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مستوى التعلم المنظم ذاتًيا لدى طالبات الدراسات العليا في جامعة 
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية وعالقته بالتحصيل والتخصص 

والمستوى األكاديمي 

الملخص:
هدف��ت الدرا�س��ة اإىل الك�سف عن م�ستوى التعلم املنظم ذاتيًا لدى طالبات الدرا�سات العليا يف كلية العلوم 
االجتماعي��ة يف جامع��ة االإمام حممد بن �سعود وعالقته بالتح�سيل والتخ�س���ص وامل�ستوى االأكادميي، وتكون 
جمتم��ع الدرا�سة من )390( طالبة من طالبات الدرا�س��ات العليا، وتكونت عينة الدرا�سة من )206( طالبات. 
 Purdie وا�ستخدمت الباحثة املنهج الو�سفي امل�سحي، وتبنت الباحثة مقيا�ص التعلم املنظم ذاتًيا الذي اأعده
لتحقيق اأهداف الدرا�سة، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن م�ستوى التعلم املنظم ذاتًيا لدى الطالبات للمقيا�ص ككل 
بلغ )3.7( من )4.0( اأي بدرجة )كبرية(. كما اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل وجود فروق دالة اإح�سائًيا يف م�ستوى 
التعل��م املنظم ذاتيًا ل��دى الطالبات تعزى ملتغري م�ست��وى التح�سيل ومتغري التخ�س���ص اأو الق�سم العلمي، وعدم 
وج��ود فروق دالة اإح�سائًي��ا يف م�ستوى التعلم املنظم ذاتًيا لدى الطالبات تع��زى الختالف امل�ستوى االأكادميي 
)ماج�ست��ري، دكت��وراه(. ويف �س��وء نتائج البح��ث مت تقدمي بع�ص التو�سي��ات، منها ت�سمني املق��ررات اجلامعية 
اأن�سط��ة وتدريب��ات هدفها اإك�ساب املتعل��م ممار�سات ومهارات التعلم املنظم ذاتًي��ا، وتوجيه اجلهود البحثية يف 

اجلامعات الإجراء املزيد من الدرا�سات يف مو�سوع التعلم املنظم ذاتيًا لدى كليات واأق�سام علمية اأخرى.

الكلمات املفتاحية: التعلم املنظم ذاتًيا، طالبات الدرا�سات العليا، التح�سيل الدرا�سي.  
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Self-Regulated Learning Level among Female Graduate 
Students at Al-Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University 

and its Relation to Student's Achievement, Major and 
Academic Level  

Abstract:

This study aimed to identify the level of self- regulated learning 
among graduate female students at the College of Social Sciences at Al-
Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University and its relation to student's 
achievement, major and academic level. The study sample consisted of 
(206) female students. To achieve the objectives of the study, the researcher 
followed the descriptive survey method and adopted the scale prepared by 
Purdie for self- regulated learning skills. The results of the study showed that 
the level of self- regulated learning among the students reached 3.7 out of 
4.0. Moreover, there were statistically significant differences attributed to 
achievement level and major or department. On the other hand, there were 
no statistically significant differences attributed to the academic level (Master 
and PhD). In the light of these results, the study recommended introducing 
training activities to the courses in order to equip students with the skills 
and practices of self-regulated learning. It is also recommended that more 
research should be done on self- regulated learning in other colleges of the 
university.

Keywords: Self-regulated learning, Female graduate students, Academic 
achievement.
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المقدمة:
م��ن املب��ادئ االأ�سا�سي��ة الهام��ة للتعل��م اأن يك��ون التعلم اأك��ر فاعلية، ويتحق��ق ذلك عندما يك��ون هناك 
تاأث��ري للجه��د املب��ذول من قبل املتعلم��ني اأنف�سهم، وم��ن االأف�سل اأن يكون املتعل��م م�سوؤواًل عن تعلم��ه، فكثري من 
الرتبوي��ني يعت��ر اأن م��ن اأه��داف التعليم تن�سئ��ة اأف��راد لديهم الق��درة على التعل��م الذاتي، وي��رون اأن احلل 
��ا، اإذ يتيح ه��ذا النوع من التعل��م الفر�س��ة للمتعلمني للتعل��م امل�ستمر  يتمث��ل فيم��ا ي�سم��ى بالتعلم املنظ��م ذاتيًّ
 ط��وال احلي��اة )اجلراح، 2010(. ويو�سف املتعل��م املنظم ذاتيًا باأنه ذو اندماج ن�س��ط وفعال يف عمليات التعلم 

.)Zimmerman, 2000(
وُيع��د جم��ال التعل��م املُنظ��م ذاتي��ًا )Self-Regulated Learning( اأحد املجاالت الرتبوي��ة املهمة ب�سفة 
عام��ة، فم��ن املالح��ظ اأن التعل��م املنظ��م ذاتي��ًا �سه��د يف العق��ود الثالث��ة االأخ��رية اهتمام��ًا ملحوظ��ًا به��دف 
حتدي��د ماهيت��ه، ودرج��ة تاأث��ريه يف ن��واجت التعل��م املختلف��ة، والتع��رف على درج��ة تاأث��ره بكل م��ن العوامل 
 Harder  البيئي��ة، والعوام��ل ال�سخ�سي��ة، وم��ن ذل��ك درا�س��ة كل م��ن اإبراهي��م )1996(، ح�س��ن)2016(، 

وAbuhamdiehا)2015(، ودرا�سة Lee، Moon وChoا)2015(.
وقد اأجريت جمموعة من الدرا�سات حول تاأثري ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا على تنمية مهارات التدري�ص، 
مثل درا�سة Sadi وUyar ا)2013(، ودرا�سة Kaya وKablanا)2013(، وذلك انطالقًا من اأهميته، ودوره يف 
خمرجات التعلم. وتعود اأهمية ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا اإىل اإ�سهام املتعلم يف حتقيق اأهدافه ب�سورة 

 .)Schunk& Mecca, 2008( ذاتية، وهذا يزيد يف دافعيته للتعلم وهو ما يجعل التعلم اأكر فاعلية
مشكلة البحث: 

ال يختل��ف املهتمون ب�سوؤون الرتبية يف عدم جدوى التعلي��م التلقيني كو�سيلة الكت�ساب املعارف واملهارات، 
ويت�س��ح اأك��ر يف املرحل��ة م��ا بع��د اجلامعية، اإذ ي�س��ل املتعلم فيه��ا اإىل م�ستوى م��ن النمو العقلي ال��ذي يجعله 
ق��ادرا على القيام بالعمليات العقلية واملعرفية املختلف��ة وخا�سة العليا منها، كالتحليل، والرتكيب، والتقومي، 
واالإب��داع، واالبت��كار. وعلى الرغم من ذلك يع��اين الكثري من املتعلمني يف املرحل��ة اجلامعية من تدين م�ستوى 
التح�سيل لديهم، ولقد در�ص كثري من الباحثني العوامل التي ت�ساعد على ذلك، وبالتحديد العوامل التي توؤثر 
يف التح�سيل االأكادميي والتي منها التعلم املنظم واأثره يف التح�سيل. وتتناول الدرا�سة احلالية التعلم املنظم 
ذاتي��ًا، انطالق��ًا من اأهميته، ودوره يف خمرجات التعلم، وبحثًا ع��ن الكيفية التي من املمكن اأن توؤثر فيها بع�ص 
املتغ��ريات عل��ى م�ست��وى التعلم املنظ��م ذاتيًا لدى طالب��ات الدرا�سات العلي��ا يف جامعة االمام حمم��د بن �سعود 
االإ�سالمية، وتلتم�ص الباحثة ثمة عالقة فيما بني التعلم املنظم ذاتيًا، وبني التح�سيل الدرا�سي، وبني الق�سم 
العلم��ي واملرحل��ة التعليمية اأو امل�ست��وى االأكادميي. وتاأتي الدرا�س��ة احلالية للك�سف عن ه��ذا امل�ستوى للتعلم 

املنظم واالإجابة عن الت�ساوؤالت التالية:
أسئلة البحث:        

م��ا م�ست��وى التعلم املنظم ذاتًيا لدى طالبات الدرا�سات العليا بكلي��ة العلوم االجتماعية يف جامعة االإمام   .1
حممد بن �سعود اال�سالمية؟

هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α= 5.0( يف م�ستوى التعلم املنظم ذاتيًا، لدى   .2
طالب��ات الدرا�س��ات العليا بكلية العل��وم االجتماعية يف جامعة االإمام حممد بن �سع��ود االإ�سالمية تعزى 

مل�ستوى التح�سيل االأكادميي؟
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α= 5.0( يف م�ستوى التعلم املنظم ذاتيًا، لدى   .3
طالب��ات الدرا�س��ات العليا بكلية العل��وم االجتماعية يف جامعة االإمام حممد بن �سع��ود االإ�سالمية تعزى 

للتخ�س�ص اأو للق�سم العلمي؟
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هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α= 5.0( يف م�ستوى التعلم املنظم ذاتيًا، لدى   .4
طالب��ات الدرا�س��ات العليا بكلية العل��وم االجتماعية يف جامعة االإمام حممد بن �سع��ود االإ�سالمية تعزى 

