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 امللخص 
، اتجاىات طمبة السنة التحضيرية بجامعة الدماـ نحو التعمـ الذاتي الدراسة التعرؼ عمى ىدفت 

حسب متغيرات التخصص والعمر  طمبة نحو التعمـ الذاتيالاتجاىات والتعرؼ عمى داللة الفروؽ في 
( طالبا وطالبة خبلؿ الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ 423ف )عينة الدراسة م تتكون .والمعدؿ التراكمي

( مف مجتمع الدراسة، تـ اختيارىـ بطريقة العينة العشوائية %21ـ بنسبة )2102-2102الدراسي 
الدراسة مقياس االتجاه نحو التعمـ الذاتي  تستخدم. ا( إناث137( ذكور، و)187البسيطة، منيـ )

، وذلؾ بعد (0892مصطفى )و تعريب مراد و  (Guglielmino & Paul, 1977إعداد ججميمنيو وبوؿ )
أف نتائج الجدوؿ السابؽ التحقؽ مف مؤشرات صدقو وثباتو ليتبلءـ مع البيئة السعودية. أظيرت ال

يتبيف وجود (، و 2مف ) (3.712متوسط حسابي )الطمبة يحمموف اتجاىات إيجابية نحو التعمـ الذاتي، ب
نحو التعمـ الذاتي  الطمبة( بيف اتجاىات α≤ 0.001داللة إحصائية ) عبلقة ارتباطية موجبة ذات

وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في اتجاىات الطمبة نحو التعمـ الذاتي تعزى ، و والمعدؿ الدراسي
، والمعدؿ الدراسي لصالح المعدالت العالية، في حيف لـ التخصص لصالح التخصص العممي اتلمتغير 
توفير عمى ذلؾ أوصت الدراسة ب وبناءً  متغيرات الجنس والعمر.حسب  اً ائيفروؽ دالة إحصتكف ال

  أنشطة تدريبية ألساتذة الجامعات تركز عمى كيفية تنمية قدرات الطمبة عمى التعمـ الذاتي.
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 مقدمة

التقميدي في  النموذج وتغيير التعميـ والتعمـ، أساليب تزايدت في اآلونة األخيرة المطالبات بتنويع
ينظر إلى الطالب باعتباره متعممًا نشطًا قادر عمى تحصيؿ المعرفة ذاتيًا،  شمولي التعميـ، إلى نيج

 بؿ الطمبة، ميارات ولتحسيف المواد إلتقاف وسيمة باعتبارىا فقط وأصبح ينظر إلى عممية التعمـ ليس
والقدرة عمى  التعميمية، وادالم مع مختمؼ لمطالب القدرة عمى التعمـ الذاتي والتكيؼ وسيمة متكاممة تتيح

الناقد والتفكير التأممي ذاتيًا لديو  التفكير التعمـ، وتطوير نتائج وتقييـ وضبط الذات، ومراقبة تقييـ
(Rutkiene & Tandzegolskiene, 2015, May; Lee, Tsai, Chai & Koh, 2014). 

الترجمة الحقيقية والفعمية  الشؾ أف اىتماـ الجامعة بإعداد طبلبيا مف جميع الجوانب إنما ىوو 
ألف تكوف الجامعة في خدمة مجتمعيا، فالفرد الراغب في الحصوؿ عمى المعرفة والمزيد منيا ىو 

ف ىذا العصر ىو أوحيث  ، اليدؼ األساسي والمحور الذي ينبغي أف يدور حولو العمؿ في الجامعة
ت لبلىتماـ بالتوازف بيف النظاـ التعميمي فإف االتجاىات التربوية الحديثة اتجي ،عصر االنفجار المعرفي

وذلؾ  ،والتغيرات السريعة التي تحدث في المجتمع في شتى المجاالت العممية والثقافية والتكنولوجية
بإعداد الفرد الذي يستطيع أف يتكيؼ مع ىذا المجتمع سريع التغير ليواصؿ الرقي العممي والنمو 

 (.2112، ياركنديى التعمـ الذاتي )، وذلؾ مف خبلؿ تنمية قدراتو عمالميني
لمتعقيدات  نظرا الحالي العقد في الجامعي ركيزة أساسية في التعميـ الذاتي التعمـ أصبح لذلؾ
التي طالت التعميـ الجامعي، والذي أصبح يعطي دورا أكبر لمطالب في البحث عف المعرفة  والتغيرات

(El-Gilany & Abusaad, 2013).  
 واستنتاجياالطالب إلى حموؿ ذات معنى ىو مف قاـ بتجربتيا ذاتي عمى وصوؿ ويساعد التعمـ ال

عمى قدر كافي مف الفيـ مف خبللو يحصؿ الطالب ، كما حموؿ جاىزة مف آخريف باستخداـولـ يقـ 
دراكيا استرجاع معمومات قديمة مف الذاكرة  إلىيدفع الطالب ، إضافة إلى أف التعمـ الذاتي لممعمومة وا 

 ،عمى التعمـ بدوف تمقيف تويثبت قدر ، وبالتالي بالمعرفة الجديدة التي يحاوؿ إثباتيا وفيمياوربطيا 
 لممدرس.عمى ذاتو بدؿ الرجوع في كؿ شيء  اعتمادهوىذا يعزز ثقتو بنفسو ويزيد مف 

ـ باعتباره أسموب التعم، كاف وما يزاؿ يمقى اىتماما كبيرًا مف عمماء النفس والتربية التعمـ الذاتيو 
يتناسب مع قدراتو وسرعتو الذاتية في التعمـ  أنو يحقؽ لكؿ متعمـ تعمماً ، وتكمف أىميتو في األفضؿ

ف التعمـ الذاتي المتعمـ مك  ي  ، و ونشيطًا في التعمـ إيجابياً  المتعمـ دوراً  ، ويعطيويعتمد عمى دافعيتو لمتعمـ
، كما يعمؿ فسو ويستمر معو مدى الحياةمف إتقاف الميارات األساسية البلزمة لمواصمة تعميـ نفسو بن

 ،عمى حؿ المشكبلت يـتدريب، و لممستقبؿ وتعويدىـ تحمؿ مسؤولية تعمميـ بأنفسيـالطمبة إعداد عمى 
يجاد بيئة خصبة لئلبداع  المعرفة نقؿ عمى (. ويعطي التعمـ الذاتي الطمبة القدرة2104، عبادي) وا 

التي  والمشاكؿ المدرسية المعرفة بيف الفجوة يعمؿ عمى سد الجديدة، كما إلى مواقؼ التعمـ المفاىيمية
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 ,Bolhuisالحقيقية ) الحياة في التعمـ مف اآلخريف خبلؿ حياتيـ اليومية، مف تواجو الطمبة في

1996.) 
مرحمة االستقبللية، بمعنى العثور عمى بالطمبة إلى  ميارات التعمـ الذاتي لموصوؿوتيدؼ 

 ،ة كجزء مف عممية اتخاذ القرارات في المواقؼ الحياتية الدراسية والمينيةالمعمومات وتوظيفيا بفاعمي
، ويكوف في مقدورىـ مواكبة بأنفسيـ مف تحسيف أدائيـ العممي والمينيالطمبة تمكف إلى مما يؤدي 

تعد  إذ ،اليف في مجتمع المعمومات والمعرفةأشخاصا فع   االتغيرات التكنولوجية، ويتسنى ليـ أف يكونو 
 رات التعمـ الذاتي المستمر أحد أىـ المحاور الرئيسية في منظومة التقدـ الحضاري المجتمعيميا
 .(2102بيزاف، )

األخيرة بشكؿ كبير منيا:  اآلونةوقد تعددت األساليب المستحدثة والتقميدية لمتعمـ الذاتي في   
 Instructional والرـز التعميمية،    Programmed Instruction التعميـ المبرمج

Packages   التعميـ بالحاسب اآللي، وComputer Instruction    ،والتعميـ مف خبلؿ االنترنت ،
(. ومف أساليب التعمـ الذاتي 2112، ياركندي، والتعمـ باالنتساب، والتعمـ بالمراسمة )لواجبات المنزليةوا

)الموديؿ(، والتعميـ المبرمج  أيضًا الخطو الذاتي عف طريؽ وسيمة واحدة، الوحدات المصغرة لمتدريس
أعمالو بأنواعو، والبرامج المتفرعة، والبرامج الخطية، والبرامج األفقية، والتعميـ المصغر الذاتي، والتعميـ 

 (2119)البحيري،   التعميمية المنزلي أو الجماعة المفتوحة، األلعاب
 مف خبلليا بأخذ األفراد ـويق التي بأنو العممية الذاتي التعمـ (Knowles, 1975ويصؼ نولز )

 وصياغة التعميمية، احتياجاتيـ وذلؾ لتشخيص اآلخريف، مف مساعدة المبادرة، بمساعدة أو دوف زماـ
 استراتيجيات وتنفيذ واختيار تعمميـ، أجؿ البلزمة مف والمادية البشرية الموارد وتحديد التعمـ، أىداؼ
د ىذا التعريؼ مف أقدـ وأكثر التعريفات انتشارات لمفيـو التعمـ. حيث يع نتائج وتقييـ المناسبة، التعمـ

 التعمـ الذاتي. 
بأنو "العممية التي يقـو فييا المتعمموف بتعميـ أنفسيـ بأنفسيـ التعمـ الذاتي  Rountree يعرؼو 

 Good ويعرفو. مستخدميف التعميـ المبرمج وغيره لتحقيؽ أىداؼ واضحة دوف عوف مباشر مف المعمـ

يـ المادة التعميمية بأسموب يسمح لكؿ تمميذ أف يحقؽ التقدـ الذي يتناسب إمكاناتو ورغباتو بأنو تنظ 
 ,Good) الشخصية وتوفير اإلرشاد التربوي ومساعدة التبلميذ بما يتناسب واحتياجاتيـ الشخصية

1996.) 
امة والمناسبة القدرة عمى حؿ المشكبلت، والقدرة عمى اإلحساس باألشياء اليب التعمـ الذاتيويعرؼ 

في التعمـ واإللماـ بمصادر المعرفة والقدرة عمى استخداميا، والميارة في تنظيـ الموقؼ واألنشطة 
التعميمية، واالعتراؼ بالمسؤولية وتحمميا في عممية التعمـ، والميارة في اتباع التعميمات والقواعد 

نجاز واالنفتاح لمخبرات والمعمومات الجدي  بمرونة، وحب االستطبلع دة، والمبادرة في حؿ المشكبلت وا 
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األعماؿ، وبذؿ الجيد والمثابرة لتعمـ األشياء الجديدة والمعقدة، والثقة بالنفس وفيـ الذات، والدافعية 
 (.2100 وشاىيف، )رياف الذاتية، والعمؿ إلشباع الذات

 ،ياذات والموجو المخطط التعمـ مف النوع ذلؾ نوأب( التعمـ الذاتي Attwood, 2006وعرؼ آتود )
 ؽيتحق نحو متجياً  آخر إلى نشاط مف تقؿينو  ، بمفرده ةالتعميمي األنشطة المتعمـيو ف ارسيم والذي
 .تناسبو يالت وبالسرعة ،يةبحر  أىدافو
بعض الباحثيف إلى   لصعوبة تعريؼ التعمـ الذاتي مف الناحية اإلجرائية فقد أتجو نظراً و 
 ،عابديف)خصائص ما يمي ىذه الومف أبرز  مف محاولة تعريفو، خصائص لمتعمـ الذاتي بدالً   تحديد
 :(Knowles, 1975؛ 2112، ياركندي؛ 0881

تييئة المواقؼ التعميمية بشكؿ يستثير دوافع الفرد لمتعمـ و يكفؿ لو حرية االختيار بيف  -0
 البدائؿ ويزيد مف قدراتو في االعتماد عمى نفسو لموصوؿ إلى األىداؼ المنشودة.

