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ملخص:

هدفت الدراسة إلى تقصي فاعلية التعلم المنظم ذاتيًا في خفض مستوى قلق الرياضيات لدى

طلبة كلية الحصن الجامعية في األردن .تكونت عينة الدراسة من ( )501طالباً وطالبة من طلبة

السنة األولى وزعوا على مجموعتين ،مجموعة تجريبية ( )36طالباً وطالبة تم تدريسهم بإستخدام

التعلم المنظم ذاتياً ،ومجموعة ضابطة ( )30طالباً وطالبة تم تدريسها بالطريقة التقليدية .وجمعت
بيانات الدراسة باستخدام استبانة للكشف عن مستويات قلق الرياضيات ،بعد التأكد من صدقها

وثباتها .وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بين مجموعتي الدراسة ولصالح

المجموعة التجريبية على مقياس قلق الرياضيات .وقد أوصت الدراسة بضرورة إستخدام إستراتيجيات
التعلم المنظم ذاتيًا في التدريس لخفض مستويات قلق الرياضيات ،ودعوة الطلبة إلى استخدام هذه
االستراتيجية ،وإجراء دراسات مماثلة على موضوعات الرياضيات األخرى كالجبر والمعادالت
واإلحتماالت واإلحصاء ولمراحل مختلفة للتحقق من فاعلية التعلم المنظم ذاتياً.

الكلمات المفتاحية :التعلم المنظم ذاتياً ،قلق الرياضيات ،طلبة البكالوريوس

* كلية الحصن الجامعية /جامعة البلقاء التطبيقية /األردن.
** كلية التربية /جامعة اليرموك /األردن.
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The Effect of Using Self-Regulated Learning Learning Strategy to
Reduce the Level of Mathematics Anxiety among Students of Al-Huson
University College
Dr. Mohammad Abdallah Tashtoush *
Dr. Mamoon Mohammad Alshunaq**
Dr. Ali Ahmad Albarakat**
Abstract:
The study aimed to investigate the effectiveness of self-regulated
learning strategy in reducing the level of mathematics anxiety among
students of Al-Huson University College in Jordan. The study sample
consisted of (125) male and female students of the first year. They were
divided into two groups: an experimental group (63) male and female
students who were taught using self-regulated learning, and a control group
(62) male and female students who were taught in the traditional way. The
study data were collected using a questionnaire to reveal the levels of
mathematics anxiety, an fter making sure of its validity and reliability. The
findings of the study showed that there were significant differences between
the two study groups in favor of the experimental group on the mathematics
anxiety scals. The study recommended that self-regulated learning strategies
should be used in teaching to reduce math anxiety levels and invite students
to use this strategy, and conducting similar studies on other mathematics
topics such as: algebra, equations, probabilities, statistics, for various stages
to verify the effectiveness of self-regulated learning.
Keywords: Self-regulated learning, Mathematics anxiety, Undergradute
students.
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المقدمة

تعد الرياضيات ركنًا رئيسًا من ثقافة اإلنسان وتفكيره ،إذ تعتمد عليها العلوم االخرى في

تطورها وتقدمها ،فهي ملكة العلوم وتتربع على هذا العرش منذ فجر الحضارة ،إذ أسهمت الرياضيات
بنجاح في مختلف المجاالت العلمية والبحثية والتربوية ،وفي شتى مجاالت حياة اإلنسان ،وما
توصل إليه من اختراعات وانجازات أسهمت في تقدم حياته وازدهارها ،حتى باتت مكونًا أساسيًا

لثقافته التي ال يمكن االستغناء عنها في مختلف ميادين الحياة .وعلى الرغم من األهمية المتزايدة

التي تحتلها الرياضيات ،إال أن مشكلة تعليم الرياضيات وتعلمها باتت تؤرق
كثير من خبراء
ًا
الرياضيات التربوية في حلها ،ولعل أحد أسباب ذلك أن خبراء التربية وعلم النفس ال يعرفون كثي ًار
عن الرياضيات؛ فتجد معظم دراساتهم إما أن مقتصرة على النظرية العامة للتعلم أو على المبادىء

األولية في تعلم الرياضيات (.)Shata,2018
وعلى الرغم من تعدد البحوث في تحديد أهداف الرياضيات وتحسين طرائق تدريسها وإيضاح

أهميتها؛ إال أنه ال يزال كثير من الطلبة يشعرون بالقلق تجاهها ،وتعتريهم حالة من التوتر والرهبة

واالحساس بالخوف من الفشل وانعدام الثقة بالنفس تظهر لدى الطلبة عند تعرضهم لمواقف تتطلب
منهم استخدام الرياضيات في المواقف األكاديمية أو الحيايتة ،مما يؤدي بهم لالبتعاد عنها والهروب
منها واختيار تخصصات أخرى تنأى عن الرياضيات ،مما يعكس األثر السلبي على أهداف التعليم

يعد مشكلة عاطفية وليست عقالنية ،ومع ذلك فإنها
الحالية والمستقبلية .إن الخوف من الرياضيات ُ
تتدخل في مقدرة الطالب على تعلم الرياضيات مما يؤدي إلى مشكلة عقالنية.
عد مجموعة الخبرات التي يمر بها الطالب من أهـم العوامل التي تسبب قلق الرياضيات،
وتُ ُ
فالطلبة يبدءون بحب المادة في المراحل التعليمية األولى من الدراسة ،إال أن األمر يتغير بعد ذلك
وتصبح اتجاهاتهم سلبية نتيج ًة للخبرات التي يكتسبونها خالل سنوات دراستهم ،األمر الذي يشكل
لهم قلقاً تجاهها ،واليقتصر ذلك على طلبة المدارس ،بل يتعدى األمر إلى طلبة الجامعات والمعلمين

في المدارس ،إذ ينتابهم شعور الخوف من الرياضيات ليصل ببعضهم حد الرهبة ،ويظهر ذلك
عندما يتطلب األمر القيام بأداء مستوى معين من المهارة في الرياضيات حيث يشعر الطالب أنه
اليمتلك تلك الخبرة ،مما يؤدي إلى عدم إتمام تلك األنشطة .ويؤكد مركز اإلرشاد والتوجيه التابع

لجامعة فلوريدا في الواليات المتحدة األمريكية أن قلق الرياضيات يزداد أكثر عند طلبة الجامعات ،إذ
توصلت إحدى الدراسات التي أجراها المركز إلى أن  %62من طلبة الجامعات يعانون من قلق
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الرياضيات ،خاص ًة عند الطلبة المعلمين ،ويمكن مالحظة آثار ه ـذه الظاهـ ـرة من خالل اختيار
بناء على كمية الرياضيات التي سيدرسونها مما يدفعهم إلى تجنب
الطلبة لتخصصاتهم في الجامعة ً
دراسة الرياضيات ).(Robert & Vernon,1997

واعتقد مكليود ) (McLeod,1992أن قلق الرياضيات من أبرز العوامل التي تؤدي إلى

الضغط النفسي الذي يؤثر في تعليم الرياضيات وتعلمها ،وقد ركز على ذلك مرك ـز اإلرش ـاد بجامعـ ـة

جنوب غرب تكساس بالواليات المتحدة األمريكية الذي توصل في دراسة أجراها إلى أن قلق
الرياضيات لدى الطلبة يتحدد بشعورهـ ــم بالخوف منها مما دفع المسؤولين على هذا المركز أن

يخصصوا قسمًا خاصًا فيه إلرشاد الطلبة الذين يعانون من قلق الرياضيات.

وفي هذا السياق دلت عديد من الدراسات & (Kimber,2009; Hembree,1990; Brady

ال من العومل التي تؤدي الى الضغط النفسي في
) Bowd,2005على أن قلق الرياضيات يعد عام ً

تعليم الرياضيات وتعلمها ،وأن الطلبة الذين لديهم مستويات عالية من قلق الرياضيات لديهم صعوبة

أكبر في فهم الموضوعات الدراسية ،ولديهم مستوى أداء منخفض مقارن ًة بالطلبة ذوي مستويات
القلق المنخفضة تجاه الرياضيات.

