امل�سائل  وحل  احل�سابية  العمليات  اإجراء  منه  الهدف  يكون  األ 
املجردة التي قد ل متت للواقع ب�سلة، واإمنا تعويد الطالب على 
وع�ساف،  )الديب  وتنميتها  طاقته  توظيف  يف  التفكري  كيفية 

 )655  :2010
لذا ل ُتعد عملية التنظيم الذاتي لكت�ساب املعرفة، واملهارة، 
وحل امل�سكالت، خا�سية للتعلم الفعال فقط، بل ت�سكل اأي�سا يف 
طويلة  تعلم  كعملية  اأ�سا�سيا  هدًفا  ذاتها  حد  وفى  نف�سه  الوقت 
املدى، وهى نظرية �ساملة توؤكد بالإ�سافة اإىل العمليات ما وراء 
املعرفية على عمليات ال�سبط، واملراقبة والدافعية، والوجدانية، 
وال�سلوكية ( حافظ وعطية، 2006: 56( وبذلك برز التعلم املنظم 
الباحثون  اأولها  التي  املعرفية  امل�سطلحات  من  كواحد  ذاتيا 
العملية  تطوير  يف  كبري  دور  الروؤية  لهذه  وكان  كبريا  اهتماما 
الرتبوية، وهو القائم على تقدير الذات والتعلم ال�سرتاتيجي عن 
الذات  بالنف�س وتوجيه  والثقة  الفكري واملثابرة  النفتاح  طريق 

لتحمل م�سوؤولية التعلم )زهران، 2003: 54( 
وملا كانت الريا�سيات من املباحث التي حتظى باهتمام 
وطبيعة  تطبيقاتها،  لأهمية  واملعلمني،  الطلبة  من  بالغ 
ا�ستدللتها التي ت�سمح للطالب با�ستنتاج اأكرث من نتيجة لنف�س 
املقدمات املعطاة، ولأن البنية املعرفية لها غنية باملواقف التي 
معلموها  يقوم  اأن  ال�رصوري  من  كان  التفكري،  حتفز  اأن  يكن 

وذلك  التعلم  �سعوبات  لذوي  لتعليمها  خا�سة  با�سرتاتيجيات 
لتحييد الأ�سباب الأخرى املوؤثرة يف عجزهم عن تعلمها. 

البحث  على  تعتمد  فكري  اإطار  ذات  مادة  فالريا�سيات 
اأن ينمي  اأح�سن تدري�سها فاإنه يكن  واكت�ساف القوانني فاإذا ما 
واملرونة،  الأ�سالة  نحو  ويوجهه  املتعلم  لدى  العقلية  القدرات 
اأكرث  ا�ستنتاج  للطلبة  ت�سمح  ال�ستدللية  طبيعتها  لأن  وذلك 
غنية  لها  املعرفية  البنية  املعطاة،  املقدمات  بنف�س  نتيجة  من 
لي�سعوا  الطلبة  تفكري  يحفز  اأن  يكن  التي  امل�سكلة  باملواقف 
جوهر  جمموعها  يف  وهذه  وجديدة،  ومتنوعة  متعددة  حلوًل 

العملية الإبداعية )املفتي، 1996: 208( 
ومع هذه الأهمية للريا�سيات اإل اأنها تعترب من املواد التي 
اأنها �سعبة، حيث يعاين الطالب يف جميع  يرى كثري من الطلبة 
مراحل التعليم املدر�سي ويف اجلامعة من �سعوبات متنوعة يف 
تعلم الريا�سيات، ويتبدى ذلك يف ال�سكوى بني اأو�ساط املعلمني 
يف  الطلبة  عند  الظاهر  ال�سعف  من  الأمور  واأولياء  والرتبويني 
املهارات الأ�سا�سية يف الريا�سيات )اأبو زينة، 1985: 99( حيث 
تعد �سعوبات التعلم من اأهم امل�سكالت التي تواجه املتعلم، فكل 
من يتعلم يواجه �سعوبة ما اأو م�سكلة ما اأو توقعًا ما، يف �سريه 
اأو  جديدة،  مهارة  اكت�ساب  عند  وذلك  التعلم،  طريق  يف  وحركته 
امل�سكلة  حل  حماولة  عند  اأو  جديدة،  معلومات  اكت�ساب  عند 
مع  التوافق  عند  اأو  �سعبة،  م�ساألة  فهم  حماولة  عند  اأو  املعقدة، 
مواقف جديدة يف هذه احلالت جميعها يواجه املتعلم �سعوبة، 

اأو عقبة. )عثمان، 1990: 17( 
التعلم  �صعوبات  اأن   Russell )2006: 17( رو�صيل ويرى 

ت�صنف اإىل �صعوبات منائية و�صعوبات اأكادميية، كالتايل: - 
يف  ♦ النمو  انحراف  بها  ويق�سد  منائية/  �سعوبات 

الأطفال  منو  مع  �سوية  ب�سورة  تتفتح  التي  الوظائف  من  عدد 
النتباه،  )ا�سطرابات  ال�سطرابات:  هذه  ومن  واملتعلمني، 
عن  بالعجز  املرتبطة  الذاكرة  وا�سطرابات  الإدراك،  �سعوبات 
ا�ستدعاء ما �سبق تعلمه، �سعوبات يف عملية التفكري، ا�سطرابات 

اللغة والكالم(. 
تدين  ♦ بها  ويق�سد  الأكاديية/  التعلم  �سعوبات 

التح�سيل الدرا�سي، والكف والنغالق اجلوهري يف تعلم العمليات 
احل�سابية والكتابة، ومن هذه ال�سعوبات كالتايل: - 

�سعوبة القراءة: من اأوىل امل�سكالت التي ترد اإىل الذهن  ♦
اأو اإ�سافة بع�س  عند التفكري يف �سعوبات التعلم تت�سمن حذف 
الكلمات غري املوجودة يف الن�س الأ�سلي اأو اإبدال بع�س الكلمات 

اأو قلب احلروف. 
احلروف  ♦ عك�س  يف  تتمثل  والتي  الكتابة:  �سعوبة 

من  احلروف  بع�س  وحذف  الكلمات،  حروف  وترتيب  والأعداد 
الكلمة اأو الكلمات من اجلمل اأو اإ�سافة حروف. 

والتي  ♦ والريا�سيات:  احل�ساب  يف  خا�سة  �سعوبات 
الأ�سا�سية  احل�سابية  العمليات  اإجراء  يف  م�سكالت  تت�سمن 
التميز  اأو  لالأرقام  املكاين  الرتتيب  ق�سور يف  اأو  )اخلوارزميات( 

بينها. 
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ذوي  للطلبة  احل�سابية  املهارات  تدري�س  فعند  وعليه 
ال�سعوبات التعليمية، ينبغي على املعلمني التاأكد اأوًل من امتالك 
احل�سابية،  العمليات  لإدراك  الالزمة  لال�ستعدادات  الطلبة  هوؤلء 
فر�س  واإتاحة  تدريجيًا،  املعلم  يتنقل  اأن  �رصورة  ذلك  ويعني 
كثرية للممار�سة واإك�سابهم مهارات التعلم املنظم ذاتيًا. )اخلطيب 

واحلديدي، 2005: 37( 
ويحدد مفودودو )Mvududu )2005: 52 اأدوار املعلم يف 

اإك�صاب مهارات التعلم املنظم ذاتياً يف: 
Ú  .يقدم للمتعلمني م�ساكل حقيقية وواقعية يثري انتباههم
Ú  فر�س لهم  ويتيح  التعلم  مواقف  للمتعلمني  يي�رص 

الكت�ساف والإبداع وحل امل�سكلة. 
Ú  .ي�سارك املتعلمني يف تبني امل�سئولية عن تعلمهم
Ú  .يربط املادة التعليمية بالبيئة املحيطة بالطالب
Ú  ي�ساعد الطلبة يف ابتكار اأن�سطة وتوظيف امل�سادر يف

ربط املعرفة اجلديدة مبا لديهم من خمزون معريف. 
Ú  يبتكر طرقًا تعمل على جعل املتعلمني واعني وقادرين

على حتديد ال�سواب من اخلطاأ. 
Ú  .ي�ساعد املتعلمني على التعاون وتقبل الآخرين
Ú  .مي�رص للتعلم ومدرب يقدم بدائل متعددة

جمموعة  اإىل  الدرا�سات  من  العديد  نتائج  اأ�سارت  وقد 
التعلم،  �سعوبات  لذوي  نحققها  اأن  يجب  التي  اخل�سائ�س  من 
مل�ساعدتهم على اكت�ساب مهارات التعلم املنظم ذاتيًا، وهي كما 

يذكرها علي )2012: 158(: 
Ú  املعرفية ال�سرتاتيجيات  ي�ستخدمون  كيف  يعرفون 

)التكرار، الت�سميع، التنظيم(. 
Ú  وراء ما  ا�سرتاتيجيات  ي�ستخدمون  كيف  يعرفون 

املعرفة )التخطيط، ال�سبط، املراقبة(. 
Ú  .يتمكنون من اإدارة اأوقاتهم والعمل بروح الفريق

املنظم  التعلم  ا�صرتاتيجيات  ملفهوم  تو�صيح  يلي  وفيما 
ذاتياً: 
Ú  ال�سرتاتيجيات املعرفية/ وت�سمل كما يرى عبد احلميد

)1999( كل من: 
بغر�س  - املتعلم  يتبعها  التي  العملية  وهي  الت�سميع: 

اأو  مرتفع  ب�سوت  بتكرارها  اإما  الذاكرة  يف  املعلومات  تخزين 
منخف�س يف حالة املعلومات الب�سيطة اأو القوانني الريا�سية. 

التنظيم: وهو الطريقة التي يرتب املتعلم فيها معلوماته  -
حتى يتمكن من فهمها اأو تقديها ب�سكل اأكرث فاعلية. 