الفروؽ الفردية بيف المتعمميف والسماح لكؿ فرد بالتعمـ تبعًا لميولو واستعداداتو  مراعاة -2
 وسرعتو الذاتية.  وقدراتو

نما  -4 تفاعؿ المتعمـ مع كؿ موقؼ تعميمي بصورة إيجابية، فالمتعمـ ليس مستقببًل لممعمومات وا 
 مشاركًا نشطًا في جمعيا مف مصادرىا األصمية، واشتقاؽ المزيد منيا.

منو تحديدًا دقيقًا، وال   يو المتعمـ ذاتو نحو تحقيؽ أىداؼ تحدد لو أنواع األداء المتوقعةتوج -3
 مانع مف مساعدة المعمـ لو في ىذا المجاؿ.

تقويـ المتعمـ ذاتو حتى يتعرؼ عمى مواطف الضعؼ ويعمؿ عمى عبلجيا ذاتيًا أو بمساعدة  -2
 ؿ.معممو، وبذلؾ يتجنب الشعور بالنقص أو الخوؼ أو الفش

تحمؿ المتعمـ مسئولية اتخاذ قراراتو التي تتصؿ باختيار األساليب أو األشكاؿ المختمفة  -2
 المتنوعة.  لتحقيؽ أىدافو

لممعمـ في ىذا األسموب أدوار جديدة تؤكد الخصائص السابقة، إعبلء مف شأف المتعمـ دوف  -7
 تقميؿ مف مكانة المعمـ.

 مف أفضؿ يتعمموف بشكؿ التعمـ، في المبادرة فيأخذو الذيف الناس أف عمى متزايدة أدلة ىناؾ -9
 .ذلؾ يفعموف ال الذيف أولئؾ

 (:2100 أبو زينو،) ويتميز التعمـ الذاتي بثبلث سمات ىي
يراعي التعمـ الذاتي حاجات واىتمامات المتعمـ، والتي عمى أساسيا يقرر المصمموف طبيعة  .0

 .المنيج الدراسي واألنشطة المنطوية تحتو

الذاتي إلى ثبلثة مداخؿ، أوليا: أف يتولى المتعمـ تحديد األىداؼ المنيجية التي  يستند التعمـ .2
يسعى لتحقيقيا، وثانييا: أف تصمـ األنشطة التعميمية التي تؤدي إلى تحقيؽ ىذه األىداؼ 
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بحيث تتوافؽ مع حاجة المتعمـ وقدرتو ورغباتو، وثالثيا: أف تعتمد سرعة عرض المعمومات 
 .لميارات المرجو اتفاقيا عمى قدرات المتعمـ ورغباتو وأىدافوالمراد تعمميا وا

يعمؿ التعمـ الذاتي عمى التوافؽ بيف المفاىيـ والميارات المراد تعمميا، وبيف حاجة  .4
 .لمثؿ ىذه المفاىيـ والميارات بحيث تخضع لقدرات التمميذ التمميذ

تجربتو في التعمـ،  لمتابعة المبادرة ـيأخذ زما إف المحور الرئيسي في التعمـ الذاتي ىو أف المتعمـ
 المسؤولية فإف المتعمـ يتحمؿ المبادرة، اتخاذ تعممو، وبمجرد الستكماؿ وىو مف يتحمؿ المسؤولية

 القرار ولكف مف تدخؿ اآلخريف، يمنع نيايتيا، لكف ذلؾ ال كمف بدايتيا حتى التعمـ لتجربة الكاممة
 عزلة عف اآلخريف، العامؿ في وحده أف المتعمـ يتعمـ الذاتي عمـالت يعني لممتعمـ نفسو، وال ىو النيائي
 ,Warburton & Voletالتعمـ ) تجربتو في يقود الذي ىو في التعمـ الذاتي ىو أف المتعمـ الحاسـ

 وتحديد التعمـ، أىداؼ تحديد في االستقبللية مف كبيراً  ويمارس الطالب في التعمـ الذاتي قدراً  .(2013
 Gureckisمعيف ) إطار في التعمـ مياـ التعامؿ تحديد كيفية المجدي بالنسبة لو، كذلؾ التعمـ ىو ما

& Markant, 2012.) 
 لتوجيو المناسبة األسئمة ذاتيًا بالعديد مف الصفات مف ضمنيا طرح ويتصؼ الطمبة المتعمميف

 واألدوات الموارد وتحديد ليـ، قدمت التي األفكار التي تقؼ خمؼ االفتراضات مف والتحقؽ تعمميـ،
 أىداؼ المقدمة ليـ الستراتيجيات أكثر فاعمية في تحقيؽ االستراتيجيات تعديؿ أو واستخداـ المناسبة،

 الرئيسية المفاىيـ بيف التمييز عمى متنامية ذاتيًا قدرة كما يمتمؾ الطمبة المتعمميف التعمـ لدييـ،
 البلـز الوقت وتقييـ الرئيسية، المفاىيـ وتنظيـ لوضع استراتيجيات واستخداـ الداعمة، واألفكار
كما يتميز  .(Dynan, Cate  & Rhee, 2008الموضوع المطروح لمتعمـ ) أكبر كـ مف الستيعاب

في تعمميـ  العميا التفكير وميارات المعرفية وراء ما ذاتيًا بتوظيؼ االستراتيجيات الطمبة المتعمميف
(Jansen & Suhre, 2010.) 

الطمبة الرحمة الثانوية يواجيوف عدة  مف الكبيرة لمتعمـ الذاتي، إال أف العديد ومع ىذه األىمية
اعتمادًا عمى  أكثر نيج مف االنتقاؿ إلى لمحاجة في الجامعات، نظراً  الدراسة إلى صعوبات عند االنتقاؿ

تعمـ في المدرسية، إلى نيج ييدؼ إلى جعؿ المعتمميف أكثر استقبلاًل في عممية ال البيئة في المعمـ
 يواجيوف مثؿ أكاديمياً  الطمبة األكثر نجاحاً  حتى(. Brinkworth et al., 2009)البيئة الجامعية 

 (.Warburton & Volet, 2013)التحدي في سنتيـ الجامعية األولى  ىذا
 بالنسبة حرجة ةانتقالي فترة العالـ، أنحاء جميع في الجامعية الدراسة مف األولى السنة وتعتبر

المعتقدات  في التغيير لتعزيز المناسب ينظر إلى ىذه السنة باعتبارىا الوقت وبالتالي الطبلب، لمعظـ
 (.Jansen & Suhre, 2010) التعمـ الذاتي لدى الطمبة واالتجاىات نحو

 في ومنسؽ منظـ أسموب والتنبؤ بو، وىي السموؾ اإلنساني لتفسير مناسبة وسيمة االتجاىات وتعد

 حاجة نفسو الوقت في االتجاىات تجسد األفراد والموضوعات، كما نحو الفعؿ ردو  والشعور التفكير
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، مسعوديبو ) يعمؿ وما فيو، يفكر وما الفرد بو يقـو ما بيف واالنسجاـ االتساؽ إليجاد تسعى إنسانية
 ىذا النمط مف وموقفو الفرد ميؿ عف تعبر فيي التعمـ الذاتي، الطمبة نحو اتجاىات مجاؿ (. وفي2101

 المختمفة. مواقفو األخرى ىي تنعكس ضمنية أو صريحة بصورة أو الرفض بالقبوؿ سواء مف التعمـ،
 وىو فرد لدى كؿ االجتماعي. ويتكوف لمسموؾ منظمة ضابطة موجية محددات االتجاىات وتعتبر

 في يقع ما االجتماعية.فكؿ والمواقؼ، والموضوعات والمؤسسات، والجماعات، األفراد، نحو اتجاىات ينمو

 .اتجاىاتو مف موضوع اتجاه يكوف أف يمكف لمفرد البيئي المجاؿ
فضؿ نوعًا مف يأو ال الفرد فضؿ يتييؤ أو استعداد ألف بأنو االتجاه    Guilfordيعرؼ جيمفورد 

 )(. ينطوي عمى اعتقادات كما ينطوي عمى مشاعر ، وىواألمور
جابة بشكؿ إيجابي أو سمبي تجاه مجموعة االتجاه بأنو ميؿ لبلست (Anastasi)إنستازي ويعرؼ 

ف االتجاه النفسي ىو تعميـ الستجابات الفرد فيرى أ (Thurstone) ثيرسوف أما  خاصة مف المثيرات.
بورنج ويعرؼ تاغميارني و  (.2114السنبؿ، ) تعميمًا يدفع بسموكو بعيدًا أو قريبًا مف مدرؾ معيف

(Tagliareni & Boring, 1988 ) الحالة العقمية االنفعالية واإلدراكية والمعرفية حوؿ  بأنواالتجاه
 بعض النواحي الموجودة في المجاؿ الذي يعيش فيو الفرد.

 محددة مثيرات نحو الفرد، عند ونفسية عقمية عامة ( االتجاه بأنو استجابة2114ويعرؼ محمود )
 يكفؿ بما فييا، السابقة وتوجييا خبراتو تنظميا فييا، يعيش التي البيئة في معيف بموضوع مرتبطة
 االتجاه، بموضوع المرتبطة المتشابية المواقؼ والظروؼ في الكمية، سموكياتو عمى وتعميميا تقييميا

 .سمبي أو اتجاه ايجابي اتجاه بأنو يتصؼ يجعمو مما
( إطارا لتحديد معنى االتجاه Shrigley, 1983في محاولتو لتعريؼ االتجاه، حدد شريغمي )

لؾ إلى تاريخ مفيـو االتجاه وعمـ النفس التربوي واالجتماعي ونظريات التعمـ. وقد توصؿ مستندا في ذ
 إلى تحديد خمسة أبعاد تحدد مفيـو االتجاه:

 االتجاىات متعممة ويدخؿ في ذلؾ الجانب المعرفي.  .0
 االتجاىات تنبئ بالسموؾ.  .2
 تتأثر االتجاىات بسموؾ اآلخريف.  .4
 جابة.االتجاىات ىي استعدادات لبلست  .3
 االتجاىات تقييمية ويدخؿ في ذلؾ االنفعاؿ. .2

دراكنا في تؤثر فيي سموكاتنا، تحديد في ىاـ دور ليا واالتجاىات  تؤثر وكما لآلخريف، أحكامنا وا 

 تعممنا، وتؤثر عمى أنماط التعمـ التي نختارىا، وعمى سرعة نجاحنا في عممية التعمـ، وكفاءة سرعة عمى

 االتجاه مفيـو مستقببل، ألف سنختارىا التي والميف بيا، نرتبط التي ماعاتتحديد الج في أيضا وتساعد

سواء )زكريا،  حد عمى والجماعة الفرد نطاؽ عمى باستخدامو يسمح الذي األمر المرونة، بقدر مف يمتاز
2102 .) 
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 : (2101)عماشة،  ىي مراحؿ ثبلث في يمر أف يجب الشخص لدى االتجاه يتكوف وحتى

 البيئة بعناصر مباشرة بصورة الفرد اتصاؿ بضرورة المرحمة ىذه وترتبط راكية:اإلد المرحمة .0

 كالمدرسة، والجامعة، والنادي والمنزؿ، والمستوى االجتماعية والبيئة والطبيعة المحيطة

  والعممي.  االقتصادي،
 تقييـ بمرحمة تسمى ما وىي ما، شيء نحو االتجاه بنمو المرحمة ىذه تتميز  التقيمية: المرحمة .2

