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 نحو والمتعممين المعممين اتجاهات في الفردية الفروق
 االنجميزية المغة تعمم ذاتية 

   
 يد البناعادل السع /أ.د 
 سىعيإيمان خالد  /د 

DOI: 10.12816/0053159 

 :ممخص الدراسة
كل من  اتجاىاتالوقوف عمى طبيغة الفروق الفردية في الدراسة إلى  تىدف      

المعممين والمتعممين نحو ذاتية التعمم في سياق تعمم المغة اإلنجميزية وذلك لمكشف 
يوم ذاتية التعمم وذلك بيدف تنميتو عن مدى إدراك ووعي المعممين والمتعممين لمف

 في سياق تعمم المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية لدي طالب المرحمة الثانوية.
من عينة عمى  وقد طبقت الدراسة مقياس اتجاىات المعمم نحو ذاتية التعمم      

( من المعممين والمعممات العاممين في كاًل من 77)بمغت المعممين والمعممات 
مقياس اتجاىات المتعمم نحو كذا تطبيق ، و التعميمية العامة والخاصةالمؤسسات 
ن كونة ممالصف الثاني الثانوي بالطالب والطالبات من عينة عمى ذاتية التعمم 

 .طالبًا وطالبة( 027)
فروق ذات داللة د و وجوقد أظيرت نتائج التحميل اإلحصائي لمبيانات عن  

ووجود  في اتجاىاتيم نحو ذاتية التعمم.ين عممتبين كاًل من المعممين والمإحصائية 
فيما يتعمق بسنوات الخبرة ونوع  بين كاًل من المعممينفروق ذات داللة إحصائية 

نحو ولكن ىذا لم يظير اثرًا واضحًا عمى اتجاىات المتعممين  المؤسسة التعميمية،
عميمية التحيث ال توجد فروق دالة بين المتعممين في المؤسسات ذاتية التعمم 

 الخاصة والحكومية.

االتجاه  -لدى المتعمم ذاتية التعمم  -لدى المعمم ذاتية التعمم  :الكممات المفتاحية
 لدى المتعممذاتية التعمم االتجاه نحو  -لدى المعممذاتية التعمم نحو 
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 نحو والمتعممين المعممين اتجاهات في الفردية فروقال
 ةاالنجميزي المغة تعمم ذاتية

 
 
 
 
 

 عادل السعيد البنا /.د أ
 سىعيإيمان خالد  /د 

DOI: 10.12816/0053159 

 مقدمة:
المتمركزة والتعمم ساليب التعميم أنظرًا لإلتجاه السائد في اآلونة االخيرة نحو      

( ومداخل التعمم التي ترتكز عمى تنمية Learner-centeredحول المتعمم )
يدًا من اإلىتمام ينصب عمى دور المتعمم المتعمم وقدراتو وتنمية مياراتو فإن مز 

حيث لم يعد ينظر لممتعمم عمى  في عممية التعمم وتحمل المتعمم لمسئولية تعممو.
أنو المستقبل لممعرفة، بل ىو مفسر ليا ومتفاعل مع المعمومات ويقوم بمعالجتيا 

 بل ويبحث عنيا بما يتناسب مع اىتماماتو واحتياجاتو.
المتعمم في العممية التعميمية مزيدًا من اإلىتمام حول وأثار اإلىتمام بدور 

مفيوم ذاتية التعمم.والتي تعني قدرة المتعمم عمى التحكم في عممية تعممو وتحممو 
سباب عديدة منيا أن أحيث يستقي ىذا المفيوم أىميتو من  لمسئولية تعممو.

عمم عمى تحمل حيث يفترض أن قدرة المت المتعمم المستقل ىو متعمم اكثر فعالية،
مسئولية تعممو تشير إلى وجود الدافعية لمتعمم وقدر من ميارات ماوراء المعرفة 

 والوعي بعممية التعمم ومتطمباتيا وىي مؤشرات ترتبط بفعالية التعمم.
باإلضافة إلى ذلك فإن قدرة المتعمم عمى التحكم في تعممو ترتبط بالتعمم 

الم المعرفة العالمية والتقدم التقني مدى الحياة وىو من األىمية بمكان في ع
وىو  المذىل الذي يغدق عمى المتعمم بالمعرفة والمعمومات من كل حدب وصوب،

األمر الذي يتحتم معو قدرة المتعمم عمى مواكبة ذلك التدفق المعرفي والمعموماتي 
 ومعالجة المعمومات بصورة مستقمة.
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بالقدرة عمى التقييم والنقد والتفكير ومن ناحية اخرى نجد أن ذاتية التعمم يتسم   
والتأمل في المعرفة كما يتضمن مشاركة المتعمم الفعالة في مجتمعو وىو ما يعد 

