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أثر إسرتاتيجية عظم السمك بتحصيل الكيمياء والتعلم املنظم ذاتيا
لطالب الصف الثاني املتوسط

م .د .أنور عباس حممد  /كلية الرتبية للعلوم الصرفة (ابن اهليثم) /طرائق تدريس العلوم
ممخص الدراسة
ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجية عظـ السمؾ في تحصيؿ الكيمياء كالتعمـ المنظـ ذاتيا
لطالب الصؼ الثاني متكسط .كتككنت عينة الدراسة مف ( )48طالبا مف طمبة الصؼ الثاني متكسط في متكسطة
الرشيد لمبنيف ،التابعة لمديرية تربية الكرخ الثانية ،متكزعيف في شعبتيف ،شعبة ( أ) كىي المجمكعة التجريبية
التي درست باستراتيجية عظـ السمؾ ،كشعبة (د) كىي المجمكعة الضابطة كالتي درست بالطريقة االعتيادية .كقد
أشارت نتائج إلى كجكد فركؽ ذات داللة احصائية لصالح طمبة المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ
استراتيجية عظـ السمؾ في التحصيؿ كالتعمـ المنظـ ذاتيا.
مشكمة الدراسة  :اف المتأمؿ في كاقع التعميـ في مدارسنا يالحظ بأنو يركز اىتمامو الكبير عمى كمية المعمكمات
التي يحصؿ عمييا الطالب كال يعير أالىتماـ البالغ عمى الكيفية التي يتـ بيا تحصيؿ ىذه المعمكمات كما الفائدة
التي سكؼ يجنييا الطالب مف ىذه المعمكمات كىذه الكيفية كبالتالي فإف تحصيؿ المعمكمات بالطريقة المتعارؼ
عمييا تؤدم إلى تعبئة أذىاف الطمبة بالمعمكمات النظرية عف طريؽ التمقيف كالذم يجعؿ الطالب مستقبال لما يمقى
عميو كمف ثـ يتخذ مكقفا سمبيا مف العممية التعميمية.
كما أف األساليب التي يستخدميا المعممكف في المكاقؼ التعميمية أصبحت غير قادرة عمى مجاراة التحديات التي
تكاجييـ في عمميـ كالتي أىميا الطالب نفسو الذم يتكقع مف معممو أداء أفضؿ .كىنا عمى المعمـ أف يعرؼ
طبيعة العالقة بينو كبيف الطالب كالتي تكصؼ بأنيا عممية التعامؿ بيف العالـ كالجاىؿ كعمى ىذا األساس يجب أف
يككف ىناؾ تأثير كتأثر مف الطرفيف حيث يجب أف يؤثر المعمـ في الطالب كينمي قدراتو عمى ممارسة ميارات
التعمـ بصكرة منظمو كما يؤثر الطالب في المعمـ مف خالؿ تساؤالتو عف الكيفية التي يتـ بيا كصكؿ إلى التعمـ
ألجيد كمف ثـ تجعؿ المعمـ عمى بينة بما يخدـ كينمي قدرات كتنظيـ الطمبة ألنفسيـ لمتعمـ الجيد كالمفيد.
أف التعمـ ليس عممية اكتساب لممعمكمات بؿ ىك عممية فاعمة يبنى فييا المتعمـ المعمكمة كالميارة مما يساىـ في
تحسيف اإلنتاج لديو .كعميو يككف دكر المعمـ تقديـ المساعدة لمطالب عندما يحتاج كالتكقؼ عف ذلؾ عندما تنمك
قدراتو الذاتية كالمتعمـ الذم يمكف تسميتو بالفاعؿ ىك الذم يقكـ بيذا النكع مف التنظيـ الذم يعتمد عمى التقييـ
الذاتي لمطالب نفسو .كالتعمـ المنظـ ذاتيا لو قيمة كبيره حيث أنو يمعب دك ار ميما كأساسيا في حياة أألفراد ألنو
يؤدل إلى ارتفاع إنجاز الفرد في كؿ المياـ التي يقكـ بيا بصفة عامو كالمياـ األكاديمية بصفة خاصة كما أف
استخداـ إستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا سكؼ يؤدم إلى اندماج الطمبة في محتكل المادة ألمتعممة كيؤدم بعد
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ذلؾ إلى اكتساب ألمعرفة كاتخاذ ألق رار كالميارات أالجتماعية كما أنو يمعب دك ار ميما في تطكير القدرة عمى إصدار
األحكاـ كاالستقاللية مما يؤدم إلى تطكير تككيد الذات.

أىمية البحث:

تبحث ىذه الدراسة في استخداـ إستراتيجية عظـ السمؾ في تنمية تحصيؿ الكيمياء كالتعمـ المنظـ ذاتيا لطالب
الصؼ الثاني متكسط حيث تعد ىذه اإلستراتيجية عبارة عف مخطط شبيو لعظاـ أك شكؾ السمكة كالمشكمة
األساسية في رأس السمكة كالعناصر الرئيسة ليذه المشكمة في كؿ عظمة فرعية مف العمكد الفقرم كىي :
 أداة لتحميؿ مشكمة في مكضكع تدريس معيف عف طريؽ تحديد األسباب المحتممة بفرض إيجاد مجمكعة
مف الحمكؿ التكاممية لممشكمة.
 تتضمف عدة خطكات إجرائية متتابعة تركز عمى التفاعؿ بيف المتعمـ كالمعمـ كالمادة ألعممية الكتساب
المعرفة الجديدة كتكامميا كاتساقيا مع المعرفة القائمة لدل المتعمـ لمكصكؿ إلى نيايات كنتائج جديدة.
 تساعد الطمبة عمى تحدد األسباب كالنتائج بشكؿ تفصيمي منظـ كتستخدـ عادة في تحديد األسباب
المحتممة لمشكمة أك أثر ما كيمكف كذلؾ أف تستخدـ في تقييـ البدائؿ الممكنة عند كضع خطة عمؿ أك
في تحميؿ سبب نتيجة معينة أك أثر محدد( .الكبيسي ،كافاقة)442، 4108 ،
كاستراتيجية عظـ السمؾ تساعد المتعمـ في تنظيـ أفكاره بطريقة بسيطة كبصريو كيمكف استخداميا لتنظيـ
المعمكمات لجميع مجاالت المحتكل  ،كتعمؿ عمى تعميـ كتدريب المتعمميف في اكتساب ميارات التنظيـ
كالتصنيؼ كيمكف استخداميا في تدكيف المالحظات إثناء ألقراءة كعممية إنشاء مخطط ليذه اإلستراتيجية
يساعد في تركيز المتعمـ في مكضكع ألدرس كما يحتاج المتعمـ لمراجعة ما يعرفو بالفعؿ مف أجؿ تنظيـ
ألمعرفة كتساعد المعمـ في رصد فيـ المتعمـ المتزايد لممكضكع كتتككف فكرة ىذا األسمكب مف خطكط كرمكز
مصممة لتكضيح العالقة بيف مجمكعة األسباب الرئيسة كالمشكمة المراد دراستيا كيمكف استخداـ األ لكاف في
كتابة النصكص أك في رسـ عظاـ السمكة لجعؿ المعمكمات أكثر كضكحا كأسيؿ تفسيرا ( .كاثؽ عبد الكريـ،
زينب)040 : 4104 ،
كتتحدد أىمية البحث في النقاط اآلتية :
 أىمية النتائج التي يمكف التكصؿ إلييا فقد يكجو البحث أنظار مسئكلي إعداد المناىج إلى أىمية التأكيد
ع مى األنشطة كالعمميات التي تحفز التفكير بدال مف التركيز عمى الجانب المعرفي.
 قد تساعد الدراسة الحالية عمى إعادة النظر في محتكل مكضكعات مادة الكيمياء في الصؼ الثاني
متكسط كتنظيميا عمى أسس مفيكماتية كمف ثـ التكسع في الدراسة عف طرائؽ تعمـ المفاىيـ كاختيار
األنسب منيا.
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 تمكيف الطمبة مف بناء المفاىيـ التي تبدأ في المرحمة األساسية كادراكيا لتككف أساسا لممفاىيـ الالحقة.
 يمكف لمدراسة أف تساعد المعمميف عمى استخداـ إستراتيجيات تعمـ تركز عمى فيـ المتعمـ لممعرفة.
( ألدبسي)454 - 432 : 4104 ،
كيمكف تمخيص أىمية الدراسة في النقاط اآلتية :
 محاكلة ىذه الدراسة تقصييا لمدكر الذم يمكف أف تسيـ بو إستراتيجية عظـ السمؾ في تحسيف مستكل
التحصيؿ األكاديمي لدل الطمبة.
 تتيح ىذه الدراسة الفرصة لمعممي العمكـ في المرحمة المتكسطة كالطمبة مما يساىـ في زيادة دافعية
الطمبة لعممية التعمـ كرفع مستكل التحصيؿ الدراسي لدييـ.
 تكفر ىذه الدراسة اختبار تحصيمي في مادة الكيمياء لمفصميف الثاني كالثالث.
 تفيد طمبة الدراسات العميا كالباحثيف كالقائميف عمى إعداد برامج تدريب الطمبة في مجاؿ تدريس العمكـ.
ىدفا البحث  :ييدؼ البحث إلى معرفة :
 -0أثر إستراتيجية عظـ السمؾ في تحصيؿ مادة الكيمياء لطالب الصؼ الثاني المتكسط.
 -4أثر إستراتيجية عظـ السمؾ في التعمـ المنظـ ذاتيا لطالب الصؼ الثاني المتكسط.
كلتحقيؽ ذلؾ كضع الباحث الفرضيتيف الصفريتيف اآلتيتيف :

فرضيتا البحث :

 ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )1‚15بيف متكسط درجات الطالب الذيف يدرسكف
عمى كفؽ إستراتيجية عظـ السمؾ كمتكسط درجات الطالب الذيف يدرسكف كفقا لمطريقة االعتيادية في
االختبار ألتحصيمي في مادة الكيمياء.


ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )1‚15بيف متكسط درجات الطالب الذيف يدرسكف
عمى كفؽ إستراتيجية عظـ السمؾ كمتكسط درجات الطالب الذيف يدرسكف كفقا لمطريقة االعتيادية في
مقياس التعمـ المنظـ ذاتيا.
حدكد البحث :يتحدد البحث باآلتي :

 -0الصؼ الثاني المتكسط في مدرسة متكسطة الرشيد  /مديرية تربية بغداد  /الكرخ الثانية.
 -4الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي  4102 – 4105ـ.
 -3الفصؿ الثاني (التفاعؿ الكيميائي) كالفصؿ الثالث (الييدركجيف) .مف كتاب الكيمياء لمصؼ الثاني
المتكسط ،ط 4108 ،5ـ ،كزارة التربية  /جميكرية العراؽ.
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مصطمحات البحث:
أكال-:االستراتيجية Strategy:عرفيا كؿ مف :
 (Biggs‚1984) -0بأنيا  " :الطريقة التي يستعمميا الطالب الكتساب أنكاع مختمفة مف المعرفة كاألداء
كخزنيا كاسترجاعيا".
)(Biggs‚1984:112
 (Brown‚1989) -4بأنيا  " :طرائؽ محددة لمعالجة مشكمة أك المباشرة بميمة ما ،كىي أساليب عممية
لتحقيؽ ىدؼ معيف ،كىي أيضا تدابير مرسكمة لمتحكـ في معمكمات محددة كمعرفتيا ".
)(Brown‚1989:79
 (Suhunk‚2000) -3بأنيا  " :خطط مكجية ألداء الميمات بطريقة ناجحة لخفض مستكل التشتت بيف
المعرفة الحالية لممتعمميف كأىدافيـ التعميمية" .

