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 ملخص:

ىدؼ البحث إلى معرفة فاعمية تدريس اليندسة باستخداـ استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا 
( 46ارات اتخاذ القرار لدى تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي، وتكونت عينة البحث مف )عمى مي

تمميذ مف تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي بمعيد بنيف سوىاج اإلعدادي. تـ تقسيميـ إلى 
مجموعتيف إحداىما تجريبية درست وحدة " الزوايا واألقواس في الدائرة " باستخداـ 

 ـ ذاتيًا. واألخرى ضابطة درست نفس الوحدة بالطريقة المعتادة.استراتيجيات التعمـ المنظ
( بيف 0...وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ) وأسفرت نتائج البحث عف:  

متوسطات درجات تالميذ المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي لمقياس 
توليد  -جمع المعمومات -)تحديد المشكمةميارات اتخاذ القرار ككؿ ومياراتو الفرعية       

 اختيار أفضؿ بديؿ( لصالح المجموعة التجريبية.  -تقويـ البدائؿ -البدائؿ
كما أف استخداـ استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا كاف لو أثرًا كبيرًا وفاعمية في اتخاذ القرار 

وتقويـ  -توليد البدائؿو  -وجمع المعمومات -ككؿ، وفي مياراتو الفرعية )تحديد المشكمة
 واختيار أفضؿ بديؿ( لدى تالميذ المجموعة التجريبية.  -البدائؿ
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Abstract 
The study aims to discuss the effectiveness of self-regulated 

learning strategies in decision-making skills for third preparatory 

grade Pupils. The study sample consists of (64) third preparatory 

grade Pupils at Suhag Azhari Boys’ Preparatory Institute. They 

were divided into two groups; an empirical group studying the unit 

“Angles and Arcs in the Circle” using self-regulated learning 

strategies and the other is a control group studying the same group 

using the traditional method. 

There were statistically significant differences at (0.05) between 

average scores of the empirical and control Pupils in post-application 

of decision-making skills scale as a whole and its sub-skills (problem 

identification, collecting information, generating alternatives, 

evaluating alternatives and selecting the best alternative) in favor of 

the empirical group Pupils. 

Self-regulated learning strategies are highly effective in decision-

making as a whole and in its five sub-skills for the empirical group 

Pupils. 
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 مقـــدمة:

يشيد العصر الحالي العديد مف التطورات اليائمة والسريعة في شتى فروع المعرفة  
النظرية والتطبيقية، والتي انعكس أثرىا عمى المناىج الدراسية التي ىي أداة المتعمميف 

ولذا برز االىتماـ باستخداـ  الكتساب المعرفة، واالستفادة منيا في تطوير وتنمية المجتمع؛
التدريس الفاعمة التي تزيد مف إيجابية التمميذ، والتي يبذؿ فييا الجيد لتحصيؿ المعرفة، طرؽ 

ومف أساليب التعمـ التي  تمقى قبواًل في اآلونة األخيرة في مجاؿ التعمـ األكاديمي ما يسمى 
 "بالتعمـ المنظـ ذاتياً" 

ومعرفيًا، وما وراء معرفيًا، حيث يشير التعمـ المنظـ ذاتيًا إلى مشاركة المتعمميف سموكيًا، 
ودافعيًا في عممية تعمميـ، وىذا يعنى أف المتعمميف المنظميف ذاتيًا يقوموف بتخطيط وتنظيـ 

 ,Zimmerman, B). )ومراقبة وتقويـ عممية تعمميـ الخاصة في كافة مراحميا ذاتيًا. 
1995,217 

يستخدميا المتعمموف أثناء  ويتضمف التعمـ المنظـ ذاتيًا العديد مف االستراتيجيات التي
عممية تعمميـ وىى: االستراتيجيات المعرفية، وما وراء المعرفة، والدافعية، والسياقية، 
والسموكية، و ىذه االستراتيجيات تتفاعؿ مع بعضيا البعض بشكؿ متكامؿ ومنظومي 

المناسبة وديناميكي؛ مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المرجوة، وينتقى المتعمـ منيا االستراتيجيات 
 (.64-83، 2..9لطبيعة وظروؼ الميمة، والفروؽ الفردية في التعمـ. ) عاصـ محمد،

( أف استخداـ المتعمموف الستراتيجيات 984،  9.44وذكر أحمد حسف، ومياب الوفاد )
تقانيا واالستفادة  التعمـ المنظـ ذاتيًا يؤدى إلى توجيييـ لمبحث عف المعمومات الضرورية، وا 

األىداؼ التربوية المرغوبة لدييـ؛ وبذلؾ فاف التنظيـ الذاتي لمتعمـ يعد عممية  منيا لتحقيؽ
يقـو المتعمموف عف طريقيا بتحويؿ قدراتيـ إلى  self-directive  processتوجيو ذاتي 

 ميارات أكاديمية تساعدىـ عمى معالجة المعمومات. 
 أىمية األفراد، وتنبع حياة في اً أثر  وأكثرىا األنشطة اإلنسانية أىـ مف القرار اتخاذ ويعد

 مف مجاالت مجاؿ أي أو العائمية أو حياتو اليومي اإلنساف بعمؿ ارتباطو مف الموضوع ىذا
 أو لمتخذ القرار بالنسبة سواء األساسي، الموضوع ىذا محور ىـ فاألفراد اإلنساني، النشاط
ا أو مف يتأثروف بنتائج تمؾ تنفيذى في أو القرارات صنع يشاركوف في الذيف لألفراد بالنسبة

 القرارات. 
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وينظر إلى اتخاذ القرار بأنو عممية تتكوف مف مراحؿ عدة يتولى فييا متخذ القرار تحديد 
أىدافو ثـ تحديد البدائؿ الممكنة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ يمييا االختيار النيائي ألفضؿ بديؿ 

 (.463، 6..9وتنفيذه. )السيد محمد، 
القرار إلى مواجية موقؼ معيف أو القػياـ بإجراء محدد، أو حؿ  وتيدؼ عممية اتخاذ

 (. 33، 9..9لمشكمة قائػمة أو متػوقعة   ) كماؿ عبد الحميد 
 وقد أشار المجمس القومي لموجيي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية

 (NCSM إلى أىمية ميارات اتخاذ القرار؛ حيث أكد المجمس عمى ضرورة تدريب ) 
المتعمميف عمى حؿ المشكالت الرياضية التي ليا أكثر مف حؿ لتنمية ميارات اتخاذ القرار 

 (  44 -40، 0..9لدييـ. ) رفعت محمد ، 
( إلى أف تنمية ميارات اتخاذ القرار والقدرة عمى 9، 9..9وأشار حسيف بشير)  

 في جميع مراحؿ التعميـ. االنتقاء واالختيار الصحيح بيف البدائؿ ضرورة تربوية لدى المتعمميف
 مشكلة البحث

اتخاذ القرار ىو أحد العوامؿ المؤثرة في كافة أنشطة المتعمـ اليومية، حيث يواجو المتعمـ 
في كؿ لحظة موقفا أو أكثر يتطمب منو ممارسة ىذا السموؾ اإلنساني؛ حيث تتطمب العديد 

القرارات جميعيا في يد المتعمـ مف مواقؼ التعمـ اتخاذ القرارات حياؿ كؿ منيا، وتكوف ىذه 
ذاتو، مما يزيد مف فاعمية التعمـ وكفاءتو، حيث يختار المعمومات التي يحتاجيا وبالشكؿ الذي 
يتناسب مع أسموبو في التعمـ، ويختار النشاط الذي يفضمو ويرغب في ممارستو )أحمد صادؽ 

 (.  8،  8..9عبد المجيد ،
لقرار إال أف بعض الدراسات أشارت إلى ضعؼ عمى الرغـ مف أىمية ميارات اتخاذ ا

(، وائؿ عبد اهلل 8..9التالميذ في القدرة عمى اتخاذ القرار، ومنيا دراسة: أحمد صادؽ )
(، شيماء 9.44(، ىبة محمد).9.4(، حاتـ مصطفي )3..9(، وعماد سيد )4..9)

 (. 9.46(،سيد عبد اهلل )9.48محمد )
ؼ ميارات اتخاذ القرار لدي تالميذ المرحمة مما سبؽ تحددت مشكمة البحث في " ضع

اإلعدادية "؛ وليذا حاوؿ البحث الحالي دراسة فاعمية استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا في تعمـ 
 اليندسة عمى ميارات اتخاذ القرار لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.
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    هدف البحث:

واألقواس في الدائرة" باستخداـ  ىدؼ البحث إلى دراسة فاعمية تدريس وحدة "الزوايا
استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا عمى تنمية ميارات اتخاذ القرار لدى تالميذ الصؼ الثالث 

 اإلعدادي.
 سؤال البحث:      

 حاوؿ البحث الحالي اإلجابة عف السؤاؿ التالي : 
تيجيات التعمـ ما فاعمية تدريس وحدة "الزوايا واألقواس في الدائرة" باستخداـ استرا -

 المنظـ ذاتيًا عمى تنمية ميارات اتخاذ القرار لدى تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي.؟ 
 فرض البحث: 

 لإلجابة عف سؤاؿ البحث تـ اختبار صحة الفرض اآلتي: 
( بيف متوسطات درجات تالميذ 0..."ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى) 

درسوا وحدة "الزوايا واألقواس في الدائرة" باستخداـ استراتيجيات الصؼ الثالث اإلعدادي الذيف 
التعمـ المنظـ ذاتيًا، وتالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي الذيف درسوا نفس الوحدة بالطريقة 

جمع  -المعتادة في التطبيؽ البعدي لمقياس اتخاذ القرار في ميارات ) تحديد المشكمة
 اختيار البديؿ األفضؿ(". -لبدائؿتقويـ ا -توليد البدائؿ -المعمومات

  أهمية البحث:

يقدـ لمعممي الرياضيات دلياًل لتدريس وحدة "الزوايا واألقواس في الدائرة" مف مقرر  (4
 اليندسة لمصؼ الثالث اإلعدادي باستخداـ استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا.

يـ الذاتي والتي يقدـ لمخططي ومطوري مناىج الرياضيات قائمة باستراتيجيات التنظ (9
 يمكف استخداميا في تدريس محتوى مناىج الرياضيات في المراحؿ التعميمية المختمفة.

توجيو اىتماـ القائميف عمى العممية التعميمية بضرورة االىتماـ بتنمية ميارات اتخاذ  (8
 القرار لدى التالميذ مف خالؿ مناىج الرياضيات.

 حدود البحث:                  

 تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي بمعيد بنيف سوىاج اإلعدادي الثانوي األزىري. عينة مف  (4
الضبط البيئي  –استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا واقتصر عمى استراتيجيات:) التخطيط   (9

 -طمب العوف األكاديمي  –تعمـ األقراف  –المراقبة الذاتية  –التنظيـ  –التسميع  –
 التقييـ الذاتي(.
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 -تقويـ البدائؿ -توليد البدائؿ -جمع المعمومات -اتخاذ القرار )تحديد المشكمةميارات  (8
 اختيار البديؿ األفضؿ(

 منهـج البحث:

استخداـ في البحث الحالي المنيج شبو التجريبي ذي المجموعتيف الضابطة والتجريبية، 
اليندسة لمصؼ حيث درست المجموعة الضابطة وحدة "الزوايا واألقواس في الدائرة" مف مقرر 

الثالث اإلعدادي بالطريقة المعتادة، بينما درست المجموعة التجريبية نفس الوحدة باستخداـ 
 استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا.

 متغيرات البحث :

متغير مستقؿ: تدريس وحدة "الزوايا واألقواس في الدائرة" باستخداـ استراتيجيات التعمـ  (4
 المنظـ ذاتيًا.

 ميارات اتخاذ القرار لدى تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي. متغير تابع: (9
 عينة البحث:

( تمميذ مف تالميذ معيد بنيف سوىاج األزىري بمدينة 46تكونت عينة البحث مف )
سوىاج، وقد تـ اختيارىما بطريقة عشوائية وتـ تقسيميما إلى مجموعتيف: إحداىما ضابطة 

 .( تمميذ 89(تمميذ، واألخرى تجريبية )89)
 مواد وأدوات البحث:    

 قاـ الباحث بإعداد المواد واألدوات التالية :
أوراؽ عمؿ التمميذ في وحدة "الزوايا واألقواس في الدائرة" مف مقرر اليندسة لمصؼ  (4

 الثالث اإلعدادي مصاغة وفقا الستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا.
ائرة" مف مقرر اليندسة والمصاغ وفقًا دليؿ المعمـ لتدريس وحدة "الزوايا واألقواس في الد (9

 الستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا. 
 مقياس ميارات اتخاذ القرار.  (8

 مصطلحات البحث:

 Self-Regulated Learning Strategiesاستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا:  
دادي "مجموعة منظمة مف الخطوات واإلجراءات التي  يوظفيا تمميذ الصؼ الثالث اإلع

لتنظيـ الموقؼ التعميمي أثناء دراستو وحدة "الزوايا واألقواس في الدائرة" مف مقرر اليندسة، 
وتتضمف ىذه اإلجراءات قيامو بتخطيط ووضعو األىداؼ التعميمية، والتسميع والتذكر، 
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توجيو والمراقبة الذاتية، والتنظيـ، وتعمـ األقراف، والتقييـ الذاتي، وطمب العوف األكاديمي تحت 
رشاد المعمـ؛ مف اجؿ تحقيؽ األىداؼ التعميمية."   وا 

    Decision Making Skills ميارات اتخاذ القرار:
" قدرة تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي عمى تحديد المشكمة اليندسية وفيميا، وجمع 

ؿ ليذه معمومات حوليا، وتحديد بدائؿ حميا المختمفة، وتقويـ ىذه البدائؿ، واختيار أفضؿ بدي
 المشكمة". 

