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التطورات الهائلة والسريعة في شتى فروع المعرفة وتزايد األعداد المقبلة علـى الـتعلم              
فرض على المتخصصين في مجال التربية وعلم النفس ضرورة إعادة النظر في األساليب التربوية              

الفترة األخيرة بالتعلم المنظم ذاتياً إذ يتـيح هـذا     التي تالئم هذا الوضع، وتمثل الحل فيما سمي في          
  .    النوع من التعلم الفرصة للمتعلمين من التعلم المستمر بجانب التفوق الدراسي

فالتعلم يكون أكثر فاعلية عندما يبدأ ويوجه ذاتياً بل أكثر من ذلك هناك مـن يعتبـر أن                    
 فـي  ة على االستقالل الذاتي في التعلم خاصـة   من أهم أهداف المدرسة هو تنشئة أفراد لديهم القدر        

 تحـسين  مرحلة التعليم العالي ولذا فمن المنتظر أن يكون للتعلم المنظم ذاتياً إسهامات كبيـرة فـي         
  .جودة التعلم

فالتحول من علم النفس السلوكي إلـى علـم الـنفس المعرفـي صـاحبه تأكيـد أكثـر                               
      أنهـم  عاتق المتعلمين عن تعلمهم ولم تعـد النظـرة للمتعلمـين علـى     على المسئولية الملقاة على 

مستقبلين للمعلومات بل أكثر من ذلك فهم نشيطون في إعـادة تنظـيم المـادة المتعلمـة وإعـادة                           
بناء المعرفة الموجودة بها وربطها بالمعرفة السابقة ممـا يـسهم فـي تكـوين بنيـات معرفيـة                              

ستقراراً ومن هنا أصبح التعلم المنظم ذاتياً من أكثر الموضوعات التي تلقى قبوالً في اآلونـة       أكثر ا 
  .األخيرة في مجال التعلم األكاديمي

وقد ركزت الدراسات والبحوث في مجال التعلم المنظم ذاتياً على التنظيم الذاتي للمعرفـة              
التنظـيم الـذاتي للدافعيـة      بصفة خاصة ولم تتعرض معظم الدراسات والبحوث صـراحة إلـى            

واالستراتيجيات التي يمكن أن تستخدم في ذلك على الرغم من تأكيد النماذج المختلفة للتعلم المـنظم    
  .ذاتياً على أهمية الدافعية وتنظيمها كمكون مهم للتعلم المنظم ذاتياً

دت ومجال توجهات أهداف اإلنجاز تم التوصل فيه إلي تفسيرات ونماذج نظرية حديثـة أ             
إلى نتائج أكثر استقراراً ومنطقية عما سبق ويهتم البحث الحالي بتوجهات أهداف اإلنجاز في إطار               

  .التصنيف الرباعي وإطار تعددية أهداف اإلنجاز
ويعد دور المعتقدات الذاتية وأهميتها بالنسبة للتعلم المنظم ذاتياً مركز االهتمام فـي هـذا            

قاً من االعتقاد السائد بأن األنشطة أو الطرق التي يـنظم بهـا        المجال في الوقت الحالي وذلك انطال     
  .المتعلمون تعلمهم تعد دالة للمعرفة واالعتقادات الذاتية

ويالحظ على الدراسات والبحوث التي اهتمت بدراسة دور المعتقدات الذاتية فـي الـتعلم            
المتغيرات بـصورة منفـصلة أو      المنظم ذاتياً واستخدام االستراتيجيات التنظيمية، أنها تناولت هذه         

اختبرت التأثيرات المستقلة لهذه المتغيرات ولذلك فمن الضروري االهتمام بالدراسات التي توضـح       
  .دور تفاعل وتكامل هذه المعتقدات على استخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً
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  :أهداف البحث ) أ ( 
  :هدف البحث الحالي إلى التعرف على 

q  والتخـصص األكـاديمي           ) ذكـور، إنـاث   (تيجيات التعلم المنظم ذاتياً بالنوع      عالقة استرا
ومقدار حجم التأثير ونسبة التباين المفسر لكل مـن النـوع والتخـصص فـي          ) علمي، أدبي (

  .استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً
q ضوع البحثالتأثيرات المباشرة وغير المباشرة بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً مو.  