)(Suhunk‚2000:113

 ( -8شحاتة  ،كزينب " : ) 4113 :مجمكعة مف اإلجراءات كالممارسات التي يتبعيا المدرس داخؿ الفصؿ
لمكصكؿ إلى المخرجات في ضكء األىداؼ التي كصفيا" (شحاتة ،كزينب.)32 : 4113 ،
 ( -5أبك شعيرة كآخركف  ":) 4112 ،مجمكعة مف اإلجراءات كاألنشطة كاألساليب التي يختارىا المدرس أك
يخطط إلتباعيا الكاحدة تمك األخرل كبشكؿ متسمسؿ مستخدما اإلمكانات المادية المتاحة لمساعدة طمبتو
عمى إتقاف األىداؼ المتكخاة " ( أبك شعيرة كآخركف) 88 : 4112 ،
( -2محسف " :) 114 ،خطة منظمة مف اجؿ تحقيؽ األىداؼ التعميمية تتضمف الطرائؽ كالتقنيات التي
يتخذىا المعمـ لتحقيؽ األىداؼ المحددة في ضكء اإلمكانيات المتاحة" (محسف.) 31 ،4114 ،
التعريؼ النظرم  :يتبنى الباحث تعريؼ (شحاتة كزينب )4113 :
التعريؼ اإلجرائي  :خطة منظمة تتضمف مجمكعة مف اإلجراءات كطرائؽ التدريس كاألساليب ،يخطط ليا الباحث
بنح ك متسمسؿ لتحقيؽ أىداؼ محتكل الدرس ،كتقاس باختبار التحصيؿ الدراسي كمقياس التعمـ المنظـ ذاتيا.
ثانيا  :التحصيؿ : Achievement :كعرفو كؿ مف :
 (Chaplin‚1971) -0بأنو  " :مستكل مف االنجاز لعمؿ يقكـ عف طريؽ االختبارات التي يضعيا المعمـ
بكاسطة االختبارات المقننة ".
)(Chaplin‚1971:5
 (Brown‚1981) -4بأنو  " :المعرفة كالفيـ كالميارات التي اكتسبيا المتعمـ نتيجة خبرات تربكية محددة ".
)(Brown‚1981:12
عرفو (  ( ( )Webster, 1988النتيجة النكعية كالكمية المكتسبة خالؿ بذؿ جيد تعميمي معيف ).
) (Webster‚ 1988 : 9
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 ( -3ركاشػػػػػػدة كخطايبػػػػػػة  (( :) 0224 ،مجمكعػػػػػػة المعػػػػػػارؼ العمميػػػػػػة المتراكمػػػػػػة فػػػػػػي بيئػػػػػػة المػػػػػػتعمـ
المعرفيػػػػػػة التػػػػػػي يسػػػػػػتطيع اسػػػػػػترجاعيا أك تكظيفيػػػػػػا فػػػػػػي تعممػػػػػػو كخبرتػػػػػػو التعميميػػػػػػة – التعمميػػػػػػة))
(ركاشدة كخطايبة)005 ، 0224 ،
 ( -8أبكجادك (( : ) 4112 ،محصمة ما يتعممو الطالب بعد مدة زمنية كيمكف قياسيا بالدرجة التي يحصؿ
عمييا في اختبار تحصيمي كذلؾ لمعرفة مدل نجاح اإلستراتيجية التي يضعيا كيخططيا المدرس ليحقؽ
أىدافو كما يصؿ إليو الطالب مف معرفة يترجـ إلى درجات )) (أبك جادك)845 ، 4112 ،
التعريؼ النظرم  :يتبنى الباحث تعريؼ (أبك جادك)4112 ،
التعريؼ اإلجرائي  :مقدار ما اكتسبو طالب عينة البحث مف معمكمات في مادة الكيمياء لمصؼ الثاني
المتكسط لمفصميف الثاني كالثالث (التفاعؿ الكيميائي ،الييدركجيف) مقاسا بالدرجة التي يحصؿ عمييا في
اختبار التحصيؿ الدراسي الذم أعده الباحث ليذا الغرض.
ثالثا  :إستراتيجية عظـ السمؾ Fish Bone Strategies :
 -0عرفيا ( جابر (( : )4113،ىي إستراتيجية تدريسية تتضمف عدة خطكات إجرائية متتابعة ،تركز عمى
التفاعؿ بيف المتعمـ كالمعمـ كالمادة العممية ،الكتساب المعرفة الجديدة كتكامميا ،كاتساقيا مع المعرفة
القائمة لدل المتعمـ لمكصكؿ إلى نيايات كنتائج جديدة( .جابر)2 : 4113 ،
 ( -4الدبسي " -:) 4104 ،بأنيا إحدل استراتيجيات التعمـ الحديث المتمركز حكؿ الطالب تكفر الميؿ إلى
العمؿ كالنشاط بجدية كبيرة نتيجة فيـ الكيفية التي يعالج فييا المحتكل الدراسي ".
( الدبسي)485 :4104 ،
 ( -3الطيطي(( -:)4108 ،ىي إحدل استراتيجيات التعمـ الحديث التي تتمركز حكؿ الطالب ،كالتي تتضمف
مجمكعة مف النشاطات كالفعاليات كالممارسات التي تتيح المجاؿ لو ليخطط كيبحث كيعمؿ بنفسو بجد
كنشاط نتيجة فيـ كمعرفة الكيفية التي يعالج فييا المحتكل التعميمي ،مما يؤدم إلحداث تغير في
التحصيؿ االكاديمي لدل طمبة المرحمة االساسية ( .الطيطي)424 : 4108 ،
التعريؼ النظرم  :يتبنى الباحث تعريؼ ( الدبسي)4104،

التعريؼ اإلجرائي  :مجمكعة مف الخطكات اإلجرائية المتتابعة تركز عمى المشاركة الفاعمة بيف الطالب
كالمدرس لمتكصؿ إلى حؿ لممشكالت.

رابعا  :التعمـ المنظـ ذاتيا :
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 -0عرفو ) " (Pintrich‚2000عممية ىادفة كنشطة ،حيث يضع المتعممكف أىدافيـ التعميمية ثـ يحاكلكف
المراقبة كالتنظيـ كالتحكـ في خصائصيـ المعرفية كالدافعية كالسمككية ،كتكجييـ ،كتقيدىـ أىدافيـ
كخصائص السياؽ في البيئة التعميمية"(Pintrich‚2000:453).
 -4كعرفو ) "(Chen‚2002ىك عممية يقكـ فييا المتعمـ بتحكيؿ ق دراتو الخاصة إلى ميارات أكاديمية،
كيتطمب التعمـ المنظـ ذاتيا مف الطمبة التعمـ مف خالؿ استخداـ األىداؼ فكؽ المعرفية ،كادارة الكقت،
كالتنظيـ االجتماعي ،لتحسيف نتاجات التعمـ"(Chen‚2002:3).
 -3كعرفو ) " (Bergin‚Reilly‚ and Traynor‚2005الدرجة التي يككف عندىا المتعممكف نشطيف في
سمككيـ كدافعيتيـ أثناء التعمـ األكاديمي الخاص بيـ"(Bergin‚Reilly‚ and Traynor‚2005:85).
 -8كعرفو ) " :(Bembenutty‚2005العممية التي يضع عف طريقيا المتعمـ أىدافا ،كيراقب تعممو،
كينظمو ،كيتحكـ فيو"(Bembenutty‚2005:3).
 -5كعرفو)":(Mcwhorter‚2008ىك المستكل الذم يصبح عنده لدل الطمبة دافعية لمتعمـ كيمتمككف
استراتيجيات تمكنيـ مف تحقيؽ أىداؼ التعمـ(Mcwhorter‚2008: 5).″
التعريؼ النظرم  :يتبنى الباحث تعريؼ (Chen‚2002).
التعريؼ اإلجرائي  :ىك العممية التي تزيد مف المشاركة الفعالة لمطالب في تعمميـ عف طريؽ ضبطيـ
كتنظيميـ لعمميات التعمـ ،لتالئـ أىداؼ التعمـ.

اطار نظرم

المحكر االكؿ  :استراتيجية عظـ السمؾ.
المحكر الثاني  :التعمـ المنظـ ذاتيا.
أكال  :إستراتيجية عظػـ السػمؾ  :تسػمى ايضػا عظػاـ سػمكة الرنكػة قػاـ بكضػعيا كػارك إيشػيكاكا  0283ـ كىػك مػف
الركاد اليابانيييف في مجاؿ الجكدة ،كقد تـ استخداميا لتقديـ الدعـ الثابت لتفاصيؿ الفكرة الرئيسة كحػؿ المشػكالت،
كاستكشػػػػػػػػػاؼ جكانػػػػػػػػػب كثيػػػػػػػػػرة ألم مكضػػػػػػػػػكع صػػػػػػػػػعب أك معقػػػػػػػػػد كتحميػػػػػػػػػؿ عالقػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػبب بالنتيجػػػػػػػػػة.
(كاثؽ كزينب)040 : 4104 ،
كسميت ىذه االستراتيجية بعظـ السمؾ بسبب ىك إف الشكؿ النيائي ليذا المخطط شبيو لعظاـ السػمؾ بعػد أف تزيػؿ
عنيا المحػـ ،حيػث أف رأس السػمكة يمثػؿ المشػكمة األساسػية ككػؿ عظمػة فرعيػة مػف العمػكد الفقػرم يمثػؿ العناصػر
الرئيسة ليذه المشكمة .كيساعد تطبيػؽ أسػمكب عظػـ السػمؾ عمػى تسػييؿ معرفػة المشػكالت المعقػدة كتحكيميػا إلػى
مشػػػكالت صػػػغيرة يمكػػػف إيجػػػاد حمػػػكؿ ليػػػا ،كمػػػا ييػػػدؼ ىػػػذا األسػػػمكب إلػػػى تركيػػػز االنتبػػػاه عمػػػى األثػػػر اإليجػػػابي
كتعظيمو(.رعد كسيى)332: 4105 ،
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كأف استراتيجية عظـ السمؾ ىي مف ضمف خرائط المفاىيـ بصفة مختمفة  ،كتعد خرائط المفاىيـ كسيمة ميمة
تكضح بصكرة بصرية العالقات اليرمية بيف المفاىيـ داخؿ بيئة النظاـ ،أك أجزائو.
كتعرؼ خرائط المفاىيـ بأنيا " -:مخطط مفاىيمي يمثؿ مجمكعة مف المفاىيـ المتضمنة في مكضكع ما  ،يتـ
ترتيبيا بطريقة متسمسمة ىرمية  ،بحيث يكضع المفيكـ العاـ  ،أك الشامؿ في أعمى الخريطة  ،ثـ المفيكـ األقؿ
عمكمية بالتدريج في المستكيات التالية مع مراعاة أف تكضح المفاىيـ ذات العمكمية المتساكية بجكار بعضيا
البعض في مستكل كاحد ،كيتـ الربط بيف المفاىيـ المترابطة بخطكط أكأسيـ يكتب عمييا بعض الكممات التي
تكضح نكع العالقة بينيا"( .المقاني كعمي)018: 0222 ،
كتعمؿ خرائط المفاىيـ عمى تكضيح األفكار الرئيسة التي ينبغي التركيز عمييا عند تعمـ أم ميمة تعميمية محددة
لدل المعمـ كالمتعمـ ،كتكضح المسارات ،كالممرات التي يمكف أف يسمكيا المعمـ ،كالطالب لمربط بيف معاني
المفيكـ ،كما تعمؿ ىذه الخرائط عمى تزكيد كؿ مف المعمـ ،كالمتعمـ بما تـ تحصيمو.
كيستمد مدخؿ خرائط المفاىيـ إطاره النظرم مف نظرية التعمـ المفظي ذك المعنى ألكزبؿ ،كالذم ينظر لمبناء
المعرفي عند الطالب عمى أنو شكؿ ىرمي تنظـ فيو المفاىيـ  ،كالمبادلء ،كالتعميمات األكثر عمكمية ،كشمكلية،
كتجريدا يمييا األكثر نكعية كاألقؿ شمكال.
كتطبيقا لنظرية أكزبؿ ،كأفكاره أقترح نكفاؾ استخداـ خرائط المفاىيـ لكضع تصكر لممادة العممية ،حيث تحدد
المفاىيـ الرئيسية في أعمى الخرائط ،كتمييا المفاىيـ الفرعية ،كاألقؿ فرعية( .منى،كايمف )2 : 0224،
كفي ضكء نظرية أكزبؿ يجب أف تشتمؿ خرائط المفاىيـ عمى تنظيـ ىرمي  ،أم أنيا تبنى بطريقة متسمسمة
ىرمية ،حيث يقع المفيكـ األكثر عمكمية كشمكلية عند قمة ىرـ الخريطة  ،بينما المفاىيـ األقؿ شمكلية ،
كعمكمية تقع عند المستكيات التالية  .كحتى يصبح التدريس بخرائط المفاىيـ ذا قيمة كفعالية ،يجب أف يشارؾ
المتعممكف في تحضير خرائط المفاىيـ ،فالمنفعة الرئيسة تعكد عمى الشخص الذم يقكـ ببنائيا  .كيطمب المعمـ
مف المتعممكف أف يالحظكا المفيكـ الرئيس لمدرس ،كيكتبكا قائمة بالمفاىيـ التحتية كالكممات الرابطة ،كذلؾ أثناء
مناقشة الدرس ،ث ـ يطمب منيـ تنظيـ المفاىيـ في شكؿ ىرمي مف األكثر عمكمية ،كشمكلية إلى األقؿ ،كبعد ذلؾ
يعمؿ عمى تكصيؿ المفاىيـ ذات العالقات اليرمية ،كالركابط ذات المعنى بيف المفاىيـ.
كلقد لخص إيشكاكا فكائد عظمة السمؾ فيما يمي :
 أف االشػػػػتراؾ فػػػػي العمميػػػػة يتػػػػيح فرصػػػػا جيػػػػدة لمطمبػػػػة خػػػػالؿ تفاعػػػػؿ المجمكعػػػػة الػػػػذم يسػػػػاعد عمػػػػى
استفادة كؿ فرد مف خبرات بقية المشاركيف.
 أنيا تساعد المجمكعة عمى التركيز عمى قضية معينة كبالتالي استبعاد الطركحات المشتتو.
 أنيا تدفع إلى القياـ بخطكات الحقة تتمثؿ في جمع معمكمات تفصيمية.
 إمكانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداميا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تحميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ أم مشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمة.
(الكبيسي كافاقة)444 : 4108 ،
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كباسػػػػػػتخداـ ىػػػػػػذه االسػػػػػػتراتيجية يػػػػػػنظـ الطمبػػػػػػة تفكػػػػػػرىـ كيحممػػػػػػكف األسػػػػػػباب كالتػػػػػػأثيرات ،كىنػػػػػػا يسػػػػػػمح ليػػػػػػـ
باستخداـ التفكير المتشعب كالمتنكعة كاالستماع إلى أفكار اآلخريف كاحتراميا.
كتخػػػدـ ىػػػذه االسػػػتراتيجية عػػػدة أغػػػراض منيػػػا تسػػػاعد الطمبػػػة عمػػػى متابعػػػة الفيػػػـ  ،كعمػػػى تقيػػػيـ فيػػػـ الػػػنص،
كتقدـ فرصة لتكسيع نطاؽ أفكار النص.
دكر المعمـ لتطبيؽ استراتيجية عظـ السمؾ في التدريس :
ىنػػػاؾ بعػػػض األدكار التػػػي ال بػػػد مػػػف أف يراعييػػػا المعمػػػـ عنػػػد تنفيػػػذ اإلسػػػتراتيجية ،حتػػػى تػػػؤتي ثمارىػػػا بطريقػػػة
صحيحة أثناء مرحمة التطبيؽ.
 -0تكجيػػػو الطمبػػػة نحػػػك قػػػراءة العنػػػكاف فػػػي رأس ألسػػػمكة كمػػػف ثػػػـ سػػػؤاؿ أنفسػػػيـ السػػػؤاؿ األتػػػي (مػػػاذا أعػػػرؼ
عػػػف المكضػػػكع ) ،مػػػع ضػػػركرة مسػػػاعدتيـ عمػػػى تكليػػػد أكبػػػر قػػػدر مػػػف األسػػػئمة الفرعيػػػة ،مػػػع التقػػػدـ فػػػي
استخداـ اإلستراتيجية.
 -4متابعػػػة زيػػػادة عػػػدد األسػػػئمة التػػػي يصػػػفيا كػػػؿ مػػػتعمـ ،مػػػع تقػػػدـ الكقػػػت فػػػي اسػػػتخداـ االسػػػتراتيجية فػػػي
زمػػػف قصػػػير ،أعطػػػت االسػػػتراتيجية فاعميػػػة أكثػػػر ،مػػػع مراعػػػاة االختصػػػار فػػػي الكقػػػت الخػػػاص بالسػػػؤاؿ،
حيث ال يتجاكز ( )5دقائؽ مف الحصة.
 -3ضػػػػركرة تكػػػػرار األسػػػػئمة مػػػػع المتعممػػػػيف أثنػػػػاء اسػػػػتجاباتيـ ،حتػػػػى تثبػػػػت المعمكمػػػػة ،كال تكػػػػرر االسػػػػئمة
مع متعمميف آخريف.
 -8كتابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة األفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار المتعمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بالمكضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبكرة.
( الدبسي) 482 - 484 : 4104 ،

