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دور املعلم في تنمية مهارات التعلم الذاتي املستمر
د. حسام حسني القاسملدى الطلبة في املدارس احلكومية بفلسطني

ملخص: 
مهارات  تنمية  يف  املعلم  دور  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
يف  الفروق  حتديد  اإىل  اإ�سافة  الطلبة،  لدى  وامل�ستمر  الذاتي  التعلم 
العلمية  والدرجة  واجلن�س  املحافظة  ملتغريات  تبعًا  املعلم  اأدوار 
الو�سفي  املنهج  الباحث  اتبع  الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق  واخلربة. 
تكونت  وقد  املمار�سة،  درجة  لقيا�س  ا�ستبانة  م�ستخدمًا  التحليلي 
اأولية متثلت يف املحافظة،  الأداة من جزاأين: الأول ت�سمن بيانات 
الفقرات  من  تكون  فقد  الثاين  اأما  اخلربة.  العلمية،  الدرجة  اجلن�س، 
يف  املعلم  بدور  املرتبطة  احلالية  املمار�سة  م�ستوى  تقي�س  التي 
تنمية مهارات التعلم الذاتي امل�ستمر. وقد تكونت الأداة يف �سورتها 
النهائية من )41( فقرة، وزعت على ثالثة جمالت )مهارات العملية 
العالقات  مهارات  واملناهج،  التدري�س  اأ�ساليب  مهارات  التعليمية، 
الإ�ستبانة  �سدق  من  التاأكد  جرى  وقد  والجتماعية(.  الإن�سانية 
والتاأكد  الداخلي،  الإت�ساق  و�سدق  املحكمني،  �سدق  بطريقتني: 
)0.82(وتكون  بلغ  اإذ  )األفاكرونباخ(  معامل  بح�ساب  ثباتها  من 
جمتمع الدرا�سة من جميع معلمي ومعلمات املدار�س احلكومية يف 
املرحلة الأ�سا�سية العليا من التعليم الأ�سا�سي يف حمافظات �سمال 
ال�سفة الغربية للعام الدرا�سي )2016 /2017(،وقد اأجرى الباحث 
الدرجة  اأن  النتائج  واأظهرت   .)426( قوامها  عينة  على  الدرا�سة 
كانت  امل�ستمر  الذاتي  التعلم  مهارات  تنمية  يف  املعلم  لدور  الكلية 
الفقرات  جميع  على  الكلية  املئوية  الن�سبة  بلغت  فقد  جداً.  مرتفعة 
ح�سب  الدرا�سة  متغريات  ترتيب  واأن   ،)%  87.4( املجالت  جلميع 
درجتها كان: مهارات العالقات الإن�سانية والجتماعية )90.1 %(، 
اأ�ساليب التدري�س  %(، مهارات  مهارات العملية التعليمية )88.01 
فروق  وجود  عدم  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت  كما   .)%  84.2( واملناهج 
العلمية،  الدرجة  املحافظة،  اجلن�س،  ملتغري  تبعًا  املعلم  اأدوار  يف 
باأ�ساليب  املتعلقة  املهارات  درجة  يف  فروق  وجود  واإىل  اخلربة، 
التدري�س واملناهج الرتبوية تبعًا ملتغري الدرجة العلمية بني دبلوم 
وبكالوريو�س ل�سالح بكالوريو�س. واأو�سى الباحث ب�رضورة توفري 

كل ما يلزم لتحقيق التعلم الذاتي يف املدار�س الفل�سطينية. 
املدر�سة  الدور،  الذاتي،  التعلم  املعلم،  املفتاحية:  الكلمات 

الفل�سطينية.

“The Role of the Teacher in Developing Continu-
ous Self Learning Skills for the Students of Public 

Schools in Palestine”

Abstract:

The aim of this study was to identify the role of 
the teacher in developing students’ skills of continuous 
self-learning . This study also aimed at identifying the 
differences in the role of the teacher in correlation with 
the variables of: the governorate, sex, academic level, 
and experience. To achieve the goals of this study, 
the researcher followed the analogical - descriptive 

approach and developed a questionnaire to measure 
the level of practice. The questionnaire consisted of two 
parts: the first one included initial information such 
as sex, academic level, governorate, and experience, 
and the second part included the items that measure 
the level of current practice related to the role of the 
teacher in developing students’ skills of autonomous 
and continuing learning. The questionnaire was 
divided into three domains with 41 items, the domains 
included: the skill of the learning process, the skill 
of teaching methods and curriculum, and –social 
relationships. The validity of the questionnaire was 
verified through the references and the inner reliability 
correlation, the reliability of the questionnaire was 
assured through the alpha - Cronbach’s correlation 
which reached 0.82.

The study population consisted of the teachers 
(males/ females) of the public high and basic schools 
of the northern governorates for the year 2016- 2017).

The researcher applied this study on a sample of 
426 teachers. The findings of this study revealed that 
the total level of the teacher’s role in developing the 
skills of continuous self-learning was very high with 
a percentage of 87.4% in all domains. The order of 
the variable of the study in accordance with their 
levels was as follows: the skills of human - social 
relationships reached 90.1%, the skills of teaching 
process reached 88.1%, and the skills of teaching 
methods and curriculum reached 84.1%.

The results of this study also indicated that there 
are no differences in the role of the teacher with respect 
to sex, governorate, academic level, and experience 
variables.

The results of the study included that there 
were differences related to the skills of methods of 
teaching and curriculum between the BA and Diploma 
in favor of BA. The researcher recommended that the 
requirements of autonomous learning in Palestinian 
Schools must necessarily be provided.

Keywords: teacher. learning skills, role, 
Palestinian school.

مقدمة الدراسة:
الثورة  بني  جتمع  مذهلة  علمية  تطورات  اليوم  العامل  ي�سهد 
تعتمد  التي  املتزايدة  املعلوماتية  والثورة  املتطورة  التكنولوجية 
ذلك  املعرفة،  جمتمع  ظهور  اأدىاإىل  مما  املعرفة.  على  كبري  ب�سكل 
املجتمع الذي تتناف�س فيه الدول وتتعارك حول من ميتلكاأكرث قدر 
من املعلومات واملعارف ويحوزها. )جمهورية م�رض العربية، وزارة 

الرتبية والتعليم، 2003(
مواكبة  �رضورة  احلديثة  الرتبوية  الجتاهات  وتوؤكد 
ال�سيا�سات التعليمية لحتياجات ومتطلبات الع�رض،اإذ تهتم اأ�ساليب 
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مع  والتعاي�س  التفاعل  على  القادر  باإعدادالإن�سان  احلديثة  التعلم 
املتوقع  امل�ستقبل  ملتطلبات  املت�سارعة،مدركه  الع�رض  متغريات 
والتعليم   ،)Electronic Education( اللكرتوين  كالتعليم  حدوثها 
 ،)Distance Education( بعد  والتعليمعن   ،)Self-Learning( الذاتي 
 Continuing( والتعليم امل�ستمر)EducationDigital(والتعليم الرقمي

Learning(. )م�سعود، 2007( 

ثقافة  اإيجاد  اأهمية  برزت  املعلوماتية  الثورة  بدايات  ومع 
ثقافة  لت�سبح  التعلم  مهارات  تعليم  على  املدر�سة  وتركيز  الإبداع 
مهارات  تعلم  اأي  التعلم  تعلم  اإىل  احلاجة  ظهرت  وهكذا  املجتمع، 

التعلم الذاتي.
ومن املعلوم اأن مفهوم التعلم اأو�سع بكثري من مفهوم التعليم، 
اكت�ساب  اأ�سكال  وجميع  التعليم  اأ�سناف  ي�سمل  املفهوم  هذا  اأن  اإذ 
كما  العمرية،  املراحل  مدى  على  واخلربات  واملهارات  املعارف 
يف  احلياة  مطالب  تفر�سه  توجها  وامل�ستمر  الذاتي  التعلم  اأ�سبح 
باملدر�سة،  املحدود  التعليم  ع�رض  اإيذانًاباإنهاء  املعرفة،  جمتمع 
التعلم على مدى  العمر املبكرة ليحل حمله  واملحدد زمانًا مبراحل 

احلياة )Life-Long Learning( )علي، حجازي، 2005(.
ونتيجة لذلك تغري النظام التعليمي اجلديد من التعلم املعتمد 
املتعلم م�ستقبل  واأن  التعليمية،  للعملية  املعلم بو�سفه حموراً  على 
�سلبي اإىل التعليم املعتمد متامًا على الطالب بو�سفه حموراً للعملية، 
الإيجابي  التفاعل  حيث  من  مهمًاواأ�سا�سيًاوفاعاًلفيها  وجزءاً 
وال�ستنتاج  والتف�سري  والتحليل  الأ�سئلة  وطرح  الراأي  واأهميةاإبداء 

وحتى امل�ساركة يف اتخاذ القرار.
لذلك اختلف دور املعلم يف جمتمع املعرفة عن دوره التقليدي 
الذي بقي ميار�سه فرتة من الزمن بو�سفهمر�ساًل للمعارف واملعلومات 
بل  اأ�سبح دوره مي�رضاًوموجهًاومر�سداً  اإذ  التلقني،  للتالميذ بطريقة 
م�ست�ساراً لهم ومنظمًا لبيئة التعلم، ومن ثم تغري دوره من الرتكيز 
ومدى  الطلبة  عقول  اإىل  اجلاهزة  واملعلومات  املعارف  نقل  على 
وكيفية  التعلم  كيفية  تعليمهم  اإىل  وح�سوها  ملئها  على  قدرته 
العربية،  م�رض  )جمهورية  املتنوعة.  املعرفة  م�سادر  اإىل  الو�سول 

وزارة الرتبية والتعليم، 2003(
التعليم  اأ�ساليب  تغري  يف  كبري  دور  التعليم  ولتكنولوجيا 
احلالية، ما تتطلب اأن ينوع املعلم م�سادر التعلم للتالميذ وي�ستخدم 
اأ�ساليب التعلم اجلديدة والو�سائل التكنولوجية والتقنية احلديثة مثل 

�سبكات النرتنت واحلا�سوب وال�سفوف الفرتا�سية وغريها.
لذا كان ل بد اأنتتطور منظومة التعليم ككل، لتوؤكد على النمو 
العلمي الذاتي لالأفراد ليكون الطالب قادراً على التعامل مع مفردات 
ميكنهمن  مما  اجلديد  اإعدادهللع�رض  ثم  ومن  ومتغرياته،  الع�رض 
م�سادرها  من  عليها  احل�سول  وكيفية  املعلومات  مع  التعامل 
عالية  مبهارة  احلديثة  التكنولوجيا  وا�ستخدام  وحتليلها  املتعددة 

واحلفاظ عليها. )م�سطفى، 2005(.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
الرتبوية  الأ�ساليب  من  واحد  الذاتي  التعلم  اأن  الباحث  لحظ 
اإىل  الدرا�سية  املناهج  ودعت  الع�رض  متطلبات  اإليها  دعت  التي 
اإىل  الو�سيلة  بو�سفه  املدر�سة،  دخوله  مبجرد  الفرد  لدى  تاأ�سيلها 

موؤ�رضاً  وبو�سفه  حياته،  طيلة  الإن�سان  يرافق  الذي  امل�ستمر  التعلم 
ل�ستقالل ال�سخ�سية والعتماد على الذات، ويعد املعلم امل�سوؤول عن 
حتقيق  على  ينعك�س  والذي  الأداء،  وحت�سني  املنا�سبة  البيئة  توفري 

الأهداف الرتبوية العامة.
وهذا اأرتبط اأي�سًا من خالل اطالعه على الدرا�سات ال�سابقة التي 
 Bail.( اأجريت حول التعلم الذاتي يف دول خمتلفة، ومن اأمثلتها درا�سة
 )Azevedo&Cromley 2004( ودرا�سة )Zhan &Tachiyama, 2008

تدربواوا�ستخدمواا�سرتاتيجيات  للطلبةالذين  تفوقًا  اأظهرتا  اللتان 
اأظهرت درا�سة )hill, 2000( اهتمامًا كبرياً من  الذاتي، بينما  التعلم 
املعلمني املتدربني واملعلمني بنحو متقارب حول �رضورة الإفاده 
التعلم  تنمية مهارات  املعلمني يف  م�ساركة  واأن  الذاتي.  التعلم  من 
الروح  م�ستوى  وترفع  والتنظيمي  املهني  التزامهم  تدعم  الذاتي 
 Arthur  2001( درا�سة  اأو�سحت  اأخرى  ناحية  لديهم،ومن  املعنوية 
الذاتي من خالل  للتعلم  التنبوؤ بال�ستعداد  اأنه ميكن   )H. Johnson

ظهرت  ذلك  من  انطالقا  الطلبة.  لدى  ال�سخ�سية  منط  على  التعرف 
للباحث فكرة اإجراء الدرا�سة كمحاولة لتدعيم فهم اأف�سل لدور املعلم 
يف ممار�سة مهارات التعلم الذاتي امل�ستمر لدى الطلبة يف املدار�س 
اإمكانياتهم  وتنمية  وتقويتها  تعزيزها  بهدف  بفل�سطني،  احلكومية 
واإك�سابهم مهارات جديدة، وعليه تتحدد م�سكلة الدرا�سة بالإجابة 

عن الأ�سئلة الآتية: 
الذاتي وامل�ستمر  ◄ التعلم  ما دور املعلم يف تنمية مهارات 

لدى الطلبة يف املدار�س احلكومية بفل�سطني؟
متو�سطات  ◄ بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 

املعلمني لدرجة ممار�ستهم تنمية مهارات التعلم الذاتي امل�ستمر لدى 
الأ�سا�سي يف حمافظات  التعليم  العليا من  الأ�سا�سية  املرحلة  طلبة 
الغربيةتبعًا ملتغري كل من )املحافظة وجن�س املعلم  �سمال ال�سفة 

والدرجة العلمية واخلربة العملية(.؟

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة اإىل معرفة:

امل�ستمرلدى . 1 الذاتي  التعلم  مهارات  تنمية  يف  دوراملعلم 
يف  الأ�سا�سي  التعليم  من  العليا  الأ�سا�سية  املرحلة  مدار�س  طلبة 

حمافظات �سمال ال�سفة الغربية.
دور املعلم يف تنمية مهارات التعلم الذاتي امل�ستمر لدى . 2

طلبة املرحلة الأ�سا�سية العليا تبعًا ملتغري كل من )املحافظة وجن�س 
املعلم والدرجة العلمية واخلربة العملية(.

فرضيات الدراسة:
�سعت هذه الدرا�سة اىل فح�ص الفر�سيات ال�سفرية الآتية:

الدللة . 1 م�ستوى  اإح�سائية على  ذات دللة  فروق  توجد  ل 
)α≤0.05( يف املتو�سطات احل�سابية لدور املعلم يف تنمية مهارات 
التعلم الذاتي امل�ستمر لدى طلبة مدار�س املرحلة الأ�سا�سية العليا من 
ملتغري  تبعا  الغربية  ال�سفة  �سمال  حمافظات  يف  الأ�سا�سي  التعليم 

املحافظة.
الدللة . 2 م�ستوى  اإح�سائية على  ذات دللة  فروق  توجد  ل 

امل�ستمر  الذاتي  التعلم  تنمية مهارات  املعلم يف  دور  )α≤0.05( يف 
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لدى طلبة مدار�س املرحلة الأ�سا�سية العليا من التعليم الأ�سا�سي يف 
حمافظات �سمال ال�سفة الغربية تبعًا ملتغري اجلن�س.