للمرحلة التعليمية اأو امل�ستوى االأكادميي )ماج�ستري، دكتوراه(؟
أهداف البحث: 

يهدف البحث احلايل اإىل:
التع��رف اإىل م�ست��وى التعل��م املنظم ذاتي��ًا، لدى طالب��ات الدرا�سات العلي��ا بكلية العل��وم االجتماعية يف   .1

جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية.
التع��رف اإىل درج��ة تاأث��ري الق�س��م العلم��ي م�ست��وى التح�سي��ل واملرحل��ة التعليمي��ة يف امت��الك طالبات   .2

الدرا�سات العليا بكلية العلوم االجتماعية للتعلم املنظم ذاتًيا.
أهمية البحث:

ميكننا بيان اأهمية البحث من الناحية العلمية والعملية على النحو التايل:
ا، ال��ذي ُيعد من االأهداف  ت�ستم��د الدرا�س��ة احلالي��ة اأهميتها النظرية م��ن تناولها للتعلم املنظم ذاتيًّ 	•
الت��ي ت�سع��ى العملي��ة التعليمي��ة لتحقيقها، يف ظل التزاي��د امل�ستمر لو�سائ��ل املعرفة واالت�س��ال، وزيادة 

الطلب على التعليم اجلامعي، مما يتطلب من املتعلم حتمل اجلزء االأكر من عمليات التعلم.
نتائج. من  اإليه  تتو�سل  وفيما  الدرا�سة  اأداة  احلالية  للدرا�سة  التطبيقية  االأهمية  تتمثل  	•

ممار�سته. ومطالب  ذاتيًا  املنظم  التعلم  حول  علمي  مرجعي  باإطار  املهتمني  تزويد  	•

حدود البحث:
)1438–1439ه�(.  الدرا�سي  للعام  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف  الدرا�سة  اأجريت  الزمانية:  احلدود  	•

احل��دود املكاني��ة: اأجري��ت الدرا�س��ة يف كلي��ة العلوم االجتماعي��ة يف جامعة االإمام حمم��د بن �سعود  	•
االإ�سالمية.

احل��دود الب�سري��ة: طالب��ات الدرا�سات العليا يف كلية العل��وم االجتماعية يف جامعة االإمام حممد بن  	•
�سع��ود االإ�سالمي��ة، وبالت��ايل ال تعم��م نتائجه��ا على طلب��ة الدرا�سات العلي��ا يف جامعة االإم��ام حممد بن 

�سعود االإ�سالمية وال طالبات وطالب البكالوريو�ص يف اجلامعة.
احل��دود املو�سوعي��ة: التعل��م املنظم ذاتي��ًا، امل�ستمل على قدرة الطالبة على و�س��ع الهدف اخلا�ص بها  	•
والتخطي��ط ل��ه، واالحتف��اظ بال�سج��الت، واملراقب��ة، والت�سمي��ع، وم��ا يحت��اج حلفظ، وطل��ب امل�ساعدة 

االجتماعية التي قد حتتاجها من االآخرين.
مصطلحات البحث: 

التعل��م املنظم ذاتي��ًا )Self- Regulated learning(: ويعرف باأنه عملي��ة ن�سطة بنائية يحدد فيها 
املتعلم��ون اأهدافه��م من التعلم، وم��ن ثم حماولة تنظيم و�سبط معارفهم ودافعيته��م و�سلوكهم، ويف ذات الوقت 

.)Pintrich, 1999( توجه هذه العملية وتقيد باأهداف الطالب وخ�سائ�ص ال�سياق يف البيئة
ويتح��دد اإجرائي��ًا بدرجات الطالبات عل��ى مكونات مقيا�ص مهارات التعلم املنظم ذاتي��ًا امل�ستخدم يف الدرا�سة، 
امل�ستم��ل عل��ى ق��درة الطالبة على و�س��ع الهدف والتخطي��ط، واالحتف��اظ بال�سجالت، واملراقب��ة، والت�سميع، 

واحلفظ، وطلب امل�ساعدة االجتماعية من االآخرين.
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اإلطار النظري:
م��ن املع��روف اأن بداي��ة ظه��ور التعلم املنظم ذاتي��ًا كانت يف ميدان عل��م النف�ص، ومن بعد ذل��ك انتقل اإىل 
امليادي��ن االأخ��رى، وق��ام الرتبوي��ون بتوظيف��ه يف ميادي��ن تربوية، منه��ا ميدان املناه��ج وطرائ��ق التدري�ص. 
وذك��ر ال�س��واح )2007( ع��ن املراقب��ة الذاتي��ة اأنه��ا اأ�سا�ص التعل��م املنظم ذاتيًا، حي��ث ت��وؤدي مراقبة الذات 
بالتفك��ري بجوان��ب عدة لالأداء، مما يولد تغذية راجعة، بقدر ما يتقدم��ون يف عملية التعلم. وتعرفه البدوي 
 باأن��ه "العملي��ات التي ي�ستخدمها الط��الب من اأجل تنظيم تعلمه��م والتحكم فيه يف بيئ��ات تعليمية خمتلفة" 
)2007، 282(. ويعرفه Pintrich باأنه عملية بنائية فيها فاعلية، ويقوم املتعلمون من خاللها بو�سع اأهداف 
لتعلمه��م، وكذل��ك حماولتهم يف مراقبة هذه االأه��داف وحتققها، والتحكم يف دافعيته��م، والتحكم يف �سلوكهم، 

م�سرت�سدين يف ذلك باأهدافهم وما يوجد يف بيئتهم )2000، 453(.
وي��رى ج��اد )2012( اأن التنظي��م الذاتي للتعلم يعد عملي��ة يحتمل اأن تزيد من امل�سارك��ة الفعالة للطالب يف 
تعلمه��م با�ستخ��دام جمموعة من االأ�ساليب املتنوعة من التفاعل، وت�سهم يف ا�ستنباط االأفكار، واأن من يتحلون 
به��ذه امله��ارات يب��دوؤون يف توجيه جهوده��م باأنف�سهم الكت�س��اب معرفته��م ومهارتهم اأكر م��ن اعتمادهم على 
االآخري��ن، ويبذل��ون جهده��م لتعديل �سلوكه��م وتكييف اأن�سطته��م، حماولني الو�س��ول الأهدافه��م، واأن لديهم 
الق��درة لتنظي��م البيئة الت��ي يتعلمون فيها، وم��ن ثم حماولة تكيي��ف االأن�سطة اخلا�سة به��م، ولديهم الوعي 

والثقة يف قدراتهم لتحقيق اأهدافهم.
وميكن تق�سيم التعلم املنظم ذاتيًا اإىل ثالث مراحل هي:

مرحلة التدبر: وفيها يحدد الفرد اأهدافه، ويخطط لال�سرتاتيجيات الالزمة لتحقيق تلك االأهداف.  –
مرحل��ة االأداء: وتت�سم��ن تنفي��ذ اال�سرتاتيجيات التي مت تخطيطها يف املرحل��ة ال�سابقة، باالإ�سافة   –
اإىل التحك��م يف اأداء امله��ام، وعملي��ات التعلم املرتبطة بالدافعي��ة الذاتية، وفاعلية ال��ذات، والتوقعات 

الذاتية.
مرحلة رد الفعل الذاتي: ويوظف فيها الفرد كل اخلرات واملعارف ال�سابقة، لكي يتم ا�ستئناف دائرة   –

.)Usher & Pajares, 2008( التعلم املنظم ذاتيًا
ويق�س��م Cleary ا)2006( مكون��ات التعل��م املنظ��م ذاتًيا اإىل: اإدارة بيئ��ة التعلم وال�سل��وك، ويتمثل برتتيب 
املتعلم��ني والبيئ��ة املادية، باالإ�سافة اإىل املق��ررات الدرا�سية لتعزيز التعلم، وكذل��ك تدريبهم على ا�ستخدام 
االإدارة اجلي��دة يف تق�سي��م وتوزيع الوقت للتخطيط اجليد لال�سرتاتيجي��ات. وثانيها البحث واملعارف للتعلم، 
ويتمثل ذلك بطريقة تعامل املتعلم ب�سكل مبا�سر واأكر واقعية مع املعارف العلمية، ويعمل على تقييم الطرائق 
واالإج��راءات التي ميك��ن اأن ي�ستخدمها املتعلمون يف حتديد موقع ما. اأما ثالثه��ا فهو ال�سلوك غري التكيفي وما 
ميك��ن اأن ن�سميه التنظيمي، وينتج عنه قيا�ص ا�ستخ��دام �سلوكيات تنظيمية فعالة، يف حني اأن البنود االأخرى 