خطكات بناء مخطط عظـ السمؾ:

 -0ترسـ مخطط ىيكؿ السمكة ،بكاسطة رسـ خط أفقي (العمكد الفقرم المركزم لمسمكة) بالقرب مف مركز
الصفحة كنرسـ رأس السمكة بشكؿ مثمث أك دائرة.
 -4نسجؿ المشكمة الرئيسة أك ىدؼ ما أك المكضكع المراد تدريسو في رأس السمكة.
 -3ن قكـ بجمع المعمكمات مف المشاركيف عف الجكانب الرئيسة لمعمكد الفقرم لمسمكة ،كنرسـ خطكطا قبالة
العمكد الفقرم المركزم ،نسجؿ العناصر الرئيسة التي تؤثر في ىذه المشكمة في مكانيا بحسب التخطيط.
 -8يتـ استخراج كؿ المشاكؿ التي قد تككف سببا في كؿ عنصر كما يمكف إخراج عناصر فرعية مف كؿ
عنصر رئيس .كىكذا نحدد األسباب الفرعية لألسباب الرئيسة لممشكمة عمى فركع العمكد الفقرم لمسمكة.
 -5بعد ذلؾ نقكـ بحذؼ األسباب  /العناصر الفرعية كالرئيسة التي نقرر بأنيا ليست سببا حقيقيا في ىذه
المشكمة .كبعد أف نقكـ بشطب كؿ األسباب غير المرتبطة حقيقة أك غير المسببة لممشكمة  /أك لمكصكؿ
إلى اليدؼ ،عندما سيتضح لنا حقيقة بقية المسببات لممشكمة الرئيسة.
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 -2نقكـ بكضع خطة لمعالجة كحؿ المشكمة  /القضية ( أك لتحقيؽ اليدؼ) عف طريؽ معرفتنا األسباب الحقيقة
كبتدريج تأثرىا الحقيقي عمى المشكمة  /القضية .كالمخطط اآلتي يكضح ذلؾ :

االسباب
النتيجة

عنصر رئيسي

عنصر رئيسي

عنصر رئيسي

المشكمة
مشكمة رئيسية
الرئيسة
فرعية

عنصر رئيسي

عنصر رئيسي

عنصر رئيسي

( الكبيسي كافاقة)421: 4108 ،
كيمكف كصؼ خطكات تصميـ إستراتيجية عظـ السمؾ ( أسمكب أيشيكاكا ) كاألتي :
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 -0تحديد المشكمة المراد دراستيا بشكؿ دقيؽ ككاضح ،كأف يككف ىناؾ اتفاؽ بيف جميع أعضاء فريؽ
العمؿ عمى المشكمة المختارة ،كقد تككف عف طريؽ استخداـ العصؼ الذىني.
 -4عمى فريؽ العمؿ أف يقكـ برسـ مستطيؿ في الجانب األيسر يدكف بداخمو المشكمة األساسية .ككذلؾ
رسـ عدد مف المستطيالت عمى الجانب االيمف تمثؿ األسباب الرئيسة لممشكمة تحت