الدللة . 3 م�ستوى  اإح�سائية على  ذات دللة  فروق  توجد  ل 
)α≤0.05( يف املتو�سطات احل�سابية لدور املعلم يف تنمية مهارات 
التعلم الذاتي امل�ستمر لدى طلبة مدار�س املرحلة الأ�سا�سية العليا من 
ملتغري  تبعا  الغربية  ال�سفة  �سمال  حمافظات  يف  الأ�سا�سي  التعليم 

الدرجة العلمية.
الدللة . 4 م�ستوى  اإح�سائية على  ذات دللة  فروق  توجد  ل 

)α≤0.05( يف املتو�سطات احل�سابية لدور املعلم يف تنمية مهارات 
التعلم الذاتي امل�ستمر لدى طلبة مدار�س املرحلة الأ�سا�سية العليا من 
ملتغري  تبعا  الغربية  ال�سفة  �سمال  حمافظات  يف  الأ�سا�سي  التعليم 

�سنوات اخلربة.

أهمية الدراسة:
املعلم  دور  لإبراز  حماولة  كونها  يف  الدرا�سة  اأهمية  تكمن 
وتدعيمه يف ممار�سة مهارات التعلم الذاتي يف العملية التعليمية يف 
الدرا�سة يف  ت�ساعد هذه  اأن  يتوقع  اإذ  بفل�سطني،  املدار�س احلكومية 
الذاتي  التعلم  مهارات  حتقيق  يف  املعلم  لدور  اأف�سل  �سورة  اإعطاء 
يت�سنى  حتى  الفل�سطينية،  احلكومية  املدار�س  تالميذ  لدى  امل�ستمر 
ا�ستثمارها يف حتفيزهم على تطوير اأدائهم نحو الأف�سل، واإك�سابهم 
مهارات جديدة تنعك�س بالإيجاب على العملية التعليمية يف املدار�س 

احلكومية بفل�سطني.

حدود الدراسة:
احلدود املو�سوعية: اقت�رضت الدرا�سة على تعّرف دور املعلم 
يف تنمية مهارات التعلم الذاتي لدى الطلبة يف املدار�س احلكومية 

بفل�سطني.
الزمانية: اأجريت الدرا�سة يف الف�سل الثاين من العام  احلدود 

الدرا�سي )2016/2017(.
احلدود املكانية: اأجريت الدرا�سة

والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  ومعلمات  معلمي  على 
مبحافظات )طولكرم، قلقيلية، �سلفيت( يف �سمال ال�سفة الغربية.

الدرا�سة على املعلمني واملعلمات  الب�رشية: اقت�رضت  احلدود 
)طولكرم،  مبحافظات  والتعليم  الرتبية  مديريات  يف  العاملني 

قلقيلية، �سلفيت(.

مصطلحات الدراسة:
املتعلم  به  يقوم  الذي  التعليمي  الن�ساط  هو  الذاتي:  التعلم 
مدفوعًا برغبته الذاتية، بهدف تنمية ا�ستعداداته واإمكاناته وقدراته 
م�ستجيبًا مليوله واهتماماته، مبا يحقق تنمية �سخ�سيته وتكاملها 
الذي يعي�س فيه من خالل العتماد  الناجح مع املجتمع  والتفاعل 
الدين،  )�سعد  والتعلم.  التعليم  عملية  يف  بقدراته  والثقة  ذاته  على 

2004، �س14(. 
ي�سعى  التعلم،  اأ�ساليب  من  اأ�سلوب  اأنه:  على  الباحث  ويعرفه 
فيه املتعلم لتحقيق اأهدافه، عن طريق تفاعله مع املادة التعليمية، 

وي�سري فيها وفق ا�ستعداداته وقدراتهاخلا�سة، مع توجيه حمدود من 
املعلم.

الأطر  اأو  املرتابطة،  الأن�سطة  من  )جمموعة  هو  الدور: 
ال�سلوكية، التي حتقق ما هو متوقع يف مواقف معينة، ويرتتب يف 
الأدواراإمكانية التنبوؤ ب�سلوك الفرد يف املواقف املختلفة(. )مر�سي، 

2001: �س133(
من  واملتوقع  العادي  ال�سلوك  من  )منوذج  هو  املعلم:  دور 
واجتماعية  تعليمية  عنا�رض  على  يحتوي  التدري�س،  مهنة  اأع�ساء 

وتقوميية(.)حنا ااهلل وجرج�س،1998 : 306(
ويعرف الباحث دور املعلم باأنه: الأمناط ال�سلوكية التي يقوم 
بها املعلم بهـدف التـاأثري على �سلوك املتعلم وتوجيهه، بحيث يكون 

اأكرث اإيجابية وتوافقًا مع نف�سه ومـع جمتمعـه مـن حوله.

الدراسات السابقة:
املخت�سني  قبل  من  وا�سع  باهتمام  الذاتي  التعلم  حظي 
والدرا�سات  البحوث  من  كثري  واأجري  الع�رض،  هذا  يف  والباحثني 
حماور  الباحث  اختار  وقد  وعامليًا،  عربيًا  الذاتي  التعلم  حول 
التعلم الذاتي املتعلقة بدور املعلم يف تنمية مهارات التعلم الذاتي 
التعلم  مو�سوع  يف  الطلبة  لدى  توافرها  الواجب  للكفايات  اإ�سافة 
التعليمية.ويف �سوء ذلك،  الفيزيقية املادية للعملية  الذاتي والبيئة 
وان�سجاما مع اأهداف الدرا�سة يعر�س بع�سا من الدرا�سات ال�سابقة 

وامل�سابهة:
معرفة  اإىل  هدفت  درا�سة   )2015( واحل�سن  ح�سنني  اأجرى 
الرتبية  كليات  بع�س  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهات 
توؤديه تكنولوجيا املعلومات والت�سال  الذي  الدور  ال�سودانية نحو 
الباحثان  �سمم  الهدف  ولتحقيق  الذاتي،  التعلم  �سيغ  انت�سار  يف 
ا�ستبانة مكونة من )30( فقرة وزعت على املفحو�سني من اأع�ساء 
النتائج  اأظهرت  وقد  )143( ع�سواً.  عددهم  والبالغ  التدري�س  هيئة 
وجود وجهات نظر اإيجابية لأع�ساء هيئة التدري�س بكليات الرتبية 
باجلامعات ال�سودانية نحو الدور الذي توؤديه تكنولوجيا املعلومات 
والت�سال يف انت�سار �سيغ التعلم الذاتي. ومن اأهم التو�سيات التي 

تو�سل اإليها البحث �رضورة الفهم ال�سحيح لتكنولوجيا التعليم.
و�سعى بني مفرج وعالونة )2014( بدرا�ستهمااإىل الك�سف عن 
عالقة التوجهات الهدفية بالتعلم املنظم ذاتيًا لدى عينة من طلبة 
جامعة الريموك يف �سوء متغريي الكلية واجلن�س. واأجريت الدرا�سة 
على عينة من )684( طالبًا وطالبة. وا�ستخداما يف الدرا�سة مقايي�س  
وجود  النتائج  واأظهرت  ذاتيًا.  املنظم  والتعلم  الهدفية  التوجهات 
فروق ذات دللة اإح�سائية بني الذكور والإناث يف اأهداف الإتقان. 
حيث كانت درجات الإناثاأعلى من درجات الذكور، ومل تظهر فروق 
التوجهات  يف  فروق  تظهر  مل  كما  الأداء،  اأهداف  يف  اجلن�سني  بني 
الهدفية تعزى لأثرالكلية. كما بينت النتائج وجود فروق ذات دللة 
اإح�سائية يف التعلم املنظم ذاتيا تعزى ملتغري اجلن�س، وتبني اأي�سًا 
وجود عالقة اإيجابية دالة اإح�سائيا بني التوجهات الهدفية والتعلم 

املنظم ذاتيًا.
اإىل تعّرف فاعلية  اأبو احلمايل )2013( درا�سة هدفت  واأجرى 
تنمية  على  ال�سحية  الرتبية  يف  مقرتح  حا�سوبي  تدريبي  برنامج 
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مبدينة  العلوم  معلمي  لدى  الذاتي،  التعلم  نحو  والجتاه  التح�سيل 
ذاتيًا  حا�سوبيًا  تدريبيًا  برناجمًا  الباحث  ذلكاأعد  ولتحقيق  جدة. 
مكونًا من ثالث وحدات جتريبية، كما اأعد اختباراً حت�سيليًا لبع�س 
تعلمها.وطبق  نحو  لالجتاهات  ومقيا�سًا  ال�سحية  الرتبية  معارف 
من  عينة  على  قبليا  تطبيقا  الجتاه  ومقيا�س  التح�سيلي  الختبار 
معلمي العلوم يف حمافظة جدة والبالغ عددهم )38( معلمًا، وبعد 
)45( يومًااأعيد تطبيق الختبار التح�سيلي ومقيا�س الجتاه تطبيقًا 
فاعلية  النتائج  التجريبية.واأظهرت  الوحدات  درا�سة  بعد  بعديًا 
العلوم  معلمي  حت�سيل  تنمية  يف  احلا�سوب  مب�ساعدة  الربنامج 
ا�ستخدام  اأن  النتائج  اأظهرت  كما  ال�سحية،  التنمية  معارف  لبع�س 
تبلغ  ذاتيًا مل  مفاهيمها  تعلم  نحو  اإجتاهاتهم  تنمية  احلا�سوب يف 
ن�سبة فعالية الك�سباملعدل التي حدودها )black(، كما وجدت عالقة 
ارتباطيه دالة بني حت�سيل معلمي العلوم يف بع�س معارف الرتبية 

ال�سحية واجتاهاتهم نحو تعلمها ذاتيًا مب�ساعدة احلا�سوب.
برنامج  فاعلية  تعّرف  درا�سته  يف   )2013( حممد  وحاول 
قائم على التعلم الذاتي يف تنمية مهارات الإدارة ال�سفية للطالبات 
املعلمات بكلية ريا�س الأطفال جامعة الفيوم. وا�ستملتالعينةعلى 
وا�ستخدمت  الفيوم.  بجامعة  الأطفال  ريا�س  كلية  الرابعة  الفرقة 
الأدوات يف اختبار حت�سيلي،  التجريبي، وا�ستخدم  الدرا�سة املنهج 
وبطاقة مالحظة، وبرنامج قائم على التعلم الذاتي يف تنمية مهارات 
التعلم الذاتي. كانت نتائج الدرا�سة وجود فاعليه للربنامج املقرتح 
القائم على التعلم الذاتي يف تنمية مهارات الإدارة ال�سفية للطالبات 
املعلمات يف كلية ريا�س الأطفال بجامعة الفيوم، و�رضورة ت�سمني 
الربنامج القائم على اأ�ساليب التعلم الذاتي، وتو�سيح اأهميته وفوائده 

يف هذه الربامج.
وهدفت درا�سة العمري )2013( اإىل الك�سف عن درجة امتالك 
يف  ذاتيًا  املنظم  التعلم  ملكونات  العليا  الأ�سا�سية  املرحلة  طلبة 
طلبة  من  وطالبة  طالبا   )350( من  العينة  تكونت  العلوم،  مناهج 
الأوىل.  -اإربد  والتعليم  الرتبية  مديرية  يف  الأ�سا�سية  املرحلة 
املنظم  التعلم  ملكونات  مقيا�سًا  الباحثة  تبنت  الأهداف  ولتحقيق 
التعلم  ملكونات  الطلبة  امتالك  درجة  اأن  النتائج  واأظهرت  ذاتيًا. 
والبحث  وال�سلوك  التعلم  بيئة  )اإدارة  بعدي  على  ذاتيا  املنظم 
ومعلومات التعلم( مرتفع، يف حني جاء بعد )ال�سلوك التنظيمي غري 
اإىل  الدرا�سة  نتائج  اأ�سارت  كما  املتو�سط.  امل�ستوى  التكيفي( �سمن 
وجود فروق دالة اإح�سائيا يف درجة امتالك الطلبة ملكونات التعلم 
ذويالتح�سيل  ل�سالح  التح�سيل  ملتغريم�ستوى  تعزى  ذاتيا  املنظم 
اإح�سائيًا يف درجة التعلم املنظم  املرتفع، وعدم وجود فروق دالة 
ذاتيا لدى الطلبة تعزى لختالف اجلن�س وامل�ستوى ال�سفي. واأو�ست 
يف  الدرا�سية  واملناهج  العلوم  مناهج  ت�سمني  ب�رضورة  الباحثة 
اأبرز  الطلبة  بغيةاإك�ساب  وتدريبات  اأن�سطة  العام  التعليم  مراحل 

ممار�سات التعلم املنظم ذاتيًا.
املفاهيم  معرفة  اإىل  درا�سته  يف   )2012( هاين  و�سعت 
مقرتح  برنامج  لإعداد  توافرها  يجب  التي  احليوية  املعلوماتية 
ملعلمي الأحياء بالتعليم الثانوي ومعرفة فيما اإذا كانت هناك فروق 
وا�ستخدمت  الثانوي.  بالتعليم  الأحياء  معلمي  بني  اإح�سائيا  دالة 
املقرتح  الربنامج  اإعداد  عند  التحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحثة 
واملنهج ال�سبه التجريبي ذي املجموعة الواحدة واأثرها على القرار. 