الإجراءات  - تو�سيع  تعني  وهي  الإتقان:  اأو  التو�سيع 
التي ي�ستخدمها املتعلم يف بناء اإطار لإ�سافة معنى اأو تو�سيح 
معلومات جديدة ودجمها مع معرفة �سابقة، لتخزين املعلومات 

يف الذاكرة طويلة املدى )عبد احلميد، 1999: 27( 

Ú  ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة/ وت�سمل كما يرى عبده
 :)2005(

الأهداف من  - تعني حتديد  التخطيط: وهي  ا�سرتاتيجية 
املهارات مبا يدفع باجتاه حتمل امل�سئولية جتاه التعلم. 

النتباه  - تركيز  وت�سمل  الذاتية:  املراقبة  ا�سرتاتيجية 
فهمه  مدى  مراجعة  خالل  من  الذات  واختبار  واملراجعة 

للمعلومات. 
ا�سرتاتيجية تعديل الذات: وتعني التناغم اجليد والتوافق  -

يف  املتبع  ال�سلوك  وت�سحيح  املعرفية  الطالب  لأن�سطة  امل�ستمر 
اجناز املهمة، وهي ا�سرتاتيجية ذات عالقة با�سرتاتيجية املراقبة. 

)عبده، 2005: 119( 
Ú  علي يرى  كما  وت�سمل  امل�سادر/  اإدارة  ا�سرتاتيجية 

 :)2012(
اإدارة الوقت/ ويق�سد بها جدولة وتنظيم وقت الدرا�سة.  -
ا�سرتاتيجية طلب العون/ وهي ت�سري اإىل جهود الطالب  -

يف اأن يلتم�س امل�ساعدة من الأقران. 
اجلهد  - �سبط  على  الطالب  بقدرة  تتعلق  اجلهد/  اإدارة 

 :2012 )علي،  املمتعة  غري  واملهام  امل�ستتات  اإزاء  والنتباه 
 )161

وعطفًا على ما �سبق، اهتمت العديد من الدرا�سات مبناهج 
مثل  تعلمها،  تعيق  التي  وال�سعوبات  وحمتواها  الريا�سيات 
ب�سعوبات  الهتمام  اأن  اأثبتت  التي   )Weedon, 2002( درا�سة 
اأقل بكثري من الهتمام ب�سعوبات التعلم  التعلم يف الريا�سيات 
يف اللغة، ودرا�سة )الأ�سقر، وعبده، 2006( التي اأثبتت اأن م�ستوى 
حت�سيل الريا�سيات يف ال�سف احلادي ع�رص مبحافظات غزة اأقل 
التعلم،  ب�سبب �سعوبات  الفرتا�سي  الإتقاين  امل�ستوى  بكثري من 
)الدبا�س،  درا�سة  مثل  الدرا�سات  من  العديد  هناك  اأن  حني  يف 
2010( قد اأثبتت اأن املتعلمني املنظمني ذاتيًا هم طالب ن�سيطون 
معرفيًا، من حيث الوعي بعملياتهم املعرفية وما وراء املعرفية، 
وم�سوؤولون عن تعلمهم دافعًا و�سلوكًا، ودرا�سة )�ساهني، 2011( 
ت�سخي�س  ي�ستطيعون  ذاتيًا  املنظمني  املتعلمني  اأن  اأثبتت  التي 
تعلم  ا�سرتاتيجيات  ويختارون  دقيق،  ب�سكل  التعليمية  املواقف 
يف  الريا�سيات  معلمي  دور  يف  البحث  اإىل  دفع  مما  ناجحة. 
اك�ساب مهارات التعلم املنظم ذاتيًا للطلبة ذوي �سعوبات التعلم. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
وتعليم  عامة،  ب�سفة  املدار�س  يف  التعليمي  واقع  يظهر 
الريا�سيات ب�سفة خا�سة، تركيز املعلمني على الطريقة التقليدية 
وهي املعتمدة على التلقني )املتمركز حول املعلم(، واأن املعرفة 
الطالب  اإىل ن�ساط وفاعلية  النظر  الغاية يف حد ذاتها، دون  هي 
اأثبتته  ما  وهذا  للمعلومات،  اكت�سابه  وكيفية  تفكريه،  وطريقة 
اأدى اإىل ارتفاع ن�سبة الذين يعانون  2012( ما  درا�سة )الري�س، 
من �سعوبات يف تعلم الريا�سيات. وعليه تتحدد م�صكلة الدرا�صة 

احلالية يف الأ�صئلة التالية: 
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ما درجة تقدير معلمي الريا�سيات لدورهم يف اك�ساب  ●
الطلبة ذوي �سعوبات التعلم مهارات التعلم املنظم ذاتيًا؟ 

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة  ●
لدورهم  العينة  اأفراد  تقدير  )α≤0.05( بني متو�سطات درجات 
املنظم  التعلم  مهارات  التعلم  �سعوبات  ذوي  الطلبة  اك�ساب  يف 
�سنوات  يدر�سه،  الذي  الفرع  )اجلن�س،  املتغريات:  اإىل  ذاتيًا تعزى 

اخلدمة(؟ 

أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�صة اإىل: 

لدورهم  ● الريا�سيات  معلمي  تقدير  درجة  اإىل  التعرف 
املنظم  التعلم  مهارات  التعلم  �سعوبات  ذوي  الطلبة  اك�ساب  يف 

ذاتيًا. 
اإح�سائية  ● اإذا كان هناك فروق ذات دللة  الك�سف عما 

تقدير  درجات  متو�سطات  بني   )α≤0.05( دللة  م�ستوى  عند 
التعلم  �سعوبات  ذوي  الطلبة  اك�ساب  يف  لدورهم  العينة  اأفراد 
مهارات التعلم املنظم ذاتيًا تعزى اإىل املتغريات: )اجلن�س، الفرع 

الذي يدر�سه، �سنوات اخلدمة(. 

أهمية الدراسة: 
تنبثق اأهمية هذه الدرا�سة نظريًا من اأهمية مو�سوع ذوي 
املنظم  )التعلم  تناولت  التي  الدرا�سات  وندرة  التعلم،  �سعوبات 
من  بع�سها  اأثبته  ما  مع  الطلبة،  من  الفئة  لهذه  خا�سة  ذاتيًا( 
فائدتها يف ال�سهام يف تكوين بع�س خ�سائ�س املتعلم امل�ستقل 
والقادر على حتمل امل�سئولية عن تعلمه وعلى ا�ستخدام مهارات 
املقررات  يف  املت�سمنة  املعلومات  معاجلة  يف  العليا  التفكري 
حماولة  الدرا�سة  فتعترب  التطبيقية  الناحية  من  اأما  الدرا�سية. 
لتقدمي ت�سورات املعلمني حول اأدوارهم يف التعليم املنظم ذاتيًا، 

كما اأنه ميكن اأن ي�صتفيد من نتائج هذه الدرا�صة: 
Ú  تدريبهم حيث  من  املعلمني  تدريب  على  القائمون 

على ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا ملا لها من دور يف التعلم 
بفعالية ويف تطوير ال�سخ�سية. 

Ú  يجب ما  اإىل  التعرف  خالل  من  الريا�سيات  معلمو 
التعلم  عملية  لت�سهيل  التعلم،  �سعوبات  ذوي  جتاه  به  القيام 
)املتمركز حول املتعلم( وحتييد بع�س املتغريات التي قد تكون 

�سببًا يف ت�سعبهم من تعلم الريا�سيات. 

مصطلحات الدراسة: 
التعلم املنظم ذاتياً:  ◄

بنائية  عملية   « باأنه:   )154  :2012( علي  تعرفه 
ا�ستخدام  يف  ن�سطًا  فيها  املتعلم  يكون  الأوجه  متعددة  ن�سطة 
امل�سادر(  ا�ستخدام  املعرفة،  املعرفة،  وراء  )ما  ا�سرتاتيجيات 

متمركزاً من خاللها حول احلد من ال�سعوبات التي تواجهه. 

من  جمموعة   « باأنه:   )972  :2009( ح�سني  ويعرفه 
تكوين  على  املتعلم  ت�ساعد  التي  التعليمية  ال�سرتاتيجيات 
مع  املتعلم  تفاعل  عنها  ينتج  املفاهيم  من  جمموعة  واكت�ساب 
�سابقة  خربات  من  لديه  وما  ومو�سوعات،  اأ�سياء  من  حوله  ما 

للو�سول اإىل فهم ملو�سوعات التعلم اجلديدة« 
متعددة  ن�سطة  عملية   « باأنه:  اإجرائيا  الباحثان  ويعرفه 
املراحل يكون فيها املتعلم حمور العملية التعليمية يف ا�ستخدام 
ال�سابقة، م�ستنداً على توجيه املعلم  املفاهيم وربطها باخلربات 

يف التقييم الذاتي مل�ستوى الجناز«
الدور:  ◄

يعرفه مر�سي )2001: 133( باأنه: » جمموعة من الأن�سطة 
التي حتقق ما هو متوقع يف مواقف  ال�سلوكية  املرتبطة بالأطر 
معنية، ويرتتب على ذلك اإمكانية التنبوؤ ب�سلوك الفرد يف املواقف 

املختلفة. 
املمار�سات  جمموعة   « باأنه  اإجرائيًا  الباحثان  ويعرفه 
والإجراءات والأن�سطة التي يقوم بها معلم الريا�سيات يف املرحلة 
الثانوية مبحافظات غزة بهدف تن�سيط التعلم ب�سكل منتظم لدى 

طلبته والتي مت قيا�سها من خالل ا�ستبانة الدرا�سة احلالية. 
ذوي �صعوبات التعلم:  ◄

احلالت  جميع   « باأنهم:   )9  :2002( ال�رصقاوي  يعرفهم 
هذه  كانت  �سواء  التعلم  عملية  يف  م�سكالت  من  تعاين  التي 
امل�سكالت نا�سئة عن اأ�سباب اأكاديية تت�سل باأ�ساليب التدري�س، 
او  التعلم،  ا�سرتاتيجيات  ا�ستخدام  �سوء  عن  ناجمة  اأخطاء  اأو 
اأو  الع�سبية  املخية  بالوظائف  تت�سل  اأ�سباب منائية  عن  نا�سئة 

