Journal of Al-Quds Open University for Educational &
Psychological Research & Studies
Volume 8

Number 23

Article 11

2018

Self-organized Learning and its relationship to academic
competence, wisdom and knowledge Among University of
Samarra Students
Sahib Asa'd Ashamari
University of Samarra/Iraq, sahib.ashamari@poe.qou.edu

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych

Recommended Citation
Ashamari, Sahib Asa'd (2018) "Self-organized Learning and its relationship to academic competence,
wisdom and knowledge Among University of Samarra Students," Journal of Al-Quds Open University for
Educational & Psychological Research & Studies: Vol. 8 : No. 23 , Article 11.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych/vol8/iss23/11

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies by an
authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please
contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.

التعلم املنظم ذاتياً وعالقته بالكفاءة الدراسية واحلكمة
واملعرفة لدى طلبة جامعة سامراء

أ .صاحب أسعد ويس الشمري

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.1404664

تاريخ االستالم2017 /7 /4 :م ،تاريخ القبول2017 /10 /4 :م.
أستاذ مساعد /جامعة سامراء /العراق

141

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثامن  -ع ( - )23آب 2018

ملخص:
هدف البحث احلايل �إىل التعرف على مكونات التعلم املنظم
ذاتي ًا امل�ستخدمة من قبل طلبة جامعة �سامراء ،وم�ستوى الكفاءة
الأكادميية ,وم�ستوى امتالك طلبة اجلامعة للحكمة ,واملعرفة,
والتغيريات التي تطر�أ عليها خالل �سنوات الدرا�سة ,والعالقة بني
هذه املتغريات ,ومدى اختالفها خالل �سنوات الدرا�سة اجلامعية.
بلغت عينة البحث الأ�سا�سية ( )80طالب ًا وطالب ًة تتبعهم
الباحث ملدة �أربع �سنوات درا�سية ،وكانت �أدوات الدرا�سة هي:
مقيا�س التعلم املنظم ذاتي ًا �إعداد بوردي ( ، )Purdieوا�ستبانة
الكفاءة الدرا�سية التي �أعدها الباحث ،ومقيا�س احلكمة واملعرفة من
قائمة ال�سعادة احلقيقية التي و�ضعها �سليجمان وباتر�سون( (�Selig
 ، )man & Peterson 2002وتو�صل البحث �إىل �أن عينة البحث تتمتع
مب�ستوى جيد فيما يخ�ص املتغريات املدرو�سة كلها ،مع وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية فيها عند م�ستوى داللة ( )0.01ول�صالح
ال�سنة الرابعة يف التعلم املنظم ذاتي ًا ويف احلكمة واملعرفة ،بينما
كان الفرق ل�صالح ال�سنة الثالثة يف الكفاءة الدرا�سية ،كما تو�صل
البحث �إىل عدم وجود عالقة ارتباطية بني متغريات البحث لل�سنوات
الأربع ،عدا ما ظهر من عالقة عك�سية غري دالة �إح�صائي ًا بني الكفاءة
الدرا�سية واحلكمة واملعرفة لل�سنة الأوىل ،والتعلم املنظم ذاتي ًا
واحلكمة واملعرفة لل�سنة الرابعة ،ويف �ضوء النتائج التي مت التو�صل
�إليها قدم الباحث جمموعة من التو�صيات واملقرتحات.
الكلمات املفتاحية :التعلم ،التنظيم الذاتي ،الكفاءة الدرا�سية،
احلكمة واملعرفة.
Self - organized Learning and its relationship to academic competence, wisdom and knowledge Among
University of Samarra Students

Abstract
This research aims at identifying the components
of self - organized learning used by the students of
University of Samarra and the level of academic
competence. Moreover, the study identifies the level
of university students to possess the wisdom and
knowledge as well as changes during the years of study
in addition to the relationship between these variables
and the extent to which they vary during the college
years. The study sample consisted of 80 students
 for four years of study. The study tools are: selforganized learning scale preparation (Purdie) and the
academic competence questionnaire prepared by the
researcher and the scale of wisdom and knowledge
from the list of true happiness and life satisfaction
placed by (Seligman & Peterson, 2002) . The research
found that the sample has a good level attributed to
the studied variables with statistically significant
differences at the (0. 01) level of significance and in

favor of the fourth year in a self - organized learning
in wisdom and knowledge. While the difference in
favor of the third year in the Scholastic Aptitude.
The research found that there was no correlation
between the research variables during the four years,
except for what emerged from the inverse relationship
between the academic competence and wisdom and
knowledge for the first year and organized learning
and self - wisdom and knowledge for the fourth year.
In the light of the results, the researcher presented a
set of recommendations and suggestions.
Keywords: Learning, self - organized learning,
academic competence, wisdom and knowledge.

املقدمة
يحظى التعلم الإن�ساين ب�أهمية خا�صة� ،إذ �إنه الو�سيلة
الأ�سا�سية التي من خاللها ا�ستطاع الإن�سان تغيري حياته وتطويرها
نحو الأف�ضل ،ومن خالله �أي�ض ًا ا�ستطاع الإن�سان الو�صول �إىل العديد
من املعارف واملعلومات التي مكنته من بناء عالقات �سليمة
وايجابية مع الآخرين ،وبدون �إمكانية التعلم ،وتطوير ما مت تعلمه،
واال�ستفادة منه يف جماالت احلياة املختلفة ،ما كانت املجتمعات
لتعي�ش هذه الرفاهية ،ومل تكن لتنمو مثلما هي عليه الآن.
ويعد التعلم الإن�ساين من املو�ضوعات التي �شغلت بال املفكرين
منذ القدم� ،إذ ت�شري امل�صادر املتعددة �إىل �أن الفال�سفة القدماء مثل:
�أر�سطو ،و�أفالطون وغريهم كانت لهم امل�ساهمات املهمة يف تف�سري
التعلم ،من خالل ما قدموه من �آراء و�أفكار حول طبيعة املعرفة
والعقل ،فقد نظر �أر�سطو �إىل املعرفة على �أنها جمموعة ارتباطات
تت�شكل وفق ًا ملبادئ التجاور والت�شابه والتنافر بحيث ت�شكل
مكونات العقل ،و�أن م�صدرها الإح�سا�سات املتعددة حول الأ�شياء،
و�أكد �أن الإن�سان يولد وعقله �صفحة بي�ضاء ،و�أن املعرفة مكت�سبة
من البيئة ولي�ست فطرية ،وهذه الأفكار كانت الأ�سا�س الذي ارتكزت
عليه النظرية ال�سلوكية ،و�شكلت �أفكار �أفالطون املنطلق الرئي�سي
للنظريات العقالنية واملعرفية� ،إذ ي�ؤكد �أن جميع �أمناط املعرفة
تعد مكون ًا فطري ًا يولد مع الإن�سان ،فهي لي�ست متعلمة ،بل توجد
يف عامل املثل ،وما عملية التعلم �إال عملية ا�سرتجاع �أو تذكر ملا
هو موجود يف العقل ،ويع ُد عملية التفاعل مع البيئة جمرد م�صدر
يتيح للخربات احل�سية م�ساعدة العقل يف ا�ستدعاء وتوليد ما لديه
من معرفة (الزغول. )2012 ،
ويرى الآلو�سي (� )1988أن للتعلم �رشوطاً ال ميكن �أن يحدث
دونها ،وهي:
Ú Úمواجهة الفرد ملوقف �أو م�شكلة حتول دون �إ�شباع حاجاته
�أو �إر�ضاء دوافعه� ،أو تعوق دون ممار�سة ن�شاطه الذي ميار�سه
لتحقيق هدف من �أهدافه.
Ú Úوجود دوافع متحركة لدى الفرد� ،إذ يجمع العلماء على �أن
التعلم ال يتم دون دافع.
Ú Úالن�ضج الطبيعي� ،إذ �إن ن�ضج الكائن احلي �رشط �أ�سا�سي
من �رشوط تعلمه ،ف�إذا �أردنا �أن نعلم طف ًال ما امل�شي ،فال ميكن �أن
نحقق ذلك �إال عندما يبلغ ذلك الطفل عمراً معين ًا ي�ساعده على تعلمه.
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Ú Úويق�سم االزيرجاوي ( )1991طرق درا�سة التعلم �إىل:
Ú Úاملالحظة الطبيعية :وت�سمى هذه الطريقة يف درا�سة
الظواهر باملالحظة الطبيعية ،وبا�ستعمال هذا الأ�سلوب ي�ستطيع
الباحث �أن يجمع مالحظات مف�صلة وم�سجلة عن مو�ضوع الدرا�سة.
Ú Úالدرا�سات املقارنة ال�سببية :وهي تت�ضمن مقارنة
املتعلمني الذين ي�سلكون �سلوك ًا معين ًا مع �أولئك الذين ال ي�سلكون
هذا ال�سلوك يف حماولة لتحديد الأ�سباب املحتملة الكامنة وراء ذلك
ال�سلوك.
Ú Úاالختبارات النف�سية :قد يقا�س مقدار التعلم �أو نوعه
با�ستعمال االختبارات النف�سية ,وهي ت�سمح بجمع بيانات ب�صورة
�رسيعة ،و�إمكانية مقارنة ا�ستجابات املتعلمني با�ستجابات غريهم.
Ú Úالدرا�سات االرتباطية :و تهدف �إىل حتديد الداللة بني
املتغريات امل�ؤثرة يف عملية التعلم� ،أو التعرف على عالقة بع�ض
املتغريات بالأداء.
Ú Úالدرا�سات االكلينيكية :تعترب من �أ�ساليب البحث عن كيفية
التعلم ،من خالل �إعداد املتخ�ص�صني النف�سيني واملر�شدين ،عن
كيفية حدوث التعلم لدى منط معني من ال�شخ�صيات.
Ú Úالطريقة التجريبية :هي املالحظة امل�ضبوطة� ،أو امل�سيطر
عليها من قبل الباحث وحتكمه يف املوقف ،وبالتايل ي�ستطيع �أن
يقوم بدرا�سة منظمة مو�ضوعية ودقيقة عن �أثر عدد من العوامل �أو
الظروف يف التعلم.
وفيما يخ�ص التعلم الذاتي يرى الوكيل واملفتي (� )2008أنه
م�صطلح مفاده �أن يقوم الفرد با�ستعمال و�سائط معينة لكي يعلم
نف�سه دون احلاجة �إىل معلم يقوم بتعليمه بطريقة مبا�رشة ،وقد
نبعت فكرة تعليم الفرد لنف�سه �أو ما يطلق عليه التعلم الذاتي من
عدة اعتبارات �أهمها:
 �أن كل فرد قادر على انتقاء �أ�سلوب التعلم الذي تنا�سبه.
 �أن هناك فروق ًا فردية بني الطلبة ،ومن املنطقي �أن نرتك
الطالب ينطلق يف تعلمه ح�سبما تتيح له قدراته ،دون �أن يتخلف
النتظار طالب �أقل من م�ستواه في�شعر بامللل� ،أو يتخلف عن طالب
�أعلى من م�ستواه في�شعر بالإحباط.
 �أن هناك تزايداً وتطوراً ومنواً يف الفروع املختلفة
للمعرفة ،واملجاالت املتنوعة لتطبيقها ،ومل تعد �سنوات الدرا�سة
يف امل�ؤ�س�سات التعليمية كافية حل�صول الطالب على كل �أو معظم
ما ي�ستجد من معارف ،و�أ�ساليب تطبيق ،وبالتايل ف�إن هنا حاجة
لتدريب الطالب على تعليم نف�سه.
�أما فيما يتعلق بالتعلم املنظم ذاتي ًا في�شري بوير وبريج�سرتا
وكو�ستان�س (� )Boer, Bergstra & Kostons 2012إىل �أنه عملية
بناءة ن�شطة ت�ساعد املتعلمني على ر�سم �أهداف تعلمهم وت�رشكهم يف
املراقبة والتنظيم والتحكم يف الأداء ،ويف �إدراك العالقة بني الدوافع
وال�سلوك ،لغر�ض توجيه �أهدافهم مبا يتالءم مع املتغريات املتوافرة
يف البيئة.
ويرى الداهري والكبي�سي (� )1999أن التعلم املنظم يرجع يف
ن�ش�أته �إىل �سقراط عندما ا�ستعمل طريقة احلوار وطرح الأ�سئلة لكي
ي�ستفيد من �أجوبة املتعلم ،ولكن بداية االهتمام الفعلي به كانت
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�أوائل اخلم�سينات من القرن الع�رشين على يد العامل �سكرن ()Skinner
 ،وقد ظهرت نظريات التعلم املنظم ذاتي ًا يف ( )1980هذه النظريات
والنماذج كانت مرتابطة ب�شكل عام مع الأبعاد املعرفية والوجدانية،
وحفز الهمم ،والأبعاد ال�سلوكية و�أما من جانب املتعلمني فالتعلم
املنظم ذاتي ًا حماولة لل�سيطرة على �سلوكهم ،والدافع وراء ال�سلوك
الذي يت�أثر ب�صورة كبرية بالإدراك ،وهو �أي�ض ًا حماولة لتحقيق
بع�ض الأهداف ،وي�ستوجب �أن يكون املتعلم جيداً يف ال�سيطرة على
�أفعاله (. )Yukselturk & Bulut , 2009
وي�شري بوزبوالت (� )Bozpolat, 2015إىل وجود تعاريف
متعددة ملفــهوم التعلم املنظم ذاتي ًا فوفـــــق ًا لـباندورا ()Bandura
الذي قدم للمرة الأوىل مفهوم التنظيم الذاتي ،ف� َّإن املتعلم املنظم
ذاتي ًا هو الذي يلعب دوراً فعا ًال يف ال�سيطرة على عملية التعلم عن
طريق حتديد �أهداف التعلم� ،أما زميرمان ( )Zimmermanالذي جذب
عرفه باملدى
االهتمام يف عمله بخ�صو�ص التنظيم الذاتي ،فقد ّ
الذي ي�شارك املتعلمني فيه بن�شاط يف عمليات التعلم اخلا�صة
بهم فيما يتعلق مبا وراء املعرفة ،والتحفيز ،وال�سلوك الفعلي� ،أما
بينرتي�ش ( ) Pintrichفريى �أن عملية التنظيم الذاتي عملية ن�شطة
وبناءة ي�سعى من خاللها املتعلمون لتحديد �أهداف التعلم ,وتنظيم
الإدراكات املختلفة ،والدوافع وال�سلوك لتحقيق ذلك الهدف يف
حني يرى كوفمان (� )Kauffmanأن التعلم املنظم ذاتي ًا هو حماولة
املتعلم مراقبة و�إدارة �أن�شطة التعلم املعقدة يف املواقف املختلفة
التي مير خاللها.
وللتعلم املنظم ذاتياً ثالث مراحل هي:
♦ ♦املرحلة الأوىل :التدبر للعمليات املاهرة واال�سرتاتيجية
التي ت�سبق ومتهد الطريق لأداء تعلمي معني ،وت�شمل هذه العمليات:
حتديد الأهداف ،الإ�سناد ،الكفاءة الذاتية وهي من املهام البارزة،
والدوافع الذاتية لأداء مهمة التعلم.
♦ ♦املرحلة الثانية :مراقبة الأداء ,وهي مرحلة �إرادية،
وت�شمل :االهتمام ،ور�صد العمل ،ومهارات وا�سرتاتيجيات التعلم
املنظم ذاتياً ،مثل �إدارة الوقت وامل�ساعدة وغريها ،وترتبط مع
املرحلة الثالثة والأخرية.
♦ ♦املرحلة الثالثة :التحكم يف الأداء ,وهي مرحلة الت�أمل
الذاتي ،وفيها يتفاعل املتعلمون ,وي�ستجيبون جلهود التنظيم الذاتي
يف عملية التعلم من خالل تقييم نتائج �أدائها ،وخالل مرحلة الت�أمل
الذاتي النهائية� ،سوف يقوم املتعلم الذي ينظم تعلمه ذاتي ًا ب�ضبط
تنفيذ املهارات واال�سرتاتيجيات يف التدبر ومراقبة �أداء املراحل
ملهمة التعلم املقبلة ،وقد ترتافق املهارات واال�سرتاتيجيات مثل
التقييم الذاتي التعلم املنتظم الذاتي مع مرحلة الت�أمل الذاتي (Brak,
. )Lan & Paton, 2010
يف حني يقدم ( )Purdieكما ورد يف (اجلراح )2010 ،منوذجاً
يت�ضمن �أربعة مكونات للتعلم املنظم ذاتياً هي:
Ú Úو�ضع الهدف والتخطيط :ويتمثل بقدرة الطالب على
و�ضع �أهداف عامة ،والتخطيط لها وفق جدول زمني حمدد والقيام
بالأن�شطة املرتبطة بتحقيق تلك الأهداف.
Ú Úاالحتفاظ بال�سجالت واملراقبة :وتتمثل بقدرة الطالب
على مراقبة الن�شاطات التي يقوم بها لتحقيق الأهداف ،وت�سجيلها،
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وت�سجيل النتائج التي يتو�صل �إليها .
Ú Úالت�سميع واحلفظ :ويتمثل يف قدرة الطالب على حفظ
املادة عن طريق ت�سميعها ب�صورة جهرية �أو �صامتة.
Ú Úطلب امل�ساعدة االجتماعية :ويتمثل بلجوء الطالب �إىل �أحد
�أفراد الأ�رسة� ،أو املعلمني� ،أو الزمالء للح�صول على امل�ساعدة يف
فهم املــــــــادة التعليمية� ،أو �أداء الواجبات ،ويعتمد الباحث منوذج
( )Purdieللتعلم املنظم ذاتي ًا يف البحث احلايل.
ت�صنيف ا�ستمر ل�سنوات
وي�شري �سليجمان (� )2006أنه بعد
ٍ
تو�صل مع جمموعة من املخت�صني �إىل �أن احلكمة واملعرفة هما
�أبرز الف�ضائل ال�ست التي اعتقدوا �أنها الأ�سا�س يف تطوير ال�شخ�صية
الإن�سانية ،وهي تتكون من جمموعة من نقاط القوة التي ترتتب من
�أب�سط �صورة ،حتى الأكرث ن�ضوجاً ،وهي:
Ú Úالف�ضول� ،أو االهتمام بالعامل :بكل ما ي�شمله من انفتاح
ومرونة جتاه اخلربات اجلديدة التي قد ال تتالءم مع اخلربات ال�سابقة،
وعدم احتمال الغمو�ض ،وال�شعور ب�أنه دافع للتعلم �أو العمل.
Ú Úحب التعلم :ويرتبط بالف�ضول ،فهو حب التعلم للأ�شياء
اجلديدة ،داخل قاعات الدرا�سة �أو خارجها.
Ú Úالر�أي والتقدير� ،أو التفكري النقدي� ،أو تفتح العقل :فالتقدير
فح�ص للمعلومات واملعارف ب�صورة مو�ضوعية ومنطقية ،وهو بهذا
املعنى قريب جدا من التفكري النقدي ،كونهما طريقان للبحث عن
مب�ستوى عالٍ من
احلقيقة ،وهما بهذا املعنى ي�شريان ويرتبطان
ٍ
التفتح العقلي.
Ú Úالرباعة� ،أو الإبداع� ،أو الذكاء العملي� ،أو ذكاء املواقف
ال�صعبة :وي�شمل م�ستوى الرباعة عند القيام ب�سلوك جديد ،بحيث
يكون ال�سلوك منا�سب ًا لتحقيق الهدف ،يف كافة املواقف ،الطبيعية
منها� ،أو التي تو�صف ب�أنها �صعبة �أو معقدة.
Ú Úالذكاء االجتماعي� ،أو الذكاء ال�شخ�صي� ،أو الذكاء العاطفي:
وي�شمل معرفة الذات ومعرفة الآخرين ،و�إدراك الدوافع وامل�شاعر
للذات والآخر ،والتفاعل معها ،واال�ستجابة لها ب�صورة �سليمة.
Ú Úاملنظور :هو �أكرث نقاط القوة �ضمن احلكمة واملعرفة
ن�ضج ًا وتطوراً ،كما �أنه الأقرب من احلكمة املجردة ،ومعناه اعتماد
الآخرين على منظور الفرد ال�شخ�صي كطريقة للم�ساعدة يف حتقيق
�أهدافهم �أو حل م�شاكلهم� ،أو الكت�ساب الر�ؤية واملنظور اخلا�ص به
(�أي الفرد) وتطبيقه من قبلهم.
وقد كان التعلم املنظم ذاتي ًا مو�ضوع ًا للعديد من الدرا�سات
ومنها درا�سة (رزق )2009 ،الفروق بني اجلن�سني ،والفرق
الدرا�سية وامل�ستوى الدرا�سي ونوعية الكلية والتفاعل بينهما على
ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتي ًا و�أبعاد فاعلية الذات ،تكونت عينة
الدرا�سة من ( )281طالب ًا وطالبةً ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أنه ال توجد
فروق ذات داللة �إح�صائية راجعة للجن�س �أو الفرق الدرا�سية (الثانية،
الثالثة ،الرابعة) على درجات الطلبة على املقيا�سني ،كما �أنه يوجد
ت�أثري دال �إح�صائي ًا لكل من امل�ستوى الدرا�سي على املقيا�سني
ول�صالح املتفوقني ،ونوع الكلية ول�صالح طلبة كلية الطب الب�رشي.
وقام (عبد املق�صود )2009 ،بدرا�سة كان هدفها معرفة
ت�أثري التفاعل بني املعتقدات املعرفية ومهارات التعلم املنظم ذاتي ًا