 المجاؿ الحصر في وليس المثاؿ سبيؿ وعمى االتجاه، موضوع تمثؿ التي البيئة لعناصر الفرد

 .التعمـ مف خبلؿ االنترنت إلى مياالً  الطالب يصبح فقد التعمـ الذاتي

طريقة مف طرائؽ التعمـ،  اختيار لمفرد أتيح فمو االتجاه، ثابتة مرحمة الحكـ: وىي إصدار مرحمة .4
 التنشئة عوامؿ وتمعب ،بو المتصمة والمعمومات المعارؼ جمع ضوء في لتعمـ الذاتيا يختار فقد

 االجتماعية الظروؼ وليدة أنيا عمى لبلتجاىات ينظر لذلؾ ذلؾ، في ىاماً  دوراً  االجتماعية

 .الفرد بيا يمر التي والتعميمية واالقتصادية
الذي يعيش فيو مف خبلؿ عممية  ف الفرد يكتسب قيمو واتجاىاتو مف المجتمعيبلحظ مما سبؽ أ

، وبالتالي فإف الجامعة يمكف أف تمعب دورا فعاال في تنمية االتجاىات تفاعمية بينو وبيف المجتمع
ساىـ بدور فعاؿ في تطور االيجابية لدى الطمبة نحو التعمـ الذاتي، خاصة أف مثؿ ىذه االتجاىات ت

عديد مف الدراسات حاولت تقصي اتجاىات طمبة الطمبة في الحياة الجامعية، لذلؾ أجريت الوتقدـ 
 .الجامعات نحو التعمـ الذاتي

 التعمـ ميارات تحميؿ إلى تيدؼ ( دراسة Taqipour et al., 2015فقد أجرى تاكيبور وآخروف )
( طالبًا 303مدرس في طيراف، تكونت عينة الدراسة مف ) تربية جامعة في الطمبة يمتمكيا التي الذاتي

 أف مستويات ميارات التعمـ الذاتي لدى النتائج أظيرت. العشوائية إيراف العينة بأسموب تـ اختيارىـ
الذاتي، وأف الطمبة  التعمـ ميارات أبعاد الطمبة كانت ما بيف المتوسطة والعالية وذلؾ عمى جميع

التراكمي  يمتمكوف اتجاىات ايجابية نحو التعمـ الذاتي، وتزاد ىذه االتجاىات مع ارتفاع معدؿ الطمبة
ومستواىـ الدراسي، وتبيف وجود فروؽ دالة في ميارات التعمـ الذاتي تعزى لممعدؿ التراكمي لصالح 

 .المعدؿ العالي
 ( التعرؼ عمى اتجاىاتRutkiene & Tandzegolskiene, 2015, Mayوىدفت دراسة )

باتجاىاتيـ نحو طرؽ  العالي، ومقارنتيا مؤسسات التعميـ الفاعمية الذاتية لمتعمـ في نحو الطمبة
( طالبًا وطالبة، 432التدريس التقميدية )اإللقاء، المحاضرة، السرد، الخ...(. تكونت عينة الدراسة مف )

شيوعًا في الجامعات ىي الطرؽ التقميدية مثؿ اإللقاء  األكثر التدريس طرؽ وأظيرت النتائج أف
طرؽ كانت سمبية، في حيف تبيف أف اتجاىات والمحاضرة والسرد، وتبيف أف اتجاىات الطمبة نحو ىذه ال

 .الطمبة نحو التعمـ الذاتي كانت إيجابية
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( دراسة بيدؼ التعرؼ فيما إذا كانت Nakamura et al., 2015وأجرى ناكامورا وآخروف )
الذاتي عمى اكتساب الطمبة لمميارات تعزى لطبيعة  في التعمـ كينكت ىنالؾ فروؽ دالة في تأثير نظاـ

الطمبة نحو التعمـ الذاتي، حيث تـ تقسيـ الطمبة إلى مجموعتيف: طمبة يحمموف اتجاىات اتجاىات 
أظيرت النتائج أف تأثير  .سمبية نحو التعمـ الذاتي، وطمبة يحمموف اتجاىا ايجابية نحو التعمـ الذاتي

نحو التعمـ كاف إيجابيا ومرتفعا عمى الطمبة الذيف يحمموف اتجاىات ايجابية  في التعمـ كينكت نظاـ
الذاتي، وكانت تأثيره عميو أكثر فاعمية وبشكؿ داؿ مقارنة بتأثيره عمى الطمبة الذيف يحمموف اتجاىات 

 سمبية نحو التعمـ الذاتي.
 اتجاىات في حاسوبي تعميمي ببرنامج التدريس اثر معرفة ( إلى2103سماش ) دراسة وىدفت

 فترة وبعد قبمي اختبار إجراء تـ .طالبا( 32) العينة شممت العممي. والتحصيؿ الذاتي التعمـ نحو الطمبة
 التعمـ نحو االتجاه استبياف تطبيؽ أعيد حيث ألبعدي، االختبار أجري أسابيع خمسة دامت تجريب
 في إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عف اإلحصائي التحميؿ نتائج تحصيمي، وأظيرت واختبار الذاتي
 إحصائية داللة لمفروؽ تكف لـ حيف في التجريبية المجموعة لصالح الذاتي التعمـ نحو الطمبة اتجاه
 .لمطمبة العممي التحصيؿ يخص فيما

( دراسة بيدؼ التعرؼ عمى اتجاىات Douglass & Morris, 2014وأجرى دوغبلس وموريس )
أف ( طالبا جامعيا. أظيرت النتائج 91الذاتي. تكونت عينة الدراسة مف ) التعمـ طمبة الجماعات نحو

سيطرتيـ، وكانت ىذه الفئة تحمؿ اتجاىات ايجابية نحو التعمـ الذاتي،  ضمف غالبية الطمبة كاف تعمـ
التعمـ  عمى وقدرة الطمبة رغبة عمى كبير تأثير ليـ واإلدارييف التدريس ىيئة أعضاء وأظيرت النتائج أف

 .الذاتي
ىدفت إلى التعرؼ عمى  ( دراسةEl-Gilany & Abusaad, 2013وأجرى الجيبلني وأبو سعد )

مدى استعداد طمبة الجامعة لمتعمـ الذاتي ومعرفة العبلقة بيف التعمـ الذاتي وأنماط التعمـ. تكونت عينة 
%( مف العينة لدييـ مستويات عالية مف 77( طالبًا وطالبة. أظيرت النتائج أف )272الدراسة مف )

يجابية عالية نحو التعمـ الذاتي، وكانت أعمى االستعداد لمتعمـ الذاتي، حيث ظيرت لدييـ اتجاىات ا
النفس،  ثـ ضبط التعمـ، في الذاتية، ثـ الرغبة مستويات االتجاىات نحو التعمـ الذاتي لدييـ ىي اإلدارة

وأظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ دالة في اتجاىات الطمبة نحو التعمـ الذاتي تعزى لمتغيرات الجنس 
 والمعدؿ والعمر.

 المفتوحة القدس جامعة طمبة اتجاىات عمى التعرؼ ( إلى2100) وشاىيف رياف ةدراس وىدفت
 مف المتغيرات. تكونت العينة لبعض الذاتي وفقا التعمـ في االفتراضية الصفوؼ تقنية استخداـ نحو
 جامعة طمبة اتجاىات الدراسة أف نتائج أظيرت .طبقية بطريقة اختيارىـ تـ وطالبة طالبا( 220)

 متوسطة، بدرجة الذاتي جاءت التعمـ في االفتراضية الصفوؼ تقنية استخداـ نحو فتوحةالم القدس
 الطمبة اتجاىات في( α ≤ 0.05) إحصائية داللة ذات فروؽ ، وعدـ وجود(4.2) الحسابي بمتوسط
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 عبلقة الدراسية، ووجود والسنة الدراسي والبرنامج الجنس لمتغيرات لمتغير وفقا التعمـ الذاتي نحو
 .التراكمي ومعدليـ الذاتي التعمـ نحو الطمبة اتجاىات بيف( α ≤ 0.05) إحصائيا دالة جبةمو 

 التربوية العمـو كمية طمبة استعداد درجة تقييـ (2101) عواد وأبو ونوفؿ دراسة السمطي وىدفت
 بينت وطالبة. طالبا( 211) مف تكونت العينة ذاتيا، الموجو التعمـ لممارسة الغوث، لوكالة التابعة
 وكاف عاـ، بشكؿ كبيرة ذاتيًا كانت الموجو التعمـ لممارسة الطمبة استعداد درجة أف الدراسة نتائج

 مف كؿ عمى الجنسيف بيف فروؽ وجود تبيف كما المجاالت، غالبية في كبيرا الطمبة أداء متوسط
 بيف العبلقة حيث مف ذكور.ال الطمبة لصالح التعمـ، عمى بالقدرة والثقة التعمـ، حب: التالية المجاالت
 مجاالت بيف وموجبة طردية ارتباطية عبلقة وجود تبيف ذاتيا، الموجو لمتعمـ واالستعداد التراكمي المعدؿ

: التالية المجاالت مع إحصائية داللة ذات وكانت التراكمي، ذاتيًا والمعدؿ الموجو لمتعمـ االستعداد
 .المعمومات عف والبحث التعمـ، عمى بالقدرة لثقةوا التعمـ، وميارات المتعمـ، العجز مقاومة

 الطمبة اتجاىات بطبيعة المتعمقة التساؤالت بعض عف ( اإلجابة2101) مسعودي دراسة وحاولت
 اليامة السبؿ احد تمثؿ االتجاىات أف إذ الذاتي، التعمـ تحقيؽ في االنترنت استخداـ نحو الجامعييف
 الطمبة إلى أف اتجاىات الدراسة والتعميـ. توصمت التربية في الحديثة التوجيات طبيعة عف لمكشؼ

 التعمـ الذاتي. تحقيؽ في االنترنت استخداـ نحو ايجابية الجامعييف
( إلى دراسة الفروؽ في Beitler & Mitlacher, 2007وىدفت دراسة بيتمر وميتاشر )

أظيرت  .األمريكية المتحدة لوالياتوا ألمانيا في األعماؿ االتجاىات نحو التعمـ الذاتي بيف طمبة إدارة
األمريكية لدييـ اتجاىات إيجابية نحو التعمـ  المتحدة والواليات ألمانيا في األعماؿ طمبة إدارة النتائج أف

 .األمريكييف يحمموف اتجاىات أكثر ايجابية مقارنة بالطمبة األلماف األعماؿ الذاتي، وأف طمبة إدارة
( دراسة ىدفت إلى التعرؼ Dale, Nasir & Sullivan, 2005وأجرى دالي ونصير وسوليفاف )

الذاتي المقدـ مف خبلؿ االنترنت. تكونت عينة الدراسة مف  عمى اتجاىات طمبة الجامعة نحو التعمـ
أظيرت النتائج وجود  .غبلسكو ( طالبا وطالبة مف طمبة السنة األولى والثانية في جامعة340)

(، وتبيف وجود 5( مف )4.02عمـ الذاتي لدى الطمبة بمتوسط حسابي )اتجاىات إيجابية عالية نحو الت
 فروؽ دالة في اتجاىات الطمبة نحو التعمـ الذاتي تعزى لمتغير العمر لصالح العمر األكبر.