 خطوات وإجراءات البحث:

لتحقيؽ أىداؼ البحث ولإلجابة عف أسئمة البحث واختبار صحة فروضو تـ إتباع اإلجراءات 
 التالية:

االطالع عمى األدبيات والبحوث السابقة التي ليا عالقة بموضوع البحث بيدؼ إعداد  (4
 البحث.اإلطار النظري لمبحث لالستفادة في إعداد مواد وأدوات 

تحميؿ محتوى وحدة "الزوايا واألقواس في الدائرة" مف مقرر اليندسة؛ لتحديد نواتج  (9
 التعمـ المتضمنة فييا.

 إعداد مواد البحث وأدوات البحث.  (8
عرض مواد وأداة البحث في صورتيما األولية عمى السادة المحكميف لمحكـ عمى مدى  (6

 صالحيتيما.
عينة استطالعية لمتأكد مف مناسبة مواد وأداة  إجراء تجربة البحث االستطالعية عمى (0

 البحث لمتطبيؽ عمى تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي، وضبط أداة البحث إحصائيًا.
 اختيار عينة البحث بطريقة عشوائية. (4
التطبيؽ القبمي لمقياس ميارات اتخاذ القرار عمى مجموعتي البحث ورصد الدرجات   (7

 ومعالجتيا إحصائيًا.
"الزوايا واألقواس في الدائرة" مف مقرر اليندسة لمصؼ الثالث اإلعدادي تدريس وحدة  (3

باستخداـ   استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا لتالميذ المجموعة التجريبية، في نفس 
 الوقت الذي يدرس فيو تالميذ المجموعة الضابطة نفس الوحدة بالطريقة المعتادة.

لبحث عمى مجموعتي البحث الضابطة التطبيؽ البعدي لمقياس اتخاذ القرار ا (2
 والتجريبية.
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رصد النتائج ومعالجتيا إحصائيًا وتحميميا وتفسيرىا، بيدؼ اإلجابة عف أسئمة البحث  (.4
 واختبار صحة فروضو.

 تقديـ التوصيات والبحوث المقترحة في ضوء نتائج البحث. (44
 اإلطار النظري

 أواًل: التعمـ المنظـ ذاتيًا: 
المنظـ ذاتيًا اىتماـ الباحثيف بمختمؼ توجياتيـ النظرية والتربوية  لقد ناؿ مفيوـ التعمـ

خاصة عمماء النفس والتربويوف والمربيوف حيث يعد التنظيـ الذاتي لممعرفة مظيرًا ىامًا لتعمـ 
نجازه األكاديمي.  التمميذ وا 
التعمـ المنظـ ذاتيًا بأنو " قدرة  ,.Pintrich, P )  (2000,456فقد عّرؼ بنتريتش

المتعمـ عمى استخداـ االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية والدافعية لمتحكـ في تنظيـ 
 تعممو ودافعيتو وبيئة تعممو".

التعمـ المنظـ ذاتيًا بأنو "عممية توليد  (Ruohotie, P., 2002,37)وعرؼ روىوتى 
 أىداؼ التعمـ". األفكار وتحويؿ المشاعر واألفعاؿ مف خالؿ التخطيط الذاتي ليا لتحقيؽ

( بأنو "عممية بناءة نشطة تتمثؿ في قياـ المتعمميف 90، 8..9وعرفتو ريـ مييوب )
بوضع أىداؼ تعمميـ ومراقبة وتنظيـ معرفتيـ ودافعيتيـ وسموكيـ والتحكـ فييا موجييف 

 بأىدافيـ وبالخصائص البيئية في السياؽ".
عرفي وسموكي ودافعي يقـو بو المتعمـ ويرى الباحث أف التعمـ المنظـ ذاتيًا ىو " نشاط م

يتمثؿ في تحديده ألىدافو األكاديمية وبذلو جيدًا مناسبًا لموصوؿ لتحقيؽ تمؾ األىداؼ 
مستخدمًا االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية والدافعية لمتحكـ في تنظيـ تعممو ودافعيتو 

 وبيئة تعممو".
ًا يتضمف: األسس الفمسفية لمتعمـ المنظـ ذاتيًا، وفيما يمي عرضًا لمتعمـ المنظـ ذاتي 

 وخصائصو، وأبعاده، واستراتيجياتو، ومراحمو، وأىميتو في التعميـ والتعمـ.
  األسس الفمسفية لمتعمـ المنظـ ذاتيًا: -4

ظيرت التوجيات والبحوث في مجاؿ التعمـ المنظـ ذاتيًا منذ ظيور ىذا المصطمح في 
 & Theason)4276عندما أطمؽ عميو " ثيسوف وماىونى"  )السبعينات مف القرف الماضي 

Mahoney,    الضبط الذاتيself- control   حيث تناولتو العديد مف المناحي والنظريات
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التربوية والنفسية بالفحص والدراسة؛ في محاولة منيا لمعرفة العمميات التي يستخدميا 
يدفع المتعمميف الستخداـ التنظيـ الذاتي لمتعمـ؟ المتعمموف أثناء التعمـ المنظـ ذاتيًا. وما الذي 

وتأثير البيئة االجتماعية عمى التعمـ المنظـ ذاتيًا. وكيفية اكتساب المتعمموف القدرة عمى 
 (..6، 9.44التنظيـ الذاتي لمتعمـ )عصاـ عمى الطيب،

مـ وأشارت ىذه المناحي والنظريات إلى بعض المبادئ والتي نشأ في ضوئيا مفيـو التع
 المنظـ ذاتيًا وىى:

تأكيد نظرية التعمـ اإلجرائي عمى مفيوـ التعزيز الذاتي، وقدرة المتعمـ عمى التمييز   (4)
 .(Mace, F.& others, 2001,43- 51) بيف التعزيز المؤقت والتعزيز المستمر 

تأكيد نظرية المعرفة االجتماعية عمى أف عممية التنظيـ الذاتي لمتعمـ ىى تفاعؿ ثنائي  (9)
تجاه بيف ثالثة محددات وىى: المحددات الذاتية، والمحددات السموكية، والمحددات اال 

 (.84، ...9البيئية.) سوسف إبراىيـ ، 
أشارت نظرية اإلرادة إلى أف نجاح المتعمـ في تنظيـ تعممو ذاتيًا يتوقؼ عمى مدى قوة  (8)

 ,.Montalvo, F.& Gonzalez, M).إرادتو، ىذا باإلضافة لمعوامؿ الذاتية األخرى
2004,22) . 

تأكيد أنصار نظرية فيجوتسكى عمى أىمية الحديث الذاتي لممتعمـ بيدؼ ضبط وتنظيـ  (6)
تعممو ذاتيًا، باإلضافة ألىمية حوارات المتعمـ مع األقراف والمعمميف أثناء التعمـ لتحقيؽ 

 (..88، 2..9أىدافو ) عاصـ محمد ، 
اتية في تطوير استراتيجيات التعمـ أكدت النظرية البنائية عمى دور الميارات الذ (0)

كاستخداـ استراتيجيات التفصيؿ، وأخذ المالحظات لتعميؽ الفيـ، كما أف التعمـ المنظـ 
ذاتيًا عممية تعاونية داخؿ السياؽ، تتكامؿ فيو المعرفة المستجدة مع ما يمتمكو المتعمـ مف 

 (..7، 9.49معرفة بالفعؿ)محمود مصطفي محمود،
لجة المعمومات عمى أف المراقبة الذاتية ليا دوٌر فعاؿ في التنظيـ الذاتي تأكيد اتجاه معا (4)

لمتعمـ مف خالؿ التغذية المرتدة المعموماتية، والتي تساعد المتعمـ في مراقبة أفعالو 
 (. 0 -6، 4..9وتعممو) ربيع عبده أحمد، 
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 خصائص التعمـ المنظـ ذاتيًا:  -9
 ,.Lombaerts, K)المنظـ ذاتيًا، وىى:  مجموعة مف الخصائص العامة لمتعمـ ىناؾ

2009, 103 – 106) 
استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا في حد ذاتيا سموكيات وعمميات مباشرة يقـو  السموكية: (4

بيا المتعمـ بيدؼ اكتساب المعارؼ والميارات، مثؿ إدارة وتنظيـ الوقت، والبحث عف 
 المعمومات، وسؤاؿ المعمميف واألقراف.

ية: تتضمف إدراؾ المتعمـ لفاعميتو الذاتية، وقدرتو عمى التعمـ، والحد األقصى لمتعمـ الدافع (9
وتغيير اعتقادات الدافعية، والتوجو نحو اليدؼ، وقمؽ االختبار واإلرادة، والوعي، واالتجاه 

 نحو النجاح أو الفشؿ.
عمـ فعالة، وأىـ المعرفية: تتضمف المعرفة وتنشيط الميارات المعرفية التي تجعؿ أنشطة الت (8

تمؾ الميارات )التمخيص، وأخذ المالحظات، وأساليب تقوية الذاكرة، واستراتيجيات المعالجة 
 العميقة(.

تتضمف حصوؿ المتعمـ عمى درجات مرتفعة في االختبارات  االلتزاـ باألىداؼ األكاديمية: (6
 الذات (. المدرسية، وكذلؾ حصولو عمى مستوى مرتفع مف التقدير االجتماعي ) تقدير

الحرية: تتضمف قياـ المتعمميف باختيار األىداؼ بأنفسيـ، وقياميـ بتنويع المياـ، ولدييـ  (0
حرية االختيار واالستقالؿ الذاتي، كما تترؾ ليـ حرية التخطيط لكيفية استخداـ وقتيـ 

 ومصادر تعمميـ.
اح، ويروف التحدي: تتضمف قياـ المتعمميف بوضع أىداؼ صعبة تزيد وتدفع قدرتيـ لمنج (4

 الفشؿ عمى أنو فشؿ مؤقت، وليس نقصا في قدرتيـ.
التعاوف: تتضمف تعاوف المتعمميف المنظموف ذاتيًا مع بعضيـ البعض أثناء عمميـ  (7

 بغرض التشجيع والمثابرة وطمب المساعدة مف األقراف والمعمميف عند الضرورة.
ًا يكوف قائمًا عمى بناء المعنى؛ إف التركيز في التعمـ المنظـ ذاتي :التعمـ قائـ عمى المعنى (3

وذلؾ لجعؿ األشياء المتعممة ذات معنى، فالمتعمـ يقرأ ويكتب ويناقش، ويركز عمى 
 االبتكار، والبناء واالشتراؾ ومراجعة المعنى.
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 : ذاتياً  المنظـ التعمـ أبعاد -8
 تعممو لضبط المتعمـ يطرحيا التي األسئمة مف العديد إلى ذاتياً  المنظـ التعمـ أبعاد تستند
 ,.Zimmerman, B.& Risemberg, R).: تعمميا، وىى المراد الميارات مع وتفاعمو

1997,109- 110) 
 تعمميـ لتنظيـ المتعمميف دافعية إلى ويشير "لماذا أتعمـ ؟" بالسؤاؿ األوؿ: ويتعمؽ البعد ♦

 المياـ اراختي عمى قادريف يكونوا أف البد ذاتياً  منظميف المتعمموف فمكي يصبح ذاتيًا،
 . فييا بفعالية والمشاركة

 بالتنظيـ الخاصة المتعمميف طريقة إلى ليشير "كيؼ أتعمـ ؟" بالسؤاؿ الثاني: ويتعمؽ البعد ♦
 المناسبة االستراتيجية الختيار لممتعمميف الحرية ترؾ عمى البعد ىذا الذاتي، ويركز

 الميمة. متطمبات مع تتفؽ والتي لقدراتيـ
 الذاتي بالتنظيـ الخاص الوقت بعد إلى ويشير "متى أتعمـ ؟" بالسؤاؿ مؽويتع :الثالث البعد ♦

 في استقاللية أكثر أصبحوا الدراسي الصؼ مستوى في المتعمـ تقدـ لمتعمـ، فكمما
 . تعمميـ وقت في التنظيـ والتحكـ

 لممتعمميف السموكي باألداء يرتبط وىو "ماذا أتعمـ ؟" التساؤؿ إلى الرابع: ويشير البعد ♦
 اختيار عمى قادراً  يكوف أف بد ال ذاتياً  منظًما المتعمـ يصبح فمكي المنظميف ذاتيًا،

 متطمبات الَمَيّمة. مع يتناسب بما استجاباتو وتعديؿ
 بيا ينظـ التي الطريقة إلى ويشير "" أيف أتعمـ ؟ بالسؤاؿ ويتعمؽ :الخامس البعد ♦