ونظ ًار لما لقلق الرياضيات من آثار سلبية على تحقيق أهداف تدريس الرياضيات من ناحية،
ٍ
ناحية أخرى ،فال بد من البحث عن أفضل االستراتيجيات
ولما ألهمية الرياضيات ومكانتها من
والطرائق والمداخل التدريسية التي من شأنها خفض مستوى قلق الرياضيات لدى الطلبة في مختلف

المراحل الدراسية ،حتى ينمو الطالب محباً لها وغير قلق من دراستها ،وال بد لهذه االستراتيجيات
والطرائق والمداخل التدريسية أن تستند الى أهــم المفاهيم والنظريات التربوية الجديدة والمعاصرة.

ومن هنا أصبح العمل على تطوير استرتيجيات وبرامج تدريسية من األمور الضرورية التي
يجب تكريس كثير من الجهود لها؛ وذلك من أجل تدريب الهيئات التدريسية على هذه البرامج
وتحفيزهم على استخدامها؛ بحيث ينعكس ذلك إيجاباً على العملية التعليمية التعلمية ،األمر الذي

يسهم بدوره في خفض مستوى قلق الرياضيات لديهم (.)Abd & Asha,2009

وأشار ) (Ocak & Yamac,2013إلى أن هناك بعض التغيرات التي طرأت في مجال تعليم

الرياضيات وتعلمها ،فالرياضيات لم تعد مجموعة من المفاهيم واإلجراءات المجردة التي يجب على
الطالب اتقانها ،بل توسع هذا المفهوم ليشمل مجموعة األنشطة القائمة على النماذج الرياضية التي
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تهتم بحل المشكالت؛ لذلك فإن استخدام الطالب للمهارات المعرفية وما وراء المعرفية والدافعية يعد
موش ًار جيدًا إلتخاذ الق اررات الصحيحة في حياته العملية والعلمية وهو ما يسمى بالتعلم المنظم ذاتيًا.

ويعد التوجه نحو التعلم المنظم ذاتيًا من أبرز التوجهات التي ظهرت في ظل التوجه نحو
ٍ
بشكل كبير في تغيير النظرة إلى التعلم والمتعلم .وأخذ مفهوم التعلم المنظم
التعلم البنائي ،الذي أثر

ذاتيًا ينتشر عام  ،5281إذ جاء ليؤكد على استقاللية الطالب في تحمل مسؤولية تعلمه وتنشيط
معارفه وسلوكه ووضع خططه لتحقيق أهداف تعلمه ،ومنذ ذلك الوقت أصبح التعلم المنظم ذاتيًا من

المجاالت البحث ية الرئيسة في مجال تحسين تعلم الطلبة ليصبحوا معتمدين على أنفسهم ومتحملين
لمسؤولية تعلمهم (.)Mshre,2013
ويعدالتعلم المنظم ذاتيًا من االسترتيجيات التدريسية التي تسهم في تحسين األداء التعليمي

للطلبة من خالل مقدرة الطالب على ضبط اعتقاداته المعرفية ،وتوجيه معارفه ومشاعره وأفكاره
وأفعاله لتحقيق اإلنجاز األكاديمي الذي يتم من خالل وضع أهداف محددة ،واستخدام استراتيجيات
لتحقيق هذه األهداف ).(Boekaerts, Pintrich, & Zeidner,2000
وعلى الرغم من أهمية تدريب الطلبة على استخدام استراتيجيات التعلم ودورها في تدريبهم على

تنظيم المعرفة الرياضية بأنفسهم ومعالجتها وإيجاد العالقات بينها وتدريبهم على إبراز تفكيرهم إال أن
بعض الدراسات ()Abd & Asha,2009; Tang,2013; Hamde & Abdalhamed,2014
أشارت إلى وجود صعوبات يواجهها الطلبة في أثناء تعلمهم لمادة الرياضيات ،فغالباً ما يتم التركيز

في أثناء تقويمهم على كم المعلومات التى يمتلكونها ومدى حفظهم للنظريات الرياضية بدالً من

اإلهتمام بتشجيعهم على التنظيم الذاتي واستخالص المفاهيم والتعميمات الرياضية ،كما أنه يتم

اإلعتماد على المنهاج الدراسي بدالً من اإلهتمام بالتطبيقات الحياتية للمفاهيم الرياضية ،وإهمال
الجوانب ما وراء المعرفية والدافعية والبيئية للطلبة.

وأكد ) (Marchis,2011على أن المعلم الذي يستخدم الطريقة التقليدية في تدريس
الرياضيات ،يقوم بمجموعة ممارسات متكررة داخل الغرفة الصفية كطرح المسألة الرياضية على

طلبته ،وإقتراح الطرق الممكنة لحل المسائل ،وطرح األنشطة والتدريبات التي تتعلق بالمسألة
الرياضية بأسلوب التلقين ،وعلى الطالب أن يستخدم طريقة واحدة للتوصل للحل ،وقد وجد أن ه ــذا
األسلوب ال ينمي مهارات الطلبة على التفكير أو حتى تنظيم أنفسهم لتحقيق أهداف تعلمهم .في
حين أن المدرس الذي يستخدم استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا يطلب من طلبته تحليل المسائل
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الرياضية من حيث فهمهم للمسألة الرياضية ،وتحليل البيانات الواردة في المسألة ،وربط العالقة بين
ه ــذه البيانات والمعارف أو الم علومات السابقة التي يمتلكونها ،ووضع مخطط منظم لطريقة الحل
يتضمن كيفية تنفيذها وإجراءات التحقق من صحة حلها وطريقة تقييمها ،وذلك من خالل نقد

ٍ
بشكل صحيح.
إجاباتهم وطرح التساؤالت عن أسباب الدقة وإنجاز المسائل الرياضية

وإعتقد ) (Pintrich & Garcia,1994أن المدرس الذي يدرك آثار الوعي األكاديمي الذاتي

لطلبته ،يستطيع أن يحسن من أدائهم عن طريق طرح نماذج الستراتيجيات تعليمية مناسبة،
واستخدام االستراتيجية التي تقوم بدورها برفع مستوى التنظيم الذاتي لديهم ،األمر الذي يؤثر في

ال الستخدام االستراتيجيات والطرق التدريسية ،وبالتالي
مستوى أداء الطالب المعرفي ،ليصبح أكثر مي ً

تحسين مستوى األداء األكاديمي وتعزيز الوعي الذاتي.

ويعرف التعلم المنظم ذاتيًا بأنه "توجيه الفرد لنفسه بنفسه في مجال تعلمه فيبادر باإلقبال على

التعلم وينظم األنشطة التعليمية ويحدد األهداف التعليمية ويحدد مصادر المعرفة للرجوع إليها في
تحقيق هذه األهداف ويقوم بتقييم نواتج ما تعلمه" ) (Alfaramawi,1988:179أو هو "االستخدام
الفعال واألمثل للمكونات المعرفية وماوراء المعرفية والدافعية والبيئية في مواجهة المهمات التعليمية"

) (Lindner & Harris,1993:14أو هو" :عمليات التوجيه الذاتية واالعتقادات الذاتية التي تعمل

على تحويل مقدرات الطالب العقلية إلى مهارات أداء أكاديمية ،وهـ ـ ـو شك ـل مـن أنـ ـواع النش ـاط
المتـكـرر الذي يقوم به الطالب الكتساب مهارات أكاديمية" (Zimmermann & Schunk,2007:
)166
ويكتسب التعلم المنظم ذاتياً أهميته في تحديد نوعية الطلبة التي تسعى هذه االستراتيجية الى
تكوينهم ،إذ ُيظهر الطالب الوعي الكامل بمسؤوليته عن التخطيط والتوجيه وخلق تعلم ذي معنى،
ويراقب نفسه ذاتيًا ويقومها ،ويتحدى المهارات والمهمات التعليمية ويستمتع بها ،مما ينعكس عليه
بالدافعية والمثابرة واال ستقاللية وبناء شخصيته المستقلة ،وتالشي مظاهر الخوف وتبدد القلق،

فالطالب الذي يلجأ الى التعلم المنظم ذاتيًا ُيظهر مجموعة من المعتقدات الدافعية والوجدانية
كاإلحساس المرتفع بالكفاءة الذاتية واألكاديمية والرضا والحماس (.)Hasan,2014
وفي السياق التربوي ،تعددت التصنيفات إلستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا عند ٍ
كثير من

الباحثين ;(Kimber,2009; Zimmermann & Schunk,2007; Mshre,2013
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) Alfaramawi,1988; Lindner & Harris,1993والتي تتوافق مع عديد من أعمالهم في هذا

اإلطار ،إال أن الباحثين يرون أن يقتصر تصنيفها على التصنيف اآلتي:

أو ًال :اإلستراتيجيات المعرفية:
وتمثل خططًا أو طرقًا عامة تستخدم في األنشطة العقلية المعرفية وتشكل طرقًا لإلدراك
والتفكير والتذكر وتجهيز المعلومات ومعالجتها وحل المشكالت ،ويمكن استنتاجها من أنماط السلوك

التي تصدر عن الطلبة .وتتمثل بإستراتيجية (التنظيم) والتي تتضمن محاولة الطالب إعادة تنظيم

المعلومات وترتيبها بأسلوبه الخاص لتسهيل فهمها مما يؤدي الى فهم أعمق وبناء ارتباطات داخلية
للمعلومات وربطها بمعارفه السابقة وتحويلها الى بنى معرفية لها معنى بالنسبة له.
ثاني ًا :اإلستراتيجيات ماوراء المعرفية:

أي المراقبة الذاتية للعمليات المعرفية ،وتمثل هذه االستراتيجية عنص ًار مهمًا في اتخاذ الق اررات

في أثناء التعلم والتفكير في العمليات المعرفية .وتتمثل بإستراتيجية (التخطيط) التي تتضمن وضع
األهداف عند أداء المهمة ،وتنشيط المعرفة السابقة ومعرفة الطالب ما وراء المعرفية ،كما تساعد

الطالب على أن يقرر أين ومتى يطبق استراتيجيات معرفية مثل التكرار والربط بين المهمات ومعرفة

السياق.

ثالث ًا :إستراتيجيات التنظيم الذاتي للدافعية:
وهي مجموعة من العمليات التي تساعد الطالب على ترميز المعلومات انطالقًا من تصوراته

حول نفسه وبيئته وتدفعه إلتخاذ اإلجراءات الالزمة لتحقيق األهداف ،وتتمثل بإستراتيجية (حوار
الذات عن اإلتقان) التي تتضمن حوار الطالب لنفسه عن أسباب اتقان المهمة مما يزيد من دافعيته

لتحقيق األهدف واكتساب المعلومات.
رابع ًا :إستراتيجيات إدارة المصادر:

وتشير إلى األنشطة التي تدير المهمة وتضبطها لتحقيق أهداف الطالب وتساعده على التكيف

مع البيئة وتغيرها لتناسب أهدافه واحتياجاته .وتتمثل بإستراتيجيتي( :طلب العون) ويلجأ الطالب إليها

عندما يواجه صعوبة ما في أثناء تعامله مع المهمات ،وتتحسن هذه االستراتيجية مع مرور الزمن

بحيث يصبح الطالب قاد اًر على تحديد من يطلب منه العون ومتى يتخذ القرار بطلب العون من

اآلخرين .واستراتيجية (إدارة الوقت) وتهدف إلى االستغالل األمثل للوقت ووضع أهداف واقعية من
خالل جداول تنظيم الوقت وجداول تحديد األهمية النسبية.
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وبناء على ما تم طرحه سابقًا ،فإن تدريس مساق التفاضل والتكامل ) (Calculusبإستخدام
ً
استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا يتيح الفرصة للطلبة في تالشي مظاهـر الخوف والتردد وخفض
مستوى قلق الرياضيات لديهم .فعلى مدار ٍ
عقد ونيف أفناها الباحث األول في تدريس المساق

المذكور فإنه يرى أن التدريس بإستخدام التعلم المنظم ذاتيًا كالتنظيم والتخطيط وحوار الذات عن
اإلتقان وطلب العون وإدارة الوقت تناسب طبيعة هذا المساق ،وتمنح الطلبة مساحة واسعة إلعادة
تنظيم المعلومات والمعارف وترتيبها بأسلوبهم الخاص لتسهيل فهمها .وبإستخدام التخطيط الجيد
وبناء التمثيالت العقلية لألهداف ونقد أنفسهم من خالل طرح التساؤالت عن أسباب إتقان العمل تزيد
دافعيتهم لتحقيق أهداف تعلمهم ،وعند توعية الطالب بضرورة استغالل وقته في تنظيم أوقات الدراسة

وأهمية طلب المساعدة من مدرسه أو زمالئه أو حتى أسرته في ٍ
جو من الراحة والطمأنينة وتبدد
مشاعر الخوف فإن مظاهــر التردد واإلحراج تتالشى مما يحقق لهم خفض مستوى قلق الرياضيات.

الدراسات السابقة:

في ظل شح الدراسات السابقة وقلتها – ضمن اطالع الباحثين -إال أن هناك بعض الدراسات

التي تناولت التعلم المنظم ذاتيا وأثره في خفض مستويات قلق الرياضيات ،ومنها؛ ما قامت به
) (Kimber,2009لتقصي أثر التدريب على مهارات التعلم المنظم ذاتيًا فيخفض مستوى قلق
الرياضيات لدى معلمي الرياضيات قبل الخدمة في جـامعــة أوبـ ــرن ) (Ubran Universityفي
أمريكا .استخدمت الباحثة المنهج التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من طلبة ثالث شعب لمساق

المفاهيم الرياضية؛ األولى والثانية خضعوا للتدريب لمهارات التعلم المنظم ذاتياً ،أما الثالثة فلم
تخضع .بينت النتائج أن تدريب المعلمين على مهارات التعلم المنظم ذاتياً لم يستطع تخفيض
مستوى قلق الرياضيات وذلك بسبب عدم وجود الوقت الكافي لتطبيق التدريب على محتويات المساق

المذكور ومتابعته.

وأجرى ) (Kesici & Erdogan,2009دراسة هدفت إلى التنبؤ بقلق الرياضيات لدى طلبة

الجامعات التركية من خالل المعتقدات التحفيزية واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً (التنظيم ،والتفكير
الناقد ،وإدارة الوقت ،وتعلم األقران ،والتخطيط ،وطلب العون ،وإدارة البيئة المدرسية) ،كما تم
استخدام مقياسين؛ األول مقياس لقلق الرياضيات ،والثاني مقياس للمعتقدات التحفيزية ،تكونت عينة

الدراسة من الطلبة المسجلين لمساق الرياضيات العامة في كلية التربية في جامعة سلسيوك
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) (Selcuk Universityوعددهم ( )586طالبًاوطالبة ،وق ـد أظهرت النتائج فاعلية استراتيجيات

التعلم المنظم ذاتيًا والمعتقدات التحفيزية واألداء في التنبؤ بقلق الرياضيات لدى طلبة الجامعات.

كما هدفت دراسة حسن ( )Hasan,2014إلى الكشف عن مقدرة مهارات التعلم المنظم ذاتيًا

على التنبؤ بقلق الرياضيات لدى طالبات المرحلة اإلعدادية ،وتكونت عينة الدراسة من طالبات

الصف الثالث اإلعدادي بمنطقة السويس في مصر .وتم إستخدام مقياسين :األول للتنبؤ بمستوى
قلق الرياضيات واآلخر لتقدير مستويات مهارات التعلم المنظم ذاتيًا .أثبتت نتائج الدراسة وجود

عالقة إرتباطية بين مهارات التعلم المنظم ذاتيًا (تحديد األهداف وطلب المساعدة وترتيب البيئة
والتخطيط وإدارة الوقت) وقلق الرياضيات ،أي أن زيادة استخدام مهارات التعلم المنظم ذاتيًا يؤدي

لخفض مستويات قلق الرياضيات.

وباإلشارة إلى الدراسات المتعلقة بالتعلم المنظم ذاتيًا والتي أجريت على مستوى التعليم العالي
في المملكة العربية السعودية ،أجرى كمال وشتات ( )Kamal & Shatat,2017دراسة هدفت إلى
تحديد فاعلية أنموذج تدريسي قائم على التعلم المنظم ذاتيًا في تنمية مهارات التنظيم الذاتي والمقدرة

على حل المشكالت اإلحصائية وخفض قلق الرياضيات ،كما أُعد مقياس التنظيم الذاتي واختبار

المشكالت اإلحصائية ومقياس قلق الرياضيات .اختيرت عينة الدراسة من طالبات السنة التحضيرية
بجامعة الملك سعود .وأثبتت نتائج الدراسة فاعلية األنموذج التدريسي المقترح في تنمية مهارات

التنظيم الذاتي للتعلم ،والمقدرة على حل المشكالت اإلحصائية ،وخفض مستوى قلق الرياضيات لدى
الطالبات.