الذاتي.  للتعلم  التعليمية  املوديالت  اأ�سلوب  الباحثة  ا�ستخدمت  وقد 
وتكونت عينة البحث من )25( معلمًا من معلمي الأحياء بالتعليم 
ال�سيختدر�س برنامج املعلوماتية احليوية با�ستخدام  الثانوي بكفر 
قائمة  الباحثة  وا�ستخدمت  التعليمية(.  )املوديالت  الذاتي  التعلم 
الأحياء  ملعلمي  الالزمة  احلياتية  املعلوماتية  املفاهيم  ببع�س 
احليوية بالتعليم الثانوي واختبار حت�سيلي فياملعلوماتية احليوية 
ومقيا�س اتخاذ القرار يف �سوء املعلوماتية. واأ�سارت نتائج البحث 
القرار  اتخاذ  تنمية  يف  كبرياً  حجمًا  حقق  املقرتح  اإىلاأنالربنامج 
فرقًا  هناك  واأن  احليوية،  املعلوماتية  �سوء  يف  املعلمني  لدى 
القبلي  القيا�سني  يف  الإحياء  معلمي  درجات  بني  داًلاإح�سائيًا 
والبعدي ل�سالح البعدي، واأي�سا هناك فرق يف مقيا�س اتخاذ القرار 

ل�سالح التطبيقالبعدي.
اإىلا�ستق�ساء  يف درا�سته   )2012( جحجوح وحرب  كما هدف 
وهي  التعليمية  الويب  مواقع  ت�سميمات  من  ت�سميمني  فاعلية 
برنامج  مهارات  اكت�ساب  يف  العمودي  والت�سميم  الأفقي  الت�سميم 
فرونت بيج )Office Front Page( ومهارات التعلم الذاتي والتفكري 
الب�رضي لدى الطلبة املعلمني. ا�ستخدم الباحثان املنهج التجريبي، 
منها  كل  تكونت  جتريبيتني  جمموعتني  من  البحث  عينة  وتكونت 
التدريب  ا�سرتاتيجيات  مل�ساق  م�سجلني  وطالبة  طالبا   )40( من 
املحو�سب يف الف�سل الثاين )2010 - 2011( يف جامعة الأق�سى 
لقيا�س  مالحظة  )بطاقة  بحثية  اأدوات  ثالث  الباحثان  واأعد  بغزة، 
مهارات برنامج فرونت بيج(وبطاقة مالحظة لقيا�س مهارات التعلم 
الذاتي، واختبار التفكري الب�رضي.واأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل فاعلية 
املهارات  تلك  اكت�ساب  يف  العمودي  والت�سميم  الأفقي  الت�سميم 
والتفكري الب�رضي، وعدم وجود فرق دال اإح�سائيًا بني الت�سميمني 
الأفقي والعمودي يف اكت�ساب مهارات برنامج فرونت بيج، وتنمية 
التفكري الب�رضي اإ�سافة اإىل تفوق الت�سميم العمودي على الت�سميم 

الأفقي يف تنمية مهارات التعلم الذاتي.
معرفة  اإىل  درا�ستهما  قي   )2012( وامل�ساعد  العمري  و�سعى 
جامعة  طالبات  لتفوق  الالزمة  التنظيم  ذاتي  التعلم  ا�سرتاتيجيات 
طيبة درا�سيًا، وطبقت الدرا�سة اإ�ستبانة من اإعداد الباحثني، ق�سمتاإىل 
 )50( اإىل  الثالثة  املحاور  ق�سم كل من  كما  رئي�سية،  ثالثة حماور 
الرئي�سة هي:  واملحاور  الرئي�س،  للمحور  تنتمي  فرعية  ا�سرتاتيجية 
ا�سرتاتيجيات تنظيم اإدارة الأولويات، ا�سرتاتيجية التنظيم املعرفية 
العينة )462(  الذاتي. بلغت  التقومي  ا�سرتاتيجية  وما وراء معرفية، 
طالبة من خريجات التخ�س�سات العلمية، بينما بلغ عدد اخلريجات 
وجود  النتائج  واأظهرت  طالبة.   )1033( النظرية  التخ�س�سات  من 
اإدارة  تنظيم  ا�سرتاتيجية  حمور  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق 
الطالبات  ل�سالح  والفرعية  املجتمعية  با�سرتاتيجياته  الأولويات 

ذوات املعدل املرتفع.
)van Wyk 2017(، يف درا�سته اإىل معرفة  فان وايك  وحاول 
مدى فائدةاملحفظة اللكرتونية كاأداة متكينيه لتعزيز التعلم الذاتي 
 )PGCE( املوجه لطالب للمرحلة العليا / التعليم الإ�سايف والتدريب
وطالب )SDEC00N( لكلية القت�ساد يف دورة تعليم املعلمبجامعة 
جنوب اأفريقيا، ومن اأجل ذلك اإ�ستخداممنهج حتليل البحوثربيكولج 
العينات  اختيار  مت  حيث  البيانات،  جلمع  التف�سريية   )bricolage(
طالبًامن   )367( الدرا�سة  عينة  وكانت  البيانات.  جلمع  املنا�سبة 
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دور املعلم في تنمية مهارات التعلم الذاتي املستمر
د. حسام حسني القاسملدى الطلبة في املدارس احلكومية بفلسطني

اأداة  ومتثلت  ا�ستهدافهم.  مت  حيث  وحدة،  لكل  ت�سجيلهم  مت  الذين 
الدرا�سة با�ستخدام مناذج متعددة متثلت بالكتابة الإبداعية، م�رضوع 
بحث، اخلطط الدرا�سيه، مداخل املجالت، الت�سجيل ال�سوتي، ن�رضات 
الرقمي،  والفيديو  التقدميية   )PowerPoint( عرو�س  املدونات، 
وحللت  البيانات  جمعت  ال�سفية.  للدرو�س   )DVDs( ق�سا�سات 
البيانات.  من  املعلومات   )bricolage( لإن�ساء  اأ�سبوعي  اأ�سا�س  على 
وظهرت عدة موا�سيع من )bricolage of( مت ت�سليط ال�سوء فيها على 

املعلومات والآثار العملية للتعليم العايل.
 Saleem, 2016 &( و�سليم  وحداد  امرباين  وركز 
Ambreen,Hadid.( يف درا�ستهم على ا�ستك�ساف مدى جناح نظام 
التعليم عن بعد يف تعزيز التعلم املنظم الذاتي بني املتعلمني على 
م�ستوى اأعلى، بجامعة )اأقراأ( يف الباك�ستان. وتكونت عينة الدرا�سة 
امل�سجلني يف  الثانوي  املعلمني  تعليم  املاج�ستري  من طالب درجة 
ربيع عام 2011. ا�ستخدمت املناق�سة جمموعة الرتكيز واملقابالت 
قلقني  كانوا  املعلمني  اأن  النتائج  واأظهرت  البيانات،  جلمع  كاأداة 
نف�سه  املرء  تعلم  لتنظيم  املطلوبة  املهارات  تطوير  ب�ساأن  للغاية 
التعّلم  اأن�سطة  اأن  الطالب  واعترب  املاج�ستري.  برنامج  طالب  بني 
الذاتي، واملهام، والعرو�س التقدميية واأن�سطة التاأمل كاأن�سطة فعالة 
بتمارين  الدرا�سة  واأو�ست  التنظيم.  ذاتي  اإىل متعلمني  جًدا حتولهم 
التي  الأكرث تفاعاًل  التدريبية والتقنية  التقييم املرتكزة على املواد 

ميكن اأن تكون عالمة بارزة يف الطريق اإىل هذه الوجهة.
يف   )Soric& Palekcic,2009( وباليك�سيك  �سوريك  وهدف 
وا�ستخدامهم  املتعلمني  رغبات  بني  العالقة  معرفة  اإىل  درا�ستهما 
يف  توؤثر  التي  الأ�سا�سية  واجلهود  التعليمية  ال�سرتاتيجيات  لبع�س 
املتعلمني  رغبات  لقيا�س  ا�ستبانة  طبقت  الأكادميي.  حت�سيلهم 
ركزت  حيث  كرواتيا،  يف  الفل�سفة  كلية  من  طالبًا   )176( على 
كماا�ستخدمت  بها.  املكلفني  واملو�سوعات  لالأن�سطة  التقييم  على 
التنظيم املعرفيةما وراء  التعلم ذات  ا�سرتاتيجيات  لقيا�س  ا�ستبانة 
واأ�سارت  الأ�سا�سية.  باجلهود  خا�س  مقيا�س  اإ�سافهاإىل  معرفية، 
ا�سرتاتيجيات  اأن  اإىل  املقايي�س  بجميع  املتعلقة  الدرا�سة  نتائج 
التنظيم الذاتي للتعلم تعد و�سيطا قوي التاأثر بني رغبات املتعلمني 

وحت�سيلهم الأكادميي.
 Bail. Zhan &Tachiyama,( بيلوزاجنوتاجياما  و�سعى 
2008( قي درا�ستهم اإىل معرفة اأثر تدريب الطلبة على مهارات التعلم 
لدى  الأكادميي  التح�سيل  يف  معني  م�ساق  درا�سة  اأثناء  يف  الذاتي 
طلبة اجلامعة. اأجرى الباحثون درا�سة جتريبية على عينة من)157( 
طالبًا وطالبة من جامعة هاري منهم )79( طالبًا وطالبة جمموعه 
النتائج  �سابطة،واأ�سارت  جمموعة  وطالبة  طالبًا  و)78(  جتريبية 
اأن حت�سيل اأفراد املجموعة التجريبية التيدر�ست امل�ساق وفق التعلم 
يتلقوا  مل  الذين  ال�سابطة  املجموعة  اأفراد  ح�سيل  علىمنت  الذاتياأ 

قبل ذلك التدري�س وكانوا اأقل عر�سة للر�سوب يف امل�ساقات.
وحاول ابيول اولدك )Abiola O. Oladoke 2006( يف درا�سته 
عن  املتعلمني  لدى  الذاتي  للتعلم  ال�ستعداد  خ�سائ�س  معرفة  اإىل 
املجتمع  كلية  طالب  من  الدكتوراه  دار�سي  لدى  النرتنت  طريق 
طالبًا   )50( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت   .Capella كابيال  بجامعة 
املنهج  الدرا�سة  وا�ستخدمت  ع�سوائية،  بطريقه  اختريوا  وطالبة 
الو�سفي والكيفي. وتراوحت اأعمار العينة بني )24 - 70( �سنه، كال 

مل�ساركني اأنهوا على الأقل درا�سة كور�ٍس واحٍد يتعلق بالدرا�سة عرب 
النرتنت، ا�ستخدم الباحث اإ�ستبانة كيفية ملتغريات الدرا�سة على كل 
عينها لدرا�سة وجمموعه �سغريها ختريت ع�سوائيًا واأجري لها مقابال 
للتعلم  ال�ستعداد  لكلمن  كمية  قيا�سات  ثالثة  واأجري  ت�سخ�سية، 
وقائمةاأ�ساليب   )DLRA( وال�ستعدادللتعلمعنبعد   )SDLRS( الذاتي 
املعلوماتوهما  جلمع  كميتني  طريقتني  وا�ستخدم   )ILS( التعلم 
يف  الذاتي  التعلم  طالب  اأن  النتائج  واأ�سارت  واملقابالت.  املجالت 
هذه  مي�ستخدمون  واأنه  مميزه،  خ�سائ�س  لديهم  الدكتوراه  مرحلة 
على  اأثرت  املهارة  واأن  الدرا�سي،  للمحتوى  تعلمهم  يف  املهارة 
من  كاًل  اأن  اإىل  النتائج  اأ�سارت  كما  بالإيجاب،  الدرا�سي  حت�سيلهم 
اأ�ساليب التعلم والدافعية و�سبط املتعلمو التوافق مع التعلم والتعليم 

املتنقل توؤثرعلى الآ�ستعداد للتعلم الذاتي.
 Frank &Humpherys( همفري�ص  فرانك  درا�سة  وا�ستهدفت 
2003( حتليل العمليات التي مير بها الطلبه خالل اإك�سابهم التعليم عن 
بعد، با�ستخدام الربيد اللكرتوين ومعرفة مدى اأثر التعليم. ا�ستخدم 
البحث املدخل البنائي للتدري�س الذي تبنى ا�سرتاتيجية التعلم الذاتي 
احلا�سوب  لربامج  الطلبة  ا�ستخدام  املحاولهواخلطاأاأثناء  طريق  عن 
ترتاوح  التي  املرحلهاملتو�سطه  طلبة  من  العينة  تكونت  املحددة. 
12( عامًا  مع تقدمي تعليمات وا�سحة للمعلمني  اأعمارهم )11 - 
دور  اللكرتوين.انح�رض  الربيد  عرب  لهم  واإر�سالها  الربنامج  اأثناء 
املعلم يف توحيد التالميذ، ومتابعتهم والرد على الأ�سئلةالتي  فيها 
التالميذ  بينتالدرا�سةاأن  النرتنت.  خالل  من  املادة  لفهم  غمو�س 
الذين ترتاوح اأعمارهم من )11 - 12( عامًا يجدون �سعوبة كبرية 
نف�سه  الوقت  يف  احلا�سوب،واأكدت  با�ستخدام  بعد  عن  التعلم  يف 

علىاأهمية الت�سال املبا�رض بني املعلم والطلبة من هذه املرحلة.
Scardama�,2000( سكارد ملياوبريتري�  مما ا�ستهدفت درا�سة

للمعرفة،  مدعمة  كمادة  احلا�سوب  ا�ستعمال  مدى   )lia & Berater
عينه  على  البحث  واأجرى  التجريبي  املنهج  الباحثان  ا�ستخدم 
مدينة  يف  الأ�سا�سيةوالثانوية  املدار�س  طلبة  من   )111( قواتها 
بالت�ساوي  جمموعتني  ق�سمتالعينهاإىل  اجلنوبيه.  بكوريا  �سيوؤل 
واأجريتالتجربة على فرتة ثالث �سنوات. اأظهرت النتائج اأن )76 %( 
من الطلبة زاد اهتمامهم باحل�سول على املعرفة من خالل احلا�سوب، 
كما اأظهرت النتائج اأي�سًا اأن طالب املراحل الأ�سا�سيهاأكرث تفوقًا من 
للحا�سوب من  ا�ستخدامًا  واأكرث  حيث احلفظ وا�سرتجاع املعلومات، 

الطلبة يف املرحلةالثانوية.

التعقيب على الدراسات السابقة:
بعد الطالع على الدرا�سات ال�سابقة اأمكن حتديد اأبرز النتائج 

التي تو�سلت اليها: 
الذاتي  � التعلم  باأهمية  الباحثني  من  كبري  اهتمام  وجد 

للجميع  واملهارات  القدرات  يوظف  حديث،  تعليمي  كاأ�سلوب 
باملدر�سة.

موجبة  � ارتباطية  عالقة  وجود  على  الدرا�سات  اأجمعت 
بني ممار�سة مهارات التعلم الذاتي باأنواعه يف املدار�س وامل�ستوى 
الوظيفي  والر�سا  للطلبة  الدرا�سي  والتح�سيل  املدر�سة  يف  الأدائي 

والألتزام التنظيمي والروح املعنوية لدى املعلمني.
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الذاتي  � التعلم  اأ�ساليب  باعتماد  الدرا�سات  معظم  اأو�ست 
املنظم يف املدر�سة واجلامعة معًا، باعتبارها منوذجًا ناجحًا كان 

لها الأثار الإيجابية يف العملية التعليمية.
وبع�سها  � عربية،  جمتمعات  يف  الدرا�سات  هذه  اأجريت 

اأجري يف جامعات غربية واأخرى يف بالد اآ�سيوية.

التعليق على الدراسات السابقة:
والدرا�سات  احلالية  الدرا�سة  بني  والختالف  ال�سبه  اأوجه 

ال�سابقة:
م�ستخدمًا  � التحليلي  الو�سفي  املنهج  الباحث  اإتبع 

ال�ستبانة كاأداة، واتفقت بذلك مع العديد من الدرا�سات ال�سابقة من 
اأمثلتها درا�سة )ح�سنني واحل�سن،2015(، )هاين، 2012(، )العمري 
اختلفت  بينما   ،)Soric& Palekcic,2009(  ،)2012 وامل�ساعد، 
الدرا�سة احلالية مع درا�سات اأخرى اتبعت املنهج التجريبي م�ستخدمة 
الختبارات القبلية والبعدية، وبطاقات املالحظة، وبطاقات لقيا�س 
مهارات التعلم الذاتي كاأداة للدرا�سة، ومن اأمثلتها درا�سة )جحجوح 

.)Scardamalia & Berater 2000( ،)2012 ،وحرب
املعلم  � ممار�سة  يف  عالية  درجة  احلالية  الدرا�سة  اأظهرت 

النتيجة  هذه  واتفقت  الطلبة،  لدى  امل�ستمر  الذاتي  التعلم  ملهارات 
 Saleem,( من  كل  درا�سة  ومنها  الدرا�سات،  من  العديد  نتائج  مع 
Ambreen,Hadid.( )2006، Abiola O. Oladoke & 2016(، )ح�سنني 

احلالية  الدرا�سة  تختلف  ومل   ،)2012 )هاين،  واحل�سن،2015(، 
التعلم  الدرجة املرتفعة ملمار�سة  ال�سابقة يف  الدرا�سات  اأي من  مع 

الذاتي.

أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

الذاتي،  � بالتعلم  املرتبط  النظري  الإطار  على  الطالع 
التعليمية  العملية  يف  م�ستخدمة  واأنواع  كمفهوم،  منه  وال�ستفادة 

التعلمية.
الو�سفي  � املنهج  وهو  للدرا�سة  املنا�سب  املنهج  اختيار 

التحليلي.
بناء الأداة وت�سميمها وهي ال�ستبانة. �

وجه التميز للدراسة احلالية:

التي  املحلية  الدرا�سات  اأوائل  باأنها من  الدرا�سة  متيزت هذه 
تناولت مو�سوعا حديثا يف التعلم الذاتي، وكانت من اأوىل الدرا�سات 
مهارات  تنمية  يف  تبحث  الباحث-التي  علم  فيحدود   – املحلية 
حمافظات  يف  العليا  الأ�سا�سية  املرحلة  مدار�س  يف  الذاتي  التعلم 

�سمال ال�سفة الغربية.

الطريقة واإلجراءات:
التياتبعها  والإجراءات  الطرق  البحث  من  اجلزء  هذا  يتناول 
والإجراءات  واخلطوات  والعينة  الدرا�سة  جمتمع  حتديد  يف  الباحث 
العملية التي اتبعها يف بناء اأداة الدرا�سة وو�سفها، ثم �رضح خمطط 
الختبارات  اأنواع  اإىل  والإ�سارة  ومتغرياتها،  الدرا�سة  ت�سميم 

الإح�سائية امل�ستخدمة.

منهجية الدراسة:

عليها  احل�سول  املراد  والبيانات  الدار�سة  طبيعة  �سوء  يف 
ا�ستخدمالباحث املنهج الو�سفي التحليلي، الذي ي�سف الظاهرة كما 
ذلك  يوؤدي  بحيث  وكيفيًا  كميًا  تعبرياً  عنها  ويعرب  الواقع،  يف  هي 
الو�سول  اإىل  اإ�سافة  الظاهرة،  هذه  لعالقات  فهم  اإىل  الو�سول  اإىل 
)اأبو  املدرو�س  الواقع  ت�ساعد يف تطوير  ا�ستنتاجات وتعميمات  اإىل 

عالم، 1998(.

جمتمع الدراسة:

املرحلة  ومعلمات  معلمي  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
)طولكرم،  الغربية  ال�سفة  �سمال  حمافظات  يف  العليا  الأ�سا�سية 
للعام  ومعلمة  معلمًا   )2923( عددهم  والبالغ  �سلفيت(  قلقيلية، 
الدرا�سي 2016–2017، مع العلم باأنه ا�ستهدف معلمي ومعلمات 

املرحلة الأ�سا�سية العليا.
متغري  ح�سب  الدرا�سة  جمتمع  توزيع  يبني  الآتي  واجلدول 

اجلن�س والدرجة العلمية وعدد املعلمني.
جدول )1(:

يبين توزيع مجتمع الدراسة حسب متغير الجنس والدرجة العلمية وعدد المعلمين لمجتمع 
الدراسة

املجموع 
لكل 

حمافظة

الدرجة العلميه
املجموع

اجلن�ص
املتغري

درا�سات املحافظة
عليا بكالوري�ص دبلوم معلمات معلمني

1281 125 1040 116 1281 679 602 طولكرم

872 119 694 59 872 476 396 قلقيلية

770 139 570 64 770 476 294 �سلفيت

2923 املجموع العام جلميع الدرا�سات يف املحافظات الثالثة

عينة الدراسة:
فعلية  وعينة  ا�ستطالعية  عينة  من  الدرا�سة  عينة  تاألفت 

كالآتي:

1 .:)Pilot Sample( عينة ا�ستطالعية

ا�ستطالعية  عينة  على  الدرا�سة  اأدوات  بتطبيق  الباحث  قام 
ومعلماتهايف  احلكومية  املدار�س  معلمي  من   )30( قوامها 
اأدوات  �سدق  من  للتحقق  الغربية،  ال�سفة  يف  ال�سمال  حمافظات 
ع�سوائية  بطريقة  العينة  هذه  الباحث  اختار  وقد  وثباتها،  الدرا�سة 

وهي مل تدخل يف العينة النهائية.
2 .:)Actual Sample( عينة فعلية

تكونت عينة الدرا�سة الفعلية من )426( من معلمي املدار�س 
الغربية،  ال�سفة  يف  ال�سمال  حمافظات  يف  ومعلماتها  احلكومية 
Stratified Ran- الع�سوائية  الطبقية  العينة  بطريقة  اختريوا  )ققد 
رقم  واجلدول  واملدر�سة  اجلن�س  متغريي  ح�سب   )dom Sample

%( تقريبًا من  )2( يبني ذلك، وقد �سكلت العينة ما ن�سبته )12.5 
املجتمع الأ�سلي والبالغ )2923( معلمًا ومعلمة، وتعد هذه الن�سبة 
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دور املعلم في تنمية مهارات التعلم الذاتي املستمر
د. حسام حسني القاسملدى الطلبة في املدارس احلكومية بفلسطني

ممثلة  تكون  العينة  اأن  اإىل   )1992( ومكاوي  عودة  ي�سري  كافيةاإذ 
بالبحوث امل�سحية التي يكون فيها جمتمع الدرا�سة باملئات عندما 
تكون ن�سبة التمثيل )12،5 %( فما فوق. وقد قام الباحث بتوزيع 
البيانات  اإمتام عملية جمع  اإ�ستبانة على املبحوثني، وبعد   )599(
ح�سيلة  من  ا�ستبعد  اإ�ستبانة،وقد    )430( اجلمع  ح�سيلة  و�سلت 
الإح�سائي  للتحليل  �سالحيتها  عدم  ب�سبب  اإ�ستبيانات   )4( اجلمع 
عليها  الإح�سائي  التحليل  اأجري  التي  الدرا�سة  عينة  ت�سبح  لكي 
ح�سب  الدرا�سة  جمتمع  توزيع  يبني   )2( اإ�ستبانة،واجلدول   )426(

املدر�سةومعلمي املدار�س وعددهم. 
جدول )2(:

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المدرسة وعدد المعلمين 

عدد 
امل�ستجيبني

عدد 
املعلمني ا�سم املدر�سة الت�سل�سل املحافظات

12 21 ذكور م�سقط الأ�سا�سية العليا 1

طولكرم

12 19 بنات ابي �سلمى ال�سا�سية 2

12 21 ذكور حلمي حنون ال�سا�سية 3

10 21 ذكور قفني الأ�سا�سية العليا 4

10 16 ذكور عالر الأ�سا�سية العليا 5

11 25 بنات عتيل الأ�سا�سية العليا 5

12 21 بنات دير الغ�سون الأ�سا�سية 
العليا 7

11 19 بنات بلعا الأ�سا�سية العليا 8

8 13 ذكور عنبتا الأ�سا�سية 9

11 21 ذكور فرعون الأ�سا�سية الثانوية 10

12 19 بنات كفر جمال الثانوية 11

121 216 اجمايل معلمي مدار�س طولكرم ----

14 19 بنات �سلفيت الأ�سا�سية العليا 12

�سلفيت

13 16 ذكور �سلفيت الأ�سا�سية العليا 13

18 27 بنات بديا الأ�سا�سية العليا 14

12 15 بنات زيتا-جماعني الثانوية 15

13 17 بنات كفر الديك الأ�سا�سية 
اجلديدة 16

18 24 ذكور كفل حار�س الثانوية 17

12 15 ذكور م�سحة الثانوية 18

13 16 قرية ال�سا�سية املختلطة 19

12 15 بنات يا�سوفا�سكاكا الثانوية 20

12 15 فرخة الثانوية املختلطة 21

14 16 ذكور رافات الثانوية 22

151 195 اإجمايل معلمي مدار�س �سلفيت ----

عدد 
امل�ستجيبني

عدد 
املعلمني ا�سم املدر�سة الت�سل�سل املحافظات

20 25 ذكور ال�سديق ال�سا�سية 23

قلقيلية

22 28 بنات قلقيلية ال�سا�سية 24

16 21 بنات حبلة ال�سا�سية 25

17 20 عزون–بيتامني الثانوية 
املختلطة 26

13 16 ذكور ال�سهيد يا�رض عرفات 
الثانوية 27

12 15 ذكور جين�سافوط الثانوية 28

12 14 بنات حجة الثانوية 29

14 16 بنات جيت الثانوية 30

15 17 ذكور عبد الرحيم عمر الثانوية 31

13 16 ذكور عزون الو�سطى 32

154 188 اجمايل معلمي مدار�س قلقيلية ----

426 599 املجموع العام للمدار�س 
باملحافظات

المصدر: مديريات التربية والتعليم / طولكرم. قلقيلية. سلفيت.

من  امل�ستجيبني  املعلمني  عدد  اأن   )2( اجلدول  من  يت�سح 
اإذ  املحافظات،  من  غريها  من  الأعلى  كانت  قلقيلية  حمافظة 
اختريت مدار�س حمافظة قلقيلية التي فيها اأكرب عدد من املدر�سني 
والطالب مبا ي�سمل التوزيع اجلغرايف للمحافظة، وذلك لن قلقيلية 
مرتامية الأطراف، فكان ل بد اأن تكون العينة ممثلة ملدار�س املدينة 

والقرى التابعة، )املدينة، منطقة العزب، منطقة اجلوره(. 
يت�سح كذلك من اجلدول اأن اأفراد العينة من املعلمني اأعلى  �

يليها  ع�رضمدار�س،  من  معلمًا   )154( قلقيلية  حمافظة  يف  ن�سبة 
حماقظة�سلفيت. فقد اأخذت عينة املعلمني من اأربع مناطق جغرافية 
ت�سكل املحافظة، و�سملت )151( معلمًا من اإجمايل العينة، ومن ثم 
من  تنكون  مناطق  اأربع  بها  العينة  �سملت  والتي  طولكرم  حمافظة 
املحافظة )املدينة و�سواحيها، ال�سعراويه، وادي ال�سعري، الكفريات( 
 )%  28.4( بن�سبة  معلمًا،   )121( مدر�سة،  ع�رضه  اإحدى  باإجمايل 
تبعًا  الدرا�سة  عينة  و�سف  يبني   )3( واجلدول  العينة.  اإجمايل  من 

ملتغرياتها امل�ستقلة:
جدول )3(

توزيع عينة الدراسة تبعًا لمتغيراتها المستقلة )ن=426(

الن�سبة املئوية )%( التكرار م�ستويات املتغري املتغريات امل�ستقلة

28.4 121 طولكرم

املحافظة
36.2 154 قلقيلية

35.4 151 �سلفيت

% 100 426 املجموع

الن�سبة املئوية )%( التكرار م�ستويات املتغري املتغريات امل�ستقلة
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45.3 193 ذكر

54.7اجلن�س 233 اأنثى

% 100 426 املجموع

9.6 41 دبلوم

الدرجة العلمية
77.7 331 بكالوريو�س

12.7 54 ماج�ستري فاأعلى

% 100 426 املجموع

19.2 82 اأقل من 5 �سنوات

�سنوات اخلربة
29.6 126 10-5

51.2 218 11 �سنة فاأكرث

100% 426 املجموع

حمافظة  من  امل�ستجيبني  ن�سبة  اأن   )3( اجلدول  من  يت�سح 
اختريت  اإذ  املحافظات،  من  غريها  من  ن�سبة  اأعلى  كانت  قلقيلية 
مدار�س حمافظة قلقيلية التي فيها اأكرب عدد من املدر�سني والطالب 
مبا يغطي التوزيع اجلغرايف للمحافظة، وذلك لن قلقيلية مرتامية 
الأطراف فكان ل بد اأن تكون العينة ممثلة ملدار�س املدينة والقرى 

التابعة، )املدينة ومنطقة العزب ومنطقة اجلورة(.
اأعلى  املعلمني  من  العينة  اأفراد  اأن  اجلدول  من  كذلك  يت�سح 
اأخذ  %(، يليها �سلفيت. حيث مت  ن�سبة يف حمافظة قلقيلية )36.2 
عينة املعلمني من اأربع مناطق جغرافية ت�سكل املحافظة، باإجمايل 

)35.2 %( من اإجمايل العينة.   
اأربع مناطق ت�سكل  يليها حمافظة طولكرم �سملت العينة بها 
املحافظة )املدينة و�سواحيها وال�سعراويهووادي ال�سعريوالكفريات( 
غياب  هنا  والوا�سح  العينة.  اإجمايل  من   )%  28.4( باإجمايل 
الهتمام من معلمي طولكرم، ويعزى ذلك اإىل زيادة العبء الدرا�سي 

على كاهل املعلمني. 
بن�سبة   )193( عددهم  ذكوراً(  )معلمني  العينة  �سملت  كما 
)45.3 %( من اإجمايل العينة، وعدد )233( )معلمة( بن�سبة )54.7 

اإجمايل العينة. %( من 
فاأعلى(  )ماج�ستري  على  حا�سلني  معلمني  العينة  و�سملت 
عددهم )54( بن�سبة )12.7( من اإجمايل العينة، وعدد )331( بن�سبة 
)77.7( من اإجمايل العينة حا�سلني على موؤهل )بكالوريو�س وهم 
الأكرث عدداً، وبلغ عدداملعلمني احلا�سلني على )دبلوم( )41( بن�سبة 
اجلدول  يف  مبني  هو  كما  عدداً  اأقل  العينة  اإجمايل  من   )%  9.6(

اأعاله. 
اأما من حيث )�سنوات اخلربة للمعلمني �سملت العينة املعلمني 
الذين( لديهم خربة اأقل من 5 �سنوات )وعددهم )82( بن�سبة )19.2 
%( من اإجمايل العينة، وعدد املعلمني الذين كان( لديهم خربة من 5 
– 10 �سنوات ) )126( معلمًا بن�سبة )29.6 %( من اإجمايل العينة، 
بينما كان عدد املعلمني الذين( لهم خربة اأكرث من 11 �سنة، وعددهم 
)218( بن�سبة )51.2 %( من اإجمايل العينة كما يف اجلدول )3(.   

أداة الدراسة:
بعد اإطـالع الباحث على عدد من الدرا�سات ال�سابقة والأدوات 
ودرا�سة   )2007 م�سعود،  )�سناء  درا�سة  ومنـها  فيها  امل�ستخدمة 
اأجل معرفة  الباحثاإ�ستبانه خا�سة من  2001( طور  )جمال عبيد، 
ال�سفة الغربية، وقد تكونت الأداة يف �سورتها النهائية من جزاأين: 
اجلن�س  يف  متثلت  املفحو�سني  عن  اأولية  بيانات  ت�سمن  الأول 
تكون  فقد  الثاين  اأما  اخلربة.  و�سنوات  العلمية  والدرجة  واملحافظة 
بدور  املرتبطة  احلالية  املمار�سة  م�ستوى  تقي�س  التي  الفقرات  من 
املعلم يف تنمية مهارات التعلم الذاتي امل�ستمر. وقد تكونتالأداة يف 

�سورتها النهائية من )41( فقرة، واجلدول )4( يبني ذلك:
جدول )4(

توزيع فقرات أداة الدراسة على محاورها الرئيسة

املحاور اأرقام الفقرات عدد 
الفقرات

املهارات املتعلقة بالعملية 
التعليمية

 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1
14 ،13

14

املهارات املتعلقة باأ�ساليب 
التدري�س واملناهج الرتبوية

 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،15
27 ،26 ،25 ،24

13

املهارات املتعلقة بالعالقات 
الإن�سانية والجتماعية

 ،36 ،35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30 29 ،28
41 ،40 ،39 ،38 ،37

14

املجموع 41

ثالثي  ليكرت  مقيا�س  اأ�سا�س  على  الإ�ستبانة  �سممت  كما 
الأداء  الإيجابي ح�سب م�ستوى  الفقرات بالجتاه  الأبعاد وقد بنيت 

واأعطيت الأوزان كما هو اآٍت:
)ل: درجة واحدة، اإىل حد ما: درجتان، نعم: ثالث درجات(.