Effect

الدراسة.
 -3كما يفضؿ رسـ أسيـ لتمؾ األسباب الرئيسة المعنية ككذلؾ األسباب الفرعية  ،كبعد ذلؾ يقكـ فريؽ
العمؿ باستخداـ الطرائؽ العممية كالكسائؿ اإلحصائية المناسبة مف أجؿ البدء في عممية البحث،
كتتمثؿ األسباب الرئيسة ألم مشكمة في المدخالت األساسية ألم نظاـ.
 -8تصنيؼ األفكار التي تكلدت كفؽ تصنيفات األسباب الرئيسية كالتكقؼ عند كؿ سبب كالتساؤؿ ،ما الذم
يسبب ىذا السبب ،ثـ يسجؿ اإلجابة كتفرعات عف ىذه األسباب الرئيسة كتسمى األسباب الفرعية.
(رعد كسيى)383 : 4105 ،
خطكات التدريس عمى كفؽ استراتيجية عظـ السمؾ :
 -0تحديد الم شكمة المراد دراستيا بشكؿ دقيؽ ككاضح ،كأف يككف ىناؾ اتفاقا بيف جميع أعضاء فريؽ
العمؿ عمى المشكمة المختارة ،كيتـ تثبيتيا في رأس مخطط عظـ السمؾ.
 -4يتـ تثبيت االسباب الرئيسة عمى جانبي المخطط.
 -3تصنيؼ األفكار التي تكلدت كفؽ تصنيفات األسباب الرئيسة كالتكقؼ عند كؿ سبب كالتساؤؿ ،ما
الذم يسبب ىذا السبب ثـ تسجيؿ اإلجابة كتفرعات عف ىذه األسباب الرئيسة كتسمى األسباب
الفرعية ( .الباكم ،كثاني ) 000 -001 : 4102،
ثانيا  :التعمـ المنظـ ذاتيا  :في منتصؼ الثمانينات ظيرت العديد مف النظريات في مجاؿ التعمـ المنظـ ذاتيا،
مقدمة التفسيرات كالتطبيقات كالنماذج لمخركج بالطالب القادر عمى مكاجية المشكالت ،لتبحث عف كيفية تحكـ
الطمبة في عمميات تعمميـ بطريقة ذاتية كبفاعمية .كقدمت مجمكعة مف اإلفتراضات منيا :
 -0أف الطمبة يمكنيـ أف يحسنكا بشكؿ ذاتي مف قدراتيـ عمى التعمـ أثناء استخداـ اإلستراتيجيات الدافعية،
كما كراء المعرفية المختارة.
 -4يمكنيـ أف يختاركا ،كيبنكا ،كيخمقكا بيئات تعمـ فعالة.
 -3يمعبكف دك ار ميما في اختيار شكؿ كمقدار التعميـ الذم يحتاجكنو.
( كليد السيد)031: 4112 ،
كمف بعض ىذه النظريات نذكر :
 -0النظرية اإلجرائية.
 -4النظرية المعرفية االجتماعية .
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 -0النظرية اإلجرائية :
يعد االجرائيكف أف سمككات التنظيـ الذاتي تككف محككمة بالبيئة مثؿ معظـ السمككيات األخرل ،كعندما
يتحدثكف عف التنظيـ الذاتي ،فإنيـ يشيركف إلى :
أ -محاكلة تقديـ تفسير عممي لمظكاىر التي تشير إلييا خبرتنا العامة باإللتزاـ ،كالضبط الذاتي ،كاالندفاع.
ب -أف التطبيؽ المنظـ لمسمكؾ يغير اإلستراتيجيات التي تؤدم إلى تعديالت مرغكبة في سمكؾ الفرد الذاتي.
كعندما يشترؾ الطمبة في سمكؾ الضبط الذاتي فييا باالندفاع ،أك باإللتزاـ ،فإنيـ يختاركف مف بيف مجمكعة
بدائؿ مختمفة مف األفعاؿ ،كمف ثـ فالسمكؾ اإلجرائي يتكقؼ حدكثو عمى العكاقب (النتائج) البيئية التي يحدثيا
ىذا السمكؾ ،كيزداد احتماؿ حدكثو خالؿ التعزيز اإليجابي.
كيؤكد اإلجرائيكف عمى أىمية المراقبة الذاتية لكي تصبح متعمما منظما ذاتيا ،كذلؾ بكاسطة تدريبيـ عمى
استخداـ طرائؽ تقييمية سمككية معيارية معينة.
كلقد حمؿ المنظركف اإلجرائيكف عممية التعمـ المنظـ ذاتيا إلى عمميات فرعية تتضمف :
أ -المراقبة الذاتية -:كتكصؼ بأنيا عممية متعددة المراحؿ تتضمف المالحظة ،كالتسجيؿ لسمكؾ الفرد الذاتي،
كتتـ عمى خطكتيف :
 المراقبة الذاتية  -:حيث تتطمب مف الفرد أف يميز حدكث االستجابة المرجكة كالتي يجب أف تضبط.
 التسجيؿ الذاتي  -:حيث يسجؿ الفرد بعض أبعاد االستجابة المرجكة .
ب -التعميمات الذاتية  -:كتقدـ التعميمات الذاتية مثير تمييزم يؤدم إلى سمككيات محددة ،أك نتائج سمككية
تؤدم إلى التعزيز.
ج  -التقييـ الذاتي  -:كىك يتطمب مف الطالب أف يقارف بعض أبعاد سمككو مع مجمكعة مف المعايير أك
المحكات.
د -التقكيـ الذاتي  -:كىك يتطمب أف يقيـ الطالب االداء ،ثـ يعدؿ أك يبدؿ االستجابات السابقة االستجابات
السابقة بناء عمى نتائج التقييـ .كبينما يتطمب تقيي ـ الذات أف يتـ التمييز بيف بعض المعايير أك األداء
المطمكب كأداء الطالب ،فإف تقكيـ الذات يتطمب تعديؿ األداء ليقرب أكثر مف المعايير.
ق -التعزيز الذاتي  -:كىك العممية التي يككف فييا الفرد – عادة بعد تحقيؽ مستكل األداء أك المعيار – عمى
صمة بالمثير الذم يتبع حدكث االستجابة كالذم بدكره يؤدم إلى زيادة احتمالية حدكث استجابة الفرد
لمستكل األداء.
كمف بيف كؿ نظريات التعمـ المنظـ ذاتيا ،فإف االجرائيكف ىـ األكثر كضكحا بالنسبة لمعالقة بيف األداء الذاتي
كالبيئة المباشرة ،كيتـ تحديد العمميات الداخمية عف طريؽ ظيكرىا في السمكؾ الكاضح ،كالعالقة الكظيفية بيف
ىذا السمكؾ كالبيئة تعتبر مفيدة في تنمية اإلجراءات الفعالة( .كليد السيد)034 : 4112 ،
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 -4النظرية المعرفية االجتماعية  -:تؤكد ىذه النظرية عمى مفاىيـ مثؿ التكقع كتأثير النماذج االجتماعية
كاالىداؼ عمى عممية التعمـ .كتحمؿ ىذه النظرية لباندك ار السمكؾ في ضكء الحتمية التبادلية كالتي ترل
أف التفاعالت بيف العكامؿ السمككية ،كالشخصية الداخمية ،كالمؤثرات البيئية كمما تعمؿ كمحددات متشابكة
مع بعضيا البعض كتبعا لمنظرية المعرفية االجتماعية ،فإف التعمـ المنظـ ذاتيا ال يتحدد فقط بالعمميات
الشخصية كلك ف ىذه العمميات مف المفترض أف تتأثر باالحداث السمككية كالبيئية بطريقة تبادلية( .كليد
السيد)032 : 4112 ،
فاألداء اإلنساني ينظر لو كسمسمة مف التفاعالت التبادلية بيف المتغيرات السمككية ،كالبيئية ،كالشخصية،
فمثال فعالية الذات (متغير شخصي) يؤثر في سمكؾ اإلنجاز ( اختيار ميمة في اإلحصاء ( سمكؾ )) ،فإنيـ
يالحظكف تقدميـ ،كيزيدكف مف فعالية الذات لدييـ ،كما تؤثر البيئة عمى السمكؾ ،مثمما يحدث عندما يقدـ
األستاذ صيغة إحصائية جديدة ( متغير بيئي ) كيكجو الطمبة انتباىيـ نحكىا ( السمكؾ ) ،كالسمكؾ يؤثر عمى
البيئة ،حيث إف الطم بة إذا ما ارتبككا كتحيركا مف شرح األستاذ ( سمكؾ ) ،فإنو قد يعيد شرح المادة المتعممة
( متغير بيئي ) كما أف المتغيرات الشخصية كالبيئية يؤثراف في بعضيما  ،فعندما يحاكؿ الطمبة ذك فعالية
الذات المرتفعة في حؿ المشكالت في بيئة مشتتة ،فإنيـ قد يركزكف بصعكبة ( متغير بيئي ) مثؿ " إجابة
صحيحة " ،فيذا يزيد مف فعالية الذات لدييـ ( متغير شخصي ) ،كىذه التبادلية ال تعني التماثؿ في القكل ،أك
في نمذجة التأثيرات ثنائية االتجاه ،فالتأثيرات البيئية قد تككف أقكل مف التأثيرات السمككية ،أك الشخصية في
بعض السياقات ،كالقكة النسبية ،كالنمذجة المؤقتة لمسببية التبادلية بيف المؤثرات الشخصية ،كالبيئية
كالسمككية يمكف أف تتغير عف طريؽ :
أ -الجيكد الشخصية لمتنظيـ الذاتي.
ب -نكاتج األداء السمككي.
ت -التغيرات في السياؽ البيئي.
كيفترض منظرك المعرفة االجتماعية أف التعمـ المنظـ ذاتيا ال يعتبر ميارة تتطكر تمقائيا كمما تقدـ األفراد في
العمر ،كأيضا ال يتـ اكتسابو بشكؿ سمبي أثناء التفاعالت البيئية ،كبالرغـ مف أف التعمـ المحدد قد يككف في
حاجة إلى أف ينظـ ذاتيا  ،فإف ىناؾ عمميات متعددة لمتعمـ المنظـ ذاتيا تتأثر بنمك األفراد ،كما يكجد عدد مف
المتغيرات النمائية كا لتي يبدك أنيا تؤثر في التعمـ المنظـ ذاتيا مثؿ  :الفركؽ العمرية في القدرة عمى فيـ
المغة ،كاألساس المعرفي ،كالقدرة عمى عمؿ مقارنات اجتماعية ( .كليد السيد )032 : 4112،
بدأ البحث بالتعمـ المنظـ ذاتيا في الضبط الذاتي كعمميات التنظيـ الذاتي ،كعمى الرغـ مف االختالفات في
تعريؼ التعمـ المنظـ ذاتيا حسب النظريات المختمفة  ،فإف األىمية القصكل لعممية التعمـ المنظـ ذاتيا تعكد
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إلى العممية التي يقكـ مف خالليا الطمبة بنشاط ذاتي ،كتدعيـ المعارؼ ،سمككيات نظامية تكجو الفرد نحك
امتالؾ أك تحقيؽ أىداؼ التعمـ األكاديمية.
أكد البا حثكف السمككيكف عمى االستجابات الظاىرة المكظفة في مراقبة الذات كتعميمات الذات كالتعزيز الذاتي.
كركز الباحثكف المعرفيكف عمى األنشطة المعرفية المختمفة مثؿ  :االنتباه ،التسميع ،تكظيؼ استراتيجيات
التعمـ ،مراقبة االستيعاب ،فضال عف المعتقدات مثؿ  :الفاعمية الذاتية ،تكقع المخرجات كالقيمة مف
التعمـ.كبصرؼ النظر عف التقميد النظرم فإف التعمـ المنظـ ذاتيا يتناسب جدا مع الرأم القائؿ بأف الطمبة
يسيمكف بنشاط في أىدافيـ التعميمية كأنيـ ليسكا مستقبميف سمبييف لممعمكمات.إف الباحثيف مف االتجاىات
المختمفة يسممكف جدال أف التعمـ المنظـ ذاتيا يستخدـ متعمميف يمتمككف أىدافا يكظفكنيا في أفعاؿ مباشرة.
(ابك رياش)382 : 4112 ،
مفيكـ التعمـ المنظـ ذاتيا :
يستخدـ مصطمح التعمـ المنظـ ذاتيا لكصؼ مداخؿ التعمـ المستقمة كالفعالة كالمرتبطة بالنجاح داخؿ كخارج
المدرسة ،كىك يعتبر عامال أساسيا ،كمحك ار يرتكز عميو التحصيؿ الدراسي كيشير إلى األفكار كالمشاعر
المتكلدة ذاتيا ،كاألحداث المخطط ليا كالضركرة لتؤثر عمى تعمـ الفرد كدافعية .
إف ظيكر مفيكـ التعمـ المنظـ ذاتيا تزامف مع ظيكر العديد مف التطكرات التي عكست تحكالت عميقة في
اىتمامات الباحثيف بانتماءاتيـ التربكية كالنظرية المختمفة خالؿ النصؼ الثاني مف القرف الماضي ،أبرزىا
التحكؿ مف عمـ النفس السمككي  ،إلى عمـ النفس المعرفي ،كالذم أثر بدكره عمى تغيير النظرة إلى التعمـ
كالمتعمـ نتيجة لما أكدتو كتكصمت إليو النماذج كالنظريات المختمفة في ىذا المجاؿ( .مشرم) 24 : 4108 ،
كيشير ) " (Parisإلى أف المصطمحات المككنة لمتعمـ المنظـ ذاتيا (التعمـ – المنظـ – ذاتيا) تدؿ عمى تمتع
المتعمـ ذاتو باالستقاللية كالضبط ،فيك الذم يراقب كيكجو كينظـ أفعالو تجاه أىدافو مف التعمـ ،كاكتساب
معمكمة معينة أك تطكير خبرة أك تحسيف الذات ".
كيشير ) Montalvo & Gonzales Torres (2004إلى أف التعمـ المنظـ ذاتيا ىك دمج الميارة مع
اإلرادة ،فالمتعمـ المنظـ ذاتيا يعرؼ كيؼ يتعمـ  ،كيككف مدفكع ذاتيا ،كيعرؼ إمكانياتو كحدكده ،كبناءا عمى
ىذه المعرفة ،فيك يضبط كينظـ عمميات التعمـ ،كيعدليا لتالئـ أىداؼ الميمة ،كيعد ليا بناءا عمى السياؽ
لكي يحسف األداء كالميارات خالؿ الممارسة( .كليد السيد)21 : 4112 ،
كفي تمميح تفاعمي قدـ ) (Bandural, 2001رؤية ثالثية األبعاد ،تشير إلى أف التعمـ المنظـ ذاتيا ىك مفيكـ
يتشكؿ في ضكء تفاعؿ ثالثة عكامؿ ىي  :العكامؿ السمككية ،كالعكامؿ الشخصية الداخمية ،كالعكامؿ البيئية،
كيكضح الشكؿ أدناه طبيعة ىذه التفاعالت :
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العكامؿ الشخصية

العكامؿ السمككية

العكامؿ البيئية

شكؿ يكضح العالقات المتبادلة المككنة لمفيكـ التعمـ المنظـ ذاتيا.
كطبقا لما طرحو ) (Banduraفإف حؿ المتعمـ لمشكمة معينة  -عمى سبيؿ المثاؿ -ال يتأثر بإدراكو لفاعميتو
الذاتية فحسب ،كانما تؤثر فيو عدد مف العكامؿ البيئية مثؿ  :تشجيع المعمـ ،كالعكامؿ السمككية مثؿ  :حؿ المتعمـ
مشكمة سابقة.
ككاف لمرؤية الثالثية السابقة التي طرحيا ) (Bandura, 2001صدل كبيرا ،فيك الذم تناكؿ ىذا المفيكـ مف
رؤية منظكمية ،ذات أبعاد ثالثية ىي  :البعد النفسي ،البعد البيكلكجي كالبعد التربكم ،كتتطمب ىذه األبعاد أف
يككف المتعمـ مدركا لنمط شخصيتو كأسمكبو المعرفي ،كألسمكبو المفضؿ في التعامؿ مع المعمكمة ،كلالستراتيجيات
التي تبصره بكيفية تنظيـ نفسو كتعميـ نفسو بنفسو ،كيكضح الشكؿ اآلتي طبيعة ىذه األبعاد:
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خاص لمعرفة اإليقاع
متى

الحيكم البدني العقمي.

ماذا

خاص بتقديـ المعمكمات كالمكاد في المناىج
كالبرامج المخططة تخطيطا سميما.

كيؼ

خاص بمعرفة نمط الشخصية
كاألسمكب المعرفي كاألسمكب المفضؿ.

شكؿ يكضح ابعاد مفيكـ التعمـ المنظـ ذاتيا.