كانت تعبرًيا حول تلك املهارات االإدارية الذاتية للمتعلم.
ا، وهي: التخطيط، وو�سع االأهداف، حيث اإن  ولق��د اأ�سار اجلراح )2010( اإىل اأرب��ع مهارات للتعلم املنظم ذاتيًّ
ق��درة املتعلم على التنظيم الذاتي تعتمد على حتديده الأه��داف معينة يقارن يف �سوئها التقدم الذي يحققه، 
ويتمثل يف قدرة الطالب على و�سع اأهداف عامة وخا�سة والتخطيط لها. ثم االحتفاظ بال�سجالت واملراقبة، 
وتتمث��ل بق��درة الطالب عل��ى مراقبة الن�ساط��ات التي يقوم به��ا لتحقيق االأه��داف، وت�سجيلها. ث��م الت�سميع 
واحلف��ظ، ويتمث��ل بق��درة الطالب على حفظ امل��ادة عن طريق ت�سميعه��ا ب�سورة جهري��ة اأو �سامتة. واآخرها 
طلب امل�ساعدة االجتماعية، ويتمثل يف جلوء الطالب اإىل اأحد اأفراد االأ�سرة، اأو املعلمني، اأو الزمالء للح�سول 

على امل�ساعدة يف فهم املادة التعليمية واأداء الواجبات.
 ويذكر Pintrichا)2004( اأن التعلم املنظم ذاتيًا ي�ستند على عدد من املبادئ واالفرتا�سات هي:

ال�سلوك. و�سبط  املعرفة،  �سبط  يف  وتتمثل  ال�سبط،  اإمكانية   –
اإيجابيته. على  الرتكيز  ويتم  وبناء  بدوره  ن�سط  املتعلم  اإن   –
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املح��ك اأو املعي��ار واالأه��داف، وهن��ا ي�س��ع الفرد له ع��ددًا من االأه��داف التي ي�سعى لتحقيقه��ا، ويتابع   –
تقدمه نحو الهدف يف �سوء بع�ص املحكات اأو املعايري املقننة.

والتح�سيل.  وال�سياق  ال�سخ�سية  بني  و�سيطًا  ذاتيًا  املنظم  للتعلم  االأن�سطة  تكون  حيث  التو�سط،   –
ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا:

وت�سم��ل اأب��رز النم��اذج املف�س��رة للتعلم املنظ��م ذاتي��ًا: اال�سرتاتيجي��ات املعرفي��ة، واال�سرتاتيجي��ات ما وراء 
 .)Pintrich, 2000,2004( املعرفية، وا�سرتاتيجيات اإدارة املوارد

1. ا�سرتاتيجيات التعلم املعرفية وهي:
ا�سرتاتيجي��ة الت�سمي��ع: وه��ي يف تك��رار املادة التي ين��وي تعلمها، وحتديد اأجزاء م��ن الن�ص وتركيز  	•

االنتباه بهدف حفظها.
ا�سرتاتيجي��ة التنظي��م: وه��ي عم��ل خمط��ط للمو�سوع اأو امل��ادة املراد تعلمه��ا، ويتم حتدي��د االأفكار  	•

الرئي�سية، وا�ستخدام اأ�ساليب خمتلفة لتنظيم االأفكار، كخريطة لالأفكار املهمة، اأو ر�سوم �سجرية.
و�سرح  املالحظات،  املقارنات، وتدوين  تعلمها، وعمل  املراد  املادة  تلخي�ص  التف�سيل: وهي  ا�سرتاتيجية  	•

االأفكار.
2. ا�سرتاتيجيات ما وراء املعرفة وهي:

التخطي��ط: وذل��ك بو�س��ع اأه��داف للدرا�س��ة، وحتديد �سبل حتقيقه��ا، ومن ثم حتلي��ل املهمة لتحديد  	•
امل�سكالت التي ميكن اأن يواجهها املتعلم، والتخطيط لكيفية مواجهتها.

املراقب��ة الذاتي��ة: وذلك مبتابعة الفهم واالنتباه اأثن��اء اال�ستذكار، اأو االإ�سغاء للمحا�سرة، واختبار  	•
ال��ذات، ع��ن طري��ق توجيه االأ�سئلة للتاأك��د من حدوث عملية الفه��م، وتفيد يف تعدي��ل ال�سلوك ليتحقق 

الهدف.
3. ا�سرتاتيجيات اإدارة املوارد وهي:

اإدارة وق��ت وبيئ��ة الدرا�س��ة: وتعك�ص قدرة الطال��ب على اأن ينظم بيئة اال�ست��ذكار بتجنب م�ستتات  	•
االنتباه، وذلك بتنظيم الوقت، وو�سع اجلداول الزمنية التي تتنا�سب ومتطلبات املهمة.

طلب امل�ساعدة: ويت�سمن طلب العون من االآخرين )املعلمني واالأقران(، فالطالب اجليد هو القادر على  	•
حتديد ال�سخ�ص الذي ميكن اأن ميده بامل�ساعدة.

وميكن القول اإن منوذج Pintrich يف التعلم املنظم ذاتيًا من اأكر النماذج انت�سارًا وا�ستخدامًا يف درا�سات التعلم 
املنظ��م ذاتيًا. ويت�س��م هذا النم��وذج بال�سمولية، حيث يت�سم��ن اال�سرتاتيجيات املعرفية، وم��ا وراء املعرفية، 

واجلوانب الدافعية، وال�سلوكية، والبيئية. 
اأما اخل�سائ�ص التي ت�سف املتعلمني املنظمني ذاتيًا، فرتى جنوى علي )2012، 158( اأنهم قد:

يك��ون بينه��م ا�س��رتاك يف بع�ص ال�سمات ال�سخ�سي��ة، مثل االإح�سا�ص بامل�سوؤولية وم��ا لديهم من كفاءة   –
ذاتية وقدرات اأكادميية، باالإ�سافة اإىل تقديرهم لذواتهم.

منظمون. متعلمون  وهم  الفريق،  بروح  يعملون   –
يك��ون لديه��م معرفة با�ستخ��دام اال�سرتاتيجيات والطرائق املعرفية بدرجة عالي��ة، ومنها )الت�سميع   –

والتكرار، واالإتقان والتنظيم( مما ي�ساعدهم يف القدرة على الفهم، وكذلك تنظيم املعلومات.
يك��ون لديه��م معرف��ة با�سرتاتيجي��ات م��ا وراء املعرفة، ومنه��ا )املراقب��ة والتخطي��ط وال�سبط( مما   –

ي�ساعدهم يف حتديد اأهدافهم احلالية وكذلك امل�ستقبلية.
التعليمية.  لعمليتهم  اأف�سل  بيئة  توفري  يف  وي�ساركون  بفاعلية،  اأوقاتهم  يديرون   –
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الدراسات السابقة:
توج��د يف املي��دان الرتبوي جمموعة م��ن الدرا�س��ات ال�سابقة التي تناول��ت التعلم املنظ��م ذاتيًا من عدة 
جوان��ب، منه��ا درا�س��ة اإ�سماعي��ل )2012( الت��ي هدف��ت اإىل الك�س��ف ع��ن العالقة ب��ني ا�سرتاتيجي��ات التعلم 
��ا وكل من االجتاه نحو الدرا�س��ة والتح�سيل الدرا�سي لدى طالب اجلامع��ة يف �سوء متغريي النوع  املنظ��م ذاتيًّ
والتخ�س���ص عل��ى عين��ة من )405( ط��الب وطالبات ، وطب��ق مقيا�ص ا�سرتاتيجي��ات التعلم الذات��ي، ومقيا�ص 
االجتاه نحو الدرا�سة، ومعدل الطالب الرتاكمي كموؤ�سر للتح�سيل الدرا�سي، واأ�سارت النتائج اإىل تفوق االإناث 
عل��ى الذك��ور يف ا�سرتاتيجيات ال�سبط االنفع��ايل والتوجه نحو الهدف، بينما ال يوج��د فروق بني النوعني يف 

بقية اال�سرتاتيجيات. وكذلك يوجد فروق بني متو�سطات الطالب يف بعد ما وراء املعريف تعزى للتخ�س�ص.
يف  اأك��ر  ب�س��كل  الط��الب  تق��دم  لفه��م  املحاول��ة  اإىل  وPoonا)2013(   Broadbent درا�س��ة  هدف��ت  كم��ا 
ا�سرتاتيجي��ات التعل��م املنظم ذاتيًا، لتحقي��ق النجاح يف التقدم االأكادميي يف بيئ��ة ال�سبكة العنكبوتية، وقام 
بح�سر قواعد البيانات للبحوث التي قدمت فيما بني )2004-2014(م والتي كانت تعنى با�سرتاتيجيات التعلم 
املنظم ذاتيا، وعالقتها باالإجناز االأكادميي يف املوؤ�س�سات التعليمية يف التعليم العايل على ال�سبكة العنكبوتية، 
وكانت جمموعة الدرا�سات 12 درا�سة وبحثا، ومن اال�سرتاتيجيات التي �سملتها التفكري الناقد، واإدارة الوقت، 
وم��ا وراء املعرفة، وتنظيم اجله��د، وكانت اأبرز النتائج التي تو�سلت اإليها ارتباط اال�سرتاتيجيات باملخرجات 
االأكادميية، وذلك ب�سكل موجب، اأما بالن�سبة للت�سميع واالإعداد والتنظيم فكان اأقل ارتباطا، فيما كان التعلم 