تعرب الدرجة الكبرية عن ارتفاع يف املمار�سة احلالية املرتبطة 
الذاتي امل�ستمر، وبذلك تكون  التعلم  بدور املعلم يف تنمية مهارات 

اأعلى درجة يف املقيا�س )123(، وتكون اأقل درجة )41(.

صدق األداة:

وذلك  الظاهري  ال�سدق  اأو  املحكمني  �سدق  ا�ستخدمالباحث 
بعر�س املقيا�س على )10( حمكمني من ذوي الخت�سا�س، بهدف 
�سياغة  و�سالمة  اأجله،  من  اأعد  ملا  املقيا�س  منا�سبة  من  التحقق 
عمل  وجرى  فيه،  و�سعت  الذي  للمجال  منها  كل  وانتماء  الفقرات، 
والتعديل  احلذف  حيث  من  املحكمون  طلبها  التي  التعديالت 
 )41( وت�سمل  النهائية  �سورتها  يف  الإ�ستبانة  لتخرج  والإ�سافة، 
فقرة موزعة على املجالت ال�سابق ذكرها. وقد بلغت ن�سبة الإتفاق 
اأن  اإىل  % وهو ما ي�سري   85 بني املحكمني على عبارات املقيا�س 

املقيا�س يتمتع ب�سدق مقبول )عودة، 1992، �س383(.

ثبات األداة:

النحو  على  طرق  بعدة  الأداة  ثبات  باحت�ساب  الباحث  قام 
الآتي:

●  :)Test�Retest Method( الختبار  اإعادة  طريقة  اأولً: 
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دور املعلم في تنمية مهارات التعلم الذاتي املستمر
د. حسام حسني القاسملدى الطلبة في املدارس احلكومية بفلسطني

ومعلمة  معلمًا   )30( من  مكونة  عينة  على  الدرا�سة  اأداة  طبقت  اذ 
ال�سفة  �سمال  يف  العليا  الأ�سا�سية  للمرحلة  احلكومية  املدار�س  من 
الغربية، مل ت�سمنهم عينة الدرا�سة الأ�سلية وبفرق زمني )14( يومًا 
درجات  بني  بري�سون  ارتباط  معامل  احت�سب  ثم  التطبيقني،  بني 
مرتي التطبيق، وقد بلغ )0.91( وهو معامل مرتفع وميكن الوثوق 

به.
وهذا  ●  :)Consistency( الداخلي  التجان�ص  ثبات  ثانياً: 

اأداة  يف  الفقرات  بني  الرتباط  قوة  اإىل  ي�سري  الثبات  من  النوع 
الباحث طريقة  ا�ستخدم  التجان�س  اأجل تقدير معامل  الدرا�سة، ومن 
الثبات  معامل  اختبار  نتائج  يبني   )5( واجلدول  نباخ(.  كرو  )األفا 

بطريقة األفاكرو نباخ على اأبعاد املقيا�س املختلفة: 
جدول )5(:

 يبين نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة ألفا كرو نباخ على أبعاد الدراسة وأقسامها المختلفة

قيمة معامل الثبات اأبعاد الأداة

0.560 املهارات املتعلقة بالعملية التعليمية

0.730 املهارات املتعلقة باأ�ساليب التدري�س واملناهج الرتبوية

0.790 املهارات املتعلقة بالعالقات الإن�سانية والجتماعية

.8200 درجة الثبات الكلية

يت�سح من اجلدول )5( اأن الثبات ملحاور املقيا�س املختلفة 
للثبات  األفا  0.79( بينما بلغت قيمة معامل  تراوح بني )0.56 - 

الكلي )0.82( وهي منا�سبة لأغرا�س الدرا�سة وميكن الوثوق بها.

متغريات الدراسة:

املمار�سة  هو  تابع،  متغري  على  احلالية  الدرا�سة  حتتوي 
الذاتي  التعلم  مهارات  تنمية  يف  املعلم  بدور  املرتبطة  احلالية 
امل�ستمر لدى طلبة مدار�س املرحلة العليا يف حمافظات�سمال ال�سفة 
واجلن�سوالدرجة  )املحافظة  امل�ستقلة:  املتغريات  وت�سم  الغربية، 

العلمية و�سنوات اخلربة(.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

يت�سمن هذا اجلزء من الدرا�سة عر�سًا كاماًل ومف�ساًل لنتائج 
الدرا�سة، وذلك لالإجابة عن �سوؤال الدرا�سة واختبار فر�سياتها، ومن 
الطرائق  لتحديد  العينة  لبيانات  التوزيع  اعتدايل  من  التاأكد  اأجل 
التوزيع  اختبار  ا�ستخدام  الدرا�سة  فر�سيات  لإختبار  الإح�سائية 

.)Sample K-S 1-الطبيعي )اختبار كوملجروف- �سمرنوف
ويو�سح جدول )6( نتائج اختبار كوملجروف- �سمرنوففيما 
وهو �رضوري يف  ل،  اأم  الطبيعي  التوزيع  تتبع  البيانات  كانت  اإذا 
حالة اختبار الفر�سيات لأن معظم الختبارات املعلمية ت�سرتط اأن 
يكون توزيع البيانات طبيعيًاويتبني اأن قيمة م�ستوى املعنوية لكل 
من مقايي�س الدرا�سة اأكرب من 0.05 وهذا يدل على اأن البيانات تتبع 

التوزيع الطبيعي ويجب ا�ستخدام الختبارات املعلمية.

جدول رقم )6(
)Sample K�S1-( اختبار التوزيع الطبيعي

م�ستوى 
املعنوية

قيمة 
Z الختبار الأبعاد

0.90 0.225
املهارات املتعلقة بالعملية 

التعليمية

0.11 0.307
املهارات املتعلقة باأ�ساليب 
التدري�س واملناهج الرتبوية

0.13 0.910
املهارات املتعلقة 

بالعالقات الإن�سانية 
والجتماعية

وقد اأعتمد مفتاح ت�سحيح التايل للتعرف على نتائج الدرا�سة 
وذلك كما هو وارد يف اجلدول )7(

جدول)7(
 النسب المئوية لدور المعلم في تنمية مهارات التعلم الذاتي المستمر لدى الطلبة فيالمدارس 

الحكومية في المرحلة األساسية العليا من التعليم األساسي في محافظات شمال الضفة.

ن�سبة املتو�سط التقييم

اأقل من )40. 1( منخف�س جداً

من )40. 1 – 80. 1( منخف�س

من )81. 1 – 20. 2( متو�سط

)2.60 – 2 .21( مرتفع

اأكرث من )60. 2( مرتفع جداً

اأول: النتائج املتعلقة ب�سوؤال الدرا�سة الرئي�ص:
امل�ستمر  ◄ الذاتي  التعلم  مهارات  تنمية  يف  املعلم  دور  ما 

لدى طلبة مدار�س احلكومة يف املرحلة الأ�سا�سية العليا من التعليم 
الأ�سا�سي يف حمافظات �سمال ال�سفة الغربية؟

ا�ستخدمت  للدرا�سة  الرئي�س  ال�سوؤال  عن  الإجابة  اأجل  من 
املئوية  والن�سب  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات 
10( يبني ذلك، بينما يبني جدول   ،9 والدرجة للدور واجلداول )8، 

)11( ترتيب املجالت تبعًا لدرجة الدور:
املجال الأول: جمال املهارات املتعلقة بالعملية التعليمية:

جدول )8(
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية لدور المعلم في تنمية مهارات 

التعلم الذاتي المستمر لدى طلبة المدارس الحكومية في المرحلة األساسية العليا من 
التعليم األساسى في محافظات شمال الضفة الغربية تبعًا لمجال المهارات المتعلقة بالعملية 

التعليميةمرتبة تنازليًاحسب درجة التقييم.

التقييم الن�سبة 
املئوية

النحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي الفقرة الت�سل�سل

مرتفعة 
جداً 94.20 0.39 2.82

امني لدى الطلبة مهارة 
القراءة املبنية على الفهم 

وال�ستيعاب.
1

مرتفعة 
جداً 91.07 0.46 2.73

اأعمل على تزويد الطلبة 
مبفهوم التغذية الراجعة 

واأهميته.
2

مرتفعة 
جداً 90.29 0.46 2.70

اأعمل على اإيجاد بيئة 
تعليمية ت�ساعد الطلبة 

على ال�ستمرار يف التعلم.
3
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التقييم الن�سبة 
املئوية

النحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي الفقرة الت�سل�سل

مرتفعة 
جداً 90.13 0.46 2.70

اأدرب الطلبة على اكت�ساب 
املهارات العقلية التي 

تدعم قدراتهم على التفكري 
العلمي ال�سليم.

4

مرتفعة 
جداً 88.88 0.51 2.66

اأدرب الطلبة على اكت�ساف 
املعارف واحلقائق 

واملفاهيم.
5

مرتفعة 
جداً 88.88 0.52 2.66

اأعمل على تنويع ا�ستخدام 
الو�سائط التعليمية لزيادة 
دافعية التعلم لدى الطلبة.

6

مرتفعة 
جداً 88.02 0.52 2.64

اأعمل على تنوع اأن�سطة 
التعلم داخل غرفة ال�سف 

اأو خارجه با�ستمرار.
7

مرتفعة 
جداً 87.55 0.50 2.62

اأحر�س على ا�ستخدام 
اأ�ساليب تقومي متنوعة 
يف اجلوانب املعرفية 

واملهارية والوجدانية.

8

مرتفعة 
جداً 87.55 0.50 2.62

اأدرب الطلبة على 
مهارات التفكري الإبداعي 

با�ستمرار.
9

مرتفعة 
جداً 86.92 0.55 2.60

اأ�سجع التنوع يف م�سادر 
التعلم داخل املدر�سة 

وخارجها.
10

مرتفعة 86.14 2.16 2.58
اأدرب الطلبة على اكت�ساب 

مهارة حل امل�سكالت 
باأ�سلوب علمي دقيق.

11

مرتفعة 84.42 0.59 2.53 اأدرب الطلبة على اكت�ساب 
مهارة املالحظة العلمية. 12

مرتفعة 84.11 0.57 2.52
اأ�سجع الطلبة على 

ا�ستخدام مهارة ال�ستنتاج 
والتنبوؤ العلمي.

13

مرتفعة 84.03 0.56 2.52
اأدرب الطلبة على مهارة 
القراءة التحليلية والنقد 

اليجابي.
14

مرتفعة 
جداً 88.01 0.29 2.64 الدرجة الكلية ملجال املهارات 

املتعلقة بالعملية التعليمية.

* أقصى درجة للفقرة )3(   *وللمجال )42( درجة

يت�سح من خالل اجلدول  )8(: اأن دور املعلم يف تنمية مهارات 
التعلم الذاتي امل�ستمر لدى طلبة مدار�س املرحلة الأ�سا�سية العليا من 
ملجال  تبعًا  الغربية  ال�سفة  �سمال  حمافظات  يف  الأ�سا�سي  التعليم 
جداً  مرتفعة  بني  ما  كانت  التعليمية  بالعملية  املتعلقة  املهارات 
اإذبلغ ن�سبة املتو�سط   ،)14  - 1( الفقرات من  ومرتفعة على جميع 
 2.82( الفقرات ما بني  احل�سابي ل�ستجابات املبحوثني على هذه 

- 2.52(، بوزن ن�سبي )94.2 – 84.3(.
التعلم  مهارات  تنمية  يف  املعلم  لدور  الكلية  الدرجة  اأما 
من  العليا  الأ�سا�سية  املرحلة  مدار�س  طلبة  لدى  امل�ستمر  الذاتي 
ملجال  تبعًا  الغربية  ال�سفة  �سمال  حمافظات  يف  الأ�سا�سى  التعليم 
اأي�سًا مرتفعة جداً  املهارات املتعلقة بالعملية التعليمية فقد كانت 
املبحوثني  ل�ستجابات  املئوية  الن�سبة  متو�سط  قيمة  بلغت  حيث 
الباحث  الفقرات )2.64(، بوززن ن�سبي )88.1(.ويعزو  على جميع 

والتعليم  الرتبية  وزارة  تنتهجها  التي  اجلديدة  ال�سيا�سة  اإىل  ذلك 
ويت�سح  للمدر�سة،  التعليمية  العملية  دعم  نحو  الفل�سطينية  العايل 
قبل  املعلمون  بها  يلتحق  التي  املوجهة  الدورات  خالل  من  ذلك 
اأدى  بدوره  وهذا  الناجحة،  التدري�س  اأ�ساليب  حول  وبعده  التعيني 
املعلمني  ومتكني  التعليمية،  ال�سيا�سة  يف  املرونة  بع�س  ظهور  اإىل 
با�ستمرار،  خارجه  اأو  ال�سف  غرفة  داخل  التعلم  اأن�سطة  تنوع  من 
كما اأن م�ستوى الوعي والإدراك الذي يبديه املعلمون يف حمافظات 
�سمال ال�سفة لأهمية اإ�رضاك الطلبةواك�سابهم املهارات العقلية التي 
واحلقائق  املعارف  واكت�ساف  املنطقي  والتفكري  العقل  على  تعتمد 
اإ�سافة اىل وعي املعلمني باأهمية تنمية مهارة القراءة  واملفاهيم، 
اكت�ساب  اىل  للو�سول  اأ�سا�سي  كمتطلب  الفهم  على  املبنية  الواعية 
التغذية  لأهمية  املعلمني  اإدراك  عن  ف�سال  بها.  والرتباط  املهارة 
الراجعة يف جعل العملية التعليمية التعلمية ممتعة وحتقق الأهداف 

منها ب�سكل دائم.
 Saleem,( درا�سة  اليه  تو�سلت  ما  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
)جحجوح  درا�سة   ،)2013 )العمري،   ،).2016&Ambreen,Hadid

وحرب، 2012(، درا�سة )بني مفرج وعالونة، 2014( والتي كانت 
حول امتالك الطلبة ملكونات التعلم املنظم ذاتيًا، واكت�ساب مهارات 
بني  اإيجابية  عالقة  وجود  املعلمني،  الطلبة  لدى  الذاتي  التعلم 

التوجهات الهدفية والتعلم املنظم ذاتيًا. 
التدري�س  باأ�ساليب  املتعلقة  جمالملهارات  الثاين:  املجال 

واملناهج الرتبوية:
جدول )9(

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية لدور المعلم في تنمية مهارات 
التعلم الذاتي المستمر لدى طلبة مدارس المرحلة األساسية العليا من التعليم األساسي في 
محافظات شمال الضفة الغربية تبعًا لمجال المهارات المتعلقة بأساليب التدريس والمناهج 

التربوية مرتبة تنازليا حسب درجة التقييم.