( دراسة بيدؼ التعرؼ عمى طبيعة اتجاىات طمبة الجامعات في الصيف Gan, 2004وأجرى غاف )
 الذاتي بالقدرة عمى التعمـ عمى التنبؤ قدرة االتجاىات واالستراتيجيات نحو التعمـ الذاتي، والتعرؼ عمى

أف الطمبة يحمموف اتجاىات ايجابية نحو التعمـ الذاتي، وتبيف مف النتائج  النتائج لدى الطمبة. أظيرت
 .وقوي عمى الكفاءة في التعمـ الذاتي أف االتجاىات نحو التعمـ الذاتي لـ يكف ليا تأثير مباشر

إلى التعرؼ عمى اتجاىات عينة مف طالبات جامعة الممؾ  (2112)فت الدراسة السعادات ىدو  
طالبة مف طالبات كمية التربية وكمية الحاسب اآللي ( 033تكونت العينة مف )سعود نحو التعمـ الذاتي. 

التعمـ أف كانت إيجابية، و طالبات نحو التعمـ الذاتي الالدراسة أف اتجاىات نتائج والمعمومات. أظيرت 
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يمكنيف مف تعمـ المعمومات ، و يعتمد عمى أنفسيف أكبر مف االعتماد عمى األستاذطالبات ل يجعؿالذاتي 
 .يحقؽ ليف نموا في الشخصية، و حسب رغبتيف وحاجتيف

يبلحظ مما سبؽ تنوع األماكف التي أجريت بيا الدراسات السابقة، فينالؾ دراسات أجريت في 
، وىنالؾ دراسات أجريت (Beitler & Mitlacher, 2007بيتمر وميتاشر ) الواليات المتحدة كدراسة

، ودراسات أجريت في الصيف كدراسة (Taqipour et al., 2015تاكيبور وآخروف )في إيراف كدراسة 
، كما يوجد (2101دراسة مسعودي )(، ودراسات أخرى أجريت في الجزائر كدراسة Gan, 2004غاف )

(. كما يبلحظ أف ىذه 2112)السعادات جريت في البيئة السعودية كدراسة قسما مف ىذه الدراسات أ
الدراسات توصمت إلى نتائج متباينة حوؿ اتجاىات طمبة الجامعات نحو التعمـ الذاتي، وىذا يستدعي 
إجراء مزيد مف الدراسات في مختمؼ الدوؿ كالسعودية لموقوؼ عمى طبيعة اتجاىات طمبة الجامعات 

 اتي في ىذه الدوؿ ومقارنتيا مع نتائج ىذه الدراسات.نحو التعمـ الذ
 مشللة الدزاسة

التعمـ الذاتي مف الركائز األساسية لنجاح التعميـ الجامعي الفعاؿ في الوقت الحالي،  يعتبر موضوع
الفعاؿ لدراستيـ،  أكدت الدراسات في ىذا السياؽ أف التعمـ الذاتي يساعد الطمبة عمى التخطيطحيث 
وعمى الرغـ مف ىذه  .(El-Gilany & Abusaad, 2013التعمـ لدييـ ) نتائج وتقييـ ضبطو  ومراقبة

األىمية الكبيرة لمتعمـ الذاتي، إال أف تطبيقو الزاؿ يواجو العديد مف الصعوبات، فالعديد مف أساتذة 
الذاتي، تمبي حاجة الطمبة لمتعمـ  أف يمكف التي الدروس واألنشطة تصميـ كيفية يعرفوف الجامعات ال

التعمـ، والعديد منيـ لدييـ  في الطريقة يواجيوف صعوبات في توظيؼ ىذه كما أف الطمبة أنفسيـ
لذا مف  .(Cheung & Hew, 2015اتجاىات متناقضة نحو تبني التعمـ الذاتي كوسيمة فعالة لمتعمـ )

جاىات السمبية يمكف أف الميـ تحديد طبيعة اتجاىات الطمبة الجامعييف نحو التعمـ الذاتي، حيث أف االت
تؤثر سمبا عمى تطبيؽ الطمبة ليذه الطريقة، إضافة إلى أف االتجاىات االيجابية يمكف أف تشكؿ دعما 

، لذا طمبة نحو التعمـ الذاتيالاتجاىات لمطمبة لمتوظيؼ الفعاؿ لمتعمـ الذاتي. مف ىنا تأتي ضرورة 
طمبة السنة التحضيرية بجامعة الدماـ نحو  اتجاىاتتمثمت مشكمة الدراسة الحالية في التعرؼ عمى 

 .التعمـ الذاتي

 أسئلة الدزاسة

 تحاوؿ الدراسة الحالية اإلجابة عف التساؤالت التالية:
 ؟اتجاىات طمبة السنة التحضيرية بجامعة الدماـ نحو التعمـ الذاتيما طبيعة  -0
التحضيرية بجامعة اتجاىات طمبة السنة  بيف إحصائية داللة ذات عبلقة ارتباطية توجد ىؿ -2

 والمعدؿ التراكمي؟ الدماـ نحو التعمـ الذاتي

اتجاىات طمبة السنة التحضيرية بجامعة الدماـ نحو  في إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ىؿ -4
 تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص والعمر والمعدؿ الدراسي؟ التعمـ الذاتي
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 أهداف الدزاسة9
 الرئيسي التالي:تحاوؿ الدراسة الحالية تحقيؽ اليدؼ 

 اتجاىات طمبة السنة التحضيرية بجامعة الدماـ نحو التعمـ طبيعة التعرؼ عمى الوضع الراىف ل
 .الذاتي

  اتجاىات طمبة السنة التحضيرية بجامعة الدماـ نحو التعمـ  بيفالعبلقة التعرؼ عمى داللة
 .والمعدؿ التراكمي الذاتي

  ة السنة التحضيرية بجامعة الدماـ نحو التعمـ اتجاىات طمب في التعرؼ عمى داللة الفروؽ
 .الدراسي والعمر والمعدؿ الجنس والتخصصتعزى لمتغيرات  الذاتي

  وضع مجموعة مف التوصيات التي مف شأنيا تعزيز االتجاىات االيجابية لدى الطمبة نحو
 التعمـ الذاتي.

 أهمية الدزاسة 

جامعة أف الدراسة الحالية تزود المعنييف في عدـ أمور أىميا  الحالية مف الدراسة أىمية تنبثؽ
، وبالتالي يساعدىـ في التعرؼ عمى اتجاىات طمبة السنة التحضيرية نحو التعمـ الذاتيطبيعة  الدماـ

االتجاىات السمبية في ىذا المجاؿ مف أجؿ العمؿ عمى وضع الحموؿ ليا، واالتجاىات االيجابية مف 
 أجؿ العمؿ عمى تدعيميا.

ىمية الدراسة مف الدور الفعاؿ لمتعمـ الذاتي في حياة الطالب الجامعي خاصة في كما تأتي أ
يجابية المتعمـ الفترة الحالية، حيث أصبح التركيز جميًا عمى ت فعيؿ دور الطالب في العممية التعميمية وا 

معتمداً بحيث يكوف مشاركًا في العممية التعميمية ، و يكوف الطالب ىو محور العممية التعميمية بحيث
عمى ذاتو في الحصوؿ عمى المعمومات وليس مجرد مستمع ومتمقي ليا فقط، فيعطى لمطالب كؿ 

 ذاتيًا. فيـ محتوى المادة التعميمية تنمية قدرتو عمى المجاؿ لمقياـ بنشاطات مختمفة ىدفيا

 مصطلحات الدزاسة .

 االتجاىات 
 الخبرة، طريؽ عف تنظـ وعصبي، عقمي استعداد حالة بأنيا االتجاىات Allport يعرؼ البورت

 بيا. المرتبطة أو المواقؼ الموضوعات جميع نحو الفرد استجابات عمى ديناميا أو موجيا تأثيرا وتباشر
 التعمـ الذاتي: 

الذي يقـو بو المتعمـ مدفوعًا برغبتو الذاتية بيدؼ  يالنشاط التعممإلى  التعمـ الذاتي يشير مفيـو
مكانات  ،و وقدراتو مستجيبًا لميولو واىتماماتو بما يحقؽ تنمية شخصيتو وتكاممياتنمية استعداداتو وا 

والتفاعؿ الناجح مع مجتمعو عف طريؽ االعتماد عمى نفسو والثقة بقدراتو في عممية التعميـ والتعمـ 
 (.2104، عبادي) وفيو نعمـ المتعمـ كيؼ يتعمـ ومف أيف يحصؿ عمى مصادر التعمـ
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 لذاتيالتعمـ انحو  االتجاىات 

إجرائيا ألغراض الدراسة الحالية بأنو عبارة عف  التعمـ الذاتينحو  االتجاىاتيعرؼ مصطمح 
طمبة السنة التحضيرية بجامعة مجموعة مف األفكار والمشاعر واالدراكات والمعتقدات التي يحمميا 

قياس المعد في ، والتي تقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب عمى المالتعمـ الذاتينحو الدماـ 
 الدراسة الحالية.

 مهوج الدزاسة 

ييدؼ ىذا المنيج إلى تستخدـ الدراسة المنيج الوصفي المسحي لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، حيث 
لقاءوصؼ الظاىرة محؿ الدراسة وتشخيصيا  الضوء عمى مختمؼ جوانبيا وجمع البيانات البلزمة  وا 

مبادئ والقوانيف المتصمة بظواىر الحياة والعمميات عنيا مع فيميا وتحميميا مف أجؿ الوصوؿ إلى ال
لذلؾ تستخدـ الدراسة الحالية المنيج الوصفي  (.0889اإلنسانية )شفيؽ، والتصرفات  األساسية

، والتعرؼ عمى اتجاىات طمبة السنة التحضيرية بجامعة الدماـ نحو التعمـ الذاتيطبيعة لمتعرؼ عمى 
 . متغيرات التخصص والعمر والمعدؿب حستجاىات ىذه اال  فيداللة الفروؽ 

 حمددات الدزاسة

 تتحدد نتائج الدراسة بالمحددات التالية:

  2102المحددات الزمنية: تـ إجراء الدراسة الحالية في الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي-
 ـ.2102

 ( طالبا و 423المحددات البشرية: يتـ إجراء الدراسة الحالية عمى عينة قواميا ) طمبة طالبة مف
 .ـ2102-2102الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي خبلؿ  السنة التحضيرية بجامعة الدماـ

  المحددات الموضوعية: تحددت نتائج الدراسة الحالية باألدوات التي استخدمت لجمع المعمومات
 ومؤشرات صدقيا وثباتيا وىي: مقياس االتجاىات نحو التعمـ الذاتي. 