على التح�صيل الدرا�سي لطلبة كلية الرتبية جامعة الزقازيق ،بلغت
عينة البحث ( )180طالب ًا وطالبةً ،و�أظهرت النتائج وجود ت�أثري
ملهارات التعلم املنظم ذاتي ًا على التح�صيل الدرا�سي ،وعدم وجود
ت�أثري للمعتقدات املعرفية وتفاعلها مع مهارات التعلم املنظم ذاتي ًا
على التح�صيل الدرا�سي.
و�سعت درا�سة (اجلراح� )2010 ،إىل الك�شف عن م�ستوى
امتالك طلبة جامعة الريموك ملكونات التعلم املنظم ذاتياً ،والفروق
فيها تبع ًا للجن�س وامل�ستوى الدرا�سي ،والتعرف على القدرة التنب�ؤية
للتعلم املنظم ذاتي ًا بالتح�صيل الأكادميي ،بلغت عينة الدرا�سة
( )331طالب ًا وطالبةً ،وقد �أظهرت النتائج �أن العينة لديها م�ستوى
متو�سط من التعلم املنظم ذاتي ًا عدا مكون الت�سميع الذي كان �ضمن
امل�ستوى املرتفع ،كما تبني تفوق الذكور على الإناث يف مكون
و�ضع الهدف والتخطيط ،و�إن طلبة املرحلة الرابعة يتفوقون على
طلبة ال�سنتني الثانية والثالثة يف مكوين االحتفاظ بال�سجالت
واملراقبة ،وطلب امل�ساعدة االجتماعية ،كما �أ�شارت النتائج �إىل �أن
مكوين االحتفاظ بال�سجالت واملراقبة ،وو�ضع الهدف والتخطيط
يتنب�آن بالتح�صيل الأكادميي لدى الطلبة.
�أما درا�سة (القي�سي )2010 ،فقد كان هدفها التعرف �إىل
�أثر التعلم املنظم ذاتي ًا يف حت�صيل طلبة جامعة الطفيلة ،والفروق
يف التعلم املنظم ذاتي ًا وفق ًا ملتغريي اجلن�س والكلية ،بلغت عينة
الدرا�سة يف هذه الدرا�سة ( )400طالب ًا وطالب ًة منهم ( )205من
الذكور و ( )195من الإناث ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية يف حت�صيل الطلبة بني م�ستويات التعلم املنظم
ذاتي ًا ول�صالح الطلبة ذوي امل�ستوى املرتفع ،ووجود فروق ذات
داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س ول�صالح الإناث وتبع ًا الكلية
ول�صالح طلبة الكليات الإن�سانية.
يف حني هدفت درا�سة (�إ�سماعيل� )2011 ،إىل الك�شف عن
داللة العالقة بني ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتي ًا ومهارات حل
امل�شكالت لدى طلبة املرحلة الثانوية ،و�إمكانية التنب�ؤ مبهارات
حل امل�شكالت من خالل ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً ،بلغت
عينة الدرا�سة ( )70طالب ًا وطالب ًة من طلبة ال�صف الأول الثانوي،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالقة موجبة ودالة �إح�صائي ًا بني
ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتي ًا ومهارات حل امل�شكلة ،كما
�أ�شارت النتائج �إىل �إمكانية التنب�ؤ مبهارات حل امل�شكالت من خالل
ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً.
�أما درا�سة (العاي�ش ومرغني )2015 ،فقد هدفت �إىل
معرفة العالقة بني التعلم املنظم ذاتي ًا والدافعية للتعلم لدى طلبة
جامعة الوادي ،ومعرفة الفروق فيها تبع ًا للجن�س والتخ�ص�ص،
بلغت عينة الدرا�سة ( )200طالب ًا وطالبةً ،طبق الباحثتان عليهم
مقيا�س ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتي ًا ومقيا�س الدافعية للتعلم،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية
بني التعلم املنظم ذاتي ًا والدافعية للتعلم لدى الطالب اجلامعي ،كما
�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ح�سب اجلن�س
ول�صالح الإناث ،مع عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية ح�سب
متغري التخ�ص�ص.
وجاءت درا�سة (الهيالت ورزق واخلواجا )2015 ،لتحاول
الك�شف عن ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتي ًا لدى عينة من الطلبة
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التعلم املنظم ذاتياً وعالقته بالكفاءة الدراسية
واحلكمة واملعرفة لدى طلبة جامعة سامراء