التقييم الن�سبة 
املئوية 

النحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي الفقرة الت�سل�سل

مرتفعة 
جداً 94.83 0.37 2.84

اأقوم على حفظ النظام 
واإدارة ال�سف بفاعلية 

وكفاءة.
1

مرتفعة 
جداً 92.95 0.45 2.78 اأ�سجع الطلبة على مفاهيم 

املثل والقدوة احل�سنة.  2

مرتفعة 
جداً 92.32 0.42 2.77

احر�س على تعزيز 
الدافعية على املمار�سة 

اليجابية لدى الطلبة من 
خالل التوجيه الدائم.

3

مرتفعة 
جداً 92.32 0.44 2.77

اأحر�س على تنمية القيم 
والجتاهات وامليول لدى 

الطلبة 
4

مرتفعة 
جداً 92.01 0.44 2.76

اأعمل على اإيجاد عالقات 
قوية باإدارة املدر�سة 

لتح�سني البيئة التعليمية.
5

مرتفعة 
جداً 91.07 0.47 2.73

اأ�سجع الطلبة على اللتزام 
بالعملية التعليمية 
التعلمية با�ستمرار. 

6

مرتفعة 
جداً 90.37 0.51 2.71

اأ�ستخدم طرقا واأ�ساليب 
تدري�س متنوعة عند 
التعامل مع حمتوى 

املنهج ومفاهيمه.

7
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دور املعلم في تنمية مهارات التعلم الذاتي املستمر
د. حسام حسني القاسملدى الطلبة في املدارس احلكومية بفلسطني

التقييم الن�سبة 
املئوية 

النحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي الفقرة الت�سل�سل

مرتفعة 
جداً 88.02 0.52 2.64

اعد الطلبة لعامل امل�ستقبل 
باإك�سابهم معلومات 

ومهارات مت التو�سل اإليها 
بالفعل. 

8

مرتفعة 78.94 0.61 2.36

اأحر�س على نقد املنهاج 
الذي اأقوم بتدري�سه 
مب�ساركة الطلبة يف 

العملية النقدية.

9

متو�سطة 73.00 0.67 2.19
اأوظف احلا�سب الآيل يف 

ت�سميم برامج التعلم 
الذاتي واإعدادها.

10

متو�سطة 70.57 0.69 2.11
اأ�سمم الرزم التعليمية 
الالزمة للتعلم الذاتي 

واأقوم باإعدادها.
11

متو�سطة 69.71 0.74 2.09
اأقوم بت�سميم املناهج 

الدرا�سية وتطويرها ب�سكل 
دوري. 

12

متو�سطة 68.93 0.64 2.06
اأ�سمم واأقوم باإعداد 

املوديالت الالزمة للتعلم 
الذاتي.

13

مرتفعة  84.23 0.26 2.52 املهارات املتعلقة باأ�ساليب التدري�س 
واملناهج الرتبوية 

*أقصى درجة للفقرة )3(   *وللمجال )39( درجة 

يت�سح من خالل اجلدول )9(: اإن دور املعلم يف تنمية مهارات 
العليا  الأ�سا�سية  املرحلة  مدار�س  طلبة  لدى  امل�ستمر  الذاتي  التعلم 
تبعًا  الغربية  ال�سفة  �سمال  حمافظات  يف  الأ�سا�سي  التعليم  من 
الرتبوية  واملناهج  التدري�س  باأ�ساليب  املتعلقة  املهارات  ملجال 
املتو�سط  حيثبلغ   ،)8  -  1( من  الفقرات  على  جداً  مرتفعة  كانت 
 2.64( الفقرات ما بني  احل�سابي ل�ستجابات املبحوثني على هذه 
- 2.84(. وكانت مرتفعة على الفقرة )9(، اإذ بلغ املتو�سط احل�سابي 
متو�سطة  وكانت   ،)2.36( الفقرة  هذه  على  املبحوثني  ل�ستجابات 
على الفقرات )10، 11، 12، 13(، حيث بلغت املتو�سطات احل�سابية 
 ،2.19( التوايل  على  الفقرات  هذه  على  املبحوثني  ل�ستجابات 

.)2.11،2.09،2.06
اأما الدرجة الكلية لدور املعلم يف تنمية مهارات التعلم الذاتي 
التعليم  من  العليا  الأ�سا�سية  املرحلة  مدار�س  طلبة  لدى  امل�ستمر 
الأ�سا�سي تبعًا ملجال املهارات املتعلقة باأ�ساليب التدري�س واملناهج 
الرتبوية، فقد كانت مرتفعة حيث بلغت قيمة املتو�سط احل�سابي على 

جميع الفقرات )2.52(، بوزن ن�سبي )84.2( %.
وزارة  تبذلها  التي  الكبرية  اجلهود  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو 
ملعلمي  املهنية  التنمية  جمال  يف  الفل�سطينية  والتعليم  الرتبية 
ومعلمات كافة املراحل الدرا�سية وي�سمل ذلك دورات متخ�س�سة يف 
جمال اأ�ساليب التدري�س واملناهج الرتبوية مثل )التعليم اللكرتوين، 
التعلم امل�ستمر، التعلم عن بعد، التعلم باحلا�سوب(.اإ�سافة اإىل وجود 
مراكز تربوية م�ستقلة تقدم العديد من الربامج التدريبية يف جمال 
الرتبوية،  املناهج  يف  املهنية  القدرات  وتطوير  التدري�س  اأ�ساليب 
واملديريات  الوزارة  قبل  من  للمدار�س  امليدانية  للزيارات  وكذلك 
ملتابعة �سري العملية التعليمية والوقوف على ال�سعوبات التي تواجه 

يتوافق  مبا  تدري�سهم  واأ�ساليب  قدراتهم  تطوير  جمال  يف  املعلمني 
مع اأحدث الأ�ساليب يف التعليم والتعلم املعا�رض، وبالتاأكيد لوجود 
مراكز تربوية تابعة للوزارة  متخ�س�سة تعمل على ت�سميم املناهج، 
يقوم باإدارتها كوادر يف املجال الرتبوي من اجلامعات الفل�سطينية 

ومن الكوادر العاملة بالوزارة بت�سميم املناهج.
 van  2017( درا�سة  اإليه  تو�سلت  ما  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
 .)Soric & Palekcic,2009(  ،)2015 واحل�سن،  )ح�سنني   ،)Wyk

والت�سال ك�سيغة من �سيغ  املعلومات  اأنتكنولوجيا  اأظهرت  حيث 
ا�سرتاتيجيات  واأن  التعليمة،  العملية  يف  مهم  دور  الذاتيلها  التعلم 
التنظيم الذاتي للتعلم تعد و�سيطا قوي التاأثر بني رغبات املتعلمني 

وحت�سيلهم الأكادميي.
املجال الثالث: جمال املهارات املتعلقة بالعالقات الإن�سانية 

والجتماعية:
جدول )10(

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية لدور المعلم في تنمية مهارات 
التعلم الذاتي المستمر لدى طلبة مدارس المرحلة األساسية العليا من التعليم األساسي في 

محافظات شمال الضفة الغربية تبعًا لمجال المهارات المتعلقة بالعالقات اإلنسانية واالجتماعية 
مرتبة تنازليًا حسب درجة التقييم.

التقييم الن�سبة 
املئوية 

النحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي الفقرة الت�سل�سل

مرتفعة 
جداً 96.23 0.33 2.88 اأحر�س على عالقات وطيدة 

بالزمالء داخل املدر�سة.  1

مرتفعة 
جداً 95.53 0.34 2.86

اأحر�س على تزويد الطلبة 
باملفاهيم اليجابية التي 

تدعو اإىل الت�سامح والتعاون 
والنظام. 

2

مرتفعة 
جداً 95.30 0.38 2.85

اأ�سجع على العالقات 
التعاونية بني املعلم 

والطالب داخل غرفة ال�سف 
وخارجه.

3

مرتفعة 
جداً 94.83 0.38 2.84

اأوجه الطلبة اإىل حتقيق 
الدعوة اإىل الإميان باهلل عز 

وجل. 
4

مرتفعة 
جداً 93.81 0.42 2.81 اأعمل على اإك�ساب الطلبة 

مفاهيم النتماء واملواطنة.  5

مرتفعة 
جداً 93.10 0.40 2.79

اأحر�س على تكوين عالقات 
ايجابية بالطالب داخل 

املدر�سة. 
6

مرتفعة 
جداً 90.91 0.48 2.72 اأحر�س على تزود الطلبة 

مبهارات الت�سال والتوا�سل. 7

مرتفعة 
جداً 90.13 0.47 2.70

اأمني مهارة التعاون مع 
الآخرين لدى الطلبة والعمل 

يف جمموعات.
8

مرتفعة 
جداً 89.82 0.50 2.69

اأثري حما�سة الطلبة على 
امل�ساركة الفعالة من خالل 
الإر�ساد والتوجيه امل�ستمر.

9

مرتفعة 
جداً 88.64 0.53 2.65 اأ�سجع الطلبة على حرية 

التعبري والنتخاب احلر.  10

مرتفعة 
جداً 88.17 0.54 2.64 اأعمل على متكني العالقة 

باملجتمع املحيط باملدر�سة  11

مرتفعة 
جداً 87.47 0.57 2.62

اأ�سجع الطلبة على املمار�سة 
الدميقراطية وحرية الإبداء 

بالراأي. 
12
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التقييم الن�سبة 
املئوية 

النحراف 
املعياري

املتو�سط 
احل�سابي الفقرة الت�سل�سل

مرتفعة  83.32 0.57 2.50
اأهتم بامل�ساركة الفعالة 

باملجال�س )�سواء املعلمني اأم 
الإباء اأم الأمناء(

13

مرتفعة  75.11 0.63 2.25

اأهتم بالتعاون مع 
املوؤ�س�سات الجتماعية 

الأخرى ’ كاملكتبات العامة 
والأندية واملراكز. 

14

مرتفعة 
جداً 90.17 0.24 2.70 الدرجة الكلية ملجال املهارات املتعلقة 

بالعالقات الإن�سانية والجتماعية

*أقصى درجة للفقرة )5(   *وللمجال )60( درجة 

تنمية  يف  املعلم  دور  اأن   :)10( اجلدول  خالل  من  يت�سح 
مهارات التعلم الذاتي امل�ستمر لدى طلبة مدار�س املرحلة الأ�سا�سية 
الغربية  ال�سفة  �سمال  حمافظات  يف  الأ�سا�سي  التعليم  من  العليا 
الإن�سانية والجتماعية،  بالعالقات  املتعلقة  املهارات  تبعًا ملجال 
كانت مرتفعة جداً على الفقرات من )1 - 12(، حيث تراوح املتو�سط 
ل�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرات ما بني )2.88 - 2.62(، 
املتو�سط  بلغت  حيث   ،)14،13( الفقرات  على  مرتفعة  وكانت 

ل�ستجابات املبحوثني على هذه الفقرة )2.50، 2.25(.
اأما الدرجة الكلية لدور املعلم يف تنمية مهارات التعلم الذاتي 
التعليم  من  العليا  الأ�سا�سية  املرحلة  مدار�س  طلبة  لدى  امل�ستمر 
الأ�سا�سي يف حمافظات �سمال ال�سفة الغربية تبعًا ملجال املهارات 
املتعلقة بالعالقات الإن�سانية والجتماعية فقد كانت مرتفعة جداً 
على  املبحوثني  ل�ستجابات  احل�سابي  املتو�سط  قيمة  بلغت  حيث 

جميع الفقرات )2.70(، بوزن ن�سبي )90.1 %(.
املدار�س  الكبريملديري  الوعي  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو 
كبرية  وبدرجة  الغربية  ال�سفة  �سمال  حمافظات  يف  واملعلمني 
الذين يدركون دور العالقات الإن�سانية والجتماعية يف مدار�سهم، 
�ستنعك�س  الإيجابية  الجتماعية  العالقات  باأن  واأهميتها،واميانهم 
النف�س  على  العتماد  حيث  من  والتعلم  التعليم  عملية  على  اإيجابًا 
الفاعلة،  الإيجابية  ال�سخ�سية  و�سقل  القرارات  اتخاذ  على  والقدرة 
اخل�سائ�س  على  ووقوفها  والتعليم  الرتبية  وزارة  اهتمام  واإىل 
هو  املعلم  اإن  حيث  للمعلم،  والجتماعية  والأخالقية  ال�سخ�سية 
عليه  يتوقف  الذي  الرئي�سي  العامل  وهو  الرتبوية،  العملية  ع�سب 
جناح العملية الرتبوية وحتقيق اأهدافها بفاعلية، واأي�سًا اإىل الأنظمة 
بتطويرعالقاتهاواإهتمامها  املدر�سي  للنظام  ت�سمح  التي  والقوانني 
الجتماعية  باملوؤ�س�سات  والهتمام   باملدر�سة  املحيط  باملجتمع 
والوطنية،  الر�سمية  والفعاليات  املدر�سية  بالأن�سطة  العالقة  ذات 
واملعلمني  املدار�س  ت�سجع  التي  الرتبية  وزارة  تعليمات  اإىل  كذلك 
على التوا�سل مع موؤ�س�سات املجتمع املحلي وتلزمهم بالتعاون مع 

اأولياء الأمور.
وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�سلت اليه درا�سة )هاين، 2012(، 
املقرتح  انالربنامج  اأظهرت  حيث   ،)Abiola O. Oladoke  ،2006(
�سوء  يف  املعلمني  لدى  القرار  اتخاذ  تنمية  يف  كبرياً  حجمًا  حقق 
و�سبط  والدافعية  التعلم  اأ�ساليب  من  كل  واأن  احليوية،  املعلوماتية 
املتعلم والتوافق مع التعلم والتعليم توؤثرجميعاعلى ا�ستعداد للتعلم 

الذاتي.

رابعاً: ترتيب املجالت والدرجة الكلية ح�سب دور املعلم يف 
املرحلة  مدار�ص  طلبة  لدى  امل�ستمر  الذاتي  التعلم  مهارات  تنمية 

الأ�سا�سية:
جدول )11(

 ترتيب المجاالت ودرجة التقييم الكلية حسب دور المعلم في تنمية مهارات التعلم الذاتي 
المستمر لدى طلبة مدارس المرحلة األساسية العليا من التعليم األساسي في محافظات شمال 

الضفة الغربية.