من االأقران ب�سكل اإيجابي متو�سطا.
وهدفت درا�سة العمري )2013( اإىل الك�سف عن درجة امتالك طلبة املرحلة االأ�سا�سية العليا ملكونات التعلم 
املنظم ذاتًيا يف مناهج العلوم، وما اإذا كانت هذه املكونات تختلف باختالف اجلن�ص للمتعلم وامل�ستوى الدرا�سي، 
والتح�سي��ل االأكادمي��ي. وبلغ��ت عينة الدرا�س��ة )350( طالًبا وطالبة م��ن طالب املرحل��ة االأ�سا�سية. وتبنت 
الباحث��ة مقيا�سا ملكونات التعل��م املنظم ذاتًيا. واأظهرت نتائج الدرا�سة ارتفاع��ا ايف بعدي )اإدارة بيئة التعلم 
وال�سل��وك، والبح��ث ومعلومات التعلم(، ومعدل متو�س��ط يف )ال�سلوك التنظيمي غ��ري التكيفي(، ووجود فروق 
دال��ة اإح�سائًي��ا يف درجة امتالك الطلبة ملكونات التعل��م املنظم ذاتًيا تعزى ملتغري امل�ست��وى التح�سيلي، ل�سالح 

اأ�سحاب التح�سيل العايل، اأما بالن�سبة ملتغري اجلن�ص وم�ستواه ال�سفي فلم توجد فروق.
وقام الفريجات )2014( بدرا�سة هدفت اإىل ا�ستق�ساء اأثر الرنامج التدريبي للتعلم املنظم ذاتيا على ال�سبط 
املع��ريف الذات��ي لدى طلبة جامعة عجمان يف دولة االإمارات، وقد كان��ت عينة الدرا�سة )140( طالبا وطالبة 
م��ن طلبة ال�سن��ة االأوىل تخ�س�ص اللغ��ة العربية والدرا�س��ات االإ�سالمية يف جامعة عجم��ان، وقد ا�ستخدمت 
الدرا�س��ة مقيا���ص ال�سبط املعريف الذاتي والذي مت تطويره من قبل الباحث، وتكون من )30( عبارة يف ثالثة 
اأبعاد )مراقبة الذات، والتقييم الذاتي، والتعزيز الذاتي(، وا�ستخدم املنهج التجريبي،  وقام الباحث باإجراء 
اختب��ار قبل��ي وبعدي ملقيا�ص ال�سبط املع��ريف. وقد اأظهرت نتائج اأن هناك تاأث��ريا ذي داللة اإح�سائية، واأثرا 

وا�سحا للرنامج التدريبي للتعلم املنظم ذاتيا وذلك يف حت�سني ال�سبط املعريف الذاتي وجميع جماالته. 
اأم��ا ال�س��رمي والالال )2015( فقد هدفت درا�ستهما اإىل الك�س��ف عن مدى امتالك طلبة ق�سم الرتبية اخلا�سة 
��ا والدافعية العقلي��ة، والعالقة بينهم��ا، والقدرة  يف جامع��ة الق�سي��م ملكون��ات اال�ستع��داد للتعلم املنظ��م ذاتيًّ
التنبوؤي��ة ل��كل منهما بالتح�سي��ل االأكادميي، وما اإذا كانت ه��ذه املكونات تختلف باخت��الف النوع والتخ�س�ص، 
ا،  وتكون��ت العين��ة من )381( طالًبا وطالبة، ُطب��ق عليهم مقيا�سان: مقيا�ص بوردي املع��ّرب للتعلم املنظم ذاتيًّ
ومقيا���ص كاليفورني��ا املعّرب للدافعية العقلي��ة، ومت االعتماد على معدل الطالب الرتاكم��ي كموؤ�سر للتح�سيل 
االأكادميي، واأظهرت النتائج تفوق الطالب يف مكونات ُبعد و�سع الهدف والتخطيط، بينما تفوقت الطالبات يف 
ا، ومل يوجد اأثر للتخ�س�ص، كما اأظهرت النتائج  بعد طلب امل�ساعدة االجتماعية يف مقيا�ص التعلم املنظم ذاتيًّ
ع��دم وج��ود فروق ذات داللة اإح�سائي��ة بني متو�سط اأداء الطلبة على مقيا���ص الدافعية العقلية تعزى ملتغري 

النوع، بينما توجد فروق ذات داللة تعزى للتخ�س�ص.
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وهدف��ت درا�س��ة العن��زي )2015( اإىل الك�س��ف ع��ن عالقة التعل��م املنظم ذاتًي��ا بالتح�سي��ل الدرا�سي، ومدى 
اختالف��ه باخت��الف اجلن�ص والتخ�س�ص لدى طلبة كلية العل��وم واالآداب بالقريات، ولتحقيق هدف البحث مت 
ا�ستخ��دام مقيا���ص Schwartz وGregler  ال�سرتاتيجي��ات التعلم املنظم ذاتًي��ا. وتكونت العينة من )412( 
طالب��ا وطالب��ة من طلبة كلي��ة العل��وم واالآداب بالقريات. وخل�س��ت الدرا�سة اإىل اأن وجود ف��روق ذات داللة 
اإح�سائي��ة يف حت�سي��ل الطلب��ة تعزى الخت��الف م�ستوى التعل��م املنظم ذاتًي��ا ول�سالح م�ست��وى التعلم املرتفع. 
وهناك فروق ذات داللة اإح�سائية يف اأداء الطلبة على مقيا�ص التعلم املنظم ذاتًيا تعزى للجن�ص والتخ�س�ص 

وذلك ل�سالح الطالبات يف متغري اجلن�ص، ول�سالح التخ�س�ص العلمي يف متغري التخ�س�ص.
اأما درا�سة الكلثم )2015( فلقد هدفت اإىل حتديد درجة ا�ستخدام الطالب ال�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا 
وحتديد معوقات ا�ستخدامها يف درا�ستهم ملقررات الرتبية االإ�سالمية يف املرحلة الثانوية، وذلك من وجهة نظر 
م�س��ريف ومعلم��ي الرتبية االإ�سالمية مبدينة مك��ة املكرمة. وكانت اأداة الدرا�سة مقيا���ص ا�سرتاتيجيات التعلم 
املنظ��م ذاتيًا، باالإ�سافة اإىل اال�ستبانة. وبلغت عينة الطالب )120( طالبًا باملرحلة الثانوية. وبلغت العينة 
الثاني��ة )33( من م�سريف مقررات الرتبي��ة االإ�سالمية، و)50( من معلمي مقررات الرتبية االإ�سالمية. وتو�سل 
البح��ث اإىل النتائ��ج التالية: اأن ا�سرتاتيجية التذكر اأكر ا�سرتاتيجيات التعل��م املنظم ذاتيًا ا�ستخدامًا عند 
ط��الب املرحلة الثانوي��ة، وا�سرتاتيجية بيئة ووقت اال�ست��ذكار، وا�سرتاتيجية تعلم القري��ن، وا�سرتاتيجية 
التخطي��ط. وكان��ت اأبرز املعوقات تاأثريًا عل��ى ا�ستخدامهم ال�سرتاتيجيات التعلم املنظ��م ذاتيًا كانت املعوقات 

املتعلقة باجلانب املعريف. 
وق��ام كل م��ن اأحمد، اأبو دنيا، وعبد املعطي )2016( بدرا�سة هدف��ت اإىل الك�سف عن العالقة االرتباطية بني 
ا�سرتاتيجي��ات التعل��م املنظم ذاتي��ا، والكف��اءة الذاتية املدركة لدى ط��الب ال�سنة التح�سريي��ة جامعة امللك 
�سعود، والتعرف اإىل الفروق بينهم يف ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا، والكفاءة الذاتية املدركة تبعًا لتغري 
تخ�س�سه��م. و�سمل��ت العينة )148( طالب��ًا، ومت ا�ستخدام املنهج الو�سفي االرتباط��ي، و�سملت اأدوات الدرا�سة 
مقيا���ص ا�سرتاتيجي��ات التعلم املنظم ذاتيا من اإعداد احل�سين��ان )2010(، ومقيا�ص للكفاءة الذاتية املدركة. 
وتو�سلت الدرا�سة اإىل وجود عالقة ارتباطيه دالة اإح�سائيا بني ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا والكفاءة، 
وع��دم وج��ود فروق دالة اإح�سائيا بينهم يف ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا تبعًا ملتغري التخ�س�ص )علمي اأو 

اإن�ساين( والكفاءة الذاتية املدركة.
اأم��ا درا�سة اإميان ال�سحيباين )1436ه���( فقد هدفت اإىل بناء برنامج لتدري�ص مادة احلديث قائم على التعلم 
املنظ��م ذاتي��ًا، وفاعليت��ه يف تنمية مه��ارات فهم الن���ص املقروء، لدى طالب��ات ال�سف الثال��ث املتو�سط مبدينة 
الريا�ص. ومت ا�ستخدام كل من املنهج الو�سفي واملنهج �سبه التجريبي، و�سملت اأدوات الدرا�سة اختبارا ملهارات 
فه��م الن���ص املق��روء. وقام��ت الباحثة باإعداد دلي��ل للمعلمة ودلي��ل للطالب��ة، و�سملت العين��ة )60( طالبة، 
توزع��ن يف جمموعتني جتريبي��ة و�سابطة. و�سملت نتائج البحث: فاعلية الرنام��ج املقرتح لتدري�ص احلديث 