بالعمليات املعرفية مثل النتباه والدراك والتذكر والتفكري« 
باأنهم:  اإجرائيًا  التعلم  �سعوبات  ذوي  الباحثان  ويعرف 
من  اأكرث  اأو  واحدة  يف  ا�سطرابات  من  يعانون  الذين  الطلبة   «
ا�ستخدام  او  فهم  تت�سمن  التي  الأ�سا�سية  النف�سية  العلميات 
عن  تعلن  والتي  الأ�سا�سية(  )العمليات  الريا�سية  اخلوارزميات 
نف�سها من خالل ق�سور يف القدرة على التفكري واإجراء العمليات«

حدود الدراسة: 
حتدد الدرا�صة احلالية باحلدود التالية: 

Ú  معلمي تقدير  درجة  اإىل  التعرف  املو�سوع/  حد 
التعلم  �سعوبات  ذوي  الطلبة  اك�ساب  يف  لدورهم  الريا�سيات 

مهارات التعلم املنظم ذاتيًا
Ú  .احلد الب�رصي/ عينة من معلمي ومعلمات الريا�سيات
Ú  .احلد املوؤ�س�سي/ املدار�س الثانوية
Ú  .احلد املكاين/ حمافظة غزة
Ú  ال�سق امليداين يف �سهر يونيو الزمني/ مت تطبيق  احلد 

2015م. 
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الدراسات السابقة: 
احلالية  الدرا�سة  متغريات  تناولت  التي  الدرا�سات  تعددت 
يلي  وفيما  ذاتيًا(،  املنظم  التعلم  الريا�سيات،  تعلم  )�سعوبات 

عر�س لبع�س ما تو�سل اإليه: 
التعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2015( واأحمد  الأ�صطل  اأجرى 
تعلم  �سعوبات  عالج  يف  حمو�سب  تفاعلي  برنامج  فعالية  اإىل 
الدرا�سة  اقت�رصت  الرابع، حيث  ال�سف  لدى طالبات  الريا�سيات 
مت  طالبة   )30( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  الك�سور،  وحدة  على 
اختيارهن ع�سوائيًا من بني )62( طالبة يف املدر�سة املختارة، 
اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  التجريبي  املنهج  الباحثان  اتبع  وقد 
التفاعلي يف عالج �سعوبات  الربنامج  لتطبيق  اإيجابي  اأثر  هنا 
التقريب،  الك�سور،  الك�سور والتي ظهرت جوانبه يف: )كتابة  تعلم 
املقارنة، التب�سيط، جمع وطرح الك�سور(، كما اأن حجم التاأثري كان 
الدرا�سة  اأو�ست  0.972.وقد  اتيا  مربع  قيمة  بلغت  حيث  كبرياً 
الطلبة  تواجه  التي  ال�سعوبات  لتحديد  درا�سات  اإجراء  ب�رصورة 
يف الريا�سيات وكيفية عالجها ذاتيًا با�ستخدام برامج حمو�سبة.

درا�ستيهما  يف   )2015( واخلواجا  الهيلت  هدف  كما 
الك�سف عن ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا لدى عينة من الطلبة 
املوهوبني والطلبة غري املوهوبني، ولتحقيق الهدف مت ا�ستخدام 
املنهج الو�سفي، حيث مت تطبيق مقيا�س بوردي )Purdie( واملقنن 
من قبل اأحمد )2007( على عينة �سملت )110( طالبا موهوبا و 
)110( طالبا غري موهوب من مدر�سة حكومية عادية يف مدينة 
الزرقاء، وقد اأ�سارت النتائج اأن ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا 
الت�سميع  التايل(  الرتتيب  على  جاءت  املوهوبني  الطلبة  لدى 
واحلفظ، ومن ثم الحتفاظ بال�سجالت واملراقبة، وو�سع الهدف 
والتخطيط، وطلب امل�ساعدة اخلارجية )، فيما كانت لدى الطلبة 
والتخطيط،  الهدف  و�سع  التايل(  الرتتيب  على  املوهوبني  غري 
امل�ساعدة اخلارجية والحتفاظ  الت�سميع واحلفظ وطلب  ثم  ومن 
اإىل وجود  النتائج  اأ�سارت  )، كما  بال�سجالت و املراقبة  
فروق يف ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا بني الطلبة املوهوبني 
الهدف  و�سع  يف(  املوهوبني  الطلبة  ول�سالح  العاديني  والطلبة 
وجود  عدم  واإىل   ،( واملراقبة  بال�سجالت  الحتفاظ  والتخطيط، 
يف(  املوهوبني  وغري  املوهوبني  الطلبة  بني  دللة  ذات  فروق 

احلفظ والت�سميع وطلب امل�ساعدة الجتماعية(.
فاعلية  مدى  عن  للك�سف   )2012( علي  درا�سة  جاءت  كما 
برنامج تدريبي قائم على ا�سرتاتيجيات التعليم املنظم ذاتيا يف 
كلية  طالبات  من  عينة  لدى  الأكاديي  والتح�سيل  الذات  تقدير 
الو�سفي  املنهج  الباحثة  اتبعت  وقد  الق�سيم،  بجامعة  الرتبية 
)التجريبي( وطبق الربنامج على جمموعتني )�سابطة، جتريبية( 
قوام كل منها )20( طالبة، وقد اأثبتت الدرا�سة فعالية الربنامج 
املقدم، واأو�ست الدرا�سة ب�رصورة عقد الندوات وور�س العمل حول 
اأهمية تدريب الطالب اأثناء املرحلة اجلامعية على ا�سرتاتيجيات 

التعلم الذاتي نظراً لأهميتها يف حياتهم.
الك�سف عن  اإىل  اأخرى هدفت  بدرا�سة   )2010( مهدي  وقام 

على  واأثرها  التعلم  ا�سرتاتيجيات  بع�س  على  التدريب  فاعلية 
بجامعة  الرتبية  كلية  طلبة  من  عينة  لدى  الدرا�سي  التح�سيل 
وطبقت  )التجريبي(  الو�سفي  املنهج  الباحثة  اتبعت  وقد  املنيا، 
فاعلية  الدرا�سة  واأثبتت  وطالبة،  طالبا   )64( على  الدرا�سة 
التدريب على ا�سرتاتيجيات التعلم الذاتي، كما اأن لها دوراً فعاًل 
يف العملية التعليمية ويف رفع م�ستوى التح�سيل لدى الطلبة، كما 
اأ�سافت اأن ا�سرتاتيجيات التعليم املنظم ذاتيًا ت�سهم بدرجة عالية 

يف حت�سني م�ستوى التح�سيل الأكاديي.
اأما الأ�صقر وعبده )2006( فهدفا التعرف اإىل �سعوبات تعلم 
الريا�سيات لدى طلبة ال�سف احلادي ع�رص اأدبي مبحافظة غزة، 
اتبع  وقد  الت�سخي�سي،  التح�سيلي/  الختبار  تطبيق  جرى  وقد 
طالبًا   )278( من  العينة  وتكونت  الو�سفي،  املنهج  الباحثان 
وطالبة، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأنه توجد فروق ذات دللة اإح�سائية 
الطلبة  بني   )80%( الفرتا�سي  الإتقاين  التح�سيل  م�ستوى  بني 
بلغت  التح�سيل  مل�ستوى  املئوية  الن�سبة  وان  الطالبات،  ل�سالح 
الفرتا�سي  التح�سيل  م�ستوى  عن  يقل  م�ستوى  وهو   41.04%

مبقدار )38.96%(.
اإىل  لتهدف   )2010( وع�ساف  الديب  درا�سة  جاءت  وقد 
غزة  مبحافظة  الريا�سيات  معلمي  متكن  م�ستوى  اإىل  التعرف 
الباحثان  اتبع  ذلك  ولتحقيق  ال�سرتاتيجي،  التعليم  من مهارات 
معلما   )82( من  العينة  وتكونت  التحليلي،  الو�سفي  املنهج 
ومعلمة، طبقت عليهم ا�ستبانة مكونة من )40( فقرة، وتو�سلت 
الدرا�سة اإىل ان م�ستوى متكن املعلمني من هذه املهارات يرتاوح 
التي  التفكري  مهارات  يف  اأعالها  كان   )90%  -  69.27( بني 
انه ل توجد فروق ذات  %89.5(، كما   - 74.15( ترتاوح بني 
اإىل  تعزى  املذكورة  املهارات  م�ستويات  بني  اإح�سائية  دللة 
التدريبية،  الدورات  عدد  العلمي،  املوؤهل  )اجلن�س،  املتغريات 

�سنوات اخلدمة( 
الك�سف   Patterson  )2005( بيرت�صون  درا�سة  هدفت  كما 
عن فعالية برنامج يف مهارات التعليم ال�سرتاتيجي الذاتي على 
الريا�سيات،  يف  الأكاديية  املهارات  برنامج  طلبة  اجتاهات 
تك�سا�س، حيث  الريا�سيات يف جامعة  تعلم  نحو  الطلبة  واجتاه 
التجريبي حيث خ�سعت املجموعة  الو�سفي  ا�ستخدام املنهج  مت 
التجريبية ملحا�رصات ت�سمنت ا�سرتاتيجيات التعلم الذاتي )تنظيم 
ا�ستخدام امل�سادر(  التفكري، كتابة عنا�رص امل�سكلة،  املعلومات، 
وتكونت عينة الدرا�سة من اأربعة �سفوف )85( طالبا )92( طالبًا 
باأعمار وخلفيات تعليمية خمتلفة، وقد اأ�سفرت النتائج عن الأثر 
الكبري يف تعليم مهارات الدرا�سة الذاتية على طلبة الربنامج، كما 
اأن لها اأثراً على اجتاهات الطلبة نحو الريا�سيات ب�سكل ايجابي 

