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 المخلص:

هدف البحث الحالي إلى الكشف عن طبيعة العالقة االرتباطية بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وبين القدرة على حل       

المشكالت لدى طالبات جامعة الملك خالد، وكذلك التعرف على الفروق بين طالبات كلية العلوم وكلية التربية في استراتيجيات 

( طالبة من طالبات جامعة الملك خالد بمدينة أبها، 401لى حل المشكالت. حيث بلغت عينة البحث )التعلم المنظم ذاتياً والقدرة ع

المقارن، وتكونت أدوات البحث من مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً من  االرتباطيواستخدمت الباحثة المنهج الوصفي 

عدد من  وباستخدام(، 0002ن إعداد العدل وعبد الوهاب )(، ومقياس القدرة على حل المشكالت م0040إعداد الحسينان )

األساليب اإلحصائية؛ أسفرت النتائج عن أنه ال توجد عالقة ارتباطية بين درجات الطالبات في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، 

ما أظهرت النتائج أنه ال توجد ودرجاتهم في القدرة على حل المشكالت، ماعدا استراتيجية تنظيم الوقت لصالح كلية العلوم؛ ك

فروق دالة إحصائياً بين طالبات كلية العلوم وطالبات كلية التربية على مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً ماعدا استراتيجية 

ات كلية التربية التسميع واستراتيجية تنظيم الوقت لصالح كلية العلوم؛ وتوجد فروق دالة إحصائياً بين طالبات كلية العلوم وطالب

 في القدرة على حل المشكالت لصالح طالبات كلية العلوم.

 استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، التعلم المنظم ذاتياً، القدرة على حل المشكالت. الكلمات المفتاحية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajrsp.com/
mailto:wsm1380@gmail.com


 م 2023-3-5| تأريخ اإلصدار:  ألربعوناوالسابع المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار 

      

 

   www.ajrsp.com                                                                                                                        495  

 ISSN: 2706-6495 

 
 

 

Self-Regulated learning Strategies and their relationship with the ability of Problems 

Solving among King Khalid Female Students 

 

Abstract 

      This research aimed at investigating the nature of the relationship between self-regulated 

learning Strategies and thir relathionship with the ability of Problems Solving for  female 

students of King Khalid University, as well as to identifying the differences between the female 

students at college faculty of sciences and faculty of education at King Khalid University in self-

regulated learning strategies and ability problem solving. The sample consisted of (104) Female 

Students at King Khalid University in abha, the researcher used the comparative and correlative 

descriptive method. To collect the data, tow scales were used including a scale of self-regulated 

learning strategies by (ALHusinan, 2010) and a scale of ability to solveing problems by (Aladel 

& Abdul Wahab, 2003) After rationing scales, and the use of a number of statistical methods. 

The results of research that there weren't statistically significant relationship between the 

strategies of self-regulated learning strategies and the ability to solving problems for female 

students at college of faculty sciences and faculty of education, and their degrees in self-

regulated learning strategies and their degrees the ability of solveing problems scale except 

strategy of time organizing scale in favor of the faculty of sciences. Besides that, the results 

showed that there weren't statistically significant differences between female students at college 

faculty of sciences and faculty of education, scale except in repetition strategies and time 

organizing strategy scale in favor of the faculty of sciences, and there were statistically 

significant differences between the female students of faculty sciences and faculty of education 

in the ability of solveing problem scale in favor of the female students faculty of sciences. 

Keywords: Keywords: Self-Regulated Learning Strategies - Self-Regulated Learning - Ability 

of Solveing Problem 
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 . مقدمة البحث 1

تشههد المجتمعههات البشههرية تطههورات علميههة وتكنولوجيههة متتايههدة، ألتمتهها بالمشههاركة باإلسهههام فههي رسههم اسههتراتيجيات هههذا       

ة الهتعلم التطور من جهة، ومساعدة الطلبة على فهمها واستيعابها من جهة اخرى؛ بناء على ذلك اهتم علماء النفس التربوي بجود

والتعليم، خاصة لدى طلبة المرحلة الجامعية؛ وذلك لمواجهة المسؤوليات المتتايدة الملقاة على عاتق طلبة الجامعهات؛ نظهراً الن 

بنية التعلم في هذه المرحلة ال تتوقف على التلقين فحسب بل تعتمد على المجهود الذاتي التي يبذلونه في محاولة تحسهين معهارفهم 

ظل هذا العصر الذي يشهد انفجار هائل في مجهال المعهارف والتكنولوجيها، ممها يهدعو إلهى تهرورة تتويهد الطلبهة  ومهارتهم في

 باستراتيجيات تعلم متطورة تنظم جهدهم ومعارفهم؛ األمر الذي يسهم في رفع مستوى ادائهم وفاعليتهم أثناء التعلم.

التعلم المنظم ذاتياً عنصر تعلم مهم لطلبة الجامعة؛ حيث يجب أن ( أن استراتيجيات Pintrich, 2000ويشير بنترتش )      

يكون لديهم وعي بسلوكهم ودافعيتهم ومعارفهم، ولديهم معتقدات دافعية إيجابية، كما يجب أن يمارسوا استراتيجيات التعلم 

 المنظم ذاتياً لتحسين مستوى تحصيلهم.

وتساعد استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً على مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة بما يتمشى مع التوجهات الحديثة التي        

تعتمد على أداء المتعلم وفعاليته في العملية التعليمية؛ حيث أن التعلم ليس عملية تلقين للمعلومات؛ بل هو عملية فاعلة يبني فيها 

 (.0040ة والمهارة التي تضمن استقالليتهم وزيادة تحصيلهم ذاتياً بما يتناسب مع قدراتهم وميولهم )الجراح، الطلبة المعلوم

وتعتبر استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً من أهم المهارات التي يجب على التعليم النظامي تنميتها لدى الطلبة؛ حيث أنها       

قدرة على مواجهة التحديات والتغيرات المتسارعة  أكثرم بشكل ذاتي، مما يجعلهم تمكنهم من توجيه وتنظيم عمليات تعلمه

 (.40، ص. 0042مستقبالً في متطلبات سوق العمل )في: العنتي، 

هدفاً تعليمياً منذ نهايات القرن الماتي، وقد زادت  أصبحويتفق التربويون على األهمية الكبيرة للتنظيم الذاتي للتعلم؛ حيث       

بحوث والدراسات في السنوات األخيرة حوله، والتي توصلت نتائجها إلى اعتبار استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً هدفاً أساسياً ال

 (.Chung, 2000للتعلم الفعال )

وث وعلى مدى العقود القليلة الماتية، اظهر الباحثون متيداً من االهتمام بمفهوم التعلم المنظم ذاتياً؛ ومنها بح      

 Manzanares)ًً  (. ودراسات كال0042؛ أحمد وعبد المعطي وأبو الدنيا، 0042؛ سحلول، 0042؛ سمين، 0040)الحسينان،

& Perez, 2016; Garcia, 2015; Jun & Lee, 2017 ) والتي توصلت نتائجها إلى أهمية التعلم المنظم ذاتياً في زيادة

 مستوى تحصيل الطلبة.

 عدة استراتيجيات الطلبة تفعيل بأنه المنظم ذاتياً التعلم  (Pintrich & Zusho, 2007) ريش وزشوويعرف كالً من بينت      

 تعلمهم في لتحكم التعلم واستراتيجيات مصادر معرفية، وما وراء معرفية تاستراتيجيا تحصيلهم، عن طريق استخدام لتنظيم

 (.P. 733الذاتي وفق قدراتهم وإمكانياتهم )

وحتى يتحقق ما سبق تحتاج الطالبات إلى تفعيل استراتيجيات تعلم متطورة، تساعدهم في تنظيم وتوجيه وزيادة مستوى       

فاعليتهم وأدائهم األكاديمي أثناء التعلم، ومن أهم استراتيجيات التعلم التي شاع استخدامها في السنوات األخيرة ما يعرف 

 ,Revital & Yahanan) التعلماً؛ التي تؤكد على دور المتعلم النشط والفاعل في عملية باستراتيجيات التعلم المنظم ذاتي

2003.) 
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واذا كانت المهارات األساسية للتنظيم الذاتي للتعلم تتمثل في قابلية الطلبة للتعلم واندماجهم مع القواعد الدراسية، وانتظامهم       

لتقدمهم الدراسي؛ وكذلك اختيار جماعة الرفاق، وتحديد أوقات التحصيل وغيرها في الدراسة، وأدائهم ما يطلب منهم من مهام 

من الصعوبات التي تعتمد بالضرورة على مدى تملك الطلبة القدرة على مواجهة تلك العقبات عن طريق حل المشكالت التي 

، ثم اقتراح حلول الممكنة، واختيار تتمثل في التعرف على المشكلة وتحديدها، وجمع البيانات والمعلومات األساسية حولها

 (.0042المناسب منها لتطبيقه ومراجعة ذلك للتحقق من مناسبة الحل المقترح للمشكلة الموجودة )سمين، 

العوامل المؤثرة على  أحدوبناء على ما سبق يتضح مدى ترورة البحث الحالي لكون استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً       

عالقتها بالقدرة على حل المشكالت لدى فئة البكالوريوس اللواتي يسعين إلتمام دراستهن الجامعية والعمل  الطالبات من حيث

كمعلمات، لذلك تسعى الباحثة من خالل البحث الحالي إلى تسليط الضوء على طبيعة العالقة االرتباطية بين استراتيجيات التعلم 

 ك في توء بعض المتغيرات ذات العالقة المحتملة لدى عينة البحث.المنظم ذاتياً، والقدرة على حل المشكالت وذل
 

 مشكلة البحث. 1.1

تبلورت مشكلة البحث في ذهن الباحثة بعد اطالعها على عدد من البحوث والدراسات السابقة التي تناولت متغيرات       

البحث، وبعد مالحظتها قلة استخدام الطالبات لمهارات التعلم المنظم ذاتياً، وعدم كفاية استخدامهم لمهارات حل المشكالت؛ كما 

، وانجاز التمارين والتكليفات بطرق روتينية، واالسترجاعليدية الذي يؤدي إلى الحفظ انتشر اعتمادهم على التعلم بطرق التق

الهدف منها أداء االختبارات للنجاح واالنتقال للمستوى الدراسي التالي فقط، مما يؤدي إلى تعرتهم لكثير من المشكالت أثناء 

افة إلى عدم قدرتهم على وتع أهداف لدراستهم، وال التحصيل الدراسي؛ ومنها عدم قدرتهم على التحصيل بشكل أفضل باإلت

 ةللمسؤولييمتلكون القدرة على إدارة وقتهم، مما يجعلهم يعانون من عدم كفاية الوقت للتحصيل، وانخفاض مستوى تحملهم 

هم ال يلجؤون وتقويمهم ألنفسهم، باإلتافة لكونهم ال يستطيعون التعرف على استعدادهم األكاديمي على نحو جيد، كما أن بعض

إلى طلب العون االجتماعي من زمالئهم عندما تواجههم صعوبة في استيعاب المواد الدراسية، وال يتمتعون باالستقاللية في 

 بيئتهم الجامعية.

( على هذه النوعية المنتشرة من الطلبة لتتويدهم (Zimmerman, 2008وقد ركت عدد من الباحثين ومنهم زيمرمان       

الالزمة لتنمية استراتيجيات التعلم الحديثة لديهم؛ ومنها: وتع األهداف، والبحث عن المعلومات، والتخطيط إلدارة  بالمساعدة

الوقت، واستخدام استراتيجيات التعلم، والعتو الذاتي، وطلب العون االجتماعي، وتقيم الذات، مع التأكيد على أهمية قدرتهم على 

 تواجهه تعلمهم. حل المشكالت لتخطي الصعوبات التي

( أن 0002وتعتبر القدرة على حل المشكالت من المتغيرات المهمة لدى الطلبة في المرحلة الجامعية؛ حيث يذكر رشوان )      

أهم ما يميت المرحلة الجامعية هي التحديات والمسؤولية الملقاة على عاتق الطلبة في تعلمهم، ويجب االعتماد على مجهودهم 

تعلمهم ومواجهة المشكالت التي تواجههم، وذلك يتطلب استخدام استراتيجيات تنظيم فعالة للتعلم حسب طبيعة الذاتي لتحقيق 

 المشكالت التعليمية التي تعترتهم، ويؤدي ذلك إلى زيادة تحصيلهم وتكيفهم األكاديمي.
 

 أسئلة البحث. 2.1

 ذاتياً والقدرة على حل المشكالت؟هل توجد عالقة ارتباط إحصائية بين استراتيجيات التعلم المنظم  -4

 استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً بين طلبة الجامعة باختالف الكلية؟ تختلف إحصائياً هل  -0
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 هل تختلف إحصائياً القدرة على حل المشكالت بين طلبة الجامعة باختالف الكلية؟ -2

 

 أهداف البحث. 3.1

 بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً والقدرة حل المشكالت. االرتباطيةالتعرف على طبيعة العالقة  -4

 الكشف عن االختالف في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً باختالف الكلية. -0

 الكشف عن االختالف في القدرة حل المشكالت باختالف الكلية. -2
 

 أهمية البحث . 1.1

معرفهي  أحهدهماتنبثق أهمية البحث الحالي من أهمية متغيراته والجوانب التي تناولها؛ حيث يتميت البحث بطرح متغيهرين  .4

ذا تطبيقات سلوكية وهو )استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً( واآلخر معرفي ذا تطبيقات معرفيهة )ذهنيهة( وههو القهدرة علهى 

 وجيه أفكارهم وتنظيمها وتطبيقها، ويعتز لديهم القدرة على حل مشكالتهم.حل المشكالت، مما يساعد الطالبات على ت

الهذي تنهاول اسهتراتيجيات  -في حهدود علهم الباحثهة  -ترجع أهمية البحث إلى أنه البحث الوحيد في بيئتنا المحلية السعودية  .0

 يوس في منطقة عسير.التعلم المنظم ذاتياً وعالقتها بالقدرة على حل المشكالت معاً لدى طلبة البكالور

يعد البحث الراهن محاولة للتشخيص السيكولوجي لظاهرة تربوية تهتم بمراعهاة الفهروق الفرديهة بهين الطالبهات فهي تنظهيم  .2

حل المشهكالت والتهي يمكهن ان تسهاعد بياناتهه فهي توفيهق ومالئمهة بيئهة تعليميهة مناسهبة، حيهث  وقدرتهم علىتعليمهم ذاتياً 

تركت االتجاهات الحديثة في التربية على مساعدة المتعلمين على أن يتعلمهون كيهف يتعلمهوا؟ وعلهى أن يصهبحوا مسهتقلين 

 االتكالية والسلبية. في تعلمهم المحفت والمنظم ذاتياً بحيث يفكروا ألنفسهم عن حلول بعيد عن

استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً  إدراكمن نتائج البحث الحالي )في حالة ظهور مستوى متدني من  االستفادةيمكن  .1

والقدرة على حل المشكالت( في مجال اإلرشاد النفسي واألسري لطالبات الجامعة، وبمعلومات وبيانات في مجال عمل 

ؤسسات المجتمع )األسرة والمدرسة والجامعة( في االهتمام بتنمية قوة استراتيجيات التعلم البرامج اإلرشادية لمساعدة م

المنظم ذاتياً والقدرة على حل المشكالت، لمواجهة العوامل التي تؤثر في مستوى تحصيل الطالبات وتدفعهم إلى التردد 

 واإلتكالية. 
 

 مصطلحات البحث . 5.1

   Self-Regulated Learningالتعلم المنظم ذاتياً: 

( التعلم المنظم ذاتياً بأنه: "عملية نشطة يشارك فيها المتعلم في عملية تعلمه من خالل 0044يعرف المالحة وأبو شقة )      

ذات، استخدامه الستراتيجيات تعلم معرفية )التسميع، التوسيع، التنظيم( واستراتيجيات تعلم ما وراء معرفية )التخطيط، مراقبة ال

تنظيم الذات( استراتيجيات إدارة مصادر التعلم )تنظيم بيئة ووقت الدراسة، تنظيم الجهد، تعلم األقران، البحث عن مساعدة(" 

 (. 02)ص. 

وتعرف الباحثة التعلم المنظم ذاتياً: بأنه عملية واعيه نشطة ومنظمة لتنظيم عملية التعليم من خالل تخطيط المواد الدراسية       

 بناء على عدد من االستراتيجيات المعرفية وما وراء معرفية والدافعية والبيئية لتحقيق األهداف التعليمية. 
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 Self-Regulated Learning Strategiesاستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً 

( استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً بأنها: "مجموعة من الطرق واإلجراءات التي يقرر أفراد عينة 0040يعرف الحسينان )      

م على الدراسة على أنهم يستخدمونها أثناء مواقف التعلم المختلفة من أجل تحقيق األهداف المنشودة، والتي تعكسها استجابته

ألنه يشتمل على وصف محدد الستراتيجيات التعلم  (، وتتبنى الباحثة هذا التعريف400عبارات مقياس التعلم المنظم ذاتياً" )ص.

 المنظم ذاتياً المعرفية وما وراء معرفية والسلوكية والبيئية.

استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً المستخدم في وتقصد به الباحثة إجرائياً الدرجة التي تحصل عليها الطالبة على مقياس 

 هذا البحث.

 Ability to Solve Problemsالقدرة على حل المشكالت 

( بأنها: "هي قدرة الفرد على اشتقاق نتائج من 0002القدرة على حل المشكالت كما أشار إليها العدل وعبد الوهاب )      

ه الفرد من الحقائق المعروفة للوصول إلى حقائق المجهولة التي يود اكتشافها؛ مقدمات معطاه، وهي نوع من األداء يتقدم في

(، وتتبنى الباحثة هذا 491وذلك عن طريق فهم وإدراك األسباب والعوامل المتداخلة في المشكالت التي يقوم بحلها" )ص. 

 التعريف لما يشتمل عليه من وصف دقيق لخطوات القدرة على حل المشكالت.
 

 حدود البحث. 1.1

 نتائج هذه الدراسة محكومة بالحدود التالية:

يتحدد البحث الحالي بالموتوع الذي يدرسه وهو استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وعالقتها بالقدرة على حل  -4

 المشكالت.

 عينة من طالبات البكالوريوس من كلية العلوم وكلية التربية بجامعة الملك خالد في مدينة أبها.  -0

 هـ.4129-4121ام الدراسي الع -2

 

 النظري للبحث . اإلطار2

 المحور األول: استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً 

اهتمت البحوث النفسية والتربوية في السنوات األخيرة بالعمليات التي تعتز عملية التعلم الذاتي، ومن أبرزها عمليات       

لالستراتيجيات التي يبادر المتعلمون باستخدامها الكتساب مهارات التعلم، واستخدام التعلم النشط، وما يرتبط بها من دراسة 

االستراتيجيات المختلفة من قبل المتعلم في التحصيل واكتساب المعارف المختلفة، وهذا االهتمام المتتايد بموتوع التعلم 

لتلك البحوث التي قام بها الباحثون في مجال علم النفس الدراسي الفعال كان سبباً في ظهور التعلم المنظم ذاتياً، وذلك نتيجة 

 (.412، ص. 0040التربوي )في: العمري والمساعد، 

( إلى أنه منذ بداية التعليم العام في مدارس الواليات المتحدة كان المربين في (Zimmerman, 1988كما يشير زيمرمان       

ومنها خلفياتهم الثقافية والحالة المتاجية للطالب، فبعض الطلبة يدركون صراع مع الفروق الجوهرية الموجودة لدى الطلبة، 

المفاهيم المهمة بسهولة ويبدو عليهم الدافعية للدراسة، في حين طلبة آخرين ال يبذلون جهداً من أجل الفهم وحفظ المعلومات، 

كعلم اهتم بالفروق الفردية في األداء التعليمي عن وغالباً ما يظهر على هؤالء الطلبة الالمباالة، مما أدى إلى ظهور علم النفس 

 (.p. 65طريق تنمية استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً لدى الطلبة لمعالجة جوانب القصور لديهم )
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( إلى أن الباحثين ظلوا لعدة سنوات وهم يصفون التعلم بأنه تغيير في السلوك المالحظ الناتج عن 4999يشير التيات )      

ارسة، ومع تطور االتجاه المعرفي لم ينكر علماء النفس المعرفي ذلك ولكن يرون أن التغيير يحدث في السلوك نتيجة لتغير المم

 (.102في البناء المعرفي للفرد من حيث كم المعرفة والخبرات وكيفية تنظيمها )ص. 