وأجرى ) (Kaherh, Imani, Haseli & Mansour,2018دراسة هدفت لتقصي فاعلية

التعلم المنظم ذاتياً في مستويات قلق الرياضيات المعتمد على النمط المعرفي لطالبات المرحلة
الثانوية في إحدى مدارس ايران ،وأُستخدم المنهج شبه التجريبي ،وتكونت عينة الدراسة من ()563

طالبة من الصف األول الثانوي ،وأُستخدم مقياس للكشف عن مستويات قلق الرياضيات ،وأظهرت
النتائج فاعلية التعلم المنظم ذاتيًا في خفض مستوى قلق الرياضيات لدى الطالبات.
وفي ظل شح الدراسات السابقة وقلتها التي تناولت فاعلية التعلم المنظم ذاتياً في قلق

الرياضيات ،إال أنه من خالل استعراض
)Erdogan,2009; Kaherh et al.,2018
يتضح تطبيقها الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا

هذه الدراسات & (Hasan,2014; Kamal
& Shatat,2017; Kimber,2009; Kesici
لبيان فاعليتها في خفض مستوى قلق الرياضيات،
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وهـذا يتفق مع الدراسة الحالية التي تناولت التعلم المنظم ذاتيًا وأثره في خفض مستوى قلق

الرياضيات .وق ــد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في تحديد إجراءاتها وإعداد أدواتها

ال عن عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها.
والمعالجة اإلحصائية المناسبة ،فض ً

مشكلة الدراسة:

ُيعد مساق التفاضل والتكامل ) (Calculusمن المساقات المهمة التي تُدرس في المرحلة
الجامعية ومن المرتكزات األساسية في تخصصات الهندسة ،والرياضيات ،واالقتصاد ،والفيزياء ،إال

أن غالبية الطلبة يشعرون بأن هذا المساق يتصف بالتجريد ،مما يؤدي بهم إلى حفظ القوانين
والمسائل دون فهمها وكأنهم في غابة من الرموز والصياغات والتراكيب المبهمة ،بل ويشعرون بأن

هذا المساق يشكل عقبة للكثير منهم كونه من المساقات المجردة التي ال عالقة لها بالواقع أو
التطبيق – بالنسبة لهم -وليس له أدنى أهمية أو فائدة في حياتهم اليومية ،ولعل أحد أبرز هذه
األسباب يعود إلى طرق التدريس المتبعة وأساليبه في تدريس هذا المساق ،وهذا ما يؤكد مالحظة
الباحث األول من كثرة الرسوب في هذا المساق وكثرة شكوى الطلبة وقلقهم منه.

وبناء على ذلك ،فقد تمثلت مشكلة الدراسة الحالية بارتفاع مستويات قلق الطلبة في
ً
ٍ
ٍ
بشكل خاص ولما الستراتيجيات التدريس من
بشكل عام وفي مجال التفاضل والتكامل
الرياضيات
ٍ
أثر في ذلك ،من خالل ربط الجوانب التطبيقية بالجوانب التي تمس حياة الطالب واحتياجاته .فقد

الحظ الباحث األول من خالل عمله مدرساً جامعيًا لمساقات متعددة في الرياضيات بأن الطلبة
اليفكرون في المواقف الرياضية التي يتعرضون لها بأكثر من اتجاه ،بل أنهم يتعاملون معها

بالطريقة ذاتها التي يتعلمون من خاللها ه ـ ـذا النوع من المسائل في أثناء دراستهم ،فال ينوع الطالب
ِ
نفسه ذاتيًا
في طرائق الحل وأنماطه واليفكر بإيجاد بدائل أخرى في حل المسائل ،وال يقوم بتنظيم

لتحقيق أهدافه وتحسين تعلمه ،بـل ويبـ ـدو أن ط ـرائق التفكير التي يتبعونها ما هي إال ترجمة تقليدية

لطرائق مدرسيهــم النمطية التي تعلموها منهم خالل سنين دراستهم السابقة.
وتأسيساً على ما تقدم ،جاءت هذه الدراسة الستقصاء أثر فاعلية التعلم المنظم ذاتياً في خفض

مستويات قلق الرياضيات ،وتحديداً في مجال التفاضل والتكامل ،والتي من خاللها يأمل الباحث أن
تحقق نتائجاً إيجابية لتكون بمثابة دعـ ـوة للباحثين العتماد إستراتيجيات وبرامج تدريسية لتحقيق

أفضل النتاجات التعليمية في تدريس الرياضيات .وبصورٍة أكثر تحديداً تمثلت مشكلة الدراسة في
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اآلتي :ما فاعلية استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً في خفض مستوى قلق الرياضيات لدى طلبة
كلية الحصن الجامعية؟

وتفرع عن مشكلة الدراسة التساؤالت اآلتية:

 السؤال األول :ما مستوى قلق الرياضيات لدى الطلبة تبعًا لطريقة التدريس؟

 السؤال الثاني :هل تختلف أداءات الطلبة على مقياس قلق الرياضيات تبعًا لطريقة التدريس؟
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم صياغة الفرضية الصفرية التالية:

 الفرضية الصفرية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة تعزى لطريقة التدريس؟

بين

أهمية الدراسة:

تستمد الدراسة أهميتها من أهمية موضوعها كونها تتناول بعـ ـدًا مهمًا من أبعاد العملية

التعليمية ،إذ تسلط الضوء على مستويات قلق الرياضيات لدى طلبة كلية الحصن الجامعية وكيفية
النهوض بمقدراتهم لخفض مستوى قلق الرياضيات لديهم ،وذلك من خالل التعرف إلى بعض
ال
اإلستراتيجيات التدريسية المناسبة .كما تستمد هذه الدراسة أهميتها من كونها تعد تمهيدًا واستكما ً

لعديد من البحوث والدراسات ;(Hasan,2014; Kamal & Shatat,2017; Kimber,2009
) Kesici & Erdogan,2009; Kaherh et al.,2018التي هدفت إلى خفض مستويات قلق
الرياضيات.
كما تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها تُحدد األُطر العامة لبعض المالمح التي يمكن أن ُيبنى
ٍ
بعض من
عليها مساق التفاضل والتكامل وبعض مساقات الرياضيات األخرى في المستقبل في
الجامعات األردنية ،وأن تُفيد الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والمهتمين في تطوير العملية التعليمية
في التعرف إلى الصعوبات والتحديات التي تواجه الطلبة في في أثناء حل مسائل تطبيقية في
سياقات حياتية؛ مما يساعد على وضع البرامج والخطط العالجية وتطوير المناهج في ضوء النتائج
الدرسة أن تساعد في توضيح أهمية التعلم
التي سيتم التوصل إليها .ويمكن أيضاً لنتائج ه ـ ـذه ا
المنظم ذاتياً في خفض مستوى قلق الرياضيات ،واإلسهام في تفريد عملية التعلم ونقل مسؤولية التعلم

إلى الطالب نفسه وتخفيف العبء على المعلم.

حدود الدراسة ومحدداتها :يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة باآلتي:

 تم إجراء هذه الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي .0252/0258613

د .محمد طشطوش ،د .مأمون الشناق ،د .علي البركات

أثر استخدام استراتيجية....

 -تم تحديد مجتمع الدراسة من طلبة التخصصات الهندسية ممن هم بمستوى السنة األولى من

طلبة كلية الحصن الجامعية ،وتكونت عينة الدراسة من شعبتين من الطلبة المسجلين لمساق

تفاضل وتكامل ( )0تم اختيارهما بطريقة قصدية وتعيينهما عشوائيًا على مجموعتي الدراسة

التجريبية والضابطة.

 تحددت هذه الدراسة باستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا الخمس (التنظيم والتخطيط وحوار الذاتعن اإلتقان وطلب العون وإدارة الوقت) ،ونتائجها بأدوات جمع البيانات ،وإجراءاتها ،وطبيعة
المجتمع والعينة.
 أداة الدراسة وما تتمتع بها من خصائص سيكومترية من صدق وثبات مقبولة ألغراض البحثالعلمي التي أُع ــدت لتحقيق أه ـ ــداف الد ارس ـ ــة.