 الوسائؿ بعض استخداـ أو التعمـ، بمكاف يتعمؽ فيما سواء بيئتيـ التعميمية المتعمموف
 المختمفة.  المياـ عمى أداء المعينة التعميمية

 لمتعمـ االجتماعي البعد إلى ويشير "مف أتعمـ ؟ مع" بالتساؤؿ تعمؽويالسادس:  البعد ♦
 وعي فمدييـ ذاتياً  المنظميف المتعمميف لدى تظير التي السمة ذاتيًا، وىو المنظـ
 لطمب المبادأة وأسموب بطريقة دراية عمى وىـ اآلخريف، مف المساعدة تمقي بإمكانية

 المساعدة.
 استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتياً  -6

يشير مصطمح استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا إلى" العمميات التي يستخدميا المتعمموف 
مف اجؿ تنظيـ أنفسيـ؛ مستخدميف في ذلؾ العديد مف االستراتيجيات المعرفية وما وراء 
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 ) المعرفية باإلضافة إلدارتيـ لتمؾ االستراتيجيات مف اجؿ التحكـ في عممية تعمميـ.
Pintrich, P, 1999,459)  

( استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا بأنيا "خطط منظمة 037، 8..9ويرى عماد أحمد ) 
التعمـ  يستخدميا المتعمموف لمساعدتيـ عمى متطمبات معالجة المعمومات التي تتضمنيا مياـ

 المعقدة." 
ويتضمف التعمـ المنظـ ذاتيًا العديد مف االستراتيجيات التي يستخدميا المتعمموف أثناء 

، 2..9؛ ؛ عاصـ محمد إبراىيـ ،0 -8، 4..9عممية تعمميـ وتشمؿ: )لطفي عبد الباسط، 
83-64.) 
يا المتعمـ االستراتيجيات المعرفية: ويقصد بيا مجموعة األساليب واإلجراءات التي يتبع (4)

في معالجة المعمومات؛ لتصبح ذات معنى داخؿ بنائو المعرفي وتشمؿ استراتيجيات:) 
 التنظيـ (.  -المراجعة     -التفصيؿ    -التسميع   

استراتيجيات ما وراء المعرفة: تمثؿ اإلجراءات والعمميات الذىنية التي يتبعيا المتعمـ  (9)
تعمـ عمى التعمـ، ووعيو بتفكيره، وردود أفعالو إلدارة عممية تعممو، وتشير إلى قدرة الم

المراقبة  -إزاء مشكمة أو َمَيَمة ما، وتتضمف استراتيجيات: )  التخطيط ووضع األىداؼ 
 التقييـ الذاتي(.   -الذاتية 

االستراتيجيات الدافعية: تشير ىذه االستراتيجيات إلى مجموعة األساليب أو اإلجراءات  (8)
ستثارة دافعيتو وتشجيع ذاتو وتقوية إرادتو لمبدء في مياـ التعمـ التي يتبعيا المتعمـ ال

ومواصمة تنفيذىا والتغمب عمى المشكالت والعقبات التي تواجيو أثناء تنفيذىا والتصدي 
تنشيط االىتماـ  -لمشاعر الفشؿ واإلخفاؽ، وتشمؿ استراتيجيات: )الضبط البيئي الدافعي

العقاب  -المكافأة الذاتية  -الذات عف اإلتقاف حوارات   -حوارات الذات عف األداء-
 الذاتي(. 

االستراتيجيات السموكية: تشير ىذه االستراتيجيات إلى األفعاؿ السموكية أو أداءات  (6)
المتعمـ التي يمكف مالحظتيا مف أجؿ إنجاز مياـ التعمـ وتشمؿ استراتيجيات: ) إدارة 

 البحث عف مزيد مف المعمومات(.  -مراجعة السجالت  -االحتفاظ بالسجالت -الوقت 
االستراتيجيات السياقية تشير االستراتيجيات السياقية إلى مجموعة األساليب أو  (0)

اإلجراءات التي يتبعيا المتعمـ لتنظيـ البيئة التي يتـ فييا التعمـ سواء كانت بيئة مادية 
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تعمـ   -يطمب العوف األكاديم  -أو اجتماعية، وتشمؿ استراتيجيات:) الضبط البيئي
 األقراف(.

 مراحؿ التعمـ المنظـ ذاتيًا:  -0
أربع مراحؿ لمتعمـ المنظـ ذاتيًا (Zimmerman, B.,2002, 64- 71) حدد زيمرماف 

 كما يأتي:
مرحمة التفكير والتخطيط :ويمكف أف نطمؽ عمييا مرحمة التخطيط ووضع األىداؼ،  (1)

ة التعمـ، والتخطيط الجيد وتتضمف ىذه المرحمة وضع األىداؼ المراد تحقيقيا مف عممي
 لموقت والجيد المطموب لعممية التعمـ.

مرحمة األداء: وفي ىذه المرحمة يتـ الضبط الذاتي والمالحظة السموكية كعناصر  (2)
أساسية في مرحمة األداء، ثـ يقوـ المتعمـ بتنفيذ االستراتيجيات التي تـ اختيارىا في 

 مرحمة التفكير والتخطيط.
ظيـ: وتشير ىذه المرحمة إلى محاولة تنظيـ المتعمـ لمجوانب مرحمة الضبط والتن (3)

المعرفية والدافعية والسموؾ والبيئة مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ التي تـ تحديدىا في 
 مرحمة التفكير والتخطيط 

مرحمة التقويـ الذاتي: وتستخدـ في ىذه المرحمة التغذية المرتدة والتي تتضمف  (4)
كاـ عمى ما تـ تعممو، ومقارنة أداء الميمة ببعض التقييمات الذاتية إصدار األح

المعايير أو األىداؼ التي تـ وضعيا لعممية التعمـ وقد يبحث المتعمـ في ىذه المرحمة 
 عف أسباب األخطاء التي وقع فييا.   

 أىمية استخداـ استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا في التعميـ والتعمـ: -4
يجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا يسيـ في تفعيؿ جوانب متعددة إف استخداـ المتعمميف السترات

لعممية التعمـ، حيث يجعؿ التعمـ تفاعاًل بيف العمميات الشخصية والسموكية والبيئية، مما ينشط 
   (Missildin, M., 2004, 14) التالميذ سموكيا ومعرفيا ودافعيا أثناء العممية التعميمية.

تراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا عمى تجاوز العقبات ويساعد استخداـ المتعمميف الس
التعميمية التي تقابميـ وتحسيف نوعية التعمـ لدييـ، وذلؾ مف خالؿ مساعدتيـ كي يصبحوا 
متعمميف فاعميف في بيئاتيـ التعميمية، ومشاركيف في النشاط التعميمي، وقادريف عمى مراقبة 
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تيح ليـ حرية استخداـ االستراتيجيات المختمفة مدى تقدميـ في دراساتيـ األكاديمية، كما ي
مكاناتيـ التعميمية ) عصاـ عمى الطيب،  (.46، 9.44في التعمـ والتي تناسب قدراتيـ وا 

كما يسيـ التعمـ المنظـ ذاتيًا بشكؿ أساسي في تحكـ المتعمـ في عممية التعمـ حيث 
جيات التي يمكف أف تسيـ في يقـو المتعمموف مف خاللو بتحديد أىداؼ، ويختاروف االستراتي

 ) تحقيؽ تمؾ األىداؼ، ثـ ينفذوف االستراتيجيات ويراقبوف تقدميـ نحو تحقيؽ تمؾ األىداؼ.
Jule, S., 2004, 235) 

وقد اىتمت بعض الدراسات بدراسة أثر استخداـ استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا في 
محمد ،  (Fuchs, L.& others, 2003تدريس الرياضيات منيا دراسة: فوكس وآخروف 

(،  باسـ طو 9.49إيماف محمد )(، 9.44محمد محمود وآخروف )(، 3..9وليد )
 (. 9.44(، والء عاطؼ )9.46(، صبحي بف سعيد )9.46(،  والء حمدي )9.48)

وأشارت ىذه الدراسات إلى أف استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا تسيـ في معالجة بعض 
لمتعمـ في فيـ واستيعاب المحتوى العممي لمرياضيات، كما أنيا تساعد نواحي القصور لدى ا

 عمى تنمية بعض الميارات.
 ثانيًا: اتخاذ القرار

يمثؿ القرار أكثر األنشطة اإلنسانية تكرارًا حيث يواجو اإلنساف كؿ لحظة في حياتو موقفًا 
تمؾ القرارات باختالؼ أو أكثر يتطمب منو اتخاذ القرارات المناسبة تجاه كؿ منيا وتختمؼ 

 المواقؼ مف حيث طبيعتيا وأساليب تنفيذىا ونتائجيا.
ويعّرؼ اتخاذ القرار بأنو "عممية تفكير مركبة تيدؼ إلى صياغة أفضؿ البدائؿ أو الحموؿ 
في موقؼ معيف، وتتضمف استخداـ العديد مف ميارات التفكير العميا كالتحميؿ والتقويـ وعمؿ 

 (44، 8..9وزينب النجار،  النماذج" ) حسف شحاتة
 بعد قرار إلى أف عممية اتخاذ القرار تتضمف الوصوؿ  (Beyer, B., 2003)باير  وذكر

إضافة إلى األخذ بعيف االعتبار  القرار، لعممية اتخاذ المحتممة والنتائج في البدائؿ، متأفٍ  تفكير
 القيـ الشخصية لمتخذ القرار.

( إلى أف اتخاذ القرار عممية تيدؼ إلى 042، 0..9وأشار زيف العابديف خضراوي )
 اختيار أفضؿ البدائؿ واالنحياز إلى نوع السموؾ المحدد مف أجؿ التوصؿ إلى اليدؼ.
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( اتخاذ القرار بأنو اختيار أفضؿ البدائؿ بعد 490) أ (، 7..9وعّرؼ مجدي عبد الكريـ )
موب تحقيقيا، ويتـ االختيار دراسة النتائج المترتبة عمى كؿ بديؿ وأثرىا عمى األىداؼ المط

بناًء عمى المعمومات التي يحصؿ عمييا متخذ القرار مف مصادر متعددة؛ مما يساعد عمى 
 الوصوؿ إلى أفضؿ النتائج.

وفيما بمي عرضًا حوؿ اتخاذ القرار يتضمف: اليدؼ مف اتخاذ القرار، وعناصره، 
اتخاذ القرار وحؿ المشكالت، وأىمية  وخصائصو، ومياراتو، والعوامؿ المؤثرة فيو، والعالقة بيف

 ميارات اتخاذ القرار، وكيفية تنميتيا.
 اليدؼ مف اتخاذ القرار:  -4

تيدؼ عممية اتخاذ القرار عند مواجية موقؼ معيف اإلجابة عف السؤاؿ: "ما الذي يجب 
ذا كانت إجابة الشؽ األوؿ مف السؤاؿ تعتمد عمى المعمومات والقوانيف  عممو؟، ولماذا؟" وا 
والمبادئ ذات الصمة بالموقؼ، فإف الشؽ الثاني مف السؤاؿ يعكس بدرجة كبيرة قيـ المتعمـ 
متخذ القرار، وربما تمعب القيـ دورًا أكبر مف المعمومات في اتخاذ القرارات المتعمقة بالقضايا 

 ( . 4.4، 7..9االجتماعية والشخصية. ) فتحي عبد الرحمف جرواف، 
(  أف اليدؼ مف اتخاذ القرار ىو مواجية 33، 9..9توف ) وذكر كماؿ عبد الحميد زي

موقؼ معيف أو القياـ بإجراء محدد، أو حؿ لمشكمة قائمة أو متوقعة، ولذلؾ ينبغي تدريب 
األفراد وتعميميـ خطوات اتخاذ القرار وتنمية ميارة اتخاذ القرار لدييـ، الف كؿ فرد يحتاج إلى 

قرارًا في حياتو، حيث أف كؿ فرد يمكنو أف يتخذ قرارًا،  معمومات ومعارؼ تساعده عمى أف يتخذ
ولكنو قد يكوف ىذا القرار خاطئًا، أما إذا تعمـ ميارات وخطوات اتخاذ القرار فسوؼ ينجح في 
 اتخاذ القرار ويكوف قراره صحيحًا وناجحًا ومفيدًا لنفسو واآلخريف والمجتمع الذي يعيش فيو. 