 ذاتياً التعلم المنظم  استراتيجيات أوالً: مفهوم

( استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً بأنها: "استخدام المتعلم لمجموعة من االستراتيجيات الظاهرية 0001يعرف النقيب )      

وأين؟ وماذا؟ ومع من تستخدم  ومتى؟والذاتية بطريقة تنظيمية معرفية أو سلوكية أو بيئية مناسبة تحدد من خاللها لماذا؟ 

     (.49)ص. " ؟ سعياً إلى تحقيق األهداف التعليميةاالستراتيجية

( استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً بأنها: "استراتيجية Ihenesekhien & Salami, 2012ويعرف ايهنسيخن وسالمي )      

تدريسية تمكن األفراد من تطوير أهدافهم وتوجيهها نحو عمليات التعلم، وهي ال تعتز التعلم الفردي فحسب ولكن أيضاً توفر 

بنشاط في عمليات التعلم مثل تحديد األهداف، والرقابة الذاتية، وتقييم الذات، والتعتيت الذاتي وإدارة فرص للطالب للمشاركة 

 p. 82).الموارد" )

( استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً بأنها: " عملية بنائية مستمرة تعتمد على 0042ويعرف أحمد وعبد المعطي وأبو الدنيا )      

ف مجموعة من األدوات تمكنه من أدارة ذاته وتعلمه بشكل فعال، حتى يتمكن من تحقيق األهداف كفاءة المتعلم في توظي

 (.001ت البيئية المتاحة له" )ص. التعليمية وفقاً لما هو مخطط له مسبقاً، مستخدماً في ذلك اإلمكانا

 استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً  ثانياً: أهمية

تعد استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً أسلوباً فاعالً في تحسين قدرة الطلبة على الوعي بسلوكياتهم التعليمية، وتعميق وعيهم        

لمواجهة تعف قدرة الكثير من الطلبة على التحكم في أنماط سلوكياتهم التعليمية، إتافة ، وادراكهم لكيفية توجيهها اثناء التعلم

تهم على السيطرة على عمليات تعلمهم، وعجتهم عن توجيه ذواتهم نحو تحقيق أهداف تعلمهم مما ينعكس سلباً إلى تدني قدر

 (.       412، ص. 0042على تحصيلهم الدراسي )كمال، 

مجال تكنولوجيا المعلومات، لدمج المعلومات   في الفعالة وظيفتها في أيضاً  ذاتياً  المنظم التعلم أهمية استراتيجيات وتتضح      

 والذي الحياة، مدى التعلم مهارات تنمية على تاالستراتيجياالمكتسبة مع المتطلبات الجديدة خالل الحياة اليومية، ومن ثم تعمل 

 عملية في وفعال نشط مشارك بوصفه المتعلم شخصية على لتركيته وذلك أهم أهداف علم النفس التربوي الحديث، يعد من

لية واالستقاللية والتعلم، وأكثر قدرة على استخدام التكنولوجيا في التعليم، مما يمنح الطلبة الفرصة لتحمل قدر كبير من المسؤ

 .(0040والثقة بالنفس اثناء التعلم )الجراح، 

 التعلم المنظم ذاتياً  استراتيجيات ثالثاً: النظريات واالتجاهات الفكرية في

( أن هناك عدد من النظريات التي ظهرت في مجال علم النفس خاصة نظريات التعلم السلوكي 0009يذكر رزق )      

اإلجرائي والجشطالت ونظرية التعلم المعرفي االجتماعي ونظرية علم النفس اإليجابي أسهمت في تفسير عمليات التعلم المنظم 

 مبادئ يمكن إيجاز أهمها في التالي:ذاتياً حيث أكدت تلك النظريات على عدد من ال

 النظرية السلوكية

تؤكد نظرية التعلم اإلجرائي السلوكي على مفهوم التعتيت الذاتي وقدرة المتعلم على التمييت بين المعتزات المؤقتة       

 والدائمة، وهناك استراتيجيتين أساسيتين للتعلم أنتجتها النظرية السلوكية هما:
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 لتطبيقي:تحليل السلوك ا -أ

على التحليل المنظم ذاتياً للسلوك المتعلم ولهذا يقدم تحليل  االستراتيجيةوالذي يعرف بتحليل المهمة حيث تركت هذه       

للسلوك التطبيقي، وهناك مبررات كثيرة الستخدامه وتتمثل أهميته في التأكد من قياس أداء الطلبة من قبل المعلمين، والتأكد من 

مطلوبة من الطلبة، و لعمل المحدد الذي يقومون به من خالل التسلسل للمكونات األساسية في المهام الفرعية الإكمال الطلبة ل

المستخدمة )تحليل المهمة(  االستراتيجيةفي المهمات الحركية، مما يمكن الطالب من وصف  االستراتيجيةم هذه أيضاً تستخد

 الطلبة. وهذا يعطي تصور للمهام المعرفية التي يقوم بها

 التعليم المباشر: -ب 

المنبثقة عن النظرية السلوكية على المنهاج والمهمات التي يجب تعليمها للطلبة، والذي تؤكد على  االستراتيجيةركتت هذه     

أن المعلمين يجب أن يكونوا واتحين تماماً فيما يعملون من مهارات محددة للطلبة، ويتم ذلك بتعليم كل خطوة أو مهارة من 

لحل المشكالت أو تفسير العالقات، مع الدعم الالزم خالل عملية التعلم قبلهم بدالً من تركها للمتعلم، مع تتويد الطلبة بنماذج 

والتشجيع معنوياً وماديا ًعلى الممارسة التعليمية المستقلة، وهذا ال يعني أن المعلم يكون هو الملقي للمعلومات والمتعلمين 

ه ما يقومون به، وإعطاء التغذية الراجعة لهم سلبيين، ولكنه يضمن تعليم الطلبة ذاتياً من خالل العمل المنظم والنشاط وتوجي

 (.0004)الشناوي، 

 نظرية الجشتطالت

تؤكد نظرية الجشتطالت على مبادئ اإلغالق والتنظيم واعادة التنظيم واالستمرارية في المهام والتي توتح أن المتعلم       

 خاص بآثار عمليات طالت بشكلتالجش نظرية علماء مذاتياً ال يتعلم المعلومات بصورة منفصلة ولكن بصورة متكاملة، وقد اهت

الوجدانية، والتي تتضمن  والحاالت المعرفي السابق األساس مثل الشخصية األخرى، التنظيم الذاتي للسلوك على العمليات

التعلم،  بيئة ترتيب إعادة يتضمن للبيئة الذاتي التعلم المتاحة، كما أن التنظيم وسائل مثل التنفيذ؛ بيئة االدراك، وتنظيم عمليات

 (.0044األداء المطلوب )الشيخ واخرس،  مستوى لتحقق وتكيفها

ويعد االستبصار احد أهم االسس لنظرية الجشتطلت وهو بمثابة مكافأة فورية للطالب من خالل رؤية الحل وفهم العالقات       

، ويتوقف نجاحه على مدى امتالك الطلبة الستراتيجيات عن طريق اعادة تنظيم خبرات الفرد السابقة لتأخذ شكل كلي ومتكامل

التعلم المنظم ذاتياً، ايضاً القدرة على االستبصار تتوقف على طاقة الطالب والعمر التمني والفروق الفردية والخبرات السابقة؛ 

ة في حل مشاكله، كما أنه يلتم مثالً الطالب  الذي لديه خبرة ماتية او مشابهة يستعمل االستبصار اكثر من الذي حرم من الخبر

تنظيم الموقف او البيئة التعليمية والنواحي االساسية حتى يمكن مالحظتها لحدوث اإلستبصار، وغالباً يحدث االستبصار عقب 

 (.0009فترة المحاوالت الفاشلة )رزق، 

 االجتماعينظرية التعلم المعرفي 

 أسهمت إسهاماً  التي النظريات من أهم Social learning theoryاالجتماعي  التعلم ( نظرية0044 (يرى الشيخ وأخرس      

 علم بين التوفيق حاولوا الذين النفس علماء من عدد يد على هذه النظرية ظهرت وقد التعلم النشط "المباشر"، نموذج في عظيماً 

 بين التوفيق أخرى؛ حيث حاولوا ناحية كية منالسلو النماذج توصلت إليه الذي السلوك تعديل ومبادئ من ناحية المعرفي النفس

 علم النفس المعرفي،  مبادئ وبين التعتيت(- االستجابة -السلوكية )المثير  مبادئ
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لتعلم  األساسي الميكانتم المحاكاة هي أن   افترتوا التعلم؛ حيث نظرية المحاكاة تمن إدراج في الفضل لهم كان منذ البداية

 (.002 االجتماعي، والتي تعتمد على التعتيت )ص. السلوك أنواع غالبية
 

 :االجتماعي المعرفي التعلم نظرية في التعلم المنظم ذاتياً  افتراضات

والعمليات  والكفاءة الذاتيةعلى عدد من االفتراتات؛ ومنها الحتمية التبادلية الثالثية  االجتماعيتقوم نظرية التعلم المعرفي       

 و النمذجة )التعلم بالمالحظة(، وفيما يلي استعراض لكل منها: االجتماعيالفرعية لنظرية التعلم المعرفي 

 Triadic Reciprocalitالثالثية  التبادلية الحتمية -1

 نموذج تمن مؤثِّرات ثالث الثالثية بين التبادلية الحتمية أكد على Bandura( إلى أن باندورا 0042يشير عبد الرحمن )      

 التنظيم يتحدد ال ومن وجهة نظر التعلم المعرفي االجتماعي فإنه الذاتية والسلوكية والبيئية، المؤثرات هي التعلم المنظم ذاتياً 

 البيئية بالمحددات أيضاً  تتأثر هذه العمليات أن يفترتون وإنما التي يقوم بها الشخص ذاتياً فحسب، العمليات خالل من الذاتي

         (.210تبادلي )ص.  شكل في والسلوكية

 Self-Efficacyالكفاءة الذاتية  -2

االفتراض؛ توصلت عدد  هذا التعلم المنظم ذاتياً، ولمساندة في الكفاءة الذاتية متغير رئيسي ومؤثر ( أن  0002افترض نمر )      

 استخدام األول: هو التبادلية؛ الجانب الراجعة التغذية سلسلة في ترتبط بجانبيين الذات لكفاءة الطلبة معرفة أن إلى الدراسات من 

 في أكبر مقدار الذاتية المرتفعة الكفاءة ذوو الطلبة أظهر وقد الذاتية، والجانب الثاني: هو المراقبة التعلم؛ الطلبة الستراتيجيات

 الذات لكفاءة الطلبة إدراكات كما كانت المنخفضة، الذات فعالية الطلبة ذوو من تعلمهم لنتائج ذاتية ومراقبة التعلم استراتيجيات

 مع التحصيل العلمي. إيجابياً  مرتبطة

( بأن العمليات المؤثرة في التعلم المنظم ذاتياً تتفاعل مع بعضها البعض وأيضاً تتفاعل مع 0002ويشير حسانين وعاشور )      

العمليات في المجاالت األخرى، كما افترض أنه يمكن تحويل القوة النسبية والنسق التمني للعالقة النسبية المتبادلة بين 

والسلوكية من خالل نتائج األداء السلوكي والتغيرات في السياق البيئي والجهود الشخصية للتنظيم التأثيرات الشخصية والبيئية 

 الذاتي.

 التعلم المنظم ذاتياً  في الفرعية العمليات -3

 والحكمالذاتية؛  المالحظة هي: عمليات فرعية ثالث يشمل التعلم المنظم ذاتياً  أن المعرفية االجتماعية تفترض النظرية      

 (Schunk, 1990).الذاتي  الفعل الذاتي؛ ورد

معتقدات الفرد عن كفاءته الذاتية تحدد أنماط  أن حيث يفترض الفرد؛ سلوك في الذات تلعب دوراً محورياً  كما أن كفاءة      

فإن  المعرفية االجتماعية النظرية الصعوبات، وبحسب مواجهة في مثابرته في العمل، ومدى يبذله الذي الجهد ومقدار سلوكه،

 وذلك السلوكية؛ المؤثرات معها، يعتبر من ذاتياً  ذاته، وتقويمها والتفاعل مالحظة أجل من المتعلم أثناء التعلم المنظم ذاتياً  اجتهاد

ديناميكي تسهم في دفع الطلبة إلى متيد من المالحظة  تفاعل وذات نمط وقابلة للمالحظة والتوجيه، ظاهرة المكونات هذه ألن

 .(Zimmerman & Kitsantas, 2014, p. 146)لجوانب السلوك السابقة أو لجوانب أخرى خالل أنشطة التعلم 

 (بالمالحظة)التعلم  النمذجة -1

 وهي االجتماعية، مالحظة النماذج هو لتنمية التعلم المنظم ذاتياً لدى الطلبة المبدأ األساسي أن Bandura يذكر باندورا      

 الوظائف، تلك إتقان المتعلم يحاول ثم الطلبة، أمام الفعل الذاتي وردود الذاتي، والتقويم الذاتية، المالحظة عمليات تشرح
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 وإدراكللمهمة،  إتقانه حوله، من األحداث في تحكمه حول معتقداته مثل المتعلم في معتقدات تغير عليه يترتب الذي األمر 

 (.Bandura, 2002واالجتماعية ) المادية النمذجة واللواحق البيئي، مثل التدعيم من قدر توفر يتداد عند الذاتية لفعاليته المتعلِّم

االستراتيجيات المعرفية وما وراء معرفية  ( على أن نظرية التعلم االجتماعي أكدت على استخدام0042ويشير )نصار،       

 (.221الذاتي )ص.  للتنظيم مفتاحية اتكعملي والدافعية

 نظرية علم النفس اإليجابي:

كان العديد من علماء النفس والمفكرين األوائل قد مهدوا الطريق لدمج تقنيات علم النفس اإليجابي في التعليم المنظم ذاتياً       

من بين أوائل الباحثين في  John Deweyعلى الرغم من حداثة المصطلح نفسه في الفصول الدراسية، وكان جون ديوي 

التعلم المنظم ذاتياً، وقد عارض جون ديوي  تاستراتيجياتطبيق التعليم اإليجابي في المؤسسات التعليمية عن طريق تفعيل 

األجواء القمعية التي تغلب على المدارس، وباألخص المدارس االبتدائية والثانوية، وشدد على أهمية تنمية قدرة الطلبة على 

استيعاب المعلومات وإعادة بثها في عقولهم، وهو الذي طرح فكرة إن الطلبة ينبغي أن يأخذوا المعلومات ويقوموا بتنظيمها 

وتكوينها بصورة إبداعية وفقًا لقدراتهم الشخصية والمعرفية والماوراء معرفية، ويعارض هذا النهج الرؤية التقليدية للتعليم التي 

رفة للطالب عن طريق االتصال المباشر، وخالصة القول أن رؤية ديوي للتعليم، تشبه التعلم المنظم يمرر فيها المعلمون المع

ذاتياً مما يعني أن الناس يتعلمون بشكل أفضل في بيئات افتراتية تنطبق على العالم الحقيقي، وتتيح للطلبة التعلم من خالل 

  Chen & Mcnamee)., (2011يجيات التعلم المنظم ذاتياً  األنشطة والحل العملي للمشاكل عن طريق استخدام استرات

صاحبة نظام مونتيسوري، وجهات النظر المتعلقة بالتعليم اإليجابي، وتعتمد  Montessoriوقد طرحت أيًضا مونتيسوري       

ص الذي سيكون عليه في وتأخذ بمبدأ أن كل طفل يحمل في داخلة الشخ ،نظريتها إلى حد كبير على علم النفس اإليجابي لإلبداع

المستقبل، يتم تقديم هذا األسلوب في التعلم مع منح األطفال حريتهم في اختيار كيفية التعلم، وهو ما يعرف بالتعلم المنظم ذاتياً، 

ية وفيه يتم تقديم مواد لتدريب األطفال عمليًا، مما يعتز روح اإلبداع لديهم، ويحفت حب التعلم من خالل تعليمهم االستقالل

لتنفيذ استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً حتى يصلوا ألقصى درجات اإلبداع، مما يمكن لألطفال من التعبير عن  ةوالمسؤولي

 (.0044أنفسهم من خالل التعليم، بدالً من الشعور باإلجبار على العمل بغرض التعلم )الشيخ و أخرس، 

 Components of Self-Regulated Learningرابعاً: مكونات استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً 

يمكن النظر إلى التعلم المنظم ذاتياً على أنه يمثل أبنية متعددة األوجه تتمثل في قدرة الفرد على االستخدام الفعال للمكونات       

 (.22، ص. 0002للوصول إلى حل المهام األكاديمية )في: النمر،  المعرفية وما وراء المعرفية والدافعية والبيئية

إلى أن التعلم المنظم ذاتياً يحتوي على ثالث مكونات أساسية؛ وهي المعرفية وما  (Wolthers, 1998ويشير ولترز )      

ل بينها في سبيل تسهيل فهم التعلم وراء المعرفية والدافعية، وتحاول النماذج المختلفة للتنظيم الذاتي على إحداث نوع من التكام

 (.p. 6واألداء األكاديمي، وكل واحد من هذه المكونات تروري إلحداث عمليات التعلم المنظم ذاتياً )

 Will اإلرادة -1

وهي رغبة الفرد في اختتال تفكيره وجهده من أجل تحقيق أهدافه مهما كانت الصعوبات، وهي أول مكونات التعلم المنظم       

 .(0002ذاتياً )رشوان، 

( أن اإلرادة هي ميل الفرد إلى أن يحتفظ بمجهوده وتركيته من أجل تحقيق أهدافه مهما كانت 0009ويرى رزق )      

 (.22ة، وقد يعبر عن اإلرادة بالدافعية التي تتضمن كالً من فعالية الذات والعتو )ص. المشكالت المحتمل
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 وتشتمل اإلرادة على عدد من المكونات الفرعية وهي كالتالي:      

 Motivationالدافعية  -1

ومنها معرفة المتعلم ( أنه البد من وجود دوافع قوية الستخدام تلك االستراتيجيات؛ Chung, 2000يذكر شونج )      

باستراتيجيات التعلم الفعالة؛ وكذلك معرفة الكيفية المناسبة لتطبيقها في مواقف التعلم المختلفة، مما يؤدي إلى االستخدام الفعلي 

 (.22لها )ص.

التأثير على مستوى  ( إلى أن فعالية التنظيم الذاتي للمتعلم تكمن عندما يعتمد الطلبة على قدرتهم في0042ويشير )الجراح،       

جهدهم ومثابرتهم في أنجاز مهامهم الدراسية، وكلما كانت هذه التيادة في الجهد تعطي مستويات أعلى من التحصيل يدل تمناً 

 (.11على التنظيم الذاتي لتعلمه )ص. 

 (:4مكونات ترتبط باألداء كما يظهر في شكل ) ةبتقسيم الدافعية إلى ثالث Pintrich, 1990)كما قام بينترش )

 

      

 

 

 

 

 

 

 (Pintrich, 1990)( يوتح مكونات الدافعية كما ذكر 4شكل )

 

 مكونات القيمة -1-1

اذا أقوم ويتعلق بأهداف الطلبة عن أداء المهمة ومعتقداتهم حول أهمية تلك المهمة وفائدتها، ويهتم باإلجابة عن سؤال: لم      

 بذه المهمة؟ ويتكون من:

 توجهات الهدف -1-1-1

 مكونات القيمة، وتوجد ثالثة أنواع من توجهات الهدف هي: أحديعد توجه الهدف  

 توجه التمكن من الهدف ويشير إلى التمكن من المهمة باستخدام المعايير الذاتية والتحسين المعتمد على الذات.  -4

لمتعلم العامة للمقرر التوجه الداخلي للهدف؛ ويشير إلى إدراك المتعلم ألسباب اندماجه في مهمة التعلم، ويعبر عن أهداف ا -0

الدراسي أو توجهاته، ويتعلق بدرجة إدراك الطالب لألسباب التي تجعله يشارك في مهمة ما؛ ومن هذه األسباب: 

التحدي، وحب االستطالع، والتفوق، ويدل ارتفاع التوجه الداخلي لدى الطلبة على أن المشاركة في المهمة األكاديمية 

 ها وسيلة.هي غاية في ذاتها أكثر من كون

التوجه الخارجي للهدف؛ ويتعلق بدرجة إدراك الطلبة ألسباب مشاركتهم في مهمة ما، ومن هذه األسباب: المنافسة، واألداء،  -2

 الدرجة، والمكافآت، والتقييم من اآلخرين.

 مكونات الدافعية

 املكون الوجداين مكونات التوقع  مكونات القيمة

 فعالية الذات يف التعلم واألداء ضبط معتقدات التعلم قيمة املهمة توجهات اهلدف
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في حد ذاتها، ويكون وعندما يكون الطلبة مرتفعين في التوجه الخارجي للهدف فإن اندماجهم في مهمة التعلم وسيلة       

 االهتمام األساسي للطالب مرتبطاً بالقضايا واألسباب الخارجية، التي ال ترتبط مباشرة بالمشاركة في المهمة نفسها.

 قيمة المهمة  -1-1-2

المهمة؟ تتعلق قيمة المهمة بتقييم الطالب الهتمامه بالمهمة وأهميتها وفائدتها، أي يتعلق بالسؤال اآلتي؛ ماذا أعتقد في هذه       

وارتفاع قيمة المهمة لدى المتعلم يؤدي إلى زيادة اندماجه في تعلمها، أي أن قيمة المهمة تتعلق بإدراك المتعلم للمواد الدراسية 

المقررة؛ من حيث اهتمامه بها وأهميتها وفائدتها بالنسبة له، فمعتقدات قيمة المهمة ترتبط إيجابياً باستخدام االستراتيجيات 

 المعرفية.

يشتمل على اعتقادات الطلبة في مقدرتهم على أداء مهامهم الدراسية المختلفة ويتضمن اإلجابة عن  :مكونات التوقع -1-2

 سؤال: هل استطيع أداء هذه المهمة؟ ويتكون من:

النتائج  ويشير إلى اعتقاد الطلبة بأن مجهوداتهم للتعلم سوف تعطي نتائج إيجابية، وأن هذه :ضبط معتقدات التعلم -1-2-1

 تتوقف على ما يقوم به الطلبة من مجهود، وعلى تبط أدائهم األكاديمي، ووتع ما يحتاجونه من استراتيجيات الحقه.

أحكاماً  اء والتعلم في مجال معين، ويتضمنهو معتقدات الطلبة عن قدراتهم على األد :فعالية الذات في التعلم واألداء -1-2-2

باإلتافة إلى ثقته في مهاراته وقدراته ألداء تلك المهمة، وهناك ارتباط موجب عال بين عن قدرات الطلبة على إنجاز المهمة، 

 معتقدات فعالية الذات، واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، وكذلك ارتباط موجب عال بين معتقدات فعالية الذات واألداء.

 المكون الوجداني -1-3

مهمة الدراسية، كقلق االختبار والذي يتكون من مكون معرفي، يشير إلى االعتقاد يشتمل على رد الفعل االنفعالي نحو ال      

 السالب لدى الطلبة بأن أدائهم سيكون سيئا، ومكون انفعالي يشير إلى مظاهر االستثارة النفسية والوجدانية للقلق.

 االدراك ما وراء المعرفي. تعد المهارة ثاني مكونات التنظيم الذاتي، وتتكون المهارة من التالي: Skill المهارة -2

 (.0042القاعدة المعرفية )العنتي،  االستراتيجيات )المعرفية وما وراء المعرفية(.

 Self-Regulation Learning Strategiesاستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً  خامساً:

مهارات المكون الرئيسي للتنظيم الذاتي للتعلم، ويعبر عنها باستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، وتفيد هذه االستراتيجيات تعتبر ال  

(. 420، ص. 4992الطلبة في رفع مستوى فعاليتهم، بما يمكنهم من توظيف مصادرهم المعرفية بالشكل المطلوب )حسن، 

استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً إلى استراتيجيات معرفية وما وراء معرفية وسلوكية ودافعية وإدارة مصادر )في:  فوتصن

 (.1، ص. 0042العنتي، 

 :هي االستراتيجيات من عدداً  وتشمل :استراتيجيات التعلم المعرفية المنظمة ذاتياً  -1

 أو طريق التكرار عن وذلك المعلومات؛ واستظهار لحفظ المتعلِّم جهد إلى االستراتيجية هذه وتشير: السردالتسميع أو   -1-1

 عند كثيرة مرات بتكرارها ما مادة في المتضمنة المعلومات حفظ أو محاولة الممارسة بصوت منخفض أو مرتفع،

األجتاء المهمة أو بوتع خط تحت  معين، مقرر في الرئيسة األفكار تتضمن قوائم بعمل القيام لالمتحان، أو االستعداد

 (.0042في المادة المتعلمة، أو تظليل الكلمات المراد حفظها بلون مختلف )العمودي، 
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المعلومات تمهيداً  وتفصيل توتيح المتعلم محاولة االستراتيجية هذه وتتضمن :اإلسهاب التفصيل أو استخدام  -1-2

المالحظات، وتفسير  وكتابة التوتيحية، الملخصات طريق عمل عن وذلك لتختينها في الذاكرة طويلة المدى؛

 (.0042األفكار، وتوجيه األسئلة واإلجابة عنها )العنتي، 

 تكوين في وتتّمثل التّعلم، عملية تحسين بغرض فهمها يسهل انتقاء األفكار الرئيسية، لكي وتضمن تنظيم المعلومات  -1-3

 أو المحاترة، الكتاب، في الواردة األفكار تنظيم أو السابقة، بمعارفه وترتبط للمتعلِّم، بالنسبة مختصرة معروفة أفكار

مما يسهم في تكوين بنية معرفية مستقرة، عن طريق استخدام عدد من االستراتيجيات  المكتبة، من يتم جمعه ما أو

 (.Ocak & Yamac, 2013وتنظيم األفكار مثل، التشفير واالستنتاج ) النتقاء

    وتتمثل في ما يلي: وراء معرفية المنظمة ذاتياً التعلم ما  استراتيجية -2

 األهداف ووضع التخطيط -2-1

 قبل العمل يحتاجه مافي التفكير ذلك في ويتمثل لتحقيقها، خطة وإعداده ما، بعمل القيام عند ألهدافه المتعلم تحديد إلى وتشير      

 التعلم. عملية تنظيم في منه االستفادة بغرض فيه فعال البدء

 الذاتية المراقبة -2-2

 ينظموه، حتى يراقبوا ويقيموا تعلمهم أن ينبغي فالطلبة ذاتياً، المنظم للتعلم تكامليًا جتًءا وسلوكه الفرد تفكير تُعد مراقبة      

 التقدم مراقبة بغرض المحاترة، أسئلة لموتوع استخدام خالل من الذاتي االختبار أو الدرس، تلقي أثناء االنتباه كتركيت

 من المعلم. بتوجيه المتعلم وتعها التي األهداف نحو الحادث

 الذاتي التقويم  -2-3

 المتعلم يقيم وذلك لكي تحقيقها؛ المراد باألهداف أو لألداء الموتوعة بالمعايير للمخرجات المتعلم مقارنة ويتضمن      

 التي بالكيفية التعلم بيئة ترتيب يعيد قد أو كفاءة، أكثر استراتيجية ويستخدم والمعالجة التجهيت في يستخدمها التي االستراتيجية

 (.9، ص. 0042توجيه االنتباه إلى مواتع الضعف )في: العمودي،  في وكذلك األهداف، تحقيق على تساعد