القائم على التعلم املنظم ذاتيًا، يف تنمية مهارات فهم الن�ص املقروء لدى طالبات ال�سف الثالث املتو�سط.
ودرا�س��ة ح�س��ن )2017( هدف��ت اإىل بي��ان درج��ة اإ�سه��ام كل م��ن الفخر االأكادمي��ي واخلج��ل االأكادميي عر 
اجلوانب االأكادميية املختلفة )املرتبط منها باملحا�سرات، واال�ستذكار والتعلم، واالمتحانات( واأبعاد اليقظة 
العقلية )املالحظة، والو�سف، والت�سرف بوعي، وعدم احلكم، وعدم التفاعل( يف ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم 
ذاتي��ًا. و�سملت عينة البحث )266( طالبًا وطالبة بالفرقة الثانية بكلية الرتبية ببنها )تخ�س�سات درا�سية 
خمتلف��ة(، ُطبق��ت عليهم اأدوات الدرا�س��ة، وبا�ستخدام حتليل االنحدار املتعدد بطريق��ة Stepwise، اأ�سارت 
النتائ��ج اإىل اإ�سهام بع�ص االأبعاد )للمتغريات قي��د البحث( يف ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا على نحو دال 

اإح�سائيًا، واإن تباينت هذه االأبعاد بتباين ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا.
ودرا�س��ة كل م��ن الق�سريي��ن وعم��اوي )2017( والتي هدفت للك�سف ع��ن م�ستوى امتالك طلب��ة جامعة حائل 
ملكون��ات التعل��م املنظ��م ذاتيًا، وم��ا اإذا كانت هذه املكون��ات تختلف باخت��الف التخ�س�ص اأو امل�ست��وى الدرا�سي. 
وتكون��ت العين��ة من 300 طالب وطالبة من طالب البكالوريو�ص يف جامعة حائل، ومت ا�ستخدام مقيا�ص التعلم 
الذات��ي. واأظه��رت النتائج امت��الك الطالب مل�ستوى ع��ال بل��غ )4.1( يف التخ�س�سات االإن�ساني��ة، تعزى للتعلم 
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املنظ��م ذاتي��ًا، كم��ا جاءت الف��روق ل�سالح كل من ال�سنت��ني الثانية والثالث��ة يف بعد طلب امل�ساع��دة، ويف �سوء 
النتائج قدمت الباحثتان جمموعة من التو�سيات.

التعليق على الدراسات  السابقة:
وبع��د عر���ص الدرا�س��ات ال�سابقة ميكن مالحظ��ة اأنها تتفق مع درا�س��ة الفريح��ات )2014(، ودرا�سة العمري 
)2013(، ودرا�س��ة ال�س��رمي وال��الال )2015(، ودرا�س��ة الكلث��م )2015(، ودرا�س��ة اأحمد واآخ��رون )2016(، 
ودرا�س��ة الق�سريي��ن وعماوي )2017(، يف الك�سف ع��ن درجة امتالك التعلم املنظم ل��دى املتعلمني. وتتفق مع 
درا�س��ة اإ�سماعي��ل )2012( يف متغ��ري التح�سي��ل والتخ�س�ص، ومع درا�س��ة العم��ري )2013( يف متغري امل�ستوى 
والتح�سيل، ودرا�سة ال�سرمي والالال )2015( مبتغري التح�سيل. كما تتفق معها يف منهج البحث املنهج الو�سفي.
وتختل��ف م��ع درا�س��ة كل م��ن الفريج��ات )2014( ودرا�سة ال�سحيب��اين )1436ه���( يف ا�ستق�ساء اأث��ر برنامج 
تدري�س��ي، ودرا�س��ة ح�سن )2017( يف بيان درجة اإ�سهام بع�ص املتغ��ريات يف ا�سرتاتيجيات التعلم املنظم ذاتيًا، 
ويف منه��ج البح��ث املنه��ج التجريب��ي، وتختل��ف م��ع الدرا�سات ال�سابق��ة يف جمتم��ع البحث والذي ه��و طالبات 

الدرا�سات العليا. 

منهجية البحث وإجراءاته:  
منهج الدرا�سة:

لتحقي��ق اأه��داف الدرا�س��ة مت ا�ستخ��دام املنه��ج الو�سف��ي امل�سحي، وذل��ك ملنا�سبت��ه لطبيعة الدرا�س��ة وهدفها 
يف الك�س��ف ع��ن م�ست��وى التعلم املنظم ذاتيًا، ل��دى طالبات الدرا�س��ات العليا يف جامعة االإم��ام حممد بن �سعود 
للتعل��م املنظ��م ذاتًيا، وكذلك التعرف اإىل تاأثري بع�ص املتغريات عليه، وذلك بجمع املعلومات التي ميكن حتليلها 

وتف�سريها ومن ثم اخلروج با�ستنتاجات منها.
جمتمع الدرا�سة:

 يتك��ون جمتم��ع الدرا�سة من طالبات الدرا�سات العليا يف كلية العل��وم االجتماعية يف جامعة االإمام حممد بن 
�سع��ود االإ�سالمية خالل الف�س��ل الدرا�سي الثاين من العام اجلامعي 1438ه� - 1439ه���، وفقا للتقرير ال�سنوي 
جلامع��ة االإم��ام حممد بن �سعود االإ�سالمية، وعددهن 390 طالبة وف��ق تقارير االأق�سام يف الكلية موزعة على 

االأق�سام كما يف اجلدول )1(. 
جدول )1(: توزيع جمتمع الدرا�شة يف اأق�شام كلية العلوم االجتماعية

الن�سبةاملجموع الكليطالبات الدكتوراهطالبات املاج�ستريالق�سم
25.4% 673299اأ�شول تربية وتربية اإ�شالمية

20.5% 512980اإدارة تربوية

14.1% 49655علم النف�س

25.4% 643599مناهج وطرق تدري�س

14.6% 401757علم اجتماع

100%271119390املجموع

عينة الدرا�سة:
ت�سمن��ت عين��ة الدرا�س��ة احلالي��ة )206( طالبات من طالب��ات الدرا�س��ات العليا يف كلية العل��وم االجتماعية 
بجامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية، مت اختيارهن بطريقة ع�سوائية. وفيما يلي و�سف لعينة الدرا�سة، 
وتوزيعهن من حيث التخ�س�ص كما يف اجلدول )2(، ومن حيث املرحلة الدرا�سية كما يف جدول )3(، ومن حيث 

م�ستوى التح�سيل الدرا�سي كما يف اجلدول )4(. 
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جدول )2(: توزيع اأفراد العينة تبعاً ملتغري التخ�ش�س

الن�سبةالعددالتخ�س�ص
%81    املناهج وطرائق التدري�س  39.3

%61اأ�شول تربية والرتبية االإ�شالمية  29.6
%5    علم النف�س  2.4
%19   اإدارة تربوية  9.2
%40علم اجتماع  19.4

%206املجموع  100

جدول )3(: توزيع اأفراد العينة تبعاً ملتغري املرحلة الدرا�شية

الن�سبةالعدد املرحلة الدرا�سية 
%54دكتوراه  26.2

%152ماج�شتري  73.8

%206املجموع  100

جدول )4(: توزيع اأفراد العينة تبعاً ملتغري م�شتوى التح�شيل الدرا�شي

الن�سبةالعددالدرجة
%137ممتاز مرتفع  66.5

%54ممتاز  26.2
%15جيد جداً  7.3

%206املجموع  100

اأداة الدرا�سة:
ب��ة اأحم��د )2007(، وا�ستخدم��ه اجل��راح  مت يف ه��ذه الدرا�س��ة اعتم��اد املقيا���ص ال��ذي اأع��ده Purdie وعرَّ
)2010(، م��ع بع���ص التعديالت مبا يتوافق مع خ�سائ���ص الدرا�سة، وتكون املقيا�ص م��ن )26( عبارة، يف اأربعة 
مو�سوع��ات: )و�س��ع اله��دف والتخطي��ط ل��ه، االحتف��اظ بال�سج��الت واملراقب��ة، الت�سمي��ع واحلف��ظ، وطلب 

امل�ساعدة االجتماعية(.
ح�ساب ثبات املقيا�ص: 

وحل�ساب ثبات املقيا�ص مت ا�ستخدام معادلة األفا كرونباخ حل�ساب الثبات، وكانت النتائج كما يف اجلدول )5(.
جدول )5(: معامالت الثبات للمقيا�س با�شتخدام معامل األفا كرونباخ

معامل الثباتاملقيا�ص
0.92املقيا�س ككل

يت�سح من اجلدول )5( اأن املقيا�ص على درجة عالية من الثبات، حيث بلغ الثبات العام للمقيا�ص ككل )0.92( 
وهو معامل ثبات مرتفع.
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ح�ساب �سدق املقيا�ص:
بالرغ��م م��ن حتق��ق Purdie من املقيا�ص، وحتقق اأحم��د )2007( من ال�سدق الظاه��ري للمقيا�ص، مت اأي�سًا يف 
ه��ذه الدرا�س��ة التحقق من ال�س��دق الظاهري بعر�سه على جمموع��ة من املحكمني، ومت تغي��ري بع�ص العبارات 

ح�سب نتيجة التحكيم.
ال�سدق الذاتي: مت ح�ساب ال�سدق الذاتي لعبارات املقيا�ص من خالل ح�ساب اجلذر الرتبيعي ملعامل ثبات األفا 

كرونباخ كما يف اجلدول )6(.
جدول )6(: معامالت ال�شدق الذاتي للمقيا�س 

معامل ال�سدقمعامل الثباتاملقيا�ص
0.920.96املقيا�س ككل

يت�سح من اجلدول )6( اأن املقيا�ص على درجة عالية من ال�سدق الذاتي، حيث بلغ ال�سدق العام للمقيا�ص ككل 
)0.96( وهو معامل �سدق مرتفع.