 عناصر عممية اتخاذ القرار: -9
)ب(، 7..9ضمف عممية اتخاذ القرار عدة عناصر ىى: )مجدي عبد الكريـ حبيب، تت
44- 49.) 
المشكمة: حيث توجد مشكمة أو صعوبة تعترض المتعمـ، ولذلؾ فإف إرادة اإلنساف ال  (4)

 تتحرؾ نحو صنع القرار إال بوجود تمؾ المشكمة مف جانبو.
ف وليدًا لعممية المفاضمة والموازنة تعدد الحموؿ والبدائؿ المتاحة: فالقرار البد وأف يكو (9)

الرشيدة والفعالة بيف عدد مف الحموؿ والبدائؿ المتاحة؛ بحيث يمكف اقتراح إحداىا 
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إلصدار القرار وفقا ليا، عمى أف يتصؼ ذلؾ الحؿ المقترح بالتفوؽ عمى غيره مف 
بأقؿ قدر حيث مالئمة اتخاذه لمواجية المشكمة المعنية بالقرار، ومدى تحقيقو لألىداؼ 

 ممكف مف االستخداـ لإلمكانات المتاحة ماديًا وفنيًا وبشريًا.
استمرارية القرار وقابميتو لمبقاء: وحتى يتـ ذلؾ ينبغي تعديؿ القرار وتطويره بما يتفؽ  (8)

 عقميًا مع الحؿ األمثؿ لممشكمة التي يواجييا وبما يحقؽ ىدفو بالكامؿ.
( إلى أف عناصر اتخاذ القرار 74 -.7، 4..9واشار عدناف اإلبراىيـ والسيد عمى )

 يمكف إيجازىا في:
 اليدؼ: ال يتخذ القرار إال إذا كاف ىناؾ ىدفًا مف اتخاذه. (4)
 الدافع: ال يتخذ القرار إال إذا كاف ىناؾ دافع التخاذه. (9)
التنبؤ: وذلؾ يتعمؽ بتقدير ما سيحدث في المستقبؿ؛ ألف معظـ نتائج القرارات تتعامؿ مع  (8)

 المستقبؿ.
 عدد البدائؿ: عادة ما يضع المتعمـ عددا مف الحموؿ لمشكمة واحدة.ت (6)
القيود: يواجو متخذ القرار عدة قيود يجب عميو أخذىا في االعتبار ليتأكد مف صحة  (0)

 وسالمة قرار منيا: درجة المخاطرة، ودرجة التأكد مف المردود، والخبرة، ومدة تنفيذ القرار. 
 خصائص عممية اتخاذ القرار: -8

 (896، 8..9عممية اتخاذ القرار بانيا: )رافع النصير وعماد عبد الرحيـ، تتسـ 
 عممية عقمية تكوف أحيانًا عميقة ومعقدة ومركبة وبخاصة عندما يكوف القرار ىامًا. (4)
 مستقبؿ(.  –حاضر  –عممية مستمرة عبر الزمف ) ماضي  (9)
 عممية ذات طبيعة تطورية متغيرة مترابطة المراحؿ والمكونات. (8)
 عقمية يمكف تطويرىا وتنميتيا مف خالؿ التعميـ والتدريب والممارسة. عممية (6)
عممية مقيدة بقيـ المتعمـ وعاداتو وخبراتو وىى المعايير التي يتـ اتخاذ القرار في  (0)

 ضوءىا.
 ( أف مف أىـ خصائص عممية اتخاذ القرار أنيا:496، 2..9ويرى محمود ىالؿ )

 تتأثر بعوامؿ اجتماعية بيئية. (4)
 ستمرة.عممية م (9)
 متنقمة مف مرحمة إلى أخرى. (8)
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 صعبة ومعقدة حيث أف ليا خطوات البد مف القياـ بيا. (6)
 تحتاج إلى وقت طويؿ، وذلؾ لجمع المعمومات واختيار البديؿ المناسب.  (0)
 العوامؿ المؤثرة في عممية اتخاذ القرار: -6

 (38، 8..9اتخاذ القرار تحكمو عدة عوامؿ مجتمعة ىى:) أحمد صادؽ عبد المجيد، 
اليدؼ مف القرار: أي قرار ُيفترض أنو يؤدى إلى تحقيؽ أىداؼ محددة بطريقة فعالة،  (4)

فالحافز وراء أي فرد ىو تحقيؽ ىدؼ معيف، ولذلؾ وجب عمى المتعمـ أف يتخذ قراره 
 وفقا لألىداؼ التي يسعى إلى تحقيقيا.

يختمؼ ظروؼ االختيار: يشتمؿ أي قرار ضمنيًا عمى فكرة االختيار، وىو نسبى و  (9)
باختالؼ الظروؼ التي يتـ فييا، فاالختيار في ظروؼ قيرية قد يختمؼ بدرجة كبيرة عف 

 االختيار في ظؿ ظروؼ غير قيرية.
البدائؿ المتاحة أو الممكنة: القرار ما ىو إال اختيار مف بيف مجموعة مف البدائؿ، وكثير  (8)

التفكير ىو طريقة لتبسيط مف القرارات تشتمؿ عمى فكرة " ىذا أـَ ذاؾ"، وىذا النوع مف 
 المشكالت المعقدة لدى المتعمـ.

( إلى أف ىناؾ عوامؿ تؤثر في 844 -.84، .9.4ولقد أشار وصؿ اهلل بف عبد اهلل )
قرار المتعمـ عمى الرغـ مف كونو قرار فردى إال أف ىذا القرار يتأثر بعوامؿ شخصية وعوامؿ 

اعؿ بيف تمؾ العوامؿ جميعًا، وأىـ ىذه العوامؿ اجتماعية وبيئية إال أنيا في األخير عممية تف
 ما يأتي:

العوامؿ الداخمية الشخصية والنفسية: تنبع ىذه العوامؿ مف المتعمـ نفسو، ولكنيا    ( أ)
ليست وليدة المحظة بؿ إنيا نتاج تفاعالت منذ مرحمة الطفولة إلى أف وصؿ إلى ما 

 وصؿ إليو، كما أف لمبيئة دور في تشكيميا وظيورىا.
لعوامؿ االجتماعية: تمعب العوامؿ البيئية واالجتماعية دورًا فعااًل في عممية اتخاذ القرار، ا ( ب)

القيـ االجتماعية  -المستوى االقتصادي والمكانة االجتماعية  -مثؿ:) العوامؿ األسرية
 المدرسة(. -األصدقاء واألقراف  -

عوامؿ المؤثرة في عممية ( أف ىناؾ مجموعة مف ال70)ب(، 7..9وذكر مجدي عبد الكريـ ) 
 اتخاذ القرار منيا: 

 األساس الذي يقوـ عميو القرار الجيد. (4)
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 الوسط المحيط باتخاذ القرار. (9)
 النواحي السيكولوجية لمتخذ القرار. (8)
 توقيت القرار. (6)
 الطريقة التي يتـ بيا توصيؿ القرار. (0)
 اشتراؾ المعنييف بالقرار أو مف يشمميـ. (4)

لمؤثرة في عممية اتخاذ القرار، فإنو يمكف التوصؿ إلى ضبط وعمى الرغـ مف تعدد العوامؿ ا
العممية بشكؿ منطقي ومعقوؿ، إذا توافرت فرص لتدريب المتعمميف عمى مواجية مواقؼ 
متنوعة؛ تستدعى اتخاذ قرارات وفؽ خطوات مدروسة وفي ضوء المعمومات، أو المعطيات 

 (.4.4، 7..9المتاحة.)فتحي عبد الرحمف جرواف، 
 ت اتخاذ القرار:ميارا -0

لقد استيدفت جيود الباحثيف حوؿ عممية اتخاذ القرار تحديد طبيعة ىذه العممية وتحميميا، 
واتفقوا جميعًا عمى أنيا نشاط عقمي يقـو عمى أساس االختيار بيف عدة بدائؿ ممكنة تجاه 

مراحؿ  قضية ما، بيدؼ اختيار البديؿ األمثؿ؛ مرورًا بعدد مف المراحؿ، وأف كؿ مرحمة مف
اتخاذ القرار ىى ميارة عقمية ضرورية: فتحديد المشكمة وجمع المعمومات تمثؿ جانب معرفي، 
كذلؾ فتحديد البدائؿ لممشكمة المطروحة وترتيبيا يمثؿ معالجة لمبدائؿ حسب أوزانيا إلى أف 

 (486، 4222تصؿ إلى مرحمة اتخاذ القرار.) صالح محارب، 
 (6.4، 9..9ميارات ىى: كماؿ عبد الحميد زيتوف )  وتتضمف عممية اتخاذ القرار خمس

 تحديد موقؼ اتخاذ القرار )تحديد القضية(. (4)
 جمع المعمومات المرتبطة بالقضية المراد اتخاذ القرار حياليا. (9)
 تحديد البدائؿ وتبعاتيا. (8)
 تحديد تتابع البدائؿ. (6)
 اختيار أفضؿ البدائؿ ) اتخاذ القرار(. (0)

( أف عممية اتخاذ القرار تتضمف عدة 497 -494)أ(،  7..9وذكر مجدي عبد الكريـ،) 
 ميارات ىى: 
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تشخيص المشكمة وتحديد اليدؼ: يرتبط تشخيص المشكمة باختيار البدايات المتعمقة  (4)
تعمقا مباشرا بالمشكمة، والمعمومات تمكف متخذ القرار مف تحديد الخصائص التي تميز 

 أسباب المشكمة.
ـ بتحميؿ المشكمة مف حيث أسبابيا مستخدمًا البيانات تحميؿ المشكمة: حيث يقـو المتعم (9)

 والمعمومات لحميا.
تحديد البدائؿ الممكنة: تفيد البيانات والمعمومات في التعرؼ عمى بدائؿ الحؿ، وتحديد  (8)

 النتائج المتوقعة.
اختيار البديؿ األفضؿ: يستعيف متخذ القرار في عممية االختيار بمجموعة مف المعايير  (6)

الدقة والموضوعية في االختيار، مثؿ المعمومات المتاحة عف ظروؼ البيئة التي توفر 
 المحيطة ومدى مساعدتيا لتنفيذ البديؿ.

 متابعة التنفيذ وتقويـ النتائج القرار. (0)
 العالقة بيف عمميتي اتخاذ القرار وحؿ المشكالت: -4

الت فكثيرًا ما تجدر اإلشارة ىنا إلى توضيح العالقة بيف عمميتي اتخاذ القرار وحؿ المشك
يحدث التباس لدى األفراد في عدـ القدرة عمى التفريؽ بينيما، أو يظف البعض أنيما نفس 

 العممية أحيانًا.
( إلى أف العالقة بيف اتخاذ القرار وحؿ .09، 0..9وقد أشار زيف العابديف شحاتو )

ينتيي بحؿ ليا، المشكالت تتحدد أوجو الشبو بينيما في أف كؿ منيما يبدأ بعرض المشكمة و 
 كما أف كؿ منيما يجرى تقييما لمبدائؿ. 

( أف ىناؾ أوجو شبو عديدة بيف عمميتي اتخاذ القرار 4.3، 7..9وذكر فتحي جرواف )
وحؿ المشكالت، فكالىما تتضمف سمسمة مف الخطوات التي تبدأ بمشكمة ما وتنتيي بحؿ، 

عايير مختارة بيدؼ الوصوؿ إلى قرار وكالىما تتضمف إجراء تقييـ لمبدائؿ المتنوعة في ضوء م
نيائي، والفرؽ األساسي بينيما ىو إدراؾ الحؿ: ففي عممية حؿ المشكمة يبقى المتعمـ دوف 
إجابة شافية ويحاوؿ أف يصؿ إلى حؿ عممي ومعقوؿ لممشكمة، وفي عممية اتخاذ القرار قد 

موؿ المحققة ليدفو، يبدأ المتعمـ بحموؿ ممكنة وتكوف ميمتو الوصوؿ إلى أفضؿ ىذه الح
 وىناؾ فروؽ أخرى بينيما منيا ما يأتي:
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تؤدي القيـ دورًا أكبر في عممية اتخاذ القرار، وبخاصة عند تحميؿ البدائؿ وتقدير  (4)
 أىمية المعايير.

يتـ تقييـ البدائؿ في اتخاذ القرار بصورة دفعة واحدة وليس خطوة خطوة كما ىو الحاؿ  (9)
 في حؿ المشكالت.