 استراتيجيات التعلم السلوكية المنظمة ذاتياً  -3

 المتعلِّم يحاول أخرى؛ حيث مرة العمل إلى العودة على القدرة الفشل وبناء مع التعامل في وكفاءة الفرد قدرة وهو :الجهد تنظيم 

 (.0042)جاد هللا والتقاد،  .يواجهها التي المشكالت بسبب له الحادث التشتيت من الرغم على بالتركيت والجهد؛ االحتفاظ

 اتخاذ تتضمن كما النسبية، الهدف أهمية توء في األهداف الالزم لتحقيق الوقت تحديد االستراتيجيةوتتضمن هذه  :الوقت إدارة

 (.Ocak & Yamac, 2013) .البدائل بين القرارات والمفاتلة

تحقيق  بغرض الجماعية، والمناقشات الجماعي، من خالل مشاركة المتعلم األنشطة التّعلم من االستفادة ويتم هنا: األقران تعلم

 (.02، ص. 0042 )في: العمودي، التعلم من أفضل مستوى

 الدافعية الذاتي التنظيم استراتيجيات -1

 لها يكون التي المهام في للتحكم الطلبة يستخدمها التي من االستراتيجيات ( إلى أن هناك عدداً Heo, 1998يشير هيو )      

 الذاتية، والفاعلية للهدف، دافعية؛ مثل التوجه معتقدات التنظيم محاوالت االستراتيجيات هذه تتضمن على دافعيتهم، تأثير

 بالمهمة. الشخصي واالهتمام المهمة، قيمة معتقدات اإلنجاز، وأيضاً  دافعية توء في ومعرفتها
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 الذاتي التنظيم تمن تصنف التي االستراتيجيات تلك بعض تحديد في ( (Wolters, 1998لولترز حديثاً  الفضل ويرجع      

 للدافعية وتتضمن ما يلي:

 لإلتقان الموجه الذات حوار استراتيجية -1-1 

 ويستخدمون فيه، يندمجون النشاط الذي إكمال في للرغبة معينة أسباب تحديد خالل من دافعيتهم ينظمون الطلبة إن        

مما يتيد من الرغبة  لديهم يكون تمني سبب إلبراز ألنفسهم؛ مقصود بشكل الصريحة للتحفيت شبه أحكامهم أو معتقداهم،

 Wolters, 2003).في اإلنجاز ) لالستمرار

 الخارجي لألداء الموجه الذاتي الحديث -1-2 

 على االستراتيجية هذه وفق يعمل الطلبة حيث دافعيتهم؛ لتيادة معينة أهداف على الطلبة اعتماد أشكال تُعد من إحدى      

 األداء أهداف على تركيتهم بتشديد وذلك األكاديمية؛ المهام ألداء رغبتهم المصممة لتيادة الصوتية الجمل، واألفكار استخدام

 باألداء، ويطلق على هذا المهمة المتّعلقة إنجاز أسباب على تركِّت االستراتيجية هذه جيدة؛ حيث إن درجات على مثل الحصول

 Wolters, 2003).الحديث الذاتي الخارجي أو استراتيجية األداء ) االستراتيجيات من النوع

 النسبية للقدرة الموجه الذاتي الحديث -1-3 

 عمل إظهار أجل من المهام األكاديمية؛ ألداء رغبتهم لتيادة المصممة الصوتية واألفكار الجمل الطلبة استخدام يشير إلى      

 للقدرة بإظهارهم الطلبة يفِكر وهنا جاد، بشكل أدائهم على لكي يحافظوا الفرد لدى الفطرية القدرة إظهار أو اآلخرين، من أفضل

 دافعيتهم من يتيد مما المعلمين وأمام أقرانهم، أمام الذات قيمة إثبات على الطلبة باآلخرين، ويركت يمتلكونها مقارنة التي النسبية

 .(Wolters, 2003)التعلم  في

 المالئمة تحسين -1-1 

 على الشخصية، ميولهم أو الواقعية، بحياتهمربطها  خالل من المهمة، مالئمة لتيادة الطلبة جهود االستراتيجية هذه تَتَضمن      

 تجاهها لديهم يكون بأشياء أو يتعلمونها بحياتهم الخاصة، التي المادة لكي يربطوا بجهد يقوموا أن للطالب يمكن المثال، سبيل

 (.Wolters, 2003التعليمية ) المهمة في واندماجه دافعيته من أن يتيد شأنه من المتعلم جانب من الربط شخصي، وهذا ميل

 الموقفي( االهتمام )الميل تحسين استراتيجية -1-5

 ويستخدم إتمامها، عند المتعة من مصدر للمتيد جعلها أو تعليمية، لعبة إلى الدراسية المهمة لتحويل الطلبة ميل وتعكس      

 أهمية تحديداً، وذات أكثر المهمة جعل طريق عن الداخلية، دافعيتهم وزيادة مظاهر دافعيتهم، لتنظيم االستراتيجية هذه الطلبة

 .(Wolters, 2003)ما  نشاط أداء عند الذي يعيشونه الموقفي لتحسين اهتمامهم يستخدمونها كما لهم، متعة بالنسبة ومصدر

 الذاتية المكافأة استراتيجية -1-1

 بمعنى الدراسية، المهام ألداء لتعتيت رغبتهم ذاتياً؛ المعدة الخارجية المكافآت الطلبة استخدام مدى االستراتيجية هذه تقيس      

 عن الدراسية، المهام ألداء رغبتهم لتنشيط الطلبة من الممكن أن يستخدمها التي الطرق إحدى تعد االستراتيجية هذه آخر إن

األهداف  على على أساسالقائمة  العقوبات أو بالمكافآت أنفسهم بتتويد وذلك المهمة؛ ألداء المكافأت الخارجية زيادة طريق

 بإداء ترتبط معينة أهداف لبلوغ الخارجية؛ التعتيتات وإدارة الطلبة لألهداف، تحديد االستراتيجية هذه وتتطلب ذاتياً، المحددة

 .(Wolters, 2003)المهمة 
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 البيئي التحكم استراتيجية -1-7 

 لخفض الطلبة جهود ؛االستراتيجية هذه وتتضمن الدراسية،مهام  ألداء تمان كوسائل االنتباه مشتتات عتل وتقيس      

 هذه الطلبة ويستخدم بهم؛ المحيطة البيئة وترتيب لتنظيم الطلبة بجهود تتعلق كما بيئتهم، في صرف االنتباه وحاالت المثيرات

الدراسية  مهام أداء أثناء دافعيتهم تعوق المشكالت التي على وللتغلب المهمة، في تركيتهم على للمحافظة االستراتيجية

(Wolters, 2003) . 

 Regulatated Learning Models-Selfسادساً: نماذج التعلم المنظم ذاتياً 

 للتنظيم الذاتي للتعلم (Mc Combs, 1989)نموذج ماك كومبس 

أن الفرد يستطيع توجيه ( يعد أحد أهم نماذج االتجاه الظاهراتي، الذي يعتقد (Mc Combs,1989نموذج ماك كومبس  أن      

سلوكه وتنظيمه عن طريق مفهوم الذات؛ حيث يعتبر أن المنبع الجوهري لدافعية الفرد للتنظيم الذاتي في فترة التعلم هو تطوير 

 (.10، ص. 0041الفرد لمفهوم ذاته، بما يؤدي إلى تحقيق هذا المفهوم )في: عيسى، 

 نظيم الذاتي للتعلمللت( (Betler & Winne, 1995نموذج بتلر وواين 

أن هذا النموذج يرى أن التعلم المنظم ذاتياً هو عبور الفجوة بين تحديد المتعلم ألهدافه من عملية التعلم وتحقيقها؛ وذلك من       

خالل التأكيد على اختيار وظائف المعرفة والمعتقدات في المشاركة المعرفية في عملية اختيار األهداف، والتركيت على دور 

لتغذية الراجعة والتكيف، والعملية المحورية للمراقبة، ويفترض هذا النموذج بشكل أساسي أن التنظيم الذاتي يتشكل من خالل ا

ظمين النموذج كسلسة من الحلقات اإلرادية، مما يؤدي إلى التدفق التكراري للمعلومات؛ مثال على ذلك، مشاركة الطلبة المن

 .Winne, 1995  &(Butler). ذاتياً في مهام األكاديمية

 للتنظيم الذاتي للتعلم( (Borkowski, 1996نموذج بوركوفسكي 

بأن هدف نموذج بوركوفسكي هو اإلسهام بتحديد  (Puustinen & Pulkkinen, 2001)يرى كالً من بيستينين وبيلكينين       

بتحديد  Borkowski سبب حاالت النجاح والفشل التي تواجه الطلبة في أثناء تطبيق االستراتيجيات؛ حيث قام بوركوفسكي

شخصية تؤدي الجيد، ووفقاً لهذا النموذج فإن التكامل الناجح بين المكونات المعرفية والدافعية وال االستراتيجيةصفات مستخدم 

 إلى المعالجة الجيدة للتعلم.

 ":Zimmermanنماذج زيمرمان "

بكيفية تنظيم الطلبة التجاهاتهم وسلوكياتهم؛ حيث تؤكد عدد من الدراسات التي أجراها عدد من الحقائق  زيمرمان اهتم      

الثانوية أو الجامعة فمن المتوقع أن يتحملون حول النمو األكاديمي للطلبة؛ حيث يرى أنه عندما يتقدم الطلبة في المدرسة 

 (.Zimmerman, 2014مسؤولية تعلمهم الخاص ونجاحهم األكاديمي )

 عدد من نماذج التعلم المنظم ذاتياً؛ ومنها: Zimmermanومن هنا وتع زيمرمان       

 Zimmerman, 1996))النموذج األول لزيمرمان  -1

( أن التعلم المنظم ذاتياً هو تنظيم ديناميكي متبادل، بمعنى أن اإلتقان يتطلب جهوداً متعددة، 0040يرى العموي والمساعد )      

ونتائج كل جهد تكشف عن المصادر الشخصية للمتغيرات والنجاحات المطلوبة، وهو ال يتحدد فقط بالعوامل الشخصية، وإنما 

 ة والسلوكية، وهو ما يسمى بالنموذج الحلقي لتنظيم الطلبة في الدراسة األكاديمية.  يتأثر أيضا بالعوامل البيئي
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 ( وهي كالتالي: 0( بأن النموذج الحلقي يتضمن أربع مراحل، كما في الشكل )Zimmerman, 1998ويشير زيمرمان )      

 

 (Zimmerman, 1998(: دورة التعلم المنظم ذاتياً لتيمرمان النموذج األول )0)شكل 

 المرحلة األولى: التقويم الذاتي والمراقبة

تحدث هذه الخطوة في بداية التعلم، عندما يعمل المتعلم على تقييم مدى كفاءة طرق تعلمه الحالية، وعندما يتم تحديد جوانب       

 المالحظة المنتظمة، فإنه يتم االنتقال إلى الخطوة الثانية في الحلقة. القصور أو الضعف عن طريق

 المرحلة الثانية: تحديد الهدف والتخطيط االستراتيجي

المناسبة لتحقيقها، والطلبة الذين لديهم مهارات تنظيمية  االستراتيجيةتتضمن وتع أهداف تعليمية محددة للمتعلم، واختيار       

م تحليل مهام الجديدة إلى عناصر، ويحددون أهدافاً ويضعونها في صورة فعالة أكثر من الطلبة الجدد، ذاتية متطورة يمكنه

واختيار استراتيجية التخاذ القرار لتحقيق الهدف المتعلق باختيار أو تعديل استراتيجيات التنظيم الذاتي، مع الحرص على أن 

 تكون الطرق المختارة مناسبة للمهمة.

 والمراقبة االستراتيجيةثة: تنفيذ المرحلة الثال

يقصد بها األداء والتحكم اإلرادي، وتحدث عندما يحاول الطلبة تنفيذ استراتيجية تعلم ويراقبون الدقة في تطبيقها، فالطلبة       

تماماً، مثلما يفعل نموذج مدرب  االستراتيجيةيحتاجون لتركيت االنتباه، والتعلم الذاتي، والمالحظة الذاتية على أداء كل جوانب 

 وذو مهارة.

 المرحلة الرابعة: التعلم المنظم ذاتياً )مراقبة الناتج االستراتيجي(

تحدث من خالل المقارنة النظامية باستخدام التسجيالت الذاتية المتراكمة للسلوك التعليمي، وتعتمد مراقبة الناتج       

، وهذا بدوره يبين للطلبة االستراتيجيةإلى عادة )روتين(، وتحديد األهداف الناتجة عن  االستراتيجيةاالستراتيجي على تحويل 

 (.Zimmerman, 1998التي يستخدمونها ) االستراتيجيةمدى فعالية 

 (Zimmerman, 2000)النموذج الثاني لزيمرمان  -2

أكثر النماذج شموالً، ويتكون من ثالث ( ويعد من 0000( هذا النموذج عام )Zimmerman, 2000)قدم زيمرمان       

مراحل، ويركت على الدافعية التي تساعد في الوصول الى التعلم المنظم ذاتياً، والكيفية التي يستخدم فيها المتعلم مستوى مناسب 

 (.10، ص. 0002من العمليات المعرفية الالزمة للتعامل مع المهمة )في: سليمون، 

 

 التعلم دورة

 ذاتيا   المنظم

 لزيمرمان
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 ثالث مراحل متتالية تحدث في صورة دائرية، ويمكن التطرق لهذه المراحل كما يلي: ويتكون هذا النموذج من     

 المرحلة األولى: مرحلة التدبر

وتتضمن العمليات التي يتعامل فيها الطلبة مع المهمة، وتتكون من عملية تحليل المهمة؛ ووتع الهدف، والتخطيط،       

 .مام بالمهمة، والتوجه نحو الهدفئج، واالهتوالدافعية، والكفاءة الذاتية، وتوقعات النتا

 المرحلة الثانية: مرحلة األداء

خالل هذه المرحلة يحافظ الطلبة على تركيت انتباههم، ويستخدمون استراتيجيات تنظيم مناسبة؛ وذلك حتى يحافظوا على       

ارتفاع دافعيتهم، ويتابعون تقدمهم نحو األهداف حتى يعملون بنجاح، والبد من توفر عملية التحكم الذاتي ويشمل التدريس 

لوقت، وطلب المساعدة، والمحفتات التي تثير االهتمام، والنواتج الذاتية، وكذلك البد من توفر الذاتي، والتصور العقلي، وإدارة ا

 (.10، ص. 0002المالحظة الذاتية، وتشمل المراقبة ما وراء معرفية، والتسجيل الذاتي )في: سليمون، 

 المرحلة الثالثة: مرحلة التأمل الذاتي

لذاتي، والعتو السببي، ورد الفعل الذاتي، والحكم الذاتي، والرتا الذاتي، والتكيف، تتضمن هذه المرحلة عملية التقويم ا      

خالل هذه المرحلة يقوم الطلبة بالحكم على نتائج عملهم، ويضعون أسباب للنتائج التي توصلوا إليها، والعمليتان الرئيسيتان في 

 (.14، ص. 0002هذه المرحلة هي الحكم الذاتي والتفاعل الذاتي )في: سليمون، 

 ( للتنظيم الذاتي للتعلم Pintrich, 2000نموذج بنترش )

( إطار عام ووصف لعمليات التعلم المنظم ذاتياً، ويقوم هذا اإلطار على أن هناك تسلسالً Pintrich, (2000وتع بينترش       

مراحل آلية، فضالً عن التفاعل الدينامي بين مرتباً يمر المتعلم من خالله أثناء قيامه بالمهمة، وذلك ال يتم بالضرورة في 

العمليات المكونة لمراحل التعلم المنظم ذاتياً، وكل مرحلة من تلك المراحل تتضمن أنشطة التنظيم الذاتي داخل اربع مجاالت؛ 

 ؛ وهذه المراحل كما يلي:معرفية، ودافعية، ووجدانية، وسلوكية، وسياقية

 والتنشيط والتخطيط األهداف األولى: تحديد المرحلة

 تنفيذها وطريقة وزمانها، المصاحبة لألنشطة التخطيط مع وفرعية رئيسية تربوية أهداف وتع األهداف يتضمن تحديد      

التنشيط  عمليات المرحلة هذه وتتضمن األهداف، ووتع التخطيط لعمليات األهداف، وباإلتافة تلك من هدف لكل بالنسبة

 ، ص.2006 والسياق )في: رشوان، بالمهمة، الخاصة والمعتقدات الدافعية، والمعتقدات المعرفة، بتنشيط والخاصة المختلفة،

43.) 

 الذاتية المراقبة :الثانية المرحلة

 مجموعة في المتعلِّم فيها يندمج والسياق؛ حيث والسلوك والدافعية للمعرفة المختلفة بالمظاهر الوعي الذاتية المراقبة تتطلب      

 المتعلم تدعم ألنها ذاتياً؛ المنظم للتعلم الجوهرية العمليات من المراقبة الحالي، وتعد سلوكه ومقدار جودة على الذاتية األحكام من

 (.0044 تحقيقها )جروان، في ويرغب يحددها التي األهداف تجاه الحادث التقدم مدى لتقييم بالمعلومات الالزمة

 والتنظيم  التحكم الثالثة: المرحلة

 للتحكم المحاوالت والسياق، وهذه والمهمة والدافعية، للمعرفة المختلفة األبعاد وتنظيم للتحكم في السلوك، جهود وتتمثل في      

 وسلوك. ودافعية، معرفة، من يخصه ما محاولة تنظيم على الفرد يركت وفيهاذاتياً،  منظمة تكون والتنظيم
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 الذاتية  والتأمالت األفعال الرابعة: ردود المرحلة

 الجهد من متيد ببذل النجاح تحقيق يمكنه وأنه قدراته، تعف عن ناتج فشله بأن االعتقاد على كلما تمكن المتعلم من التغلب      

له  العتو اإلحباط، فنمط مشاعر على العمل، والتغلب في االستمرار أمكنه والمعالجة التجهيت في المستخدمة الطريقة بتعديل أو

 إذا أما أفضل، لألداء بصورة له دافع   بمثابة يكون عليه السيطرة يمكن الفشل أن يعتقد الذي والطالب الدافعية، كبير على تأثير

عليها قد  للفرد سيطرة ليس أسباب إلى اإلخفاق وعتو تحسين أداءه، يحاول ال فقد لسيطرته تخضع ال الفشل أسباب أن   في اعتقد

 كبير، أما اإلخفاق في حد ذاته ليس تار.يضره بشكل 

  سابعاً: مراحل التعلم المنظم ذاتياً 

( أن الطلبة يستخدمون عملياتهم الخاصة في التعلم ويكون وعيهم بذاتهم عند مستوى معين، ويستخدمون 0009يرى رزق )      

 معتقداتهم الدافعية، مما يسهم في جعلهم متعلمين ذاتياً، ويتم ذلك وفق عدد من المراحل وهي: 

 مرحلة التفكير والتأمل )التجهيز( -1

ى هذه المرحلة مرحلة وتع األهداف والتخطيط النشط؛ وذلك وفق ما يتم فيها وما أكدت عليه مختلف ويمكن أن يطلق عل      

النماذج المفسرة للتعلم المنظم ذاتياً السابقة الذكر؛ حيث تتضمن هذه المرحلة وتع األهداف المراد تحقيقها في عملية التعلم، 

لم، وتنشيط ما وراء المعرفة واإلمكانيات الشخصية التي تبدو مفيدة في وتخطيط وتنشيط المعرفة السابقة المرتبطة بمهمة التع

 (.42 -42، ص. 0009)في: رزق،  .عمليات التعلم للمهمة

وتتم هذه المرحلة في مراحل فرعية تتضمن عدد الخطوات األدائية كتحليل المهمة، وتحليل جوانب الدافعية الذاتية، وتحديد       

، وتحديد األهداف والتخطيط لالستراتيجيات التي من خاللها يمكن تحقيق تلك األهداف؛ كاستخدام شبكة المتطلبات ألداء المهمة

في هذه المرحلة عدد من األسئلة، والتي من خاللها يمكن أن  نفسهالمعلومات أو االعتماد على المراجع المكتبية، ويسأل المتعلم 

 يصل إلى معلومات مرتية عن هذه المرحلة.

 ما أولوياتي ومن أين أبداء؟-كيف أوزع وقتي؟ - ما أسئلتي واستفساراتي؟-  تماماتي واحتياجاتي؟ ما اه -

 (.42 -42، ص. 0009أين يجب أن يكون العمل؟ )في: رزق،  -

 مرحلة األداء  -2

وفيها يتداد الضبط الذاتي والمالحظة للسلوكيات الذاتية كعناصر أساسية لمرحلة األداء، والدخول في تنفيذ االستراتيجيات       

 التي تم تحديد مالمحها في مرحلة التأمل، وكذلك المالحظة للتقدم في األداء أو مدى اكتساب الخبرة في المهمة.