أ .صاحب أسعد ويس الشمري

املوهوبني وغري املوهوبني ،بلغت عينة الدرا�سة ( )220طالب ًا منهم
( )110طالب موهوبني ،و ( )110طالب ًا غري موهوب ،طبق عليهم
الباحث مقيا�س ( ، )Purdieوقد �أ�شارت النتائج �إىل �إن ا�سرتاتيجيات
التعلم املنظم ذاتي ًا لدى الطلبة املوهوبني كانت على الرتتيب التايل
(الت�سميع واحلفظ ،االحتفاظ بال�سجالت واملراقبة ،و�ضع الهدف
والتخطيط ،وطلب امل�ساعدة اخلارجية)  ،يف حني كان ترتيبها لدى
الطلبة غري املوهوبني (و�ضع الهدف والتخطيط ،الت�سميع واحلفظ،
طلب امل�ساعدة اخلارجية ،واالحتفاظ بال�سجالت واملراقبة)  ،كما
�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف ا�سرتاتيجيات
(و�ضع الهدف والتخطيط ،واالحتفاظ بال�سجالت واملراقبة) ل�صالح
الطلبة املوهوبني ،فيما كانت الفروق ل�صالح الطلبة غري املوهوبني
يف ا�سرتاتيجيات (احلفظ والت�سميع ،وطلب امل�ساعدة االجتماعية) .
يف حني هدفت درا�سة (التميمي )2016 ،للك�شف عن فاعلية
التعلم املنظم ذاتي ًا يف الأداء التعبريي عند طالب ال�صف الرابع
الأدبي.بلغت عينة الدرا�سة ( )55طالب ًا للمجموعتني ال�ضابطة
والتجريبية ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �إن التعلم املنظم ذاتي ًا ي�سهم يف
جعل الطالب قادراً على ا�ستثمار الوقت واجلهد ب�شكل جيد ،كما امتاز
الطلبة الذين ميار�سون التعلم املنظم ذاتي ًا بدافعية عالية ،وقدرة يف
�إيجاد احللول املنا�سبة.
وفيما يتعلق بالكفاءة الدرا�سية فقد حاولت درا�سة (رم�ضان،
 )1996التعرف على العالقة بني حمل التحكم والكفاءة الدرا�سية
لدى طالب الثانوية يف الإح�ساء باململكة العربية ال�سعودية،
وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الطالب
من ذوي امل�ستويات املختلفة يف التحكم الداخلي لكلٍ من بعد
التناف�س الدرا�سي ،وبعد التعاون ،وكانت هذه الفروق ل�صالح الطالب
م�ستوى �أعلى من التحكم الداخلي ،كما �أ�شارت النتائج
الذين �أظهروا
ً
�إىل عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الطالب يف كل من بعد
الدافعية للإجناز ،وبعد التوافق الدرا�سي.
َو َ�س َع ْت درا�سة (الزق� )2007 ،إىل معرفة م�ستوى الكفاءة
الذاتية الأكادميية لدى طلبة اجلامعة الأردنية والفروق فيها تبع ًا
ملتغريات الكلية ،واجلن�س ،وامل�ستوى الدرا�سي ،ت�ألفت عينة هذه
الدرا�سة من ( )400طالب ًا وطالبةً ،طبق الباحث عليهم مقيا�س
الكفاءة الذاتية الأكادميية ،وبا�ستخدام املتو�سطات ،واالنحرافات
املعيارية ،وحتليل التباين الثالثي ،تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن م�ستوى
الكفاءة لدى طلبة اجلامعة الأردنية كان يف احلدود املتو�سطة،
مع وجود فروق فيه تبع ًا للم�ستوى الدرا�سي ،حيث كانت يف �أدنى
م�ستوياتها يف بداية ال�سنة اجلامعية الثانية ،مع عدم وجود فروق
وفق ًا للجن�س والكلية.
وهدفت درا�سة (ن�رص� )2014 ،إىل الك�شف عن العالقة
بني الكفاءة الذاتية وعواملها الفرعية (ومنها الكفاءة الدرا�سية)
والدافعية الداخلية ،وبني التح�صيل الدرا�سي لدى طلبة ال�صف
الثالث الثانوي يف مدار�س مدينة دم�شق الر�سمية.بلغت عينة الدرا�سة
( )527طالب ًا وطالبةً.طبقت الباحثة عليهم مقيا�س الكفاءة الذاتية
لباندورا ،ومقيا�س الدافعية الداخلية لليبري ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل
وجود عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا بني الكفاءة الذاتية والتح�صيل
الدرا�سي ،كما كانت �أكرب قيمة ملعامل االرتباط الذي يدل على هذه
العالقة هو معامل االرتباط بني الكفاءة الأكادميية (يعدها عن�رصاً
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من الكفاءة الذاتية) والتح�صيل الدرا�سي ،كما �أ�شارت النتائج �إىل
وجود عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية بني الدافعية الداخلية
وبني التح�صيل الدرا�سي.
يف حني �سعت درا�سة (العمرو�سي� )2015 ،إىل الك�شف عن
العالقة بني جودة احلياة والكفاءة الدرا�سية وفق متغريات امل�ستوى
االقت�صادي واالجتماعي والثقايف للأبوين ،املرحلة التعليمية،
مدة الإقامة يف اململكة العربية ال�سعودية لدى عينة من الطالبات
امل�رصيات املقيمات باململكة العربية ال�سعودية ،وتكونت العينة
من ( )60طالب ًة من طالبات املرحلة املتو�سطة واملرحلة الثانوية
مبدينتي �أبها وخمي�س م�شيط ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل وجود عالقة
ارتباطية موجبة ذات داللة �إح�صائية بني جودة احلياة والكفاءة
الدرا�سية ،كما �أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
بني طالبات املرحلة املتو�سطة الإعدادية ودرجات طالبات
املرحلة الثانوية يف جودة احلياة والكفاءة الدرا�سية ،وفق ًا للمرحلة
التعليمية ،وذلك ل�صالح طالبات املرحلة الثانوية ،ووجود فرق دال
�إح�صائي ًا بني متو�سطي درجات الطالبات امل�رصيات املقيمات
بال�سعودية يف بعد الدافعية للإجناز وفق ًا للم�ستوى االقت�صادي
واالجتماعي والثقايف للأبوين على مقيا�س الكفاءة الدرا�سية ،وذلك
ل�صالح الطالبات امل�رصيات املقيمات بال�سعودية ذوات امل�ستوى
االقت�صادي واالجتماعي والثقايف املرتفع لوالديهن.
وتعقيب ًا على الدرا�سات التي تناولت متغريات الدرا�سة فقد
هدفت بع�ضها �إىل درا�سة �أثر التعلم املنظم ذاتي ًا يف متغريات
�أخرى مثل درا�سة (رزق  ، )2009ودرا�سة (عبد املق�صود)2009 ،
 ،و درا�سة (القي�سي ، )2010 ،ودرا�سة (التميمي )2016 ،يف حني
�سعت درا�سات �أخرى �إىل الك�شف عن مهارات التعلم املنظم ذاتي ًا
مثل درا�سة (اجلراح ، )2010 ،و درا�سة (الهيالت ورزق واخلواجا،
 ، )2015بينما �سعت باقي الدرا�سات �إىل التعرف على طبيعة
العالقة بني التعلم املنظم ذاتي ًا وبني متغريات �أخرى مثل درا�سة
(�إ�سماعيل ، )2011 ،ودرا�سة (العاي�ش ومرغني ، )2015 ،يف حني
حاول البحث احلايل التعرف على مكونات التعلم املنظم ذاتي ًا لدى
طلبة اجلامعة ،وعالقته مبتغريين �أثنني هما :الكفاءة الدرا�سية،
واحلكمة واملعرفة.
كما اختلف عدد وطبيعة العينة يف الدرا�سات املذكورة،
وتراوح بني (� )55إىل ( ، )400وكان كل عينات هذه الدرا�سات من
طلبة اجلامعة عدا درا�سة (�إ�سماعيل ، )2011 ،ودرا�سة (التميمي،
 ، )2016يف حني كانت عينة هذه الدرا�سة ( )80طالب ًا وطالب ًة
من طلبة اجلامعة ،كما ت�شابهت �أغلب الدرا�سات يف ا�ستخدام �أدوات
متعددة للو�صول �إىل النتائج ،كان منها ما هو متبنى من قبل
الباحثني (�أي �أدوات جاهزة لآخرين) � ،أو ما مت بنا�ؤه لغر�ض حتقيق
�أهداف كل درا�سة.
وقد ا�ستفاد الباحث من الدرا�سات ال�سابقة يف حتديد الأهداف،
ويف الأدوات امل�ستخدمة ،ويف تف�سري بع�ض نتائج البحث احلايل.

مشكلة البحث
تكمن م�شكلة البحث احلايل يف طبيعة الن�شاطات التعليمية
التي يتم من خاللها تعليم الطلبة ،هذه الن�شاطات التي تكون �أحيان ًا
منطية تقليدية �إىل حد كبري جداً ،رغم كل التقدم العلمي والتقني يف
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كافة امليادين ,ومنها امليدان الرتبوي ،وكذلك يف نق�ص الكفاءة
الدرا�سية لدى �أغلب املتعلمني� ،أو �ضعف توظيفها مبا يخدم املتعلم،
ويقلل من اجلهد املبذول من قبله با�ستخدام طرائق و�أ�ساليب
وو�سائل قد تكون عدمية اجلدوى� ،أو �ضعيفة املردود على املتعلم،
ذلك �أن �أغلب التعلم الذي يتم داخل امل�ؤ�س�سات التعليمية يكون دور
املتعلم فيه �سلبي ،وهو غالب ًا ما يكون جمرد متلقي للمعلومة التي
ت�صدر �إليه من قبل املعلم� ،أو عن طريق الو�سائل واملعينات والأدوات
التعليمية املختلفة ،وهذا بدوره لن ي�ؤدي �إطالق ًا �إىل حتقيق �أهداف
امل�ؤ�س�سات التعليمية يف الإعداد احلقيقي للمتعلم ،مما ي�ؤدي �إىل �أن
ي�صبح الأثر لدى املتعلم �ضعيف وقليل الفائدة ،فالتعلم حتى يكون
فعا ًال ال ب ّد �أن تتفاعل فيه العنا�رص الداخلية واخلارجية� ،إذ ي�شري
القذايف (� )1990إىل �أنه من اجل �أن يتحقق التعلم فال ّبد �أن يتوفر
للمتعلم جمموعة العوامل الداخلية التي جتعله م�ستعداً لعملية التعلم،
مثل القدرة على الإدراك ،و�سالمة اجلهاز الع�صبي ،والقدرة على
التوافق و�إعادة التوافق ،كما يجب �أن يكون املتعلم قادراً على القيام
ب�أنواع من الن�شاط املالئم للمادة التعليمية ،التي ميكن �إثارتها عن
طريق حفز املتعلم للقيام بها.
فعلى الرغم من �أن للتعلم �أنواع عديدة ،وله ا�سرتاتيجيات
و�أ�ساليب متنوعة ،غري �أن �أف�ضل �أنواع التعلم هو التعلم القائم على
بذل اجلهد والن�شاط الذاتي من قبل املتعلم ،وا�ستجابة املتعلم ملا
ي�سمعه ويقر�أه ويتعلمه و يفكر فيه ،ويحاول تطبيقه ومناق�شته
مع نف�سه ،ويبذل فيه كل جهده ،حماو ًال بنف�سه عدة مرات ،فيخطئ
وي�صيب ،ويعلم نف�سه بنف�سه ،وبالتايل يكون املدر�س قد �أتاح
الفر�صة للطلبة يف القاعة الدرا�سية للتعلم الذاتي ،وبذلك ي�ساعدهم
على حتقيق النمو االنفعايل والعقلي واحلركي من خالل خلق جو
ي�شعرون فيه باحلرية والأهمية (من�سي والطواب و�صالح وقا�سم،
 ، )2001وي�ؤكد ذلك فرييرا و�ساميو (Ferreira & Simão , 2012
) عندما ي�شريان �إىل �أن بداية كل تعلم هو ن�شاط ذاتي ،هذا الن�شاط
الذاتي كلما كان �صادراً من رغبة داخلية كلما كانت نتائجه �أف�ضل،
كما �أن املعلمني الذين ال يوفرون بيئة تعليمية هادفة فيها ممار�سات
تعليمية فعالة ،ف�إن ا�سرتاتيجيات تعلم الطلبة �سوف تت�أثر �سلباً؛ لأن
املمار�سات التعليمية وبيئات التعلم ترتبط فيما بينها وت�ؤ�س�س لأداء
الطلبة ،وباملثل ف�إن بيئة تعليمية داعمة لديها القدرة على حتفيز
الطلبة على تبني ممار�سات وا�سرتاتيجيات تعلم �أكرث كفاءة.
وبناء على ذلك ف�إن اخللل يف الن�شاط الذاتي �سي�ؤدي حتم ًا
ً
�إىل خلل يف البنية املعرفية كلها� ،إذ �إنه �سي�ؤدي �إىل خلل يف التعامل
وانتهاء بخزنها،
مع املعلومات ،منذ ا�ستقبالها ،مروراً مبعاجلتها،
ً
ومن ثم ا�ستدعائها ،هذا اخللل قد يكون �أثره بالغ ًا بالن�سبة للمتعلم،
وبالن�سبة للمحيط الذي يوجد فيه ،لأنه قد ي�ؤدي �إىل عدم الإ�ستفادة
من املعلومات واخلربات �أو �ضعف اال�ستفادة من املعلومات
واخلربات� ،أو �إىل ا�ستخدامها ب�صورة غري �صحيحة ،وبالت�أكيد ف�إن
ذلك �سي�ؤثر مثلما قلنا على الفرد وعلى اجلماعة.
�إن هذا اخللل قد يوجد له ما يف�رسه نوع ًا ما يف املراحل الدنيا
من نظم التعليم ،لكن ظهوره يف مرحلة التعليم اجلامعي يعد م�شكلة
كبرية� ،إذ �إن االختالفات املوجودة بينه وبني ما قبله من مراحل
درا�سية ت�ستدعي من الطالب اجلامعي بذل ن�شاط ذاتي �أعلى بكثري،
كما ت�ستدعي �أن يكون الطالب يف هذه املرحلة على م�ستوى عالٍ

من الكفاءة الدرا�سية التي ت�ؤهله ومتكنه من التعامل مع طبيعة هذه
املرحلة ،كما تتطلب هذه املرحلة من الطالب اجلامعي �أن يتحلى
بحكمة جيدة ومعرفة ودراية يف التعامل مع املتطلبات املختلفة
لها ،مبا تت�ضمنه هذه احلكمة واملعرفة من ف�ضول واهتمام بالعامل،
وانفعايل واجتماعي
�شخ�صي
وحب للتعلم ,وتفتح يف العقل ,وذكا ٍء
ٍ
ٍ
وغريها ،من �أجل اجتياز املرحلة اجلامعية ب�سهولة وي�رس ،وبحيث
يكون قد حقق �أكرب فائدة ممكنة لذاته ،ويتوقع منه �أن يقدم �أكرب
فائدة ممكنة ملجتمعه.
لذا يحاول البحث احلايل التعرف على العالقة بني امتالك
طلبة جامعة �سامراء ملكونات التعلم املنظم ذاتي ًا وكل من الكفاءة
الدرا�سية واحلكمة واملعرفة ،وهل ي�ؤدي امتالك مكونات التعلم
املنظم ذاتي ًا �إىل ارتفاع الكفاءة الدرا�سية للطالب ,و�إىل زيادة
حكمته ومعرفته؟