(رعد كسيى)23-24 : 4105 ،
خصائص التعمـ المنظـ ذاتيا :
أكضح ) (Engels, et al, 2008خصائص التعمـ المنظـ ذاتيا كما يمي:
 -0تحكـ المتعمـ ذاتيا في عممية التعمـ.
 -4استخداـ العديد مف اإلستراتيجيات ( لتحقيؽ أىداؼ المياـ األكاديمية)
 -3التفاعؿ في أثناء التعمـ بيف الجكانب الشخصية لممتعمـ كالتي تعتمد عمى إدراؾ المتعمـ لفعاليتو في التعمـ
كبيف التأثيرات السمككية التي تعتمد عمى مالحظة استجابات المتعمميف عف طريؽ مراقبة ذاتيـ ،كبيف
التأثيرات البيئية المتضمنة لمحيط الفصؿ الدراسي.
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 -8كعي المتعمميف بعممية تعمميـ يسيـ في تحقيؽ المياـ األكاديمية.
(رعد كسيى)044 -040 : 4105 ،

الدراسات السابقة :

أكال  :الدراسات المتعمقة بإستراتيجية عظـ السمؾ :
 -0دراسة ) :(Akamca et al ‚2009ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى أثر استخداـ الرسكـ التكضيحية
بمساعدة الحاسكب عمى التحصيؿ الدراسي لدل طمبة الصؼ الرابع االبتدائي في مجاؿ تعميـ العمكـ
كالتكنكلكجيا ،كتـ استخداـ المنيج التجريبي ،كلتحقيؽ غرض الدراسة تـ اجراء اختبا ار تحصيميا .كتـ
تطبيؽ االختبار التحصيمي عمى عينة مككنة مف (  ) 32طالبا تـ تقسيميـ عشكائيا لمجمكعتيف تجريبية
كضابطة ،كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية.
)(Akamca et al ‚2009:296 - 301
 -4دراسة ( الطيطي : ) 4108 ،ىدفت الدراسة الكشؼ عف فاعمية استراتيجية عظـ السمؾ في التحصيؿ
لدل طمبة الصؼ السادس األساسي في مبحث العمكـ .كتككنت عينة الدراسة مف أربع شعب مف الصؼ
السادس اختيركا بالطريقة القصديو كبمغ عدد الطمبة فييما (  ) 032طالبا كطالبة ،كزعكا عشكائيا إلى
أربع مجمكعات  :اثنتيف تجريبيتيف كاألخرل ضابطة .كطبؽ برنامج في مادة العمكـ عمى طمبة
المجمكعتيف التجريبيتيف كقد استخدـ االختبار التحصيمي ( القبمي  -البعدم ) لجمع البيانات ،حيث تـ
التحقؽ مف صدقو الظاىرم بالتحكـ ،كمف ثباتو باستخداـ معادلة ككدر -ريتشاردسكف (R20 – 20 -
كقد بمغ معامؿ الثبات﴿ .﴾ 1‚24كقد بينت نتائج الدراسة كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف متكسطات
درجات الطمبة في اختبار التحصيؿ البعدم يعزل ألثر طريقة التدريس ،كلصالح استراتيجية عظـ السمؾ،
كعدـ كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف درجات الطمبة في اختبار التحصيؿ البعدم يعزل لمجنس،
ككجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف درجات الطمبة في اختبار التحصيؿ البعدم يعزل ألثر التفاعؿ بيف
الطريقة كالجنس ،كلصالح اإلناث.

ثانيا  :الدراسات المتعمقة بالتعمـ المنظـ ذاتيا :

-0

كأجرل ) (Neber‚ Jing‚ Bang - Xiang & Schofield‚ 2008دراسة ىدفت إلى معرفة فيما
إذا كاف

طمبة المدارس الثانكية في الصيف يمتمككف ميارات التعمـ المنظـ ذاتيا اثناء تعمميـ

الفيزياء .تككنت عينة الدراسة مف مجمكعة مف طمبة الصؼ الثامف كالصؼ العاشر في بكيف .أظيرت
نتائج الدراسة أف طمبة الصؼ العاشر يمتمككف مستكل أقؿ في تنظيميـ الذاتي لتعمميـ مف طمبة
الصؼ الثامف ،كأنيـ يكاجيكف تراجعا ممحكظا نحك تعمميـ الفيزياء ،كأف التعمـ المنظـ ذاتيا لدل
الذككر أعمى منو لدل اإلناث(Neber‚Jing‚Bang – Xiang & Schofield‚ 2008:769-788) .
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 -4دراسة ) (Matuga‚ 2009التي أجريت في الكاليات المتحدة االمريكية فيدفت إلى الكشؼ عف العالقة
بيف استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا كتكجيات األىداؼ ،كمراقبة الذات ،كالدافعية ،كالتحصيؿ االكاديمي
لدل عينة مف الطمبة الجامعييف الذيف يدرسكف مساقات الكتركنية في االحياء كالجيكلكجيا كعمكـ البيئة.
تككنت عينة الدراسة مف ( ) 81طالبا كطالبة مف السنو االكلى ( 43طالبة ك 02طالبا) .كلتحقيؽ
أىداؼ الدراسة تـ استخداـ مقياس ) (MSLOالمككف مف( )010فقرات حكؿ الدافعية ك( )41فقرة حكؿ
استراتيجيات التعمـ كادارة المصادر  ،كما تـ اف تكجيات األىداؼ عممت عمى زيادة دافعية الطمبة نحك
التعمـ  .كأظيرت النتائج ايضا كجكد عالقة ايجابية دالة احصائيا بيف تكجيات األىداؼ ككافة
استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا في بيئة التعمـ كمراقبة الذات كما شارت النتائج إلى كجكد أثر بيف أتقاف
األىداؼ كمراقبة الذات في زياادة تحصيؿ الطمبة بينما لـ تشر النتائج إلى كجكد عالقة بيف التحصيؿ
كاستراتيجيات التعمـ النظـ ذاتيا(Matuga‚2009:4-11) .دراسة ( الييالت كآخركف) 4105 ،
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا لدل عينة مف الطمبة المكىكبيف كالطمبة
غير المكىكبيف ،كلتحقيؽ ىدؼ الد راسة تـ استخداـ المنيج الكصفي ،حيث تـ تطبيؽ مقياس بكردم
) (Purdieكالمقنف مف قبؿ أحمد ( )4112عمى عينة شممت ( )001طالبا مكىكبا ك( )001طالبا غير
مكىكبا مف مدرسة حككمية عادية في مدينة الزرقاء ،كقد أشارت نتائج التك اررات كالنسب المئكية
لمتكسطات عينة الدراسة ،أف استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا لدل الطمبة المكىكبيف جاءت عمى الترتب
التالي ( التسميع ،كالحفظ ،كمف ثـ االحتفاظ بالسجالت كالمراقبة ،ككضع اليدؼ كالتخطيط ،كطمب
المساعدة الخارجية) ،فيما كانت لدل الطمبة غير المكىكبيف عمى الترتيب التالي ( كضع اليدؼ
كالتخطيط ،كمف ثـ التسميع كالحفظ كطمب المساعدة الخارجية كاالحتفاظ بالسجالت كالمراقبة) ،كما أشارت
نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ في استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا بيف الطمبة المكىكبيف كالطمبة العادييف
كلصالح الطمبة المكىكبيف في استراتيجيات ( كضع اليدؼ كالتخطيط ،االحتفاظ بالسجالت كالمراقبة) ،فيما
أشارت النتائج إلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة بيف الطمبة المكىكبيف كغير المكىكبيف في استراتيجيات
( الحفظ كالتسميع كاستراتيجية طمب المساعدة االجتماعية)
(الييالت كآخركف)322 - 321 : 4105 ،
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الفصؿ الثالث  :إجراءات البحث
أكال  :التصميـ التجريبي  :اعتمد الباحث التصميـ التجريبي ذا الضبط الجزئي لمجمكعتيف احدىما ضابطة كاألخرل
تجريبية ،كما مكضح في المخطط ( )0التالي :
المجمكعة
التجريبية

التكافؤ

المتغير المستقؿ

 -0العمر الزمني باألشير

استراتيجية

المتغير التابع
عظـ

 -0االختبار التحصيمي.

 -4التحصيؿ السابؽ في مادة السمؾ.
الضابطة

الكيمياء.
 -3مقياس التعمـ المنظـ ذاتيا

الطريقة االعتيادية.

 -4مقياس التعمـ المنظـ ذاتيا.

القبمي.
 -8تحصيؿ

المعمكمات

السابقة بالكيمياء.
مخطط ()0
التصميـ التجريبي لمجمكعتي البحث.
ثانيا  -:مجتمع البحث كعينتو  :حدد مجتمع البحث بطمبة الصؼ الثاني المتكسط في متكسطة الرشيد لمبنيف
التابعة لمديرية تربية بغداد  -الكرخ الثانية لمعاـ الدراسي ()4102 - 4105ـ كتـ اختيار ىذه المدرسة بصكرة
قصدية لتطبيؽ تجربتو  ،لألسباب اآلتية :
 إبداء إدارة المدرسة استعدادا تاما لمتعاكف مع الباحث.
 المدرسة تحتكم عمى خمس شعب لمصؼ الثاني المتكسط مما يسيؿ االختيار العشكائي.
 قرب المدرسة مف سكف الباحث.
كبناء عمى ذلؾ تـ اختيار الشعبتيف (أ  ،د) عشكائيا مف اصؿ خمس شعب دراسية ،كأصبحت شعبة (أ) المجمكعة
التجريبية ،كشعبة (د) المجمكعة الضابطة ،كبمغ عدد الطالب في الشعبتيف (  ) 48طالبا ،كتـ استبعاد الطمبة
الراسبيف احصائيا ،كابقائيـ في الصؼ لكي ال يحرمكف مف الفائدة ،كعددىـ ( )0طالب كاحد في كؿ مجمكعة،
كبيذا يصبح عدد أفراد عينة البحث ( )44منيـ ( )32طالبا لممجمكعة التجريبية ك( )83طالبا لممجمكعة
الضابطة  ،كما مبيف في الجدكؿ ( )0التالي :
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جدكؿ ()0
تكزيع طمبة مجمكعتي البحث

ت

الشعبة

المجمكعة

عدد

الطالب عدد

الطالب العدد المتبقي

الكمي

المستبعديف

0

أ

التجريبية

81

0

32

4

ب

الضابطة

88

0

83

48

4

44

المجمكع
ثالثا  :تكافؤ مجمكعتي عينة البحث:

حرص الباحث عمى التأكد مف ضبط المتغيرات ذات األثر في المتغيريف التابعيف ،كعدـ تأثير ىذه المتغيرات في
مصداقية نتائج البحث ،لذا قاـ الباحث بإجراء عممية تكافؤ مجمكعتي البحث قبؿ البدء في تطبيؽ التجربة
(كباستخداـ الحزمة االحصائية  ) SPSSفي المتغيرات اآلتية :
 -0العمر الزمني باألشير  :يقصد بو عمر الطالب محسكبا باألشير ،كقد حصؿ الباحث عمى بيانات أعمار
الطالب مف بطاقاتيـ المدرسية ،اذ حسبت أعمارىـ مف تأريخ الكالدة لغاية ( )4105/01/ 0تأريخ بدء
التجربة.
كجد اف المتكسط الحسابي ألعمار المجمكعة التجريبية ( ) 024‚205كانح ارفيا المعيارم () 08‚410
كالمتكسط الحسابي ألعمار الضابطة ( )024‚825كانحرافيا المعيارم ( . )08‚422
كباعتماد االختبار التائي ) (T-testلعينتيف مستقمتيف غير متساكيتيف ،أظيرت نتائج اختبار ليفيف
لمتجانس بأف القيمة المحسكبة لمستكل الداللة ىي (  )1‚220كىي اكبر مف مستكل الداللة المعتمد ()1‚15
كبدرجة حرية (  ،) 41مما يدؿ عمى عدـ كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف المجمكعتيف في ىذا المتغير ‚ ،كىذا
يدؿ عمى تكافؤ المجمكعتيف في العمر الزمني  ،كما مبيف في الجدكؿ ( .)4كبذلؾ تقبؿ الفرضية الصفرية كترفض
الفرضية البديمة.
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جدكؿ ()4