ل�سالح املجموعة التجريبية.
الريا�سية  للمفاهيم  اخلطاأ  الت�سورات  عن  الك�سف  وحول 
اأثر  على  والوقوف  وحتديدها  بغزة  ال�سابع  ال�سف  طلبة  لدى 
الأمنوذج املقرتح يف عالج تلك الت�سورات لدى الطلبة منخف�سي 
التح�سيل يف الريا�سيات قام عفانة واأبو ملوح )2005( باإعداد 
اختبار ت�سخي�سي للك�سف عن الت�سورات اخلطاأ، ويف �سوء النتائج 
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ح�سلوا  الذين  وهم  املنخف�س  التح�سيل  ذوي  الطلبة  حتديد  مت 
على اأقل من %30 من املفاهيم ال�سحيحة، وبذلك حتددت العينة 
التعلم  القائم على  التي طبق عليها الأمنوذج املقرتح  التجريبية 
النتائج  اأثبتت  وقد  طالبًا،   )32( اأفرادها  عدد  بلغ  حيث  الذاتي 
با�ستخدام  اخلطاأ  الت�سورات  املقرتح يف عالج  الأمنوذج  فاعلية 

املعاجلات الإح�سائية خا�سة اختبار ح�سن املطابقة )كا2(.
للك�سف عن  بدرا�سة  قام  فقد   Dixon )2008( ديك�صون  اأما 
وتقدير  ذاتيًا  املنظم  التعلم  ا�سرتاتيجيات  على  التدريب  فاعلية 
الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  اتبعت  وقد  الدرا�سية،  وال�سغوط  الذات 
تراوحت  طالبة،   )256( و  طالبًا   )199( على  الدرا�سة  وطبقت 
وجود  عن  النتائج  واأ�سفرت  �سنة،   )23  18-( من  اأعمارهم 
فعالية التدريب على ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا يف تقرير 
اإىل وجود فروق ذات دللة  الدرا�سية، بالإ�سافة  ال�سغوط  تقليل 

اإح�سائيًا ل�سالح الإناث يف ارتفاع تقدير الذات.

التعقيب على الدراسات السابقة: 

الرتكيز  مت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  ا�ستعرا�س  خالل  من 
با�سرتاتيجيات  تعلقت  التي  الدرا�سات  عن  فيها  البحث  اأثناء 
اإن  القول  يكن  املتغريات  ببع�س  وعالقته  ذاتيًا  املنظم  التعلم 
ا�ستخدم  ما  فمنها  املنهج  ا�ستخدام  يف  تنوعت  الدرا�سات  هذه 
املو�سوع  حيث  ومن  الو�سفي،  ا�ستخدم  ما  ومنها  التجريبي 
منها ما تناول ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا وعالقته بتعلم 
 Patterson  ،)2010( وع�ساف،  الديب  درا�سة  مثل  الريا�سيات 
 )2005( واأبوملوح  وعفانة   )2015( واأحمد،  الأ�سطل   )2005(،

الذات  بتقدير  ال�سرتاتيجيات  هذه  تعلم  عالقة  تناولت  وفيها 
وامل�ستوى الدرا�سي مثل درا�سة )علي، 2012(، )مهدي، 2010(، 
 )Dixon )2008فقد اأجمعت جميع الدرا�سات على عينة الطلبة يف 

التي   )2010( الديب وع�ساف،  املراحل املختلفة، ما عدا درا�سة 
كانت عينتها املعلمني وقد ا�ستفاد الباحثان من هذه الدرا�سات 
للدرا�سة،  النظري  الإطار  حتديد  ويف  الأداة  جمالت  اختيار  يف 
ولعل ما ييزها عن �سابقتها يف اأنها تبحث يف دور املعلني يف 
اإك�ساب مهارات التعلم املنظم ذاتيًا للطلبة ذوي �سعوبات التعلم 

)التاأخر الأكاديي(.

إجراءات الدراسة: 
اتبعها  التي  لالإجراءات  مف�ساًل  و�سفًا  اجلزء  هذا  يتناول 
الدرا�سة،  منهج  تعريف  ذلك  ومن  الدرا�سة،  تنفيذ  يف  الباحثان 
اأداة  واإعداد  الدرا�سة،  عينة  وحتديد  الدرا�سة،  جمتمع  وو�سف 
الدرا�سة،  خطوات  وبيان  وثباتها،  �سدقها  من  والتاأكد  الدرا�سة، 
والأ�ساليب الإح�سائية التي ا�ستخدمت يف معاجلة النتائج، وفيما 

يلي و�سف لهذه الإجراءات، وهي على النحو الآتي: 

منهج الدراسة: 
الو�سفي  املنهج  الدرا�سة  هذه  يف  الباحثان  ا�ستخدم 
بيانات  جتهيز  اإىل  ويهدف  احلا�رص،  عن  يبحث  الذي  التحليلي، 

حمددة  ت�ساوؤلت  على  لالإجابة  متهيداً  معينة  فرو�س  لإثبات 
بدقة تتعلق بالظواهر احلالية، والأحداث الراهنة التي يكن جمع 
اأدوات  اإجراء البحث، وذلك با�ستخدام  املعلومات عنها يف زمان 

منا�سبة )الأغا، 2002: 43(.

 جمتمع الدراسة وعينتها: 
الريا�سيات  مبحث  معلمي  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
الثانوية مبحافظات غزة، يف حني تكونت  املرحلة  جميعهم يف 
العينة  خارج  من  ومعلمة  معلمًا   )30( من  ال�ستطالعية  العينة 
الأ�سلية، مت اختيارهم ب�سكل ع�سوائي، بغر�س تقنني اأداة الدرا�سة 
للتطبيق، يف حني بلغت  واأهليتها  والتحقق من �سدقها وثباتها 
العينة الأ�سلية )90( معلمًا ومعلمة ريا�سيات ممن يعملون يف 
توزيع  مت  حيث   ،2015 للعام  العامة  الثانوية  نتائج  ت�سحيح 
مت  الفح�س  وبعد  جميعها،  ا�سرتدادها  ومت  عليهم،  ال�ستبانات 
.)88( للتحليل، وبقي  )2( منهم نظرا لعدم �سالحيتها  ا�ستبعاد 
الفرع  يدر�سون   48( معلمًا(،   49 معلمة،   39( على  موزعني 
الإن�ساين، 40 يدر�سون الفرع العلمي(، )44 لديه خدمة اأكرث من 
10 �سنوات، 32 لديهم من اخلدمة )5 - 10 �سنوات(، 12 لديهم 

من اخلدمة اأقل من 5 �سنوات( 

أداة الدراسة: 
بعد الطالع على الدرا�سات ال�سابقة والأدب الرتبوي، قام 
�سورتها  يف  فقرة   )36( من  مكونة  ا�ستبانة  بت�سميم  الباحثان 
الأولية موزعة على )4( جمالت هي: )ال�سرتاتيجيات املعرفية 
)11(، ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة )10(، ا�سرتاتيجيات توظيف 

اإدارة امل�سادر )8(، ا�سرتاتيجيات اجلهد )7( فقرات(.

صدق االستبانة: 

Ú  سدق املحكمني: قام الباحثان بعر�س ال�ستبانة على�
)11( من املحكمني من اأع�ساء هيئة التدري�س من كليات الرتبية 
للتاأكد من مدى مالئمة مفردات ال�ستبانة للغر�س الذي و�سعت 
من اأجله من حيث منا�سبة الفقرات وانتماوؤها للمجالت الأربعة، 
ا�ستبعاد  مت  الآراء  �سوء  ويف  اللغوية،  �سياغتها  و�سوح  وكذلك 
فقرات  عدد  بلغ  وقد  الفقرات  بع�س  �سياغة  وتعديل  فقرات   )3(
لكل  اأعطي  حيث  فقرة،   )33( النهائية  �سياغتها  بعد  ال�ستبانة 
كبرية،  جداً،  )كبرية  خما�سي  ليكرت  �سلم  وفق  مدرج  وزن  فقرة 
متو�سطة، قليلة، قليلة جدا( اأعطيت الأوزان التالية )5، 4، 3، 2، 
1( بذلك تنح�رص درجات اأفراد عينة الدرا�سة ما بني )33، 165(.

Ú  سدق الت�ساق الداخلي: جرى التحقق من �سدق الت�ساق�
ا�ستطالعية  عينة  على  ال�ستبانة  بتطبيق  لال�ستبانة  الداخلي 
ومت  الدرا�سة،  عينة  خارج  من  ومعلمة  معلمًا   )30( من  مكونة 
ال�ستبانة  فقرات  من  فقرة  كل  بني  الرتباط  معامل  اإيجاد 
والدرجة الكلية لال�ستبانة، وكذلك بني كل فقرة ودرجة جمالها، 
لال�ستبانة  الكلية  والدرجة  ال�ستبانة  جمالت  من  جمال  وكل 

وذلك با�ستخدام الربنامج الإح�سائي )SPSS( كما يلي: 
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أ. د فؤاد علي العاجزدور معلمي الرياضيات في اكساب مهارات التعلم املنظم ذاتياً للطلبة ذوي صعوبات التعلم
د. محمود عبد اجمليد عسـاف

معامل الرتباط بني كل فقرة من فقرات ال�ستبانة والدرجة الكلية لال�ستبانة: لقد قام الباحثان بح�ساب معامل الرتباط بني  -
كل فقرة من فقرات ال�ستبانة مع الدرجة الكلية لال�ستبانة كما يو�سحها اجلدول رقم )1(: 

جدول )1( 
معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة الكلية لاستبانة

معامل الرتباطم�صتوى الدللةمم�صتوى الدللةمعامل الرتباطمم�صتوى الدللةمعامل الرتباطم

املجال الأول/ ال�صرتاتيجيات املعرفية

10.5650.00120.5730.00030.4650.006

40.3780.03050.6510.00060.5010.003

70.5240.00280.5330.00190.5970.000

100.6490.000

املجال الثاين/ ا�صرتاتيجيات ما وراء املعرفة

10.5910.00020.5230.00230.4090.018

40.6750.00050.5610.00160.4390.011

70.4300.01380.3970.02290.4010.021

املجال الثالث/ ا�صرتاتيجيات توظيف اإدارة امل�صادر

10.5940.00020.3870.02630.5620.001

40.4120.01750.7320.00060.5360.001

70.6090.00080.5010.003

املجال الرابع/ ا�صرتاتيجيات اجلهد الريا�صي

10.3530.04420.5910.00030.5230.002

40.4330.01250.6750.00060.6220.000

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن جميع فقرات ال�ستبانة مرتبطة ارتباطًا ذا دللة اإح�سائية مع الدرجة الكلية لال�ستبانة، وهذا يدلل 
على �سدق الأداة.