أهمية البحث
يحظى مو�ضوع التعلم يف الوقت احلا�رض باهتمام املخت�صني
بالدرا�سات النف�سية والرتبوية ،والعاملني يف امل�ؤ�س�سات االجتماعية
واملهنية املتعددة ،ملا له من دور حيوي يف عملية اكت�ساب �أ�شكال
ال�سلوك واخلربات واملهارات املختلفة ،والتغريات التي حتدث يف
هذه الأ�شكال (الزغــــــــــول ، )2012 ،ويرى جتاال و�صوفيا (Tjalla
� )& Sofiah, 2015أنه من ال�رضوري لتطوير جودة اخلدمات التعليمية
يف املدار�س ا�ستعمال طرائق و�أ�ساليب جديدة ومبتكرة ،فحتى الآن
تعليمنا ال يزال يهيمن عليه الر�أي القائل ب�أن املعرفة التي يح�صل
عليها الطلبة واحلقائق التي تنقل لهم هي الأهم ،وال يزال الرتكيز
على املعلم كم�صدر رئي�سي للمعرفة ،وطريقة املحا�رضة هي
الو�سيلة الرئي�سية امل�ستخدمة من قبل املعلمني لتحقيق ذلك ،ومع
كل التغريات احلا�صلة يف كافة امليادين العلمية والعملية ،هناك
حاجة ال�سرتاتيجية جديدة للتعلم ت�شجع الطلبة على �أن يكونوا �أكرث
حيوية ون�شاطاً ،و�أكرث �إبداع ًا يف �إيجاد وتنظيم توا�صلهم وحت�صيلهم
الدرا�سي.
لذا انتقل االهتمام الآن من عملية التعليم �إىل عملية التعلم،
ومن الف�صل بينهما �إىل ربطهما ،وتو�ضيح التفاعل بينهما فيما
�أ�صطلح عليه بعملية التعليم والتعلم ،ف�إن دور املعلم مل يعد هو
الوحيد الذي ي�ؤ َّدى �أثناء العملية التعليمية� ،أ�صبح للمتعلم دور كبري
ي�ؤديه يف هذه العملية (الوكيل واملفتي ، )2008 ،وبهذا ت�أكدت
�أهمية التعلم الذاتي ،وظهر التعلم املنظم ذاتي ًا كونه
منحى جديداً
ً
وهام ًا لدرا�سة التح�صيل الدرا�سي للطلبة ،ففيما �سبق كان حت�صيلهم
يدر�س بقيا�س قدرة الطلبة �أو نوعية التدري�س �أو املدر�سة �أو البيئة
املنزلية ،لكن على العك�س من ذلك تركز درا�سة التعلم املنظم ذاتي ًا
على :كيف ين�شط ويع ّدل ويعزز الطلبة ممار�سات تعلمهم يف �سياقات
تعلُمية خا�صة ،وتبع ًا لوجهة النظر هذه �سيكون الطلبة وحتى ذوو
القدرات العالية غالب ًا ال ينجزون املهمات على نحو �أمثل.ب�سبب
ف�شلهم يف ا�ستعمال عمليات التعلم املعريف الوجداين واحلركي �أو يف
التحكم فيها (احل�سيني. )2001 ،
ووفق ًا للمنهاج الوطني الربتغايل للتعليم االبتدائي ,وفيما
يتعلق بالكفاءات الأ�سا�سية للمعلم يف التعليم االبتدائي يجب على
املعلمني تبني �أ�ساليب التدري�س التي من �ش�أنها �أن ت�سمح للمتعلمني
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التعلم املنظم ذاتياً وعالقته بالكفاءة الدراسية
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أ .صاحب أسعد ويس الشمري

تخطيط وتنظيم عملية التعلم اخلا�صة بهم ،بحيث يكونون قادرين
على نقل املعرفة من �سياق �إىل �آخر ،كما ينبغي �أن يكون املعلمون
على علم مبفردات البيئة التعليمية التي يعي�شها الطلبة ،وكذلك
تقدمي الدعم والفر�ص لهم مما ي�ساعدهم على حتـــــــــــــــمل املخاطر
والتفكري النقدي (. ) Ferreira & Simão , 2012
ويعد التعلم املنظم ذاتي ًا مبثابة القوة املحركة التي ميكن بها
العبور بالعملية التعليمية �إىل نحو �أف�ضل ،فهو و�سيلة لإحداث نوع
من التكامل بني التوجهات البحثية املختلفة ،واخلا�صة بالنواحي
الدافعية واالنفعالية واملعرفية وما وراء املعرفية ،ويهدف �إىل
االرتقاء بامل�ستويات الأكادميية للمتعلمني يف كافة املراحل
التعليمية ،وهو ما دفع الرتبويون والباحثني للبحث عن الطرق التي
ميكن بها حتقيق ذلك يف �ضوء االهتمام باملتغريات املختلفة والتي
ت�ؤثر على عملية التعلم و منها :متغريات الكفاءة الذاتية والدافعية
والطرق امل�ستخدمة يف التدري�س وغريها من املتغريات التي ت�ؤثر
يف عملية التعلم ،ويدعم التعلم املنظم ذاتي ًا النظرة التكاملية
للعمليات امل�ؤثرة يف التعلم و�أن هذه العمليات جتمعها عالقات
تبادلية من حيث الت�أثري والت�أثر ،كما ي�ؤكد على دور هذه العمليات
وعلى دور املتعلم يف تنظيمها بناء على النواجت التي يتم حتقيقها،
ويت�ضح من ذلك �أهمية عمليات التخطيط واملراقبة والتنظيم ،كما �أن
بنية التعلم املنظم ذاتي ًا تتكامل فيها املكونات املعرفية والدافعية
واالجتماعية وال�سلوكية للتعلم ،ومن هنا تباينت امل�صطلحات
واملفاهيم املت�ضمنة يف النماذج املختلفة للتعلم املنظم ذاتي ًا تبع ًا
لدرجة الرتكيز على هذه املكونات ولكنها �أكدت جميع ًا على دور
املتعلم يف �ضبط وتنظيم هذه املكونات حتى يتحقق الهدف من
التعلم (�سامل وزكي. )2009 ،
و للكفاءة الدرا�سية قدرة كبرية على الت�أثري يف �أداء الطالب
ون�شاطاته التعلمية� ،إذ �إن فكرته عن كفاءته يف التعامل مع متغريات
املوقف التعلمي داخل ال�صف ،تلعب دوراً بارزاً يف طبيعة التعامل،
وكمية التفاعل ،وم�ستوى الإ�ستفادة ،حيث ي�شري الزق (� )2007إىل
�أن هذه الأفكار تلعب دور الو�سيط بني ما لدى املتعلم من معلومات
ومعارف ومهارات ،وبني الأداء الفعلي يف املوقف التعليمي؛ وي�شري
�إىل �أن التح�صيل الدرا�سي ال�سابق للطالب وكمية معلوماته ومعارفه
ومهاراته ال تعد عوامل مهمة يف التنب�ؤ بامل�ستوى امل�ستقبلي
للمتعلم ،بقدر ما تكون معتقدات كفاءته الدرا�سية م�ؤثرة وبقوة يف
�سلوكه داخل املواقف التعليمية املختلفة.
ويذهب مو�سى (� )1994إىل �أبعد من ذلك عندما يع ُّد هذه
الفكرة مبثابة مكاف�آت �سيكولوجية للمتعلم تدفعه بقوة �إىل �سلوك
�أرقى و�أف�ضل؛ لأنها عامل مينح الثقة للمتعلم ب�أن التفاعالت مع
البيئة اخلارجية تتم ب�صورة جيدة ،ونتائجها �إيجابية.
وفيما يخ�ص احلكمة واملعرفة ف�إن لها كما يرى �سليجمان
( )2006دوراً كبرياً يف �سلوكنا� ،إذ �إنها على الرغم من ظهورها يف
�أوقات املحن والأوقات الطبيعية� ،إال �أن الأوقات الع�صيبة واملواقف
التي تت�ضمن حتديات خمتلفة تظهرها وتك�شف عنها ب�صورة جلية،
ومن هنا فاملواقف التعليمية املختلفة حتتاج وتتطلب قدراً من
يولده نف�س املوقف التعليمي �إذا كان
احلكمة واملعرفة ،هذا القدر ّ
على م�ستوى عالٍ من التحدي العلمي ،فهذه العالقة التفاعلية
الدائرية �ست�سهم ب�صورة كبرية يف تطوير قدرات املتعلم ،وتنمية
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مهارته وتو�سيع مداركه.
ويرى البنا والربعي (� )2006أن طلبة اجلامعات لهم �أهمية
كبرية وبالغة� ،إذ �إن م�ؤ�س�سات التعليم العايل يف �أي بلد متثل قمة
النظام التعليمي ،ولها �أهمية كبرية كونها امل�ؤ�س�سات املناط بها
ت�شكيل �أفراد املجتمع للقيام بالوظائف املهنية العالية التي يتطلبها
املجتمع ،حيث ت�سهم يف تطوره وتنميته من خالل ت�أثريها الفكري
والعلمي ،حيث �إن من �أبرز �أهداف التعليم العايل الإعداد الأمثل
للقوى الب�رشية الالزمة للعمل بكافة التخ�ص�صات التي يحتاجها
املجتمع والتي تكون لبنة بنائه ،وو�سيلة منوه وتقدمه وتطوره.

أهداف البحث
♦ ♦معرفة مكونات التعلم املنظم ذاتي ًا امل�ستخدمة من قبل
طلبة جامعة �سامراء خالل �سنوات الدرا�سة اجلامعية التي مير بها
الطالب اجلامعي.
♦ ♦الك�شف عن م�ستوى الكفاءة الأكادميية لدى طلبة جامعة
�سامراء خالل �سنوات الدرا�سة اجلامعية التي مير بها الطالب
اجلامعي.
♦ ♦معرفة م�ستوى امتالك طلبة جامعة �سامراء للحكمة
واملعرفة خالل �سنوات الدرا�سة اجلامعية التي مير بها الطالب
اجلامعي.
♦ ♦الك�شف عن طبيعة العالقة بني التعلم املنظم ذاتي ًا
والكفاءة الدرا�سية واحلكمة واملعرفة لدى طلبة جامعة �سامراء
خالل �سنوات الدرا�سة اجلامعية التي مير بها الطالب اجلامعي.

حدود البحث
يتحدد البحث احلايل بعينة من طلبة جامعة �سامراء يف
العراق – كلية الرتبية للعام الدرا�سي  2013 /2012حتى عام
.2016 /2015

مصطلحات البحث
◄◄التعلم:
عرفته (دافيدوف )194 :1983 ،ب�أنه ن�شاط يحدث داخل
ّ
الكائن احلي ال ميكن مالحظته ب�صورة مبا�رشة ،وهو عبارة عن
تغري دائم ن�سبي ًا يف ال�سلوك يحدث نتيجة للخربة.
◄◄التعلم املنظم ذاتياً:
هو الن�شاطات املعرفية املوجهة لتحقيق الهدف التي
ي�ستخدمها املتعلمون ويعدلونها كعمليات الرتميز وتكامل املعرفة
والتنظيم وتذكر املعلومات ،وتبني معتقدات �إيجابية عن قدرات
الفرد (ال�سمان. )63 – 22 :2012 ،
�أما التعريف الإجرائي للتعلم املنظم ذاتي ًا فيتحدد بالدرجة
التي يح�صل عليها الطالب على مقيا�س التعلم املنظم ذاتي ًا امل�ستخدم
يف البحث احلايل.
◄◄الكفاءة الدرا�سية:
هي معتقدات الطالب حول قدراته على تنظيم وتنفيذ الأعمال
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والإجراءات الالزمة لتحقيق نتائج �إيجابية يف درا�سته اجلامعية
(الزق. )58 – 37 :2007 ،
ويعرفها الباحث ب�أنها :توافر قدر معني من اخل�صائ�ص� ،أو
القدرات الفردية املتميزة لدى الفرد ومعرفته بها ،وا�ستعمالها فيما
ميكنه من حل امل�شكالت الدرا�سية التي تواجهه وحتقيق الأهداف
التي يبتغيها.
�أما التعريف الإجرائي للكفاءة الدرا�سية فيتحدد بالدرجة التي
يح�صل عليها الطالب على ا�ستبانة الكفاءة الدرا�سية امل�ستخدمة يف
البحث احلايل.
◄◄احلكمة واملعرفة:
يعرفها �سليجمان ( )2006ب�أنها مكون مركب من جمموعة
نقاط القوة ال�شخ�صية كالف�ضول ،واالهتمام بالعامل ،وحب التعلم،
والتفكري النقدي ،وتفتح العقل ،والرباعة والإبداع ،والذكاء العملي
واالجتماعي وال�شخ�صي والعاطفي ،واملنظور اخلا�ص للفرد جتاه
احلياة مبختلف مواقفها.

أدوات البحث
من �أجل حتقيق �أهداف البحث احلايل قام البـاحث با�ستعمال
املقايي�س الآتية:
 1 .1مقيا�س (التنظيم الذاتي للتعل م♦�Self Regulation of Learn
)ing

وهو من �إعداد ( )Purdieوترجمة (�أحمد )2007 ،ويتكون من
( )28فقر ًة ُيجاب عنها بتدرج خما�سي هو( :موافق ب�شدة ،موافق،
غري مت�أكد ،غري موافق ،غري موافق ب�شدة)  ،وهذه الفقرات موزعة
بالت�ساوي على �أربعة مكونات هي( :و�ضع الهدف والتخطيط،
االحتفاظ بال�سجالت واملراقبة ،الت�سميع واحلفظ ،وطلب امل�ساعدة
االجتماعية)  ،وقد مت احل�صول على ال�صدق الظاهري للمقيا�س
من خالل عر�ضه على جمموعة من اخلرباء واملخت�صني يف ميدان
العلوم الرتبوية والنف�سية ،كما مت ا�ستخراج �صدق االت�ساق الداخلي
للمقيا�س من خالل ح�ساب معامل ارتباط درجة كل بعد مع الدرجة
الكلية للمقيا�س ،وكما مبني يف اجلدول (. )2
جدول ()2

�أما التعريف الإجرائي للحكمة واملعرفة فيتحدد بالدرجة
التي يح�صل عليها الطالب على مقيا�س احلكمة واملعرفة امل�ستخدم
يف البحث احلايل.