( تكافؤ مجمكعتي البحث في العمر الزمني باألشير).
المتكسط

االنحراؼ

درجة

القيمة

القيمة

مستكل

الداللة

المجمكعة

العدد

الحسابي

المعيارم

الحرية

التائية

الفائية

الداللة

االحصائية

المحسكبة

المحسكبة

االحصائية

عند مستكل

المحسكبة

()1‚15

08‚410

41

1‚184

1‚002

1‚220

غير

التجريبية

32

024‚205

08‚422

الضابطة

83

024‚825

دالة

إحصائية

 -4المعمكمات السابقة في مادة الكيمياء :
قاـ الباحث بأعداد اختبار لممعمكمات السابقة في مادة الكيمياء  ،كقد اعتمد الباحث في صكغ فقراتو عمى
الفصؿ االكؿ مف كتاب الكيمياء لمصؼ الثاني المتكسط كالذم لـ تشممو التجربة.
كتككف االختبار مف ( ) 05فقرة مف نكع االختيار مف متعدد ،كلمتأكد مف سالمة االختبار قبؿ تطبيقو تـ عرضو
عمى مجمكعة مف المحكميف في مادة الكيمياء كطرائؽ التدريس ،كتـ االتفاؽ عمى اغمب فقرات االختبار مع
اجراء تعديؿ بسيط عمى صكغ بعضيا ،كقاـ الباحث بتطبيؽ االختبار بنفسو يكـ (.)4105/00/05
كاستخرجت درجة كؿ طالب،

كتـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لممجمكعتيف .كباعتماد

االختبار التائي ) (T-testلعينتيف مستقمتيف غير متساكيتي ف ظير عدـ كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية في
ىذا المتغير .كالجدكؿ ( )3يبيف ذلؾ.
جدكؿ ()3
( تكافؤ مجمكعتي البحث في المعمكمات السابقة في مادة الكيمياء).
االنحراؼ

درجة

المجمكعة

العدد

المتكسط

الحسابي

المعيارم

التجريبية

32

2‚283

4‚332

الضابطة

83

2‚322

4‚322

القيمة

القيمة

مستكل

الداللة

الحرية

التائية

الفائية

الداللة

المحسكبة

()1‚15

41

1‚322

1‚14

1‚025

غير دالة إحصائيا
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 -4التحصيؿ السابؽ في مادة الكيمياء  :يقصد بو درجات الطمبة عينة البحث في مادة الكيمياء لمصؼ االكؿ
متكسط لمعاـ الدراسي ( ) 4105 - 4108ـ ،كقد حصؿ عمييا الباحث مف سجالت الدرجات الخاصة
بالمدرسة .
كجد أف المتكسط الحسابي لتحصيؿ المجمكعة التجريبية ىك( )28‚801كانحرافيا المعيارم ()00‚288
كالمتكسط الحسابي لتحصيؿ المجمكعة الضابطة ىك ( )24‚241كانحرافيا المعيارم (.)04‚884
كباعتماد نتائج اختبار ليفيف لالختبار التائي ) (T- testلعينتيف مستقمتيف غير متساكيتيف  ،أظيرت النتائج
عدـ كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )1‚15كدرجة حرية ( ،) 41كىذا يدؿ عمى تكافؤ
المجمكعتيف ( تجانس المجمكعتيف) في درجات الكيمياء لمصؼ االكؿ المتكسط  ،كبذلؾ تقبؿ الفرضية
الصفرية كترفض الفرضية البديمة  ،كالجدكؿ (  )8يبيف ذلؾ.
جدكؿ ()8
( تكافؤ مجمكعتي البحث في التحصيؿ السابؽ في مادة الكيمياء)
المتكسط

االنحراؼ

درجة

القيمة

القيمة

نسبة

المجمكعة

العدد

الحسابي

المعيارم

الحرية

التائية

الفائية

41

التجريبية

32

00‚288 28‚801

الضابطة

83

04‚884 24‚241

الداللة الداللة االحصائية

المحسكبة

المحسكبة

االحصائية

المحسكبة

عند

مستكل

1‚242

1‚105

1‚218

غير

دالة

( )1‚15المعتمدة

احصائيا

 -3مقياس التعمـ المنظـ ذاتيا  :تبنى الباحث مقياس بكردم لمتعمـ المنظـ ذاتيا ،بعد عرضو عمى مجمكعة مف
الخبراء كالمحكميف كلمتأكد مف صدقو كثباتو ،ككذلؾ تقنينو لمبيئة العراقية ،قاـ الباحث بتطبيقو بصيغتو
النيائية ،عمى مجمكعتي البحث كبعد تصحيح اجابات الطمبة .
كجد أف المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية ( )20‚22كانحرافيا المعيارم ( )08‚225كالمتكسط الحسابي
لممجمكعة الضابطة ( ) 20كانحرافيا المعيارم (.)04‚25
كباعتماد نتائج اختبار ليفيف لمتجانس لالختبار التائي لعينتيف مستقمتيف غير متساكيتيف  ،أظيرت النتائج بأف
مستكل الداللة المحسكبة (  )1‚252عند مستكل داللة ( )1‚15كدرجة حرية ( )41كىك اكبر مف مستكل
الداللة المعتمد  .مما يدؿ عمى عدـ كجكد فرؽ ذك داللة إحصائية بيف المجمكعتيف عمى مقياس التعمـ
المنظـ ذاتيا كما مكضح في الجدكؿ ( )5كبذلؾ تقبؿ الفرضية الصفرية كترفض الفرضية البديمة.
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جدكؿ ()5
(تكافؤ مجمكعتي البحث في مقياس التعمـ المنظـ ذاتيا).