 اسةجمتمع الدز

الفصؿ خبلؿ  طمبة السنة التحضيرية بجامعة الدماـيتكوف مجتمع الدراسة الحالية مف جميع 
 ( طالبًا وطالبة.0221والبالغ عددىـ ) ـ2102-2102الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي 

  عيهة الدزاسة
خبلؿ  مف طمبة السنة التحضيرية بجامعة الدماـوطالبة طالبا ( 423تتكوف عينة الدراسة مف )

( مف مجتمع الدراسة، تـ %21، بنسبة )ـ2102-2102الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي 
( إناث، وتوضح الجداوؿ 137( ذكور، و)187اختيارىـ بطريقة العينة العشوائية البسيطة، منيـ )

 التالية حسب متغيرات الجنس والتخصص والمعدؿ والعمر:
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 (0جدوؿ رقـ )
 التخصص والعمر والمعدؿ حسب  خصائص عينة الدراسة

 النسبة العدد مستويات المتغير اتالمتغير 
 %57.7 187 ذكر الجنس

 %42.3 137 أنثى

 %66.4 215 صحي التخصص

 %33.6 109 عممي

 %21.6 70 جيد المعدؿ

 %28.4 92 جيد جدا

 %50.0 162 ممتاز

 %15.7 51 09 العمر

08 245 75.6% 

21 28 8.6% 

 %100 324 عالمجمو 
، وتوزعت ( مف اإلناث%42.3( مف عينة الدراسة مف الذكور، و)%57.7يتضح مف النتائج أف )

( عمى التوالي، وشكمت نسبة %33.6( و)%66.4بنسبة ) العينة عمى المساريف الصحي والعممي
ما وشكموا ( عا08(، بالنسبة لمعمر كاف غالبية العينة مف العمر )%50.0الممتاز نصؼ العينة بنسبة )

 (، وىو العمر الزمني لطمبة السنة التحضيرية األولى.%75.6نسبة )
 الدزاسة أداة 

 وبوؿ ججميمنيو إعداد االتجاه نحو التعمـ الذاتييستخدـ الباحث في ىذه الدراسة الحالية مقياس 
(Guglielmino & Paul, 1977) ( وقاـ صبلح مراد ومحمد مصطفىـ0877عاـ ) (0892) 

 ( عبارة.27العربية، والمكوف مف )مقياس وتقنينو عمى البيئة بتعريب ال
 مؤشرات صدؽ وثبات المقياس في الدراسة األصمية 

مؤشرات صدؽ المقياس حيث حساب ب (Guglielmino & Paul, 1977) وبوؿ ججميمنيو قاـ 
ت ( بحساب مؤشرات ثباDurr, 1992(، وقاـ )1.90( إلى )1.23تراوحت معدالت الصدؽ ما بيف )

 (.1.92( إلى )1.78المقياس في دراستو والتي تراوحت ما بيف )
مؤشرات صدؽ وثبات المقياس عمى البيئة العربية، حيث تـ التحقؽ حساب بمصطفى و مراد وقاـ 

صدؽ المقياس بحساب معامؿ االرتباط بيف الدرجة عمى كؿ عبارة والدرجة الكمية وأتضح مف مؤشرات 
عبارات لـ تصؿ إلى حدود الداللة اإلحصائية ( 4)لة إحصائيًا ما عدا أف جميع معامبلت االرتباط دا
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وتطمب ذلؾ إلغاء تمؾ العبارات مف المقياس. وكذالؾ ثباتو باستخداـ معامؿ )ألفا كرونباخ( وبمغ معامؿ 
 .عالية ( وىذا يدؿ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة ثبات1.90الثبات )

 الحالية مؤشرات صدؽ وثبات المقياس في الدراسة 
( محكميف مف حممة درجة الدكتوراه في جامعة الدماـ وطمب منيـ إبداء 9تـ عرض المقياس عمى )

الرأي في عبارات المقياس مف ناحية الصياغة المغوية، ومدى وضوح العبارات، ومدى انتماء العبارات 
ندما أرى شيئًا ال ع( عبارات مثؿ عبارة "2لممقياس. وبناء عمى آراء المحكميف تـ إعادة صياغة )

عندما يواجيني شيئًا ال أفيمو أحاوؿ "، وأصبحت بعد التعديؿ "أفيمو فإنني أحاوؿ بشتى الطرؽ فيمو
إذا قررت تعمـ شيء، فإنني أستطيع تدبير الوقت البلـز لذلؾ حتى إذا "، وعبارة "بشتى الطرؽ فيمو

ـز لتعمـ شيء جديد حتى إذا كنت أستطيع تدبير الوقت البل "، وأصبحت بعد التعديؿ "كنت مشغوالً 
%( مف المحكميف عمى ضرورة 41( عبارات مف المقياس أجمع أكثر مف )4". كما تـ حذؼ )مشغوالً 

نا المسئوؿ " ، والعبارة "أأتعمـأحب أف حذفيا لعدـ وضوحيا، ولتداخميا مع عبارات أخرى، وىي: العبارة "
 ".ستطيع الكبار أيضا تعمـ أشياء جديدةي" والعبارة "عف تعميمي وليس المدرس أو المدرسة

 ( عبارة.23وبناء عمى آراء المحكميف أصبح المقياس يتكوف مف )
لممقياس تـ توزيعو عمى عينة استطبلعية مكونة مف صدؽ االتساؽ الداخمي ولمتحقؽ مف مؤشرات 

صدؽ االتساؽ ( طالبا وطالبة مف جامعة الدماـ مف خارج عينة الدراسة، وتـ التحقؽ مف مؤشرات 31)
والدرجة الكمية مف خبلؿ حساب معامبلت ارتباط بيرسوف بيف درجة كؿ عبارة لممقياس الداخمي 
 لممقياس.

 (2جدوؿ رقـ )
 لعبارات المقياسصدؽ االتساؽ الداخمي مؤشرات 

 العبارة الرقـ
قيمة معامؿ 
 ارتباط بيرسوف

 (**)593. أرغب بالتعمـ طواؿ حياتي.  1

 (**)658. أريد أف أتعممو.  عمى دراية بما 2

 (**)406. عندما يواجيني شيئًا ال أفيمو أحاوؿ بشتى الطرؽ فيمو.  3

 (**)431. إذا كاف ىناؾ شيء أريد أف أتعممو فإنني أستطيع إيجاد طريقة لذلؾ.   4

 (*)392. أستغرؽ وقتا طويبل عندما أبدا في عمؿ واجب دراسي جديد.  5

 (**)584. س دائما ما نفعمو بالضبط. أحب أف يخبرنا المدر  6

 (**)460. يشغمني دائمًا  التفكير في نفسي ومستقبمي.  7

 (**)467. أتعمـ جيدا بمفردي.  8

 (*)399. أعرؼ تمامًا مف أيف أحصؿ عمييا المعمومات التي أحتاج إلييا.   9
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 العبارة الرقـ
قيمة معامؿ 
 ارتباط بيرسوف

 (**)417. أستطيع أف أتعمـ بمفردي أكثر مف أقراني.  10

 (**)608. وضع خطة لتنفيذ األفكار الجديدة. أستطيع  11

12 
أفضؿ أف يكوف لي دور في اختيار المقرر الدراسي، وطريقة التدريس 

 (**)581. واألنشطة.

 (*)351. إذا كانت أميؿ لدراستي ال يعوقني وجود بعض الموضوعات الصعبة.   13

 (**)551. أنا المسئوؿ بمفردي عما أتعممو.  14

 (**)472. ف أقرر ما إذا كنت  أتعمـ جيدًا أـ ال. أستطيع أ 15

16 
ىناؾ أشياء كثيرة أريد تعمميا وأتمنى لو أف ىناؾ ساعات فراغ كثيرة في 

 .  (*)372. اليـو

 (**)459. أستطيع تدبير الوقت البلـز لتعمـ شيء جديد حتى إذا كنت مشغواًل. 17

 (**)422. فيـ ما أقرأ ال يعتبر مشكمة بالنسبة لي.  18

 (**)466. إذا لـ أتعمـ جيدًا ، فيذه مشكمتي أنا.  19

 (**)488. أعمـ متى يجب أف أتعمؽ في موضوع ما.  20

 (**)543. اعتقد أف المكتبات مكاف يضايقني.  21

 (*)357. األفراد  الذيف أرغب في أف أكوف مثميـ يتعمموف دائما أشياء جديدة.  22

 (**)455. جديدة لتعميـ موضوع جديد . أحاوؿ التفكير في طرؽ  23

 (**)539. أحاوؿ الربط بيف ما أتعممو وبيف أىدافي في الحياة.  24

 (**)485. أستطيع أف أتعمـ بنفسي أي شيء أريد معرفتو.  25

 (**)474. أفضؿ البحث عف إجابات لؤلسئمة.  26

 (**)525. أحب التفكير في أسئمة ليس ليا إجابة صحيحة. 27

 (**)441. لدى حب استطبلع لؤلشياء.  28

 (**)588. سأكوف مسرورًا عندما انتيي مف تعميمي.  29

 (**)606. أىتـ بالتعميـ مثؿ مف في سني .   30

 (**)612. عندما أقرر معرفة شيء ما فإنني أستطيع تنفيذ ذلؾ.  31

 (**)528. أحب أف أجرب أشياء جديدة حتى إذا كنت غير متأكد مف النتيجة. 32

 (**)703. ال انزعج إذا قاـ المتخصصوف بتوضيح أخطائي. 33

 (**)500. أجيد التفكير في طرؽ جديدة لعمؿ شيء معيف. 34



 

 جامعة بوزسعيد –جملة كلية الرتبية                                           167                                م    1026 يونيو – العشسونو الثانيالعدد 

 

 العبارة الرقـ
قيمة معامؿ 
 ارتباط بيرسوف

 (**)729. أحب أف أفكر في المستقبؿ. 35

 (**)411. أنا أفضؿ مف زمبلئي في التوصؿ إلى أشياء أريد أف أتعمميا. 36

 (**)347. المشكبلت الصعبة ال تعوقني. 37

 (**)339. أستطيع أف أعمؿ بنفسي ما أرغب فيو. 38

 (**)389. أجيد حؿ المشكبلت. 39

 (**)381. أقود زمبلئي في مواقؼ التعمـ. 40

 (**)450. أفضؿ مناقشة األفكار. 41

 (**)533. أحب تعمـ الموضوعات الصعبة. 42

 (**)339. أرغب في تعمـ أشياء جديدة. 43

 (**)453. ـ أكثر فإف العالـ يصبح مثيرًا لي. عندما أتعم 44

 (**)510. التعمـ متعة.  45

 (**)487. مف المستحسف أف نجرب طرؽ تعمـ جديدة.  46

 (**)439. أريد أف أتعمـ أكثر لكي استمر في النمو كإنساف. 47

 (**)464. التعرؼ عمى طرؽ التعمـ ميـ بالنسبة لي.  48

 (**)371. الوقت.يسعدني أف أتعمـ طوؿ  49

 038. التعمـ وسيمة لمحياة.  50

 (**)439. أتعمـ أشياء كثيرة بمفردي.  51

 (**)496. التعمـ يؤدي إلى تغيير في حياتي   52

 (**)243. أنا متعمـ نشط في حجرة الدراسة وخارجيا. 53

 (**)415. المتعمموف قادة 54

 (.α =0.05* االرتباط داؿ إحصائيا عند )
 (.α =0.01الرتباط داؿ إحصائيا عند )** ا
دالة كانت مقياس البارات لعنتائج الجدوؿ السابؽ أف مؤشرات صدؽ االتساؽ الداخمي  يتضح مف

"، حيث تـ حذفيا ليتكوف التعمـ وسيمة لمحياة" (21باستثناء العبارة رقـ ) ،(1.12عند ) إحصائيا
 .( عبارة24المقياس مف )



 

 جامعة بوزسعيد –جملة كلية الرتبية                                           168                                م    1026 يونيو – العشسونو الثانيالعدد 

 

لممقياس مف خبلؿ تطبيؽ معادلة كرونباخ ألفا االتساؽ الداخمي  باتكما تـ التحقؽ مف مؤشرات ث
( طالبا وطالبة، حيث بمغت قيمة ثبات االتساؽ 31عمى نتائج العينة االستطبلعية المكونة مف )

 ( وىي قيمة مرتفعة وتقارب قيـ الثبات لممقياس بصورتو األصمية وبصورتو المعربة.1.94الداخمي )
 تصحيح المقياس 

 تماد تدرج خماسي الستجابات العينة عمى المقياس بحيث تعطى الدرجات التالية:تـ اع
 " تعطى درجة واحدة.غير صحيح وال اشعر بذلؾ مطمقاً االستجابة " 
 " تعطى  درجتيف.غير صحيح غالبًا واشعر بذلؾ بعض الوقتاالستجابة " 
 " ( درجات.4" تعطى )صحيح أحيانا واشعر بذلؾ نصؼ الوقتاالستجابة 
 ( درجات.3" تعطى )صحيح عادة واشعر بذلؾ معظـ الوقتالستجابة "ا 
 " ( درجات.2" تعطى )صحيح دائمًا واشعر بذلؾ كؿ الوقتاالستجابة 

وبناء عمى ما سبؽ ولتسييؿ تصنيؼ اتجاىات العينة نحو التعمـ الذاتي، تـ تقسيـ المتوسطات 
 االختيارية التالية: الحسابية الستجاباتيـ عمى المقياس إلى المستويات الثبلث

 ( تشير إلى وجود اتجاىات سمبية نحو التعمـ الذاتي.2.44-0.11المتوسطات الحسابية مف :) 
 ( تشير إلى وجود اتجاىات محايدة نحو التعمـ الذاتي.4.22-2.43المتوسطات الحسابية مف :) 
 ( تشير إلى وجود اتجاىات إيجابية نحو ا2.11-4.27المتوسطات الحسابية مف :).لتعمـ الذاتي 

 طسق حتليل البيانات

 تستعمؿ الدراسة الحالية األساليب اإلحصائية التالية :
  التكرارات والنسب المئوية 

  .المتوسطات الحسابية 
 .االنحرافات المعيارية 

 .معامبلت ارتباط بيرسوف 

  "اختبار "تT test . 