معامل الرتباط بني كل جمال مع الدرجة الكلية لال�ستبانة: لقد قام الباحثان بح�ساب معامل الرتباط بني كل جمال من  -
جمالت ال�ستبانة مع الدرجة الكلية وهي كما يو�سحها اجلدول رقم )2( 
جدول )2( 

يوضح معامل االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة والدرجة الكلية لاستبانة

معامل عدد الفقراتاملجالتم
الرتباط

م�صتوى 
الدللة

100.4010.021ال�سرتاتيجيات املعرفية1

90.4660.009ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة2

80.5050.003ا�سرتاتيجيات توظيف اإدارة امل�سادر3

60.3930.024ا�سرتاتيجيات اجلهد الريا�سي4

ر الجدولية عند درجة حرية )28( وعند مستوى داللة )0.05( = 0.361

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن جميع جمالت ال�ستبانة مرتبطة ارتباطًا ذا دللة اإح�سائية مع الدرجة الكلية لال�ستبانة.
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ثبات االستبانة: 

التاأكد من ثبات ال�ستبانة وذلك  اأجرى الباحثان خطوات 
وهما  بطريقتني  ال�ستطالعية  العينة  اأفراد  على  تطبيقها  بعد 

طريقة التجزئة الن�سفية ومعامل األفا كرونباخ.
Ú  :Split- Half Coefficient طريقة التجزئة الن�سفية

ثبات  حل�ساب  ال�ستطالعية  العينة  درجات  ا�ستخدام  مت 
ال�ستبانة بطريقة التجزئة الن�سفية، حيث قام الباحثان بتجزئة 
الزوجية  الفقرات  الفردية مقابل  الفقرات  اإىل ن�سفني،  ال�ستبانة 
لكل جمال من جمالت ال�ستبانة، وذلك بح�ساب معامل الرتباط 

بني الن�سفني.واجلدول )3( يو�سح ذلك: 
جدول )3( 

معامات ثبات المجاالت والدرجة الكلية بالتجزئة النصفية

عدد املجالتم
الفقرات

معامل 
الثبات 
قبل 

التعديل

الثبات 
بعد 

التعديل

م�صتوى 
الدللة

100.7520.8580.000ال�سرتاتيجيات املعرفية1

90.6920.8180.000ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة2

3
ا�سرتاتيجيات توظيف اإدارة 

80.7890.8820.000امل�سادر

60.7750.8730.000ا�سرتاتيجيات اجلهد الريا�سي4

330.6880.8150.000الدرجة الكلية

املجالت  ثبات  معامالت  اأن  ال�سابق  اجلدول  يبني 
 –  0.692( بني  تراوحت  )بري�سون(  ارتباط  معامل  با�ستخدام 
بلغ  قد  الكلية  للدرجة  الرتباط  معامل  قيمة  اأن  كما   ،)0.789
املعامالت  هذه  ارتفعت  فيما  التعديل،  قبل  وذلك   )0.688(
التنبوؤية  – براون  ا�ستخدام معادلة �سبريمان  ب�سورة جيدة بعد 
لتعديل طول املقيا�س بحيث تراوحت بني )0.818 - 0.882(، 
 )0.815( لال�ستبانة  الكلية  للدرجة  املعدل  الرتباط  ومعامل 

وهو معامل ثبات مرتفع ودال اإح�سائيًا.
Ú  طريقة األفا كرونباخ: مت ا�ستخدام طريقة األفا كرونباخ

حل�ساب ثبات ال�ستبانة بعد جتريبها على العينة ال�ستطالعية
جدول )4( 

قيمة معامل الفا كرونباخ للدرجة الكلية لاستبانة ومجاالتها

معامل الفا عدد الفقراتاملجالتم
كرونباخ

100.868ال�سرتاتيجيات املعرفية1

90.882ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة2

80.895ا�سرتاتيجيات توظيف اإدارة امل�سادر3

60.845ا�سرتاتيجيات اجلهد الريا�سي4

للمجالت  الثبات  معامل  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
قد تراوح بني )0.845 - 0.895( وهذا يدل على اأن ال�ستبانة 

تتميز بدرجة عالية من الثبات.

املعاجلات اإلحصائية: 
ح�سب  واإدخالها  الآيل  احلا�سب  اإىل  البيانات  ترميز  مت 
كبرية،  متو�سطة،  قليلة،  جدا،  )قليلة  اخلما�سي  ليكرت  مقيا�س 
الدنيا  )احلدود  ليكرت  مقيا�س  فرتة  طول  ولتحديد  جدا(  كبرية 
والعليا( امل�ستخدم يف جمالت الدرا�سة وثم ح�ساب املدى )5 - 
1=4( ثم تق�سيمه على عدد فرتات املقيا�س اخلم�سة للح�سول على 
طول الفقرة، اأي )4/ 5=0.8(، وبعد ذلك مت اإ�سافة هذه القيمة 
اإىل اأقل قيمة يف القيا�س وذلك لتحديد احلد الأعلى للفرتة الأوىل، 

وهكذا..، واجلدول )5( يو�سح اأطوال الفرتات.
درجة التوافرالوزن الن�صبي املقابل لهطول اخللية

1.80 درجة قليلة جداً%20 - اأقل من %136– اأقل من 

2.60 – اأقل من  بدرجة قليلة36 %- اأقل من 1.8052% 

3.40 اأقل من  بدرجة متو�سطة%52 - اأقل من 68 1.60% - 

بدرجة كبرية68 %- اأقل من 84 %3.40 - اأقل من 4.20

بدرجة كبرية جدا84ً %- 100 % 4.20 - 5.0

 K- S مسرنوف   – كوجملروف  )اختبار  الطبيعي  التوزيع  اختبار 
 )Sample

هل  ملعرفة  �سمرنوف   – كوملجروف  اختبار  �سنعر�س 
اختبار �رصوري يف  وهو  ل  اأم  الطبيعي  التوزيع  تتبع  البيانات 
حالة اختبار الفر�سيات، لأن معظم الختبارات املعلمية ت�سرتط 
الختبار  نتائج   )7( اجلدول  ويو�سح  طبيعيا،  البيانات  توزيع 
يدل  وهذا   )0.05( من  اأكرب  حمور  لكل  الدللة  م�ستوى  اإن  حيث 

على اأن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي.
جدول )6( 

 )Sample Kolmogorov- Smirnov 1-( اختبار التوزيع الطبيعي

عدد املجالتم
م�صتوى قيمة Zالفقرات

الدللة

100.8050.536ال�سرتاتيجيات املعرفية1

90.7290.663ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة2

81.2450.090ا�سرتاتيجيات توظيف اإدارة امل�سادر3

61.1340.152ا�سرتاتيجيات اجلهد الريا�سي4

330.6300.822الدرجة الكلية

اإلجابة عن أسئلة الدراسة: 
الإجابة عن ال�سوؤال الأول والذي ين�س على: « ما درجة  ◄
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تقدير معلمي الريا�صيات لدورهم يف اك�صاب الطلبة ذوي �صعوبات التعلم مهارات التعلم املنظم ذاتياً؟ 
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال قام الباحثان با�ستخدام املتو�سطات والن�سب املئوية، وقيمة T للعينة الواحدة، لتحليل فقرات وجمالت 
ال�ستبانة، بحيث تكون الفقرة اإيجابية مبعنى ان اأفراد العينة يوافقون على حمتواها اإذا كانت قيمة T املح�سوبة اأكرب من اجلدولية التي 

ت�ساوي )1.99(.واجلدول التايل يو�سح ذلك.
الجدول )7( 

قيمة الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب لمجاالت

الدرجةالرتتيبقيمة Tالوزن الن�صبيالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياملجالتم

كبرية3.5910.58571.829.472ال�سرتاتيجيات املعرفية1

متو�سطة3.2780.55265.564.6534ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة2

كبرية3.4970.57169.938.023ا�سرتاتيجيات توظيف اإدارة امل�سادر3

كبرية3.6250.56472.4910.321ا�سرتاتيجيات اجلهد الريا�سي4

كبرية3.4970.56869.958.115الدرجة الكلية

تقدير  درجة  درجة  اأن  جند  ال�سابق  اجلدول  خالل  من 
�سعوبات  ذوي  الطلبة  اك�ساب  يف  لدورهم  الريا�سيات  معلمي 
 69.95%( عند  كانت  ذاتيًا  املنظم  التعلم  مهارات  التعلم 
الأوىل  باملرتبة  الريا�سي  اجلهد  ا�سرتاتيجيات  جاءت  )حيث 
املعرفية  ال�سرتاتيجيات  جمال  يليه   )72.49%( ن�سبي  بوزن 
توظيف  ا�سرتاتيجيات  جمال  ثم   ،)71.82%( ن�سبي  بوزن 
جمال  جاء  واأخريا   )69.93%( ن�سبي  بوزن  امل�سادر  اإدارة 
ن�سبي  بوزن  الأخرية  املرتبة  يف  املعرفة  وراء  ما  ا�سرتاتيجيات 
هي  الريا�سي  اجلهد  ا�سرتاتيجيات  اأن  يعني  )%65.56(.وهذا 
التعلم  مهارات  اك�ساب  يف  الريا�سيات  معلمو  يار�سه  ما  اأكرث 
مع  يتفق  ما  التعلم.وهذا  �سعوبات  ذوي  للطلبة  ذاتيًا  املنظم 
ما  مع  ويختلف   )2010( وع�ساف  الديب  درا�سة  به  جاءت  ما 
التي   King )2005(، Patterson )2005( كينج  درا�سة  به  جاءت 
مل تندرج هذه ال�سرتاتيجية �سمن امل�ستويات الدالة اإح�سائيا يف 
درا�ساتهم.ويعزى ال�سبب يف ذلك اإىل اأناأن هذه ال�سرتاتيجيات من 
حيث الواقع متثل اأق�سى ما يكن اأن يار�سه معلمو الريا�سيات 
ترتبط  فهي  وغريهم،  التعليمية  ال�سعوبات  ذوي  الطلبة  جلميع 