 نفسه عدد من األسئلة ومنها: وفي هذه المرحلة يسأل المتعلم      

هل أتقدم نحو تحقيق ما حددته من أهداف؟ وإذا كان الجواب بال؛ يسأل نفسه، ماذا يمكن فعله لجدولة تلك األهداف أو تغيير  -

 مدخل التعلم لتحقيقها؟

التي يجب أن أفعلها في بيئة  هل العناصر البيئية أو مكونات القاعة الدراسية مشتتة لالنتباه؟ وإذا كانت كذلك ما أوجه الضبط -

 هل عملي دون جدوى؟ وإذا كان كذلك فماذا أفعل لتيادة الدافعية؟ التعلم؟

 هل أنا محبط أو أشعر بالملل؟ وإذا كان كذلك فماذا أفعل ألحدد نشاطي للتعلم؟ -

 في العمل؟ هل أغوص في خضم من المعلومات؟ وإذا كان األمر كذلك فماذا عن االستراتيجيات التي أتبعها -

 (.42 -42، ص. 0009هل أنا متردد؟ وإذا كان األمر كذلك أين يجب أن أبحث عن مساعدة وطلب العون؟ )في: رزق،  -
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تشير إلى مرحلة محاوالت المتعلم لتنظيم الجوانب المعرفية والدافعية والسلوكية والسياق البيئي،  :لة التنظيم والضبطمرح -3

 بهدف االستغالل األمثل لها في تحقيق األهداف التي تم تحديدها، وتتضمن تلك المرحلة:

علم أسهل لالختيار المناسب المتمثل في إعادة ترتيب للمعلومات المتضمنة في العمل بما يجعل عملية الت الضبط والتنظيم -أ

لالستراتيجيات المعرفية، وتطبيقها بفاعلية سواء كانت االستراتيجيات الخاصة بمعالجة المعلومات على المستوى 

 (.(Schunk, 1990السطحي أو المتوسط أو العميق 

يتمثل في تنشيط الدافعية وآليات التعامل مع مشاعر الملل أو التعامل مع المشكالت والمواقف  :ضبط الدافعية وتنظيمها  -ب

عد على تحقيق األهداف العالقة التي تواجه عمليات التعلم، وهي من األمور المهمة في عملية التعلم نظرا ألنها تسا

 .التعليمية

م سلوكه ومالحظته له من خالل السجالت الدراسية، وطلب العون يتمثل في محاولة المتعلم لتنظي :ضبط السلوك وتنظيمه -ج

 (.42 -42، ص. 0009األكاديمي، واستراتيجية إدارة الوقت )في: رزق، 

يشير إلى تبط المتعلم للبيئة المادية واالجتماعية والنفسية التي يتم فيها التعلم، والتي تساعده على  :ضبط السياق وتنظيم -د

تركيت االنتباه ومنع المشتتات، كما تساعده على إكمال العمل دون الشعور بالملل، وهي من االستراتيجيات التي أكدت العديد من 

 (.42 -42، ص. 0009)في: رزق،  الدراسات على دورها في التعلم المنظم ذاتياً 

 مرحلة التفكير الذاتي والتأملي -1

ويمكن تسميتها المراقبة الذاتية أو التأمالت الذاتية، ويستخدم فيها ميكانيتم التغذية المرتدة، في هذه المرحلة تتضمن       

ر الطلبة، ومقارنة أداء المهمة ببعض المعايير التقييمات الذاتية وإصدار األحكام الذاتية على ما تم تعلمه، وانعكاس ذاتي لتفكي

لتقييم ذاتهم، وقد تكون تلك المعايير هي األهداف التي تم وتعها لعملية التعلم، ومدى التقدم في تحقيقها، ويحتمل في هذه 

ة تعلمهم، من خالل المرحلة أن يبحثوا عن أسباب األخطاء التي وقعوا فيها، ويحاولون تحليل مشكالتهم، ويكيفون أفعالهم لتياد

كما وقد أوتحت الكثير من الدراسات التي قامت بالبحث في العمليات التربوية ومنها  يف الطرق واالستراتيجيات للتعلم.تكي

إلى التمييت بين أربعة مستويات في تطور مهارات الطلبة،  (Puustinen & Pulkkinen, 2001بيستينين وبلكنيين )دراسة 

 المالحظة، والمحاكاة، والتحكم الذاتي، والتنظيم الذاتي؛ وتتم كاآلتي:: التعلم المنظم ذاتياً وهيا إلى لكي يصلو

 (المستوى األول: المالحظة )أسلوب النمذجة

تسجيالت الفيديو، أو األقراص  أي تعلم إحدى المهارات من خالل نموذج يمتلك الخبرة؛ مثال ذلك: التعلم من خالل      

لشرح مهارات لعبة كرة القدم من العب كرة قدم محترف، ويعتبر هنا نموذجا يكسب المتعلم بالتصور المرتبط المدمجة، مثال 

؛ عندما يستطيع المتعلم استنتاج المميتات الرئيسية للمهارة من خالل مالحظة سلوك النموذج بالمهارة، ويتم إنجاز هذه المرحلة

 (.p. 10 ,2001 ,Puustinen & Pulkkinenبة، وتوتيح عملية التعلم )حيث يلعب النموذج دوراً مهماً في إرشاد الطل

 المستوى الثاني: التقليد أو المحاكاة

الراجعة  وفي هذا المستوى يتعرف المتعلم على مهارته المعرفية األساسية، ويتم تعلمها في األغلب عن طريق التغذية      

بنموذج المهارات المعرفية المحفتة،  وهو يعطى الطلبة اإلحساس بكيفية إلمامه للتوجيه واإلرشاد، فالمعلم النموذج يمثل الخبرة،

ثم بعد ذلك يقوم بمناقشة األداء؛ حيث ال تتوقف العملية على إمداده للطلبة بالتغذية الراجعة فحسب، بل يعمل على أن يتمكن من 

 (.p. 10 ,2001 ,ulkkinenPuustinen & Pعملية تعلمهم، ويؤخذ ذلك كمعيار لتصحيح األداء ) تطوير
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 (المستوى الثالث: )التحكم الذاتي

ممارستهم بطريقة تلقائية،  وفي هذا المستوى يتعلم الطلبة إنجاز المهارات المعرفية بمفردهم، وبشكل نمطي؛ حيث تصبح      

تعلم االستراتيجيات المتمركتة  ومن خالل هذه المرحلة يتم اعتمادا على النموذج المعلم، والتمثيالت الشخصية كنموذج لألداء،

 & Puustinen)األساسية، كما تتضمن هذه المرحلة معرفة األهداف، والمراقبة الذاتية  حول مدى براعة تنفيذ المهارات

Pulkkinen, 2001, p. 10.) 

 المستوى الرابع )التنظيم الذاتي(

المهارات في الظروف  وفي هذا المستوى يصبح الفرد متكيفاً مع مهاراته بصورة ديناميكية، أي يصبح قادًرا على تطبيق      

المتغيرة، كما أنه يصبح قادراً على تعديل هدفه بدون حدوث مشاكل أو ترر ما؛ مثال على ذلك: العب الكرة الطائرة الذي 

Puustinen & Pulkkinen, 2001, ربه للكرة بمكان مؤثر حتى يحصل على نقطة )يمكنه االنتباه إلى أنه بإمكانه تغيير ت

p. 10.) 

 :ثامناً: خصائص الطلبة المنظمين ذاتياً 

 القدرة على تحديد األهداف -1

( أن الطلبة ذو التعلم المنظم ذاتياً يتميتون بمهارتهم في توجيه عمليات التعلم Zimmerman, 1998يشير زيمرمان )      

وإنجازاتهم؛ وذلك من خالل وتعهم أهدافاً تتحدى قدراتهم، وتطبيق االستراتيجيات المناسبة التي تساعدهم في تحقيق أهدافهم، 

وتعتبر المعرفة باالستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية ال تعتبر المحدد الوحيد لتحسين األداء وإنما البد من دافع يستثير 

 (.p. 664جيات )استخدام هذه االستراتي

 متعلمون استراتيجيون -2

إلى أنه يتميت الطلبة المنظمين ذاتياً عن أقرانهم بأن لهم معرفة باالستراتيجيات المعرفية  )Garcia 2015,جارسيا )وتشير       

بغيرها من المعلومات؛ )كالتنظيم، التوسيع، التسميع(، تساعدهم في اكتساب المعلومات، والمعرفة وتحويلها وتنظيمها وربطها 

كذلك لهم معرفة باستراتيجيات ما وراء المعرفة تمكنهم من معرفة كيف تعمل االستراتيجيات المعرفية ومتى تستخدم وتقييم 

 (.p. 356فعاليتها )

 يمتلكون دافعية لإلنجاز وفاعلية ذات مرتفعة -3

يمتلك الطلبة المنظمين ذاتياً دافعية أكبر لإلنجاز، وأكثر نشاطاً، وإتقان للتعلم، ويطلبون المساعدة من زمالئهم ومعلميهم       

عند الضرورة، أن الطلبة المنظمين ذاتياً يمتلكون دافعية تعلم تعكس تقيمهم للتعلم، وامتالكهم لإلرادة التي تساعدهم على توجيه 

 .(40، ص. 0002المعرفية والسلوكية خالل التعلم )في: رشوان، االستراتيجيات 

 لديهم وعي بالعمليات المعرفية -1

يرجع الوعي الذاتي الذي يمتلكه الطلبة المنظمين ذاتياً إلى أنهم أكثر ميالً لالحتفاظ بالسجالت التي ترصد أدائهم األكاديمي       

انات الذاتية التي يعدونها ألنفسهم حول ما يدرسون بالقاعة الدراسية، كما أن درجة في المجاالت المختلفة، بما فيها نتائج االمتح

وعي المتعلم لقدراته تؤدي دوراً مهما إلى وعيه بأدائه؛ لذلك فكلما كان المتعلم أكثر دقة في المراقبة الذاتية ألدائه فأن ذلك يؤثر 

 (.p. 45 ,0199 ,nZimmermaبشكل مباشر على استعداده لتنظيم أدائه ذاتياً )
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( أن الطلبة الذين يمتلكون التعلم المنظم ذاتياً يتميتون بأنهم أكثر تعاوناً عن 0042) إسماعيليذكر  :متعلمون متعاونون -5

غيرهم من الطلبة؛ حيث يتعاون الطلبة المنظمين ذاتياً مع بعضهم البعض أثناء عملهم، بغرض التشجيع على المثابرة وطلب 

( إلى أن الطلبة المنظمون ذاتياً يشتركون 0042ي )ويشير العنت  (.90والمعلمين عند الضرورة )ص.  المساعدة من التمالء

 في بعض الخصائص ومنها:

 أوالً: الجانب ما وراء معرفي

التنظيم، والمراقبة، والتقويم الذاتي لتعلمهم في المراحل المتعددة من عملية اكتساب  .التخطيط ووتع األهداف ألنفسهم -

 .التي في توئها يراقبون فعاليتهم في استخدام استراتيجيات تعلمهمالتحديد الواتح لمهامهم، ووتع المعايير  .التعلم

 .الوعي بقدراتهم وبنقاط تعفهم .التحكم بشكل ما وراء معرفي في تعلمهم لكي يحققون أهدافهم األكاديمية -

 .ن الذاكرةاستخدام استراتيجيات معرفية مختلفة مثل التكرار، والتسميع، والتفصيل، والتنظيم لتحقيق فهم أفضل، وتحسي -

 يثانياً: الجانب الدافع

 اإلحساس بالجدارة، والقوة، واالستقاللية. .القدرة على التفصيل، وبذل الجهد، والمثابرة في أداء العمل الدراسي -

 عندما يواجهون أي معوقات سواء المتصلة بظروف الدراسة أو المعلمين أو الكتب الدراسية فإنهم يجدون طريقاً للنجاح. -

 االقتراب من أي مهمة بثقة ومرونة. .بالكفاءة وفعالية الذاتاإلحساس  -

 ثالثاً: الجانب السلوكي

 تعتيت نفسهم بشكل ذاتي أثناء التعلم واألداء. انتقاء، وبناء، وتوليد البيئات التي تتيد تعلمهم. -

 .إدارة الوقت بكفاءة .استخدام المصادر المختلفة بشكل فعال من أجل تحقيق التعلم األفضل -
 

 Problem Solving Ability المحور الثاني: القدرة على حل المشكالت

إن الهدف األساسي من أي علم هو مساعدة اإلنسان في التغلب على المشكالت التي يمكن أن تواجهه، أثناء خوته خضم       

 (.   0040هذه الحياة؛ ومن ثم كانت وظيفة العلوم المختلفة )يوسف، 

رة حل المشكالت من المتغيرات المهمة داخل العملية التعليمية وخارجها؛ حيث حظي باهتمام عدد كبير من ويعد متغير القد      

الباحثين في علم النفس التربوي؛ حيث يعد من المهارات الضرورية التي تؤدي إلى تحفيت العمليات العقلية العليا لدى الطلبة، 

 (.41، ص.0044صفار، مما ينتج عنه زيادة تكيفهم وتحصيلهم العلمي )ال

 اوالً: مفهوم القدرة على حل المشكالت

( القدرة على حل المشكالت بأنها: "قدرة الفرد على اشتقاق نتائج من مقدمات معطاة، 0002ويعرف العدل وعبد الوهاب )      

وهو نوع من األداء يتقدم فيه الفرد بداية من الحقائق المقدمة وحتى الوصول إلى الحقائق المجهولة التي يود اكتشافها؛ وذلك عن 

 (.41والعوامل المتداخلة في المشكالت التي يقوم بحلها" )ص. طريق فهم وإدراك األسباب 

( بأنها: "مستوى تمكن الفرد من الوصول إلى الحل الصحيح من خالل اكتشاف العالقات 0044في حين يعرفها دسوقي )     

ت العقلية، والسلوكية بين الحقائق والمعلومات والمفاهيم المنظمة سابقاً، والمعطيات المقدمة عن طريق مجموعة من العمليا

 (.42)ص.الموجهة ألداء الفرد من أجل حل المشكلة" 
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( عرفا القدرة على حل Jaarsveld & Lachmann, 2017ولوشمان )ومن التعريفات ما ذكره كالً من جارسفيلد       

 واتحةيوجد طريقة  المشكالت بأنها: "عملية عقلية معرفية، تهدف إلى تحويل موقف معين إلى الهدف منشود، عندما ال

 (.p. 18ومتاحة لحل المشكلة" )

 ثانياً: أهمية القدرة على حل المشكالت 

 لالستعانة( إلى أن العديد من الطلبة يفتقرون إلى مهارات حل المشكالت في سن المراهقة، مما يدفعهم 0042يشير عليان )      

بأشخاص آخرين لمساعدتهم على حل مشكالتهم، بدالً من فهم جذور المشكلة لمنعها من الحدوث مستقبالً، وتكمن اهمية تنمية 

حل مشكالتهم  ةمسؤوليالقدرة على حل المشكالت في هذه المرحلة لكي يصبح الطلبة أكثر استقاللية، وقدرة على تحمل 

 بأنفسهم.     

 بالتعقيدات، ومليء مليء زمن في بها يتسلحوا أن للطلبة بد ال التي المهارات أهم من التالمشك حل مهارة وتعد      

كبيًرا وترورياً في  تحديًا يشكل المشكالت الدراسية المستقبلية لمواجهة الطلبة إعداد إن الحياة، كما مناحي شتى في بالمشكالت

 (.English & Kitsantas, 2013التعليمية ) العملية

الدراسية، وتنمية  البيئة فيوالنشاط  الحيوية لها إلى انبعاث حلول عن كما تؤدي مواجهة الطلبة للمشكالت وسعيهم للبحث      

ومن ثم تقييم  المشكلة، واألفكار حول اآلراء خاصة عند مشاركتهم في إبداء الطلبة مما يتيد من طاقات القدرات العقلية العليا،

الطلبة لمواجهة مشكالت  إعداد في بدورها تسهم والتي المشكالت، لهذه حلول إلى ذلك بعد للتوصلالمعطيات واألفكار، 

 (.20، ص.0044، ركتة)خارج المؤسسات التعليمية  الدراسة، وتعميمها على مشكالت الحياة

 ثالثاً: النظريات واالتجاهات الفكرية في القدرة على حل المشكالت

تتضمن القدرة على حل المشكالت عائق يستثير التوتر والقلق لدى الفرد مما يدفعه للمثابرة واإلنجاز حتى يتخلص من       

التأثير السلبي للموقف المعيق، وتتعدد وجهات النظر المفسرة لكيفية حدوث القدرة على حل المشكالت، لكنه ال يوجد نظرية 

 أكثرن، وبالرغم من ذلك يوجد هناك نظريات وتحت القدرة على حل المشكالت بشكل كاملة وشاملة لحل المشكالت حتى اآل

 (.000، ص. 0001شموال )في: التغلول والتغلول، 

 النظريات التي تناولتها معظم الدراسات واالتجاهات المعاصرة في القدرة على حل المشكالت ما يلي: أبرزومن       

 النظرية السلوكية )االرتباطية( 

يركت علماء النظرية السلوكية على االستجابات والعادات المتوفرة لدى الفرد والتي تعلمها سابقاً في مواجهة المواقف المشكلة   

التي يتعرض لها، ويعتقدون أن التفكير سلوك تمني يقوم على االرتباط لعمليات المحاولة والخطأ، وأن الفرد يستطيع التوصل 

محاولة والخطأ، وحسب ذلك فأن الطلبة يواجهون المشكلة بعدد من المثيرات ويحاولون حلها إلى حل المشكلة عن طريق ال

باالستجابات المترابطة الموجودة لديهم، وهكذا يفسرون المشكلة؛ حيث أنها تستثير االرتباطات السابقة، وإذا كانت الترابطات 

الفرد يحاول الوصول إلى الحل باستخدام العادات األتعف قوية فأن المشكلة تعتمد على مدى قوة هذه االرتباطات؛ حيث أن 

 (0044واألبسط، وينتقل تدريجياً إلى استخدام العادات األكثر قوة وتعقيداً، حتى الوصول إلى الحل المناسب )دسوقي، 

 طالت تنظرية الجش

نتيجة  Stressأو إجهاد  Tensionوفق لهذه النظرية فإن المشكالت اإلدراكية تظهر إلى الوجود عندما يحدث توتر       

التفاعل بين اإلدراك وعوامل التذكر، واالستجابة له في إطار معرفي، وعند التفكير بهدف حل مشكلة ما او بهدف فحصها من 
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زوايا مختلفة، وعند تقليب األمور إزاءها يبرز على السطح الحل الصحيح، وفي لحظة ما أقرب للحظة الفجائية وفقا لمبدأ 

حل المواقف المشكلة يعود إلى االستبصار، فالفرد يقوم بتنظيم مدركاته للمثيرات الموجودة االستبصار، فهم يرون أن جوهر 

 (.020 -022، ص. 0044والعالقات بينها )في: الشيخ و أخرس، 

ويرى علماء الجشطلت أن التفكير في حل المشكلة نوع من التنظيم االدراكي للعالم المحيط بالفرد، ويمكن فهمه من خالل       

رفة األسلوب الذي يتبعه الفرد في إدراك المثيرات التي يتضمنها مجاله اإلدراكي، وقد أدى هذا بالنهاية إلى اندماج فروض مع

 ,Dostal) كل من الترابطيين والجشطلتيين ليكونا معاً فيما بعد النموذج العام لتجهيت المعلومات كطريقة لحل المشكالت

2015.) 

 النظرية الما وراء معرفية:

تعد نظرية ما وراء المعرفة أحدث نظريات علم النفس التربوي والمعرفي المعاصر، وقد تطور االهتمام بهذا المفهوم في       

عقد الثمانينات وال يتال يلقى الكثير من االهتمام نظرا الرتباطه بنظريات الذكاء والتعلم واستراتيجيات حل المشكلة واتخاذ 

موتوعا للعديد من األبحاث والدراسات التي تنوعت في تناولها له؛ فلقد تناولت الدراسات القرار، وأصبح هذا المفهوم 

استراتيجيات ما وراء المعرفة وكذلك مهارات ما وراء المعرفة مرورا بنمو وتطور هذا المفهوم، وصوال إلى كيفية تطبيقه 

رفي على التخطيط قبل االنهماك في حل المشكالت، وتنظيم واستخدامه في عمليتي التعلم والتعليم، ويشتمل التفكير الما وراء مع

 (.4999اإلنسان لتفكيره أثناء تأديته لحل المشكالت، ومن ثم تقييم ادائه باكتمال حل المشكلة المطلوبة )التيات، 

 .يط، والمراقبة والرصد، والتقييمفي التخط Metacognitionوتتمثل مهارات "ما وراء المعرفة" 

  المعلومات نظرية معالجة

يشير علماء هذه النظرية أن االفتراض القائل بوجود تشابه بين العمليات الفكرية والنشاط المعرفي اإلنساني وبين عمل       

الحاسبات اإللكترونية؛ حيث يفسرون عمليات التفكير وحل المشكلة باستخدام بعض التصميمات المتبعة في برامج الكمبيوتر؛ 

تفكيري، ومن ثم تجريب الخطوات في كمبيوتر تمثيلي، لمعرفة مدى نجاحه في محاكات  وذلك بتحديد الخطوات في أي نشاط

النشاط التفكيري لإلنسان، عندما تعمل المشكلة على أثارة بعض هذه الترابطات أكثر من غيرها، مع تضمين واتح؛ وهو 

لتمييت بين مواقف الفشل ومواقف النجاح، صعوبة المشكلة التي سوف تعتمد على مدى قوة الترابطات المعقدة، مع الميل إلى ا

والتي تعمل كعامل تعتيت، وباختصار شديد فإن هذه الرؤية تؤكد على استحضار التعلم السابق الستخدامه في الموقف المشكل، 

 (.42، ص. 0044فاالستجابات تحدث عبر مراحل متسلسلة من المعالجات )اندريجاني، 

 يقوم هذا النموذج على افتراتات وهي: ووفق منظور تجهيت المعلومات      

 االنتباه للمثيرات البيئية عملية محدودة وإرادية وانتقائية أي تقوم على االختيار االنتقائي للمثيرات. -4

مستوى األداء في حل أي مشكلة أو مهمة من مهام أو دالة مشتركة يكون حسب نوعية البيانات المتاحة، وتنوع مصادر  -0

علومات، وكال من المعلومات البيئية الفورية المتاحة والمحتوى الكامن في الذاكرة قصيرة المدى التي تجهيت أو إعداد الم

 تشكل جتءا من هذه المعلومات.

هناك بعض القيود أو الحدود إلمكانات التجهيت أو اإلعداد أو المعالجة وعندما تتطلب المهمة او المشكلة زيادة هذه  -2

قصيرة المدى، يتجه مستوى األداء تدريجيا إلى الهبوط على الرغم من أن األداء قد  الحدود أو الضغط على الذاكرة

 يتعرض لهبوط مفاجئ في ظل بعض الظروف المعينة األخرى.
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عمليات إعداد وتجهيت المعلومات تتطلب االحتفاظ بالمحتوى في الذاكرة قصيرة المدى، ومعالجة هذا المحتوى في إطار  -1

 تاحة.اإلمكانات المحدودة الم

تدخل المعلومات وتسترجع إلى ومن الذاكرة طويلة المدى والتي تنطوي على سعة غير محدودة، ودخول المعلومات إلى  -2

الذاكرة طويلة المدى يتطلب إمكانات تجهيتية معينة؛ حيث أنه عند استعادة بعض المعلومات التي تتطلب الحد األدنى 

 حدث نوع من الفشل في استعادة تلك المعلومات.من المعالجة في الذاكرة طويلة المدى ربما ي

تحدث الخطوات الرئيسية لإلعداد أو التجهيت والمعالجة عند حل المشكالت بشكل شديد االتساق بالتتامن أو بالتعاقب أو  -2

 بكالهما.

 رابعاً: أنواع المشكالت

يف المشكالت بناء على عدد من األبعاد فيما تختلف المشكالت من حيث نوعيتها وأبعادها؛ لذلك حاول بعض الباحثين تصن      

 يلي استعراض لبعض من هذه التصنيفات:

( بوتع تصنيف ألنواع المشكالت بناء على Loyens, magda & Rikers, 2008قامت لوينس وماجدا وريكيرس )     

 مستوى وتوحها:

المشكالت جيدة الحصر: وتمتاز بوجود أدوات محددة إليجاد الحل؛ حيث أن البدائل الضرورية للحل متوفرة في  -1

 معطياتها، وتتميت بأن أهدافها واتحة وطريق حل المشكلة فيها محدد جيداً. 

كما تحتوي المشكالت المحصورة سيئة الحصر: وتتميت بأنها غير واتحة الهدف، وطريق حل المشكلة غير محدد،  -2

على أكثر من طريقة إليجاد الحل، باإلتافة إلى أنها تحتاج إلى الكثير من المعالجات المعرفية، ألنها تتطلب من 

المتعلم تنشيط خططه العقلية المناسبة في الذاكرة طويلة المدى واستدعائها، كما أن معطياتها تتضمن القليل من 

 .المعلومات التي يمكن استخدامها في الحل

( خمسة أنواع من المشكالت حسب درجة وتوح المعطيات واألهداف وانعكاس ذلك على إمكانية 0040كما حدد العتوم )     

 الحل وهي:

 المعطيات واألهداف الواتحة المحددة ويتوقع أن يكون الحل سهالً جداً. -4

 عوبة.المعطيات واتحة جداً واألهداف غير محددة، ويتوقع أن يكون الحل ممكناً ولكن بص -0

 المعطيات غير واتحة واألهداف محددة وواتحة، ويتوقع أن يكون الحل ممكناً ولكن بصعوبة. -2

 المعطيات واألهداف غير واتحة وغير محددة، ويتوقع أن يكون الحل صعباً. -1

مشكالت االستبصار؛ وهي مشكالت لها حل ولكن االنتقال من المعطيات إلى األهداف يحتاج إلى درجة عالية من  -2

 (.11فكير والتأمل وإدراك العالقة بين المعطيات والوسائل، ليصل الفرد إلى الحل بصورة مفاجئة )ص. الت

 خامساً: خطوات القدرة على حل المشكالت

ال يوجد خطوات شاملة ومحددة لدى علماء النفس حول عدد وترتيب الخطوات التي يبنى عليها التفكير في حل المشكالت       

المطلوب، ويرجع ذلك إلى اختالف النظريات التي يعتمد عليها العلماء في تحديد خطوات حل المشكالت،  للوصول إلى الحل

، ص. 0001ومع ذلك يوجد خطوات متسلسلة مشتركة اتفق عليها معظم الباحثين في حل المشكالت )في: التغلول والتغلول، 

201.) 
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( وروجيرب Snowmanوسنومان ) Solso)أمثال سولسو )( إلى أن العديد من العلماء من 0040ويذكر سعد )      

(Ruggierp( ويكوفش )Yekovich:قد اتفقوا على خمس خطوات أساسية متبعه في حل المشكلة على النحو التالي ) 

   Identifying the Problemالخطوة األولى: تحديد المشكلة 

تعتبر هذه الخطوة أولى خطوات حل المشكلة وأهمها لفهم المشكلة؛ وذلك من خالل االعتراف بوجود مشكلة، والشعور بها       

وصياغتها بشكل محدد، وواتح ال لبس فيه، وال يحتمل تفسيرات متعددة، وتتمثل في إيجاد موقع المشكلة المعيقة من البيانات 

المرغوب، مما يشعر الفرد بالتحدي، والرغبة في تحديد المشكلة، وعناصرها، ومحاولة فهمها المعطاة، وتحديد الهدف الرئيسي 

 من خالل جمع بيانات أولية عنها.