المجمكعة العدد

المتكسط

الحسابي

المعيارم

التجريبية 32

20‚22

08‚225

20

04‚25

الضابطة

83

القيمة

القيمة

االنحراؼ

درجة

الحرية

التائية

المحسكبة

المحسكبة

41

1‚435

1‚024

الفائية

مستكل

الداللة

االحصائية

عند مستكل

المحسكبة

دال لة

1‚252

غير

الداللة

االحصائية

()1‚15

دالة

إحصائيا

ثالثا  :تكافؤ المجمكعتيف  :عمى الرغـ مف أف التكزيع العشكائي مف شأنو أف يحقؽ التكافؤ لمجمكعتيف ،أرتئا
الباحث أف يتحقؽ مف بعض المتغيرات اآلتية :
العمر الزمني ،اختبار المعمكمات السابقة في مادة الكيمياء ( الفصؿ األكؿ الذم لـ يدخؿ في التجربة) لمصؼ
الثاني المتكسط ،كالتحصيؿ السابؽ في مادة الكيمياء لمصؼ األكؿ المتكسط ،كقياس التعمـ المنظـ ذاتيا
( االختبار القبمي) ،كمف ثـ حساب التبايف كقيمة (ت) كمستكل الداللة االحصائية كظيرت العينتيف متكافئتيف في
ىذه المتغيرات.
اداة البحث  :اليدؼ الرئيسي ليذه الدراسة كما كرد ذكره سابقا ىك معرفة فاعمية إستراتيجية عظـ السمؾ كأثرىا
في كؿ مف التحصيؿ الدراسي كتنمية التعمـ المنظـ ذاتيا ،كىذا يتطمب كجكد اختبار لمتحصيؿ الدراسي يتـ تطبيقو
بعد االنتياء مف التجربة كمقياس لقياس التعمـ المنظـ ذاتيا يتـ تطبيقو قبؿ كبعد األنتياء مف التجربة لمعرفة فيما
إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في ىذاف المتغيراف بيف المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة.
االختبار التحصيمي  :اليدؼ االكؿ لي ذه الدراسة استقصاء فاعمية استراتيجية السمؾ عمى تحصيؿ طالب الصؼ
الثاني المتكسط في مادة الكيمياء كىذا بدكره يتطمب كجكد اختبار تحصيمي في مادة الكيمياء ،كاختار الباحث
االختيار مف متعدد في بناء االختبار كذلؾ ألنيا افضؿ أنكاع االختبارات المكضكعية كأكثرىا صدقا كثباتا مف غيرىا
مف فقرات االختبارات المكضكعية .لذا قاـ الباحث بتحديد المادة العممية كاشتقاؽ األىداؼ السمككية كاعداد خارطة
اختباريو لممكضكعات التي تـ تدريسيا ،كحددت أكزاف المكضكعات في ضكء عدد الحصص التي تستغرؽ لتدريس
كؿ مكضكع كمف ثـ استخراج المتكسط كتحكيمو إل ى نسبة مئكية .أما اكزاف المستكيات المعرفية لتصنيؼ بمكـ فقد
اعتمد الباحث في تحديدىا عمى نسبة عدد االغراض السمككية في كؿ مستكل مف المستكيات تبعا لعددىا الكمي.
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كقد اختار الباحث أحد انكاع االختبارات المكضكعية كىك االختيار مف متعدد كقد تـ تحديد فقرات االختبار ()41
فقرة ،كقد كزعت عمى المكضكعات كالمستكيات لألغراض السمككية عمى كفؽ نسبتيا في الخارطة االختباريو .
صالحية فقرات االختبار  :بعد أف أعد فقرات االختبار البالغة ( )41فقرة عرضت عمى مجمكعة مف الخبراء بمغ
عددىـ ( ) 01خبراء كطمب منيـ إبداء آرائيـ بصدد معرفة صالحي ة الفقرات في قياس محتكل المادة مف خالؿ
أغراضيا السمككية كفي ضكء قائمة األغراض السمككية آرائيـ أجرل تعديالت بسيطة عمى صياغة بعض الفقرات
كقد حصمت جميع الفقرات عمى نسبة اتفاؽ ( )%48فأكثر كعدت جميع الفقرات صالحة لقياس التحصيؿ الدراسي
لطالب الصؼ الثاني متكسط في مادة الكيمياء.
تعميمات االختبار  :بعد اقرار الفقرات االختبارية كتب الباحث تعميمات الخاصة باإلجابة عف فقرات االختبار مف
خالؿ تكضيح عدد فقراتو كعدد بدائؿ االجابة التي تتككف مف أربعة بدائؿ كاحد منيا صحيح كالبقية خاطئة ،كطمب
منيـ قراءة فقرات االختبار بدقة ككضكح ككضع دائرة حكؿ حرؼ الفقرة الصحيحة كأف ال تترؾ أم فقرة دكف إجابة.
التطبيؽ االستطالعي لالختبار  :طبؽ الباحث االختبار عمى عينة استطالعية تككنت مف ( )41طالبا مف طالب
الصؼ الثاني المتكسط في مدرسة النبراس لمبنيف التابعة لمديرية الكرخ الثانية بتأريخ ( )4105/01/04كأعيد
تطبيؽ االختبار عمى نفس العينو بتاريخ (  )4105/00/3لغرض معرفة مدل كضكح فقرات االختبار كتعميماتو
كتحديد الكقت المستغرؽ في االجابة عمى فقرات االختبار ،كعند التطبيؽ كجد الباحث بأف التعميمات كفقرات
االختبار كاضحة كقد استغرؽ التطبيؽ ( )35دقيقة.
صدؽ االخ تبار  :يقصد بصدؽ االختبار " أنو يقيس االختبار ،ما أفترض أنو يقيسو " ،كالصدؽ ىك أحد الشركط
المطمكبة في كؿ اختبار كيعد مف الخصائص الميمة في بناء االختبار،كمف أجؿ التحقؽ مف صدؽ االختبار
استخدـ الباحث الصدؽ الظاىرم كصدؽ المحتكل.
كلمتحقؽ مف الصدؽ الظاىرم لالختب ار قاـ الباحث بعرض فقرات االختبار عمى مجمكعة مف المختصيف في طرائؽ
تدريس العمكـ كقد حصمت الفقرات عمى نسبة اتفاؽ ( )% 43فأكثر عند معرفة صالحية الفقرات كقد عدت جميعيا
صالحة لقياس تحصيؿ الطمبة.
أما بالنسبة لصدؽ المحتكل فقد تحقؽ الباحث مف ذلؾ في ضكء اإلجراءات التي قاـ بيا في إعداد الخارطة
االختبارية كعرض الفقرات كاألغراض السمككية كمحتكل المادة العممية عمى عينة الخبراء.
الثبات  :يقصد ثبات االختبار " أف يعطي االختبار النتائج نفسيا إذا ما أعيد تطبيقو عمى األفراد أنفسيـ في
الظركؼ نفسيا " (الغريب) .كقد تـ حساب معامؿ ثبات االختبار باستخداـ معادلة (Kuder-Richardson-
) 20ككاف معامؿ الثبات ( )1‚22كىذه المعادلة تقيس درجة االتساؽ الداخمي بيف فقرات االختبار.
ثـ كضع الباحث تعميمات التصحيح ،بعدىا أجرل الباحث التحميؿ اإلحصائي لفقرات االختبار ،بعدىا اجراء
اإلجراءات االتية :
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أ -حساب درجة صعكبة الفقرات :
يمثؿ مستكل صعكبة الفقرة النسبة المئكية لإلجابات الصحيحة عمى فقرات االختبار ( الخميمي) ،كجد أنيا تقع
بيف ( )1‚88ك ( ) 1‚22كتعد االختبارات جيدة إذا كانت الفقرات في مستكل صعكبتيا بيف ( )1‚41ك
(( )1‚41سميـ).
ب -إيجاد قكة التمييز :
تعني قكة ال تمييز مدل قدرتيا عمى التمييز بيف الطالب ذكم المستكيات العميا كالدنيا بالنسبة لمصفة التي تقيسيا
الفقرة ،كعند حساب القكة التمييزية لكؿ فقرة مف فقرات االختبار كجد إنيا كانت بيف ( )1‚44ك ( )1‚23كيشير
) (Brownأف الفقرة جيدة إذا كانت قدرتيا التميزية ( )1‚41فما فكؽ (المصرم).
ج -ثبات االختبار  :الثبات مف الخصائص الميمة التي يجب تكافرىا في االختبار ،أم إذا طبؽ االختبار مرتيف أك
ثالثا يجب أف يحصؿ كؿ فرد في المجمكعة عمى الدرجة نفسيا تقريبا في جميع التطبيقات ،أم أف يعطي االختبار
النتائج نفسو إذا ما أعيد تطبيقو عمى نفس األفراد كفي الظركؼ نفسيا ( العمر).
كاستخدـ الباحث معادلة ) (Kuder-Richardson-20لحساب الثبات فكاف معامؿ الثبات ( )1‚43كبيذا
تحقؽ قياس االتساؽ الداخمي بيف فقرات االختبار.
مقياس التعمـ المنظـ ذاتيا :
استخدـ في ىذه الدراسة مقياس التعمـ المنظـ ذاتيا الذم أعده بكردم ) (Purdieكعدلو أحمد ( )4112لمبيئة
العربية .يتككف ىذا المقياس مف ( ) 44فقرة مكزعة بالتساكم في أربعة مككنات  ،ىي  :كضع اليدؼ كالتخطيط ،
كفقراتو ( ،)45 ، 40 ، 02 ، 03 ، 2 ، 5 ، 0كاالحتفاظ بالسجالت كالمراقبة ،كفقراتو (، 08 ، 01 ، 2 ، 4
 ،) 42 ، 44 ، 04كالتسميع كالحفظ  ،كفقراتو (  ،)2 ، 43 ، 02 ، 05 ، 00 ، 2 ،3كطمب المساعدة
االجتماعية  ،كفقراتو (.)44 ، 48 ، 41 ، 02 ، 04 ، 4 ، 8
صدؽ المقياس :
تحقؽ بكردم ) (Purdieمف الصدؽ العاممي لممقياس ،كذلؾ عمى عينة تككنت مف ( )458مف طمبة المرحمة
الثانكية الذم كشؼ عف أ ربعة عكامؿ ىي  :كضع اليدؼ كالتخطيط ،كاالحتفاظ بالسجالت كالمراقبة ،كالتسميع
كالحفظ ،كطمب المساعدة االجتماعية ،بعد حذؼ الفقرات التي يقؿ تشبعيا عف ( ،)1‚31كقد فسرت جميع العكامؿ
ما نسبتو ( )50،822مف التبايف.
كلمبيئة العربية تحقؽ أحمد ()4112مف الصدؽ الظاىرم لممقياس مف خالؿ عرضو عمى متخصصيف اثنيف في
المغة اإلنجميزية لضماف سالمة الترجمة ،كخمسة مف متخصصيف في عمـ النفس ،كقد أخذ بمالحظات المحكميف،
كأجرل التعديالت المطمكبة .كما أجرل التحميؿ العاممي لممقياس عمى عينة تككنت مف ( )021طالبا مف طمبة كمية
التربية بالمنصكرة ف ي مصر ،كقد حافظ المقياس عمى أبعاده كفقراتو كما في النسخة األصمية .كما قاـ بحساب
معامؿ ارتباط كؿ فقرة مف فقرات المقياس مع البعد الذم تنتمي إليو ،عمى عينة تككنت مف ( )41طالبا مف طمبة
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كمية التربية ،كقد تراكحت ىذه القيـ بيف ( )1،244 - 1،342كجميعيا دالة إحصائيا عند مستكل داللة
(.)1‚15
كألغراض ىذه الدراسة عرض االختبار مرة أخرل عمى مجمكعة مف أعضاء ىيئة التدريس متخصصيف في المناىج
كأساليب التدريس كالقياس كالتقكيـ ،بيدؼ تحديد  :كضكح الفقرات كدقتيا مف الناحية العممية ،كمدل دقة
الصياغة المغكية لفقرات االختبار ،كمالئمة الفقرات كالبدائؿ لمستكل الطمبة ،كطمب الييـ حذؼ أك تعديؿ أك إعادة
صياغة الفقرات أك البدائؿ التي تحتاج إلى تعديؿ ،كفي ضكء مالحظات المحكميف حكؿ صياغة الفقرات كبدائؿ
اإلجابات ،أجريت التعديالت المقترحة ،حيث أعيد صياغة ( )5فقرات مف المقياس ،كلـ تحذؼ أم فقرة منو .كقاـ
الباحث بتطبيؽ المقياس في صكرتو النيائية عمى عينة استطالعية مككنة مف ( )41طالبا مف خارج عينة
الدراسة ،ثـ أعيد تطبيقو بعد أسبكعيف عمى العينة نفسيا ،كحسب معامؿ االرتباط فكاف ( ،)1‚42كما حسب
معامؿ كركنباخ ألفا لالتساؽ الداخمي كبمغ (.)1‚43
ثبات المقياس  :يشير أحمد ( )4112مف ثبات المقياس عف طريؽ ثبات اإلعادة  ،كذلؾ بتطبيقو ،كاعادة تطبيقة
عمى عينة الصدؽ  ،كتراكحت قيـ معامؿ الثبات بيف)1‚40 - 1‚22(.
كتحقؽ أحمد ( )4112مف ثبات المقياس عف طريؽ تطبيقو عمى ( )41طالبا مف طمبة كمية التربية ،كاعادة
تطبيقو بعد مركر أسبكعيف عمى التطبيؽ األكؿ  ،كقد تراكحت القيـ بيف ( )1‚48 - 1‚24كفي دراسة الجراح تـ
التحقؽ مف ثبات المقياس باستخداـ طريقة االختبار كاعادة االختبار مف خالؿ تطبيقو كاعادة تطبيقو بعد مركر
أسبكعيف مف التطبيؽ األكؿ ،كذلؾ عمى عينو تككنت مف ( )21طالبا كطالبة ،مف خارج عينة الدراسة ،كقد كجد
أف معامؿ االستقرار يتراكح بيف ( ، )1‚24 - 1‚28كما تـ حساب معامؿ الثبات بطريقة كركنباخ ألفا  ،كقد كجد
أف معامؿ االتساؽ الداخمي لممقياس يتراكح ما بيف ( )1‚25 -1‚20التي تؤكد جميعيا عمى تمتع األداة بدالالت
ثبات مقبكلة ألغراض الدراسة الحالية،
الثبات مف الخصائص الميمة التي يجب تكافرىا في المقياس ،أم إذ طبؽ االختبار مرتيف أك ثالثا يجب أف يحصؿ
كؿ فرد في المجمكعة عمى الدرجة نفسيا تقريبا في جميع التطبيقات ،أم أف يعطي االختبار نفس النتائج إذ ما
أعيد تطبيقو عمى نفس األفراد كفي نفس الظركؼ .
كاستخدـ الباحث معادلة ) (Kuder-Richardonلحساب الثبات فكاف معامؿ الثبات ( )1‚43كبيذا تحقؽ قياس
االتساؽ الداخمي بيف فقرات االختبار.
اسمكب إجراء التجربة :
في بداية العاـ الدراسي  4102 - 4105قاـ الباحث باالتفاؽ مع مدير المدرسة في تنظيـ جدكؿ لتكزيع
الحصص لمادة الكي مياء  /الفصؿ الدراسي بنحك يضمف تساكم التأثير لممجمكعتيف في الكقت المخصص لمتدريس
كقد كاف معدؿ الحصص االسبكعية لكؿ شعبة ( )4ساعتاف.
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كما قاـ الباحث بنفسو بتدريس مادة الكيمياء لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة كمما سيؿ إجراء التجربة ىذه ،
كقد بدأ الباحث بالتدريس في ( ) 4105/00 /05كلممجمكعتيف  ،كقد حرص الباحث عمى إتباع الخطكات المعدة
في استراتيجية عظـ السمؾ لممجمكعة التجريبية عند تدريس المكاضيع العممية.
الفصؿ الرابع  -:عرض النتائج ( تحميميا كتفسيرىا ) :
ألجؿ التحقؽ مف ىدؼ البحث عف طريؽ اختبار صحة الفرضيتيف الصفريتيف كعمى النحك األتي :
 -0الفرضية األكلى :
 ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ( ) 1‚15بيف متكسط درجات الطالب الذيف يدرسكف
عمى كفؽ استراتيجية عظـ السمؾ كمتكسط درجات الطالب الذيف يدرسكف كفقا لمطريقة االعتيادية في
االختبار التحصيمي في مادة الكيمياء.
كباست خراج المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية البالغ ( ،)00‚352كاالنحراؼ المعيارم ( ،)4‚233أما بالنسبة
إلى الضابطة فبمغ المتكسط الحسابي ( ،)2‚421كاالنحراؼ المعيارم ( ،)4‚448كباعتماد نتائج اختبار ليفيف
لمتجانس في االختبار التائي ) (T-testلعينتيف مستقمتيف غير متساكيتيف عند مستكل داللة ( )1‚15كدرجة
حرية ( ) 41بمغ مستكل الداللة المحسكب ( )1‚140كىك اصغر مف مستكل الداللة المعتمد  ،كالجدكؿ ()2
يكضح ذلؾ .كعميو ترفض الفرضية الصفرية كتقبؿ الفرضية البديمة.
جدكؿ ()2
نتائج االختبار التائي لمعرفة داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في االختبار
التحصيمي البعدم.
المجمكعة العدد

المتكسط

الحسابي

المعيارم

التجريبية 32

00‚352

4‚233

2‚421

4‚448

القيمة

االنحراؼ

درجة

الحرية

التائية

41

4‚352

المحسكبة

القيمة الفائية مستكل

المحسكبة

الداللى

االحصائية
المحسكبة

الداللة

االحصائية

عند مستكل

داللة

()1‚15

الضابطة

83

1‚425

1‚140

دالة
احصائيا

كىذا يدؿ عمى أف الفرؽ بيف متكسطي الفركؽ ذك داللة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية التي درست عمى
كفؽ استراتيجية عظـ السمؾ ،كبيذا ترفض الفرضية الصفرية االكلى  ،ام انو :
يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل داللة ( ) 1‚15بيف متكسط درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في
التحصيؿ.
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 -4لغرض التحقؽ مف الفرضية الصفرية الثانية التي تنص عمى أنو  " :ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند
مستكل داللة ( ) 1‚15بيف متكسط درجات الطالب الذيف يدرسكف عمى كفؽ استراتيجية عظـ السمؾ
كدرجات الطالب الذيف يدرسكف كفقا لمطريقة االعتيادية في مقياس التعمـ المنظـ ذاتيا ".
كباستخراج المتكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية البالغ ( ،)22‚122كاالنحراؼ المعيارم ( ،)5‚248أما بالنسبة
إلى المجمكعة الضابطة فبمغ المتكسط الحسابي ( ،)20‚242كاالنحراؼ المعيارم (.)2‚381
كباعتماد نتائج اختبار ليفيف لمتجانس في االختبار التائي ) (T-testلعينتيف مستقمتيف غير متساكيتيف ،عند
مستكل داللة ( )1‚15كدرجة حرية ( )41اذ بمغ مستكل الداللة المحسكبة ( )1‚103كىي اصغر مف مستكل
الداللة المعتمد ،كبذلؾ ترفض الفرضية الصفرية كتقبؿ الفرضية البديمة ،كالجدكؿ ( )2يكضح ذلؾ.
جدكؿ ( ) 2
نتائج االختبار التائي لمعرفة الفرؽ بيف متكسطي المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في مقياس التعمـ المنظـ ذاتيا
البعدم.
االنحراؼ