الريا�سيات. تعليم  باأ�سا�سيات  عالقة  ذات  وخطوات  باإجراءات 
اأما اأن حتتل ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة املرتبة الأخرية فهذا 
وحجم  املدار�س،  يف  الكبرية  ال�سفية  الكثافة  ظل  يف  طبيعيًا 
ارتفاع  وكذلك  �سيق،  زمني  بجدول  املرتبط  الدرا�سي  املحتوى 
اإىل ت�سيري  الأ�سبوعية، مما يدفعه  ن�ساب املعلمني من احل�س�س 
ح�سة تعليم مبحث الريا�سيات مبنحاها الروتيني املعتاد، ولعل 
اأن هذه  اإىل  اأ�سف  الأ�سقر وعبده )2006(،  هذا ما بررته درا�سة 
ال�سخ�سية حيث من املفرت�س  ال�سرتاتيجية ل حتدد بالعمليات 
اأن تتاأثر بالأحداث البيئية وال�سلوكية، ويرتكز التعلم املنظم ذاتًيا 
على ثالثة عنا�رص تتمثل يف ا�سرتاتيجيات تعلم الطالب املنظمة 
الذات يف الأداء املاهر، واللتزام بالأهداف  اإدراك فعالية  ذاتًيا، 

الأكاديية.
جمالت  من  جمال  كل  ومناق�سة  عر�س  يلي  وفيما 
احل�سابي  املتو�سط  بح�ساب  الباحثان  قام  حيث  ال�ستبانة، 
العينة على  اأفراد  لدرجات  الن�سبي  والوزن  املعياري  والنحراف 

الفقرات والدرجة الكلية لكل جمال.
Ú املجال الأول: ال�صرتاتيجيات املعرفية

جدول )8( 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة على فقرات المجال األول

القيمة الحتماليةقيمة tالرتتيبالوزن الن�صبيالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالفقرةم

4.0340.83780.682111.5950.000توظيف القوانني الريا�سية للكميات ب�سكل مثايل حلل امل�سكالت.1

3.8520.89177.04528.9720.000ا�ستخدام خرائط املفاهيم يف حفظ وا�ستظهار القوانني الريا�سية.2

3.3070.99866.13692.8830.005ا�ستخدام التمثيل املح�سو�س ل�ستنتاج العالقات الريا�سية3

3.5000.97170.0074.8310.000ا�ستخدام التمثيل الب�رصي حلل امل�سكالت الريا�سية.4

3.5231.18470.45564.1420.000ا�ستخدام التمثيل الرمزي والفظي با�ستخدام احلوف او الرموز اجلربية.5

3.7160.97074.31846.9220.000تعريف خ�سائ�س الكميات القيا�سية )الطول، والوزن، ...( 6

3.3321.05366.66582.9530.004ا�ستخدام لغة الريا�سيات للتعبري عن الأفكار الريا�سية.7
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القيمة الحتماليةقيمة tالرتتيبالوزن الن�صبيالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالفقرةم

3.2161.19864.318101.6900.059توظيف تطبيقات ريا�سية يف بيئات خارج الريا�سيات8

3.7931.00275.86137.3860.000تطبيق التقنيات املنا�سبة والأدوات لتحديد القيا�سات والأرقام.9

10
عر�س الت�سور اخلاطئ للمفاهيم بهدف التو�سيح وتنظيم املعرفة 

3.6511.17673.02355.1350.000الريا�سية

3.5910.58571.829.470.000الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن درجات التقدير يف هذا املجال 
تراوحت بني )80.682 – %64.318( حيث كانت اأعلى فقرتني 
للكميات  الريا�سية  القوانني  توظيف   «  )1( الفقرة  املجال:  يف 
ب�سكل مثايل حلل امل�سكالت.» بوزن ن�سبي )%80.682( والفقرة 
الريا�سية  القوانني  حفظ  يف  املفاهيم  خرائط  ا�ستخدام   «  )2(
يف  ال�سبب  ويعزى   ،)77.045%( ن�سبي  بوزن  وا�ستظهارها.» 
مدار�س  يف  الريا�سيات  تدري�س  يف  الغالبة  ال�سمة  اأن  اإىل  ذلك 
وربط  الريا�سية،  للقوانني  املبا�رص  التطبيق  هي  غزة  حمافظات 
حجم  لكرب  نتيجة  احلل،  طرق  على  للح�سول  ببع�سها  القوانني 
املحتوى، وهذا ما اأكدته درا�سة الأ�سقر وعبده )2006(، ودرا�سة 
املعلمني على  تدريب  اأن  اإىل  اأ�سف   ،)2005( ملوح  واأبو  عفانة 
ا�ستخدام خرائط املفاهيم وتب�سريهم باأهميتها وتعليمهم كيفية 
يثل  الدرا�سية  املواقف  يف  للطالب  وامل�ساندة  التوجيه  تقدمي 

توجهًا حديثًا يف اإعداد املعلمني.

واإن اأدنى فقرتني يف املجال كانت: الفقرة )3( » ا�ستخدام 
ن�سبي  بوزن  الريا�سية.«  العالقات  املح�سو�س ل�ستنتاج  التمثيل 
)%66.13( والفقرة )8( » توظيف تطبيقات ريا�سية يف بيئات 
خارج الريا�سيات » بوزن ن�سبي )%64.31( ويرجع ال�سبب يف 
ذلك اإىل وجود جمموعة من املعوقات اأمام املعلمني يف توظيف 
التطبيقات وا�ستخدام التمثيل املح�سو�س، اأهمها املوروث الثقايف 
حول �سعوبة الريا�سيات لدى الطلبة، وال�سعف العام يف م�ستوى 
الطلبة من الناحية اخلوارزمية، وكذلك ان�سياع املعلمني جلدول 
زمني لنتهاء من �رصح حمتوى الكتاب الوزاري، ي�ساف اإىل اأن 
هذا ي�ستلزم الدمج والتكامل بني مهارات التفكري، وحمتوى املادة 
وقت  يف  التفكري  ومهارات  املحتوى  تعليم  يتم  بحيث  الدرا�سية 

واحد، وهذا ما ي�سعب يف البيئة ال�سفية العادية.
Ú املجال الثاين: ا�صرتاتيجيات ما وراء املعرفة

جدول )9( 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة على فقرات المجال الثاني

النحراف املتو�صطالفقرةم
القيمة قيمة tالرتتيبالوزن الن�صبياملعياري

الحتمالية

3.3061.01266.1242.7860.007حتديد الفكرة الرئي�سة للم�ساألة الريا�سية1

3.5881.13771.7714.7700.000حتليل معطيات ال�سوؤال2

3.4241.00468.4733.8870.000التحكم الذاتي يف احل�سول على مفتاح احلل.3

3.5411.07570.8224.6410.000اكت�ساف اخلطاأ الريا�سي ذاتيًا4

5
التدريب على اإدراك نوع املحتوى الريا�سي )مثال- ل 

3.1180.98162.3571.1060.272مثال( 

3.0471.11260.9480.3900.697تطوير ال�ستدللت والتنبوؤات املبنية على البيانات6

3.2351.03164.7162.1040.038تخطيط احلل ذهنيًا )ربط املعطيات باخلربة ال�سابقة( 7

0.674- 2.9411.28558.8290.42ا�ستنتاج الفروق يف الوحدات الريا�سية للتنبوؤ باحلل.8

3.3061.12466.1242.5100.014ت�سجيل املالحظات )التفكري ب�سوت م�سموع( 9

3.2780.55265.564.6530.000الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن درجات التقدير يف هذا املجال تراوحت بني )71.77 – %58.82( حيث كانت اأعلى فقرتني يف 
املجال: الفقرة )2( » حتليل معطيات ال�سوؤال » بوزن ن�سبي )%71.77( والفقرة )4( » اكت�ساف اخلطاأ الريا�سي ذاتيًا.» بوزن ن�سبي 
)%70.82(، ويعزى ال�سبب يف ذلك اإىل اأن اأغلب معلمي الريا�سيات يف طريقة عر�سهم على ال�سبورة حلل الأ�سئلة يتم تق�سيم ال�سوؤال اإىل 
)معطيات، مطلوب، احلل( وذلك متهيدا لختيار القانون املنا�سب له.وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة مهدي )2010(، ودرا�سة علي 

 )2012(
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تطوير   «  )6( الفقرة  كانت:  املجال  فقرتني يف  اأدنى  واأن 
ن�سبي  بوزن  البيانات.«  على  املبنية  والتنبوؤات  ال�ستدللت 
الوحدات  يف  الفروق  ا�ستنتاج   «  )8( والفقرة   )60.94%(
الريا�سية للتنبوؤ باحلل.« بوزن ن�سبي )%58.82( ومن املالحظ 
اأن الفقرتني تخت�سان بالتنبوؤ وهي من العلميات العقلية العليا 
ويرجع ال�سبب يف ذلك اإىل اأن عملية التدريب على ذلك يحتاج اإىل 

عدد اأقل من الطلبة داخل ال�سفوف، اأو �سبه التعلم )واحد لـ واحد( 
م�ستويات  جلميع  العامة  ولي�س  اخلا�سة  التدريبات  من  مبزيد 
 )2005( ملوح  واأبو  عفانة  درا�سة  بررته  ما  هذا  ولعل  الطلبة، 
والت�سوهات  اخلاطئة،  الريا�سية  املفاهيم  من  العديد  وجود  من 

املعرفية لدى بع�س اأفراد العينة حول مفهوم التنبوؤ.
Ú املجال الثالث: ا�صرتاتيجيات توظيف اإدارة امل�صادر

جدول )10( 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة على فقرات المجال الثالث