�سدق االت�ساق الداخلي للمقيا�ص:
مت ح�س��اب معامل �س��دق االت�ساق الداخلي لفق��رات املقيا�ص من خالل ح�ساب معام��ل االرتباط بني درجة كل 

عبارة والدرجة الكلية للمقيا�ص با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون كما يف اجلدول )7(.
جدول )7(: معامالت ارتباط بري�شون لعبارات املقيا�س بالدرجة الكلية للمقيا�س

معامل االرتباطرقم العبارةمعامل االرتباطرقم العبارة
.1**0.55.14**0.37
.2**0.56.15**0.69
.3**0.70.16**0.52
.4**0.63.17**0.60
.5*0.36.18**0.77
.6**0.53.19**0.65
.7**0.69.20**0.51
.8*0.32.21**0.53
.9**0.59.22**0.66
.10**0.58.23**0.57
.11**0.71.24**0.72
.12**0.70.25**0.80
.13*0.34.26**0.64

يت�س��ح من اجل��دول )7( اأن جميع قيم معامالت ارتباط عبارات املقيا�ص بالدرج��ة الكلية للمقيا�ص دالة عند 
م�ست��وى )0.01 – 0.05(، وحم�سورة ب��ني )0.32 - 0.80(، مما يوؤكد متتع املقيا�ص بدرجة عالية من االت�ساق 

الداخلي.
االأ�ساليب االإح�سائية:

لتحقي��ق اأهداف الدرا�سة وحتلي��ل البيانات التي مت جتميعها، مت ا�ستخدام العديد م��ن االأ�ساليب االإح�سائية 
.)SPSS( التي تنا�سب طبيعة الدرا�سة وذلك من خالل احلزم االإح�سائية للعلوم االجتماعية
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ولتحديد طول خاليا املقيا�ص اخلما�سي )احلدود الدنيا والعليا( امل�ستخدم، مت ح�ساب املدى من خالل حتديد 
ط��ول خاليا املقيا�ص اخلما�سي احلدود الدنيا والعليا امل�ستخدم يف الدرا�سة، من خالل املعادلة التالية: )احلد 
االأق�س��ى للفئ��ة – احل��د االأدنى للفئة( / عدد الفئ��ات، ومت ح�ساب املدى كما يل��ي: )5 - 1=4(، ومت تق�سيمه 
عل��ى ع��دد خالي��ا املقيا�ص للح�سول على ط��ول اخللية ال�سحي��ح اأي )4 /5=0.80(، بعد ذل��ك مت اإ�سافة هذه 
القيم��ة اإىل اأق��ل قيمة يف املقيا���ص وهي الواحد ال�سحيح، وذل��ك لتحديد احلد االأعلى للخلي��ة، واأ�سبح طول 

اخلاليا كما يلي: 
- 1.80 ميثل ا�ستجابة �سعيفة جدًا. من 1   -

- 2.60 ميثل ا�ستجابة �سعيفة.  1.81  -
- 3.40 ميثل ا�ستجابة متو�سطة.  2.61  -

- 4.20 ميثل ا�ستجابة كبرية.  3.41  -
4.21 – 5 ميثل ا�ستجابة كبرية جدًا.  -

معامل ارتباط بري�سون، للتحقق من �سدق االت�ساق الداخلي الأداة الدرا�سة.  o
معامل األفا كرونباخ للتحقق من ثبات اأداة الدرا�سة.  o

التكرارات والن�سب املئوية لتحديد ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة جتاه عبارات اأداة الدرا�سة.  o
املتو�سط احل�سابي، وذلك ملعرفة مدى ارتفاع اأو انخفا�ص ا�ستجابات اأفراد الدرا�سة.  o

االنحراف املعياري للتعرف على مدى انحراف ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة لكل عبارة من عبارات اأداة   o
الدرا�سة عن متو�سطها احل�سابي.

اختب��ار كرو�سكال والي���ص )Kruskal-Wallis H Test( الالبارا مرتي، حل�ساب الفروق بني املجموعات   o
تبعًا ملتغري )الق�سم العلمي – م�ستوى التح�سيل الدرا�سي(.

اختب��ار م��ان ويتن��ي Mann-Whitney الالب��ارا م��رتي للعين��ات امل�ستقل��ة ملعرف��ة داللة الف��روق تبعًا   o
ملتغريات الدرا�سة الثالث.

نتائج الدراسة ومناقشتها:
االإجاب��ة ع��ن ال�س��وؤال االأول: م��ا م�ست��وى التعل��م املنظ��م ذاتًيا ل��دى طالب��ات الدرا�س��ات العليا بكلي��ة العلوم 

االجتماعية؟
ولالإجاب��ة عن ه��ذا ال�سوؤال مت ح�ساب قيم املتو�سط��ات احل�سابية واالنحراف املعياري ل��كل عبارة من عبارات 

املقيا�ص، ثم مقارنة هذه املتو�سطات باملتو�سط املعياري االفرتا�سي كما هو مو�سح يف اجلدول )8(.
جدول )8(: التكرارات والن�شب املئوية واملتو�شطات احل�شابية ملقيا�س م�شتوى التعلم املنظم ذاتًيا لدى طالبات الدرا�شات 

العليا بكلية العلوم االجتماعية

م
درجة املوافقةالتكرار

 املتو�سط
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 درجة
املوافقة  كبريةالن�سبة

 �سعيفة�سعيفةمتو�سطةكبريةجدًا
جدًا

كبرية جدا4.330.67  919223ك1.
%44.244.711.2   

كبرية5579571233.830.94ك2.
%26.738.327.75.81.5
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جدول )8(:يتبع

م
درجة املوافقةالتكرار

 املتو�سط
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 درجة
املوافقة  كبريةالن�سبة

 �سعيفة�سعيفةمتو�سطةكبريةجدًا
جدًا

كبرية0.83 4 62895032ك3.
%30.143.224.31.51

كبرية35586531173.311.16ك4.
%1728.231.6158.3  

كبرية0.97 866447454.08ك5.
%41.731.122.81.92.4

كبرية0.94 6174551513.87ك6.
%29.635.926.77.30.5

كبرية659835624.060.83ك7.
%31.647.6172.91  

كبرية777447534.050.91ك8.
%37.435.922.82.41.5

كبرية3.821.16 7556471810ك9.
%36.427.222.88.74.9

كبرية0.98 7680321534.02ك10.
%36.938.815.57.31.5 

كبرية7165471583.851.09ك11.
%34.531.622.87.33.9 

كبرية3.721.08 577050236ك12.
%27.73424.311.22.9

كبرية 7957481573.91.1ك13.
%38.327.723.37.33.4 

كبرية847243254.110.93ك14.
%40.83520.912.4 

كبرية3.721.11 596752199ك15.
%28.632.525.29.24.4

كبرية1.02 3.72 517265108ك16.
%24.83531.64.93.9

متو�شطة43476024323.221.33ك17.
%20.922.829.111.715.5  
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جدول )8(:يتبع

م
درجة املوافقةالتكرار

 املتو�سط
احل�سابي

 االنحراف
املعياري

 درجة
املوافقة  كبريةالن�سبة

 �سعيفة�سعيفةمتو�سطةكبريةجدًا
جدًا

متو�شطة305047483131.29ك18.
%14.624.322.823.315

كبرية1.18 3.74 6861432410ك19.
%3329.620.911.74.9

كبرية5768542163.721.07ك20.
%27.73326.210.22.9  

�شعيفة20274247702.421.33ك21.
%9.713.120.422.834

متو�شطة1.21 3.32 3957603119ك22.
%18.927.729.1159.2

كبرية55635216203.571.23ك23.
%26.730.625.27.89.7  

كبرية39566932103.41.11ك24.
%18.927.233.515.54.9

كبرية3.730.98 507462164ك25.
%24.335.930.17.81.9

كبرية808137714.130.86ك26.
%38.839.3183.40.5  

كبرية1.13املتو�سط العام للمقيا�ص ككل

يت�س��ح م��ن اجلدول )8( اأن املتو�س��ط العام للمقيا�ص ككل بل��غ )3.72( بدرجة موافقة )كب��رية(، حيث �سملت 
جمي��ع العب��ارات موافق��ة كبرية، ما ع��دا يف عبارة واحدة كان��ت موافقة كبرية جدًا ومبتو�س��ط )4.33(، وهي 
)اأح��دد اله��دف الذي اأري��د الو�سول اإليه قب��ل البدء بالعمل(، وج��اءت ثالث عبارات بدرج��ة متو�سطة وهي 
)اأبداأ مبذاكرة املقرر قبل االمتحان بعدة اأ�سابيع، اأحدد امل�سطلحات غري املعروفة واأدونها على بطاقات، اكتب 
مالحظاتي مبا اأقوم به داخل املحا�سرة.(، واأتت عبارة واحدة بدرجة �سعيفة وهي )اأطلب م�ساعدة من لديه 