معامالت االرتباط كل بعد مع الدرجة الكلية للمقياس

منهج البحث وإجراءاته
جمتمع البحث وعينته:
ت�ألف جمتمع البحث احلايل من طلبة املرحلة الأوىل يف كلية
الرتبية /جامعة �سامراء للعام الدرا�سي  ،2013 /2012البالغ
عددهم ( )572طالب ًا وطالب ًة توزعوا على �أق�سام الكلية املختلفة،
�أما عينة البحث فتكونت من ( )80طالب ًا وطالب ًة من ق�سمي اللغة
الإنكليزية والتاريخ� ،شكلت ن�سبة ( )13.98%من جمتمع البحث،
وقد مت اختيار الق�سمني املذكورين من بني �أق�سام الكلية ب�صورة
ع�شوائية ب�سيطة ،وبعدها قام الباحث باختيار العينة ب�صورة
مق�صودة من كل ق�سم� ،إذ اختار الباحث الطلبة ال�ساكنني يف مدينة
�سامراء على �أ�سا�س �أنهم �أقل عر�ضة للت�شتت من باقي فئات الطلبة
الذين ي�سكنون خارج مدينة �سامراء وقد يتم نقلهم �أو ا�ست�ضافتهم
للدرا�سة يف جامعات �أخرى ،علم ًا �أن العينة مل تبقَ على نف�س العدد
ب�سبب التغريات الناجتة عن النقل �أو اال�ست�ضافة �إىل كليات �أخرى �أو
ترك الدرا�سة وكما مبني يف جدول (. )1
جدول ()1
عينة البحث

الق�سم
العام الدرا�سي

اللغة الإنكليزية

التاريخ

املجموع

2013 /2012

40

40

80

البعد

معامل االرتباط

و�ضع الهدف والتخطيط

0.601

االحتفاظ بال�سجالت واملراقبة

0.522

الت�سميع واحلفظ
طلب امل�ساعدة االجتماعية

0.573
0.568

وفيما يتعلق بالثبات فقد ا�ستخرجت ثبات املقيا�س بطريقة
�إعادة االختبار� ،إذ مت تطبيق املقيا�س على جمموعة من الطلبة من
�ضمن جمتمع البحث بلغ عددهم ( )30طالب ًا وطالبةً ،وبعد مرور
ثالثة �أ�سابيع مت �إعادة تطبيق املقيا�س على نف�س املجموعة،
وبا�ستخدام معامل ارتباط بري�سون مت التو�صل �إىل معامل ثبات
املقيا�س الكلي الذي بلغ (. )0.76
2 .2ا�ستبانة الكفاءة الدرا�سية
قام الباحث ب�إعداد هذه اال�ستبانة بعد االطالع على الأدبيات
والدرا�سات ال�سابقة ،وقد تكونت ب�صورتها الأولية من ( )23فقر ًة
علي ،ال ر� َّأي يل ،ال تنطبق
يجاب عليها بتدرج ثالثي هو( :تنطبق ّ
علي)  ،وبعد �أن مت عر�ضها على اخلرباء اتفقوا على حذف فقرة واحدة،
ّ
وقد مت احل�صول على ال�صدق الظاهري لال�ستبانة من خالل عر�ضها
على جمموعة من اخلرباء واملخت�صني يف ميدان العلوم الرتبوية
والنف�سية ،كما مت ا�ستخراج �صدق االت�ساق الداخلي لال�ستبانة من
خالل ح�ساب معامل ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية
للمقيا�س ،وكما مبني يف جدول (. )3
جدول ()3
معامالت االرتباط لفقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس

2014 /2013

35

37

72

2015 /2014

34

34

38

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

2016 /2015

34

33

67

1

0.512

7

0.821

13

0.561

19

0.546

148

التعلم املنظم ذاتياً وعالقته بالكفاءة الدراسية
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أ .صاحب أسعد ويس الشمري

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

2

0.601

8

0.577

14

0.621

20

0.728

3

0.549

9

0.509

15

0.637

21

0.502

4

0.533

10

0.614

16

0.594

22

0.518

5

0.638

11

0.518

17

0.572

23

0.564

6

0.747

12

0.554

18

0.581

جدول ()4
معامالت االرتباط لفقرات المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

رقم
الفقرة

معامل
االرتباط

1

0.499

4

0.548

7

0.541

10

0.716

2

0.527

5

0.634

8

0.512

11

0.476

3

0.476

6

0.587

9

0.581

12

0.748

و مت احل�صول على ثبات املقيا�س بطريقة �إعادة االختبار� ،إذ
مت تطبيق املقيا�س على جمموعة من الطلبة من �ضمن جمتمع البحث
بلغ عددهم ( )30طالب ًا وطالبةً ،وبعد مرور ثالثة �أ�سابيع مت �إعادة
تطبيق املقيا�س على نف�س املجموعة ،وبا�ستخدام معامل ارتباط
بري�سون تبني �أن ثبات املقيا�س هو (. )0.72
4 .4رابعاً :الو�سائل الإح�صائية
ا�ستعمل الباحث يف بحثه احلايل من الو�سائل الإح�صائية:
Ú Úاملتو�سطات واالنحرافات املعيارية.
Ú Úحتليل التباين.
Ú Úمعامل .LSD
Ú Úمعامل ارتباط بري�سون.

ومت احل�صول على ثبات اال�ستبانة بطريقة �إعادة االختبار� ،إذ
مت تطبيق املقيا�س على جمموعة من الطلبة من �ضمن جمتمع البحث
بلغ عددهم ( )30طالب ًا وطالبةً ،وبعد مرور ثالثة �أ�سابيع مت �إعادة
تطبيق املقيا�س على نف�س املجموعة ،وبا�ستخدام معامل ارتباط
بري�سون تبني �أن ثبات اال�ستبانة هو (. )0.80
3 .3مقيا�س احلكمة واملعرفة من قائمة ال�سعادة احلقيقية
قام الباحث با�ستعمال مقيا�س (احلكمة واملعرفة) املتكون
من ( )12فقر ًة ،من �ضمن (قائمة ال�سعادة احلقيقية) التي و�ضعها
(ُ ، )Seligman & Peterson, 2002يجاب عنه بتدرج رباعي هو:
(ال تنطبق ،تنطبق قليالً ،تنطبق ب�صورة متو�سطة ،تنطبق كثرياً) ،
وقد مت احل�صول على ال�صدق الظاهري للمقيا�س من خالل عر�ضه
على جمموعة من اخلرباء واملخت�صني يف ميدان العلوم الرتبوية
والنف�سية ،كما مت ا�ستخراج �صدق االت�ساق الداخلي للمقيا�س من
خالل ح�ساب معامل ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية
للمقيا�س ،كما هو مبني يف جدول (. )4

عرض النتائج وتفسريها
تو�صل الباحث �إىل النتائج التالية:
◄◄�أوالً :فيما يخ�ص النتائج املتعلقة بالهدف الأول (معرفة
مكونات التعلم املنظم ذاتي ًا امل�ستخدمة من قبل طلبة جامعة �سامراء
خالل �سنوات الدرا�سة اجلامعية التي مير بها الطالب اجلامعي)
فيو�ضحها جدول (. )5

جدول ()5
مكونات التعلم المنظم ذاتياً لدى عينة البحث

املكون
ال�سنة
الدرا�سية

و�ضع الهدف والتخطيط

االحتفاظ بال�سجالت

املتو�سط

االنحراف

املتو�سط االنحراف

الت�سميع واحلفظ

طلب امل�ساعدة االجتماعية الدرجة الكلية للمقيا�س

املتو�سط

االنحراف

املتو�سط

االنحراف

املتو�سط

االنحراف

2013 /2012

26.03

3.82

27.16

3.37

26.07

3.59

26.30

3.40

105.57

8.28

2014 /2013

26.38

3.69

26.29

3.57

26.13

3.44

26.05

3.61

104.87

7.83

2015 /2014

26.61

3.83

26.42

3.80

27.36

3.97

27.30

3.89

107.72

7.54

2016 /2015

27.35

3.94

28.31

3.82

26.71

3.75

27.23

3.80

109.62

6.84

ويتبني من اجلدول (� )5أن عينة البحث تتمتع مب�ستوى
جيد يف ما يخ�ص التنظيم الذاتي لتعلمهم حيث كانت املتو�سطات
املح�سوبة كلها �أعلى من املتو�سطات النظرية ,وعلى مدار ال�سنوات
الأربع التي ا�ستمر فيها تتبع التعلم املنظم ذاتي ًا لدى العينة� ،إذ كان
املتو�سط النظري لكل بعد هو ( ، )21فيما كان للمقيا�س الإجمايل
( ، )84ومن اجلدول �أعاله يظهر �أن متو�سطات كل بعد يف كل �سنوات
البحث كانت �أعلى من املتو�سط النظري لأبعاد املقيا�س ،وكذلك
احلال بالن�سبة ملتو�سط درجات العينة على املقيا�س الإجمايل،
وهذه النتيجة تتفق مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (اجلراح، )2010 ،
وكذلك درا�سة (ردادي )2002 ،من �أن مكونات التعلم املنظم ذاتي ًا
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ترتفع كلما تقدم املتعلم يف امل�ستوى الدرا�سي� ،إال �أنها تختلف مع
ما تو�صلت �إليه درا�سة (خروبي )2016 ،من عدم وجود فروق يف
ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتي ًا ترجع ملتغري امل�ستوى الدرا�سي.
كما ي�شري اجلدول �إىل تراجع طفيف يف ال�سنة الثانية وخا�صة
فيما يخ�ص االحتفاظ بال�سجالت وطلب امل�ساعدة االجتماعية،
الأمر الذي يف�رسه الباحث على �أ�سا�س �أن الطالب اجلامعي يف ال�سنة
الأوىل رمبا يحاول �أن ميا�شي نوع ًا ما النمط ال�سائد يف اجلامعة
فيما يتعلق بالتغيري يف �أ�ساليب التعلم ،ولكنه رمبا يحاول يف ال�سنة
الثانية �أن يغري من هذا النمط ب�أي �شكل كان ويبتدع لنف�سه منط ًا
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جديداً ،كما يتبني من اجلدول تراجع طفيف �آخر يف ال�سنة الرابعة
فيما يخ�ص الت�سميع واحلفظ وطلب امل�ساعدة االجتماعية ،وهذا
ي�شري �إىل الإح�سا�س الذاتي املتنامي يف هذه ال�سنة بكون الطالب
�أ�صبح على م�شارف التخرج مما يتطلب االعتماد على الذات ب�صورة
�أكرب ،واعتماد الفهم �أكرث من اعتماد احلفظ والت�سميع ،وهذه النتيجة
تتفق مع ما ي�شري �إليه واط�سن وليندجرين ( )2004من �أن الطلبة
كلما كربوا �أكرث كلما زاد اعتمادهم على �أنف�سهم �أكرث.
�أما فيما يخ�ص الفروق بني ال�سنوات الأربع يف التعلم املنظم
ذاتياً ,فقد تو�صل البحث �إىل النتائج املبينة �أدناه:
�Ú Úأـ الفروق يف املكون الأول :و�ضع الهدف والتخطيط
بالن�سبة للفروق يف مكون (و�ضع الهدف والتخطيط) فقد
تو�صل الباحث �إىل النتائج املبينة يف جدول (. )6

ويتبني من اجلدول ( )7وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف مكون (االحتفاظ بال�سجالت) عند م�ستوى داللة ( )0.01بني
ال�سنوات الأربع فيما يتعلق مبكون االحتفاظ بال�سجالت ،وهذه
النتيجة تتفق مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (رزق )2009 ،ودرا�سة
(اجلراح )2010 ،من وجود ت�أثري للم�ستوى الدرا�سي على التعلم
املنظم ذاتياً ،ومن �أجل التعرف على اجتاه الفروق بالن�سبة للعينة,
فقد تو�صل البحث �إىل النتائج املبينة يف جدول (. )8
جدول ()8
نتائج اختبار  LSDلدرجات العينة على مكون االحتفاظ بالسجالت

املتو�سط

جدول ()6
تحليل التباين لدرجات العينة في مكون (وضع الهدف والتخطيط)

م�صدر
التباين
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات

درجة متو�سط القيمة م�ستوى
احلرية املربعات الفائية الداللة

66.825

3

0.227 1.455 22.275

4333.460

283

4400286

286

15.313

التعليق

غري دال

ويت�ضح من اجلدول ( )6عدم وجود فروق معنوية ذات داللة
�إح�صائية ملكون (و�ضع الهدف والتخطيط) وفق ًا لدرجات العينة ،وهذه
النتيجة تختلف مع مــــــــــــــــــــــا تو�صلت �إليه درا�سة (رزق، )2009 ،
ودرا�سة (اجلراح )2010 ،من وجود ت�أثري للم�ستوى الدرا�سي على التعلم
املنظم ذاتياً ،ويف عدم وجود فروق يف هذا املكون �إ�شارة وا�ضحة �إىل
م�ستوى جيد طوال اربع �سنوات فيما
�أن الطالب اجلامعي حافظ على
ً
يخ�ص و�ضعه لهدف �أو �أهداف خمتلفة ،وو�ضع خطط ت�ضمن حتقيق
هذه الأهداف ،ويف�رس الباحث هذه النتيجة على �أ�سا�س �أن الطالب قد
طور �سابق ًا نظام ًا معين ًا فيما يتعلق بهدفه وخططه لتحقيق
يكون ّ
هذا الهدف ،مما يك�سبها نوع من الثبات ،خا�ص ًة �أنه هنا يف املرحلة
اجلامعية يبد�أ �أوىل خطوات التخ�ص�ص الذي �سي�ستمر يف درا�سته لباقي
م�شواره الدرا�سي (ويظهر امل�ستوى اجليد يف هذا البعد جلي ًا من ارتفاع
املتو�سط لهذا البعد خالل ال�سنوات الأربع عن املتو�سط النظري.كما هو
مبني يف جدول . )2
Ú Úالفروق يف املكون الثاين :االحتفاظ بال�سجالت.
بالن�سبة للفروق يف مكون (االحتفاظ بال�سجالت)  ,فقد تو�صل
الباحث �إىل النتائج املبينة يف جدول (. )7
جدول ()7
تحليل التباين لدرجات العينة في مكون (االحتفاظ بالسجالت)