 .تحميؿ التبايف األحادي 

 نتائج الدزاسة
 :إلى النتائج التالية توصمت الدراسة الحالية

 ؟اتجاىات طمبة السنة التحضيرية بجامعة الدماـ نحو التعمـ الذاتيطبيعة ما األوؿ:  السؤاؿنتائج 
عمى المقياس  الستجابات العينة ةالمعياري اتحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافقاـ الباحث ب

 كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي:
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 (4جدوؿ )
اتجاىات طمبة السنة التحضيرية بجامعة الدماـ طبيعة ة لالمعياري اتة واالنحرافالمتوسطات الحسابي

  نحو التعمـ الذاتي

 العبارة الرقـ
المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 الترتيب المعيارية

 1 0.740 4.389 أريد أف أتعمـ أكثر لكي استمر في النمو كإنساف. 47

16 
تمنى لو أف ىناؾ ساعات ىناؾ أشياء كثيرة أريد تعمميا وأ

 .  2 1.017 4.355 فراغ كثيرة في اليـو

 3 1.150 4.285 أحب أف أفكر في المستقبؿ. 35

 4 0.866 4.273 التعمـ يؤدي إلى تغيير في حياتي   51

 5 1.101 4.260 سأكوف مسرورًا عندما انتيي مف تعميمي.  29

 6 0.845 4.250 لدى حب استطبلع لؤلشياء.  28

 7 0.939 4.239 لمتعمموف قادةا 53

 8 0.721 4.236 عندما يواجيني شيئًا ال أفيمو أحاوؿ بشتى الطرؽ فيمو.  3

 9 0.955 4.214 مف المستحسف أف نجرب طرؽ تعمـ جديدة.  46

 10 0.998 4.171 عندما أتعمـ أكثر فإف العالـ يصبح مثيرًا لي.  44

22 
ـ يتعمموف دائما األفراد  الذيف أرغب في أف أكوف مثمي

 11 0.821 4.151 أشياء جديدة. 

 12 1.023 4.074 يسعدني أف أتعمـ طوؿ الوقت. 49

 13 0.916 4.056 يشغمني دائمًا التفكير في نفسي ومستقبمي.  7

 14 0.881 4.022 عندما أقرر معرفة شيء ما فإنني أستطيع تنفيذ ذلؾ.  31

32 
ت غير متأكد مف أحب أف أجرب أشياء جديدة حتى إذا كن

 15 1.018 3.972 النتيجة.

 16 0.960 3.963 أحب أف يخبرنا المدرس دائما ما نفعمو بالضبط.  6

12 
أفضؿ أف يكوف لي دور في اختيار المقرر الدراسي، 

 17 1.223 3.917 وطريقة التدريس واألنشطة.

4 
إذا كاف ىناؾ شيء أريد أف أتعممو فإنني أستطيع إيجاد  

 18 0.900 3.883 ؾ. طريقة لذل

 19 0.998 3.883 أستطيع أف أقرر ما إذا كنت  أتعمـ جيدًا أـ ال.  15
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 العبارة الرقـ
المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 الترتيب المعيارية

 20 0.707 3.867 عمى دراية بما أريد أف أتعممو.  2

 21 1.142 3.852 ال انزعج إذا قاـ المتخصصوف بتوضيح أخطائي. 33

 22 0.831 3.843 أرغب في تعمـ أشياء جديدة. 43

 23 1.174 3.824 األفكار.أفضؿ مناقشة  41

 24 1.025 3.802 أتعمـ أشياء كثيرة بمفردي.  50

 25 0.953 3.793 التعرؼ عمى طرؽ التعمـ ميـ بالنسبة لي.  48

 26 1.053 3.701 أىتـ بالتعميـ مثؿ مف في سني .   30

 27 0.953 3.633 أستطيع أف أعمؿ بنفسي ما أرغب فيو. 38

 28 1.037 3.602 ذ األفكار الجديدة. أستطيع وضع خطة لتنفي 11

 29 1.096 3.599 أحاوؿ الربط بيف ما أتعممو وبيف أىدافي في الحياة.  24

 30 1.136 3.577 أفضؿ البحث عف إجابات لؤلسئمة.  26

 31 0.949 3.575 أجيد التفكير في طرؽ جديدة لعمؿ شيء معيف. 34

 32 0.975 3.519  أستطيع أف أتعمـ بمفردي أكثر مف أقراني. 10

 33 1.045 3.512 أحاوؿ التفكير في طرؽ جديدة لتعميـ موضوع جديد .  23

 34 1.306 3.488 التعمـ متعة.  45

 35 1.199 3.459 أنا المسئوؿ بمفردي عما أتعممو.  14

 36 1.152 3.457 أستطيع أف أتعمـ بنفسي أي شيء أريد معرفتو.  25

 37 1.144 3.414 في موضوع ما. أعمـ متى يجب أف أتعمؽ  20

 38 1.033 3.386 أتعمـ جيدا بمفردي.  8

 39 0.822 3.333 أجيد حؿ المشكبلت. 39

 40 1.128 3.324 فيـ ما أقرأ ال يعتبر مشكمة بالنسبة لي.  18

 41 1.125 3.322 أنا متعمـ نشط في حجرة الدراسة وخارجيا. 52

9 
معمومات التي أحتاج أعرؼ تمامًا مف أيف أحصؿ عمييا ال

 42 0.829 3.272 إلييا.  

 43 1.366 3.259 أقود زمبلئي في مواقؼ التعمـ. 40

 44 1.071 3.225 أرغب بالتعمـ طواؿ حياتي.  1

 45 0.849 3.176 المشكبلت الصعبة ال تعوقني. 37
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 العبارة الرقـ
المتوسطات 
 الحسابية

االنحرافات 
 الترتيب المعيارية

13 
إذا كانت أميؿ لدراستي ال يعوقني وجود بعض الموضوعات  

 46 1.189 3.177 الصعبة. 

 47 1.242 3.173 أحب التفكير في أسئمة ليس ليا إجابة صحيحة. 27

36 
أنا أفضؿ مف زمبلئي في التوصؿ إلى أشياء أريد أف 

 48 1.014 3.170 أتعمميا.

 49 1.125 3.123 إذا لـ أتعمـ جيدًا ، فيذه مشكمتي أنا.  19

17 
أستطيع تدبير الوقت البلـز لتعمـ شيء جديد حتى إذا كنت 

 50 0.954 3.102 مشغواًل.

 51 1.307 3.100 أحب تعمـ الموضوعات الصعبة. 42

5 
أستغرؽ وقتا طويبل عندما أبدا في عمؿ واجب دراسي 

 52 0.997 2.951 جديد. 

 53 1.498 2.506 اعتقد أف المكتبات مكاف يضايقني.  21

  0.345 3.712 المتوسط الحسابي الكمي 

طبيعة اتجاىات طمبة السنة التحضيرية ابؽ المتوسط الحسابي ليتضح مف نتائج الجدوؿ الس
(، وىذه النتيجة تعد مؤشرا 0.345( بانحراؼ معياري )3.712بمغ ) بجامعة الدماـ نحو التعمـ الذاتي

يحمموف اتجاىات إيجابية نحو التعمـ الذاتي، وتأتي ىذه  السنة التحضيرية بجامعة الدماـعمى أف طمبة 
ألىمية التعمـ الذاتي في حياة الطمبة خاصة في المرحمة الجامعية، حيث يبدأ الطالب  النتيجة انعكاسا

باالعتماد عمى نفسو بصورة كبيرة، بعد أف كاف يعتمد عمى المدرسيف في المرحمة الثانوية سواء في 
د الفرد الراغب في الحصوؿ عمى المعرفة والمزيالمدرسة أو في البيت مف خبلؿ التدريس الخصوصي. و 

 .(2112)ياركندي،  منيا ىو اليدؼ األساسي والمحور الذي ينبغي أف يدور حولو العمؿ في الجامعة
كما أف وعي الطمبة الجامعييف بأىمية التعمـ الذاتي موجود في مختمؼ الثقافات، حيث تمتقي 

لثقافات الدراسة الحالية مع نتائج العديد مف الدراسات السابقة التي أجريت في مختمؼ البيئات وا
( التي أظيرت نتائجيا أف الطمبة يمتمكوف Taqipour et al., 2015كدراسة  تاكيبور وآخروف )

 ,Rutkiene & Tandzegolskiene, 2015دراسة )كذلؾ  اتجاىات ايجابية نحو التعمـ الذاتي،
May)  في حيف كانت سمبية التعمـ التقميدية أف اتجاىات الطمبة نحو الطرؽالتي توصمت نتائجيا إلى ،

دوغبلس وموريس  ، وتوصمت دراسةتبيف أف اتجاىات الطمبة نحو التعمـ الذاتي كانت إيجابية
(Douglass & Morris, 2014) ( ودراسة الجيبلني وأبو سعدEl-Gilany & Abusaad, 
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غاف (، ودراسة Dale, Nasir & Sullivan, 2005دالي ونصير وسوليفاف )ودراسة (، 2013
(Gan, 2004)اتجاىات ايجابية  وفحممالطمبة الجامعييف ي إلى أف ىذه، (2112السعادات )راسة ، ود

أف طمبة  (Beitler & Mitlacher, 2007دراسة بيتمر وميتاشر )كما توصمت  نحو التعمـ الذاتي،
 .إدارة األعماؿ في ألمانيا والواليات المتحدة األمريكية لدييـ اتجاىات إيجابية نحو التعمـ الذاتي

اتجاىات طمبة السنة التحضيرية بجامعة الدماـ  ياتمستو ( أف أعمى 4ح مف نتائج الجدوؿ )ويتض
 كانت العبارات التالية: نحو التعمـ الذاتي

"، بالمرتبة األولى بمتوسط أريد أف أتعمـ أكثر لكي استمر في النمو كإنسافجاءت العبارة "
إدراكا مف ىذه الفئة بأىمية التعمـ في (. ويأتي ذلؾ 0.740( وانحراؼ معياري )4.389الحسابي )

الحياة، خاصة أنيـ مف الفئة الميتميف بالحصوؿ عمى معدالت عالية في الثانوية أىمتيـ لمدخوؿ إلى 
 الجامعة إلكماؿ دراستيـ. 