وتمك المشاركة الفعالة الناقدة في  من المتطمبات األولية لمنمو عمى المدى البعيد.
( وىو المفيوم Personal Autonomyالمجتمع ىي من سمات االستقالل الذاتي )

لذي ينبثق منو ذاتية التعمم.وىو يرتبط بقدرة الفرد عمى اتخاذ القرارات والتعايش ا
 Learningوتقبل اآلخرين في المجتمع وىو األمر الذي يضفي عمى ذاتية التعمم )

Autonomy المزيد من األىمية حيث ال يقتصر دوره عمى عممية التعمم وما )
ك إلى كونو عامل مؤثر عمى يرتبط بيا فقط من سياق تعميمي بل يتعدى ذل

 شخصية المتعمم ومن ثم عمى المجتمع ككل.
 Learning)أو استقاللية التعمم بالرغم من استحواذ مفيوم ذاتية التعمم        

Autonomy ) عمى اىتمام العديد من الباحثين في السنوات القميمة الماضية إال أن
ت ىذا المفيوم بالبحث.حيث يبدو عددًا محدودًا من الدراسات المتعمقة التي تناول

أن اىمية المفيوم من األشياء المتفق عمييا ومع ذلك ال يوجد صورة محددة أو 
وحيث أن عممية التعمم بصورة عامة وعممية تعمم المغة االجنبية  مفصمة عنو،

 بصورة خاصة ىي ظاىرة معقدة الجوانب وكذلك ىو مفيوم ذاتية التعمم.
 مشكمة الدراسة:
غم من أن قيام يعض االفراد بتعمم المغة بصورة ذاتية كسموك الر عمى 

متواجد منذ بدء عممية التواصل البشري إال أن مفيوم ذاتية التعمم بدأ في جذب 
المزيد من اإلىتمام في اآلونة األخيرة من قبل الباحثين في مجال عمم النفس 

التعمم وتطوره إلى وتعمم المغة في العقد الماضي فقط. ويعود ظيور مفيوم ذاتية 
منذ  حقبة شيدت العديد من التغيرات السياسية واالقتصادية والتعميمية والنفسية.

حتى أصبح  ذلك الحين واإلىمتام يتزايد بالمفيوم الذي بدوره يزداد عمقًا واتساعًا،
ىدفًا في حد ذاتو تسعى العديد من النظم التعميمية لتحقيقو وىو غالبًا ما يكون 

 لتعمم مدى الحياة والتنمية الذاتية لممتعمم. مرتبطًا با
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بالرغم من وجود العديد من التعريفات الخاصة بمفيوم ذاتية التعمم إال أنو 
( وىو أن ذاتية التعمم Holec,1981:3يوجد شبو إجماع عمى التعريف الذي قدمو )

ا تعني قدرة المتعمم عمى التحكم في عممية تعممو، وبالرغم من اإلجماع عمى ىذ
التعريف إال انو قد يحمل العديد من التأويالت األمر الذي يقتضي معو إلقاء نظرة 

 مفصمة عمى المفوم وماىيتو بالنسبة لمسياق التعميمي.
بدأ اإلىتمام بذاتية التعمم مع بدء الحركة اإلنسانية في عمم النفس    
فردية  (  فالتعمم من وجية نظر روجرز ىو عمميةCarl Rogers,1987واعمال )

وفريدة والتي تنشأ وتتأثر بالخبرات الذاتية لممتعمم وتتسبب في تغيير السموك 
،ويتمثل دور المعمم في عممية التعمم بكونو الميسر لسير تمك العممية. بينما أشار 

(Vygotsky,1990 إلى أن التعمم ىو عممية إجتماعية نشطة والذي من خالليا )
سموك خارجي، وىو منظور يدعم الطبيعة  يتم تحول العمميات الداخمية إلى

 التأممية ماوراء المعرفية لذاتية التعمم.

نفس المختمفة بدأ المفيوم يتطور لومع التغير المستمر في مدارس عمم ا
منظور التعمم من كونو مجرد إستجابة لمثير ما كما تفسره قد تغير ف ويتغير.