م�صدر
التباين
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات

درجة متو�سط القيمة م�ستوى
احلرية املربعات الفائية الداللة

175.766

3

0.005 4.335 58.589

3824.813

283

5000.578

286

13.515

التعليق
دال عند
م�ستوى
داللة
0.01

/2012
2013

/2013
2014

/2012
2013

26.03

/2013
2014

26.38

0.146

/2014
2015

26.61

0.226

0.828

/2015
2016

27.35

0.60

* 0.001

/2014
2015

* 0.003

* دال عند مستوى داللة ()0.05

يت�ضح من اجلدول (� )8أن اجتاه الفروق كان ل�صالح ال�سنة
الرابعة باملقارنة مع ال�سنة الثانية وال�سنة الثالثة ،مما يعني �أنهم
مر بهم الوقت �أكرث ،و�أ�صبحوا
كانوا �أف�ضل بهذا اجلانب وحت�سنوا كلما ّ
يتعاملون �أكرث مع املعلومات التي ي�ستقبلونها من خالل ت�سجيلها
كتابي ًا واالحتفاظ مبالحظات مدونة �أكرث عنها ،وهي ا�سرتاتيجية
يثبت لهم خالل الدرا�سة اجلامعية �أهميتها الق�صوى نتيجة البتعاد
نظام التدري�س و�أ�سلوبه عن النظام املتبع يف املدار�س الثانوية،
�إذ �إن املدار�س الثانوية تعتمد �أكرث على نظام تلقني املعلومات
املوجودة يف الكتب املنهجية ،وهي غالب ًا ما تكون ق�صرية ن�سبي ًا
عند مقارنتها باملناهج الدرا�سية للجامعات ،مما يتطلب من
الطالب اجلامعي الرتكيز �أكرث على النقاط البارزة �أو املهمة يف
املنهج ،ب�سبب ال�صعوبة التي قد يواجهها الطالب اجلامعي يف متثل
وا�ستيعاب كل مفردات املنهج الدرا�سي.
Ú Úالفروق يف املكون الثالث :الت�سميع واحلفظ.
فيما يخ�ص الفروق يف مكون (الت�سميع واحلفظ) فقد تو�صل
الباحث �إىل النتائج املبينة يف جدول (. )9
جدول ()9
تحليل التباين لدرجات العينة في مكون (التسميع والحفظ)

جمموع
املربعات

م�صدر
التباين
بني
77.533
املجموعات
داخل
3957.582
املجموعات
املجموع 4035.115

درجة
احلرية

متو�سط
املربعات

القيمة
الفائية

م�ستوى
الداللة

3

25.844

1.848

0.139

283

13.984

التعليق

غري دال

286

يت�ضح من اجلدول ( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
يف مكون (الت�سميع واحلفظ) عند م�ستوى داللة ( ، )0.05وهذه
النتيجة تختلف مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (رزق )2009 ،ودرا�سة
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أ .صاحب أسعد ويس الشمري

(اجلراح )2010 ،من وجود ت�أثري للم�ستوى الدرا�سي على التعلم
املنظم ذاتياً ،وقد يكون ال�سبب يف ذلك راجع ًا �إىل عدم االهتمام
الفعلي من قبل الطالب اجلامعي بهذا املو�ضوع حيث يركز �أكرث
على الفهم وت�سجيل املالحظات ومراجعتها بد ًال من الت�سميع الذي
قد يعده �أ�سلوب ًا قدمي ًا ال ينا�سب ن�ضجه العقلي� ،أو لأن حجم املواد
الدرا�سية يف اجلامعة وكرثة االعتماد على كتب منهجية ,وكتب
منهجية م�ساعدة ,وكتب م�صدرية يقلل من �إمكانية ا�ستعمال هذه
اال�سرتاتيجية يف التعلم ،ب�سبب �صعوبة حفظ كل ما هو موجود يف
هذه الكتب ،وهذه النتيجة تتفق مع ما ي�شري �إليه (ال�سيد )2009 ،من
�أن ا�ستخدام الت�سميع يكون �أف�ضل يف املهام الب�سيطة ،ولأن املهام
الدرا�سية يف اجلامعة قد ال تكون من النوع الذي يو�صف بالب�ساطة
فهذا ي�ؤدي �إىل عدم تطوير هذه الطريقة.
Ú Úالفروق يف املكون الرابع :طلب امل�ساعدة االجتماعية.
بالن�سبة للفروق يف مكون (طلب امل�ساعدة االجتماعية) فقد
تو�صل الباحث �إىل النتائج املبينة يف جدول (. )10
جدول ()10
تحليل التباين لدرجات العينة في مكون (طلب المساعدة االجتماعية)

جمموع
املربعات

م�صدر
التباين
بني
87.356
املجموعات
داخل
3927.272
املجموعات
املجموع

4014.627

درجة متو�سط القيمة م�ستوى
احلرية املربعات الفائية الداللة
3

التعليق

م�صدر
التباين
داخل
املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط
املربعات

18052.788

283

63.791

19031.854

286

جدول ()12
نتائج اختبار  LSDلدرجات العينة على الدرجة الكلية للمقياس

0.101 2.098 29.119

283

13.877

286

القيمة
الفائية

يتبني من جدول ( )11وجود فروق ذات داللة اح�صائية عند
م�ستوى داللة ( )0.01يف الدرجة الكلية للعينة على مقيا�س التعلم
املنظم ذاتياً ،وهذه النتيجة تتفق مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (رزق،
 )2009ودرا�سة (اجلراح )2010 ،وكذلك درا�سة (ردادي)2002 ،
من �أن مكونات التعلم املنظم ذاتي ًا ترتفع كلما تقدم املتعلم
يف امل�ستوى الدرا�سي� ،إال �أنها تختلف مع ما تو�صلت �إليه درا�سة
(خروبي )2016 ،من عدم وجود فروق يف ا�سرتاتيجيات التعلم
املنظم ذاتي ًا ترجع ملتغري امل�ستوى الدرا�سي.
ومن �أجل التعرف على اجتاه الفروق فقد تو�صل الباحث �إىل
النتائج املبينة يف جدول (. )12

املتو�سط
غير دال

م�ستوى
الداللة

التعليق

/2013
2014

/2012
2013

2013 /2012

105.57

2014 /2013

104.87

0.590

2015 /2014

107.72

0.104

* 0.036

2016 /2015

109.62

* 0.002

* 0.001

/2014
2015

يت�ضح من اجلدول ( )10عدم وجود فروق ذات داللـــة
�إح�صائية يف مكون (طلب امل�ساعدة االجتماعية) عند م�ستوى
داللة ( ، )0.05وهذه النتيجة تختلف مع ما تو�صلت �إليه درا�سة
(رزق )2009 ،ودرا�سة (اجلراح )2010 ،من وجود ت�أثري للم�ستوى
الدرا�سي على التعلم املنظم ذاتياً ،ويف�رس الباحث هذه النتيجة ،يف
م�ستوى من الن�ضج ي�ؤهله
كون الطالب اجلامعي يفرت�ض قد و�صل �إىل
ً
�إىل التعامل مع الظروف واملتغريات يف كافة مناحي احلياة ،ومنها
الظروف اخلا�صة بامل�ؤ�س�سات التعليمية ون�شاطات التعلم ،ومبا يدعم
ا�ستقالليته عن الآخرين ،ويقلل من اعتماده على الآخرين.خا�صة
�أنه يف مرحلة املراهقة املت�أخرة التي ت�شهد �أوج مراحل اال�ستقاللية
(عو�ض ، )1999 ،كما �أن املتعلم كما ي�شري (خروبي )2016 ،كلما
كرب عمره كلما حت�سنت لديه هذه ال�صفة بحيث ي�صبح ا�ستخدامها �أقل
نتيجة لتحكم املتعلم يف طبيعة املوقف الذي يحتاج طلب امل�ساعدة،
وكذلك طبيعة الأ�شخا�ص الذين يطلب منهم امل�ساعدة.
Ú Úالفروق يف الدرجة الكلية للمقيا�س.
بالن�سبة للفروق يف الدرجة الكلية للمقيا�س ,فقد تو�صل
الباحث �إىل النتائج املبينة يف جدول (. )11

يت�ضح من اجلدول (� )12أن الفروق كانت ل�صالح طلبة
ال�سنة الرابعة ،مما ي�شري �إىل �أن الن�ضج واخلربة والتقدم يف املراحل
الدرا�سية كلها تلعب دوراً �أ�سا�سي ًا يف تنظيم الطلبة لتعلمهم بالطريقة
التي يفرت�ضون �أنها حتقق �أف�ضل النتائج ب�أقل جهد ممكن ،وهذه
النتيجة تتفق ما تو�صلت �إليه درا�سة (اجلراح  ، )2010وتختلف مع
ما تو�صلت �إليه درا�سة (خروبي ، )2016 ،ويرجع �إىل كون التعلم
املنظم ذاتي ًا يتح�سن كما ت�شري الأدبيات كلما ارتقى املتعلم يف
امل�ستوى الدرا�سي.
◄◄ثانياً :فيما يخ�ص النتائج املتعلقة بالهدف الثاين
(الك�شف عن م�ستوى الكفاءة الأكادميية لدى طلبة جامعة �سامراء،
ومدى اختالفها خالل �سنوات الدرا�سة اجلامعية التي مير بها الطالب
اجلامعي) فيو�ضحها جدول (. )13

جدول ()11

جدول ()13

تحليل التباين لدرجات العينة في الدرجة الكلية للمقياس

الكفاءة الدراسية لدى عينة البحث

م�صدر
التباين

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط
املربعات

القيمة
الفائية

م�ستوى
الداللة

التعليق

بني
املجموعات

979.066

3

326.355

5.116

0.002

دال عند
م�ستوى
داللة
0.01

151

0.167

* دال عند مستوى داللة ()0.05

ال�سنة الدرا�سية

الكفاءة الدرا�سية
املتو�سط

االنحراف املعياري

2013 /2012

49.337

2.055

2014 /2013

50.027

2.590
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الكفاءة الدرا�سية

ال�سنة الدرا�سية

املتو�سط

االنحراف املعياري

2015 /2014

47.558

3.222

2016 /2015

50.119

3.497

من عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف الكفاءة الأكادميية بني
طلبة املرحلة الأوىل واملرحلة الرابعة يف اجلامعة.
◄◄ثالثاً :فيما يخ�ص النتائج املتعلقة بالهدف الثالث (معرفة
م�ستوى امتالك طلبة جامعة �سامراء للحكمة واملعرفة خالل �سنوات
الدرا�سة اجلامعية التي مير بها الطالب اجلامعي) فيو�ضحها جدول
(. )16

يت�ضح من اجلدول (� )13أن عينة البحث تتمتع مب�ستوى جيد
من الكفاءة الدرا�سية وعلى مدار ال�سنوات الدرا�سية الأربعة (رغم
وجود تراجع ب�سيط فيها يف ال�سنة الثالثة)  ،حيث كانت متو�سطات
درجات العينة �أعلى من املتو�سط الفر�ضي لال�ستبانة البالغ ()44
 ،وهذه النتيجة تتفق مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (الزق، )2007 ،
وبالن�سبة للفروق يف الكفاءة الدرا�سية فقد تو�صل الباحث �إىل
النتائج املبينة يف جدول (. )14

جدول ()16
الحكمة والمعرفة لدى عينة البحث

ال�سنة الدرا�سية

جدول ()14
تحليل التباين لدرجات العينة في الكفاءة الدراسية

جمموع
املربعات

م�صدر
التباين
بني
289.160
املجموعات
داخل
2305.641
املجموعات
املجموع

2594.801

درجة متو�سط
احلرية املربعات
3

96.387

283

8.147

القيمة
الفائية

م�ستوى
الداللة

0.000 11.831

286

التعليق
دال عند
م�ستوى
داللة
0.01

يتبني من اجلدول ( )14وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى داللة ( )0.01يف درجات الطلبة على مقيا�س الكفاءة
الدرا�سية ،وهذه النتيجة تتفق مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (رم�ضان،
 ، )1996ودرا�سة (الزق ، )2007 ،ودرا�سة (العمرو�سي)2015 ،
 ،ومن �أجل التعرف على اجتاه الفروق بالن�سبة للعينة فقد تو�صل
الباحث �إىل النتائج املبينة يف جدول (. )15
جدول ()15
نتائج اختبار  LSDلدرجات العينة على استبانة الكفاءة الدراسية

املتو�سط

/2012
2013

/2013
2014

2013 /2012

49.337

2014 /2013

50.027

0.138

2015 /2014

47.558

* 0.000

* 0.000

2016 /2015

50.119

* 0.099

0.850

/2014
2015

* 0.000

الكفاءة الدرا�سية
املتو�سط

االنحراف املعياري

2013 /2012

20.862

1.545

2014 /2013

21.069

1.398

2015 /2014

21.897

1.311

2016 /2015

24.731

2.525

يت�ضح من اجلدول (� )16أن عينة البحث تتمتع مب�ستوى جيد
من احلكمة واملعرفة وعلى مدار ال�سنوات الدرا�سية الأربعة (رغم
وجود تراجع ب�سيط فيها يف ال�سنة الثانية)  ،حيث كانت متو�سطات
درجات العينة �أعلى من املتو�سط الفر�ضي لال�ستبانة البالغ (، )18
و�أن درجات العينة كانت يف ارتفاع م�ستمر وبالن�سبة للفروق يف
احلكمة واملعرفة فقد تو�صل البحث �إىل النتائج املبينة يف جدول
(. )17
جدول ()17
تحليل التباين لدرجات العينة في الحكمة والمعرفة

م�صدر
التباين
بني
املجموعات
داخل
املجموعات
املجموع

جمموع
املربعات

درجة
احلرية

متو�سط
املربعات

667.697

3

222.566

872.296

283

1539.993

286

0.000 72.207

3.082

دال عند
م�ستوى
داللة
0.01

يتبني من اجلدول ( )17وجود فروق ذات داللة اح�صائية
عند م�ستوى داللة ( )0.01يف درجات العينة على مقيا�س احلكمة
واملعرفة ،ومن �أجل التعرف على اجتاه الفروق بالن�سبة للعينة فقد
تو�صل البحث �إىل النتائج املبينة يف جدول (. )18
جدول ()18

* دال عند مستوى داللة ()0.05

يت�ضح من اجلدول (� )15أن اجتاه الفروق كان ل�صالح ال�سنة
الدرا�سية الرابعة ،مما يدلل على �أن الكفاءة الدرا�سية ترتفع كلما
تقدم الطالب يف الدرا�سة� ،إذ �أن املهارات واخلربات املختلفة التي
يتعر�ض لها الطالب ،ت�سهم يف تنمية وتطوير طرقه اخلا�صة يف
التعامل مع املواد الدرا�سية املختلفة ،وهذه النتيجة تتفق مع ما
ي�شري �إليه (الزق )2009 ،من �أن الكفاءة الأكادميية تت�أثر بامل�ستوى
الدرا�سي للمتعلم ،كما تختلف مع ما تو�صل �إليه تلز ()Tellez, 1997

القيمة
الفائية

م�ستوى
الداللة

التعليق

نتائج اختبار  LSDلدرجات العينة على مقياس الحكمة والمعرفة

املتو�سط

/2012
2013

/2012
2013

20.862

/2013
2014

21.069

0.442

/2014
2015

21.897

* 0.000
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/2013
2014

* 0.006

2015 /2014
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/2015
2016

أ .صاحب أسعد ويس الشمري

املتو�سط

/2012
2013

/2013
2014

2015 /2014

24.731

* 0.000

* 0.000

* 0.000

الطالب كلما تقدم يف املراحل الدرا�سية كلما ازدادت حكمته
ومعرفته ب�صورة عامة ،وهذا �أمر يربز الدور الإيجابي للحياة
اجلامعية يف تنمية جوانب �شخ�صية الطالب اجلامعي.