درجة

المجمكعة

العدد

المتكسط

الحسابي

المعيارم

التجريبية

32

22‚122

5‚248

الضابطة

83

20‚242

2‚381

القيمة التائية القيمة

الداللة

االحصائية

الحرية

المحسكبة

الفائية

المحسكبة

المحسكبة

41

4‚532

4‚142

1‚103

الداللة

االحصائية

عند

مستكل

داللة

()1‚15

دالة
إحصائيا

كىذا يدؿ عمى إف الفرؽ بيف متكسطي الفركؽ ذك داللة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية التي درست عمى
كفؽ استراتيجية عظـ السمؾ ،كبيذا ترفض الفرضية الصفرية الثانية ،ام انو :
" يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة ( )1‚15بيف متكسط درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة
في التعمـ المنظـ ذاتيا"
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ثانيا  :مناقشة نتائج البحث :
 -0الفرضية األكلى  :بينت نتائج البحث أف إستراتيجية عظـ السمؾ ليا فاعمية إيجابية في االختبار
التحصيمي ،كأف ظيكر مثؿ ىذه الفركؽ اإلحصائية بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ربما يعزل إلى
استخداـ عظـ السمؾ كإستراتيجية تدريسية ساىمت في تحقيؽ األتي :
أ -أف ىناؾ اعتمادا ذاتيا كجماعيا كمسؤكلية فردية كجماعية بيف أفراد المجمكعة في تعمـ المعمكمات
كاتقانيا ،فضال عف كجكد المناقشة بيف أفراد المجمكعة الكاحدة كتبادؿ األفكار كاعطاء الطمبة الكقت
الكافي لمتعمـ.
ب -ساعدت عمى التعمـ عف طريؽ كضع معمكمات جديدة ترتبط مع المعمكمات المكجكدة لدل الطالب.
ج -عممت عمى اثارة حماسة الطالب كتشجيعيـ عمى تقصي الحقائؽ كالمعمكمات  ،مما يؤدم إلى االحتفاظ
بالمعمكمات.
د -أف تكظيؼ التعمـ التعاكني عف طريؽ المجمكعات المتعاكنة كالتكاصؿ كالحكار كتبادؿ اآلراء مما يثير
اىتماـ المتعمميف كالنيكض بمستكل تحصيميـ لممادة المقررة ألقصى ما تسمح بو قدراتيـ كامكانياتيـ .
ق -كجكد التغذية الراجعة عف طريؽ دراسة النتائج كتعديميا كفؽ النقاشات الدائرة ،إذ تعد التغذية الراجعة مف
العكامؿ االساسية في زيادة التحصيؿ.
ك -تساع د بشكؿ أساسي في خمؽ بيئات التعمـ اإليجابية ،حيث تكفر قد ار كبي ار مف الركابط االجتماعية التي
تربط أطراؼ الحياة الصفية.
ز -تساعد المتعمميف عمى تكفير فرصا لالندماج في التفكير ليس ذلؾ فحسب بؿ تساعد عمى تككيف اتجاه
إيجابي نحك التفكير.
ح -أداة فعالة لتنمية قدرة الطالب لإلصغاء إلى أفكار االخريف كتطكير ميارات التكاصؿ كالتفاعؿ مع االخريف.
ط -تنمية التعمـ المنظـ ذاتيا كاصدار االحكاـ كاقامة الركابط بيف األسباب كالنتائج.
م -تحفز الطالب بصكرة مستمرة إلعادة النظر في تفكيره كذلؾ مف خالؿ ما تكفره ىذه االستراتيجية مف تغذية
راجعة مف قبؿ المدرس ،كذلؾ أثناء قياـ المتعمـ بأداء نشاط تفكيرم فيخبر زمالئو في المجمكعة في حؿ
ىذا النشاط مف خالؿ تحديد اإلجراءات التي يتبعيا في الحؿ ،كلماذا أختار كؿ إجراء منيا.
 -4في ما يخص الفرضية الثانية :
يظير مف نتائج مقياس التعمـ المنظـ ذاتيا لمطمبة  ،أف اعتماد استراتيجية عظـ السمؾ في التدريس لو أثر ايجابي
في تحسيف التعمـ المنظـ ذاتيا لدييـ في مادة الكيمياء كيعزل ذلؾ إلى اف التدريس كفؽ استراتيجية عظـ السمؾ :
أ -أدل إلى تشجيع حرية الرأم ،كالتعاكف كالمناقشة في جك ديمقراطي بعيد عف السخرية ،كالتسمط التي
اسيمت في زيادة الثقة بالنفس كالتعامؿ مع اآلخريف ،كبالتالي زيادة تعمميـ المنظـ ذاتيا.
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ب -ساعد عمى خمؽ جك مف األلفة كالتعاكف بيف الطالب كتقكية العالقات االيجابية في التفاعؿ كتقبؿ الرأم
اآلخر.
ج -ساعدت استراتيجية عظـ السؾ عمى تطكير ميارات االتصاؿ االجتماعي التي يتطمبيا اشتراكيـ في
جمسات التفاعؿ االجتماعي ،كما كرست ىذه االستراتيجية التعامؿ الجيد بيف مدرس المادة كالطالب عمى
اسس ديمقراطية مما أثر تأثي ار ايجابيا في تحصيميـ.
د -تعكد الطالب عمى العمؿ الجماعي ،كتحمؿ المسؤكلية االجتماعية ،كاستعداد بعضيـ لمقيادة.
ق -تضمنت استراتيجية عظـ السمؾ تقس يـ جماعة التعمـ حتى ينجح التفاعؿ االجتماعي ،كاالتصاؿ الفردم
كالجماعي لخمؽ مناخ اجتماعي يشجع عمى تنمية مظاىر الحب كاإلخاء كالتعاكف كالمنافسة الحرة
النظيفة.
ك -أداة فعالة لتدريس كيفية التعمـ المنظـ ذاتيا أك حؿ مشكمة معينة ،كالتنبؤ بنتائج تجربة ما.
ز -تساعد في تكليد األسئمة كالمعارؼ كالمعمكمات كالدافع الذاتي لمتعمـ لدل الطالب.
ح -تنمي القدرة عمى التخطيط ألداء الميمة ،كتكجيو األسئمة ،كاالندماج مع الجماعة.
ثالثا  :االستنتاجات  :بناء عمى نتائج ىذا البحث تـ التكصؿ إلى االستنتاجات االتية :
 -0أسيـ التدريس بإستراتيجية عظـ السمؾ في رفع التحصيؿ الدراسي لممجمكعة التجريبية مقارنة مع
المجمكعة الضابطة لطالب الصؼ الثاني المتكسط.
 -4أسيـ التدريس بإستراتيجية عظـ السمؾ في رفع التعمـ المنظـ ذاتيا لطالب المجمكعة التجريبية مقارنة
مع المجمكعة الضابطة لطالب الصؼ الثاني المتكسط.

رابعا  :التكصيات  :في ضكء النتائج كاالستنتاجات التي تكصؿ إلييا البحث يمكف الخركج بالتكصيات اآلتية :
 -0اعتماد استراتيجية عظـ السمؾ في تدريس طالب الصؼ الثاني المتكسط لمادة الكيمياء لما لو مف أثر
في زيادة التحصيؿ كالتعمـ المنظـ ذاتيا.
 -4تكجيو مدرسي المكاد العممية بعدـ االقتصا ر عمى األساليب التقميدية في التدريس ،كضركرة اعتماد كتنكع
اساليب تدريسية حديثة ،بما فييا اساليب التعمـ ذات المنحى االجتماعي.
 -3إعداد برنامج تدريبي لممدرسيف أثناء الخدمة لتدريب المدرسيف عمى كيفية استخداـ إستراتيجية عظـ
السمؾ في تدريس العمكـ لتنمية التعمـ المنظـ ذاتيا في العمكـ.
 -8تشجيع المدرسيف عمى استخداـ (عظـ السمؾ) ألنيا تجعؿ الطالب يعبركا عف احتياجاتيـ ،كيشارككا في
التخطيط لألنشطة.
 -5التركيز في تدريب العمكـ عمى استخداـ طرائؽ كأساليب التدريب الحديثة كاالبتعاد عف األساليب التقميدية
التي تركز عمى الحفظ دكف االىتماـ بالمشاركة الفعالة مف قبؿ الطمبة.
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خامسا  :مقترحات الدراسة  :في ضكء أىداؼ الدراسة الحالية كنتائجيا يمكف اقتراح الدراسات التالية :
 -0تكظيؼ استراتيجية عظـ السمؾ في تدريس العمكـ عمى تنمية التعمـ المنظـ ذاتيا في جميع المراحؿ
الدراسية.
 -4فاعمية إستراتيجية عظـ السمؾ في تنمية التفكير العممي كالتحصيؿ كمقارنتيا بإستراتيجية تدريسية حديثة
منبثقة مف النظرية البنائية.
 -3إجراء دراسات ليذه االستراتيجية عمى مكاد دراسية اخرل ( فيزياء ،عمكـ حياة.........،الخ ) في مراحؿ
دراسية مختمفة.
 -8إجراء دراسات ليذه اإلستراتيجية عمى متغيرات أخرل ،مثؿ ( :التفكير التأممي ،حؿ المشكالت ،الدافعية،
الذكاءات المتعددة ،التفكير المتشعب....،الخ ).
 -5التركيز عمى إستراتيجيات التعمـ التعاكني ذات المنحى االجتماعي في منيج كميات التربية  /قسـ الكيمياء.
Abstract
This study aimed to investigate the effect of fish bone in the of chemistry and
self-organized learning for students of the second grade‚ achievement . The
study sample consisted of 84 students from the second grade students middel in
the of alrasheed boys school, of the Directorate of Educational Karkh II, in two
divisions, Division of (a) an experimental group that studied the strategy fish
bone, and the Division (d) a control group which studied the usual way. The
results indicated the presence of significant differences in favor of the
experimental group that studied using the fish bone in achievement and learning
self-organized strategy students
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-
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-
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المجتمع المدني ،عماف ،االردف.
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رزؽ ،محمد عبد السميع ( : ) 4112استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا كفاعمية الذات لدل المتفكقيف
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رعد ميدم رزكقي ،كسيى ابراىيـ عبد الكريـ ( : )4105استراتيجيات تعمـ كتعميـ العمكـ ،ط ،0دار
المسيرة ،عماف ،االردف.

-

ركاشدة ،ابراىيـ كعبدا﵀ الخطايبة ( : )0224ميارات العمميات العممية لدل طمبة المرحمة االلزامية في
االردف في ضكء متغيرات تعميمية ،ابحاث اليرمكؾ ،سمسمة العمكـ االنسانية كاالجتماعية ،عماف ،االردف.

-

السيد ،كليد شكقي شفية ( : )4112طرؽ المعرفة االجرائية كالمعتقدات المعرفية كعالقتيا بإستراتيجيات
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شحاتو ،حسف ،كزينب النجار( : )4113معجـ المصطمحات التربكية كالنفسية ،ط ،0دار المصرية
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التحصيؿ لدل طالب الصؼ السادس االساسي في مادة العمكـ  " ،مجمة الجامعة االسالمية لمدراسات
التربكية كالنفسية " ،المجمد ،44العدد ،8اربد ،االردف. 440 -455 .

-

عبد السميع ،محمد ( : )4112استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا كفاعمية الذات لدل المتفكقيف دراسيا
كالعادييف مف طالب الجامعة " ،مجمة كمية التربية " ،جامعة المنصكرة ،العدد  ،20ج ،0سبتمبر.
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التعميمي المتميز  40 – 02مايك ،410 ،جامعة االمارات العربية المتحدة .
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