القيمة الحتماليةقيمة tالرتتيبالوزن الن�صبيالنحراف املعيارياملتو�صطالفقرةم

3.6470.96072.9416.2140.000تنظيم خطوات احلل ح�سب املعطيات1

3.5291.04270.5954.6850.000جدولة الوقت املخ�س�س حلل امل�سائل الريا�سية.2

3.3181.10466.3572.6520.010�سبط امل�ستتات التي تعرقل تنظيم املعرفة3

3.5060.92170.1265.0640.000الت�رصف وكاأين جزء من املعرفة ولي�س م�سدرها4

3.5760.94371.5335.6340.000البحث عن بدائل يف الطرق الإجرائية حلل امل�سائل الريا�سية.5

3.2471.05764.9482.1550.034ممار�سة التقدير الذاتي مل�ستوى الأداء6

3.5530.95871.0645.3240.000املقارنة بني احلل والأمثلة املحلولة.7

3.6071.05372.1425.2840.000طلب امل�ساعدة عند التعرث يف توظيف املعطيات8

3.4970.57169.938.020.000الدرجة الكلية

هذا  يف  التقدير  درجات  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
اأعلى  كانت  حيث   )64.94% –72.94( بني  تراوحت  املجال 
ح�سب  احلل  خطوات  تنظيم   «  )1( الفقرة  املجال:  يف  فقرة 
املعطيات » بوزن ن�سبي )%72.94(، ويعزى ال�سبب يف ذلك اإىل 
يف  ال�ستقراء  ا�سرتاتيجية  يتبعون  الريا�سيات  معلمي  اأغلب  اأن 

حل امل�سائل وامل�سكالت الريا�سية.
ممار�سة   «  )6( الفقرة  كانت:  املجال  يف  فقرة  اأدنى  واأن 
التقدير الذاتي مل�ستوى الأداء.« بوزن ن�سبي )%64.94( ويرجع 
م�ستوى  تتطلب  الذاتي  التقدير  عملية  اأن  اإىل  ذلك  يف  ال�سبب 
املدار�س  يندر يف  الريا�سيات، وهذا ما  التح�سيل يف  عاليًا من 
والتعليم  الرتبية  وزارة  اح�سائيات  اأكدته  ما  وهذا  الثانوية، 

ب�سبب  العلمي  بالفرع  اللتحاق  عن  الطلبة  عزوف  من  2014م 
الطلبة امللتحقني يف  الريا�سيات، وكذلك �سعف م�ستوى  مبحث 
 )2006( وعبده  الأ�سقر  درا�سة  يف  جاء  كما  الن�سانية  الفروع 
ت�سمى  دافعية  معتقدات  لديه  ذاتًيا  املنظم  املتعلم  اأن  اإىل  اأ�سف 
مبعتقدات فاعلية الذات التي تت�سمن معتقدات الطالب يف ذاتهم 
واأحكامهم حول قدراتهم يف اجناز مهام اأكاديية معينة، وطبًقا 
املعريف  الجتماعي  التعلم  يف  امل�سادر  توظيف  ل�سرتاتيجية 
ويطورون  ذواتهم  ينظمون  واليجابيني  الفاعلني  الأفراد  فاإن 

معتقداتهم لتحقيق م�ستوى عال من التقان للمهام الأكاديية.
Ú املجال الرابع: ا�صرتاتيجيات اجلهد الريا�صي

جدول )11( 
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي لدرجات العينة على فقرات المجال الرابع

النحراف املتو�صطالفقرةم
املعياري

الوزن 
القيمة قيمة tالرتتيبالن�صبي

الحتمالية

3.8970.87677.9319.5410.000التدرب على تلخي�س امل�سكلة الريا�سية1

3.7361.10574.7126.2120.000التاأكد من �سحة احلل )التغذية الراجعة الذاتية( 2

3.5400.98670.8055.1100.000اعتبار الخفاق يف احلل فر�سة للتعلم ولي�س �سعف3

3.3910.88167.8264.1390.000حتديد مقدار ال�سعوبة وال�سهولة يف امل�ساألة4

3.5631.04271.2645.0410.000امل�ساورة الأكاديية للو�سول اإىل احلل ال�سحيح.5

3.6211.03772.4135.5830.000تقدير الأفكار الإبداعية6

3.6250.56472.4910.320.000الدرجة الكلية
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هذا  يف  التقدير  درجات  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
اأعلى  كانت  حيث   )67.82% –72.93( بني  تراوحت  املجال 
امل�سكلة  تلخي�س  على  التدرب   «  )1( الفقرة  املجال:  يف  فقرة 
ذلك  يف  ال�سبب  ويعزى   ،)72.93%( ن�سبي  بوزن   « الريا�سية 
اإىل اأن قناعة اأفراد العينة باأن هذه الطريقة هي الطريقة الأف�سل 
ال�سوؤال با�ستخدام املعطيات،  اإىل املطلوب من  والأ�سلم للو�سول 
وامل�سكالت  امل�سائل  حل  يف  الوقت  يوفر  التلخي�س  اأن  كما 
الريا�سية، ويوفر اجلهد لدى املعلمني يف دعم الإجناز الكاديي.
 ،)Patterson,2005( وهذا ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة كل من

 )King,2004( ودرا�سة
حتديد   «  )4( الفقرة  كانت:  املجال  يف  فقرة  اأدنى  واأن 
مقدار ال�سعوبة وال�سهولة يف امل�ساألة« بوزن ن�سبي )67.82%( 
ويرجع ال�سبب يف ذلك اإىل اأن حتديد مقدري ال�سعوبة وال�سهولة 
وقتًا يف  ياأخذ  قد  الذي  املوا�سفات  ا�ستخدام جدول  اإىل  يحتاج 
و�سع الأ�سئلة، كما الثقافة ال�سائدة يف املدرا�س وال�سفوف هي 
ولي�س  الغاية،  هو  العليا  الدرجات  على  واحل�سول  المتحان  اأن 
التقومي  ونظم  ال�سفية،  الكثافة  ورثته  ما  وهذا  للتعلم،  الو�سيلة 
العقيمة التي تعتمد على درجة المتحان فقط، مما اأ�سعف فر�س 

الهتمام بذوي �سعوبات التعلم.
اإجابة ال�سوؤال الثاين:  ◄

دللة  م�صتوى  عند  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
)α≤0.05( بني متو�صطات درجات تقدير اأفراد العينة لدورهم 
يف اك�صاب الطلبة ذوي �صعوبات التعلم مهارات التعلم املنظم 
ذاتياً تعزى اإىل املتغريات: )اجلن�س، الفرع الذي يدر�صه، �صنوات 

اخلدمة(؟ ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال مت: 
ح�ساب الفروق تبعًا ملتغري اجلن�س )ذكر- اأنثى(:  -

عن  للك�سف  م�ستقلتني  لعينتني  »ت«  اختبار  ا�ستخدام  مت 
دللة الفروق بني اجلن�سني، واجلدول رقم )12( يو�سح ذلك.

جدول )12( 
حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار » ت » لاستبانة تعزى إلى 

متغير الجنس

املتو�صط العدداجلن�ساملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة 
»ت«

م�صتوى 
الدللة

الدرجة 
الكلية

493.6170.420ذكر
3.3830.001

393.3100.428اأنثى

قيمة ت الجدولية عند مستوى داللة )0.05( =1.99 

جلميع  الحتمالية  القيمة  ان  ال�سابق  اجلدول  من  يتبني 
 )t( وقيمة   0.05 من  اأقل  وهي   0.001 ت�ساوي  املجالت 
املح�سوبة ت�ساوي 3.383 وهي اأكرب من قيمة )t( اجلدولية والتي 
العينة  اأفراد  اآراء  يف  فروق  وجود  على  يدل  مما   1.99 ت�ساوي 
التعلم مهارات  الطلبة ذوي �سعوبات  اك�ساب  اأدوارهم يف  حول 
التعلم املنظم ذاتيًا تعزى اإىل متغري اجلن�س وذلك ل�سالح الذكور، 
الذكور  الطلبة  لدى  امللحة  احلاجة  اإىل  ذلك  يف  ال�سبب  ويعزى 

للتدريب وتنمية املهارات نتيجة لرتفاع ن�سبة الذين يعانون من 
�سعوبات التعلم يف مدار�س الذكور مقارنة مبدار�س الإناث.وهذا 
النتيجة  هذه  اأن  كما   ،)2006( وعبده  الأ�سقر  درا�سة  اأكدته  ما 
 )2010( وع�ساف  الديب  درا�سة  نتيجة  مع  تختلف  مب�سمونها 

التي مل جتد فروقا تعزى ملتغري جن�س املعلم.
ح�ساب الفروق تبعًا ملتغري الفرع الذي يدر�سه )ان�ساين،  -
علمي( 

عن  للك�سف  م�ستقلتني  لعينتني  »ت«  اختبار  ا�ستخدام  مت 
دللة الفروق بني اجلن�سني، واجلدول رقم )13( يو�سح ذلك.