 خاذ القرار معايير كمية ونوعية لمحكـ عمى مدى مالئمة البديؿ.تستخدـ في ات (8)
ال يوجد في عممية اتخاذ القرار بديؿ واحد صحيح، فقد يكوف ىناؾ أكثر مف بديؿ واحد  (6)

 مقبوؿ.
 أىمية ميارات اتخاذ القرار: -7

 يعيش المتعمـ أف إذ المتعمـ؛ مباشر بحياة بشكؿ القرار في ارتباطو أىمية اتخاذ تتضح
 باآلخريف، عالقاتو تمس وقد أسرتو، تمس وقد تمسو، قد يومياً  قرارات يتخذىا بواسطة حياتو
 واجيتو التي والمشاكؿ المواقؼ تعدد بسبب حصرىا عميو بحيث يستحيؿ كثيرة قرارات وىي

 بقرار لحميا وتصدى
وتزداد أىمية اتخاذ القرار لدى المتعمـ إذا تطمب األمر البت بيف أمريف متضاديف مما 

 (49،  9.49يجعؿ القرار أكثر صعوبة أو عمى درجة مف الخطورة.) ىند رشدي،
وقد اىتمت العديد مف الدراسات واألبحاث بدراسة ميارات اتخاذ القرار لدى المتعمميف، 

، عمرو (9.44أحمد خميفة )(، 9.40، أحمد حسنى )(.9.4حاتـ مصطفي )ومنيا دراسة: 
ت إلى أىمية تنمية ميارات اتخاذ القرار باستخداـ (. حيث أشارت ىذه الدراسا9.44أحمد )

 استراتيجيات تعمـ فعالة تدرب المتعمميف عمى اتخاذ القرار السميـ. 
 ما سبؽ يشير إلى أف: 

 تتوقؼ جميع نشاطات المتعمـ عمى اتخاذ قرارات تجاه كؿ منيا. (4)
عؿ القرار تتضح أىمية القرار إذا كاف األمر يتطمب البت بيف أمريف متضاديف مما يج (9)

 صعبًا أو فيو مخاطرة.
 اتخاذ القرار ىو السبيؿ الوحيد لبموغ األىداؼ المحددة. (8)
أشارت العديد مف الدراسات إلى أىمية ميارات اتخاذ القرار وضرورة العمؿ عمى تنميتيا  (6)

مف خالؿ التدخؿ التدريسي باستخداـ استراتيجيات تعمـ فعالة تدرب المتعمميف عمى اتخاذ 
 يـ.القرار السم
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 دور المعمـ في تنمية ميارات اتخاذ القرار: -3
إف لممعمـ دورًا تربويًا تعميميًا كبيرًا فيما يطرح مف أنشطة تالئـ إمكانات المتعمميف 
لتحفيزىـ عمى التفكير السميـ وتنمية ما لدييـ مف قدرات عقمية والتي مف ضمنيا ميارة اتخاذ 

 (.03، 3..9القرار)فريدة محمد حسف، 
لمتعمـ يستطيع استيعاب وفيـ عممية اتخاذ القرار مف خالؿ ما يطرحو المعمـ مف حيث أف ا

مواقؼ ومشكالت مف واقع الحياة الدراسية أو الحياة اليومية، كذلؾ يستطيع المعمـ مف خالؿ 
تواصمو مع تالميذه أف يغرس في نفوسيـ الثقة؛ بيدؼ المبادرة مف جانبيـ التخاذ قرارات، 

ذا تـ تدريب الت الميذ عمى اتخاذ قرارات صحيحة، فإنو يستطيع اتخاذ القرارات المناسبة وا 
 (   74 -43، 9..9بمفرده في حياتو المستقبمية. )فييـ مصطفي، 

وعمى المعمـ إذا أراد مساعده تالميذه عمى اتخاذ قرارات، فعميو بداية أف يعرض عمييـ 
الفيـ ال يتخذوف قرارًا منطقيًا. ومع  البدائؿ التي يمكف أف يفيموا مترتباتيا، ألنيـ دوف ذلؾ

استمرار التدريب يمكف زيادة عدد البدائؿ ودرجة تعقيدىا بحيث تعزز ثقتيـ بأنفسيـ وبقدرتيـ 
 (.4.3، 7..9عمى اتخاذ القرارات ) فتحي جرواف، 

وأشارت األبحاث في مجاؿ تنمية ميارة اتخاذ القرار بأنو عمى المعمـ تدريب المتعمـ عمى 
المشكمة وتحميميا إلى أجزاء صغيرة، لكي تتـ معالجتيا عمى مراحؿ ثـ البدء في تنفيذ تقسيـ 

المراحؿ األسيؿ أو المبكرة أواًل، ثـ تقييـ مختمؼ البدائؿ بإعداد قائمة بالجوانب االيجابية 
والسمبية لكؿ بديؿ؛ عمى أف يقـو بتحديد قيمة لكؿ مف ىذه الجوانب حيث أف بعض ىذه 

أىمية مف غيره، وبذلؾ يمكف تحسيف عممية اتخاذ القرار عف طريؽ تحديد  الجوانب أكثر
 (.63، 9..9معايير الحكـ عمى البدائؿ قبؿ إجراء التقييـ الفعمي ليا. )نواؿ محمد، 

وقد خمص الباحث إلى ىناؾ عدد مف األدوار لممعمـ يراعييا لتنمية ميارات اتخاذ القرار 
 لدى المتعمميف وىى:

تقديـ أنشطة تعميمية لممتعمميف تناسب إمكاناتيـ العقمية وتحفيزىـ عمى التفكير السميـ  (4)
 أثناء الحؿ.

طرح مشكالت تعميمية ذات حموؿ متعددة عمى المتعمميف وتشجيعيـ عمى المقارنة بيف  (9)
ىذه الحموؿ واستخالص سمبيات وايجابيات كؿ منيا ومف ثـ تحديد أنسبيا لممشكمة 

 المطروحة.
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 ة الفرص أماـ المتعمميف إلبداء أرائيـ واتخاذ القرار تجاه بعض المواقؼ.إتاح (8)
تدريب المتعمموف عمى تقسيـ حؿ المشكمة الرياضية إلى مراحؿ تبدأ بتحديد المشكمة  (6)

وتحميميا، ثـ تحديد المعمومات المتعمقة بيا، ثـ تحديد طرؽ حميا، ثـ تنفيذ أنسب 
 الطرؽ لموصوؿ إلى أفضؿ حؿ ممكف ليا.

توجيو أنظار المتعمميف إلى أف اختيار الحؿ المناسب لممشكمة الرياضية يتـ في ضوء  (0)
 مجموعة مف المعايير المحددة كالوقت والبعد عف التعقيد والوضوح....الخ.

 إجراءات البحث:

 قاـ الباحث باإلجراءات اآلتية:
 لمنظـ ذاتيًا.االطالع عمى بعض المراجع والدراسات التي تناولت استراتيجيات التعمـ ا (4

وتـ ذلؾ بيدؼ االستفادة منيا في بناء أنشطة التعمـ وفقا الستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا 
 المتبعة في البحث.

 اختيار المحتوى العممي وتحميمو  (9
تـ االطالع عمى مقرر اليندسة واختيار وحدة "الزوايا واألقواس في الدائرة" إلعادة صياغتيا 

لتعمـ المنظـ ذاتيًا، وقد تـ تحميؿ محتوى الوحدة إلى جوانب التعمـ وفقا الستراتيجيات ا
 الميارات(.   -التعميمات  –اآلتية ) المفاىيـ 

 التأكد مف صدؽ تحميؿ المحتوى (أ 
تـ عرض نتائج التحميؿ مصحوبة باستطالع رأي عمى السادة المحكميف مف المتخصصيف 

ائج التحكيـ بأف مجموعة المفاىيـ في مجاؿ المناىج وطرؽ تدريس الرياضيات وأقرت نت
 والتعميمات والميارات ىى الموجودة فعاًل بالوحدة. 

 حساب ثبات تحميؿ المحتوى (ب 
أشارت نتائج تحميؿ المحتوى إلى أف معامالت ثبات تحميؿ المحتوى لمختمؼ جوانب التعمـ 

ثبات بيف ) المتضمنة في الوحدة كانت عمى درجة عالية مف الثبات؛ حيث تراوحت معامالت ال
..33- ..26 .) 

 تحديد استراتيجية التعمـ  (8
 لتحديد استراتيجية التعمـ المالئمة قاـ الباحث بالخطوات اآلتية:
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  االطالع عمى بعض الدراسات السابقة التي تناولت استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا مع
منظـ ذاتيًا التي تالميذ المرحمة اإلعدادية، بيدؼ التعرؼ عمى استراتيجيات التعمـ ال

 تناولتيا ىذه الدراسات الستخداميا بالبحث الحالي. 
  إعداد قائمة باستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا، وتـ عرضيا عمى السادة المحكميف

المتخصصيف في التربية لمتعرؼ عمى استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا األكثر مناسبة 
 كف استخداميا في ىذا البحث. لتالميذ المرحمة اإلعدادية والتي يم

وبناًء عمى نتائج استطالع رأى السادة المحكميف، وما أشارت إليو الدراسات السابقة حوؿ 
استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا المناسبة لتالميذ المرحمة اإلعدادية تـ تحديد االستراتيجية 

الضبط  -ط ووضع األىداؼالمستخدمة في ىذا البحث واشتممت عمى استراتيجيات: ) التخطي
تعمـ األقراف(، وتـ  -طمب العوف -المراقبة الذاتية -التنظيـ -التسميع -التقييـ الذاتي -البيئي

( مخطط لمراحؿ استراتيجية التعمـ المستخدمة 4وضعيا في ثالث مراحؿ، ويوضح شكؿ)
 بالبحث الحالي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخطط مراحؿ االستراتيجية (4شكؿ)                             

 المرحمة الثانية

 المرحمة الثالثة

 المرحمة األولى

المراقبة  استراتيجية -التسميع استراتيجية 
 –التنظيـ استراتيجية  -الذاتية 

 تعمـ األقراف استراتيجية 

 استراتيجية الضبط البيئي
 التخطيط استراتيجية -
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عت إجراءات التدريس المتبعة في كؿ درس مف دروس وحدة "الزوايا واألقواس في وقد خض
الدائرة" إلى مراحؿ استراتيجية التعمـ المستخدمة، ومرت إجراءات التدريس بكؿ درس بثالث 

 مراحؿ كاألتي:
 مرحمة التمييد والتخطيط: -4
ة بموضوع الدرس يقـو المعمـ بإثارة اىتماـ التالميذ بتوجيو عدد مف األسئمة المرتبط -

 والتي تنشط المعرفة السابقة لدييـ وحث التالميذ عمى اإلجابة عنيا.
 يقـو المعمـ بتوزيع أوراؽ العمؿ الخاصة بالدرس عمى التالميذ. -
يكمؼ المعمـ التالميذ بقراءة الدرس بالكتاب المدرسي قراءة متأنية وتوجيييـ لتحديد  -

 ابيا بنياية الدرس.نواتج التعمـ ليذا الدرس والتي يمكف اكتس
كمؼ التالميذ بتسجيؿ نواتج التعمـ التي يتـ االتفاؽ عمييا والتي يمكف اكتسابيا مف ىذا  -

 ( بأوراؽ عمؿ التمميذ.4الدرس في الجدوؿ الموجود بنشاط )
يناقش المعمـ التالميذ حوؿ اإلجراءات والوسائؿ الالزمة لدراسة موضوع الدرس ويشجع  -

 لتحقيؽ نواتج التعمـ المحددة.  التالميذ عمى بذؿ الجيد
 مرحمة التنظيـ والمراقبة الذاتية:  -9
يوجو المعمـ التالميذ إلى قراءة المعطيات الموجودة في كؿ نشاط جيدًا وأف يسأؿ التمميذ  -

 نفسو كيؼ أصؿ مف  المعطيات إلى ما ىو مطموب. 
فكير( أثناء اإلجابة يطمب المعمـ مف التمميذ أف يكوف واعيًا بعمميات نشاطو العقمي ) الت -

 عف األنشطة المختمفة )مراقبة ذاتية(.
 يكمؼ المعمـ التمميذ بتحديد العقبات التي تواجو أثناء اإلجابة عف النشاط. -
 يطمب المعمـ مف التمميذ أف يحدد كيؼ يتغمب عمى ىذه العقبات؟ -
ـ ( أذا فشؿ يوجو المعمـ التمميذ إلى طمب المساعدة األكاديمية )مف أحد زمالئو أو المعم -

 في التغمب عمى العقبات.
يتابع المعمـ التالميذ أثناء اإلجابة عف أنشطة الدرس، ويقدـ ليـ العوف والمساعدة  -

 والتشجيع والتعزيز المناسب ليـ حتى ينتيي كؿ منيـ مف استكماؿ النشاط.
يدؼ يطمب المعمـ مف التمميذ مشاركة أقرأنو في مناقشة ما تـ الوصوؿ إليو مف نتائج؛ ب -

 االستفادة مف بعضيما البعض ولتحقيؽ مستوى أفضؿ مف التعمـ.
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 مرحمة التقويـ الذاتي: -8
يكمؼ المعمـ التالميذ باإلجابة عف أسئمة التقويـ بأوراؽ العمؿ الخاصة بيـ وأف   -

 يستخدموا المفاىيـ والتعميمات التي تـ اكتسابيا في حؿ ىذه التماريف.
 بة أسئمة التقويـ الذاتي ويوفر ليـ التغذية المرتدة.يتابع المعمـ التالميذ أثناء إجا  -
بعد انتياء التالميذ مف إجابة أسئمة التقويـ يجيب المعمـ عف أسئمة التقويـ عمى السبورة  -

حتى يستطيع كؿ تمميذ تحديد األسئمة التي تمكف مف اإلجابة عنيا، واألسئمة التي لـ 
 يتمكف مف إجابتيا بصورة مرضية. 

 التالميذ بتسجيؿ أسباب إخفاؽ كؿ منيـ في إجابة أسئمة التقويـ.  يكمؼ المعمـ  -
 يوجو المعمـ التالميذ لالستفادة مف األخطاء الحالية لعدـ الوقوع فييا مرة أخرى. -
 إعداد مواد وأدوات البحث (6
 )أ( إعداد أوراؽ عمؿ التمميذ: 

وحدة "الزوايا تـ إعداد أوراؽ عمؿ التمميذ الخاصة بكؿ درس؛ عف طريؽ إعادة صياغة 
 واألقواس في الدائرة" وفقا إلجراءات استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا.