* دال عند مستوى داللة ()0.05

وبالنظر �إىل جدول ( )18يتبني لنا �أن اجتاه الفروق كان
ل�صالح ال�سنة الدرا�سية الرابعة ،ويف هذا �إ�شارة وا�ضحة �إىل �أن

◄◄رابعاً :فيما يخ�ص النتائج املتعلقة بالهدف الرابع الك�شف
عن طبيعة العالقة بني التعلم املنظم ذاتي ًا والكفاءة الدرا�سية
واحلكمة واملعرفة لدى طلبة جامعة �سامراء خالل �سنوات الدرا�سة
اجلامعية التي مير بها الطالب اجلامعي) فيو�ضحها جدول (. )19

جدول ()19
معامالت ارتباط بيرسون واختبارها عند مستوى داللة ( )0.05لدرجات العينة على مقياس التعلم المنظم ذاتياً واستبانة الكفاءة الدراسية ومقياس الحكمة والمعرفة

2013 /2012

التعلم املنظم

الكفاءة الدرا�سية

احلكمة واملعرفة

2014 /2013

التعلم املنظم

الكفاءة الدرا�سية

احلكمة واملعرفة

التعلم
املنظم

القيمة

0.088 -

0.036

املعنوية

0.219

0.374

التعلم
املنظم

القيمة

0.075

0.122

املعنوية

0.264

0.154

القيمة

* 0.210 -

القيمة

0.011

املعنوية

0.03

املعنوية

0.463

الكفاءة الدرا�سية
احلكمة واملعرفة

الكفاءة الدرا�سية
احلكمة واملعرفة

2015 /2014

التعلم املنظم

الكفاءة الدرا�سية

احلكمة واملعرفة

2016 /2015

التعلم املنظم

الكفاءة الدرا�سية

احلكمة واملعرفة

التعلم
املنظم

القيمة

0.050 -

0.047 -

املعنوية

0.343

0.352

التعلم
املنظم

القيمة

- *0.203

0.102

املعنوية

0.05

0.205

القيمة

0.109 -

القيمة

0.132

املعنوية

0.188

املعنوية

0.144

الكفاءة الدرا�سية
احلكمة واملعرفة

الكفاءة الدرا�سية
احلكمة واملعرفة

يتبني من اجلدول ( )19عدم وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية االستنتاجات والتوصيات
بني متغريات البحث خالل ال�سنوات الدرا�سية الأربع ،وهذه النتيجة
تختلف مع ما تو�صلت �إليه درا�سة (عبد املق�صود )2009 ،ودرا�سة
(�إ�سماعيل ، )2011 ،ودرا�سة (ن�رص ، )2014 ،ودرا�سة (العاي�ش
ومرغني )2015 ،عدا ما ظهر من عالقة عك�سية بني الكفاءة
الدرا�سية واحلكمة واملعرفة يف ال�سنة الدرا�سية ()2013 /2012
 ،وما بني التعلم املنظم ذاتي ًا والكفاءة الدرا�سية يف ال�سنة الدرا�سية
( ، )2016 /2015وهذه النتيجة تدلل على �أن التغريات التي حدثت
يف بنية الطالب املعرفية ،والتي �أدت �إىل تنمية وتطوير التعلم الذاتي
لديه ،وزيادة كفاءته الدرا�سية ،ومنو حكمته ومعرفته ،رمبا تكون
حدثت منفردة �أو بدون تداخل فيما بينها نوع ًا ما� ،أي �أن ك ًال منها
مل يت�أثر بالآخر ،وقد يكون ال�سبب يف ذلك راجع ًا �إىل طبيعة املرحلة
العمرية التي تقع العينة �ضمنها� ،أو �إىل تدخل عوامل �أخرى �أ�ضعفت
العالقة بني هذه املتغريات.
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االستنتاجات
يف �ضوء النتائج التي مت التو�صل �إليها تو�صل الباحث �إىل
اال�ستنتاجات الآتية:
1 .1لدى طلبة اجلامعة باختالف مراحلهم م�ستوى جيد من
التنظيم الذاتي للتعلم.
2 .2يتمتع طلبة اجلامعة باختالف مراحلهم الدرا�سية مب�ستوى
مرتفع من الكفاءة الدرا�سية.
3 .3لدى طلبة اجلامعة م�ستوى جيد من احلكمة واملعرفة ا�ستمر
معهم على مدار درا�ستهم اجلامعية.
4 .4ال يرتبط التعلم املنظم ذاتي ًا مع الكفاءة الدرا�سية واحلكمة
واملعرفة بعالقة ذات داللة اح�صائية.
التوصيات
يو�صي الباحث بالقيام بالآتي:
1 .1ت�شجيع الطرائق والأ�ساليب املختلفة يف التعلم خا�صة التي
ثبت فعاليتها بالدرا�سات والبحوث العلمية.

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثامن  -ع ( - )23آب 2018

2 .2تنمية الكفاءة الدرا�سية لدى املتعلمني من خالل ا�ستعمال
املحفزات و�أ�ساليب التعزيز املختلفة التي تتالءم مع نوعية
املتعلمني ومراحلهم الدرا�سية.
3 .3اقامة ندوات علمية وفكرية خمتلفة يف خمتلف املو�ضوعات
العلمية والفكرية والأدبية داخل اجلامعات من �أجل تطوير
املعارف واملعلومات لدى الطالب اجلامعي.

املراجع العربية
�1 .1أحمد� ،إبراهيم ( . )2007التنظيم الذاتي للتعلم والدافعية الداخلية يف
عالقتها بالتح�صيل الأكادميي لدى طالب كلية الرتبية (درا�سة تنب�ؤية)
 .جملة كلية الرتبية ،جامعة عني �شم�س.135 – 69 ،31 ،
2 .2الأزيرجاوي ،فا�ضل حم�سن (� . )1991أ�س�س علم النف�س الرتبوي .املو�صل:
دار الكتب للطباعة والن�رش.
�3 .3إ�سماعيل� ،سهري ال�سعيد جمعة ( . )2011ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتي ًا
وعالقتها مبهارات حل امل�شكالت لدى طالب املرحلة الثانوية .ر�سالة
ماج�ستري غري من�شورة ،جامعة املن�صورة ،جمهورية م�رص العربية.
4 .4الآلو�سي ،جمال ح�سني ( . )1988علم النف�س العام .بغداد :مطابع وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي.

1414رم�ضان ،رم�ضان حممد ( . )1996حمل التحكم وعالقته بالكفاءة
الدرا�سية لدى طالب ال�صف الثاين الثانوي باململكة العربية ال�سعودية.
جملة كلية الرتبية ببنها.35 – 2 ، )21( 7 ،
1515الزغول ،عماد عبد الرحيم ( . )2012مبادئ علم النف�س الرتبوي .ط.2
العني :دار الكتاب اجلامعي.
1616الزق� ،أحمد يحيى ( . )2007الكفاءة الذاتية الأكادميية املدركة لدى طلبة
اجلامعة الأردنية يف �ضوء متغري اجلن�س والكلية وامل�ستوى الدرا�سي .جملة
العلوم الرتبوية والنف�سية58 – 37 ، )2( 10 ،
�1717سامل ،حممود عو�ض اهلل ،وزكي� ،أمل عبد املح�سن ( )2009املعتقدات
املعرفية وبع�ض ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتي ًا لدى عينة من طالب
اجلامعة ذوى �أ�ساليب التعلم املختلفة ،جملة درا�سات عربية يف الرتبية
وعلم النف�س (.ASEP) 3 (3) ، 157 – 213
1818ال�سمان ،مروان �أحمد حممد ( . )2012برنامج قائم على التعلم املنظم
ذاتي ًا لتنمية مهارات الكتابة االقناعية اال�سكندرية .م�رص :ب .ن.
1919ال�سيد ،وليد �شوقي ( . )2009طرق املعرفة الإجرائية واملعتقدات املعرفية
وعالقتها با�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتياً ،ر�سالة دكتوراه غري من�شورة،
جامعة الزقازيق.
�2020سليجمان ،مارتن �إي .بي ( . )2006ال�سعادة احلقيقية .ترجمة (مكتبة
جرير)  .الريا�ض :مكتبة جرير.

5 .5التميمي ،فرا�س غزال �شعالن ( . )2016فاعلية التعلم املنظم ذاتي ًا يف
الأداء التعبريي عند طالب ال�صف الرابع الأدبي .جملة جامعة بابل /العلوم
الإن�سانية.1775 – 1744 ، )3( 24 ،

2121القذايف ،رم�ضان ( . )1990علم النف�س الرتبوي .الإ�سكندرية :املكتب
اجلامعي احلديث.

6 .6البنا� ،أنور حموده ،والربعي ،عائد عبد اللطيف ( . )2005م�شكالت طلبة
جامعة الأق�صى بغزة من وجهة نظر الطلبة .جملة العلوم الإ�سالمية (�سل�سلة
الدرا�سات الإن�سانية) .537 – 505 ، )2( 14 ،

2222العاي�ش� ،آ�سيا ،ومرغني ،كنزة ( . )2015التعلم املنظم ذاتي ًا وعالقته
بالدافعية للتعلم لدى الطالب اجلامعي .جامعة ال�شهيد حمه خل�رض
بالوادي ،اجلزائر.

7 .7اجلراح ،عبد النا�رص ( . )2010العالقة بني التعلم املنظم ذاتي ًا والتح�صيل
الأكادميي لدى عينة من طلبة جامعة الريموك .املجلة الأردنية يف العلوم
الرتبوية.348 - 333 ، )4( 6 ،

2323عبد املق�صود ،هامن علي (� . )2009أثر تفاعل املعتقدات املعرفية ومهارات
التعلم املنظم ذاتي ًا على التح�صيل الدرا�سي لطلبة كلية الرتبية جامعة
الزقازيق .جملة كلية الرتبية – جامعة املن�صورة.111 – 64 ،70 ،

8 .8احل�سيني ،نادية ال�سيد ( . )2001عالقة الكفاءة الذاتية وامليل نحو املادة
الدرا�سية ووجهة ال�ضبط ب�أبعاد التعلم املنظم ذاتي ًا لدى طلبة اجلامعة.
جملة كلية الرتبية ببنها ،عدد يوليو .268 – 228 ،2001

2424العمرو�سي ،نيللي ح�سني كامل ( . )2015جودة احلياة وعالقتها بالكفاءة
الدرا�سية يف �ضوء بع�ض املتغريات الدميوجرافية لدى عينة من الطالبات
امل�رصيات املقيمات يف اململكة العربية ال�سعودية .املجلة الدولية الرتبوية
املتخ�ص�صة.170 – 137 ، )12( 4 ،

9 .9خروبي ،حده ( . )2016ا�سرتاتیجیات التعلم املنظم ذاتی ًا لدى الطلبة
اجلامعیني درا�سة ميدانية بجامعة قا�صدي مرباح ورقلة ،ر�سالة ماج�ستري
غري من�شورة ،كلية العلوم الإن�سانية واالجتماعية ،جامعة قا�صدي مرباح
ورقلة.
1010دافيدوف ،لندا ل ( . )1983مدخل علم النف�س .ط .3ترجمة (�سيد الطواب
و�آخرون)  .م�رص :مكتبة التحرير.
1111الداهري� ،صالح ح�سن ،والكبي�سي ،وهيب جميد ( . )1999علم النف�س العام.
�أربد :دار الكندي للن�رش والتوزيع.
1212ردادي ،زين بن ح�سن ( . )2002املعتقدات الدافعية وا�سرتاتيجيات التنظيم
الذاتي للتعلم يف عالقتها بالتح�صيل الدرا�سي لدى تالميذ مدار�س منارات
املدينة املنورة .جملة كلية الرتبية بالزقازيق.191 – 159 ،22 ،
1313رزق ،حممد عبد ال�سميع ( . )2009ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتي ًا
وفاعلية الذات لدى املتفوقني درا�سي ًا والعاديني من طالب اجلامعة ،جملة
كلية الرتبية  -جامعة املن�صورة.44 – 3 ،2009 ،71 ،