التعريفات اإلجرائية

 التعلم المنظم ذاتياً :مجموعة االنماط السلوكية الذاتية التي يستخدمها الطالب وتعمل علىتحويل مقدراته العقلية إلى مهارات أداء أكاديمية لتحقيق أهداف تعلمه بشكل ذاتي ومنظم ،وهـ ـ ـو
شك ـل مـن أنـ ـواع النش ـاط المتـكـرر الذي يقوم به الطالب الكتساب مهارات أكاديمية.
 قلق الرياضيات  :حالة من التوتر والرهبة واالحساس بالخوف من الفشل وانعدام الثقة بالنفستظهر لدى الطلبة نتيجة تعرضهم لمواقف أو مهمات رياضية ،ويقاس بالعالمة التي حصل

المعد من قبل الباحثون.
عليها الطالب على مقياس قلق الرياضيات ُ
منهجية الدراسة:

اعتمدت الدراسة الحالية المنهج شبه التجريبي بإستخدام المجموعتين :المجموعة التجريبية وتم

تدريسها بإستخدام التعلم المنظم ذاتياً ،والمجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية .وتطبيق
مقياس قلق الرياضيات قبلي وبعدي على مجموعتي الدراسة.

أفراد الدراسة :اشتملت الدراسة على ( )501طالبًا وطالبة من شعبتين اختيرتا قصديًا ووزعتا

عشوائياً؛ لتمثل األولى مجموعة تجريبية تُدرس وفق التعلم المنظم ذاتياً وعدده ــم ( )36طالباً وطالبة،
والثانية مجموعة ضابطة تُدرس وفق الطريقة التقليدية وعدده ـ ــم ( )30طالباً وطالبة.
المادة التعليمية :تم اختيار المادة التعليمية من خالل الوحدات الدراسية المقررة التي يتضمنها

مساق تفاضل وتكامل ( ،)0إذ يتكون المساق من خمس وحدات دراسية على الترتيب( :االقترانات

الالجبرية ،وطرق حساب التكامل ،والمتتاليات والمتسلسالت ،واإلحداثيات القطبية ،ونماذج من
613

الجمعية األردنية للعلوم التربوية ،المجلة التربوية األردنية ،المجلد الخامس ،العدد الثالث.0202 ،

المعادالت التفاضلية) ،وقام الباحثون بإعادة تصميم الوحدة الدراسية الثانية (طرق حساب التكامل)

ال عن طرق حساب التكامل التي يمكن استخدامها إلجراء التكامل على
والتي تتضمن شرحًا مفص ً
االقترانات الجبرية والالجبرية التي درسها الطالب في مساق التفاضل والتكامل ( )5والوحدة األولى

من مساق التفاضل والتكامل ( ،)0وذلك وفقًا للتعلم المنظم ذاتيًا ،وقام الباحث األول بنفسه بتدريس
المجموعة التجريبية ،وقد استغرق تدريس هذه الوحدة أربعة أسابيع متتالية بواقع ( )50محاضرة مدة
كل منها ( )12دقيقة.

وللتحقق من صدق المادة التعليمية تم عرضها على لجنة من المحكمين من ذوي الخبرة

واالختصاص من أساتذة الجامعات األردنية في تخصصات الرياضيات ومناهج الرياضيات وأساليب
طِلب منهم إبداء آرائهم ومقترحاتهم من
تدريسها للوقوف على مدى مالءمتها لتحقيق أهداف الدراسة و ُ

ال عن سالمتها
حيث توافقها مع التعلم المنظم ذاتيًا ومالءمتها لألهداف التي وضعت من أجلها ،فض ً

بناء على آراء لجنة المحكمين إلى
اللغوية ودقتها العلمية ،وتم إجراء التعديالت والمقترحات المطلوبة ً
أن أصبحت بصورتها النهائية.
أداة الدراسة:

من خالل االطالع على األدب النظري والبحثي ،واالطالع على بعض مقاييس قلق

الرياضيات ) )Richardson & Suinn,1972; Hasan,2014; Zahran,1996ولتحقيق أه ــداف
الدراسة قام الباحثون بإعداد مقياس قلق الرياضيات على شكل استبانة لجمع البيانات الالزمة حسب
مقياس ليكرت) (Likertالخماسي تكونت من  62فقرة ،يعكس كل منها درجة عالية من قلق
الرياضيات الذي يعاني منه الطلبة ،ولإلجابة عن فقرات االستبانة ُخصصت لكل فقرة خمسة
اختيارات وهي :موافق بشدة ،وموافق ،وغير متأكد ،وغير موافق ،وغير موافق بشدة ،وأعطيت
الدرجات( ) 5 ،0 ،6 ،4 ،1على الترتيب ،بحيث كانت الدرجة العظمى التي حصل عليها الطالب
على مقياس القلق ( )512والدرجة الصغرى ( .)62ولتحديد مستويات القلق على مقياس قلق

الرياضيات ،تم تصنيف مستويات القلق ضمن ثالثة مستويات رئيسة وفقاً للجدول(:)5
المستوى
0
1
2

الجدول ( :)1تصنيف مستويات قلق الرياضيات

التصنيف
قلق مرتفع
قلق متوسط
قلق منخفض

الوصف
إذا حصل الطالب على درجة أقل من 12
إذا حصل الطالب على درجة تتراوح ما بين ()522 - 12
إذا حصل الطالب على درجة أكثر من 522
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وللتحقق من صدق األداة ،تم عرضها على مجموعة من المحكمين من أساتذة الجامعات
المتخصصين في علم النفس التربوي ،والقياس والتقويم ،ومناهج الرياضيات وأساليب تدريسها وطلب
منهم إبداء آرآئهم ومالحظاتهم حول فقرات األداة ومدى مالءمتها لألهداف التي وضعت من أجلها
وسالمة صياغتها اللغوية .وبناء على آراء المحكمين تم األخذ بالتعديالت المطلوبة إلى أن أصبح

المقياس بصورته النهائية.

وللتحقق من ثبات األداة تم تطبيقها على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة ومن
مجتمعها بلغ قوامها ( )02طالبًا وطالبة ،وتم حساب معامل الثبات بطريقة إعادة اإلختبار على
العينة االستطالعية وبفارق زمني قدره أسبوعين بين التطبيقين ،وتم حساب قيم معامل ارتباط

بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات مقياس قلق الرياضيات ،وعالمات الطلبة الكلية في مرتي
التطبيق( ،الجدول  ،)0وبلغ معامل اإلرتباط للمقياس ككل ( .)2.26وهذه القيم تؤكد أن األداة تتمتع
بدالالت ثبات تسمح بإستخدامها ألغراض هـ ــذه الدراسة (.)Oudeh, 2010
الجدول ( :)2معامل ارتباط فقرات مقياس قلق الرياضيات ككل
رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

معامل
االرتباط
2..8
2.84
2.26
2.23
2..3
2.8.
2.85
2.22
2..3
2.20

معامل
االرتباط
2..2
2.8.
2.22
2.83
2.25
2.83
2.26
2.84
2.84
2.85

رقم الفقرة
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

رقم الفقرة
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

معامل
االرتباط
2..0
2.22
2.86
2..6
2..0
2.20
2..6
2.25
2..1
2.86

إجراءات تنفيذ الدراسة:

لتحقيق أهداف الدراسة تم تنفيذ إجراءتها ،وفقاً للخطوات اآلتية:
 تم اإلطالع على األدب النظري والبحثي المتعلق بموضوع الدراسة واالستفادة منهما في إعدادأداة الدراسة والمادة التعليمية.

 تم تحديد أفراد الدراسة وذلك بالعودة الى سجالت وحدة القبول والتسجيل في كلية الحصنالجامعية ،واختيار عينة الدراسة من الطلبة المسجلين في مساق تفاضل وتكامل ( )0في الفصل
الدراسي األول من طلبة التخصصات الهندسية للعام الجامعي .0252/0258
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 تم إعداد أداة الدراسة بصورتها المبدئية وتحكيمها والتأكد من صدقها وثباتها ثم إعادة صياغتهابناء على توصيات ومقترحات وآراء لجنة المحكمين.
وتعديلها ً
 إختيرت المادة التعليمية من مساق تفاضل وتكامل ( )0لتطبيق الدراسة من خاللها ،كما تمإعادة تصميمها وتطويرها وفقًا للتعلم المنظم ذاتيًا إلستخدامها في التدريس من قبل الباحث

األول.

 تم التطبيق القبلي من قبل الباحث األول لمقياس قلق الرياضيات على مجموعتي الدراسة فياألسبوع الرابع من بدء الفصل الدراسي األول  0252/0258وقبل البدء بإجراء التجربة.