  Representing the Problem الخطوة الثانية: تمثيل المشكلة

ة التي تسهم بطريقة ما في وهي الخطوة التي تلي الشعور بالمشكلة، وتتضمن قرارات، وتحديد مجموعة األهداف الفرعي      

إمكانية حل المشكلة وإزالتها، من خالل بناء مفهوم خاص للمشكلة من قبل من يقوم بحلها، وتحديد العناصر الرئيسية، مما يتيح 

 رسم حدودها وتميتها عن سواها.

 Gather Informationالخطوة الثالثة: جمع المعلومات 

وتتمثل في البحث عن أكبر عدد من الحلول الممكنة للمشكلة؛ حيث تمتاز بالتنوع والتباعد ومحاولة المتعلم اإلتيان بشيء لم       

 .برات السابقةيسبقه إليه أحد، من خالل جمع معلومات عن المشكلة، وغالباً ما تكون المعرفة أو الخ

 Generate a solutionالخطوة الرابعة: توليد الحل 

من الحلول المطلوبة  أكثرإيجاد الحل األمثل، واتخاذ القرار المناسب، ويحدث ذلك عن طريق إيجاد االهتمام حول واحد أو       

والقابلة للتطبيق في توء اإلمكانات المتاحة، وخالل هذه المرحلة يتم مقارنة البدائل من حيث المتايا وتحديد عيوب كل بديل 

ينتج من تطبيقه مستوى  وفيما يلي قائمة بموصفات البديل األمثل: النسبي لكل المتايا والعيوب.على حدة؛ وذلك تمن الوزن 

 بسيط وسهل الفهم. يحقق الهدف من تطبيقه. يوفر الوقت. عالي من اإلنتاجية.

 Implement and evaluate the solutionالخطوة الخامسة: تنفيذ الحل وتقويمه 

 رة على حل المشكالت؛ وهي على النحو التالي:    ويوجد هناك مراحل للقد      

القدرة على إعادة صياغة المشكلة والهدف إلعطاء صور مختلفة للحل؛ مثال توجد عدة طرق لتيادة التحصيل الدراسي  -4

 في الرياتيات واإلحصاء، ويمكن إعادة تعريف هذه المشكلة بحيث تتضمن طرقاً أخرى لتيادة التحصيل.

حاولة، الذي يتميت بأنه أحد أفضل المؤشرات للنجاح في حل المشكالت حتى الوصول إلى حل جيد الدور الناقد للم -0

للمشكلة؛ مثال على ذلك عندما نشجع الطلبة على القيام ببحث عن حل صعب إلحدى المهام، فإننا نطلب منهم عدم القيام 

 ى التفكير بالحل.بالبدء بالبحث عندما يكون الحل غير واتح وفي هذه الحالة يندفعون إل

 استخدام تمثيل كيفي للمشكلة من الخرائط الذهنية والنماذج حتى يساعد على الفهم. -2

 استيعاب وجهات النظر األخرى لتيادة الحصيلة الثقافية، مما يتيد من ذخيرة المعلومات حول حل المشكلة. -1

تتضمن عدة جوانب يمكن أن تتضح من اختيار أفضل استراتيجية حسب نوع المشكلة؛ مثال على ذلك، المشكلة التي  -2

 (.244 – 201، ص. 0000خالل مصفوفة استراتيجيات تناسب هذا النوع من المشكالت )في: منسي، 
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 سادساً: العوامل المؤثرة في القدرة على حل المشكالت

صور استجابات غير مالئمة،  تواجه عملية القدرة على حل المشكالت العديد من العوامل التي تعيق الحل، ألنها تؤدي إلى      

بعضها يكون متعلقاً بالفرد الذي يقوم بحل المشكلة، وبعضها اآلخر يتعلق بطبيعة المشكلة، ويعتبر حل المشكالت يعتبر نوع من 

 .English & Kitsantas, 2013))اإلنجاز، وبناء على ذلك يخضع لنفس المؤثرات التي تؤثر على أنماط أخرى من السلوك 

 التي تؤثر في القدرة على حل المشكالت والمتعلقة بالفرد القائم بالحلالعوامل 

 االنتقال -1

يشير إلى مصطلح االنتقال لتوتيح ظاهرة نقل المعرفة من موقف إلى آخر وهذا االنتقال قد يكون إيجابياً أو سلبياً       

أثر معارف الفرد وتجاربه وخبراته السابقة ( أن الباحثين اطلقوا على 0002ويرى العدل وعبد الوهاب )(.0041)القريشي، 

" تحديداً على الخبرات السابقة اإليجابية في التعلم وحل المشكالت؛ Positive Transfer "الناجحة مصطلح االنتقال الموجب

حيث أنه في بعض األحيان يؤدي تحسن تطوير الخبرات السابقة إلى التأثير إيجابياً في القدرة العامة لحل المشكلة لدى الفرد، 

وكيفية التوصل إلى أسس ومفاهيم المشكلة، باإلتافة إلى أنه ينمي بعض المهارات األساسية؛ مثل تركيت االنتباه، واالنتقاء، 

وقد يحدث في بعض األحيان ما يعيق االستعداد الناتج عن التعلم حل المشكلة عندما تكون استجابة الفرد جامده وغير مرنه، 

السابقة  وعندما تحبط الخبرة السابقة عند تعلم شيء جديد أوحل المشكلة، ويطلق علماء النفس على هذا التأثر السلبي للخبرة

 (.2)ص.  Negative Transfer"مصطلح" االنتقال السالب 

 التحيز االنفعالي -2

يوجد هناك عدة عوامل خارجية تؤثر في القدرة على حل المشكالت؛ مثل القلق واإلحباط الناتج عن عملية حل المشكلة       

اعر فإنها تعيق عملية الوصول إلى الحل المناسب نفسها أو من مصادر أخرى في البيئية في نفس الوقت، وعند ظهور هذه المش

للمشكلة، فالقلق الشديد قد يعيق من قدرة الفرد على االستذكار بصورة جيده قبل االختبار، كما أن اإلحباط الناتج عن حل 

نافسة المشكلة قد يعوق الوصول إلى حل باقي مهام، ويوجد بعض العوامل اإليجابية قد تساعد على حل المشكالت؛ كالم

 ،0044في: دسوقي، والرغبة الشديدة في النجاح لدى الفرد، مما يسهم في رفع مستوى فعاليته عن غيره في حل المشكالت )

 (.49ص. 

 الدافعية ومستوى االستثارة -3

اإلنجاز على أن دافعية الفرد التي تنشط القوى وتحفت الهمم وتوجه النشاط والعمل، من أهم الجوانب التي تؤثر في مستوى       

، 0044)في: دسوقي،  مختلف األنشطة ومهام، فإذا انخفضت الدافعية لدى القائم بالحل فإنه ال يتمكن من مواجهة المشكالت

 (.49ص. 

 البنية المعرفية -1

الفرد الذي يمتلك رصيد عال من المعرفة يمكن أن يحرز تقدماً ملحوظاً عند تنفيذ حل المشكالت؛ حيث أن المعرفة       

المتتايدة تؤدي إلى تنظيم أكثر فاعلية لمحاوالت الحل، وبالتالي إلى تخفيف العبء على الذاكرة قصيرة المدى خالل النشاط 

 (.00، ص. 0044 الفعلي عند حل المشكالت )في: دسوقي،
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 العمر -1

أن القدرة على حل المشكالت تتقدم وتتطور عبر مراحل النمو لدى اإلنسان، فقدرة الطفل على حل المشكالت تتطور مع       

تقدم العمر، وترجع التيادة في قدرة األفراد األكبر سناً على حل المشكالت سواء بالنسبة لمشكالت المحاولة والخطأ أو بالنسبة 

المعرفي لديهم، كما قد تصبح استفادتهم من مختلف التجارب والمواقف أفضل في محاولة  لمشكالت االستبصار إلى تطور النمو

 (.02، ص. 0044)في: دسوقي، توظيف هذه االستفادة وفقاً لطبيعة الموقف المشكل 

 العوامل المؤثرة في القدرة على حل المشكالت والمتعلقة بخصائص الموقف المشكل

؛ ومنها والمتعلقة بخصائص الموقف المشكلحل المشكلة تعوق الوصول إلى هناك بعض العوائق أو العوامل السلبية التي 

 :المؤثرات المعرفية اآلتية

 الثبات الوظيفي -1

مه يعد الثبات الوظيفي أحد المعوقات الرئيسية المتصلة بالموقف المشكل، ويرجع ذلك إلى أن الفرد يعاني من استخدا      

لموتوعات بطرق معينة، ووظيفة الموتوع تثبت عن طريق تجربته السابقة معها، وقد كان عالم مدرسة الجشتالت دنكر 

Dunker مثل المشكلة عند وظيفته التقليدية، ت هو أول من اطلق مفهوم الثبات الوظيفي، وفيه يعمد الفرد إلى التثبيت في

أنها تؤدي إلى حلول سريعة وصحيحة، ويقصد بهذا الثبات في التفكير باالتجاه  والتمسك بنفس الفروض والتوقعات التي يعتقد

ص.  ،0044)في: الشيخ و أخرس،  الشيءإلى ترميت شيء ما في أداء وظيفته التقليدية، والفشل في رؤية وظيفة جديدة لهذا 

020.) 

 تقديم أو عرض المشكلة -2

روتة للمشكلة أولى الخطوات في حل المشكلة، والفكرة في ذلك هي أن تعتبر خطوة تفسير المعلومات المقدمة أو المع      

المحاوالت المبدئية لحل المشكالت يقوم على المحددات األساسية التي تكون المشكلة، ومن ثم فإن الفرد في الموقف المشكل 

دة أو غير ددات قد تكون مساعيحاول أن يكشف المحددات المقدمة في التركيب أو التكوين األساسي للمشكلة، وأن هذه المح

 (.140-102، ص. 4999)في: التيات، . مساعدة في حل المشكلة

 التلميحات  -3

إن إعداد الفرد القائم بحل المشكلة بتلميحه معينة تؤدي إلى إحداث تغيير في الموقف المشكل ينشأ عن تقديم عنصر جديد،       

وعادة ما يتم تقديم تلميحه لمساعدة الفرد القائم بحل المشكلة، وعلى الرغم من أن التلميحة قد ال تؤثر في الموقف المشكل؛ حيث 

ما قورنت بتقديمها عندما يكون الفرد خارج  إذاصبح أقل عندما تقدم أثناء محاولة الفرد في حل المشكلة أن فاعلية التلميحه ت

 (.140-102، ص. 4999الموقف المشكل أو معاودة الفرد لحل المشكلة بعد فترة الراحة )في: التيات، 

 مألوفية الحل  -1

بصفة عامة فإن المشكلة تصبح أسهل وأيسر في الحل عندما تقوم حلولها على إنتاج األفكار األكثر ألفة بالنسبة لألفراد،       

ومألوفية األفكار من العوامل التي تسهم في زيادة فاعلية وسعة الذاكرة طويلة المدى، ومع ذلك ال يمكن القول بأن مألوفية 

ترجاعها؛ ذلك ألن الفقرات األكثر مألوفية أيسر في االستدعاء بسبب اشتراكها في كثير من األفكار هي األساس في أسبقية اس

 .(140-144، ص. 4999العالقات التي تربط بينها وبين غيرها من الفقرات في الذاكرة طويلة المدى )في: التيات 
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 المواقف واالتجاهات التي تؤدي لإلبداع في حل المشكالت

( بين مواقف واتجاهات تؤدي إلى األبداع في القدرة Jaarsveld & Lachmann, 2017لوشمان )د وويميت جارسفيل      

 على حل المشكالت، ومواقف واتجاهات سلبية تؤدي إلى إعاقة التوصل إلى حلول للمشكلة فيما يلي:

 المواقف واالتجاهات التي تؤدي إلى اإلبداع في حل المشكالت -1

يؤدي الفضول وحب االستطالع، وقبول التحدي للمشكلة واالعتقاد بأن كل المشكالت لها حلول، وعدم االكتفاء بإصدار       

األحكام المسبقة واالنتقادات، وإعطاء قيمة لألشياء غير المهمة من وجهة نظر اآلخرين، واعتبار المشكلة خطوة نحو التطوير 

لة على أنها حل أيضاً، وقد يكون وجود المشكلة مثير وممتع عند البعض إلى اإلبداع في حل والتحسين، ويمكن النظر إلى المشك

 المشكالت.

  المواقف واالتجاهات السلبية التي تعيق التوصل إلى حلول للمشكالت -2

، وعدم الثقة بالقدرة تجنب مواجهة المشكلة، وعدم االعتراف بوجودها أحيانا أخرى، أو إنكار تأثيرها أو التقليل من أهميتها      

بوجهة نظر اآلخرين وبما  أكثرعلى إيجاد حل لهذه المشكلة، وعدم اإليمان بأنه قادر على اإلبداع، وتوقع الفشل، واالهتمام 

 (.Jaarsveld & Lachmann, 2017, p. 8-11يفكرون )

 

 البحوث والدراسات السابقة. 3

 المنظم ذاتياً أوالً: دراسات وبحوث تناولت استراتيجيات التعلم 

( والتي فحصت العالقة بين كل من الكفاءة الذاتية والتعلم واألداء Andrew & Vialle, 1998دراسة أندرو وفيالي )      

( طالباً وطالبة، استخدم 202األكاديمي وخاصة استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً لطالب األول تمريض على عينة قوامها )

عليهم استبيان العوامل المحفتة للتعلم كما استخدم مقياس الكفاءة الذاتية، ومقياس التعلم المنظم ذاتياً، المنهج الوصفي، وطبق 

ومقياس األداء األكاديمي، وتوصلت الدراسة إلى أن استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً ساعدت الطلبة الذين استخدموها على تقوية 

أظهرت النتائج وجود عالقة دالة إحصائياً بين التنظيم الذاتي والكفاءة الذاتية والتحصيل  الكفاءة الذاتية والتحصيل الدراسي، كما

الدراسي؛ حيث وجد أن الطلبة الذين يملكون مستوى منخفض من استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً والكفاءة الذاتية يكون 

 تحصيلهم أقل.

عن طبيعة العالقة بين كل من فعالية الذات اللغوية، وأبعاد ما وراء  ( إلى الكشف0002وتهدف دراسة حسانين وعاشور )      

الفهم، واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، لدى عينة من طالب الجامعة، وبحث الفروق القائمة بين طالب التخصصات العلمية 

 ،وطالب التخصصات األدبية من جهة وبين مرتفعي ومنخفضي التحصيل الدراسي من جهة أخرى

( طالبا وطالبة من طالب كلية التربية جامعة بنها، وطبق مقياس فعالية الذات اللغوية ومقياس 091وشملت عينة الدراسة ) 

استراتيجيات التنظيم الذاتي، واستخدم األساليب اإلحصائية المناسبة، ومن بين النتائج التي كشفت عنها الدراسة وجود فروق 

العلمية وطالب الشعب األدبية في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، وكانت الفروق دالة إحصائياً دالة إحصائياً بين طالب الشعب 

 لصالح طالب الشعب العلمية.
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( بإجراء دراسة هدفت إلى التعرف على الفروق في استخدام مهارات التعلم المنظم ذاتياً بين طلبة 0001كما قام الدباس )      

وطلبة الصف األول ثانوي من ذوي التحصيل المرتفع وذوي التحصيل المتدني في تخصصات علمية  السنة األولى الجامعية

( طالباً وطالبة، واستخدم أداة قياس مهارات التنظيم الذاتي، 010وأدبية، استخدم المنهج الوصفي، وطبق على عينة مكونه من )

تخداماً الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً من التخصصات وتوصلت النتائج إلى أن الطلبة ذوي التخصصات العلمية أكثر اس

األدبية، كما أظهرت النتائج أن طلبة التخصصات العلمية يعتبرون أن خصائصهم الشخصية هي من المعوقات التي تعيق 

 استخدامهم لمهارات التعلم المنظم ذاتياً. 

بين التعلم المنظم ذاتياً وفاعلية الذات لدى المتفوقين دراسياً ( دراسة هدفت إلى التعرف على العالقة 0009وأجرى رزق )      

والعاديين والبحث عن الفروق بين الجنسين وبين الكليات والفرق الدراسية،  واستخدم المنهج الوصفي، وأجريت الدراسة على 

الدراسة إلى وجود عالقة موجبة دالة  ( طالباً وطالبة، كما طبق مقياس التعلم المنظم ذاتياً ومقياس فاعلية الذات، وتوصلت014)

تربية(  -إحصائياً بين أبعاد التعلم المنظم ذاتياً وبين أبعاد فاعلية الذات، كما يوجد تأثير دال إحصائياً لنوع الكلية )طب بشري 

التحكم في الضغوط على أبعاد التنظيم الذاتي وفاعلية الذات ومنها الثقة بالنفس، والصمود امام خبرات الفشل، والمقدرة على 

 والمثابر والفاعلية العامة.    

( بإجراء دراسة هدفت إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً في توء 0040وقام الحسينان )      

منطقة الرياض  نموذج بينترش والتحصيل الدراسي واألسلوب المفضل للتعلم لدى طالب الصفين الثاني والثالث ثانوي في

 -والقصيم، وكذلك الكشف عن الفروق في التعلم المنظم ذاتياً في توء نموذج بينترش باختالف التخصص الدراسي )نظري 

( طالباً من طالب الرياض والقصيم، تم اختيارهم بأسلوب العينة 249علمي(، واستخدم المنهج الوصفي، وبلغت عينة الدراسة )

دة المراحل، واستخدم مقياس التعلم المنظم ذاتياً، ومقياس األسلوب المفضل للتعلم، وباستخدام أدوات العشوائية العنقودية متعد

الدراسة من المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، ومعامل ارتباط بيرسون، واختبار )ت(، وأشارت النتائج إلى عدم وجود 

منظم ذاتياً والتحصيل الدراسي، ووجود فروق دالة إحصائياً بين طالب عالقه موجبة دالة إحصائياً بين استراتيجيات التعلم ال

 التخصصات النظرية والتخصصات العلمية في متوسطات التعلم المنظم ذاتياً لصالح التخصصات العلمية.

تغيرات ( إلى التعرف على التنظيم الذاتي المعرفي لدى طلبة الجامعة وعالقته ببعض الم0042وهدفت دراسة سمين )      

( طالباً وطالبة تم اختيارهم عشوائياً من تخصصات علمية 200الدراسية، واستخدام المنهج الوصفي، تكونت عينة البحث من )

وإنسانية، تم تطبيق مقياس التنظيم الذاتي المعرفي، وباستخدام عدد من األساليب اإلحصائية منها المتوسط الحسابي، 

، وتوصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين طلبة الصفوف الرابعة عند T- Testواالنحراف المعياري، واختبار 

مقارنة درجاتهم مع درجات طلبة الصفوف األولى وكانت الفروق دالة لصالح الصفوف الرابعة، كما توجد فروق دالة داللة 

صل عليه أقرانهم ذوي التخصص إحصائياً لصالح الطلبة ذوي التخصص العلمي؛ حيث حصلوا على درجات أعلى مما ح

 اإلنساني في التنظيم الذاتي المعرفي.

( إلى الكشف عن العالقة بين السيطرة الدماغية والتعلم المنظم ذاتياً، ومعرفة ما 0042كما هدفت دراسة جاد هللا والتقاد )      

إذا كان هناك فروقاً بين طلبة الصف الثامن في مستوى هذين المتغيرين تعتى إلى الجنس ونوع التعليم، واستخدم المنهج 

طالباً وطالبة، طبق مقياس السيطرة الدماغية، ومقياس التعلم المنظم ذاتياً، واستخدم ( 110الوصفي، وشملت العينة )

، T- Testاإلحصاءات الوصفية من متوسط حسابي، وانحراف معياري، وتكرار، ومعامل االرتباط بيرسون، واختبار 
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(، ووجود عالقة %12اتياً بنسبة )وتوصلت النتائج إلى أن معظم الطلبة مستخدمون جيدون الستراتيجيات التعلم المنظم ذ

ارتباطيه سالبة بين السيطرة المعرفية والتعلم المنظم ذاتياً، وعدم وجود فروق ذات دالله إحصائية بين الطلبة في مستوى التعلم 

 المنظم ذاتياً تعتى لمتغير نوع التعليم.

درجة االستعداد له والفروق فيهما حسب النوع ( إلى دراسة مهارات التعلم الموجه ذاتياً و0042وهدف بحث سحلول )      

( من طلبة جامعة التقازيق، 090والتخصص الدراسي والمستوى الدراسي، واستخدم المنهج الوصفي، وتكونت العينة من )

ات طبق عليهم مقياس التعلم الموجه ذاتياً، ومقياس درجة االستعداد للتعلم الموجه ذاتياً، واستخدم المتوسطات، واالنحراف

المعيارية، واختبار "ت" لدى عينتين مستقلتين، وتحليل االنحدار، وتوصلت نتائج الدراسة إلى توفر مهارات التعلم الموجه ذاتياً 

لدى طلبة جامعة التقازيق بدرجة متوسطة، كما أن درجة استعداد طلبة جامعة التقازيق للتعلم الموجه ذاتياً منخفضة، ووجود 

ن طلبة التخصص العلمي، وطلبة التخصص األدبي بجامعة التقازيق في مهارات التعلم الموجه ذاتياً فروق دالة إحصائياً بي

 لصالح طلبة التخصص العلمي.

( دراسة هدفت إلى الكشف عن عالقة التعلم المنظم ذاتياً بالتحصيل الدراسي، ومدى اختالفه 0042وأجرى العنتي )      

( 140علوم واآلداب بالقريات، استخدم المنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من )باختالف الجنس والتخصص لدى طلبة ال

طالباً وطالبة من طلبة كلية العلوم واآلداب بالقريات، وباستخدام مقياس استراتيجيات التنظيم الذاتي، واألساليب اإلحصائية 

أداء الطلبة تعتى لمتغير التخصص لصالح  المناسبة، خلصت نتائج الدراسة إلى أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في

 التخصص العلمي.

كانت  إذا( إلى الكشف عن مستوى امتالك طلبة الجامعة لمكونات التعلم المنظم ذاتياً، وما 0042وهدفت دراسة القصيرين )      

( طالباً وطالبة من 200المنهج الوصفي المقارن، وتكونت عينة الدراسة ) التخصص، استخدم باختالفهذه المكونات تختلف 

طلبة البكالوريوس بجامعة حائل، ولتحقيق اهداف الدراسة استخدم مقياس التعلم المنظم ذاتياً، وباستخدام االساليب االحصائية 

 م ذاتياً لصالح التخصصات اإلنسانية.المناسبة، اسفرت النتائج عن وجود فروق دالة احصائياً في مكونات التعلم المنظ

 ثانياً: دراسات وبحوث تناولت القدرة على حل المشكالت

( إلى تقصي العالقة بين كالً من الجنس والتخصص والمعدل التراكمي باالستراتيجيات 4992تهدف دراسة الشنيقات )      

( طالباً وطالبة من التخصصات 112نت العينة من )المستخدمة في حل المشكالت الشخصية، واستخدام المنهج الوصفي، وتكو

العلمية واإلنسانية والمهنية، وطبق مقياس حل المشكالت لهنبر وبترسون، وباستخدام المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

 للمجموع، توصلت النتائج إلى عدم وجود أثر ذا داللة إحصائية للتخصص على أي من استراتيجيات حل المشكالت.