2525عو�ض ،عبا�س حممود ( . )1999املدخل �إىل علم نف�س النمو ،االزاريطة،
دار املعرفة اجلامعية.
2626القي�سي ،ملا ماجد مو�سى (� )2010أثر التعلم املنظم ذاتي ًا واجلن�س والكلية
على حت�صيل طلبة جامعة الطفيلة التقنية ،جملة كلية الرتبية  -جامعة
عني �شم�س.530 – 511 ،35 ،
2727معمرية ،ب�شري ( . )2012تقنني قائمة ال�سعادة احلقيقة على عينات من
البيئة اجلزائرية .جملة �شبكة العلوم النف�سية العربية ،العدد ،33 – 32
.132 – 121
2828من�سي ،حممود عبد احلليم ،والطواب� ،سيد ،و�صالح� ،أحمد ،وقا�سم ،ناجي
حممد ( . )2001علم النف�س الرتبوي .د .د.
2929مو�سى ،ر�شاد علي عبد العزيز ( . )1994علم النف�س الدافعي .القاهرة ،دار
النه�ضة العربية.
3030الهيالت ،م�صطفى ق�سيم ،ورزق ،عبد اهلل حممد ،واخلواجا� ،أحمد يو�سف
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أ .صاحب أسعد ويس الشمري

( ،2015مايو)  .ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتي ًا درا�سة مقارنة بني عينة
من الطلبة املوهوبني والطلبة غري املوهوبني ،ورقة مقدمة �إىل امل�ؤمتر
الدويل الثاين للموهوبني واملتفوقني ،كلية الرتبية /جامعة الإمارات
العربية املتحدة.376 – 360 ،

املالحق
ملحق ()1
م /مقيا�س التعلم املنظم ذاتياً

313131ـ ن�رص� ،ألفت �أجود ( . )2014الكفاءة الذاتية والدافعية الداخلية
وعالقتها بالتح�صيل الدرا�سي درا�سة ميدانية على عينة من طلبة ال�صف
الثالث الثانوي يف املدار�س الر�سمية ملدينة دم�شق .كلية الرتبية ،جامعة
دم�شق.
323232ـ واط�سن ،روبرت ،وليندجرين ،هرني كالي (� . )2004سيكولوجية
الطفل واملراهق .ترجمة (داليا عزت م�ؤمن)  .القاهرة ،مكتبة مدبويل.
333333ـ الوكيل ،حلمي �أحمد ،واملفتي ،حممد �أمني (� . )2008أ�س�س بناء
املناهج وتنظيماتها .ط .3عمان :دار امل�سرية للن�رش والتوزيع والطباعة.

املراجع األجنبية
1. Brak. L , Lan. W, & Paton. V (2010) . Profiles in Self -

Regulated Learning in the Online Learning Environment.
International Review of Research in Open and Distance
Learning , 11 (1) , 61 – 79.
Boer. H , Bergstra. A, & Kostons. D (2012) . Effective
Strategies for Self - regulated Learning: A Meta - Analysis.
Gronings Instituut.
Bozpolat. E (2015) . Investigation of the Self - Regulated
Learning Strategies of Students from the Faculty of Education
Using Ordinal Logistic Regression Analysis. EDUCATIONAL
SCIENCES: THEORY & PRACTICE, 16 (1) , 301 – 318.
Ferreira , P. Costa & Simão , A (2012) . Teaching Practices
that Foster Self – regulated Learning: a case study. Journal
of Educational Research, 1 (1) , 1 – 16.
Tellez, E. N. (1997) . A comparison of freshman and senior
university students regarding self - esteem, locus of control
and self - efficacy in relation to academic success.
Tjalla , A & Sofiah , E (2015) . Effect of Methods of Learning
and Self Regulated Learning toward Outcomes of Learning
Studies. Journal of Education and Practice, 6 (23) , 15 – 21.
Seligman, M. E. P. , & Peterson, C. (2002) Learned
helplessness. International encyclopedia for the social and
behavioral sciences, vol (13) . 8583 – 8586.
Yukselturk , E & Bulut , S. (2009) . Gender Differences in
Self – Regulated Online Learning Environment. Educational
Technology & Society, 12 (3) , 12 – 22.
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عزيزي الطالب ...عزيزتي الطالبة..
يروم الباحث �إجراء البحث املو�سوم بـ( :التعلم املنظم ذاتي ًا
وعالقته بالكفاءة الدرا�سية واحلكمة واملعرفة لدى طلبة جامعة
�سامراء) ومبا �أنه مت اختيارك �ضمن عينة البحث لذا يرجو الباحث
منك االجابة على فقرات املقيا�س املو�ضوع بني �أيديكم ،وعدم ترك
�أي فقرة دون �إجابة ،مـن خالل الت�أ�شري بعالمة (×) يف املكان الذي
ينا�سب �إجابتكم لكل فقرة ،علم ًا ب�أن �إجاباتكم �ستبقى �رسية ,وال
يطلع عليها �سوى الباحث ،و�أنه ال داعي لذكر اال�سم ،فقط �أذكر:
الق�سم:
�شاكرين تعاونكم خدمة للبحث العلمي
الباحث

ت

الفقـــــــــــرات

�أبد�أ مبذاكرة املادة قبل
1
االمتحان بعدة �أ�سابيع
�أترك الأ�سئلة ال�صعبة
� 2إىل نهاية االمتحان ثم
�أعود �إليها
�أقوم بعمل جدول
 3زمني ملذاكرة كل مادة
درا�سية
�أقوم ب�أن�شطة حمددة
4
حتى �أ�صل �إىل �أهدايف
�أ�ضع �أهدافا لنف�سي
 5ثم اق�سمها �إىل �أهداف
فرعية
�أ�ضع ت�صورا للتتابع
 6الزمني لكل عمل
�أقوم به
�أحدد الهدف الذي �أريد
 7الو�صول �إليه قبل البدء
بالعمل
�أحدد الكلمات غري
 8املعروفة و�أدونها على
بطاقات
اكتب مالحظات عن
 9املناق�شات التي متت
يف املحا�رضة
�أقوم بت�سجيل النتائج
10
التي �أ�صل �إليها

موافق
ب�شدة

موافق

ال ر�أي
يل

غري
موافق

غري
موافق
ب�شدة
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11

12

13
14
15

16

17
18

19

20
21
22

23

24

25

26

الفقـــــــــــرات
�أحاول جاهدا تدوين
الأمثلة التي ي�رشحها
املدر�س
اكتب مالحظات
عن �سلوكي داخل
املحا�رضة
�أدون القوانني والقواعد
املوجودة يف كل
مو�ضوع
�أراقب طريقتي يف حل
الواجبات املطلوبة مني
�أقوم بكتابة النقاط
الهامة عدة مرات حتى
ا�ستطيع تذكرها
اتبع خطوات حمددة يف
حل الأمثلة لت�ساعدين
يف حل الأ�سئلة
امل�شابهة يف االمتحان
�أكرر الكلمات ال�صعبة
عدة مرات حتى �أحفظها
أ�سمع لنف�سي القوانني
� ّ
والنظريات حتى
�أحفظها
�أكتب املعادالت
الريا�ضية عدة مرات
كي ا�ستطيع تذكرها
�أقر�أ املو�ضوع عدة
مرات حتى يثبت يف
ذهني
�أقوم بدرا�سة املادة عدة
مرات قبل االمتحان
�إذا كان هناك �شيء ال
افهمه ف�إنني �أطلب من
املدر�س �أن ي�رشحه يل
�أناق�ش بع�ض
املعلومات مع �صديقي,
ونحن يف الطريق �إىل
الكلية
اطلب من والدي �أو
�أي فرد لديه معرفة
�أكرث مني �أن ي�رشح
يل الواجبات الدرا�سية
ال�صعبة
�أطلب من زمالئي
م�ساعدتي يف امل�سائل
ال�صعبة
عندما تكون هناك
�أجزاء غام�ضة يف
املحا�رضة ف�إنني
�أطلب من املدر�س �أن
يو�ضحها

موافق
ب�شدة

موافق

ال ر�أي
يل

غري
موافق

غري
موافق
ب�شدة

ت

الفقـــــــــــرات

موافق
ب�شدة

موافق

ال ر�أي
يل

غري
موافق

غري
موافق
ب�شدة

�أطلب م�ساعدة الكبار
عندما تواجهني م�شكلة
27
يف الواجبات املطلوبة
مني
ا�ستعني بخربة �إخوتي
الأكرب� ,أو من لديه
28
معرفة �أكرث يف فهم
املو�ضوعات ال�صعبة

ملحق ()2
م /ا�ستبانة الكفاءة الدرا�سية
عزيزي الطالب ...عزيزتي الطالبة..
يروم الباحث �إجراء البحث املو�سوم بـ( :التعلم املنظم ذاتي ًا
وعالقته بالكفاءة الدرا�سية واحلكمة واملعرفة لدى طلبة جامعة
�سامراء)  ,ومبا �أنه مت اختيارك �ضمن عينة البحث لذا يرجو الباحث
منك االجابة على فقرات اال�ستبيان املو�ضوع بني �أيديكم ،وعدم ترك
�أي فقرة دون �إجابة ،مــــــن خالل الت�أ�شري بعالمة (×) يف املكان
الذي ينا�سب �إجابتكم لكل فقرة ،علم ًا ب�أن اجاباتكم �ستبقى �رسية,
وال يطلع عليها �سوى الباحث ،و�أنه ال داعي لذكر اال�سم ،فقط �أذكر:
الق�سم:
�شاكرين تعاونكم خدمة للبحث العلمي
الباحث

ت

الفقرات

1

ال �أواجه �أي �صعوبة يف فهم املواد الدرا�سية

2

ات�ضايق عندما تكون درجاتي لي�ست �ضمن
امل�ستوى املرتفع

3

�أفهم �رشح الأ�ساتذة بدون جهد كبري

4

ال �أهتم للتفوق يف درا�ستي بل النجاح فقط

5

�أف�ضل ق�ضاء وقت فراغي يف قراءة املواد
الدرا�سية

6

ي�ستعري كثري من الطلبة امللخ�صات التي �أعملها

7
8
9
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�أحاول ت�أدية الواجبات املنوطة بي على �أكمل
وجه
عندما �أواجه ب�س�ؤال �أكون غري مت�أكداً من
�صحة �إجابتي
�أ�رشح لبقية الطلبة النقاط التي مل ي�ستطيعوا
ا�ستيعابها

تنطبق
ب�صورة
كبرية

ال ر�أي
يل

ال 
تنطيق

التعلم املنظم ذاتياً وعالقته بالكفاءة الدراسية
واحلكمة واملعرفة لدى طلبة جامعة سامراء

أ .صاحب أسعد ويس الشمري

ملحق ()3
م /مقيا�س احلكمة واملعرفة

ال �أ�ستطيع االنتباه ل�رشح الأ�ستاذ ب�صورة
10
متوا�صلة
� 11أنظم وقتي ب�صورة جيدة جداً وقت الدرا�سة
� 12أف�ضل العمل مع الطلبة الذين ميتازون بالتفوق
 13ال �أفكر كثرياً مب�ستواي الدرا�سي

عزيزي الطالب ...عزيزتي الطالبة..

�أ�شعر مبتعة كبرية عندما تكون درجاتي
14
مرتفعة
�أناق�ش مو�ضوع املحا�رضة داخل القاعة �أكرث
15
من زمالئي

يروم الباحث �إجراء البحث املو�سوم بـ( :التعلم املنظم ذاتي ًا
وعالقته بالكفاءة الدرا�سية واحلكمة واملعرفة لدى طلبة جامعة
�سامراء) ومبا �أنه مت اختيارك �ضمن عينة البحث لذا يرجو الباحث
منك االجابة على فقرات املقيا�س املو�ضوع بني �أيديكم ،وعدم ترك
�أي فقرة دون �إجابة ،مـــــــــــن خالل الت�أ�شري بعالمة (×) يف املكان
الذي ينا�سب �إجابتكم لكل فقرة ،علم ًا ب�أن �إجاباتكم �ستبقى �رسية,
وال يطلع عليها �سوى الباحث ،و�أنه ال داعي لذكر اال�سم ،فقط �أذكر:
الق�سم:
�شاكرين تعاونكم خدمة للبحث العلمي
الباحث

� 16أعاين من �صعوبة كبرية وقت االختبارات
� 17أ�ستنبط الكثري من �أ�سئلة االختبارات قبل وقتها
� 18أق�ضي وقت الفراغ يف الت�سلية والرتفيه
قلما �أواجه �أ�سئلة يف االختبارات ال �أعرف
19
�إجابتها
� 20أواكب كل ما هو جديد يف جمال درا�ستي
 21ال �أ�ضع لنف�سي �أهداف درا�سية عالية
 22ال تقع الدرا�سة يف قمة �أولوياتي

ت

الفقرات

�أنا دائم الف�ضول لأتعرف على ما
1
يحيط بي
علي �أن �أ�شعر باحليوية
 2ي�سهل ّ
واالهتمام
�أ�شعر باحليوية واالهتمام كلما
3
تعلمت �شيئ ًا جديداً
�أحب زيارة �أي �أماكن �أتعلم
 4منها مثل املكتبات واملعار�ض
واملتاحف
ميكن �أن �أ�صبح �شديد املنطقية
5
والعقالنية �إذا تطلب الأمر
�أميل �إىل ت�سيري الأمور واتخاذ
6
القرارات فيها بعد تفكري ودرا�سة
�أحب التفكري يف طرق جديدة
7
للتعامل مع الأ�شياء
�أنا �أكرث من معظم �أ�صدقائي يف
8
القدرة على ا�ستعمال خيايل
لدي القدرة على التوافق مهما
 9كان املوقف االجتماعي الذي
�أتواجد فيه
�أنا ماهر يف معرفة م�شاعر
10
الآخرين
�أنظر �إىل الأ�شياء نظرة كاملة
11
و�شاملة من جميع اجلوانب
يل طلب ًا للن�صح
 12يلج�أ النا�س �إ ّ
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ال 
تنطبق

تنطبق
قليالً

تنطبق
ب�صورة
متو�سطة

تنطبق
كثريا ً