التقييم املتو�سط 
احل�سابي    

النحراف 
املعياري

الن�سبة 
املئوية الأبعاد الرتتيب

مرتفعة 
جداً 2.70 0.24 90.17

املهارات املتعلقة بالعالقات 
الإن�سانية والجتماعية 1

مرتفعة 
جداً 2.64 0.29 88.01

املهارات املتعلقة بالعملية 
التعليمية 2

مرتفعة 2.52 0.26 84.23
املهارات املتعلقة باأ�ساليب 
التدري�ص واملناهج الرتبوية 3

مرتفعة 
جداً 2.62 0.21 87.47 الدرجة الكلية

يت�سح من خالل اجلدول )11( اأن الدرجة الكلية لدور املعلم 
يف تنمية مهارات التعلم الذاتي امل�ستمر لدى طلبة مدار�س املرحلة 
احل�سابي  املتو�سط  بلغ  اإذ  جدا  مرتفعة  كانت  العليا  الأ�سا�سية 
ن�سبي  بوزن   ،)2.62( الفقرات  جميع  على  املفحو�سني  ا�ستجابات 
التي تنتهجها  اإىلال�سيا�سة اجلديدة  الباحث ذلك  %(.ويعزو   87.4(
وزارة الرتبية والتعليم العايل الفل�سطينية نحو دعم التعلم ياأ�ساليب 
والكت�ساف  البحث  الطلبة مهارات  اك�ساب  فيها على  يعتمد  حديثة 
الدورات  خالل  من  ذلك  ويت�سح  التقني.  والتعليم  وال�ستنتاج 
املوجهة التي يلتحق بها املعلمون قبل التعيني وبعده حول اأ�ساليب 
اإىل متكني املعلمني  من تنويع   اأدى  الفاعلة، وهذا بدوره  التدري�س 

الأن�سطة داخل غرفة ال�سف اأو خارجه با�ستمرار.
تنمية  يف  املعلم  لدور  تبعًا  املجالت  برتتيب  يتعلق  وفيما 
مهارات التعلم الذاتي امل�ستمر لدى طلبة مدار�س املرحلة الأ�سا�سية 
الغربية  ال�سفة  �سمال  حمافظات  يف  الأ�سا�سي  التعليم  من  العليا 
الإن�سانية  بالعالقات  املتعلقة  الآتي:املهارات  النحو  على  جاءت 
التعليمية.واأخرياً  بالعملية  املتعلقة  ثماملهارات  والجتماعية.ومن 
وبالنظر  الرتبوية،  واملناهج  التدري�س  باأ�ساليب  املتعلقة  املهارات 
العالقات  جمال  اأن  جند   )11( اجلدول  وفق  املجالت  ترتيب  اإىل 
الإن�سانية والإجتماعية قد اأحتل املرتبة الأوىل وهي ن�سبة مرتفعة 
ال�سيا�سة  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو   ،)%  90.17( ن�سبي  بوزن  جداً، 
امل�ستمرة  وتعليماتها  الفل�سطينية  والتعليم  الرتبية  لوزارة  العامة 
املحيط  املحلي  املجتمع  مع  ال�رضاكات  تفعيل  ب�رضورة  للمدار�س 
الإن�سانية  العالقات  باأهمية  املدار�س  مديري  واإميان  باملدر�سة، 
التعليمية  العملية  ممار�سة  يف  ودورها  الفعالة  والإجتماعية 
وخارجها،  املدر�سة  داخل  بكفاءة  الرتبوية  الأهداف  وحتقيق 
اإ�سافة اإىل طبيعة �سخ�سية املعلم الفل�سطيني ذات الطابع الإن�ساين 
 Abiola O،  2006( درا�سة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  والإجتماعي، 
Oladoke(، التي اأكدت على اأن طالب التعلم الذاتي لديهم خ�سائ�س 

مميزة اأثرت على حت�سيلهم الدرا�سي بالإيجاب، اأما املجالنالآخران 
الرتبوية( فقد كانت  التدري�س واملناهج  اأ�ساليب  )العمليةالتعليمية، 

متقاربة وبدرجة كبرية، لوجود ارتباط وثيق بني املجالني.
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د. حسام حسني القاسملدى الطلبة في املدارس احلكومية بفلسطني

ثانياً: النتائج املتعلقة بالفر�سية الأوىل:
الدللة  م�ستوى  على  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
)α≤0.05( يف ا�ستجابات املعلمني واملعلمات نحو دورهم يف تنمية 
مهارات التعلم الذاتي امل�ستمر لدى طلبة مدار�س املرحلة الأ�سا�سية 
العليا من التعليم الأ�سا�سي يف حمافظات �سمال ال�سفة تبعًا ملتغري 

اجلن�س.
ملجموعتني  اختبار)ت(  ا�ستخدم  الفر�سية  فح�س  اأجل  ومن 
تبني   )12( رقم  اجلدول  ونتائج   )Independent t-test( م�ستقلتني 

ذلك: 
جدول )12(

نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق في دور المعلم في تنمية مهارات التعلم الذاتي المستمر لدى 
طلبة مدارس المرحلة األساسية العليا من التعليم األساسي في محافظات شمال الضفة الغربية 

تبعًا لمتغير الجنس.

م�ستوى 
الدللة

املح�سوب

)ت(
املح�سوبة

اأنثى )ن= 233( ذكر )ن= 193( اجلن�ص
املتو�سطاملجالت النحراف املتو�سط النحراف

*0.00 -3.719 2.68 0.27 2.58 0.30
املهارات 

املتعلقة بالعملية 
التعليمية

*0.00 -2.884 2.56 0.25 2.48 0.27
املهارات 

املتعلقة باأ�ساليب 
التدري�س

*0.00 -3.221 2.74 0.23 2.66 0.25
املهارات املتعلقة 

بالعالقات 
الإن�سانية

*0.00 -4.157 2.66 0.20 2.57 0.22 الدرجة الكلية

)α≤0.05( دال إحصائيا عند مستوى *

يت�سح من اجلدول )12( اأن قيمة م�ستوى الدللة املح�سوب قد 
بلغت على جميع املجالت، وعلى الدرجة الكلية لدور املعلم يف تنمية 
مهارات التعلم الذاتي امل�ستمر لدى طلبة مدار�س املرحلة الأ�سا�سية 
العليا من التعليم الأ�سا�سيتبعًا ملتغري اجلن�س قد بلغت على التوايل 
م�ستوى  قيمة  من  اأقل  القيم  وهذه   ،)0.00  ،0.00  ،0.00  ،0.00(
الدللة املحدد للدرا�سة )α≤0.05( اأي اأننا نرف�س الفر�سية ال�سفرية.
اأياأن هناك فروقًا ل�سالح املعلمات، ويف�رض الباحث ذلك اإىل الطبيعة 
على  وحر�سها  الفل�سطيني  املجتمع  يف  للمعلمات  الجتماعية 
الألتزام بالقوانني بدقة، خوفًا من امل�ساءلة واحلرج، رغماأن الأنظمة 

موحدة �سواء يف مدار�س الذكور اأوالإناث، واأن املهام وامل�سوؤوليات 
مبدار�س  املنوطة  امل�سوؤوليات  نف�سها  هي  الذكور  مبدار�س  املنوطه 
مفرج  )بني  درا�سة  مع  احلالية  الدرا�سة  نتائج  اتفقت  وقد  الإناث. 
واختلفت   .)2012 وامل�ساعد،  )العمري  ودرا�سة   )2014 وعالونة، 
)العمري،  نتائح درا�سة كل من  الدرا�سة احلالية عن  الدرا�سة  نتائج 
2013( التي اأظهرت اأن ل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية تعزى 

ملتغري اجلن�س.
ثالثاً: النتائج املتعلقة بالفر�سية الثانية:

الدللة  م�ستوى  على  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
)α≤0.05( يف املتو�سطات احل�سابية ل�ستجابات املعلمني واملعلمات 
طلبة  لدى  امل�ستمر  الذاتي  التعلم  مهارات  تنمية  يف  نحودورهم 
مدار�س املرحلة الأ�سا�سية العليا من التعليم الأ�سا�سي يف حمافظات 

�سمال ال�سفة الغربية تبعًا ملتغري املحافظة.
احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  الفر�سية  اأجل فح�س  ومن 
الأحادي  التباين  حتليل  ا�ستخدم  ثم  ومن  املحافظة،  ملتغري  تبعا 
)One-Way ANOVA( للتعرف اإىل دللة الفروق يف دور املعلم يف 
املرحلة  مدار�س  طلبة  لدى  امل�ستمر  الذاتي  التعلم  مهارات  تنمية 
ال�سفة  �سمال  حمافظات  يف  الأ�سا�سي  التعليم  من  العليا  الأ�سا�سية 
الغربية تبعا ملتغري املحافظة واجلدولن )13( و)14( يبينان ذلك:

جدول )13(
المتوسطات الحسابية لدور المعلم في تنمية مهارات التعلم الذاتي المستمر لدى طلبة مدارس 

المرحلة األساسية العليا من التعليم األساسي في محافظات الشمال تبعا لمتغير المحافظة.

�سلفيت قلقيلية طولكرم املحافظة
املتو�سطاملجالت املتو�سط املتو�سط

2.64 2.61 2.66 املهارات املتعلقة بالعملية التعليمية

2.52 2.55 2.49
املهارات املتعلقة باأ�ساليب التدري�س واملناهج 

الرتبوية

2.70 2.70 2.69
املهارات املتعلقة بالعالقات الإن�سانية 

والجتماعية
2.62 2.62 2.62 الدرجة الكلية

يت�سح من خالل اجلدول )13( وجود فروق بني املتو�سطات 
احل�سابية، ومن اأجل معرفة اإن كانت هذه الفروق قد و�سلت مل�ستوى 
 One( الأحادي  التباين  ا�ستخدام اختبار حتليل  الإح�سائية  الدللة 

Way ANOVA-( واجلدول )14( يو�سح ذلك:

جدول )14(
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة لدور المعلم في تنمية مهارات التعلم الذاتي المستمر لدى طلبة مدارس المرحلة األساسية العليا من التعليم األساسي في محافظات شمال 

الضفة الغربية تبعا لمتغير المحافظة.

م�ستوى 
الدللة 

»ف«
املح�سوبة 

متو�سط 
النحراف

متو�سط 
النحراف

درجات 
احلرية

جمموع 
املربعات م�سدر التباين املحافظة

0.37 0.977

0.086 0.086 2 0.171
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

.0880املهارات املتعلقة بالعملية التعليمية 0880. 423 37.107

425 37.279

0.25 1.386

0.100 0.100 2 0.201
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

املهارات املتعلقة باأ�ساليب التدري�س 
.0720واملناهج الرتبوية 0720. 423 30.645

425 30.846
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املح�سوب  الدللة  م�ستوى  قيمة  اأن   )14( اجلدول  من  يت�سح 
التعلم  مهارات  تنمية  يف  املعلم  لدور  الكلية  الدرجة  على  بلغت  قد 
من  العليا  الأ�سا�سية  املرحلة  مدار�س  طلبة  لدى  امل�ستمر،  الذاتي 
الغربية، تبعا ملتغري  ال�سفة  الأ�سا�سي يف حمافظات �سمال  التعليم 
 ،0.25  ،0.37( التوايل   على  املجالت  جميع  املحافظة،وعلى 
املحدد  الدللة  م�ستوى  قيمة  من  اأكرب  القيم  وهذه   )0.97  ،0.93
الباحث  ال�سفرية.ويعزو  الفر�سية  نقبل  اأننا  اأي   )α≤0.05( للدرا�سة 
وانفتاح  الغربية  ال�سفة  �سمال  حمافظات  تقارب  طبيعة  اإىل  ذلك 
تبادل  وبالتايل  وخارجها،  املدر�سة  داخل  املعلمني  بني  العالقة 
اخلربات واكت�سابها من بع�سهم البع�س، اإ�سافة للدورات التدريبية 
بينهم، ومل يجد  الفروق حمدودة  املعلمني مما جعل  امل�سرتكة بني 
اأو تختلف  اأيًا من الدرا�سات التي وردت داخل البحث تتفق  الباحث 
مع الدرا�سة احلالية، ويعود ال�سبب لعدم وجود متغري املحافظة يف 

تلك الدرا�سات. 
رابعاً: النتائج املتعلقة بالفر�سية الثالثة:

م�ستوى  على  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
تنمية  يف  املعلم  لدور  احل�سابية  املتو�سطات  يف   )α≤0.05(الدللة
مهارات التعلم الذاتي امل�ستمر لدى طلبة مدار�س املرحلة الأ�سا�سية 
العليا من التعليم الأ�سا�سي يف حمافظات �سمال ال�سفة الغربية تبعا 

ملتغري الدرجة العلمية.
احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  الفر�سية  اأجل فح�س  ومن 

تبعا ملتغري الدرجة العلمية، ومن ثم ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي 
)One-Way ANOVA( للتعرف اإىل دللة الفروق يف دور املعلم يف 
الأ�سا�سية  املرحلة  مدار�س  طلبة  لدى  الذاتي  التعلم  مهارات  تنمية 
العليا من التعليم الأ�سا�سي يف حمافظات �سمال ال�سفة الغربية تبعا 

ملتغري الدرجة العلمية واجلدولن )15( و)16( يبينان ذلك:
جدول )15(

المتوسطات الحسابية لدور المعلم في تنمية مهارات التعلم الذاتي المستمر لدى طلبة مدارس 
المرحلة األساسية العليا من التعليم األساسي في محافظات الشمال تبعا لمتغير الدرجة العلمية.

ماج�ستري فاأعلى بكالوريو�ص دبلوم الدرجة العلمية
املجالت

املتو�سط املتو�سط املتو�سط

2.59 2.65 2.57 املهارات املتعلقة بالعملية التعليمية

2.52 2.53 2.43
املهارات املتعلقة باأ�ساليب التدري�س 

واملناهج الرتبوية

2.66 2.71 2.64
املهارات املتعلقة بالعالقات الإن�سانية 

والجتماعية
2.59 2.63 2.55 الدرجة الكلية

يت�سح من خالل اجلدول )15( وجود فروق بني املتو�سطات 
احل�سابية، ومن اأجل معرفة اإن كانت هذه الفروق قد و�سلت مل�ستوى 
 One( الأحادي  التباين  حتليل  اختبار  ا�ستخدم  الإح�سائية  الدللة 

Way ANOVA-( واجلدول )16( يو�سح ذلك:

م�ستوى 
الدللة 

»ف«
املح�سوبة 

متو�سط 
النحراف

متو�سط 
النحراف

درجات 
احلرية

جمموع 
املربعات م�سدر التباين املحافظة

0.93 0.068

0.004 0.004 2 0.008
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

املهارات املتعلقة بالعالقات 
0.0620الإن�سانية والجتماعية 0.0620

423 26.279

425 26.288

0.97 0.025

0.001 0.001 2 0.002
بني املجموعات

داخل املجموعات
املجموع

0.0470الدرجة الكلية 0.0470 423 19.894

425 19.896

)α≤0.05( دال إحصائيا عند مستوى *

جدول )16(
 نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة دور المعلم في تنمية مهارات التعلم الذاتي المستمر لدى طلبة مدارس المرحلة األساسية العليا من التعليم األساسي في محافظات شمال 

الضفة الغربية تبعا لمتغير الدرجة العلمية.

م�ستوى 
الدللة

»ف«
املح�سوبة 

متو�سط 
النحراف

درجات 
احلرية

جمموع 
املربعات م�سدر التباين الدرجة العلمية

0.12 2.064

0.180 2 0.360 بني املجموعات

0.0870املهارات املتعلقة بالعملية التعليمية 423 36.918 داخل املجموعات

425 37.279 املجموع

0.04 2.698

0.194 2 0.389 بني املجموعات
املهارات املتعلقة باأ�ساليب التدري�س 

0.0720واملناهج الرتبوية 423 30.457 داخل املجموعات

425 30.846 املجموع
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املح�سوب  الدللة  م�ستوى  قيمة  اأن   )16( اجلدول  من  يت�سح 
التعليمية،  بالعملية  املتعلقة  )املهارات  املجالت  على  بلغت  قد 
الإن�سانية والجتماعية( تبعا ملتغري  املهارات املتعلقة بالعالقات 
اأكرب  القيم  وهذه   ،)09،0  ،0.12( التوايل  على  العلمية  الدرجة 
نقبل  اأننا  )α≤0.05(،اأي  للدرا�سة  املحدد  الدللة  م�ستوى  قيمة  من 
العينة  اأفراد  معظم  اأن  اإىل  ذلك  الباحث  ال�سفرية،ويعزو  الفر�سية 
اأو الدرا�سات العليا هم من  اأو البكالوريو�س  �سواء من حملة الدبلوم 
ويتلقون  الفل�سطينية(،  )اجلامعات  مت�سابه  تعليمي  نظام  خريجي 
العلمي،  املوؤهل  نوعية  بني  متيز  ل  التي  نف�سها  التدريبية  الدورات 
اإ�سافة اإىل اأن املوؤهل العلمي للمعلمني كان يف املجال الأكادميي 
جاءت  لذلك  الرتبوي،  املجال  يف  يكن  ومل  املختلفة  م�ستوياته  يف 
ملهارات  ممار�ساتهم  لدرجة  تقديرهم  يف  مت�سابهة  اإ�ستجاباتهم 

العملية التعليمية والعالقات الإن�سانية.