( دراسة هدفت إلى الكشف عن قوة السيطرة المعرفية وعالقتها بالقدرة على حل المشكالت، 0001وأجرى النرش )      

( طالباً وطالبة بالفرقة األولى بكلية التربية ببورسعيد من األقسام العلمية 020واستخدم المنهج الوصفي، وتكونت العينة من )

المعرفية لطالب الجامعة، ومقياس القدرة على حل المشكالت، وطبق األسلوب  واألدبية، واستخدم مقياس قوة السيطرة

اإلحصائي المتوسط، واالنحراف المعياري، واختبار )ت(، ومعامل بيرسون، تم التوصل إلى وجود عالقة ارتباطية دالة 

ت، واختالف العالقة بين قوة إحصائياً بين درجات الطالب في قوة السيطرة المعرفية ودرجاتهم في القدرة على حل المشكال

 السيطرة المعرفية والقدرة على حل المشكالت باختالف التخصص.
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( إلى معرفة أثر كل من الذكاء العاطفي والقدرة على حل المشكالت في التحصيل 0042وهدفت دراسة طالفحة )      

االجتماعي والتخصص، واستخدم المنهج الشبه األكاديمي لدى طلبة السنة الجامعية األولى في جامعة مؤتة، تبعاً للنوع  

( طالباً وطالبة، وطبق مقياس الذكاء العاطفي، ومقياس حل المشكالت، وباستخدام األساليب 112تجريبي، وتكونت العينة من )

درة على اإلحصائية توصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين طلبة التخصصات العلمية والتخصصات اإلنسانية في الق

 حل المشكالت وأبعادها )الثقة، والتجنب، والضبط الشخصي( لصالح طلبة التخصصات العلمية.

( إلى بحث أثر استخدام الخرائط الذهنية في تنمية التحصيل والقدرة على حل المشكالت 0041وهدفت دراسة أحمد )      

دم المنهج التجريبي، توصلت نتائج الدراسة إلى وجود الرياتية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية منخفضي التحصيل، واستخ

فروق دالة إحصائياً بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية منخفضي التحصيل ودرجات تالميذ المجموعة الضابطة 

ة على تنفيذ منخفضي التحصيل في تطبيق االختبار البعدي في القدرة على حل المشكلة، والتخطيط لحل المشكلة، ومهارة القدر

 الحل لصالح المجموعة التجريبية.

( بدراسة هدفت إلى الكشف عن دور مرونة األنا في عالقتها بالقلق Jun & Lee, 2017وقام كالً من جون ولي )      

 االجتماعي و القدرة على حل المشكالت لدى طلبة التمريض في كوريا الجنوبية، استخدم المنهج الوصفي االرتباطي، وتكونت

( ذكور وإناث من طلبة التمريض في ثالث برامج للتمريض في كوريا الجنوبية، وتم تطبيق مقياس لمرونة 209العينة من )

األنا ومقياس للقلق االجتماعي، ومقياس القدرة على حل المشكالت، واستخدمت األساليب اإلحصائية المناسبة، وخلصت نتائج 

الوساطة بين القلق االجتماعي، والقدرة على حل المشكالت، كذلك إلى وجود عالقة الدراسة إلى أن لمرونة األنا تلعب دور 

سالبة داله إحصائياً بين مرونة األنا، وبين القلق االجتماعي، ووجود عالقة إيجابية بين مرونة األنا وبين القدرة على حل 

 وبين القلق االجتماعي.  المشكالت، ووجود عالقة سالبة دالة إحصائيًا بين القدرة على حل المشكالت

( إلى الكشف عن الكفاءة الذاتية ومهارة حل المشكالت والعالقة بينهما لدى طلبة جامعة 0042وتهدف دراسة العرسان )      

( طالبة، وتم استخدام مقياسين هما؛ 000( طالباً وطالبة منهم )120حائل، استخدم المنهج الوصفي، وتكونت عينة البحث من )

كفاءة الذاتية األكاديمية ومقياس مهارة حل المشكالت، وباستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة، اسفرت النتائج عن مقياس ال

وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائياً بين الكفاءة الذاتية ومهارة حل المشكالت، وكذلك وجود فروق دالة احصائياً تبعاً 

 دم وجود فروق تبعاً لمتغير التخصص الدراسي.لمتغير المستوى الدراسي األعلى، وع

 ثالثاً: دراسات وبحوث تناولت استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وعالقته بالقدرة حل المشكالت

( بحث يهدف إلى تحديد البنية العاملية لتراكيب انتظام الذات األكاديمي وعالقتها بحل المشكالت 0002أجرى عبد الستار )      

، وتوصلت النتائج  والتحصيل الدراسي، ومدى إمكانية التنبؤ بحل المشكالت من خالل هذه التراكيب، واستخدم المنهج الوصفي

منخفضة( في حل المشكالت  -صائياً في قيم "ت" بين متوسطات درجات العينة )مرتفعةإلى وجود فروق موجبة دالة إح

بمتغيرات المراقبة والتخطيط )ما وراء المعرفة( فاعلية الذات )الدافعية( والتعلم المنظم ذاتياً لصالح العينة المرتفعة في حل 

خالل التعلم المنظم ذاتياً، ولم تظهر الدراسات أي  المشكالت، وتوصل البحث إلى إمكانية التنبؤ بمتغير حل المشكالت من

 ارتباط دال إحصائياً بين متغير التحصيل الدراسي وجميع متغيرات الدافعية واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً.
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درة على حل ( إلى تحديد العالقة االرتباطية بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً والق0001وهدفت دراسة النقيب )      

المشكالت حسب النوع والتخصص، باستخدام المنهج الوصفي، توصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين 

استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً والقدرة على حل المشكالت، كما وجد تأثير دال إحصائياً لنوع المتعلم وتخصصه الدراسي على 

 استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً. الدرجة الكلية لمقياس

( دراسة هدفت إلى معرفة طبيعة العالقة بين استراتيجيات Elvina & Tjall, 2008وأجرى كالً من الفينا وتيجال )       

التعلم المنظم ذاتياً والقدرة على حل المشكالت الرياتية لدى الطلبة، واستخدم المنهج الوصفي، طبق على عينة مكونة من 

( طالباً وطالبة من التخصص العلمي، واستخدم مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً ومقياس القدرة على حل 022)

المشكالت، وباستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة، توصلت نتائج الدراسة إلى أنه ال توجد عالقة ارتباطية موجبه دالة 

 اتياً وبين القدرة على حل المشكالت.إحصائياً بين استراتيجيات التعلم المنظم ذ

( إلى التعهرف علهى طبيعهة البنهاء العهاملي للقهدرة علهى حهل المشهكالت واسهتراتيجيات الهتعلم 0044وتهدف دراسة دسوقي )      

المنظم ذاتياً وقوة السيطرة المعرفية وأثر متغيري النوع والتخصص على درجات متغيرات البحث؛ وذلك على عينهة مهن طهالب 

وتوصلت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين طالب التخصص العلمي واألدبي في مهام االسهتدالل ، البات كلية التربيةوط

العددي لصالح الشعب العلمية، وكذلك وجود فروق دالة إحصائياً في مهام االستبصار ولم توجد فروق دالة إحصائياً بهين الشهعب 

 يرات، وال يوجد تأثير دال إحصائياً للتخصص على القدرة على حل المشكالت.العلمية واألدبية في باقي المتغ

إلى التعرف على  (Shoaakazem, Mehravar & Tazekand, 2013)وهدفت دراسة شوكوزيم ومهريفر وتتكاند       

المنهج الوصفي االرتباطي، العالقة بين السعادة ومهارات التنظيم الذاتي وحل المشكالت والتحصيل الدراسي للطلبة، باستخدام 

( طالب وطالبة من طلبة الجامعات، وطبق مقياس السعادة ومقياس مهارات التنظيم الذاتي ومقياس حل 400وتكونت العينة من )

درجة الطالب كمعيار لتقييم اإلحصاء الوصفي واستخدم بيرسون المشكالت وتقييم التقدم األكاديمي للطالب، واستخدام متوسط 

االرتباط واالنحدار، وأشارت النتائج إلى وجود عالقة موجبه دالة إحصائياً بين السعادة والتنظيم الذاتي وحل المشكالت  ومعامل

والتحصيل الدراسي بين الطلبة، كما وجد أن مهارات التنظيم الذاتي وحل المشكالت والتحصيل ترتبط بعالقة موجبه دالة 

 إحصائياً بالسعادة.

( بههإجراء دراسههة هههدفت إلههى معرفههة فعاليههة اسههتخدام مهههام التعاونيههة األصههلية فههي شههتى (Nicole,2013وقامههت نيكههول       

التخصصات وتنمية مهارات التنظيم الذاتي في حل مشكالت الطلبة في مهامهم الدراسية األصلية، استخدام المنهج شبه تجريبهي، 

لخطية ذات التسلسل الهرمي أن طالب التعلم الذاتي قهد حققهوا زيهادة ملحوظهة تهمن وتوصلت النتائج من خالل دراسة النماذج ا

نطاق المشروع، وقد تم اختيار مجموعة مهن الطهالب كنمهوذج يمكهن مهن خاللهه توتهيح كيفيهة حهدوث التنظهيم الهذاتي التعهاوني، 

ما أسهفرت النتهائج عهن وجهود عالقهة موجبهة واتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة في أنواع التعليمات التنظيمية ك

 دالة إحصائياً بين االستراتيجيات التنظيم الذاتي المستقلة وحل مشكالت تنظيم التعلم. 

إلهى معرفهة فعاليهة أسهلوب منهجهي مهن أجهل تقيهيم العمليهات المتضهمنة فهي حهل  (Garcia, 2015)وهدفت دراسهة جارسهيا       

المهنهج الشهبه تجريبهي، كشهفت  تي، واسهتخدمالذاالمشكالت الرياتية القائمة على مهام طرق التدريس الثالثية ومهارات التنظيم 

تبعهة أثنهاء حهل المشهكالت، كمها أن طهرق النتائج عهن وجهود اخهتالف ذا داللهة إحصهائية بهين مجموعهات الطلبهة فهي العمليهات الم

 التخطيط التي استخدمها الطلبة غير فعاله ولم تظهر مهارات التنظيم الذاتي لدى الطلبة، 
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 كما اسفرت النتائج عن أنه ال يوجد فروق دالة احصائيا بين المجموعة التجريبية والضابطة في التنظيم الذاتي وحل المشكالت.  

( إلهى معرفهة أثهر الهتعلم المهنظم ذاتيهاً فهي (Manzanares & Perez, 2016مهن مانتنهاريس وبيريهت  وههدفت دراسهة كهالً       

، وخلصهت النتهائج إلهى وجهود فهروق ذات لشهبه تجريبهيتحسين المعرفة بحل المشكالت لطلبة المرحلة الثانوية، استخدم المنهج ا

وبعهد تطبيهق البرنهامج لصهالح المجموعهة التجريبيهة، وكهذلك  داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعهة الضهابطة قبهل

 تشير النتائج إلى تحسن قدرة الطلبة على حل المشكالت بعد استخدامهم الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً.

 فروض البحث

 توجد عالقة ارتباط إحصائية بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وبين القدرة على حل المشكالت. -4

 وجد فروق دالة إحصائياً في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً باختالف الكلية.ت -0

 توجد فروق دالة إحصائياً في القدرة على حل المشكالت باختالف الكلية. -2

 

 إجراءات البحث. 1

 منهج البحث. 1.1

البحث، والمتمثل في التعرف على استخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي المقارن، القائم على وصف واقع مشكلة       

درجة العالقة بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً والقدرة على حل المشكالت لدى طالبات الجامعة في كليات العلوم وكليات 

 التربية؛ حيث وجد أنه المنهج المناسب لتحقيق أهداف البحث.

 مجتمع البحث. 2.1

يشتمل مجتمع البحث األصلي على جميع طالبات جامعة الملك خالد من كلية العلوم وكلية التربية في مدينة أبها من المملكة       

طبقاً لألعداد المسجلة بعمادة القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد ويمثل  ـه4121 -4122العربية السعودية، للعام الدراسي 

 حث حسب الكليات على النحو التالي:( توزيع مجتمع الب4جدول )

 (: توزيع مجتمع البحث حسب الكليات1جدول )

 عدد الطالبات الكلية م

 922 كلية العلوم 4

 112 كلية التربية 0

 4299 المجموع          

 

 عينة البحث. 3.1

 أوالً: العينة االستطالعية

( طالبة من االناث من طالبات البكالوريوس في كلية العلوم وكلية التربية جامعة 20تكونت عينة البحث االستطالعية من )      

الملك خالد، تم اختيارهم بطريقة عشوائية، وذلك لتقنين األدوات المستخدمة متمثلة في مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، 

 كالت.ومقياس القدرة على حل المش
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 (: يوضح طبيعة عينة البحث االستطالعية2الجدول )

 المعياري االنحراف مقدراً باألعوام متوسط العمر الزمني العدد الكلية

 0,04 00,2 02 كلية العلوم

 2,21 04,22 02 كلية التربية

 0,22 04,00 20 المجموع

 

( طالبة من طالبات مرحلة البكالوريوس من كافة 20( يتضح أن عدد أفراد العينة االستطالعية )0ومن الجدول )      

 (.0،22( سنة، وانحراف معياري )04,00المستويات بكلية العلوم وكلية التربية بجامعة الملك خالد، بمتوسط عمر زمني )

 ثانياً: عينة البحث األساسية

تضمنت عينة البحث في صورتها النهائية مجموعة من طالبات مرحلة البكالوريوس تم اختيارهم بطريقة عشوائية لتطبيق       

 ( يوتح طبيعة عينة البحث األساسية على النحو التالي:2أداتي البحث، والجدول )

 (: طبيعة عينة البحث األساسية3جدول )

 المعياري االنحراف مقدراً باألعوام متوسط العمر الزمني العدد الكلية

 2,2 00,4 22 كلية العلوم

 2,0 00,2 24 كلية التربية

 2,02 00,22 401 المجموع

     

( طالبة من طالبات 22( طالبة، وتكونت العينة النهائية من )401( يتضح أن عدد أفراد عينة البحث )2ومن الجدول )      

( 00,22( طالبة من طالبات كلية التربية بجامعة الملك خالد بمدينة أبها، بمتوسط عمر زمني )24البكالوريوس بكلية العلوم، و )

 ه(.4121-4122المقيدين بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ) ( من2,02سنة، وانحراف معياري )
 

 بحث:أدوات ال. 1.1

 تضمن البحث استخدام المقاييس التالية: 

 (2010مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً من إعداد )الحسينان،  اوالً:

 :وصف المقياس -1

استخدمت الباحثة هذا المقياس لمناسبته لعينة البحث، وألن يعد أحدث مقاييس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، ويشتمل       

المقياس مكونات استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً المعرفية والما وراء معرفية والدافعية وادارة المصادر؛ وتعتبر خصائص 

(. المقياس قريبة من الخصائص العمرية لطلبات مرحلة 0040ثانوية التي طبق عليهم )الحسينان، ومتطلبات طلبة المرحلة ال

(، من خالل توتيح الهدف من المقياس، 0040البكالوريوس؛ وقامت الباحثة بوصف شامل للمقياس الذي أعده )الحسينان، 

 ووصف لمكوناته، وزمنه، وكيفية تصحيحه، وتقنينه.
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 :الهدف من المقياس -2

يهدف مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً إلى الكشف عن االستراتيجيات التي يستخدمها طالب المرحلة الثانوية أثناء  

تنظيمهم لتعلمهم ذاتياً بشكل عام؛ وذلك عن طريق تبط التعلم، وتنظيم األبعاد المختلفة لتعلم الطلبة ذاتياً، والمتمثلة في 

 ك والسياق المحيط.المعرفة والدافعية والسلو

 مكونات المقياس -3

( عبارة وقد صيغت العبارات في صورة تقريرية بعضها في االتجاه 21( بعد، ويحتوي على )42ويشتمل المقياس على )      

الموجب والبعض في االتجاه السلبي، وقد جاء المقياس في صورة تقرير ثالثي التدرج ما بين )تنطبق علي تماماً، تنطبق علي 

 ( بعد وهي:42ك المفردات في إطار )قليالً، ال تنطبق علي أبداً( وتدور تل

 (.4، 0، 2، 14، 10، 12التسميع: وتتضمن المفردات: ) -

 (.1، 2، 2، 11، 12استخدام التفاصيل: وتتضمن المفردات: ) -

 (.12، 12، 1، 2التنظيم: وتتضمن المفردات: ) -

 (.21، 21، 20، 20، 19، 11، 44، 40، 9التنظيم لما وراء المعرفي: وتتضمن المفردات: ) -

 (.20، 29، 20، 24، 42، 40الحديث الذاتي الموجه لإلتقان: وتتضمن المفردات: ) -

 (.21، 22، 42، 41الحديث الذاتي الموجه للقدرة النسبية: وتتضمن المفردات: ) -

 (.22، 22، 42، 41، 42الحديث الذاتي الموجه لألداء الخارجي: وتتضمن المفردات: ) -

 (.21، 22، 04، 00، 49ت: )تحسين المالئمة: وتتضمن المفردا -

 (.20، 29، 02، 00تنشيط االهتمام: وتتضمن المفردات: ) -

 (.24، 02، 02، 01مكافأة الذات: وتتضمن المفردات: ) -

 (.20، 01، 02التحكم البيئي: وتتضمن المفردات: ) -

 (.09، 20، 24، 22)تعلم األقران: وتتضمن المفردات:  -

 (.21، 21، 22، 20تنظيم الجهد: وتتضمن المفردات: ) -

 (.22، 22، 24، 22، 22، 22تنظيم الوقت: وتتضمن المفردات: ) -

 (.22، 10، 29، 21، 22طلب المساعدة: وتتضمن المفردات: ) -
 

( التمن المستغرق لتطبيق المقياس من بداية التطبيق وحتى انتهاء آخر طالبة من 0040حدد الحسينان ) :زمن المقياس -1

                   ( دقيقة.                                                                                                                     20-02بين ) مااإلجابة على المقياس، وتراوح 

 طريقة تصحيح المقياس -5

 ( في عمود )تنطبق علي تماماً(.يحصل المفحوص على )ثالث درجات( عندما يضع عالمة ) -

 ( في العمود )تنطبق علي قليال(.) حصل المفحوص على )درجتين( عندما يضع عالمةي -

 ( في العمود )ال تنطبق علي أبداً(.يحصل المفحوص على )درجة واحدة( عندما يضع عالمة ) -

 .(2، 0 ،4م تصحيحها لتأخذ القيم )وهذا بالنسبة لجميع عبارات المقياس فيما عدا العبارات السالبة، والتي يت      
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 المؤشرات السيكومترية -1

 ( بحساب صدق المقياس بثالث طرق وهي:0040قام الحسينان ) صدق المقياس  -أ

 صدق المحكمين 

( بعرض المقياس في صورته األولية على مجموعة من المتخصصين؛ وذلك بهدف الحكم على 0040قام الحسينان )

انتماء كل مفردة للبعد الذي تنتمي إليه؛ وكذلك تحديد مدى مالئمة كل مفردة من حيث الصياغة لتطبيق على الراشدين، 

عليها  نسبة االتفاق(، والتي تقل 40لمحكمين، وتم حذف )( على اتفاق ا19وفي توء آراء ونتائج التحكيم، حصل منها )

(، وبذلك أصبح عدد المفردات في صورتها %92(، كما بلغت نسبة االتفاق على باقي مفردات المقياس )%20عن )

 ( مفردة.21النهائية )

 االتساق الداخلي 

( بحساب اإلتساق الداخلي، ونتج عن ذلك تباين معامالت االرتباط بين أبعاد استراتيجيات التعلم المنظم 0040قام الحسينان )     

(، وكان االرتباط فيما بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً داالً عند 0,22( إلى )0,09ذاتياً؛ حيث تمتد معامالت االرتباط من )

  (.1مما يؤكد صدق التجانس الداخلي لعبارات المقياس تبعاً للبعد الذي تقيسه كما يظهر من جدول رقم )( 0,02مستوى )

( وجود ارتباط بين الفقرات الفرعية لكل عبارة والبعد الذي ينتمي إليه، والتي تتمثل في األبعاد 1ويتضح من نتائج جدول رقم )

الحديث  – لإلتقانالحديث الذاتي الموجه  –التنظيم الذاتي ما وراء المعرفي  –م التنظي –استخدام التفاصيل  –التالية )التسميع 

 –مكافأة الذات  – االهتمامتنشيط  –تحسين المالئمة  –الحديث الذاتي الموجه لألداء الخارجي  –الذاتي الموجه للقدرة النسبية 

 المساعدة(.طلب  –تنظيم الوقت  –تنظيم الجهد  –تعلم األقران  –التحكم البيئي 

 (: معامالت االرتباط بين الفقرات والبعد الذي تنتمي إليه1جدول )

 ر ف ر ف ر ف ر ف ر ف ر ف

التنظيم الماوراء  التسميع

 معرفي

الحديث الذاتي 

الموجه للقدرة 

 النسبية

الحديث الذاتي  استخدام التفاصيل االهتمامتنشيط 

الموجه لألداء 

 الخارجي

4 0,204 1 0,104 40 0,212 41 0,202 2 0,290 42 0,200 

0 0,224 9 0,122 14 0,294 12 0,222 1 0,192 41 0,119 

24 0,221 22 0,212 10 0,194 12 0,212 2 0,224 12 0,249 

الحديث الذاتي  0.209 22 التنظيم تنظيم الوقت 0,242 22 0,211 20

الموجه لألداء 

 الخارجي

 0,122 40 0,222 21  2 0,229 02 0,219 21 مكافأة الذات

 0,212 44 تحسين المالئمة  2 0,192 02 0,200 22 0,201 49

00 0,242 20 0,214 20 0,229 22  42 0,201 29 0.204 

 0,294 10 0.092 42 طلب المساعدة 0,224 22 تعلم األقران 0,202 04
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11 0,220 02 0,222 21 0,201 01 0,222 42 0,229 22 0,222 

 0,219 22 0,202 11 0,210 09 0,202 29 0,292 01 التحكم البيئي

 تنظيم الجهد 0,292 12 0,204 20  0,102 20 0,112 00

19 0,222  21 0,222  02 0,292 

  24 0,221 

 

 الصدق العاملي 

( بإجراء التحليل العاملي االستكشافي لمعامالت االرتباط بين مجموعة درجات أبعاد مقياس 0040قام الحسينان )            

، وتدوير المحاور Principal Components باستخدام طريقة المكونات الرئيسية ،( بعد42استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً )

( ويفسر 4,00الكامن ) جذرهليل العامل عاملين دالين، يتضح أن العامل األول يبلغ ، وأنتج التح Varimaxبطريقة الفاريمكس

( من %20,22وفسر العاملين ) ،( من التباين02,09( ويفسر )1,21الكامن ) جذره( من التباين، والعامل الثاني يبلغ 22,12%)

التنظيم  ،التنظيم ،؛ وهي: استراتيجية استخدام التفاصيل، فأكثر( موجباً 2التباين وتشبع العامل األول بعشر عبارات تشبعاً داال )

الحديث الذاتي الموجه لألداء  ،الحديث الذاتي الموجه للقدرة النسبية ،الحديث الذاتي الموجه لإلتقان ،الذاتي ما وراء المعرفي

 تنشيط االهتمام، التحكم البيئي. ،تحسين المالئمة ،الخارجي

وتنظيم  الجهد،وتنظيم  األقران،وتعلم  التسميع،وتشبع العامل الثاني خمسة عبارات تشبع دال وموجب وهي: استراتيجية       

وطلب المساعدة؛ ومع افتراض أن أبعاد المقياس تقيس التعلم المنظم ذاتياً فإن التحليل العاملي لهذه األبعاد قد انتظم في  الوقت،

على أساس أنه  والدافعية،ويمكن تسمية العامل األول باستراتيجيات التنظيم الذاتي للمعرفة  جيات،االستراتيمجموعتين من 

بينما يمكن تسمية العامل الثاني باستراتيجيات التنظيم الذاتي  والدافعية،يتضمن معظم استراتيجيات التنظيم الذاتي للمعرفة 

 للسلوك والسياق.       