طرحتة المدرسة المعرفية  المدرسة السموكية في عمم النفس إلى مفيوم مغاير
واإلنسانية حيث تنظر كال المدرستين لمتعمم كعممية تتأثر بخبرات المتعمم الذاتية 

وىو األمر الذي ميد  وبحالتو الداخمية.حيث يتمثل التعمم في فعل يقوم بو المتعمم،
الطريق أمام عمم النفس المغوي وعمم النفس اإلجتماعي وجذب المزيد من اإلىتمام 

وظيفية المغة، وتمك اآلراء تنظر لمتعمم بصفة عامة وتعمم المغة بصفة خاصة  نحو
كعممية نشطة تفاعمية والتي نتج عنيا مداخل التعمم المتمركز حول المتعمم 

         (Gremmo &Riely, 1995:152-153)واإلىتمام بذاتية التعمم. 
المفاىيم النفسية  وتبعًا لطبيعة مفيوم ذاتية التعمم فإنو ارتبط بمجموعة من

إليو بأنو قدرة العقل  (Vancouver, 2005) مثل التنظيم الذاتي لمتعمم، فكما يشير
عمى التحكم في وظائفو، وحالتو والعمميات التي يقوم بيا. ومع وضع وجية النظر 
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تمك في اإلعتبار يمكن رؤية أوجو الشبو بين كال من ذاتية التعمم والتنظيم الذاتي 
من منظور عمم النفس العصبي يتم الربط بين ذاتية التعمم وبين  لمتعمم.بينما

الوظيفية التنفيذية لعممية معالجة المعمومات، وىي عبارة عن مجموعة من 
السموكيات غير المالحظة من التنظيم الذاتي والتوجو نحو اليدف والتي تقع 

ي المرتبط بصورة أولية في الفص الجبيي لممخ وحيث أن السموك ما وراء المعرف
بذاتية التعمم يمكن ربطة بالوظيفية التنفيذية لممعمومات والتي تقع في الفص 
الجبيي فإنو يمكن القول بأن ذاتية التعمم أيضًا يمكن عزوىا إلى النشاط في 

ىمية عمى ذاتية الفص الجبيي من المخ،وىو ما يضفي المزيد من العمق واأل
 مية التعمم وأداء المتعممين.التعمم وما قد تمتمكو من تأثير عمى عم

عن الفروق الفردية في ومن ىنا جاءت فكرة الدراسة الحالية لتبحث 
في إطار وذلك  ،اتجاىات المعممين والمتعممين نحو ذاتية تعمم المغة االنجميزية

مفيوم ذاتية التعمم التي تظير في رغبة المتعمم وقدرتو عمى تحمل المسئولية 
راقبة وتقييم عممية تعممو أثناء اداء ميام التعمم المتنوعة، والتخطيط والتطبيق والم

وذلك من وجية نظر كاًل من المعمم والمتعمم .مع االخذ في اإلعتبار تناول 
 األبعادالمفيوم من مختاف التفسيرات النفسية لو والتعامل معو من خالل مجموعة 

الجانب  /الدافعية /فةما وراء المعر  /الدعم /ىدافاأل /المحددة لو وىي )اإلختيار
ىل  ومن ثم يمكن صياغة مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:(، اإلنفعالي
اتجاىات المعممين والمتعممين نحو ذاتية التعمم في سياق تعمم المغة تختمف 
 :التاليةسئمة األو ويتفرع من ؟باختالف بعض المتغيرات الديموجرافية اإلنجميزية

 لمعممين نحو ذاتية التعمم بإختالف سنوات الخبرة؟ىل تختمف اتجاىات ا -0

 ىل تختمف اتجاىات المعممين نحو ذاتية التعمم بإختالف النوع االجتماعي؟ -2

ىل تختمف اتجاىات المعممين نحو ذاتية التعمم بإختالف نوع المؤسسة   -3
 التعميمية؟

 /افاألىد /)اإلختيار اتجاىات المتعممين نحو ذاتية التعمم أبعادىل تختمف  -4
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بإختالف النوع  الجانب اإلنفعالي( /الدافعية /ماوراء المعرفة /الدعم
 االجتماعي؟

 /األىداف /)اإلختيار اتجاىات المتعممين نحو ذاتية التعمم أبعادىل تختمف  -5
بإختالف نوع بيئة التعمم  الجانب اإلنفعالي( /الدافعية /ماوراء المعرفة /الدعم

 المؤسسات التعميمية؟ب
 اسة: أهمية الدر 

 :تستمد الدراسة الحالية اهميتها مما يمي
   ،تناول مفيوم ذاتية التعمم بالدراسة والذي يتسم تناولو في السياق العربي بالندرة

بالرغم من اىميتو البالغة وتأثيره عمى عممية التعمم بصفة خاصة وعمى بناء 
 شخصية المتعممين بصفة عامة.