q             إمكانية التنبؤ باستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً موضوع البحث من خالل توجهات أهـداف
   .اإلنجاز والمعتقدات الذاتية لدى الطالب عينة البحث

q            مدى اختالف استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً موضوع البحث باختالف بروفيالت توجهات
  .بحثأهداف اإلنجاز لدى الطالب عينة ال

  :فروض البحث) ب ( 
في ضوء مشكلة البحث الحالي واإلطار النظري المرتبط بمـشكلة البحـث ونتـائج              

  :الدراسات والبحوث السابقة تم صياغة الفروض التالية
والتخـصص األكـاديمي            )  إنـاث  –ذكور(ال توجد عالقات دالة إحصائياً بين متغيرات النوع          - ١

  .يات التعلم المنظم ذاتياً لدى الطالب عينة البحثوبين استراتيج)  أدبي–علمي (
يمكن التوصل إلى نموذج عام يفسر التأثيرات المباشرة وغير المباشرة بين استراتيجيات التعلم             - ٢

  . المنظم ذاتياً موضوع البحث
يمكن التنبؤ باستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً موضوع البحث من خـالل توجهـات أهـداف                - ٣

  .  قدات الذاتية لدى الطالب عينة البحثاإلنجاز والمعت
ال تختلف استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً موضع البحـث اختالفـاً داالً إحـصائياً بـاختالف            - ٤

  .بروفيالت توجهات أهداف اإلنجاز لدى الطالب عينة البحث

  :عينة البحث ) ج ( 
مـن  )  طالبـة  ١٥٨طالبـاً،   ١٤٢( طالب وطالبة    ٣٠٠بلغ عدد أفراد عينة البحث الحالي       

 طالباً مـن التخصـصات      ١٥٠طالب الفرقة الثالثة بكلية التربية بقنا، جامعة جنوب الوادي، منهم           
  . طالباً من التخصصات العلمية١٥٠األدبية و
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  :أدوات البحث ) د (  
  :وتتمثل في

  .الباحث:  مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً            إعداد-١
  .الباحث:  أهداف اإلنجاز                   إعداد مقياس توجهات-٢
  .الباحث:  مقياس الفاعلية الذاتية في التعلم المنظم ذاتياً       إعداد-٣
  ). ٢٠٠٤(عبد المنعم أحمد الدردير :  مقياس موضع الضبط األكاديمي                 إعداد-٤
  ).١٩٩٥(أحمد محمد حسن صالح : داد مقياس تقدير الذات لطالب الجامعة               إع-٦
  :األساليب اإلحصائية المستخدمة ) هـ ( 

مت استخدام األساليب اإلحصائية اآلتية يف معاجلة النتائج اليت مت احلصول عليها بعد تطبيق أدوات البحث على 
  :عينة البحث األساسية

 األصـيل                             للتحقق من مدى صحة الفـرض األول تـم اسـتخدام معامـل االرتبـاط الثنـائي            ×
 Point Biserial Correlation       ذكـور، إنـاث  (في التعرف علـى العالقـات بـين النـوع (

لتفسير داللة  " ت"واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، وتم استخدام اختبار        ) علمي، أدبي (والتخصص  
 في Analysis of Covariance (ANCOVA)معامالت االرتباط الناتجة واستخدم تحليل التغاير 

التعرف على المتغيرات المصاحبة في حالة تأثير النـوع أو التخـصص ومـا إذا كـان للنـوع                    
  .والتخصص تأثير في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً بعد ضبط تأثير هذه المتغيرات

    للتحقــق مــن مــدى صــحة الفــرض الثــاني تــم اســتخدام نمــوذج المعادلــة البنائيــة       ×
Structural Equation Model    في اختبار مدى مطابقة النموذج المفترض للبيانـات موضـوع

 فـي تقـدير   MLوطريقة أقصى احتمال  Amos 3.6المعالجة وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي 
  .معالم النموذج

 Multiple للتحقق من مدى صحة الفرض الثالث تم اسـتخدام تحليـل االنحـدار المتعـدد     ×
Regression Analysis  بطريقة التحليل المتتابعStepwise  في محاولة التوصل إلى صيغ تنبؤية

الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً من خالل توجهات أهداف اإلنجاز والمعتقدات الذاتيـة موضـوع              
الدراسة ثم تم استخدام نموذج المعادلة البنائية في التحقق مدى جودة مطابقة النتائج التي تم التوصل              

  .إليها
 One Wayدام تحليـل التبـاين أحـادي االتجـاه     للتحقق من صحة الفرض الرابع تم استخ ×

ANOVA   شيفية" ومدى "Scheffe          في مقارنة الفروق بين متوسطات درجات الطالب عينة البحث 
  .في كل استراتيجية تبعاً لبروفيالت أهداف اإلنجاز المختلفة
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  :نتائج البحث ) و ( 
  :توصل البحث الحالي إلى عدة نتائج أهمها

  .واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً) ذكور، إناث(إحصائياً بين النوع توجد عالقات دالة ال  ×
تعلم األقران، االحتفاظ بالـسجالت،     (طالب التخصصات العلمية أكثر استخداماً الستراتيجيات        ×

التـسميع، التفـصيل، التنظـيم،    (، ولم توجد عالقات دالة إحصائياً بين استراتيجيات   )التقويم الذاتي 
قبة الذاتية، مكافأة الذات، الضبط البيئي الدافعي، حوار الذات عن الكفـاءة، حـوار              التخطيط، المرا 

الذات عن األداء، تنشيط االهتمام، الضبط البيئي، طلب العون األكاديمي، البحث عن المعلومـات،              
  ).علمي، أدبي(وبين التخصص األكاديمي ) إدارة الوقت

باشرة وغير المباشرة بين استراتيجيات الـتعلم   تم التوصل إلى نموذج عام يوضح التأثيرات الم        ×
  .المنظم ذاتياً

تم التوصل إلى صيغ تنبؤية السـتراتيجيات الـتعلم المـنظم ذاتيـاً مـن خـالل توجهـات                               ×
أهداف اإلتقان اإلقدامية، أهداف اإلتقان اإلحجامية، أهداف األداء اإلقدامية، أهداف          (أهداف اإلنجاز   
الفاعلية الذاتية في التعلم المنظم ذاتياً، تقدير الذات، موضـع          (والمعتقدات الذاتية   ) األداء اإلحجامية 
  ).الضبط األكاديمي

تختلف استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً اختالفاً داالً إحـصائياً بـاختالف بـروفيالت أهـداف              ×
  :اإلنجاز وكانت

، ) مرتفع أداء إقدام  / قان إقدام مرتفع إت (أكثر البروفيالت استخداماً لهذه االستراتيجيات هي        •
مرتفـع  (، )منخفض أداء إحجـام / مرتفع إتقان إقدام(،  )منخفض أداء إقدام  / مرتفع إتقان إقدام  (

  ).منخفض أداء إحجام/ إتقان إحجام
مرتفـع أداء   / مرتفـع إتقـان إحجـام     (أقل البروفيالت استخداماً لهذه االستراتيجيات هي        •

)  مرتفع أداء إحجام  / منخفض إتقان إحجام  (،  )تفع أداء إحجام  مر/ منخفض إتقان إقدام  (،  )إحجام
  ).منخفض أداء إقدام/ منخفض إتقان إقدام(
مرتفـع أداء  / منخفض إتقـان إحجـام  ) (مرتفع أداء إقدام/ منخفض إتقان إقدام  (بروفيالت   •

استخدامهم متوسـط السـتراتيجيات الـتعلم    ) منخفض أداء إقدام/ مرتفع إتقان إحجام  (،  ) إقدام
  .المنظم ذاتياً
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  :دراسات وبحوث المقترحة ) ز ( 
  .مقارنة الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً لدى شرائح عمريه مختلفة -
  .مقارنة الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وعالقتها بالتفكير الناقد لدى طالب الجامعة -
  . معرفية لدى طالب الجامعةدراسة عامليه الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً واألساليب ال -
أساليب العزو، ومفهوم (العالقة بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً والمعتقدات الذاتية األخرى          -

  ).الذات
  . العالقة بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وموضع الضبط متعدد األبعاد -
على استراتيجيات الـتعلم المـنظم      تأثير معتقدات تالميذ المرحلة الثانوية عن المناخ المدرسي          -