"، ىناؾ أشياء كثيرة أريد تعمميا وأتمنى لو أف ىناؾ ساعات فراغ كثيرة في اليـوجاءت العبارة "
(. فيذه الفئة خطت الخطوة 1.017( وانحراؼ معياري )4.355ية بمتوسط الحسابي )بالمرتبة الثان

األولى نحو التعمـ الذي يعتمد عمى الذات أكثر مف اآلخريف، ومف الطبيعي باعتبارىـ مف المتفوقيف 
 دراسيا أف يكوف لديو أمور عديدة يسعى إلى تعمميا.

( وانحراؼ 4.285تبة الثالثة بمتوسط الحسابي )"، بالمر أحب أف أفكر في المستقبؿجاءت العبارة "
(. فيذه الفئة بدأت الخطوات األولى نحو مستقبميا الحقيقي، ففي المرحمة الثانوية 1.150معياري )

يكوف مستقبؿ الطالب التعميمي ال زاؿ مجيوال، لكنو يتضح مع دخولو الجامعة ويبدأ بالتفكير الجدي في 
 كيؿ ىذا المستقبؿ مف خبلؿ االعتماد عمى ذاتو.مستقبمو وكيؼ سيكوف، ويبدأ بتش

( 4.273"، بالمرتبة الرابعة بمتوسط الحسابي )التعمـ يؤدي إلى تغيير في حياتيجاءت العبارة "
(. فالطالب لمس ذلؾ فعميا فدراستو وتعممو في المرحمة الثانوية أدى إلى 0.866وانحراؼ معياري )

مة تعمـ جديدة ىي المرحمة الجامعية التي تعتبر التغيير تغيير جذري في حياتو بانتقالو إلى مرح
 وشاىيف، ريافالممموس الحقيقي في حياتو المستقبمية، حيث تتشكؿ مبلمح مستقبمو في ىذه المرحمة )

2100.) 
"، بالمرتبة الخامسة بمتوسط الحسابي سأكوف مسرورًا عندما انتيي مف تعميميجاءت العبارة "

(. فالغاية األساسية التي يرنو ليا الطالب في ىذه المرحمة ىو 1.101) ( وانحراؼ معياري4.260)
إكماؿ تعميمو الجامعي الذي ال زاؿ يخطو الخطوات األولى في ىذه المرحمة، والطمبة في السنة الدراسية 
األولى يجب أف يكوف عمى وعي بذلؾ، ويجب أف يكوف لديو استعداد لبلعتماد عمى نفسو بشكؿ كبير 

 عميمو الجامعي.إلنياء ت
( 4.250"، بالمرتبة السادسة بمتوسط الحسابي )لدى حب استطبلع لؤلشياءجاءت العبارة "
(. ويأتي حب الطالب لبلستطبلع في ىذه المرحمة كونيا مرحمة جديدة في 0.845وانحراؼ معياري )
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لتعمـ العديد مف  حياتو الدراسية، والمرحمة الحقيقية التي تشكؿ حياتو المستقبمية، حيث يزداد شغفو
األشياء مف حولو، فيو في بيئة جديدة، وعميو أف يبدأ بتشكيؿ صداقات جديدة، كما أف عميو تنظيـ 
زقتو الجامعي مف ناحية المواد ووقتيا وساعاتيا بعد أف كانت في المرحمة السابقة تأتي إليو جاىزة 

يعطي الطمبة القدرة عمى نقؿ المعرفة التعمـ الذاتي و وفي مواعيد محددة غير قابمة لمتغيير بسيولة. 
 (.Bolhuis, 1996المفاىيمية إلى مواقؼ التعمـ الجديدة )

( وانحراؼ معياري 4.239"، بالمرتبة السابعة بمتوسط الحسابي )المتعمموف قادةجاءت العبارة "
اآلف يجني (. فيو يعيش ىذا الجانب حاليا، فتعميمو الثانوي وتعبو في المرحمة الثانوية بدأ 0.939)

ثمارىا، فيو اآلف قائد نفسو، وعميو االعتماد عمى نفسو أكثر مف السابؽ، وتشكيؿ مستقبمو أصبح في 
 يديو أكثر مف أي وقت مضى.

"، بالمرتبة الثامنة بمتوسط عندما يواجيني شيئًا ال أفيمو أحاوؿ بشتى الطرؽ فيموجاءت العبارة "
فالطالب خرج حديثا مف المرحمة الثانوية التي عميو  (.0.721( وانحراؼ معياري )4.236الحسابي )

فيـ موادىا مف جميع جوانبيا حتى يحصؿ عمى درجات عالية، وىذا يتطمب منو السعي بشتى الطرؽ 
لمحاولة فيـ األشياء الصعبة سواء مف خبلؿ سؤاؿ المعمـ أو الوالديف أو اإلخوة أو حتى االعتماد عمى 

ميارات التعمـ الذاتي تيدؼ نترنت وغيرىا مف مصادر التعمـ الذاتي. فالذات والمجوء إلى الكتب واال 
لموصوؿ لمرحمة االستقبللية، بمعنى العثور عمى المعمومات وتوظيفيا بفاعمية كجزء مف عممية اتخاذ 

 .(2102)بيزاف،  القرارات في المواقؼ الحياتية الدراسية والمينية
"، بالمرتبة التاسعة بمتوسط الحسابي عمـ جديدةمف المستحسف أف نجرب طرؽ تجاءت العبارة "

(. فيذا الجانب ميـ جدا لممرحمة الحالية في حياة الطالب 0.955( وانحراؼ معياري )4.214)
فالمرحمة الجامعية تتطمب أف يعتمد الطالب عمى مختمؼ طرؽ التعمـ لموصوؿ إلى المعرفة المطموبة، 

بشكؿ أساسي حاؿ المرحمة التي سبقتيا، فالطالب أصبح فيي ال تقتصر عمى دور المعمـ أو المحاضر 
مطموب منو تحضير مواضيع وتقديميا أماـ الطبلب، كذلؾ عمؿ أبحاث ومناقشتيا داخؿ المحاضرة، 
وىذه المياـ تعتمد بشكؿ أساسي عمى قدرة الطالب عمى توظيؼ طرؽ التعمـ الذاتي كالمكتبة واالنترنت. 

ي قدر كبير مف االستقبللية في تحديد أىداؼ التعمـ، وتحديد ما ىو ويمارس الطالب في التعمـ الذات
 (.Gureckis & Markant, 2012التعمـ المجدي بالنسبة لو )

"، بالمرتبة العاشرة بمتوسط الحسابي عندما أتعمـ أكثر فإف العالـ يصبح مثيرًا ليجاءت العبارة "
ا بالنسبة لو، فالطالب تعمـ واجتيد في (. فالعالـ حاليا مثير 0.998( وانحراؼ معياري )4.171)

المرحمة الثانوية، وىاىو اآلف يدخؿ مرحمة مثيرة وجديدة مف حياتو، تتشكؿ فييا مبلمح حياتو 
 المستقبمية بشكؿ واضح.
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اتجاىات طمبة السنة التحضيرية  توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيفىؿ : الثاني السؤاؿنتائج 
 ؟والمعدؿ الدراسي و التعمـ الذاتيبجامعة الدماـ نح

 تـ استخداـ معامبلت ارتباط بيرسوف، كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:
 (3جدوؿ )

  الدراسيوالمعدؿ  اتجاىات طمبة السنة التحضيرية بجامعة الدماـ نحو التعمـ الذاتي بيفداللة العبلقة 
قيمة معامؿ 
 االرتباط

مستوى  عدد العينة
 الداللة

0.56 324 0.001 

 بػيف( α≤ 0.001يتبيف مف الجػدوؿ السػابؽ وجػود عبلقػة ارتباطيػة موجبػة ذات داللػة إحصػائية )
المعػدؿ  ، فكممػا زاداتجاىات طمبة السنة التحضيرية بجامعة الػدماـ نحػو الػتعمـ الػذاتي والمعػدؿ الدراسػي

يحصػؿ عمػى معػدالت عاليػة . وذلؾ ألف الطالب نحو التعمـ الذاتيأكثر ايجابية  يـاتجاىاتكانت  الدراسي
يبدأ يشعر بأنو جنى مػا قػاـ بػو مػف االعتمػاد عمػى نفسػو فػي الحصػوؿ عمػى المعرفػة واسػتيعابيا، ممػا 
يجعؿ اتجاىاتو نحو التعمـ الذاتي سمبية، في حيف أف الطالب ذات التحصيؿ المنخفض يبدأ لديو شػعور 

معػػدالت عاليػػة، وبالتػػالي تتكػػوف لديػػو بالتقصػػير نحػػو نفسػػو بأنػػو لػػـ يقػػدـ الجيػػد الػػبلـز لمحصػػوؿ عمػػى 
اتجاىات أكثر سمبية وأقػؿ ايجابيػة مقارنػة بالطالػب الػذي حصػؿ عمػى درجػات عاليػة. وفػي ىػذا السػياؽ 

( بػيف α ≤ 0.05وجود عبلقػة موجبػة دالػة إحصػائيا )إلى  (2100دراسة رياف وشاىيف )أظيرت نتائج 
 ياتجاىات الطمبة نحو التعمـ الذاتي ومعدليـ التراكم

اتجاىات طمبة السنة التحضيرية بجامعة  : ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية فيالثالث السؤاؿنتائج 
 ؟تعزى لمتغيرات الجنس والتخصص والعمر والمعدؿ الدراسي الدماـ نحو التعمـ الذاتي

 تـ أوال حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة عمى المقياس حسب
 كما ىوة موضح في الجدوؿ التالي: الجنس والتخصص والعمر والمعدؿ الدراسيمتغيرات 
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 (2جدوؿ )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة عمى المقياس حسب متغيرات الجنس 

 والتخصص والعمر والمعدؿ الدراسي

 العمر لتخصصا
المعدؿ 
 الدراسي

 الجنس
 يالكم أنثى ذكر

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 العدد المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 العدد المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 العدد المعياري

 صحي

18 

 5 1265. 3.710 3 1123. 3.787 2 1239. 3.670 جيد
 5 1352. 3.752 2 1354. 3.700 3 1155. 3.779 جيد جداً 
 7 1562. 3.721 3 1134. 3.597 4 1045. 3.776 ممتاز
 15 1435. 3.731 8 1654. 3.679 7 1155. 3.787 الكمي

19 

 38 2539. 3.367 15 2445. 3.351 23 2648. 3.377 جيد
 51 1164. 3.578 27 0838. 3.568 24 1459. 3.590 جيد جداً 
 88 3188. 3.774 38 3289. 3.786 50 3140. 3.764 ممتاز

17 3062. 3.630 80 3023. 3.631 97 3108. 3.629 الكمي
7 

20 

 10 2698. 3.312 5 3110. 3.376 4 2362. 3.262 جيد
 9 1124. 3.341 3 3034. 3.500 6 2547. 3.390 جيد جداً 
 7 0713. 3.728 3 1681. 3.760 4 0943. 3.710 ممتاز
 25 2984. 3.429 11 3146. 3.479 14 2905. 3.389 الكمي

 الكمي

 56 2579. 3.349 23 2626. 3.360 33 2585. 3.342 جيد
 64 1362. 3.609 33 1089. 3.588 31 1590. 3.632 جيد جداً 
 95 3075. 3.770 41 3164. 3.784 54 3031. 3.760 ممتاز

21 3054. 3.613 97 2992. 3.617 118 3117. 3.609 الكمي
5 

 عممي

18 

 11 1422. 3.060 5 0344. 2.996 6 1786. 3.114 جيد
 17 2931. 3.878 4 2773. 3.943 13 3057. 3.858 جيد جداً 
 10 0418. 3.806 2 0000. 3.790 8 0467. 3.809 ممتاز
 38 4196. 3.622 11 4960. 3.485 27 3805. 3.678 الكمي