 -قام الباحث األول بالبدء بتدريس المجموعة التجريبية للمادة التعليمية وفقًا للتعلم المنظم ذاتيًا في

بداية األسبوع الخامس من الفصل الدراسي األول  0252/0258وعلى مدار أربعة أسابيع

متتالية وبواقع ( )50محاضرة مــدة كــل مـنـه ـ ــا ( )12دقـيـق ـ ــة (من بداية االسبوع الخامس وحتى
نهاية االسبوع الثامن من الفصل الدراسي األول .)0252/0258
 تم التطبيق البعدي ألداة الدراسة في األسبوع التاسع من الفصل الدراسي األول 0252/0258ومن قبل الباحث األول وبعد اإلنتهاء من تدريس المادة التعليمية.

 تم ادخال درجات الطلبة على مقياس قلق الرياضيات الى ذاكرة الحاسوب ،وتحليلها باستخدامبرنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ) (SPSSلإلجابة عن سؤالي الدراسة في ضوء
النتائج التي تم الحصول عليها ومناقشتها ،وتقديم المقترحات والتوصيات ومقارنتها مع مقترحات
وتوصيات الدراسات السابقة.
متغيرات الدراسة

 المتغير المستقل :طريقة التدريس ولها مستويان (التعلم المنظم ذاتياً والطريقة التقليدية). -المتغير التابع :مستوى قلق الرياضيات.

المعالجة اإلحصائية

إلجراءات التحليل اإلحصائي تم إدخال البيانات في ذاكرة الحاسوب ،وتم تحليل ها بإستخدام

برنامج ) (SPSSلمعالجة البيانات إحصائياً في اإلجابة عن سؤالي الدراسة وذلك كما يأتي:

 تم إستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة للكشف عن الفروقالظاهرية للمتوسطات الحسابية.
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 تم استخدام تحل يل التباين المتعدد المصاحب ) (MANCOVAلتحليل نتائج مقياس قلقالرياضيات.

عرض النتائج ومناقشتها

عرض نتائج السؤال األول ومناقشتها :ه ـدف س ـؤال الدراسة األول إلى الكشف عن مستويات

قلق الرياضيات لدى طلبة كلية الحصن الجامعية قبل إجراء التجربة وبعدها لمجموعتي الدراسة،
ولتحقيق ذلك ،تم استخراج النسب المئوية للطلبة حسب مستويات قلق الرياضيات (قلق منخفض،
قلق متوسط ،قلق مرتفع) ،وتبعًا لطريقة التدريس واستخدام اختبار مربع كاي للنسب المستقلة
والجدول ( )6يبين ذلك.

الجدول ( :)3أعداد ونسب الطلبة حسب مستويات قلق الرياضيات في التطبيقين القبلي والبعدي حسب
مقياس قلق الرياضيات

المجموعة
الضابطة
التجريبية

التطبيق
القبلي
البعدي
القبلي
البعدي
*

مـسـتــويـات قـلـــق الـرياضـيـــات
مربع كاي
مــنــخــفـــض
مــتــوســــــط
مــرتــفــــــع
العدد النسبة
النسبة
العدد
النسبة
العدد
%2
2
%.3
4.
%04
51
3.74
%1
6
%.5
44
%04
51
%2
2
%.8
42
%54
00
*53.28
%42
65
%6.
06
%54
2
دالة إحصائياً عند متسوى الداللة اإلحصائية (X2(1,2) =1.22 ،)2.21 =α

الداللة
اإلحصائية
0.055
0.008

يتضح من الجدول ( ) 6أن مستويات قلق الرياضيات جاءت متقاربة لمجموعتي الدراسة

(التجريبة والضابطة) في التطبيق القبلي ،إذ لم يصل أي من طلبة المجموعتين الى المستوى

المنخفض ،بل تراوحت مستويات القلق ما بين المستوى المتوسط والمرتفع ،في حين أظهرت النتائج
أن هنالك تحسناً في مستويات أداء الطلبة على مقياس قلق الرياضيات في التطبيق البعدي لدى
أفراد المجموعة التجريبية وأن مستويات القلق لديهم جاءت أفضل بكثير من مستويات القلق لدى

المجموعة الضابطة للمستوى المنخفض ،إذ بلغت نسبة الطلبة في المستوى المنخفض للمجموعة
التجريبية ( )%42في حين بلغت النسبة ( )%1لطلبة المجموعة الضابطة ،وأظهرت النتائج أيضًا
إنخفاض مستوى قلق الرياضيات لدى طلبة المجموعة التجريبية التي تم تعريضها للتعلم المنظم

ذاتياً ،إذ بلغت نسبة الطلبة الذين وصلوا لمستوى متوسط في قلق الرياضيات الى ( )%6.فيما

انخفضت النسبة إلى ( )%.5من طلبة المجموعة الضابطة الى هـذا المستوى ،أما في المستوى
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المرتفع فقد وصل ( )%54من طلبة المجموعة التجريبية لهذا المستوى مقارن ًة بنسبة ( )%04من
طلبة المجموعة الضابطة للمستوى ذاته.
وق ــد يع ــزى الس ــبب أن مس ــتويات قل ــق ا لرياض ــيات ج ــاءت متوس ــطة ف ــي التطبي ــق القبل ــي ف ــي

ال أن بيئ ــة تعل ــم الرياض ــيات وطبيعته ــا المج ــردة ودقته ــا
مجم ــوعتي الد ارس ــة (التجربي ــة والض ــابطة) إ ا

وتركيزها على حل المسائل يجعل منها مصد ًار إلثارة القلق لدى الطلبـة ،كمـا أن ط ارئـق التـدريس التـي
تعتمــد علــى الحفــظ والتك ـرار وتهمــل جان ـب الفهــم واالســتيعاب ال تلقــى اهتمام ـًا عنــد الطلبــة وال تلبــي

ال عن إعتقاد بعض الطلبة بعدم وجود الوقت الكـافي للتـدرب علـى الـتعلم
احتياجاتهم وطموحاتهم ،فض ً

ال عــن خــوف الطلبــة مــن الرســوب فــي
المــنظم ذاتي ـًا كمــا بينــت ذلــك د ارســة ) ،(Kimber,2009فض ـ ً

المــادة وســيادة األس ــلوب التقليــد ي للم ــدرس القــائم علــى التلق ــين واإللقــاء وس ــيطرة المــدرس عل ــى إدارة

الغرفــة واألنشــطة الصــفية ،إذ اقتصــر دور الطلبــة علــى تلقــي المعرفــة مــن المــدرس واســترجاعها وقــت
ال عــن عــدم احســاس الطلبــة بأهميــة مــادة الرياضــيات فــي حيــاتهم اليوميــة وعــدم ربطهــا
الحاجــة ،فض ـ ً
بــالمواقف الحياتيــة ممــا يزيــد نفــور الطلبــة ويزيــد مــن مســتوى خــوفهم وقلقهــم منهــا ،أضــف إلــى ذلــك
مجموعة االعتقادات المكتسبة على مـر السـنين مـن الطلبـة السـابقين أو الـذين يكبـرونهم سـنًا بصـعوبة

ـاجز أو
هــذه المــادة والخــوف منهــا ،فينظــر الطلبــة للرياضــيات علــى أنهــا موقــف يجعــل الفــرد يظهــر عـ ًا

ضعيفاً أو فاقداً لثقته بنفسه فتصبح تهديداً للفرد من داخله.