  .ذاتياً
العالقة بين توجهات أهداف اإلنجاز لدى معلمي المراحل الدراسية المختلفة وتأثيرهـا علـى                -

  .استراتيجيات التعلم المختلفة لدى تالميذهم
  .العالقة بين سمات الشخصية واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً لدى طالب الجامعة -
  .ة العقلية واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً لدى تالميذ المرحلة الثانويةالعالقة بين القدر -
تأثير أساليب التنشئة الوالدية على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وتوجهات أهـداف اإلنجـاز     -

  .لدى األبناء
 فاعلية برامج تهدف إلى التدريب على مهارات ما وراء المعرفة ومعرفة أثرها على اسـتخدام             -

  .  استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً

  :توصيات البحث) ح ( 
  :في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يمكن تقديم التوصيات التالية

ضرورة االهتمام بتوعية المتعلمين بأهمية استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وجدوى اسـتخدامها      -
ممارسات التي تهدف إلى تحـسين دافعيـة        والذي يمكن أن يسهم فيه االهتمام باإلرشادات وال       

  :المتعلمين الستخدام هذه االستراتيجيات باستقاللية ويمكن أن يتحقق ذلك عن طريق
  .تحسين مشاعر الفاعلية الذاتية §
  .العمل على تحسين توجهات أهداف اإلتقان §
  .رفع مستوى الدافعية الداخلية وقيمة التعلم §
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تعليمية والمعلمين والمتعلمين بأهمية المعرفة من اجـل        ضرورة توعية القائمين علي العملية ال      -
وبالتالي يجب أن يكون محور البرامج التدريبية هو تغير نظرة          ) أهداف اإلتقان (المعرفة ذاتها   

  .المعلمين والمتعلمين لمعنى التعلم
قد اتضح من اإلطار النظري للبحث الحالي والدراسات السابقة مـدى أهميـة اسـتراتيجيات                -

ت التعلم بصفة عامة واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً بصفة خاصة ولـذلك يوصـى              ومهارا
البحث الحالي بضرورة إعداد مقرر عام في استراتيجيات التعلم ومهارات االستذكار ال يدرس             
في كليات التربية فحسب وإنما يتم تدريسه في كل مراحل التعليم الجامعي وذلك بهدف مساعدة           

حقيق مستويات مرتفعة من التعلم واإلتقان وكذلك للمساعدة في التعلم المستمر           المتعلمين على ت  
  .بعد االنتهاء من التعلم األكاديمي

اتضح من نتائج البحث الحالي مدى أهمية الدافعية متمثلة في توجهات أهداف اإلنجاز والـدور        -
ضـافة للتـأثيرات األخـرى      الدافعي للمعتقدات الذاتية في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً باإل        

للدافعية وبصفة خاصة في مجال التعلم األكاديمي وبالتالي فالبد وأن يكون للمقـررات التـي               
تتناول هذا الجانب النفسي الهام أهمية خاصة عند المهتمين بتطوير كليات التربية في الوقـت               

  .الحالي
 األكاديمية توجهـاتهم    قد يكون من ضمن األسباب التي تؤدى إلى انخفاض مستويات الطالب           -

الدافعية ولذلك يوصى البحث الحالي بضرورة تقديم برامج إرشادية في بداية العـام الدراسـي        
تهدف إلى توعية الطالب بأهمية أهداف اإلتقان اإلقدامية وبأن ال يكون هـدف الطالـب هـو          

بالتالي سـوف  الحصول على الشهادة فقط وإنما ال بد وأن يكون االهتمام موجه أكثر للمعرفة و 
يحرص الطالب بذاته على معرفة مدى تقدمه الفعلي وفي هذه الحالة يمكن أن تكـون عمليـة                 

  .التقويم أسهل وأكثر جدوى
ضرورة أن يكون موضوع التعلم والمعرفة هو موضع اهتمام المحاضرون أثناء المحاضرات             -

مرتفعـة أو أن    وأن ال يلجأ المحاضر للحديث عن أهمية موضوع معين للحصول على درجة             
الحصول على درجة مرتفعة في المقرر يتطلب من المتعلم حفظ المقرر كامالً وخالفـة مـن                

  .الممارسات التي تؤدى للتأكيد على أهداف األداء أكثر من أهداف اإلتقان
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