كرونباخ للمقياس ككل، -( بالتأكد من ثبات المقياس عن طريق حساب معامل ألفا0040الحسينان )قام  :ثبات المقياس  -ب

(، وكذلك تعد 92,0ويتضح من درجات المقياس ككل أن له معامل ثبات عالية؛ حيث بلغت قيمة معامل ألفا كرو نباخ )

 (.22,0(، و)20,0أبعاد المقياس ذات ثبات عالي، حيث تراوحت المعامالت بين )

( طالبة من طالبات جامعة 20قامت الباحثة بتطبيق المقياس على عينة استطالعية بلغت ) :تقنين المقياس في البحث الحالي

طالبة(، وتم تحليلها إحصائياً؛ وذلك بهدف إعادة تقنينه والتأكد من مالئمة  02طالبة، كلية التربية  02الملك خالد )كلية العلوم 

مقياس لعينة البحث الراهن من الطالبات اإلناث في مرحلة البكالوريوس، وتستعرض الباحثة نتائج الخصائص السيكومترية لل

 الدراسة االستطالعية على النحو التالي:

 مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً اوالً: 

 ذاتياً على النحو التالي:قامت الباحثة باستخدام عدد من التحليالت االحصائية لمقياس التعلم المنظم  :المقياسصدق   -أ

 قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي بطريقتين: :االتساق الداخلي 

الرتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية لمقياس استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم كما  الطريقة األولى:

 (.2يظهر في جدول )
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 الرتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية: االتساق الداخلي (5)جدول رقم 

 االرتباط البعد االرتباط البعد االرتباط البعد

 0,22 الحكم 0,22 القدرة 0,22 التسميع

 0,12 األقران 0,10 األداء 0,22 التفاصيل

 0,22 الجهد 0,20 المالئمة 0,29 تنظيم

 0,20 الوقت 0,22 االهتمام 0,21 معرفي

 0,21 المساعدة 0,20 المكافأة 0,22 إتقان

 

ويتضح من المؤشرات اإلحصائية لمعامالت االتساق الداخلي الرتباط بيرسون بين الدرجة الكلية لكل بعد والدرجة الكلية       

 ( النتائج التالية:2للمقياس في الجدول رقم )

)التسميع، التفاصيل، التنظيم، معرفي، ( بعد من أبعاد المقياس لها مؤشرات اتساق داخلي دال إحصائياً وهي: 41هنالك ) -

 (،0,04عند مستوى معنوية )إتقان، القدرة، األداء، المالئمة، االهتمام، المساعدة، الوقت، التفاصيل، الحكم( 

بعد األقران( لها مؤشرات اتساق داخلي دال احصائياً بالدرجة الكلية للمقياس  ،كما يوجد اثنين من األبعاد هما: )بعد المكافأة -

 (.0,02دالة إحصائياً عند مستوى معنوية )

بين درجة الفقرة والدرجة الكلية وهو ما يتضح من الجدول  االرتباطعن طريق حساب معامل  االرتباطمعامل  الطريقة الثانية:

( فقرة لم تكن ذات داللة إحصائية بالدرجة الكلية 42لعبارات ترتبط بالدرجة الكلية عدا )وقد وجدت الباحثة أن جميع ا (.2)

( وتم استبعاد هذه 20 - 22 – 12 - 14 – 10 – 21- 20 - 09- 02 – 02 – 42 – 42 - 9 -4وهي على النحو التالي )

 العبارات من المقياس.

 بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً  االرتباط(: معامل 1جدول )

 ر ف ر ف ر ف ر ف ر ف ر ف

4 0,409 41 0,200 02 0,009 10 0,041 22 0,202 22 0,222 

0 0,092 42 0,420 01 0,122 14 0,014 21 0,242 22 0,290 

2 0,122 42 0,220 09 0,021 10 0,149 22 0,020 21 0,222 

1 0,140 42 0,020 20 0,109 12 0,100 22 0,192 29 0,142 

2 0,222 41 0,202 24 0,122 11 0,242 22 0,219 20 0,202 

2 0,224 49 0,212 20 0,441 12 0,201 21 0,112 24 0,122 

2 0,111 00 0,202 22 0,101 12 0,242 29 0,292 20 0,021 

1 0,214 04 0,200 21 0,424 12 0,429 20 0,221 22 0,209 
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9 0,012 00 0,102 22 0,149 11 0,102 24 0,299 21 0,291 

40 0,221 02 0,021 22 0,229 19 0,120 20 0,100   

44 0,212 01 0,222 22 0,212 20 0,110 22 0,092   

40 0,141 02 0,109 21 0,290 24 0,101 21 0,222   

42 0,112 02 0,241 29 0,122 20 0,090 22 0,201   

       

( مما يؤكد 0,02( اتساق عبارات المقياس؛ حيث كانت معامالت االتساق دالة عند مستوى )2ويتضح من الجدول رقم )      

 صدق التجانس الداخلي لعبارات المقياس تبعاً للبعد نفسه. 

 ثبات المقياس -ب

 :معامل ألفا كرونباخ 

 ( التالي:2كرونباخ للمقياس ككل كما في جدول رقم )-تم التأكد من معامل ثبات االختبار عن طريق حساب معامل ألفا      

 (: يوضح معامالت الثبات ألفا كرونباخ لمقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا7جدول )

 ألفا كرونباخ الحذف بعد الحذف عدد العبارات ن ألفا كرونباخ قبل الحذف عدد العبارات قبل الحذف ن

02 21 0,21 02 21 0,20 

 

 ( إلى النتائج التالية:2تشير نتائج الجدول )      

أظهرت معامالت ثبات ألفا كرونباخ العام لمقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا في المرحلة األولى أن ثبات    -4

( فقرات ذات مؤشرات ثبات سالبة وهي مؤشرات تؤكد 40)( فقرة مع ظهور 21( لعدد )0,112المقياس يساوي )

 على عدم وتوح مضمون تلك الفقرات لعينة الدراسة مما يتوجب حذفها.

؛ 2؛ القدرة، ف2؛ اإلتقان، فقرة1،2،4؛ البعد المعرفي، ف1؛ التنظيم، ف1تمثلت العبارات المحذوفة في :)التسميع، ف -0

 (.4؛ الوقت، ف0؛ الجهد، ف1المكافأة، ف

( مع صدق 0,190( فقرة يبلغ )21هرت مؤشرات ثبات ألفا كرونباخ بعد حذف الفقرات السالبة أن ألفا كرونباخ لـ )أظ -2

 ( وهو معامل ارتباط مرتفع.0,91ذات بحدود )

 التجزئة النصفية 

 (: يوضح معامالت ثبات التجزئة النصفية لمقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا8جدول )

 معامل تصحيح سبير براون االرتباط بين الجزأين ألفا كرونباخ العباراتعدد  التجزئة

 0,22 0,22 0,200 22 النصف األول

 0,10 22 النصف الثاني

       

( يساوي 22( لثبات التجتئة النصفية أن معامل الثبات للنصف األول وعدد فقراته )1يتضح من مؤشرات الجدول )      

( أما لحساب 0,224( وأن االرتباط بين الجتأين يساوي )0,10( يساوي )22( بينما للنصف الثاني وعدد فقراته )0.200)

بناًء على االرتباط الجتئي بين النصفين ومن خالل التعويض بمعادلة  معامل تصحيح سيبرمان براون فقد استخدمت الباحثة
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( لتصحيح الطول، فإن معامل الثبات المصحح للطولين x 0,224 ( ÷ )4  +0,224( = )0,22 0سبيرمان براون وهي ) 

 عاليين. ( أعاله، وهذه النتائج تشير إلى أن المقياس يتمتع بصدق وثبات1( كما يتضمنه الجدول )0,22يساوي )

 (.2003ثانياً: مقياس القدرة حل المشكالت من إعداد )العدل وعبد الوهاب، 

 وصف المقياس -1

استخدمت الباحثة هذا المقياس لمناسبته لعينة البحث من حيث أن خصائص العينة التي طبق عليها من طلبة المرحلة       

الثانوية قريبة من خصائص مرحلة البكالوريوس، وتراعي مفردات المقياس ما يطرأ على المجتمع من مشكالت حياتية مهمة، 

لبحث عن حلها، وكذلك مشكالت لغوية ورياتية تسهم في تنمية قدرة الطالبات الخبرة من خالل ا اكتسابتستطيع الطالبات 

على فهم وإدراك العوامل المتداخلة في المشكالت التي يقومون بحلها؛ حيث يجمع المقياس بين ثالث مهام أساسية لحل 

والقدرة على حل المشكالت ، والقدرة على حل المشكالت اللغوية، االجتماعيةالمشكالت هي )القدرة على حل المشكالت 

 الرياتية(، وتتميت مفردات المقياس بالسهولة والوتوح والتي تتناسب مع المستوى العقلي لطالبات مرحلة البكالوريوس.

 الهدف من المقياس -2

يهدف هذا المقياس إلى قياس قدرة الطلبة في المرحلة الثانوية على استخدام الرموز في الوصول إلى غرض معين تود       

الطالبة الوصول إليه عندما يصعب الوصول إليه باستخدام أساليب السلوك المعتادة؛ حيث أن حل المشكلة هو العملية التي يتم 

معطاة، وهو نوع من األداء يتقدم فيه الفرد من الحقائق المعروفة للوصول إلى الحقائق بواسطتها اشتقاق نتائج من مقدمات 

األسباب، والعوامل المتداخلة في المشاكل التي يقوم بحلها للكشف  وأدراكالمجهولة التي يود اكتشافها؛ وذلك عن طريق فهم 

 .عن نتائجها

 :مكونات المقياس -3

 ثالث مهام للقدرة على حل المشكالت هي ما يلي:( مفردة تمثل 24يتكون المقياس من )  

( مفردة، وكل مفردة عبارة 44)الحياتية(؛ وتتكون من ) االجتماعيةالقدرة على حل المشكالت  بعد المهمة األولى: -أ

عن مشكلة من المشكالت الحياتية في صورة )مقدمة( ثم يعقبها عدة حلول في صورة )نتائج(، وعلى الطالبات اختيار 

 إحدى هذه الحلول.

بارة عن مشكلة لغوية ( مفردات وكل مفردة ع40القدرة على حل المشكالت اللغوية؛ وتتكون من ) بعد المهمة الثانية: -ب

 في صورة )مقدمة( ثم يعقبها عدة حلول في صورة )نتائج(، وعلى الطالبات اختيار الحل السليم.

( مفردات مصاغة في صورة 40بعد المهمة الثالثة:  القدرة على حل المشكالت الرياتية )الحسابية(؛ وتتكون من )  -ج     

 مسائل حسابية لفظية؛ حيث يطلب من الطالبات قراءة كل مفردة بتمعن ودقة ثم التفكير في إيجاد حلها.

( دقيقة، مقسمة إلى 10( أن التمن المناسب لحل المقياس هو )0002حدد كالً من العدل وعبد الوهاب ): زمن المقياس  -1

( دقيقة لمهمة حل 00( دقيقة لمهمة حل المشكالت اللغوية، و )40، و)االجتماعية( دقائق لمهمة حل المشكالت 1)

 المشكالت الرياتية.

بتصحيح المقياس على بوتع درجة واحدة لكل إجابة  (0002العدل وعبد الوهاب ) قام :طريقة تصحيح المقياس -5

 صحيحة على كل مفردة من مفردات المقياس. 
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 المؤشرات السيكومترية -1

بحساب معامالت السهولة والصعوبة لمهام المقياس، وقد تم  (0002العدل وعبد الوهاب )قام : صدق المقياس -أ

(، كما قاما بحساب صدق وثبات المقياس بطريقتين 0,22و ) (0,02معامالتها بين ) تتراوحاستبعاد المهام التي ال 

 هما:

طريقة الصدق العاملي االستكشافي بطريقة المكونات األساسية، وتدوير المحاور بطريقة "الفا ريماكس" لدرجات  -

 المقياس ككل ومهام التي يحتويها.

 .(0.22) االرتباطصدق المحك حيث قاما بحساب معامل ارتباط درجات الطلبة على المقياس وبلغ معامل  -

 بحساب ثبات الدرجة الكلية للمقياس بطريقتين هما ما يلي: (0002العدل وعبد الوهاب )كما قاما : ثبات المقياس  -ب

 (. 0‚202معامل ألفا وبلغ الثبات ) -

(، وهي 0.22( ومعادلة جتمان، وبلغ الثبات )0‚29طريقة التجتئة النصفية معادلة سيبرمان وبراون وبلغ الثبات )  -

معامالت ثبات دالة إحصائياً، كما تم حساب ثبات مهام المقياس وكذلك التجانس الداخلي للمقياس بحساب معامالت 

 (.0‚22( إلى )0‚20تراوحت النتائج ما بين )االرتباط بين درجات المهام والدرجة الكلية للمقياس، و

 تقنين صدق وثبات المقياس في البحث الحالي

 قامت الباحثة بتقنين مقياس القدرة على حل المشكالت من خالل حساب ثباته وصدقه كما سيتضح فيما يلي:      

طالبة  02تربية بجامعة الملك خالد )كلية العلوم ( طالبة من طالبات كلية العلوم وطالبات كلية ال20تم تطبيق المقياس على )      

 طالبة( وذلك بهدف التأكد من الخصائص السيكومترية للمقياس ومدى مناسبتها لعينة البحث على النحو التالي: 02وكلية التربية 

 قامت الباحثة بحساب صدق المقياس على النحو التالي:: صدق المقياس -أ

 معامالت السهولة والصعوبة 

ويمثل معامل سهولة المفردة النسبة بين عدد اإلجابات الصحيحة إلى حاصل جمع اإلجابات الصحيحة والخاطئة لكل       

 (:202، 4929)السيد، ،مفردة

 معامل السهولة =
 اإلجابات الصحيحة

 اإلجابات الصحيحة + اإلجابات الخاطئة

 

 القدرة على حل المشكالت(: يوضح معامالت السهولة والصعوبة لمقياس 9جدول )

معامل  ف

 السهولة

معامل 

 الصعوبة

معامل  ف معامل الصعوبة معامل السهولة ف

 السهولة

معامل 

 الصعوبة

4 0,20 0,20 40 0,22 0,02 02 0,20 0,20 

0 0,10 0,00 42 0,20 0,20 01 0,22 0,22 

2 0,22 0,22 41 0,22 0,02 02 0,02 0,22 

1 0,12 0,22 42 0,20 0,20 02 0,22 0,12 

2 0,10 0,00 42 0,20 0,20 02 0,22 0,22 

2 0,22 0,12 42 0,20 0,20 01 0,20 0,20 
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2 0,22 0,12 41 0,22 0,12 09 0,10 0,20 

1 0,12 0,42 49 0,22 0,12 20 0,12 0,22 

9 0,22 0,02 00 0,20 0,20 24 0,42 0,12 

40 0,12 0,22 04 0,12 0,22    

44 0,20 0,20 00 0,12 0,22    

 

( أعاله بأن معامالت السهولة لجميع فقرات مقياس القدرة على حل المشكالت تراوحت ما بين 9يتضح من الجدول )      

المفردة( مقبوالً إذا تراوحت قيمة معامل السهولة له بين )( والتي تتصف بالمعامالت الجيدة؛ حيث يعتبر السؤال 0,12 – 0,42)

( تكون شديدة الصعوبة، والمفردة 0.42(. لكون المفردة التي يقل معامل السهولة لها عن )4999جاللة،  )أبو( 0.12 – 0.42)

 (.202، 4929( تكون شديدة السهولة )السيد، 0,12التي يتيد معامل السهولة لها عن )

 قامت الباحثة بالتعرف على ثبات المقياس على النحو التالي:   ثبات المقياس  -ب

  كرونباخ-ألفاطريقة 

 (: يوضح ثبات ألفا كرونباخ لمقياس القدرة على حل المشكالت10جدول )

 ألفا كرونباخ عدد المهام حجم العينة

20 24 0,22 

      

( 0.22( أن معامل ألفا كرونباخ لمقياس القدرة على حل المشكالت يساوي )40يتضح من المؤشرات اإلحصائية للجدول )      

( وهي مؤشرات ثبات تؤكد على ثبات فقرات مقياس القدرة على حل المشكالت وصالحيته 24( وعدد فقرات )20لحجم عينة )

 للتطبيق حيث أن معامالته مرتفعة.

 تنفيذ البحث. 5.1

 سارت إجراءات البحث على النحو التالي:

اختيار عينة استطالعية من بين طالبات مرحلة الجامعة بكلية التربية وكلية العلوم بجامعة الملك خالد خالل الفصل  -1

 .ـه4121 -4122الدراسي األول للعام الدراسي 

وذلك بهدف التعرف على الخصائص السيكومترية لها قامت الباحثة بتطبيق أداتي البحث على العينة االستطالعية؛  -2

 الثبات(. -)الصدق

 قامت الباحثة بتطبيق أداتي البحث بعد تقنينها على البيئة المحلية على العينة األساسية. -3

 (.SPSSبعد تقدير الدرجات تم رصدها وتبويبها ومعالجتها إحصائياً بواسطة برنامج ) -4

 استخدام األساليب اإلحصائية المناسبة.قامت الباحثة باختبار صحة الفروض ب -5

 التوصل إلى نتائج البحث وتفسيرها في توء اإلطار النظري والبحوث والدراسات السابقة. -6
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 األساليب اإلحصائية. 1.1

 : SPSSاستخدمت الباحثة في هذا الفصل مجموعة من األساليب اإلحصائية باالستعانة ببرنامج التحليل اإلحصائي       

 (.Pearson Correlationمعامل ثبات بيرسون )  -

 إلجابات أفراد عينة الدراسة. والنسب المئويةالتكرارات  -

 (.Stdاالنحراف المعياري ) (.Means)المتوسط الحسابي  -

 المختلفة المستخدمة في البحث. وصدق االستباناتمعامل الثبات ألفا كرو نباخ لقياس ثبات  -

 االختبار )ت(. التجتئة النصفية. حساب معامالت السهولة والصعوبة ألسئلة االختبار.  -
 

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها. 5

 عرض نتائج البحث .1.5

 النتائج المتعلقة بالفرض األول: -

وبين القدرة على حل  توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً " الفرض األول:

 المشكالت"

والختبار صحة الفرض األول، قامت الباحثة باستخدام معامل االرتباط )لبيرسون( لحساب معامالت االرتباط بين درجات       

 (.44استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، ودرجات القدرة على حل المشكالت، وكانت النتائج كما بجدول )

 االرتباط بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وبين القدرة على حل المشكالت(: معامالت 11جدول )

 معامل االرتباط االستراتيجية معامل االرتباط االستراتيجية معامل االرتباط االستراتيجية

الحديث الذاتي الموجه  0,42 التسميع

 للقدرة النسبية

 0,09 - التحكم البيئي 0,09

الحديث الذاتي الموجه  0,02 استخدام التفاصيل

 لألداء الخارجي

 0,40 تعلم األقران 0,01

 0,00 - تنظيم الجهد 0,02 - تحسين المالئمة 0,01 - التنظيم

التنظيم لما وراء 

 المعرفة

 *0,00 تنظيم الوقت 0,44 - تنشيط االهتمام 0,49 -

الحديث الذاتي 

 الموجه لإلتقان

طلب  0,42 - مكافأة الذات 0,01

 المساعدة

- 0,01 

 0,02 المقياس ككل

      

( بين درجات الطالبات في 0,02( أنه ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى )44يتضح من جدول )      

العلوم، استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، ودرجاتهم في القدرة على حل المشكالت، ماعدا استراتيجية تنظيم الوقت لصالح كلية 

ويتضح من ذلك تحقق الفرض األول للبحث جتئياً؛ حيث ال توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين استراتيجيات التعلم 

المنظم ذاتياً وبين القدرة على حل المشكالت لدى طالبات كلية العلوم وكلية التربية ماعدا استراتيجية تنظيم الوقت لصالح كلية 

 العلوم.
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 المتعلقة بالفرض الثاني: النتائج -

 "توجد فروق دالة إحصائياً في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً بين الطلبات باختالف التخصص" 

والختبار صحة هذا الفرض، تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين، بين درجات طالبات كلية العلوم وطالبات كلية       

( داللة الفروق بين كلية 40(، ويوتح جدول )0,02التعلم المنظم ذاتياً عند مستوى داللة )التربية في مقياس استراتيجيات 

 العلوم وكلية التربية.

 (: داللة الفروق بين طالبات كلية العلوم، وطالبات كلية التربية في مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً 12جدول )

 الداللة اإلحصائية قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط العدد التخصص

 غير دالة 0,29 40،22 422،20 22 كلية العلوم

 42،41 422،41 24 كلية التربية

       

 ( النتائج التالية:40يتضح من جدول )      

المنظم ذاتياً أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين طالبات كلية العلوم وطالبات كلية التربية في مقياس استراتيجيات التعلم  -

( ماعدا استراتيجية التسميع واستراتيجية تنظيم الوقت لصالح كلية العلوم؛ ويتضح 0,02وذلك عند مستوى داللة إحصائية )

من ذلك تحقق الفرض الثاني للبحث جتئياً، وال يوجد فروق داله احصائياً بين كلية العلوم وكلية التربية في بقية 

 اتياً.استراتيجيات التعلم المنظم ذ

اتضح من ذلك تحقق السؤال الثاني من أسئلة البحث جتئياً؛ حيث ال توجد فروق دالة إحصائياً بين طالبات كلية العلوم  -

 ( وهذه على مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً.0,02وطالبات كلية التربية وذلك عند مستوى داللة إحصائية )

ت كلية العلوم وطالبات كلية التربية في مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً )كل (: داللة الفروق بين طالبا13جدول )

 استراتيجية على حده(

 الداللة قيمة )ت( 51كلية التربية ن= 53كلية العلوم ن= االستراتيجيات

 ع م ع م

 دالة *0،21 4،21 41،02 4،22 42،42 التسميع

 غير دالة 0,22- 4،20 44،19 4،22 44،20 استخدام التفاصيل

 غير دالة 0,22- 4،22 9،22 4،21 9،49 التنظيم

 غير دالة 4،02- 0،22 00,22 0،22 49،12 التنظيم الما وراء معرفي

 غير دالة 4،44 4،22 40,90 4،22 44،01 الحديث الذاتي الموجه لإلتقان

 غير دالة 4,02 4،21 9،22 4،20 9،12 الحديث الذاتي الموجه للقدرة النسبية

 غير دالة 0,22- 0،40 44،22 4،14 44،21 الحديث الذاتي الموجه لألداء الخارجي

 غير دالة 4،12- 0،00 44،29 0,04 40,29 تحسين المالئمة

 غير دالة 0,20 4،22 9،40 2،42 9،22 تنشيط االهتمام

 غير دالة 0,04 4،22 1،90 4،10 1،90 مكافأة الذات

 غير دالة 0,20- 4,00 2،90 4،01 2،12 التحكم البيئي
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 غير دالة 0,42- 4،22 9،22 4،21 9،20 تعلم األقران

 غير دالة 0.21 4،24 1،22 4،20 1،94 تنظيم الجهد

 دالة *1،14 4،21 40،40 0،00 42،12 تنظيم الوقت

 غير دالة 0,11- 4،92 40,91 0،42 40,21 طلب المساعدة

   

 ( النتائج التالية:42يتضح من جدول )      

أنه ال توجد فروق دالة إحصائياً بين طالبات كلية العلوم وكلية التربية في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وذلك عند  -     

الفرض األول  الوقت؛ ويتضح من ذلك تحقق ( ماعدا استراتيجية التسميع، واستراتيجية تنظيم0,02مستوى داللة إحصائية )

للدراسة جتئياً؛ حيث أنه يوجد فرق دال إحصائياً بين طالبات كلية العلوم وطالبات كلية التربية في استراتيجية التسميع لصالح 

كلية العلوم؛ ويوجد فرق دال احصائياً بين طالبات كلية العلوم وطالبات كلية التربية في استراتيجية تنظيم الوقت لصالح كلية 

 وال يوجد فروق داله احصائياً بين كلية العلوم وكلية التربية في بقية استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً.العلوم، 

 النتائج المتعلقة بالفرض الثالث: -

 الفرض الثالث: "توجد فروق دالة إحصائياً في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً بين طالبات الجامعة باختالف التخصص"

ق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار )ت( لعينتين مستقلتين، بين درجات طالبات كلية العلوم وطالبات كلية وللتحق      

 ( داللة الفروق بين طالبات كلية العلوم وطالبات كلية التربية.41التربية في مقياس القدرة على حل المشكالت، ويوتح جدول )

 العلوم وطالبات كلية التربية في مقياس القدرة على حل المشكالت(: داللة الفروق بين طالبات كلية 11جدول )

 الداللة اإلحصائية قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط العدد التخصص

 دالة *2،24 1،24 42،41 22 كلية العلوم

 2،40 40،92 24 كلية التربية

   

 ( النتائج التالية:41يتضح من جدول )      

دالة إحصائياً بين طالبات كلية العلوم وطالبات كلية التربية في القدرة على حل المشكالت وذلك عند مستوى أنه توجد فروق  -

( بينما بلغ المتوسط 42,41( وهذه الفروق لصالح الطالبات كلية العلوم؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي لها )0,02داللة إحصائية )

 (.40,29الحسابي لطالبات كلية التربية )
 

 مناقشة نتائج البحث وتفسيرها .2.5

 األول وتفسيرها الفرض نتائج مناقشة -1

( بين درجات الطالبات في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، 0,02ال توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً عند مستوى )      

 كلية العلوم.ودرجاتهم في القدرة على حل المشكالت، ماعدا استراتيجية تنظيم الوقت لصالح 

(، التي أشارت 0044( ودراسة )دسوقي، (Elvina & Tjall, 2008وهذه النتيجة تتفق مع دراسة كالً من الفينا وتيجال        

 إلى عدم وجود عالقة ارتباطية بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وبين القدرة على حل المشكالت.