خرة لعمل التكليفات املطلوبة مني عند احلاجة(. ومبتو�سط )3.32(.
ال�سوؤال الثاين: هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α= 5.0( يف م�ستوى التعلم املنظم 
ذاتي��ًا ل��دى طالبات الدرا�س��ات العليا بكلية العل��وم االجتماعية للتعل��م املنظم ذاتًيا تعزى مل�ست��وى التح�سيل 

االأكادميي؟
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اختب��ار  مت  االأكادمي��ي  التح�سي��ل  مل�ست��وى  وفق��ًا  الدرا�س��ة  عين��ة  ا�ستجاب��ات  ب��ني  الف��روق  عل��ى  للتع��رف 
 دالل��ة الف��روق ب��ني اأف��راد عين��ة الدرا�س��ة وذل��ك للمقيا���ص ككل با�ستخ��دام اختب��ار كرو�س��كال والي���ص 
)Kruskal-Wallis H Test( الالبارا مرتي، وعن طريق برنامج التحليل االإح�سائي SPSS مت احل�سول على 

النتائج املو�سحة باجلدول )9(.
جدول )9(: نتائج اختبار كرو�شكال والي�س Kruskal-Wallis H Test ملحاور املقيا�س واملقيا�س ككل تبعاً ملتغري م�شتوى 

التح�شيل االأكادميي

م�ستوى الداللةقيمة االحتمالمتو�سط الرتبالعددم�سدر التباين
1371109.330.009ممتاز مرتفع

5497.6ممتاز
1562.7جيد جدا

يت�س��ح م��ن اجلدول )9( وجود ف��رق دال اإح�سائيًا يعزى ملتغري م�ستوى التح�سي��ل االأكادميي يف درجة موافقة 
اأف��راد العين��ة على عب��ارات املقيا�ص حي��ث بلغت القيم��ة االحتمالي��ة )9.33( وهي قيمة دال��ة عند م�ستوى 

.)0.05(
وملعرفة اجتاه الفروق ول�سالح اأي ق�سم ا�ستخدمت الباحثة اختبار مان ويتني )Mann-Whitney( للعينات 

امل�ستقلة ملعرفة داللة الفروق، وكانت النتائج كما يف اجلدول )10(.
جدول )10(: داللة الفرق بني متو�شطي رتب درجات اأفراد عينة الدرا�شة وفقاً ملتغري م�شتوى التح�شيل االأكادميي 

 (Mann-Whitney( با�شتخدام اختبار مان ويتني

 متو�سطناملجموعات
الرتب

 جمموع
 م�ستوىUZالرتب

اال�ستنتاجالداللة

دالة عند م�شتوى 13779.910949559.52.890.0040.05ممتاز مرتفع
1545.3680جيد جدا

  152املجموع
دالة عند م�شتوى 5437.720342612.10.0360.05ممتاز

1525.4381جيد جدا

  69املجموع

يت�س��ح م��ن اجل��دول )10( وج��ود ف��رق دال اإح�سائي��ًا يف مقيا���ص امت��الك التعلم املنظ��م ذاتًيا ل��دى طالبات 
الدرا�س��ات العلي��ا يف جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية بني م�ستوى التح�سيل االأكادميي: ممتاز مرتفع، 
وجي��د ج��دًا، حيث بلغت قيمة Z على )2.89(، وهي دالة عند م�ستوى )0.05( ل�سالح م�ستوى التح�سيل ممتاز 
 Z مرتفع، ويوجد فرق دال اإح�سائيًا بني بني م�ستوى التح�سيل االأكادميي ممتاز وجيد جدًا، حيث بلغت قيمة

على )2.1( وهي دالة عند م�ستوى )0.05( ل�سالح م�ستوى التح�سيل ممتاز.
ال�سوؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α= 5.0( يف م�ستوى التعلم املنظم 

ذاتيًا لدى طالبات الدرا�سات العليا بكلية العلوم االجتماعية للتعلم املنظم ذاتًيا تعزى ملتغري الق�سم العلمي؟
للتع��رف عل��ى الفروق ب��ني ا�ستجاب��ات عينة الدرا�س��ة يف مقيا�ص امت��الك التعلم املنظ��م ذاتًيا، ل��دى طالبات 
الدرا�س��ات العلي��ا يف كلية العل��وم االجتماعية وفقًا ملتغري الق�س��م العلمي، مت اختبار دالل��ة الفروق بني اأفراد 
 )Kruskal-Wallis H Test( عين��ة الدرا�س��ة، وذل��ك للمقيا���ص ككل با�ستخدام اختب��ار كرو�س��كال والي���ص
الالبارام��رتي، وع��ن طريق برنام��ج التحليل االإح�سائي SPSS مت احل�سول عل��ى النتائج املو�سحة يف اجلدول 

.)11(
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جدول )11(: نتائج اختبار كرو�شكال والي�س )Kruskal-Wallis H Test( ملحاور املقيا�س واملقيا�س ككل تبعاً ملتغري 
الق�شم العلمي

م�ستوى الداللةقيمة االحتمالمتو�سط الرتبالعددم�سدر التباين
81103.4214.590.006    املناهج وطرائق التدري�س

6199.46    اأ�شول تربية وتربية اإ�شالمية

5104.90    علم النف�س

1965.53   اإدارة تربوية

40127.69علم اجتماع

يت�س��ح م��ن اجل��دول )11( وج��ود ف��رق دال اإح�سائي��ًا يف مقيا���ص امت��الك التعلم املنظ��م ذاتًيا، ل��دى طالبات 
الدرا�س��ات العلي��ا يف كلي��ة العلوم االجتماعية يعزى ملتغ��ري الق�سم العلمي يف درجة موافق��ة اأفراد العينة على 

عبارات املقيا�ص، حيث بلغت القيمة االحتمالية )14.59(، وهي قيمة دالة عند م�ستوى )0.05(.
وملعرفة اجتاه الفروق ول�سالح اأي ق�سم ا�ستخدمت الباحثة اختبار مان ويتني )Mann-Whitney( للعينات 

امل�ستقلة ملعرفة داللة الفروق وكانت النتائج كما يف اجلدول )12(.
جدول )12(: داللة الفرق بني متو�شطي رتب درجات اأفراد عينة الدرا�شة وفقاً ملتغري الق�شم العلمي با�شتخدام اختبار مان 

)Mann-Whitney( ويتني

 جمموعمتو�سط الرتبناملجموعات
 م�ستوىUZالرتب

اال�ستنتاجالداللة

دالة عند م�شتوى 8156.2545571235.52.120.0340.05مناهج

4070.612825علم اجتماع

  121املجموع

دالة عند م�شتوى 8153.9343684922.440.0150.05مناهج
1935.89682اإدارة تعليمية

  100املجموع

دالة عند م�شتوى 61442683367.52.400.0160.05اأ�شول 
1929.3558اإدارة

  80املجموع

دالة عند م�شتوى 6145.32762870.52.430.0150.05اأ�شول 
4059.72390علم اجتماع

  101املجموع

دالة عند م�شتوى 1918.43491593.590.0000.05اإدارة
4035.51421علم اجتماع

  59املجموع

يت�س��ح م��ن اجل��دول )12( وج��ود ف��رق دال اإح�سائي��ًا يف مقيا���ص امت��الك التعلم املنظ��م ذاتًيا، ل��دى طالبات 
الدرا�س��ات العلي��ا يف كلية العل��وم االجتماعية، يف جامعة االإمام حممد بن �سع��ود االإ�سالمية، بني ق�سم املناهج 
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وعل��م االجتم��اع، حيث بلغت قيم��ة  Zا)2.12(، وهي دالة عن��د م�ستوى )0.05(، ل�سالح ق�س��م علم االجتماع، 
ويوج��د ف��رق دال اإح�سائيًا بني ق�سم املناهج واالإدارة التعليمية، حيث بلغ��ت قيمة  Zا)2.44( وهي دالة عند 
م�ستوى )0.05( ل�سالح ق�سم املناهج، ويوجد فرق دال اإح�سائيًا بني ق�سم اأ�سول الرتبية، والرتبية االإ�سالمية، 
واالإدارة التعليمية، حيث بلغت قيمة Zا )2.40(، وهي دالة عند م�ستوى )0.05( ل�سالح ق�سم اأ�سول الرتبية، 
 ويوج��د ف��رق دال اإح�سائيًا بني ق�سم اأ�سول الرتبية، والرتبية االإ�سالمي��ة، وعلم االجتماع، حيث بلغت قيمة
 Zا )2.43(، وه��ي دال��ة عن��د م�ست��وى )0.05(، ل�سال��ح علم االجتم��اع، ويوجد ف��رق دال اإح�سائي��ًا بني ق�سم 
االإدارة التعليمي��ة، وعل��م االجتماع، حيث بلغت قيمة  Z  )3.59(، وهي دالة عند م�ستوى )0.05( ل�سالح علم 