كما يالحظ من نتائج الجدول ( )6انخفاضاً في مستويات قلق الرياضيات لـدى طلبـة المجموعـة

التجريبية في التطبيق البعدي ،إذ وصل ما نسبته النصف تقريبـاً مـن الطلبـة الـى المسـتوى المـنخفض،
وقد يعزى ذلك إلى إنعكاس أثر استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيـاً علـى أداء الطلبـة مـن خـالل اسـتخدام

المدرس أنماطًا مختلفة من أنماط التعلم من شأنها تعزيز ثقة الطلبة بأنفسهم ،فقد أتيحـت لهـم الفرصـة
في تحمل مسؤولية تعلمهم وزيادة التعاون والتفاعل فيما بينهم ،األمر الذي اكسـبهم الدافعيـة للمشـاركة
الفعالــة النابعــة مــن ذاتهــم الكتســاب المعرفــة والمعلومــة واســتخدام أنمــاط مختلفــة مــن التفكيــر ،كمــا أن
مقــدرة الطلبــة علــى تنظــيم أوقــات تعلمهــم وإعــادة ترتيــب وتنظــيم ونقــد أنفســهم ،وإدارتهــم الجيــدة للغرفــة

الصفية ،وأتاحة الفرصة لهم في طلب العون والمساعدة دون حرٍج أو تردد ،ومتى يطلبـون المسـاعدة؟
وممــن يطلبونهــا؟ وعلــى أي شـ ٍ
ـكل يريــدونها؟ وزيــادة التوافــق واالنســجام بــين الطلبــة والمعلــم ،كــل هــذه

العوامــل ربمــا قـ ــد تكــون أســهمت فــي الــتخلص مــن مظاهـ ــر الخــوف وتبــدد التــوتر والقلــق حــول مــادة
الرياضــيات .كمــا يمكــن أن تفســر هــذه النتيجــة ب ـأن التــدريس مــن خــالل الــتعلم المــنظم ذاتي ـاً وإعطــاء
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الحريـة للطلبـة فـي إبـداء آرائهـم وتقبـل الـرأي اآلخـر ،وتصـحيح األخطـاء بـأجواء مريحـة ودون حــرٍج أو

خــوف ،أدى إلــى ت ـوافر عنصــر الدافعيــة الذاتيــة للــتعلم ،وهــذا مــا عــزز األثــر اإليجــابي الســتراتيجيات
ال ــتعلم الم ــنظم ذاتيـ ـًا ال ــذي جع ــل الطلب ــة يش ــعرون باالرتي ــاح والطمأنين ــة عن ــدما يتعرض ــون للمهم ــات
الرياضــية المتنوعــة والمختلفــة فــي أفكارهــا وأنماطهــا ،ممــا جعلهــم يحققــون مســتويات تراوحــت مــا بــين

المنخفض ـ ــة والمتوس ـ ــطة ف ـ ــي قل ـ ــق الرياض ـ ــيات ،وه ـ ــو م ـ ــا أش ـ ــارت إلي ـ ــه نت ـ ــائج الد ارس ـ ــات الس ـ ــابقة
;(Hasan,2014; Kamal & Shatat,2017; Kimber,2009; Kesici & Erdogan,2009
) Kaherh et al.,2018التي أظهرت تحسـناً فـي مسـتويات قلـق الرياضـيات للطلبـة الـذين تـدربواعلى
استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً.

عرض نتائج السؤال الثاني ومناقشـتها :هـ ـدف سـ ـؤال الد ارسـة الثـاني إلـى الكشـف عـن فاعليـة

التعلم المنظم ذاتياً فـي قلـق الرياضـيات لـدى طلبـة كليـة الحصـن الجامعيـة قبـل إجـراء التجربـة وبعـدها
لمجموعتي الدراسة ،ولتحقيق ذلـك ،تـم حسـاب المتوسـطات الحسـابية واالنح ارفـات المعياريـة للتطبيقـين

القبلــي والبعــدي علــى مقيــاس قلــق الرياضــيات تبع ـاً لطريقــة التــدريس ،وذلــك كمــا يتضــح فــي الجــدول

( .)4

الجدول ( :)4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية في التطبيقين القبلي والبعـدي على مقياس قلق
الرياضيات حسب االستراتيجيات الفرعية للتعلم المنظم ذاتياً
المجموعة

التطبيق
القبلي

الضابطة
البعدي
القبلي
التجريبية
البعدي

االحصائي
المتوسط الحسابي
االنحراف
المعياري
المتوسط الحسابي
االنحراف
المعياري
المتوسط الحسابي
االنحراف
المعياري
المتوسط الحسابي
االنحراف
المعياري

استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً

التخطي
ط
18.77

التنظيم

حوار الذات

طلب العون

إدارة الوقت

المقياس
ككل

18.82

13.80

20.05

15.61

80.25

1.55

1.97

1.75

4.01

2.74

11.08

19.83

19.16

14.79

20.72

16.03

81.59

1.56

1.98

1.90

4.03

2.87

11.12

0118.

2418.

81.41

12.52

22.31

81.08

1.50

1.94

1.84

4.04

2.88

11.13

24.41

25.52

19.12

24.77

20.23

112.34

3.15

3.68

2.65

5.28

3.65

15.92

يتضح من الجدول ( )4أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة لمجمـوعتي الد ارسـة فـي
التطبيــق القبلــي وكــذلك للمجموعــة الضــابطة فــي التطبيــق البعــدي جــاءت متقاربــة علــى مقيــاس قلــق
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الرياضيات ،في حين يالحظ وجود فـروق ظاهريـة فـي األوسـاط الحسـابية واالنح ارفـات المعياريـة ألداء

الطلبــة فــي التطبيــق البعــدي علــى مقيــاس قلــق الرياضــيات ككــل ،وفــروق ظاهريــة أيض ـًا فــي األوســاط

الحســابية لكــل اســتراتيجية مــن اســتراتيجيات الــتعلم المــنظم ذاتي ـًا الخمســة (التخطــيط والتنظــيم وحــوار
الذات عن االتقان وطلب العون وإدارة الوقت) إذ بلغ المتوسط الحسابي لمقياس قلق الرياضـيات ككـل
فــي التطبيــق البعــدي للمجموعــة التجريبيــة ( ،)550.64فــي حـين بلــغ للمجموعــة الضــابطة (،)85.12
والمتوسـط الحســابي الســتراتيجيات الـتعلم المــنظم ذاتيـًا( :التخطـيط والتنظــيم وحـوار الـذات عــن االتقــان
وطل ــب الع ــون وإدارة الوق ــت) ف ــي التطبي ــق البع ــدي للمجموع ــة التجريبي ــة(،52.50 ،01.10 ،04.45
 ) 02.06 ،04...عل ــى الترتي ــب ،ف ــي ح ــين بل ــغ للمجموع ــة الض ــابطة (،54..2 ،52.53 ،52.86
 )53.26 ،02..0على الترتيب.

ولمعرفـة فيمـا إذا كانـت هـذه الفـروق الظاهريــة ذات داللـة إحصـائية ،تـم اسـتخدام تحليـل التبــاين

المتعـ ــدد المصـ ــاحب ) (MANCOVAوحسـ ــاب حجـ ــم األثـ ــر فـ ــي التطبيـ ــق البعـ ــدي لمقيـ ــاس قلـ ــق
الرياضيات ككل ولكل استراتيجية من استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا الخمـس بـين مجمـوعتي الد ارسـة
بعد تحييد أثر القياس القبلي لديهم ،والجدول ( )1يوضح ذلك.

الجدول( :)5تحليل التباين المتعـدد المصاحب ) (MANCOVAوحجم األثر لمقياس قلق الرياضيات ككل
مصدر

ولكل استراتيجية من استراتيجيات التعلم المنظم ذاتي ًا بين المجموعات في التطبيق البعــدي

التباين

المصاحب

البعدي

االستراتيجية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

قيمة F

الداللة

η2

حجـم

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

التخطيط

1426.94

5

1426.94

231.27

0.000

0.654

التنظيم

1215.61

5

1215.61

124.93

0.002

0.506

حوار الذات

684.02

5

684.02

120.00

0.002

0.496

طلب العون

690.37

5

690.37

25.44

0.000

0.302

إدارة الوقت

235.37

5

235.37

14.67

0.000

0.118

الكلي

19750.07

5

19750.07

112.30

0.000

0.479

التخطيط

1055.52

5

1055.52

171.07

*0.000

0.258

كبيــر

التنظيم

825.65

5

825.65

84.85

*0.000

0.178

كبيــر

حوار الذات

442.25

5

442.25

77.58

*0.032

0.182

طلب العون

كبيــر

452.92

5

452.92

16.69

*0.020

0.213

كبيــر

إدارة الوقت

61.63

5

61.63

3.84

0.520

0.156

كبيــر
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مصدر

التباين

الخطأ

الكلي

المعـدل

االستراتيجية

المربعات

درجات
الحرية

متوسط

مجموع

قيمة F

الداللة

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

الكلي

15620.41

5

15620.41

88.82

*0.000

التخطيط

753.91

500

6.17

التنظيم

1187.06

500

9.73

حوار الذات

696.12

500

5.70

طلب العون

3310.29

500

27.13

إدارة الوقت

1957.61

500

16.04

الكلي

21455.72

500

175.86

التخطيط

3647.88

504

التنظيم

3399.32

504

حوار الذات

1927.72

504

طلب العون

4647.72

504

إدارة الوقت

3246.8

504

الكلي

64338.84

504

η2
0.461

حجـم

األثــر
كبيــر

* دالة عند مستوى الداللة اإلحصائية (F(0.05, 1, 122) = 3.92 ،)2.21 =α

يتبــين مــن الجــدول( )1أن قــيم  Fالمحســوبة دالــة لمقيــاس قلــق الرياضــيات ككــل وألربعــة مــن