 )ب( إعداد دليؿ المعمـ: 
ىدؼ إعداد دليؿ المعمـ لوحدة "الزوايا واألقواس في الدائرة" إلى مساعدة المعمـ في تنفيذ 

 دروس ىذه الوحدة وفقًا الستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا.
 ف دليؿ المعمـ األتي:وقد تضم

 تحديد نواتج التعمـ العامة لوحدة  "الزوايا واألقواس في الدائرة" :  (4
 نبذة مختصرة عف استراتيجيات  التعمـ المنظـ ذاتيًا:  (9
شكؿ تخطيطي لمراحؿ تنفيذ استراتيجية التعمـ المنظـ ذاتيًا، وشرح مفصؿ لكيفية تنفيذ  (8

 يوضح دور المعمـ ودور التمميذ في كؿ مرحمةمراحؿ استراتيجية التعمـ المنظـ ذاتيًا 
 األدوات والوسائؿ التعميمية المستخدمة في تدريس وحدة "الزوايا واألقواس في الدائرة". (6
تخطيط الدروس بدليؿ المعمـ: تـ تخطيط الدروس وفقا إلجراءات استراتيجيات التعمـ  (0

 المنظـ ذاتيًا.
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 )ج( إعداد مقياس ميارات اتخاذ القرار:
المقياس إلى قياس ميارات اتخاذ القرار لدى تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي، وقد تـ ىدؼ 

ًً لمخطوات  إعداد مقياس ميارات اتخاذ القرار في وحدة " الزوايا واألقواس في الدائرة" وفقًا
 اآلتية:

 تحديد أبعاد ومواصفات  المقياس:  (1)
الميارات الفرعية التخاذ القرار، تضمف المقياس خمسة أبعاد رئيسية يمثؿ كؿ منيا ميارة مف 

 وىى:
وتعنى قدرة التمميذ عمى تحديد المشكمة اليندسية ميارة فيـ وتحديد المشكمة اليندسية:   -

دراؾ جوىر المشكمة اليندسية واليدؼ  وأبعادىا المختمفة وتحديد المعطيات والمطموب وا 
 المطموب تحقيقو.

ى قدرة التمميذ عمى جمع البيانات وتعنميارة جمع البيانات المرتبطة بالمشكمة:  -
والمعمومات المرتبطة بالمشكمة اليندسية، ومف ثـ دراستيا دراسة دقيقة ووافية بحيث يتـ 

 تنقيحيا واستبعاد المعمومات غير الدقيقة أو غير الموضوعية.
وتعنى قدرة التمميذ عمى تحديد وحصر مجموعة مف الحموؿ  والبدائؿ ميارة توليد البدائؿ:  -

  ي يظف أنيا تصمح كحؿ لممشكمة اليندسية. الت
قدرة التمميذ عمى دراسة ومقارنة نتائج البدائؿ  وتعنى ميارة دراسة وتقويـ ىذه البدائؿ: -

الممكنة لمشكمة ىندسية مف حيث االيجابيات والسمبيات وتتـ ىذه المقارنة في ضوء كؿ 
ترتيب ىذه البدائؿ حسب المعطيات والمعمومات المحيطة بالمشكمة اليندسية ثـ يقـو ب

 أولويتيا في تحقيؽ أفضؿ حؿ لممشكمة اليندسية.
قدرة التمميذ عمى اختيار  وتعنىميارة  اختيار أفضؿ البدائؿ  " أفضؿ حؿ لممشكمة:   -

 البديؿ الذي يتوفر فيو أعمى مستوى مف االيجابية والفاعمية لحؿ المشكمة اليندسية. 
 صياغة  الصورة األولية لممقياس :  (2)

تـ صياغة مفردات المقياس في صورة مواقؼ تتطمب مف التمميذ تحديد استجابتو تجاه كؿ 
( مفردة موزعة عمى أبعاد المقياس .9منيا، وقد تضمف المقياس في صورتو األولية )

 الخمسة بواقع أربع مفردات لكؿ ميارة فرعية.
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 صياغة تعميمات المقياس: (3)
حة وسيمة الفيـ بالنسبة لعينة البحث واشتممت تـ صياغة تعميمات المقياس بحيث تكوف واض

 عمى:
 التاريخ(. –الفصؿ   –المدرسة  –بيانات التمميذ ) االسـ  -
  تحديد  واضحًا لطريقة اإلجابة عف مفردات المقياس. -
 تحديد زمف تطبيؽ المقياس االفتراضي. -
 مثاؿ استرشادي لمتمميذ يوضح كيفية اإلجابة عف عبارات  المقياس. -
  اح تصحيح المقياسإعداد مفت (4)
 تحكيـ مواد وأدوات البحث. (0

تـ عرض مواد وأداة البحث مصحوبة باستطالع رأي عمى مجموعة مف السادة المحكميف، 
بيدؼ التعرؼ عمى أرائيـ ومالحظاتيـ حوؿ مدى تحقيؽ مواد وأداة البحث لمغرض المراد 

المغوية والعممية لبعض منيا. وقد أشار السادة المحكموف إلى بعض التعديالت في الصياغة 
مفردات المقياس، وبعد إجراء التعديالت المطموبة أصبحت مواد وأداة البحث جاىزًة لمتجريب 

 االستطالعي.
 التجريب االستطالعي لمواد وأدوات البحث: (4

( تمميذ 88تـ إجراء التجريب االستطالعي لمواد وأداة البحث عمى عينة عشوائية قواميا )
الث اإلعدادي بمعيد بنيف سوىاج؛ وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى مدى مف تالميذ الصؼ الث

مناسبة مواد وأداة البحث لمتطبيؽ عمى تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي، باإلضافة إلى ضبط 
أدوات البحث إحصائيًا. وقد أظير التطبيؽ االستطالعي لمواد وأدوات البحث أنو ال توجد أي 

 يـ.شكوى مف التالميذ أثناء التطبيؽ عمي
وتضمف ضبط المقياس إحصائيًا ما الضبط اإلحصائي لمقياس ميارات اتخاذ القرار:  ♦

 يأتي:
 حساب زمف تطبيؽ المقياس  -أ 

% مف التالميذ  70تـ حساب زمف تطبيؽ المقياس مف خالؿ حساب الزمف الذي استغرقو 
 دقيقة.( .0إلجابة فقرات المقياس. وتبيف أف زمف اإلجابة عف فقرات المقياس يقدر ب )
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 صدؽ االتساؽ الداخمي: -ب 
تـ تحديد االتساؽ الداخمي لمقياس ميارات اتخاذ القرار عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف 

( 9درجة كؿ مفردة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو المفردة وكانت النتائج كما بجدوؿ )
 (:8وجدوؿ)
ردة والدرجة الكمية لمبُعد الذي تنتمي معامالت االتساؽ الداخمي بيف درجة كؿ مف(9جدوؿ )

 إليو المفردة.
 معامؿ االتساؽ رقـ المفردة أبعاد المقياس معامؿ االتساؽ رقـ المفردة أبعاد المقياس

 تحديد المشكمة

4 ..343** 
 تقويـ البدائؿ

44 ..439** 
9 ..734** 49 ..374** 
8 ..7.2** 

 اختيار أفضؿ بديؿ

48 ..439** 
6 ..4.6** 46 ..374** 

 جمع المعمومات

0 ..242** 40 ..439** 
4 ..087** 44 ..374** 
7 ..242** 

 توليد البدائؿ

47 ..337** 
3 ..244** 43 ..628** 

 تقويـ البدائؿ
2 ..370** 42 ..446** 

4. ..690* 9. ..337** 

س وبعضيا البعض وبينيا وبيف حساب معامؿ االرتباط بيف درجات أبعاد المقيا كما تـ
 ( األتي:8الدرجة الكمية لممقياس، كما في جدوؿ )

معامالت االتساؽ الداخمي بيف درجة كؿ ُبعد مف أبعاد مقياس ميارات اتخاذ القرار  ( 8جدوؿ)
 والدرجة الكمية لممقياس

جمع  أبعاد المقياس
اختيار أفضؿ  تقويـ البدائؿ توليد البدائؿ المعمومات

 المقياس ككؿ بديؿ

 **289.. **248.. **.33.. **280.. **390.. تحديد المشكمة
 **248.. **.26.. **294.. **200.. ػػػػػػػػػػػػػػػ جمع  المعمومات

 **227.. **238.. **246.. ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ توليد البدائؿ
 **278.. **263.. ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ تقويـ البدائؿ

 **230.. ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػ اختيار أفضؿ بديؿ
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حيث اشارت النتائج الى أف معامالت ارتباط كؿ مفردة والبعد الذي تنتمي إليو دالة 
المقياس الخمسة وبعضيا إحصائيًا في أبعاد المقياس الخمسة. كما أف معامالت ارتباط أبعاد 

البعض وبينيا وبيف الدرجة الكمية لممقياس دالة إحصائيًا؛ مما يشير إلى أف المقياس يتميز 
 بدرجة عالية مف الصدؽ.

 صدؽ المحتوى أو المضموف )صدؽ المحكميف(: -ج 
تـ عرض المقياس عمى السادة المحكميف، الذيف أجمعوا عمى أف المقياس يقيس ما وضع 

 جراء التعديالت التي أشار إلييا السادة المحكموف.     لقياسو بعد إ
 حساب ثبات المقياس:  -د 

تـ حساب معامؿ ثبات مقياس ميارات اتخاذ القرار وأبعاده الخمسة عف طريؽ حساب 
 ( األتي:6، وكانت النتائج كما بجدوؿ )" Cronbach"( كرونباخ  معامؿ ثبات الفا )

 ات مقياس اتخاذ القرار وأبعادهمعامالت الفا كرونباخ لثب (6جدوؿ )
 معامؿ الثبات البياف

 422.. تحديد المشكمة
 324.. جمع المعمومات
 787.. توليد البدائؿ
 7.4.. تقويـ البدائؿ

 424.. اختيار البديؿ األفضؿ
 204.. المقياس ككؿ

( أف معامؿ ثبات مقياس اتخاذ القرار، وأبعاده المختمفة عمى درجة 6يوضح جدوؿ )
 مقبولة مف الثبات.

 الصورة النيائية لمقياس اتخاذ القرار  ♦
بعد ضبط مقياس اتخاذ القرار إحصائيًا أصبح المقياس في صورتو النيائية ويتضمف 

( مفردة موزعة عمى أبعاد المقياس الخمسة، كما تـ إعداد الصورة النيائية لمفتاح .9)
 تصحيح المقياس.
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 هاتنفيذ تجـربة البحـث وتفسير نتائج

 ىدؼ تنفيذ تجربة البحث إلى اإلجابة عف اسئمة البحث واختبار صحة فروضو.
 تحديد متغيرات البحث: -4
استراتيجيات  تدريس وحدة "الزوايا واألقواس في الدائرة" باستخداـالمتغير المستقؿ:  (أ 

 التعمـ المنظـ ذاتيًا 
  ميارات اتخاذ القرار في ميارات المتغير التابع:  (ب 
 ات والظروؼ الفيزيقية: ضبط بعض المتغير  -9

ضبط المغيرات الخارجية والتأكد مف تكافؤ مجموعتي البحث في جميع النواحي ما عدا تـ 
 التعرض لممتغير المستقؿ. 

 التطبيؽ القبمي لمقياس ميارات اتخاذ القرار: -8
تـ تطبيؽ مقياس ميارات اتخاذ القرار عمى تالميذ مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية 

يذ تجربة البحث. وتـ حساب الداللة اإلحصائية باستخداـ اختبار "ت" لعينتيف قبؿ تنف
مستقمتيف، لمتأكد مف تكافؤ المجموعتيف التجريبية والضابطة في اتخاذ القرار ككؿ وفي ميارتو 

 (:0المختمفة، وكانت النتائج كما بجدوؿ )
بية والضابطة في داللة الفروؽ بيف درجات تالميذ مجموعتي البحث التجري (0جدوؿ )

 التطبيؽ القبمي لمقياس اتخاذ القرار

االنحراؼ  المتوسط العدد المجموعة الميارات
 المعياري

درجة 
 الحرية

"ت" 
 المحسوبة

"ت" الجدولية عند 
 (0...مستوى )

التجريبية  تحديد المشكمة
 الضابطة

89 
89 

..02 

..70 
4.03 
4.44 

49 

..60 

4.22 
 جمع المعمومات

التجريبية 
 ابطةالض

89 
89 

..46 

..72 
4.67 
4.98 ..64 

 توليد البدائؿ
التجريبية 
 الضابطة

89 
89 

..44 

..27 
4..7 
4..4 ..80 

 تقويـ البدائؿ
التجريبية 
 الضابطة

89 
89 

..36 

..79 
..29 
..34 

..03 
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التجريبية  اختيار أفضؿ بديؿ
 الضابطة

89 
89 

..42 

..33 
..73 
4..4 ..38 

ريبية التج المقياس ككؿ
 الضابطة

89 
89 

0.67 
0.0. 

9.42 
9.88 

...0 

( أف قيمة "ت" المحسوبة لمقياس اتخاذ القرار ومياراتو الفرعية أقؿ مف 0ويتضح مف جدوؿ )
(؛ مما يدؿ عمى تكافؤ مجموعتي البحث في 0...قيمة "ت" الجدولية عند مستوى داللة )

 اتخاذ القرار قبؿ تنفيذ تجربة البحث.
 موعتي البحثالتدريس لمج -6
قاـ الباحث بالتدريس لممجموعة التجريبية وفقًا لما ىو التدريس لممجموعة التجريبية :   (أ 

   مخطط لو في دليؿ المعمـ.
قاـ الباحث بالتدريس لممجموعة الضابطة بالطريقة التدريس لممجموعة الضابطة :  (ب 

 المعتادة. 
وحدة "الزوايا واألقواس في بعد االنتياء مف تدريس التطبيؽ البعدي ألدوات البحث:   (ج 

الضابطة(، تـ تطبيؽ أدوات البحث عمى تالميذ  –الدائرة" لمجموعتي البحث )التجريبية 
 المجموعتيف.