االجتماع.
ال�س��وؤال الثال��ث: هل توج��د فروق ذات دالل��ة اإح�سائية عن��د م�ستوى الدالل��ة )α= 5.0( يف م�ست��وى التعلم 
املنظ��م ذاتيًا لدى طالبات الدرا�سات العليا بكلية العل��وم االجتماعية للتعلم املنظم ذاتًيا تعزى ملتغري املرحلة 

الدرا�سية )ماج�ستري، دكتوراه(؟
للتع��رف عل��ى الفروق ب��ني ا�ستجاب��ات عينة الدرا�س��ة يف مقيا�ص امت��الك التعلم املنظ��م ذاتًيا، ل��دى طالبات 
الدرا�سات العليا يف كلية العلوم االجتماعية وفقًا ملتغري املرحلة الدرا�سية، مت اختبار داللة الفروق بني اأفراد 
عين��ة الدرا�سة، وذلك للمقيا���ص ككل با�ستخدام اختبار مان ويتن��ي )Mann-Whitney( للعينات امل�ستقلة 
الالبارامرتي، وعن طريق برنامج التحليل االإح�سائي SPSS مت احل�سول على النتائج املو�سحة جدول )13(.
جدول )13(: داللة الفرق بني متو�شطي رتب درجات اأفراد عينة الدرا�شة وفقاً ملتغري املرحلة الدرا�شية با�شتخدام اختبار مان 

)Mann-Whitney( ويتني

 متو�سطناملجموعات
الرتب

 جمموع
 م�ستوىUZالرتب

اال�ستنتاجالداللة

غري دالة عند م�شتوى 5411160093684.51.110.260.05دكتوراه

15210115313ماج�شتري

  206املجموع

يت�س��ح م��ن اجلدول )13( اأنه ال يوجد ف��رق دال اإح�سائيًا يف مقيا�ص امتالك التعلم املنظم ذاتًيا، لدى طالبات 
الدرا�س��ات العليا يف كلية العلوم االجتماعية يف جامعة االإمام حممد بن �سعود االإ�سالمية يعزى ملتغري املرحلة 

الدرا�سية، حيث بلغت قيمة Zا)1.11( وهي غري دالة عند م�ستوى )0.05(.
مناقشة النتائج: 

يت�سح من نتائج الدرا�سة يف ال�سوؤال االأول حول م�ستوى التعلم املنظم ذاتًيا لدى طالبات الدرا�سات العليا بكلية 
العل��وم االجتماعي��ة اأن املتو�س��ط العام للمقيا�ص ككل بل��غ )3.72( بدرجة موافقة )كب��رية(. وهذه النتيجة 
تتفق مع نتائج درا�سة الكلثم )2015(، ودرا�سة كل من الق�سريين وعماوي )2017(، وميكن عزو هذه النتيجة 
للمرحلة الدرا�سية للطالبات، حيث متر الطالبات مبراحل عالية يف التدرب على مهارات التعلم املنظم ذاتيًا.
اأم��ا بالن�سب��ة لل�سوؤال الثاين ح��ول تاأثري متغري امل�ست��وى التح�سيل��ي االأكادميي يف امتالك طالب��ات الدرا�سات 
العلي��ا بكلي��ة العلوم االجتماعية مله��ارات التعلم املنظم ذاتًيا، فق��د اأظهرت النتائج وجود ف��رق دال اإح�سائيًا 
يع��زى ملتغ��ري م�ستوى التح�سي��ل االأكادميي يف درج��ة موافقة اأفراد العين��ة على عبارات املقيا���ص، حيث بلغت 
القيم��ة االحتمالي��ة )9.33( وه��ي قيم��ة دال��ة، وهو ما يتفق م��ع نتائج درا�س��ة اإ�سماعي��ل )2012(، ودرا�سة 
Broadbent وPoonا)2013(، ودرا�س��ة العم��ري )2013(، ودرا�س��ة العن��زي )2015(، ودرا�س��ة الق�سريين 
وعم��اوي )2017(. وميكن تف�سري نتائج الدرا�س��ة بتدريب الطالبات الأنف�سهن على هذه املهارات والتي عادة ما 

توؤدي اإىل نتائج عالية يف التح�سيل. 
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اأم��ا بالن�سب��ة لتاأث��ري متغ��ري للتخ�س���ص اأو للق�س��م العلم��ي يف امتالك طالب��ات الدرا�س��ات العليا بكلي��ة العلوم 
االجتماعية للتعلم املنظم ذاتًيا، فكانت النتائج ت�سري اإىل وجود فرق دال اإح�سائيًا، يعزى ملتغري الق�سم العلمي 
يف درج��ة موافقة اأف��راد العينة على عبارات املقيا���ص، حيث بلغت القيمة االحتمالي��ة )14.59(، وهي قيمة 
دالة عند م�ستوى )0.05(، وكان ل�سالح ق�سم علم االجتماع واخلدمة االجتماعية، وهذا يتفق ونتائج درا�سة 
اإ�سماعيل )2012(، ودرا�سة العنزي )2015(. اإال اأن نتائج بع�ص الدرا�سات قد اأ�سارت اإىل عدم وجود فروق يف 
متغري التخ�س�ص اأو الق�سم العلمي، كما يف نتائج درا�سة ال�سرمي والالال )2015(، ودرا�سة اأبو الدنيا )2016(، 

وهي ال تتفق مع نتائج الدرا�سة احلالية.
اأم��ا بالن�سب��ة لتاأث��ري متغري املرحلة التعليمي��ة )ماج�ستري، دكت��وراه( فاأظهرت النتائج اأن��ه ال يوجد فرق دال 
اإح�سائي��ًا يف مقيا���ص امت��الك التعلم املنظم ذاتًي��ا، لدى طالب��ات الدرا�سات العليا يف جامع��ة االإمام حممد بن 
�سع��ود االإ�سالمي��ة يعزى ملتغ��ري املرحلة الدرا�سي��ة، حيث بلغت قيم��ة Z )1.11(، وهي غري دال��ة عند م�ستوى 
)0.05(، وه��و م��ا يتفق م��ع نتائج درا�سة العم��ري )2013(، وال تتفق مع نتائج درا�سة العن��زي )2015(، التي 
اأظه��رت وج��ود فروق يف امل�ست��وى الدرا�سي، وقد يعزى ذلك لتق��ارب امل�ستويات العلمية ب��ني مرحلة املاج�ستري 
والدكت��وراه، وه��ي جميعه��ا يف م�ست��وى الدرا�س��ات العلي��ا، وعادة م��ا تكت�سب مه��ارات التعلم املنظ��م يف مرحلة 

املاج�ستري، وت�ستمر مع الطالبة يف مرحلة الدكتوراه.
االستنتاجات:

ميكن تلخي�ص اال�ستنتاجات فيما يلي:
م�ست��وى التعل��م املنظم ذاتًيا لدى طالبات الدرا�س��ات العليا بكلية العلوم االجتماعية و�سل اإىل درجة  	•

موافقة )كبرية( بلغت )3.72(.
تاأثري متغري امل�ستوى التح�سيلي االأكادميي يف امتالك طالبات الدرا�سات العليا بكلية العلوم االجتماعية  	•

ملهارات التعلم املنظم ذاتًيا بلغت قيمته االحتمالية )9.33(، وهي قيمة دالة.
اأو للق�سم العلمي يف امتالك طالبات الدرا�سات العليا بكلية العلوم االجتماعية  تاأثري متغري التخ�س�ص  	•
للتعل��م املنظ��م ذاتًي��ا بلغت القيم��ة االحتمالية )14.59(، وهي قيم��ة دالة عند م�ست��وى )0.05(، وكان 

ل�سالح ق�سم علم االجتماع واخلدمة االجتماعية.
تاأث��ري متغ��ري املرحلة التعليمية )ماج�ستري، دكتوراه( اأظهرت النتائج اأنه ال يوجد فرق دال اإح�سائيًا  	•
يف مقيا���ص امت��الك التعلم املنظ��م ذاتًيا لدى طالبات الدرا�س��ات العليا يف جامعة االإم��ام حممد بن �سعود 
االإ�سالمي��ة يع��زى ملتغ��ري املرحل��ة الدرا�سي��ة، حيث بلغ��ت قيم��ة Zا)1.11(، وهي غري دالة عن��د م�ستوى 

.)0.05(
التوصيات:

يف �سوء نتائج الدرا�سة ميكن التو�سية مبا يلي:
ت�سم��ني املق��ررات اجلامعي��ة مق��ررات اأو مو�سوع��ات فيما يخ���ص التدريب عل��ى اإك�س��اب املتعلم الأبرز  	•

ممار�سات ومهارات التعلم املنظم ذاتًيا.
توجي��ه اجله��ود البحثية يف اجلامعات الإج��راء املزيد من الدرا�سات نحو درا�سة مو�سوع التعلم املنظم  	•

ذاتًيا لدى كليات واأق�سام علمية اأخرى.
اخلدمة.  واأثناء  قبل  املعلمني  بتدريب  القيام  عند  ذاتيا  املنظم  التعلم  ا�سرتاتيجيات  دمج  	•
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