19 

 2 0534. 3600 3 3315. 3.750 2 0534. 3.580 جيد
 11 1471. 3.544 8 1601. 3.521 3 1051. 3.604 جيد جداً 
 55 3789. 3.905 18 3655. 3.849 34 3167. 3.940 ممتاز
 68 3726. 3.837 29 3282. 3.758 39 3183. 3.896 الكمي

20 

 5 1765. 3.558 2 2785. 3.877 3 1329. 3.558 جيد
 5 1237. 3.666 3 3047. 3.598 2 2316. 3.609 جيد جداً 
 7 1543. 3.755 3 2171. 3.601 5 1746. 3.755 ممتاز
 18 1138. 3.689 8 3227. 3.677 10 1138. 3.689 الكمي

 الكمي
 14 2529. 3.171 5 0344. 2.996 9 2714. 3.268 جيد

 28 2943. 3.747 12 2837. 3.662 16 2946. 3.811 جيد جداً 
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 العمر لتخصصا
المعدؿ 
 الدراسي

 الجنس
 يالكم أنثى ذكر

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 العدد المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 العدد المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 العدد المعياري

 67 3457. 3.886 23 4441. 3.844 44 2847. 3.908 ممتاز

 3966. 3.758 40 4582. 3.683 69 3523. 3.802 الكمي
10
9 

 الكمي

18 

 11 1422. 3.060 5 0344. 2.996 6 1786. 3.114 جيد
 30 2478. 3.815 10 2438. 3.785 20 2547. 3.830 جيد جداً 
 10 0418. 3.806 2 0000. 3.792 8 0467. 3.809 ممتاز
 51 3709. 3.650 17 4140. 3.554 34 3437. 3.698 الكمي

19 

 40 2521. 3.378 15 2445. 3.351 25 2602. 3.394 جيد
 62 1218. 3.572 35 1051. 3.557 27 1403. 3.591 جيد جداً 

14 3478. 3.824 59 3803. 3.808 84 3250. 3.836 ممتاز
3 

24 3382. 3.688 109 3429. 3.665 136 3345. 3.706 الكمي
5 

20 

 6 2681. 3.325 2 3110. 3.376 4 2412. 3.289 جيد
 10 1081. 3.298 3 2719. 3.490 7 1678. 3.501 جيد جداً 
 12 0629. 3.734 6 2004. 3.755 6 1770. 3.723 ممتاز
 28 2947. 3.457 11 3146. 3.479 17 2899. 3.442 الكمي

 الكمي

 70 2650. 3.314 28 2765. 3.295 42 2597. 3.326 جيد
 92 2063. 3.651 45 1727. 3.608 47 2283. 3.693 جيد جداً 

16 3278. 3.848 64 3651. 3.805 98 3026. 3.827 ممتاز
2 

 3452. 3.712 137 3526. 3.636 187 3393. 3.680 الكمي
32
4 

ى يتبيف مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ظاىرية في المتوسطات الحسػابية السػتجابات العينػة عمػ
، ولمتعرؼ عمى داللػة ىػذه الفػروؽ الجنس والتخصص والعمر والمعدؿ الدراسيالمقياس حسب متغيرات 

 تـ استخداـ تحميؿ التبايف المتعدد كما ىو موضح في الجدوؿ التالي:
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 (2جدوؿ )
تعزى لمتغيرات  اتجاىات طمبة السنة التحضيرية بجامعة الدماـ نحو التعمـ الذاتي فيداللة الفروؽ 

 س والتخصص والعمر والمعدؿ الدراسيالجن

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة 
 )ؼ(

 مستوى
 لداللة 

 654. 202. 015. 1 015. الجنس

 046. 4.014 305. 1 305. التخصص

 000. 28.310 2.148 2 4.296 المعدؿ الدراسي

 905. 099. 008. 2 015. العمر

 524. 648. 049. 2 098. معدؿ الدراسيال*  التخصص

 884. 021. 002. 1 002. الجنس * التخصص

 794. 230. 017. 2 035. الجنس*  المعدؿ الدراسي

المعدؿ  * الجنس* التخصص
 815. 055. 004. 2 004. الدراسي

 447. 807. 061. 2 123. العمر * التخصص

 071. 2.808 155. 3 467. العمر * المعدؿ الدراسي

*  العمر * المعدؿ الدراسي
  التخصص

.019 
2 

.019 .254 .615 

 682. 383. 029. 2 058. العمر * الجنس

 416. 665. 050. 2 050.  العمر * الجنس * التخصص

*  الجنس  * المعدؿ الدراسي
 العمر

.020 2 .010 .129 .879 

   076. 299 22.684 الخطاء

    323 38.081 الكمي 

اتجاىات طمبة السنة في  إحصائية داللة ذات ائج الجدوؿ السابؽ عدـ وجود فروؽيتضح مف نت
، كما يتضح مف النتائج عدـ التحضيرية بجامعة الدماـ نحو التعمـ الذاتي تعزى لمتغيرات الجنس والعمر

 لمتغيراتلمتفاعؿ بيف اطمبة نحو التعمـ الذاتي تعزى الاتجاىات في  إحصائية داللة ذات وجود فروؽ
 & El-Gilanyالجيبلني وأبو سعد )وذلؾ عمى جميع التفاعبلت الثنائية الثبلثية. وقد توصمت دراسة 

Abusaad, 2013)  عدـ وجود فروؽ دالة في اتجاىات الطمبة نحو التعمـ الذاتي تعزى لمتغيرات إلى
إحصائية عدـ وجود فروؽ ذات داللة إلى  (2100رياف وشاىيف )، كما توصمت دراسة الجنس والعمر

(α ≤ 0.05في اتجاىات الطمبة نحو التعمـ الذاتي وفقا لمتغير لمتغيرات الجنس والسنة الدراسية ) .
في وجود فروؽ بيف الجنسيف إلى  (2101دراسة السمطي ونوفؿ وأبو عواد )في حيف توصمت 
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ليفاف دالي ونصير وسو ، كما توصمت دراسة لصالح الطمبة الذكور االتجاىات نحو التعمـ الذاتي
(Dale, Nasir & Sullivan, 2005)  وجود فروؽ دالة في اتجاىات الطمبة نحو التعمـ الذاتي إلى

 تعزى لمتغير العمر لصالح العمر األكبر.
طمبة نحو التعمـ الاتجاىات في  إحصائية داللة ذات ( وجود فروؽ2ويتضح مف نتائج الجدوؿ )
لح التخصص العممي حسب المتوسطات الحسابية ، وكانت الفروؽ لصاالذاتي تعزى لمتغير التخصص

(. ويمكف تفسير تفوؽ طمبة التخصص العممي عمى طمبة المسار الصحي في مستويات 2في الجدوؿ )
التعمـ الذاتي مف أف التخصص العممي يعتمد بشكؿ كبير عمى المعادالت العممية وفيـ ىذه المعادالت، 

لمعادالت وكيفية تطبيقيا في حؿ األسئمة التي تواجيو، فغنو فالطالب أف لـ يكف عمى دراية كبيرة بيذه ا
يواجو الفشؿ، وبالتالي فإف التخصص العممي يتطمب أكثر مف غيره مف التخصصات أف يعتمد الطالب 
عمى نفسو في تحصيؿ المعرفة وتطبيؽ القوانيف والمعادالت التي تعمميا في الواجبات المنزلية التي 

 ت التي يدخميا. يكمؼ بيا وفي االختبارا
التي أظيرت عدـ وجود ( 2103دراسة سماش )ومف الدراسات التي خالفت نتيجة الدراسة الحالية 

دراسة ، و متحصيؿ العممي لمطمبةتعزى لداللة إحصائية في اتجاه الطمبة نحو التعمـ الذاتي ذات فروؽ 
( في α ≤ 0.05ة )إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائيالتي توصمت ( 2100رياف وشاىيف )

 اتجاىات الطمبة نحو التعمـ الذاتي وفقا لمتغير البرنامج الدراسي.
طمبة نحو التعمـ الذاتي الاتجاىات في  إحصائية داللة ذات وجود فروؽ (7) وتظير نتائج الجدوؿ

 ( مصادر ىذه الفروؽ حسب نتائج اختبار شافييو:7المعدؿ الدراسي، ويوضح الجدوؿ )تعزى لمتغير 
 (7ؿ )جدو

 في اتجاىات الطمبة نحو التعمـ الذاتي تعزى لمتغير المعدؿ الدراسي مصادر الفروؽ 

 المعدؿ الدراسي
المتوسطات 
 الحسابية

 جيد
جيد 
 جدا

 ممتاز

 3.314 جيد
 

  

   * 3.651 جيد جدا

  * * 3.848 ممتاز

لمتغير  حسبذاتي طمبة نحو التعمـ الالاتجاىات يتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ أف الفروؽ في 
كانت بيف التقدير جيد والتقدير جيد جدًا لصالح التقدير جيد جدًا، وبيف التقدير جيد والتقدير  التخصص

ويفسر   ممتاز لصالح التقدير ممتاز، وبيف التقدير جيد جدًا والتقدير ممتاز لصالح التقدير ممتاز.
عالية في المواد الدراسية عميو أف يعتمد الباحث ىذه النتيجة مف أف الطالب حتى يحصؿ عمى معدالت 

عمى نفسو بشكؿ كبير، فالمعمـ في المدرسة يعطيو األساس ويشرح لو مختمؼ جوانب المعرفة، وعميو 
ىو إكماؿ ذلؾ بالتعمـ الذاتي عف طريؽ دراسة ما أخذه في المدرسة بالبيت أكثر مف مرة حتى يتيقف 
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يقـو بدراستو، وىذا ينعكس عمى درجاتو في االختبارات. انو أصبح عمى دراية كاممة بالموضوع الذي 
 (Taqipour et al., 2015تاكيبور وآخروف )وتشابيت نتائج الدراسة الحالية مف نتيجة دراسة 

، وجود فروؽ دالة في ميارات التعمـ الذاتي تعزى لممعدؿ التراكمي لصالح المعدؿ العاليالتي أظيرت 
وجود عبلقة ارتباطية طردية التي أظيرت  (2101وفؿ وأبو عواد )دراسة السمطي ونكذلؾ مع نتيجة 

 . وموجبة بيف مجاالت االستعداد لمتعمـ الموجو ذاتيًا والمعدؿ التراكمي
( إلى عدـ El-Gilany & Abusaad, 2013الجيبلني وأبو سعد )توصمت دراسة في حيف 

 الدراسي. متغير المعدؿوجود فروؽ دالة في اتجاىات الطمبة نحو التعمـ الذاتي تعزى ل
 التوصيات

 بناء عمى نتائج الدراسة توصي الدراسة بما يمي:
زيادة االىتماـ بتوعية الطمبة في الجامعات السعودية بأىمية التعمـ الذاتي في حياتيـ  .0

 الجامعية والمستقبمية.
تعمـ ألساتذة الجامعات تركز عمى كيفية تنمية قدرات الطمبة عمى التوفير أنشطة تدريبية  .2

  الذاتي.
بالقدرة الذاتي لدييـ، وزيادة ثقتيـ  تحفز حب التعمـ لطمبة الجامعاتتوفير أنشطة تدريبية  .4

 .عمى التعمـ
 إجراء دراسات أخرى تتناوؿ العبلقة بيف االتجاىات نحو التعمـ الذاتي والتفكير اإلبداعي. .3
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