محاوره وهي( :التخطيط والتنظيم وحوار الذات عن االتقان وطلب العون) ممـا يـدل علـى وجـود فـروق

ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ( )2.21 =αبــين مجمــوعتي الد ارســة فــي التطبيــق البعــدي
لمقياس قلق الرياضـيات ككـل وألربعـة مـن محـاوره السـابقة تعـزى ألثـر طريقـة التـدريس (الـتعلم المـنظم

ذاتياً) ولصالح المجموعة التجريبية .وللكشف عن فاعلية التعلم المنظم ذاتيـاً فـي قلـق الرياضـيات لـدى
طلبــة كليــة الحصــن الجامعيــة ت ـ إم إيجــاد حجــم األثــر باســتخدام مربــع ايتــا ( )η2إذ تبــين أن ـه أكبــر مــن

( )2.54في المقياس ككل ولمحاوره األربعة السابقة مما يعني أن حجـم األثـر كبيـر ()Afana,2000
بالنسبة لمقياس قلق الرياضيات ككل ولمحاوره األربعة.

كما دلت النتائج على فاعلية التعلم المنظم ذاتيًا في قلق الرياضيات ككل وألربعة من محاوره:
(التخطيط والتنظيم وحوار الذات عن االتقان وطلب العون) في المجموعة التجريبية مقابل المجموعة

الضابطة ،دون المحور الخامس وهو استراتيجية إدارة الوقت ،ويمكن تفسير هذا التحسن إلى أن

تعرض الطلبة الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً أسهم في تخفيض حدة القلق والتوتر والصراع
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الداخلي لديهم نحو المادة الدراسية ،وذلك من خالل استعدادهم الجيد قبل التقدم لالمتحانات من
خالل التخطيط للدراسة وتنظيم األفكار الرئيسة في المادة التعليمية وتنظيمها في مخططات وجداول
ورسومات أسهم في فهمهم وتمكنهم منها ،وهذا يرتبط ارتباطًا وثيقًا لما أشارت إليه الدراسات السابقة
;(Hasan,2014; Kamal & Shatat,2017; Kimber,2009; Kesici & Erdogan,2009
).Kaherh et al.,2018
وقد يعزى السبب في فاعلية التعلم المنظم ذاتياً في خفض مستوى قلق الرياضيات هـو النظرة

االيجابية التي تكونت لدى الطلبة تجاه مساق التفاضل والتكامل التي تمثلت بإستعادة الثقة بالنفس
واالرتياح والطمأنينة وتبدد مشاعر الخوف من عدم فهم المادة والقلق من الرسوب فيها ،قد تحسنت
هذه النظرة بسبب تعرضهم لطريقة منظمة تميل للخروج عن النمط التقليدي في التعلم ،ومشاركة
الطلبة الفعالة فيها ،وربما أيضًا لشعورهم بمدى أكبر من الحرية في إبداء الرأي وتقبل الرأي اآلخر
بأجواء تبتعد عن الخوف واإلحراج من زمالئهم أو مدرسهم ،مما ترتب عليه إضفاء عنصري الرغبة
واإلهتمام في التعلم ،وهذا ما عزز األثر اإليجابي الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً في قلق

الرياضيات.

أمــا المحــور األخيــر مــن محــاور قلــق الرياضــيات وهـ ـو اســتراتيجية إدارة الوقــت ،فلــم يكــن هنــاك

تغير ملحوظ عند الطلبة نحـو ه ــذه االسـتراتيجية ،وربمـا يعـزى السـبب فـي ذلـك ألن بعـض الطلبـة ق ــد
اء بحضــور المحاض ـرات أو
يتهربــون مــن متابعــة د ارســتهم بحجــة عــدم تـوافر الوقــت الكــافي لــذلك ،س ـو ً
متابعــة الم ــادة الد ارس ــية أو إنج ــاز الواجب ــات واألعم ــال الفص ــلية بس ــبب معتق ــدات س ــابقة م ــن أقـ ـرانهم

بصعوبة النجاح واستحالته في مساق التفاضـل والتكامـل ،أو ربمـا لـم يتمكنـوا مـن الـتخلص مـن بعـض
المشتتات التي من شأنها أن تعيق تنظـيم أوقـات د ارسـتهم ،أو ربمـا بسـبب إدعـائهم بعـدم وجـود الوقـت

الكافي للتدرب على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا كما جاء فـي د ارسـة ) ،(Kimber,2009أو ربمـا
بســبب الضــغط المت ازيــد مــن ذويهــم بضــرورة تحقيــق التقــدم والنجــاح فــي د ارســتهم وعــدم الرســوب فــي

مساق التفاضل والتكامل تجنبًا لتكبدهم أعباء مالية جديدة ،مما لـم يحـدث أي تغييـر لـدى الطلبـة نحـو
اس ـ ـ ـ ــتراتيجية إدارة الوق ـ ـ ـ ــت وكيفي ـ ـ ـ ــة تنظيم ـ ـ ـ ــه ،وه ـ ـ ـ ــذا م ـ ـ ـ ــا يختل ـ ـ ـ ــف م ـ ـ ـ ــع ك ـ ـ ـ ـ ٍـل م ـ ـ ـ ــن الد ارس ـ ـ ـ ــات
السـابقة (Hasan,2014; Kamal & Shatat,2017; Kimber,2009; Kesici & Erdogan,
 2009; Kaherh et al.,2018التي أشارت إلى فاعليـة الـتعلم المـنظم ذاتيـًا فـي خفـض مسـتوى قلـق

الرياضيات.

633

أثر استخدام استراتيجية....

د .محمد طشطوش ،د .مأمون الشناق ،د .علي البركات

وبناء على ما سبق ،نستنتج أن التدريس وفق استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا يسهم في صقل
ً
شخصية الطلبة وإعادة الثقة بأنفسهم ومنحهم مساحة واسعة من الحرية في التعبير عن الرأي وتبادل
اآلراء والمقترحات التي من شأنها أن تثير الدافعية والمنافسة والحماس بين الطلبة .ونتيج ًة لما يؤدي
إليه قلق الرياضيات من تأثير سلبي على تحقيق أهداف تدريس الرياضيات وأداء متدني في

ال رياضيات فإن السبب الرئيس جـراء ذلك ه ــو عــدم استخدام طرائق واستراتيجيات ومداخل تدريسية
من شأنها التخفيف من حــدة قلق الرياضيات ،فقد توصلت الدراسة الحالية إلى أن التدريس بإستخدام
إستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا يخفض من مستويات قلق الرياضيات ،وأن خفض مستويات قلق
الرياضيات لدى أفراد الدراسة ال يرتبط بإسترتيجية إدراة الوقت وتنظيمه ،فلم يكن هناك تقدم ملحوظ
لطلبة السنة األولى نحو هــذه االستراتيجية ،وأنه لو اختلفت المستويات الدراسية بحيث شملت طلبة
من سنوات مختلفة من سنوات المرحلة الجامعية ،لربما اختلف تأثير إستراتيجة إدارة الوقت في
مستويات قلق الرياضيات.
التوصيات:

نظ ًار للمستوى الجيد للتنظيم الذاتي الذي أظهرته هذه الدراسة ،يوصي الباحثون بما يأتي:

 .5ضرورة إستخدام أعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات األردنية إلستراتيجيات تدريسية
متنوعة ،كالتعلم المنظم ذاتيًا في ت دريس طلبتهم ،وتوعيتهم بأهمية التنظيم الذاتي لما له من آثار
إيجابية.

 .0إجراء دراسات مماثلة على مواضيع الرياضيات األخرى كالجبر والمعادالت واإلحتماالت
واإلحصاء ولمراحل مختلفة.

 .6إجراء دراسات مماثلة لتنمية مهارات التنظيم الذاتي األخرى التي لم يتم تناولها في هذه الدراسة.
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