ويمكن تفسير ذلك من خالل ما ورد في األطر النظرية حول أن الطلبة ذوي مهارات التعلم المنظم ذاتياً المنخفض يصعب       

 عليهم استيعاب المفاهيم، وتقل قدرتهم على التركيت واالنتباه كما انهم يظهرون عجتاً في اداء المهام، 
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ى عدم القدرة على تختين وتشفير واسترجاع المعلومات، كما انهم يعانون وصعوبة في معالجة وتجهيت المعلومات، باإلتافة إل

من قصور في ادراك العمليات المعرفية، أو قصور في اتقان العمليات الغير معرفية، أو قصور في البناء المعرفي، ومن ثم ليس 

تراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً تتضمن الجوانب لديهم القدرة على التفكير من خالل استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً؛ حيث أن اس

المعرفية والما وراء معرفية والدافعية والبيئية؛ كما أن القدرة على حل المشكالت تتطلب فهم واستيعاب المشكلة بصورة عميقة، 

تكامل والترابط بين واستخدام اساليب جديدة ومبتكرة في عمليات الحل كما أنها تتطلب قدرة على التصور الذهني مع احداث ال

عند إدراك المشكلة، وأن الطالب الذي  واالرتباكعناصر المشكلة مع التركيت المستمر في حل المشكلة حتى ال يحدث التشويش 

ال يستطيع التعامل مع المشكلة فإنه يشعر بالعجت عن تقديم العمل المطلوب، األمر الذي قد يصيبه بحالة من التشاؤم والالمباالة 

 ، مما يكون له أكبر األثر على مستوى القدرة على حل المشكالت لديه.االبتكارلدافعية وفقدان القدرة على وقلة ا

التعلم المنظم ذاتياً وبين القدرة على  تاستراتيجياكما وتختلف نتيجة الفرض األول حول عدم وجود عالقة ارتباطية بين       

من الدراسات التي أظهرت وجود ارتباطاً بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً حل المشكالت ماعدا استراتيجية الوقت مع عدد 

؛ النقيب، 0042؛ طالفحة، 0040؛ المحمدي، 0002وبين القدرة على حل المشكالت؛ مثل دراسة كالً من )عبد الستار، 

 ,Shoaakazem, Mehravar  & Tazekand, 2013; Nicole) من( ودراسة كال 0041؛ أحمد، 0001؛ النرش، 0001

2013; Garcia, 2015. ) 

ويمكن تفسير هذه النتيجة أنها ترجع إلى طبيعة التخصصات العلمية وطبيعة التخصصات التربوية التي تجعل الطالبات      

 ويبذلون التعليمية، مهامهم أداء عند زمنية أطول لفترة والمثابرة للمشاركة أكبر استعداداً  المتخصصات في كلية العلوم لديهم

 ولديهم مختلفة، وبطرق التعليمية بكفاءة خبراتهم يمارسون أنهم كما الطالبات المتخصصات في كليات التربوية، أكبر جهداً 

 في بارعون كما أنهم إليها، للوصول ويثابرون التعليمية أهدافهم ويحددون وتنظيم وقتهم بأنفسهم، ترتيب إعادة على القدرة

واستقاللية، وقد يرجع االختالف ايضاً إلى نقص ادراك الطالبات في العلوم وكليات  داخلية، دافعية ولديهم أهدافهم، مراقبة

 التربية حول تطبيق استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً والقدرة على حل المشكالت اثناء دراستهم واداء مهامهم التعليمية.

 الثاني وتفسيرها الفرض نتائج مناقشة -2

وجد فروق دالة إحصائياً بين طالبات كلية العلوم وكلية التربية في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وذلك عند مستوى أنه ال ت      

( ماعدا استراتيجية التسميع، واستراتيجية تنظيم الوقت؛ ويتضح من ذلك تحقق الفرض األول للدراسة 0,02داللة إحصائية )

اً بين طالبات كلية العلوم وطالبات كلية التربية في استراتيجية الوقت واستراتيجية جتئياً؛ حيث أنه يوجد فرق دال إحصائي

التسميع لصالح كلية العلوم؛ حيث ال يوجد فروق داله احصائياً بين كلية العلوم وكلية التربية في بقية استراتيجيات التعلم المنظم 

، وأحمد وعبد المعطي Ocak &Yamac, 2013)وسك وياماك )وتتفق نتائج هذا الفرض مع نتائج دراسات كالً من  ذاتياً.

( حيث أشارت نتائجهم إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ما بين التخصصات العلمية واألدبية في 0042وأبو الدنيا )

 التعلم المنظم ذاتياً.

ذات داللة إحصائية بين طلبة التخصصات  وتختلف هذه النتيجة مع نتائج البحوث والدراسات التي اتفقت على وجود فروق      

العلمية والتخصصات األدبية في التعلم المنظم ذاتياً لصالح التخصصات العلمية، مثل دراسات كالً من )حسانين وعاشور، 

 (.0042؛ العنتي، 0042؛ سحلول، 0042؛ سمين، 0040؛ الحسينان، 0009؛ ورزق، 0001؛ الدباس، 0002
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النتيجة في توء فهم طبيعة مرحلة البكالوريوس وطبيعة الطالبات المنتسبات إليها، حيث تعتبر من أهم ويمكن تفسير هذه       

المراحل الدراسية في حياة الطالبات التي تؤهلهم إلى سوق العمل، وغالباً يكون اختيار الطالبة للمسار العلمي تمهيداً لها لدخول 

تبار الثانوية مع اختبار القدرات، وذلك أكبر من المعدل الذي تحتاج إليه طالبة كليات العلوم وهي تحتاج إلى معدل أكبر في اخ

المسار التربوي، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك العديد من الطالبات االتي يلتحقون بالمسار اإلنساني على الرغم من حصولهم 

ترتبط بدراسة مقررات المسار التربوي؛ مثل كلية على معدل مرتفع في الثانوية والقدرات، وذلك بهدف التأهيل لكليات محددة 

 القانون واللغات والترجمة والتربية الرياتية والتربية الخاصة، أي انه ال يشترط أن طالبات كلية التربية هم األقل معدل.

تيجيات التعلم المنظم ذاتياً، وهذا ما يفسر لنا أن طالبات كلية التربية ال توجد بينهم وبين طالبات كلية العلوم فروق في استرا      

ألنهم يحتاجون إليها كما تحتاجها طالبات العلمي، خاصة مع كثرة مقررات الدراسية وطول الدوام الدراسي وكثرة التكليفات 

 .االستراتيجياتعلى مدار الفصول الدراسية، ومع ذلك فإنهم ال يطبقون تلك 

طالبات بأهمية التتود باستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً خاصة في كلية وذلك يرجع إلى عدم كفاية وعي الكثير من ال      

 في حياتهم التعليمية. تاالستراتيجياالتربية؛ حيث تنقصهم الخبرة والوعي والتدريب على تطبيق هذه 

طلبة الكليات العلمية أن ويرجع تفوق طالبات كلية العلوم على طالبات كلية التربية في استراتيجية تنظيم الوقت إلى إدراك       

وقت التعلم تيق، وال تكفي المهام الدراسية الكثيرة والمتنوعة لذلك هم يحتاجون لجدولة وتنظيم أوقاتهم بالشكل الذي يحقق 

 أهدافهم التعليمية.

ن ( التي كشفت عن وجود فروق دالة احصائياً بي0042كما تختلف نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة القصيرين )

 التخصصات العلمية والتخصصات اإلنسانية لصالح التخصصات اإلنسانية.

 الثالث وتفسيره السؤال نتائج مناقشة -3

أظهرت نتائج الفرض الثالث وجود فروق دالة إحصائياً بين طالبات كلية العلوم وطالبات كلية التربية في القدرة على حل       

( وهذه الفروق لصالح طالبات كلية العلوم؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي لها 0,02المشكالت وذلك عند مستوى داللة إحصائية )

(، وقد اتفقت نتائج البحث الحالي مع نتائج دراسة )طالفحة، 40.92سابي لطالبات كلية التربية )( بينما بلغ المتوسط الح42,41)

 (.0042( ودراسة )العرسان، 0042

التي يمارسها طلبة التخصصات العلمية  العلمية المشكالت ويمكن تفسير هذه النتيجة أن هذه الفروق تعتى إلى أن حل      

مختلفة، مما ينمي لديهم القدرة على حل  مواقف في هذه القدرات واستخدام التحليلية، دراتهمق يمكن أن تساعدهم على تحسين

المتبادلة  والعالقات الرياتية والمبادئ والمفاهيم والمهارات الحقائق تعلم تعلم المقررات العلمية على يساعدهم المشكالت، كما

أطول والتي تلعب دورا محوريا في حل المشكالت،  لمدة بالمعلوماتواالحتفاظ  أعمق، بصورة الموتوعات تفهم وعلى بينها،

طلبة التخصصات العلمية،  عمل من ويمثل جتءاً مهما المقررات العلمية، وروح جوهر هو المشكالت كما ال ننسى أن حل

راً لما تفرته عليهم موادهم وذلك ألن طلبة كلية العلوم يتفوق على طلبة كلية التربية في أنهم أكثر قدرة على حل المشكالت، نظ

ودراستهم، فالمواد العلمية تتضمن حل للمسائل والمشكالت مما يساعد الطالبات على حل المشكالت التي تواجهاهم، وهذا أيضاً 

ما جعلهم أكثر قدرة على حل المشكالت التي تواجههم، فالمسائل الرياتية على سبيل المثال هي عبارة عن مشكالت، وتتطلب 

 طالبات القدرة على حلها.من ال
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( التي أشارت إلى عدم 0044؛ دسوقي 0001؛ النرش، 4992كما اختلفت نتيجة البحث الحالي مع دراسة )الشنيقات،       

 وجود فروق دالة إحصائياً بين التخصص العلمي والتربوي في القدرة على حل المشكالت.
 

 خاتمة البـحث. 1

 ملخص نتائج البحث .1.1

هدف البحث إلى التعرف على طبيعة العالقة االرتباطية بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وبين القدرة على حل        

المشكالت لدى طالبات جامعة الملك خالد؛ وكذلك الكشف عن الفروق بين طالبات تخصص الرياتيات في كلية العلوم 

تيجيات التعلم المنظم ذاتياً، والكشف عن الفروق بين طالبات كلية العلوم وطالبات وطالبات علم النفس من كلية التربية في استرا

 كلية التربية في القدرة على حل المشكالت.

( طالبة من كلية 401وتمثل مجتمع البحث في طالبات مرحلة الجامعة بجامعة الملك خالد، وقد تم اختيار عينة تكونت من )       

 العلوم وكلية التربية.

واستخدمت الباحثة المنهج الوصفي االرتباطي والذي يحاول وصف العالقة االرتباطية بين متغيرات البحث من خالل        

دراسة تطبيقية من جامعة الملك خالد، ولتحقيق تلك األهداف قامت الباحثة باستخدام مقياس استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً من 

(، واستخدام عدد من 0002القدرة على حل المشكالت من إعداد العدل وعبد الوهاب ) (، ومقياس0040إعداد الحسينان )

 األساليب اإلحصائية.

 وأسفرت نتائج البحث الحالي عن:

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين درجات الطالبات في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، ودرجاتهم في القدرة  ال -1

ماعدا استراتيجية تنظيم الوقت فقط لصالح كلية العلوم؛ حيث ال توجد عالقة ارتباطية دالة احصائياً على حل المشكالت، 

  بين جميع استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً، والقدرة على حل المشكالت.

ياس التعلم المنظم مق جميع استراتيجياتال توجد فروق دالة إحصائياً بين طالبات كلية العلوم وطالبات كلية التربية في   -2

ذاتياً ماعدا في استراتيجية التسميع واستراتيجية تنظيم الوقت لصالح كلية العلوم، وال توجد فروق داله احصائياً بين كلية 

العلوم وكلية التربية في جميع استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً؛ حيث توجد فروق دالة إحصائياً بين كلية العلوم، وكلية 

 صالح كلية العلوم.التربية ل

توجد فروق دالة إحصائياً بين الطالبات كلية العلوم وطالبات كلية التربية القدرة على حل المشكالت وذلك عند مستوى  -3

(، بينما بلغ 42،41( وهذه الفروق لصالح طالبات كلية العلوم؛ حيث بلغ المتوسط الحسابي لها )0,02داللة إحصائية )

 (.40،92كلية التربية )المتوسط الحسابي لطالبات 

 توصيات البحث .2.1

إعداد نموذج إرشادي مناسب قائم على الجمع بين استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً وبين القدرة على حل المشكالت لمساعدة  -4

الطالبات على فهم ذواتهم وكيفية ادارتها في التعامل مع خبرات النجاح والفشل، وتأكيد مبدأ التعلم من خالل المحاولة والخطأ  

من التغذية الراجعة في  االستفادةذجة واالستبصار كأحد األساليب التي تحد من الكمالية السالبة، وكذلك والتعلم اإليجابي والنم

 تصحيح األخطاء واالنطالق مع خبرات النجاح والفشل، إلى تحقيق التميت والتفوق األكاديمي.
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وب تدريس، والتقليل من أسلوب التلقين، مما بتفعيل استراتيجيات التنظيم الذاتي لدى الطلبة داخل القاعات كأسل االهتمام -0

 يساعد على توفير الوقت، وينمي استقاللية الطلبة واعتماده على ذاته في طريقة إلى التعلم مدى الحياة.

يجب زيادة االهتمام بحاجات طلبة الجامعات؛ وذلك من خالل السعي الدائم إلى التعرف على أبرز المشكالت التي  -2

 هم إلى سبل التعامل معها.تواجههم، وإرشاد

 التواصل مع األسرة والمؤسسة التعليمية وتعتيت التعاون بينها والتكامل من أجل توفير الدعم اإليجابي للطلبة. -2

تفعيل التعلم النشط وأن الطالبة هي محور العملية التعليمة وعليها أن تتحمل مسؤولية تعلمها عن طريق استخدام  -2

 المنظم ذاتياً المحفت التجاهات الطلبة نحو عملية التعلم.استراتيجيات التعلم 

تعتيت الفردية والتنافسية لدى الطلبة من اجل تحفيتهم على التنظيم الذاتي وحل المشكالت المتنوعة التي قد تواجههم أثناء  -2

 تنظيمهم لذواتهم للتعلم.

لم المنظم ذاتياً ومهارات القدرة على حل المشكالت لدى إعداد دورات تدريبية مكثفه للتوعية بأهمية استراتيجيات التع -1

 الطلبة ال تتعارض مع اوقات محاتراتهم، يفضل أن تكون خالل الفترة المسائية لتنمية مهاراتهم الدراسية على الوجه األمثل.

 ت لدى الطلبة.تضمين مناهج التعليم معلومات تنمي استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً والقدرة على حل المشكال -9

تدريب الطالبات المعلمات على استخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً قبل وبعد )الخدمة(، وتكوين العادات الدراسية  -40

 السليمة المواتية للتعامل مع كل ما يتعلمونه من خالل تعليمهم كيف يتعلمون للحد من السلوك التجنبي والتسويف لديهم.

أساليب الطالبات في التعلم التي قد تؤدي بهم إلى الميل لعدم تطبيق استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً التعرف على  -44

 وخطوات القدرة على حل المشكالت حتى يمكن تعديلها وتوجيهها بما يتناسب مع استعداد الطالبات.

 

 قائمة المراجع. 7

 المراجع العربية .1.7

، الكويت: 4ط اتجاهات معاصرة في التقويم التربوي وبناء االختبارات وبنوك األسئلة.(. 4999أبو جاللة، صبحي حمدان )

 مكتبة الفالح للنشر والتوزيع.

(. استخدام نموذج استقاللية المتعلم في تدريس الفلسفة لتنمية أبعاد التنظيم الذاتي وقيم 0042إسماعيل، سماح محمد )    

  421-29(، 044مصر، ) -دراسات في المناهج وطرق التدريسثانوية. التعايش مع اآلخر لدى طالب المرحلة ال

(. الفرق بين الموهوبين والعاديين في خطوات حل المشكالت لدى  عينة من طالب 0044مشرب ) بعبد الوهاأندريجاني، 

-24(، 4) 2ة، السعودي -دراسات عربية في التربية وعلم النفسالمرحلتين المتوسطة والثانوية بمدينة مكة المكرمة. 

400. 

-مجلة القراءة والمعرفة(. اتجاهات حديثة في استراتيجيات ما وراء المعرفة في تعليم القراءة. 0002بهلول، ابراهيم احمد )

 .010-411(، 20مصر، )

(. نمط السيطرة الدماغية وعالقته بالتعلم المنظم ذاتياً لدى طلبة الصف الثامن في عمان. 0042جاد هللا، وداد؛ التقاد، هناء )

 .4222-4291(، 9) 09فلسطين،  -مجلة جامعة النجاح لألبحاث
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ينة من طلبة جامعة اليرموك. (. العالقة بين التعلم المنظم ذاتياً والتحصيل األكاديمي لدى ع0040الجراح، عبد الناصر )

 .211-222(، 1) 2األردن،  -المجلة األردنية للعلوم التربوية

 عمان: دار المسيرة. 0: نماذج نظرية وتطبيقات عملية.طتنمية مهارات التفكير(. 0009الجراح، عبد الناصر، العتوم، عدنان )

. رسالة م المنظم ذاتيًا لدى طلبة المرحلة األساسية العلياالمعتقدات المعرفية كمتنبئات بالتعل(. 0042الجراح، محمد خير )

 ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة اليرموك، إربد.

 للنشر. وائل دار. عمان المملكة األردنية الهاشمية: 4. طحل المشكالت( 0001أبو رياش، حسين؛ قطيط، غسان )

 .22 -29(، 41) 1مصر،  -، جامعة عين شمسرابطة التربية الحديثةمجلة (. اتجاهات حل المشكالت. 0044ركتة، سميرة )

، عمان، المملكة األردنية الهاشمية: دار الشروق للنشر 4. طعلم النفس المعرفي(. 0001التغلول، رافع؛ التغلول، عماد )

 والتوزيع. 

. األكاديمي لدى عينة من طالب الجامعةأثر برنامج لتعلم مهارات التنظيم الذاتي على األداء (. 0002سليمون، ريم ميهوب )

 رسالة دكتوراة غير منشورة، كلية التربية، جامعة طنطا، القاهرة.

القدرة التنبؤية للتفكير الخرافي في حل المشكالت الرياتية واالجتماعية لدى طالب جامعة (. 0042التهراني، مبارك علي )

 جامعة اليرموك، عمان. . رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية،اليرموك

ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي (. البنية العاملية للكفاءة الذاتية األكاديمية ومحددتها. 4999) التيات، فتحي مصطفى

 .142-222(، 40جامعة عين شمس، ) -كلية التربية )توجه قومي للقرن الحادي والعشرين( السادس لإلرشاد النفسي

 ، الرياض: دار التهراء للنشر والتوزيع.2. طنظريات الشخصية(. 0042عبد الرحمن، محمد السيد )

(. استراتيجيات التعلم التي يستخدمها طلبة جامعة األسراء 0042عبد الحق، زهرية إبراهيم؛ العجيلي، صباح حسين )

 .124-109(، 09) 442، األردن -المجلة التربويةوعالقتها بالجنس والتخصص والمستوى الجامعي. 

 ، الرياض: دار النشر الدولي.4. طعلم النفس التربوي(. 0001عبد الحميد، محمد إبراهيم )

(. بنية انتظام الذات األكاديمي وعالقتها بمتغيري حل المشكلة والتحصيل الدراسي. 0002عبد الستار، حافظ عبد الستار )

 .090-012(، 2) 09القاهرة،  -، جامعة عين شمسمجلة كلية التربية

المؤتمر العلمي الرابع لإلرشاد (. اإلرجاء االيجابي والتنظيم الذاتي للتعلم. ورقة مقدمة إلى 0041عيسى، لطفي عبد الباسط )

(، 4جامعة المنوفية، ) -القاهرة: مركت اإلرشاد النفسي-النفسي )التربية وبناء اإلنسان في ظل التحوالت الديمقراطية(

22-402. 

(. أثر التدريب على بعض استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً في فعالية 0044ة، حنان عبد الفتاح؛ أبو شقة، سعده أحمد )المالح

. جامعة بنها، مجلة كلية التربيةالذات وحل المشكالت والتحصيل لدى عينة من التالميذ الموهوبين منخفضي التحصيل. 

12 (0 ،)022-224. 

 ، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية.4. طعلم النفس التربوي للمعلمين(. 4994) معبد الحليمنسي، محمود 

(. أسلوب حل المشكالت وأثره في تنمية القدرات اإلبداعية لدى طالبات 0042المومني، محمد عمر؛ المومني، ابتسام سالم )

 .09-12(، 02، الجتائر، )يةمجلة جيل العلوم اإلنسانية واالجتماعالصف الخامس األساسي في محافظة أربد. 
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(. قوة السيطرة المعرفية وعالقتها بالقدرة على حل المشكالت لدى طالب كلية التربية 0001النرش، هشام إبراهيم )

 .001-422(، 2) 40، مجلة كلية التربيةببورسعيد. 

التلكؤ األكاديمي لدى المتأخرين (. أثر التدريب على بعض استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً في 0042نصار، عصام جمعة )

 .212 - 212(، 22، السعودية، )دراسات عربية في التربية وعلم النفسدراسياً من طالب الجامعة. 

استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا وعالقتها بالقدرة على حل المشكالت لدى طالب المرحلة (. 0001النقيب، إيناس فهمي )

 . السويس، مصرمنشورة، كلية التربية، جامعة قناة  . رسالة ماجستير غيرالثانوية
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