 تصحيح أداة البحث -0
بعد االنتياء مف التطبيؽ البعدي ألداة البحث تـ تصحيحيا، وقد تـ تفريغ درجات 

 لمعالجتيا إحصائيًا. مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية في جداوؿ تمييداً 
 نتائج البحث: -4

نص سؤاؿ البحث عمى: "ما فاعمية استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا في تعمـ وحدة "الزوايا 
 واألقواس في الدائرة" عمى ميارات اتخاذ القرارات لدى تالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي؟

 والذي ينص عمى:تمت اإلجابة عف سؤاؿ البحث مف خالؿ اختبار صحة فرض البحث  
( بيف متوسطات درجات تالميذ 0..."ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى)

الصؼ الثالث اإلعدادي الذيف درسوا وحدة "الزوايا واألقواس في الدائرة" باستخداـ استراتيجيات 
يقة التعمـ المنظـ ذاتيًا، وتالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي الذيف درسوا نفس الوحدة بالطر 
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جمع  -المعتادة في التطبيؽ البعدي لمقياس اتخاذ القرار في ميارات ) تحديد المشكمة
 اختيار البديؿ األفضؿ(". -تقويـ البدائؿ -توليد البدائؿ -المعمومات

والختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب قيمة "ت" لممقارنة بيف متوسطات درجات تالميذ 
تطبيؽ البعدي لمقياس ميارات اتخاذ القرار، وكانت المجموعتيف الضابطة والتجريبية في ال

 (:  4النتائج كما ىو موضح في جدوؿ )
داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات تالميذ مجموعتي البحث في التطبيؽ البعدي  (4جدوؿ)

 مياراتو الفرعية لمقياس اتخاذ القرار  و
 المتوسط العدد المجموعة الميارات

االنحراؼ 
 المعياري

درجة 
 حريةال

"ت" 
 المحسوبة

"ت" الجدولية عند 
 (0...مستوى )

التجريبية  تحديد المشكمة
 الضابطة

89 
89 

44.26 
2.64 

9.948 
4.240  

49 

6.383 

4.22 

التجريبية  جمع المعمومات
 الضابطة

89 
89 

44.67 
2.42 

4.824 
4.696 

0..49 

 توليد البدائؿ
التجريبية 
 الضابطة

89 
89 

4..33 
2.86 

4.883 
4.044 6.936 

التجريبية  تقويـ البدائؿ
 الضابطة

89 
89 

4..0. 
3.34 

4.4.4 
4.624 6.804 

التجريبية  اختيار أفضؿ بديؿ
 الضابطة

89 
89 

4..73 
2..8 

4.034 
4.737 6.688 

 المقياس ككؿ
 4.406 00.04 89 التجريبية

4.449 
 0.328 64.93 89 الضابطة

" المحسوبة لميارات اتخاذ القرار الفرعية والمقياس ككؿ وتشير النتائج إلى أف قيمة "ت
أكبر مف قيمة "ت" الجدولية، وىذا يدؿ عمى أف ىناؾ فروقًا ذات داللة إحصائية بيف 
متوسطات درجات تالميذ المجموعتيف الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي لمقياس اتخاذ 

 ديمو ليصبح عمى النحو اآلتي:القرار، وعمى ىذا األساس تـ رفض فرض البحث وتع
( بيف متوسطات درجات تالميذ 0..." توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى )

الصؼ الثالث اإلعدادي الذيف درسوا وحدة "الزوايا واألقواس في الدائرة" باستخداـ استراتيجيات 
الوحدة بالطريقة التعمـ المنظـ ذاتيًا، وتالميذ الصؼ الثالث اإلعدادي الذيف درسوا نفس 

جمع  -المعتادة في التطبيؽ البعدي لمقياس اتخاذ القرار في ميارات ) تحديد المشكمة
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اختيار البديؿ األفضؿ( لصالح التالميذ الذيف درسوا  -تقويـ البدائؿ -توليد البدائؿ -المعمومات
 الوحدة باستخداـ استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا " 

 ت التعمـ المنظـ ذاتيًا في اتخاذ القرار:حجـ  أثر  استراتيجيا
( حجـ أثر استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا في اتخاذ القرار ومياراتو 7يوضح جدوؿ )

 الفرعية لدى تالميذ المجموعة التجريبية.
حجـ أثر استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا في اتخاذ القرار  ومياراتو الفرعية  لدى  (7جدوؿ )

 لمجموعة التجريبية.تالميذ ا
 حجـ األثر مربع إيتا درجة الحرية قيمة "ت" المحسوبة الميارات

d 
الداللة 
 العممية

 6.383 تحديد المشكمة

49 

 كبير 4.99 976..
 كبير 4.93 929.. 49..0 جمع المعمومات

 كبير 3..4 993. 6.936 توليد البدائؿ
 كبير .4.4 986.. 6.804 تقويـ البدائؿ

 كبير 4.49 .96.. 6.688 ر أفضؿ بديؿاختيا
 كبير 4.04 872.. 4.449 المقياس ككؿ

وتشير النتائج إلى أف قيمة حجـ أثر استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا في اتخاذ القرار 
(، وىذا يدؿ عمى أف 3..ومياراتو الفرعية لدى تالميذ المجموعة التجريبية أكبر مف )

منظـ ذاتيًا أثرًا كبيرًا في اتخاذ القرار ككؿ ومياراتو الفرعية لدى تالميذ الستراتيجيات التعمـ ال
 المجموعة التجريبية.

 حساب فاعمية استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا في ميارات اتخاذ القرار:
( حساب فاعمية استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا في اتخاذ القرار ككؿ 3يوضح جدوؿ )

رعية لدى تالميذ المجموعة التجريبية وذلؾ بحساب نسبة الكسب المعدؿ وفى مياراتو الف
 ؿ"بالؾ".
 
 
 
 

2
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حساب فاعمية استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا في  مقياس اتخاذ القرار  ككؿ  (3جدوؿ)
 ومياراتو  الفرعية لدى تالميذ المجموعة التجريبية

 المتوسط القبمي  الميارات
M1 

 المتوسط البعدي
 M2 

 جة الكميةالدر 
P 

نسبة الكسب المعدؿ ؿ 
 M G"بالؾ" 

 4.66 44 44.26 02.. تحديد المشكمة
 4.83 44 44.67 46.. جمع المعمومات

 .4.8 44 33..4 44.. توليد البدائؿ
 4.96 44 .0..4 36.. تقويـ البدائؿ

 4.93 44 73..4 42.. اختيار أفضؿ بديؿ
 .4.8 .3 00.04 0.67 المقياس ككؿ

لنتائج إلى أف قيمة نسبة الكسب المعدؿ ؿ"بالؾ" في اتخاذ القرار ككؿ ومياراتو وتشير ا
(، وىذا يدؿ عمى أف استراتيجيات 4.9الفرعية لدى تالميذ المجموعة التجريبية أكبر مف )

التعمـ المنظـ ذاتيًا ذات فاعمية في اتخاذ القرار وفي مياراتو الفرعية لدى تالميذ المجموعة 
 التجريبية..

 ناقشة وتفسير نتائج البحث:م

يتبيف مف النتائج السابقة أف استخداـ استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا في تعمـ اليندسة 
أدى إلى تنمية اتخاذ القرار بمياراتو الخمس الفرعية لدى تالميذ المجموعة التجريبية، وبيذا 

 يكوف قد تحقؽ ىدؼ البحث.
راسات التي أكدت نتائجيا عمى وجود عالقة وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج بعض الد

ارتباطية إيجابية بيف استخداـ المتعمميف الستراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا وتحسف قدرتيـ عمى 
(، ودراسة جريش 9.48اتخاذ القرار ومف ىذه الدراسات: دراسة أحمد محمد ابو الخير ) 

 (  (Gresch, H., others, 2017وآخروف 
 النتيجة إلى ما يأتي: وقد تعود ىذه 

يستطيع المتعمـ اختيار االستراتيجية المناسبة لموقؼ التعمـ  مف بيف مدى واسع مف  -1
استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا المعرفية وما وراء المعرفية والدافعية والسموكية بما يتفؽ 

ختيار بيف مع اليدؼ مف التعمـ، وبذلؾ فاف المتعمـ المنظـ ذاتيًا تتاح لو فرصة اال
في ضوء اليدؼ الذي يرغب في تحقيقو مما ينمى  -عممية اتخاذ القرار -االستراتيجيات 

 لديو القدرة عمى اتخاذ القرار. 
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التنظيـ الذاتي لمتعمـ وسيطًا تعميميًا مناسبًا وأداة لتنمية القدرة عمى حؿ المشكالت  -2
المعرفية وما وراء  واتخاذ القرارات مف خالؿ استخداـ مجموعة مف االستراتيجيات

المعرفية والدافعية والسموكية والتي يستخدميا المتعمميف بشكؿ صريح أو ضمني كأدوات 
 لمعالجة المعمومات وتقييـ البدائؿ في عممية اتخاذ القرار. 

بيئة التعمـ المنظـ ذاتيًا المرنة والتفاعمية والتي تسودىا حرية الحوار والمناقشة بيف  -3
 بعض أسيـ في تنمية ميارات اتخاذ القرار لدى المتعمميف.التالميذ وبعضيـ ال

قياـ التالميذ بتحميؿ الحموؿ المتباينة لألنشطة اليندسية وتقييميـ ليا وتمييزىـ بيف  -4
الحموؿ المناسبة وغير المناسبة واختيار الحؿ المناسب كاف لو أثر كبير في تنميو 

 ميارات اتخاذ القرار لدى التالميذ. 
ياضية تضع التالميذ في مواقؼ تتحدى تفكيرىـ وتثير حب االستطالع لدييـ األنشطة الر  -5

وتدفعيـ نحو تحديد المطموب وجمع معمومات ودراسة الحموؿ الممكنة لكؿ نشاط، أسيـ 
 في تنمية اتخاذ القرار لدييـ.

اعتماد التالميذ عمى أنفسيـ في اكتساب وبناء أشكاؿ المعرفة المختمفة، جعميـ يثقوف  -6
يـ، وزاد مف دافعيتيـ ورغبتيـ، وأثار حماسيـ نحو التعمـ، مما أسيـ في تنمية بأنفس

 ميارات اتخاذ القرار لدييـ.
الفرصة لمتالميذ لمتعامؿ مع  -في نياية كؿ درس مف دروس الوحدة  -أتاح التقويـ  -7

األسئمة التي تقيس المستويات العقمية العميا مثؿ أسئمة التطبيؽ وحؿ المشكالت وغيرىا 
في تنمية ميارات  -بدوره  -والتي تتطمب في حميا ميارات عميا لمتفكير؛ مما ساعد 

 اتخاذ القرار لدى التالميذ.
 توصيات ومقترحات البحث:

 في ضوء النتائج يمكف تقديـ التوصيات اآلتية :
توجيو اىتماـ المختصيف في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس بأىمية تضميف استراتيجيات  -1

 تنظيـ الذاتي لمتعمـ في مناىج الرياضيات.وميارات ال
عقد دورات تدريبية وورش عمؿ لتدريب معممي الرياضيات عمى التدريس باستخداـ  -2

 استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا بالمراحؿ التعميمية المختمفة.
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أىمية تدريب الطالب المعمميف بكميات التربية عمى استخداـ استراتيجيات التعمـ المنظـ  -3
 تيًا مف خالؿ مقرر طرؽ التدريس .ذا

 االىتماـ بتنمية ميارات اتخاذ القرار لدى المتعمميف مف خالؿ المناىج الدراسية. -4
إعداد برامج مستقمة ضمف برامج إعداد المتعمميف المعمميف بالجامعة يتـ خالليا تدريبيـ   -5

 ميارات اتخاذ القرار بشكؿ مباشر.
 ويقترح  إجراء البحوث التالية :

ر استخداـ استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا في تنمية بعض المتغيرات التابعة مثؿ ) التفكير اث -1
 عادات العقؿ ( . –التواصؿ الرياضي  –التفكير اإلبداعي  –االتجاه  –الناقد 

برنامج لتدريب الطالب المعمميف شعبة الرياضيات بكميات التربية عمى استخداـ استراتيجيات  -2
 ـ ذاتيًا في تدريس الرياضيات.التعمـ المنظ

فاعمية استخداـ استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا لتحسيف نواتج التعمـ لطالب الفئات الخاصة )  -3
 بطئ التعمـ(. -المتفوقيف

إجراء دراسة لممقارنة بيف استخداـ استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا في البيئة التقميدية وفي   -4
 .9ات الويبالبيئة القائمة عمى أدو 
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 : لمراجع

(. دور استراتيجيات االستذكار والتعمـ في التنبؤ 9.44احمد حسف حمداف ،مياب الوفاد )ابريؿ 
بالتحصيؿ الدراسي والرضا عف الحياة األكاديمية لدى طالبات شعبة الطفولة بكمية التربية. 