مهارات  تنمية  يف  املعلم  لدور  الكلية  للدرجة  بالن�سبة  اأما 
الأ�سا�سية  املرحلة  مدار�س  طلبة  لدى  امل�ستمر  الذاتي  التعلم 
الغربية  ال�سفة  �سمال  حمافظات  يف  الأ�سا�سي  التعليم  من  العليا 
الرتبوية(  واملنهاج  التدري�س  باأ�ساليب  املتعلقة  واملجال)املهارات 
تبعا ملتغري الدرجة العلمية، قد بلغت قيمة م�ستوى الدللة املح�سوب 
م�ستوى  قيمة  من  اأقل  القيم  0.04(،وهذه   ،0.03( التوايل  على 
الدللة املحدد للدرا�سة )α≤0.05( اأي اأننا نرف�س الفر�سية ال�سفرية 
م�ستوى  على  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  باأنه  القائلة 
الذاتي  التعلم  مهارات  تنمية  يف  املعلم  دور  الدللة)α≤0.05(،يف 
العليا يف حمافظات  الأ�سا�سية  املرحلة  لدى طلبة مدار�س  امل�ستمر 
باأ�ساليب  املتعلقة  )املهارات  جمال  وعلى  الغربية  ال�سفة  �سمال 
العلمية.ومن  الدرجة  ملتغري  تبعا  الرتبوية(  واملنهاج  التدري�س 
الأحادي  التباين  حتليل  الفروقل�ساحلهاتبع  كانت  من  حتديد  اأجل 

باختبار)LSD( للمقارنات البعدية ونتائج اجلدول )17(تبني ذلك:

م�ستوى 
الدللة

»ف«
املح�سوبة 

متو�سط 
النحراف

درجات 
احلرية

جمموع 
املربعات م�سدر التباين الدرجة العلمية

0.09 2.364

0.145 2 0.291 بني املجموعات
املهارات املتعلقة بالعالقات الإن�سانية 

0.0610والجتماعية 423 25.997 داخل املجموعات

425 26.288 املجموع

*0.03 3.384

0.157 2 0.313 بني املجموعات

0.0460الدرجة الكلية 423 19.583 داخل املجموعات

425 19.896 املجموع

)α≤0.05( دال إحصائيا عند مستوى *

جدول )17( 
نتائج اختبارLSD للمقارنات البعدية لداللة الفروق فيدور المعلم في تنمية مهارات التعلم الذاتي المستمر لدى طلبة مدارس المرحلة األساسية العليا من التعليم األساسي في محافظات شمال 

الضفة الغربية وعلى مجال )المهارات المتعلقة بأساليب التدريس والمنهاج التربوية( تبعا لمتغير الدرجة العلمية.

ماج�ستري فاأعلى بكالوريو�ص دبلوم املتو�سط املقارنات الدرجة العلمية

2.43 دبلوم
املهارات املتعلقة باأ�ساليب 
0.10319*0التدري�س واملنهاج الرتبوية 2.53 بكالوريو�س

2.52 ماج�ستري فاأعلى

2.55 دبلوم

0.08515*0الدرجة الكلية 2.63 بكالوريو�س

2.59 ماج�ستري فاأعلى

)α≤0.05( دال إحصائيا عند مستوى *

درجة  يف  فروق  وجود   :)17( اجلدول  خالل  من  يت�سح 
الرتبوية،  واملنهاج  التدري�س  باأ�ساليب  املهاراتاملتعلقة 
ل�سالح  وبكالوريو�س  دبلوم  بني  العلمية  الدرجة  ملتغري  تبعا 
بكالوريو�س. ووجود فروق يف درجة دور املعلم يف تنمية مهارات 
العليا  الأ�سا�سية  املرحلة  لدى طلبة مدار�س  امل�ستمر  الذاتي  التعلم 
دبلوم  بني  العلمية  الدرجة  ملتغري  تبعا  الأ�سا�سي،  التعليم  من 

اأنه  اإىل  ذلك  الباحث  ويعزو  بكالوريو�س.  ل�سالح  وبكالوريو�س 
كلما زادت عدد �سنوات الدرا�سة وال�ستفادة من اأكرب عدد ممكن من 
اأ�سبح املعلمون يف املدار�س  مناذج املعلمني )اأ�ساتذة اجلامعات( 
اإ�سافة  اأكرث،  متنوعة  تدري�س  اأ�ساليب  ا�ستخدام  على  قادرين 
معلمي  لدى  امليداين  والتدريب  واملعلومات  املعارف  ن�سج  اىل 

الدبلوم. مبعلمي  البكالوريو�سمقارنة 
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خامساً: النتائج املتعلقة بالفرضية الرابعة:

ل
يف  املعلم  لدور  احل�سابية  املتو�سطات  يف   )α≤0.05(الدللة
املرحلة  مدار�س  طلبة  لدى  امل�ستمر،  الذاتي  التعلم  مهارات  تنمية 
ال�سفة  الأ�سا�سي يف حمافظات �سمال  التعليم  العليا من  الأ�سا�سية 

الغربية، تبعًا ملتغري اخلربة.
اأجل فح�س الفر�سية ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية  ومن 
التباين  حتليل  ا�ستخدم  ثم  ومن  اخلربة،  �سنوات  ملتغري  تبعًا 
دور  يف  الفروق  دللة  ملعرفة   )One-Way ANOVA( الأحادي 
الذاتي امل�ستمر لدى طلبة مدار�س  التعلم  املعلم يف تنمية مهارات 
املرحلة الأ�سا�سية العليا من التعليم الأ�سا�سي يف حمافظات �سمال 
ال�سفة الغربية تبعا ملتغري �سنوات اخلربة واجلداول )18( و)19( 

تبني ذلك:

جدول )18( 
المتوسطات الحسابية لدور المعلم في تنمية مهارات التعلم الذاتي المستمر لدى تالميذ مدارس 
المرحلة األساسية العليا من التعليم األساسي في محافظات الشمال تبعا لمتغير سنوات الخبرة.

اأكرث من10 من10-5 اأقل من 5 �سنوات اخلربة
املتو�سطاملجالت املتو�سط املتو�سط

2.64 2.62 2.65 املهارات املتعلقة بالعملية التعليمية

2.53 2.51 2.53
املهارات املتعلقة باأ�ساليب التدري�س واملناهج 

الرتبوية

2.70 2.70 2.70
املهارات املتعلقة بالعالقات الإن�سانية 

والجتماعية
2.62 2.61 2.63 الدرجة الكلية

املتو�سطات  يت�سح من خالل اجلدول)18( وجود فروق بني 
احل�سابية. ومن اأجل معرفة اإن كانت هذه الفروق قد و�سلت مل�ستوى 
الأحادي  التباين  حتليل  اختبار  ا�ستخدام  مت  الإح�سائية  الدللة 

)One-Way ANOVA( واجلدول )19( يو�سح ذلك:
جدول )19( 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في الدرجة لدور المعلم في تنمية مهارات التعلم الذاتي المستمر لدى تالميذ مدارس المرحلة األساسية العليا من التعليم األساسي في محافظات شمال 
الضفة الغربية تبعا لمتغير سنوات الخبرة.

م�ستوى 
الدللة

»ف«
املح�سوبة 

متو�سط 
النحراف

درجات 
احلرية

جمموع 
املربعات م�سدر التباين �سنوات اخلربة

0.69 0.367

0.032 2 0.065 بني املجموعات
املهارات املتعلقة بالعملية 

.0880التعليمية 423 37.214 داخل املجموعات

425 37.279 املجموع

0.89 0.114

0.008 2 0.017 بني املجموعات
املهارات املتعلقة باأ�ساليب 

التدري�س واملناهج 
الرتبوية

0730. 423 30.829 داخل املجموعات

425 30.846 املجموع

0.99 0.005

0.000 2 0.001 بني املجموعات
املهارات املتعلقة 

بالعالقات الإن�سانية 
والجتماعية

0620. 423 26.287 داخل املجموعات

425 26.288 املجموع

0.82 0.187

0.009 2 0.018 بني املجموعات

.0470الدرجة الكلية 423 19.879 داخل املجموعات

425 19.896 املجموع

)α≤0.05( دال إحصائيا عند مستوى *

املح�سوب  الدللة  م�ستوى  قيمة  اأن   )19( اجلدول  من  يت�سح 
قد بلغت الدرجة الكلية لدور املعلم يف تنمية مهارات التعلم الذاتي 
التعليم  من  العليا  الأ�سا�سية  املرحلة  مدار�س  طلبة  لدى  امل�ستمر 
الغربية، تبعا ملتغري �سنوات  ال�سفة  الأ�سا�سي يف حمافظات �سمال 
 ،0.99  ،0.89 اخلربة وعلى جميع املجالت على التوايل  )0.69، 
للدرا�سة  املحدد  الدللة  م�ستوى  قيمة  من  اأكرب  القيم  وهذه   )0.82
عدم  على  يدل  وهذا  ال�سفرية.  الفر�سية  نقبل  اأننا  اأي   )α≤0.05(
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سطات تقديرات اأفراد عينة 
العليا من  الأ�سا�سية  لدرجة ممار�سة معلميمدار�س املرحلة  الدرا�سة 

التعليم الأ�سا�سي يف حمافظات �سمال ال�سفة الغربية للتعلم الذاتي 
تعزى ااإىل متغري �سنوات اخلدمة. 

ويرجع الباحث ذلك اإىل حداثة مفهوم التعلم الذاتي، مما ل يدع 
اجتاهات  تبني  واأن  وتقديراتهم،  اأفكارهم  يف  فروق  لوجود  جماًل 
بل  طويلة،  خدمة  �سنوات  ااإىل  يحتاج  ل  التعلم  اأ�ساليب  يف  جديدة 
يحتاج اإىل رغبة حقيقية يف التغيري، اإ�سافة لرتفاع م�ستوى التاهيل 
الأكادميي يف اجلامعات الفل�سطينية خا�سة برامج اإعداد املعلم مما 
زاد من التعاون وارتفاع درجة فهم املعلمني لدورهم بغ�س النظر 
باملعلمني  املدار�س  مديري  اهتمام  كذلك  العلمية،  املوؤهالت  اىل 
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اجلدد من خالل املالحظة املبا�رضة مما يفعل اأداءهم يف املجالت 
التطبيقية التي لها اأثر على �سري العملية التعليمية، وخا�سة جمالت 
التعلم  الطلبة مهارات  واأ�ساليب متنوعة تك�سب  الدر�س بطرق  تنفيذ 
الذاتي امل�ستمر، وتتفق النتائج مع درا�سة )العمري،2013( اإل اأنها 

مل تختلف مع اأي من الدرا�سات.

التوصيات:
   يف �سوء نتائج الدرا�سة يو�سي الباحث مبا يلي: 

يف . 1 حديث  كاأ�سلوب  امل�ستمر  الذاتي  التعلم  ثقاقة  تعزيز 
العمل املدر�سي.

لتنمية . 2 اأكرب  فر�سًا  توفر  للمعلمني  تدريبية  دورات  عقد 
وحل  العلمي،  وال�ستنتاج  الإيجابي،  النقد  على  القائمة  املهارات 

امل�سكالت باأ�سلوب علمي.
توفري جمال اأكرب للمعلمني لتعزيز مهارات ت�سميم واإعداد . 3

للتعلم  الالزمة  التعليمية  والرزم  الدرا�سية،  واملناهج  املوديالت، 
الذاتي وتطويرها  .

الهتمام ب�سكل اأو�سع بالتعاون مع املوؤ�س�سات الجتماعية . 4
الأخرى ’ كاملكتبات العامة والأندية واملراكز.

املصادر واملراجع:

أوال: املراجع العربية:

اأبو احلمايل، احمد عبد املجيد )2013(. فاعلية برنامج تدريبي حا�سوبي . 1
التعلم  نحو  والجتاه  التح�سيل  تنمية  على  ال�سحية  الرتبية  يف  مقرتح 
الذاتي لدى معلمي العلوم مبدينة جدة. جملة ر�سالة الرتبية وعلم النف�س.  

. ،66 - 28 ، )41(

والرتبويـة، . 2 النف�سـية  العلـوم  يف  البحث  مناهج   )1998( رجاء  عالم،  اأبو 
القاهرة: دار الن�سـر للجامعات، 49 - 50، م�رض.

بني مفرج، احمد وعالونه، �سفيق )2014(. التوجهات الهدفية لدى طلبة . 3
جامعة الريموك وعالقتها بالتعلم املنظم ذاتيا”، جملة الدرا�سات الرتبوية 

والنف�سية، جامعة ال�سلطان قابو�س، 8،)3(. 528 - 538، عمان.

الأفقي . 4 الت�سميمني  فاعلية   .)2012( �سليمان.  وحرب،  ربحي  جحجوح، 
والعمودي ملوقع الويب التعليمي يف اكت�ساب مهارات فرونت بيج والتعلم 
القد�س  جامعة  جملة  املعلمني.  الطلبة  لدى  الب�رضي  والتفكري  الذاتي 
 ،)1( الأول،  املجلد  والنف�سية،  الرتبوية  والدرا�سات  لالأبحاث  املفتوحة 

�س)205-163(، فل�سطني.

املعلومات . 5 تكنولوجيا  دور   .)2015( ع�سام.  واحل�سن،  مهدي  ح�سنني، 
هيئة  اأع�ساء  نظر  وجهة  من  الذاتي  التعلم  �سيغ  انت�سار  يف  والت�سال 
التدري�س يف بع�س كليات الرتبية ال�سودانية، جملة جامعة القد�س املفتوحة 

لالأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية، 3)9(، 177 - 214.

حنا ااهلل، رمزي كامل وجرج�س، مي�سيل تكال. )1998(. معجم امل�سطلحات . 6
الرتبوية، بريوت، مكتبة لبنان.

الذاتي، م�ستلة من النرتنت، منتديات . 7 التعلم  الدين، احمد. )2004(.  �سعد 
الغز الثقافية، م�رض، �س14.

ال�سيد، جمال عبيد. )2001(. برنامج با�ستخدام حقائب الو�سائط املتعددة . 8

الثانوية،  باملرحلة  املقيم  الريا�سيات  ملوجه  الالزمة  الكفايات  لتطوير 
القاهرة،  جامعة  الرتبوية،  الدرا�سات  معهد  من�سوره،  غري  دكتوراه  ر�سالة 

القاهرة.

علي نبيل، حجازي نادية. )2005(. الفجوة الرقمية، روؤية عربية ملجتمع . 9
املعرفة، الكويت: عامل املعرفة، �س 267. 

العمري، حياة ر�سيد وامل�ساعد، ح�سة بن م�سعود. )2012(. ا�سرتاتيجيات . 10
جملة  درا�سيا،  طيبه  جامعة  طالبات  لتفوق  الالزمة  التنظيم  ذاتي  التعلم 
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