جدول )13( 
حساب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة اختبار » ت » لاستبانة تعزى إلى 

متغير الفرع

املتو�صط العددالفرعاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

قيمة 
»ت«

م�صتوى 
الدللة

الدرجة 
الكلية

483.5000.455ان�ساين
0.3540.724

403.4650.447علمي

جلميع  الحتمالية  القيمة  ان  ال�سابق  اجلدول  من  ويتبني 
املح�سوبة   )t( وقيمة   0.05 من  اأكرب  وهي   0.724 املحاور 
القيمة )t( اجلدولية والتي ت�ساوي 1.99  من  اأقل  وهي   0.354
درجة  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  على  يدل  مما 
تقدير اأفراد العينة حول دورهم يف اك�ساب الطلبة ذوي �سعوبات 
الذي  الفرع  اإىل متغري  التعلم املنظم ذاتيًا تعزى  التعلم مهارات 
املعلمني  اأن  اإىل  ذلك  يف  ال�سبب  علمي(.ويعزى  )ان�ساين،  يدر�سه 
ن�سابه  ح�سب  معًا  الفرعني  يعلمون  قد  الثانوية  املدار�س  يف 
التدري�سي، كما اأن ا�سرتاتيجيات التعلم ذاتيًا ترتبط مبجموعة من 
ال�سلوكية،  البيئية، واملحددات  ال�سخ�سية، واملحددات  املحددات 
وذاتية،  خارجية  م�سادر  تاأثري  عن  ناجت  يكون  ال�سلوك  واأن 
اأية  معاجلة  واأن  للكفاءة،  الذاتي  ال�سخ�سي  الإدراك  حتدد  واأنها 
ا�سرتاتيجية من ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتًيا يكن اأن تف�رص 

على اأ�سا�س هذه املحددات.
-  10  - 5 10 �سنوات،  متغري �سنوات اخلدمة )اأكرث من 

�سنوات، اأقل من 5 �سنوات(.
مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري واختبار 

» حتليل التباين الأحادي » للك�سف عن دللة الفروق.
جدول )14( 

مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة » ف » 
لتقدير أفراد العينة ومستوى الداللة تبعا لمتغير سنوات الخدمة

جمموع م�صدر التبايناملجال
املربعات

درجات
احلرية

متو�صط
املربعات

قيمة
F

م�صتوى 
الدللة

الدرجة 
الكلية

0.33820.169بني املجموعات

0.8370.437 17.151850.202داخل املجموعات

17.48987املجموع

 0.05 داللة  ومستوى   )85  ،2( حرية  درجة  عند  الجدولية   )F( قيمة 
تساوي 3.10
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أ. د فؤاد علي العاجزدور معلمي الرياضيات في اكساب مهارات التعلم املنظم ذاتياً للطلبة ذوي صعوبات التعلم
د. محمود عبد اجمليد عسـاف

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن قيمة )F( املح�سوبة ت�ساوي 
 3.10 )F( اجلدولية والتي ت�ساوي  قيمة  من  اأقل  وهي   0.837
كما اأن القيمة الحتمالية ت�ساوي 0.437 وهي اأكرب من 0.05 
مما يدل على عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى ملتغري 
�سنوات اخلدمة.ويعزى ال�سبب يف ذلك اإىل اأن املداخل احلديثة يف 
يف  اخلدمة  �سنوات  وازت  قد  الرتبية  كليات  يف  املعلمني  اإعداد 
المكان  قدر  يحاولون  الفئات  جميع  من  فاملعلمون  التدري�س، 
اك�ساب الطلبة ذوي �سعوبات التعلم مهارات التعلم املنظم ذاتيًا.

ا�ستخدام  نحو  تتجه  بداأت  املعلمني  اإعداد  برامج  اأن  اإىل  اأ�سف 
اأدوات للتعرف على اأمناط التفكري وكيفية بناء الأن�سطة التعليمية 
املحتوى  ربط  وكيفية  التفكري،  واأمناط  مهارات  تنمي  التي 
التفكري  تعليم  برامج  على  التعرف  اإىل  اإ�سافة  التفكري  ومهارات 

وكيفية ا�ستخدامها وتوظيفها يف النظام التعليمي.

التوصيات: 
يف �صوء نتائج الدرا�صة، يو�صي الباحثان مبا يلي: 

اخلدمة . 1 واأثناء  قبل  املعلمني  تدريب  برامج  ت�سمني 
ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا، على امل�ستوى ال�سخ�سي 

واملهني.
يف . 2 التعلم  �سعوبات  ذوي  للطلبة  خا�سة  برامج  ت�سميم 

املنظم  التعلم  ا�سرتاتيجيات  جمال  يف  الأ�سا�سي،  التعليم 
ذاتيا، للحد من هذه ال�سعوبات يف املرحلة الثانوية.

درا�سة . 3 اأثناء  ذاتيا  املنظم  التعلم  با�سرتاتيجيات  الهتمام 
م�ساق )اأ�ساليب تدري�س الريا�سيات( يف كليات الرتبية.

مبا . 4 الإن�ساين  للفرع  الريا�سيات  حمتوى  يف  النظر  اإعادة 
يدر�س  العملي ملا  التطبيق  ال�سعوبة، ويحقق  يخفف حدة 

فيها، وربطه بالبيئة.
اإجراء مزيد من الدرا�سات التي تتناول التعلم املنظم ذاتيًا، . 5

وقلق  كالدافعية،  الأخرى،  املتغريات  من  بعدد  وعالقته 
الختبار

املصادر واملراجع: 

أوالً: املصادر العربية

بع�س . 1 يف  تعليمي  برنامج  اأثر   :)2007( اإبراهيم  اأحمد، 
املهارات البتكارية ملادة الريا�سيات لدى التالميذ مرحلة 
جامعة  الرتبية،  كلية  دكتوراه،  ر�سالة  الأ�سا�سي،  التعليم 

الأزهر، القاهرة. 
فعالية . 2  :)2015( خالد  اأحمد،  وال�سيخ  اإبراهيم  الأ�سطل، 

تعلم  �سعوبات  عالج  يف  حمو�سب  تفاعلي  برنامج 
وكالة  مبدار�س  الرابع  ال�سف  تلميذات  لدى  الريا�سيات 
الغوث الدولية، جملة جامعة فل�سطني لالأبحاث والدرا�سات، 

جامعة فل�سطني، العدد8، ج 2، �س 238 - 270. 
تعلم . 3 �سعوبات   :)2006( يا�سمني  وعبده،  اأين  الأ�سقر، 

اأدبي مبحافظة  ال�سف احلادي ع�رص  لدى طلبة  الريا�سيات 
غزة، املوؤمتر العلمي الول لكلية الرتبية )التجربة الفل�سطينية 
يف اإعداد املناهج(، جامعة الأق�سى، 19 - 20/ 12، غزة. 

الأغا، اإح�سان )2002(: البحث الرتبوي وعنا�رصه – منهجه . 4
واأدواته، اجلامعة الإ�سالمية، غزة. 

على . 5 قائم  تعلمي  برنامج  فعالية   :)2009( عادل  ح�سني، 
بع�س  التالميذ  اك�ساب  يف  املتعلم  حول  املتمركز  التعلم 
ع�رص  ال�ساد�س  ال�سنوي  القومي  املوؤمتر  العلمية،  املفاهيم 
العربي  اجلامعي  )التعليم  اجلامعي  التعليم  تطوير  ملركز 
ودوره يف تطوير التعليم قبل اجلامعي(، جامعة عني �سم�س، 

11، القاهرة.   /16  - 15
اإىل . 6 املدخل   :)2005( منى  واحلديدي،  جمال  اخلطيب، 

الرتبية اخلا�سة، مكتبة الفالح للن�رص والتوزيع، الكويت. 
الري�س، اإيان )2012(: فاعلية وحدات درا�سية قائمة على . 7

تعليم  اأداءات  تنمية  يف  ذاتًيا  املنظم  التعلم  ا�سرتاتيجيات 
جملة  الرتبية،  بكليات  الريا�سيات  �سعبة  لطالب  التفكري 
 ،160  -  125 �س   ،)15( املجلد  الريا�سيات،  تربويات 

جامعة بنها، القاهرة 
التعلم . 8 مهارات  يف  الفروق   :)2010( خولة  الدبا�س، 

الثانوية  املرحلة  وطلبة  اجلامعة  طلبة  بني  ذاتيا  املنظم 
جامعة  الرتبية،  كلية  جملة  واأدبية،  علمية  تخ�س�سات  يف 

الأزهر، 6 )144(، �س 43 - 72. 
مقرتح . 9 ت�سور   :)2010( حممود  وع�ساف،  ماجد  الديب، 

معلمي  لدى  ال�سرتاتيجي  التعليم  مهارات  لتطوير 
لالأبحاث  النجاح  جامعة  جملة  غزة،  مبحافظة  الريا�سيات 

)العلوم الن�سانية(، املجلد 24 )3(، �س 653 - 691. 
الذاتي مدى احلياة، املوؤمتر . 10 التعلم  زهران، حامد )2003(: 

 /23  -  22 طنطا،  بجامعة  الرتبية  كلية  الثامن،  العلمي 
يونيو. 

التدري�س . 11 ا�سرتاتيجيات   :)2011( احلميد  عبد  �ساهني، 
ماج�ستري،  ر�سالة  واأمناطه،  التعلم  وا�سرتاتيجيات  املتقدمة 

كلية الرتبية بدمنهور، جامعة ال�سكندرية. 
امل�سكلة . 12 التعلم-  �سعوبات   :)2002( انور  ال�رصقاوي، 

والعرا�س واخل�سائ�س، جملة علم النف�س، العدد )63(، �س 
 .31  - 6

ال�سالح، غ�سان )2003(: الأ�سباب التي تعزى اإليها �سعوبات . 13
– درا�سة ميدانية على عينة من طلبة مدار�س مدينة  التعلم 

دم�سق، جملة جامعة دم�سق، جملد )19(، العدد )1(. 
الدافعية . 14 بنية  درا�سة   :)1999( عزت  احلميد،  عبد 

وا�سرتاتيجيات التعلم، جملة كلية الرتبية، جامعة الزقازيق، 
العدد 33، �س 25 - 50. 

عبده، ربيع )2005(: توجيهات اأهداف الإجناز واملعتقدات . 15
الذاتية وعالقتها با�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا، ر�سالة 
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دكتوراه، جامعة القنا، القاهرة. 
امل�رصية، . 16 الأجنلو  التعلم،  �سعوبات   :)1990( �سيد  عثمان، 

القاهرة. 
اأمنوذج مقرتح . 17 ثر   :)2005( واأبو ملوح، حممد  عفانة، عزو 

الطالب  لدى  الريا�سية  للمفاهيم  اخلطاأ  الت�سورات  لعالج 
الرتبوي  املوؤمتر  ال�سابع،  ال�سف  يف  التح�سيل  منخف�س 
وطموحات  الواقع  حتديات  بني  الفل�سطيني  )الطفل  الثاين 

امل�ستقبل(، اجلامعة الإ�سالمية، 22 - 23/ 11/ 2005. 
على . 18 قائم  تدريبي  برنامج  فعالية   :)2012( جنوى  علي، 

ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا يف تقدير الذات والتح�سيل 
الأكاديي لدى طالبات كلية الرتبية، جملة العلوم الرتبوية، 
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