 .970-999(، 9) 4(، 97، المجمد )مجمة كمية التربية بأسيوط
فعالية برنامج مقترح في الجبر قائـ عمى قبعات التفكير الست في (. 9.40أحمد حسنى محمود )

تنمية ميارات التفكير اإلبداعي وبعض عادات العقؿ والقدرة عمى اتخاذ القرار لدى طالب 
 . )رسالة دكتوراه(. كمية البنات، جامعة عيف شمس. المرحمة األساسية العميا

(. برنامج مقترح في الرياضيات قائـ عمى النظرية البنائية 9.44حسيف )يوليو  أحمد خميفة محمد
(، 42، مجمد )مجمة تربويات الرياضياتلتنمية اتخاذ القرار لدى تالميذ الحمقة االبتدائية. 

(9 ،)982- 927. 
تر في برنامج مقترح باستخداـ الوسائط المتعددة المعززة بالكمبيو (. 8..9احمد صادؽ عبد المجيد )

تدريس اليندسة التحميمية وأثره عمى التحصيؿ المعرفي وتنمية ميارات التفكير التباعدي 
. )رسالة دكتوراه( ، كمية التربية بسوىاج، جامعة واتخاذ القرار لطالب الصؼ األوؿ الثانوي

 جنوب الوادي .
ذاتي في تنمية أثر برنامج قائـ عمى ميارات التنظيـ ال(. 9.48احمد محمد ابو الخير احمد )

.) رسالة دكتوراه(، معيد الميارات الحياتية وعادات االستذكار لدى طالب المدرسة الثانوية
 الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.

 القاىرة: مكتبة زىراء الشرؽ.  ،4ط سيكولوجية الميارات. (. 6..9السيد محمد ابو ىاشـ )
استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا لتنمية أداءات تعميـ  برنامج قائـ عمى(. 9.49إيماف محمد إبراىيـ )

. )رسالة دكتوراه(، كمية التفكير والكفاءة الذاتية لطالب شعبة الرياضيات بكميات التربية
 التربية، جامعة بور سعيد. 

فاعمية التدريب عمي ميارات التعمـ المنظـ ذاتيا في خفض قمؽ (. 9.48باسـ طو عامر حسف )
 .)رسالة ماجستير(، كمية التربية، جامعة السويس.دي تالميذ المرحمة اإلعداديةالرياضيات ل

فاعمية برنامج في تحميؿ البيانات واالحتماؿ عمى تنمية (. .9.4حاتـ مصطفي مصطفي عثماف )
.) رسالة ميارات التفكير اإلحصائي واتخاذ القرار لدى طالب كمية التربية شعبة الرياضيات

 تربية، جامعة طنطا.ماجستير(، كمية ال
، القاىرة: الدار المصرية معجـ المصطمحات التربوية والنفسية(. 8..9حسف شحاتة وزينب النجار )

 المبنانية.
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، (. حوؿ التربية العممية والتكنولوجية. المدخؿ المنظومي في التدريس والتعمـ9..9حسيف بشير )
، جاالمؤتمر العربي الثاني  فبراير(. 44 -.4معة عيف شمس، ). مركز تطوير تدريس العمـو

، القاىرة: دار الشروؽ عمـ النفس المعرفي(. 8..9رافع النصير الزغوؿ، عماد عبد الرحيـ الزغوؿ )
 لمنشر والتوزيع.

التعمـ المنظـ ذاتيًا وتوجيات أىداؼ االنجاز: نماذج ودراسات (. 4..9ربيع عبده احمد رشواف )
 عمـ الكتب. :، القاىرةمعاصرة

(. مف األىداؼ إلى المعايير. في: محفوظ يوسؼ صديؽ، وعبد العظيـ 0..9محمد المميجي )رفعت 
محمد زىراف، أسامة محمد عبد المجيد، شعيب جماؿ صالح، محمد ناجح محمد)محرروف(: 

، كمية التربية طرؽ تدريس الرياضيات، مشروع تقويـ وتطوير برنامج إعداد معممي الرياضيات
 .22 -48بسوىاج، 

. أثر برنامج لتعمـ ميارات التنظيـ الذاتي عمى األداء االكاديمى لدى (8..9مييوب سميموف ) ريـ
 . ) رسالة دكتوراه(، كمية التربية، جامعة طنطا.عينة مف طالب الجامعة
(. معمـ الرياضيات وتنمية ميارات التفكير في: محفوظ يوسؼ 0..9زيف العابديف شحاتة خضراوي )

محمد زىراف، أسامة محمد عبد المجيد، شعيب جماؿ صالح، محمد ناجح صديؽ، وعبد العظيـ 
طرؽ تدريس الرياضيات، مشروع تطوير وتقويـ برامج إعداد معممي محمد)محرروف(. 

 ، كمية التربية بسوىاج الرياضيات بكمية التربية بسوىاج
األداء والفعالية الذاتية أثر برنامج لتنمية التنظيـ الذاتي لمتعمـ عمى (. ...9سوسف إبراىيـ شمبي )

 . )رسالة دكتوراه(، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.لمنخفضي التحصيؿ الدراسي
فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى بعض عادات العقؿ (. 9.46سيد عبد اهلل عبد الفتاح عبد الحميد )

ميذ الصؼ الخامس المنتجة في تنمية ميارات القوة الرياضياتية واتخاذ القرار لدى تال
 . )رسالة دكتوراه(، معيد الدراسات التربوية،جامعة القاىرة.االبتدائي

(: فاعمية الخرائط الذىنية االلكترونية في تنمية التفكير المنظومي 9.48شيماء محمد عمى حسف )ابريؿ، 
( ، 44جمد )، الممجمة تربويات الرياضياتوميارات اتخاذ القرار لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية. 

(9 ،)84- 36. 
(. فعالية استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا 9.46صبحي بف سعيد الحارثي )ابريؿ 

مجمة كمية عمى مستوى دافعية اإلنجاز والتحصيؿ الدراسي لدى التالميذ ذوى صعوبات التعمـ. 
 (.9) 23(،  90، مجمد )التربية ببنيا

(. اتخاذ القرار كمدخؿ لفيـ آلية العقؿ. المجمة العربية لمعموـ 4222صالح محارب الفضمى ) يناير 
 .469 -498،  4(، 7اإلدارية، جامعة الدوؿ العربية، مجمد )
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برنامج مقترح في تدريس القضايا البيواخالقية قائـ عمى التعمـ ( . 2..9عاصـ محمد ابراىيـ )
رات التفكير الناقد وأخالقيات العمـ لدى المنظـ ذاتيًا وأثره في تنمية التحصيؿ االكاديمى وميا

. )رسالة دكتوراه(، كمية طالب شعبة العمـو البيولوجية والجيولوجية بكمية التربية بسوىاج
 التربية، جامعة سوىاج.

(. فاعمية عممية اتخاذ القرارات اإلدارية لدى مديري 4..9عدناف اإلبراىيـ والسيد عمى ) سبتمبر 
، جامعة مجمة كمية التربيةمية الثانوية في محافظة عجموف، ومديرات المدارس الحكو 

 (.9) 49المنصورة، 
. استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا مدخؿ معاصر لمتعمـ مف اجؿ اإلتقاف(. 9.44عصاـ عمى الطيب )

 القاىرة: عالـ الكتب.
ات التعمـ المنظـ (. التنبؤ باألداء االكاديمى في ضوء بعض استراتيجي8..9عماد احمد حسف )يناير

 (.9)4(، 42، المجمد )مجمة كمية التربية بأسيوطذاتيا لدى طالب المرحمة الثانوية، 
فعالية المدخؿ المنظومي باستخداـ الحاسب اآللي في تدريس (: 3..9عماد سيد ثابت إسماعيؿ )

الرياضيات لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي بأسيوط في تنمية بعض ميارات التفكير 
 . )رسالة دكتوراه(، كمية التربية، جامعة المنيا.منظومي وميارات اتخاذ القرارال

أثر استخداـ استراتيجية الكتابة مف أجؿ التعمـ عمى تنمية (.  9.44عمرو أحمد عبد الستار )
، )رسالة ماجستير(، ميارات التواصؿ الرياضي واتخاذ القرار لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية

 جامعة الزقازيؽ.  كمية التربية،
 ، عماف: دار الفكر. 8. ط تعميـ التفكير ميارات وتطبيقات(. 7..9فتحي عبد الرحمف جرواف )
فاعمية استخداـ استراتيجية مقترحة في تنمية ميارات اتخاذ (. 3..9فريدة حسف محمد حسف )

، في دولة الكويتالقرار والتحصيؿ الدراسي لدى طالبات المرحمة الثانوية في االقتصاد المنزلي 
 )رسالة دكتوراه(، معيد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة.

 الفكر العربي. دار . القاىرة:العاـ التعميـ مراحؿ في التفكير ميارات(. 9..9فييـ مصطفي محمد )
 . القاىرة: عالـ الكتب.رؤية بنائية -تدريس العموـ لمفيـ (.  9..9كماؿ عبد الحميد زيتوف )

القاىرة: مكتبة األنجمو  مقياس استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتياً.(. 4..9الباسط إبراىيـ )  لطفي عبد
 المصرية.

 -المفاىيـ –تعميـ التفكير في عصر المعمومات ) المداخؿ )أ((.  7..9مجدي عبد الكريـ حبيب )
 . القاىرة: دار الفكر العربي.البرامج( -النظريات -المفاتيح

 . القاىرة: مكتبة النيضة المصرية.سيكولوجية صنع القرارب((. )7..9ػػػػػػػػػ )
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(. فاعمية التدريب عمى 9.44محمد محمود خميؿ، ماجد محمد عثماف، مناؿ محمد عمى )
استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا في اكتساب المفاىيـ اليندسية والدافع لالنجاز األكاديمي لدى 

 .4، ط 64، مجمة كمية التربية باألزىربمدينة الطائؼ.  أطفاؿ ما قبؿ المدرسة مف الموىوبيف
استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيًا وعالقتيا بكؿ مف التحصيؿ في (. 3..9محمد وليد المطيرى )

، )رسالة ماجستير(، الرياضيات واالتجاه نحو الرياضيات لطمبة الصؼ التاسع في دولة الكويت
 العربي، البحريف .                                   كمية الدراسات العميا، جامعة الخميج

استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمـ المنظـ ذاتيًا لعالج الضعؼ (: 9.49محمود مصطفي محمود )
. ) رسالة في ميارات الفيـ القرائي لدى التالميذ ذوي صعوبات التعمـ بالمرحمة اإلعدادية

 لتربوية، جامعة القاىرة.ماجستير(، معيد الدراسات والبحوث ا
برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ بالتعاقد لتنمية ميارات الكتابة (. 2..9محمود ىالؿ عبد الباسط )

. )رسالة دكتوراه(،  كمية الوظيفية واتخاذ القرار لدى الطالب المعمميف شعبة المغة العربية
 التربية، جامعة سوىاج.

التفاعؿ بيف كؿ مف بروفيؿ وأساليب صنع القرار وبعض (. أثر 9..9نواؿ محمد شمبي ) يوليو 
طرؽ التدريس عمى التحصيؿ وتنمية ميارة اتخاذ القرار في بعض القضايا الببولوجية ذات 

، القاىرة: المركز القومي مجمة البحث التربويالطبيعة الجدلية لدى طالب المرحمة الثانوية. 
 .264 -334، 9(،  4لمبحوث التربوية والتنمية ، المجمد )

برنامج لتسريع النمو المعرفي باستخداـ التعمـ المتمازج وأثره في (. 9.44ىبو محمد عبد النظير ) 
. تنمية التحصيؿ واتخاذ القرار والتفكير االبتكاري في الرياضيات لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية

 )رسالة ماجستير(، كمية التربية، جامعة بورسعيد.
 . القاىرة: كنوز لمنشر والتوزيع.فف اتخاذ القرار(. 9.49ىند رشدي )

أثر استخداـ استراتيجية مقترحة في تحصيؿ  (. 4..9وائؿ عبد اهلل محمد عمى )نوفمبر 
الجمعية  وتنمية ميارات اتخاذ القرار لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي. الرياضيات

(، كمية التربية، جامعة 2المجمد ) ،المصرية لتربويات الرياضيات ، مجمة تربويات الرياضيات
 بنيا.

(. فاعمية الذات وعالقتيا بميارة اتخاذ القرار الميني لدى .9.4وصؿ اهلل بف عبد اهلل حمداف ) يناير
دراسات تربوية طالب وطالبات الصؼ األوؿ الثانوي بمحافظة الطائؼ دراسة وصفية تنبؤية ، 

 .867 -8.4( ، 4) 44، ونفسية ) مجمة كمية التربية بالزقازيؽ(
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” أسموب حؿ المشكالت وحمقة التفكير وفقًا لنموذج (. 9.46والء حمدي عبد الكريـ مشالي )
. وعالقتيما بالتحصيؿ األكاديمي والتعمـ المنظـ ذاتيا لدى طالب كمية التربية” ستيرنبرج 

  )رسالة ماجستير(، كمية التربية، جامعة أسيوط.
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