  التعمم من خالل وجيتين مختمفتين ىما  تتناول الدراسة الحالية مفيوم ذاتية
وجيتي نظر طرفي العممية التعميمية الرئيسين أال وىما المعمم والمتعمم وذلك 
لموقوف عمى مدى وضوح المفيوم واتجاىات كاًل من طرفي العممية التعميمية 
نحوه.كذلك حرصت الدراسة عمى التعرف عمى اتجاىات المعممين والمتعممين 

 النوع والعمر والبيئة. مع اإلختالف في

   كما تقوم الدراسة الحالية بتناول المفيوم من خالل مجموعة من النماذج
 الرئيسية لممفيوم التي سيتم دراستو من خالليا. األبعادالمفسرة لو وتحديد 

  الضوء عمى جوانب تنمية اتجاىات المتعممين والمعممين الدراسة نتائج  يقمقد ت
لتنمية بيئة تعمم تفاعمية تتسم باإليجابية يا ة اإلستفادة منتعمم وكيفيالنحو ذاتية 

وفتح قنوات التواصل بين مختمف أطراف العممية التعميمية ،مما قد يظير تأثيره 
 اإليجابي المباشر وغير المباشر عمى المجتمع بصورة بناءة.

 أهداف الدراسة:

كل  تجاىاتاالوقوف عمى الفروق الفردية في تيدف الدراسة الحالية إلى 
المعممين والمتعممين نحو ذاتية التعمم في سياق تعمم المغة اإلنجميزية وذلك من 
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لمكشف عن مدى إدراك ووعي المعممين والمتعممين لمفيوم ذاتية التعمم وذلك 
بيدف تنميتو في سياق تعمم المغة اإلنجميزية كمغة أجنبية لدي طالب المرحمة 

 الثانوية.
دراكيم لمفيوم حيث أن التعرف عمى وجي ات نظر المتعممين والمعممين وا 

ذاتية التعمم من شأنو إلقاء الضوء عمى ماىية المفيوم في مجتمعنا، ومن ثم 
 التوصل لصورة واضحة عن كيفية القيام بتنمية ذاتية التعمم والتركيز عمييا.

ونظرًا لطبيعة المفيوم الخاصة من كونو يتعامل مع قدرة المتعمم عمى 
ي عممية تعممو والتأمل والتقييم الذاتي، فإن األخذ بآراء المتعممين ال يقل التحكم ف

اىمية عن أخذ آراء المعممين ووجيات نظرىم حول المفيوم وذلك لمحاولة 
التوصل لصورة كاممة مختمفة الجوانب. حيث تم جمع البيانات من خالل تطبيق 

 متعممين.األدوات المعدة ليذا الغرض عمى عينة من المعممين وال
 المصطمحات اإلجرائية لمدراسة:

تتبنى الدراسة الحالية تعريف ذاتية التعمم في ضوء نموذج  ذاتية التعمم:   -0
(Holec,1981 حيث تعرف ذاتية التعمم بأنيا رغبة المتعمم وقدرتو عمى )

تحمل المسئولية، والتخطيط والتطبيق والمراقبة والتقييم لعممية تعممو أثناء أداء 
 لتعمم المتنوعة.ميام ا

( عمى انيا موقف الفرد الشخصي الذي Esch,1998) يايعرفاالتجاهات:  -2
يتخذه بوعي او بدون وعي والذي يتخذه تجاه شئ محدد نوىذا الموقف يؤثر 
عمى سموك الفرد حيث يرتبط بما يقولو، وما ينتوي القيام بو، وأيضًا ما يقوم 

                                                                       بأدائو.
 االطار النظري والدراسات المرتبطة بمتغيرات الدراسة الحالية:

يتناول ىذا الجزء عرضًا نظريًا لمتغيرات الدراسة الحالية ولبعض النماذج    
النظرية التي تناولت ىذه المتغيرات، وكذلك عرض لبعض الدراسات والبحوث 
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معممين والمتعممين نحو ذاتية تعمم المغة االنجميزية، وفيما المرتبطة باتجاىات ال
 يمي العرض التفصيمي لذلك.

   ذاتية التعمم:أوال: 
يوجد العديد من التعريفات لمفيوم ذاتية التعمم كما سبقت اإلشارة والتي تتنوع     

ولكن تبعًا لممنظور واإلتجاه المفسر لذاتية التعمم وقد تتفق ذاتية التعمم ظاىريًا 
تعود وتختمف في التفاصيل الداخمية المتضمنة في كل تفسير من ىذه التفسيرات 

فنجد أن التفسير الذي وضعو  ،وذلك نظرًا لمطبيعة المركبة لممفيوم
(Holic,1981) ،بينما  يشير إلى ذاتية التعمم عمى أنيا قدرة داخمية لدي المتعمم

تمثل يست صفة مطمقة بل ن ذاتية التعمم لأ( إلى Nunan,1997:192يشير )
مر الذي يزيد من عممية تفسير المفيوم حيث األ ،متصل من الدرجات المتفاوتة

يمكن أن يتفاوت تبعًا لمسياق الذي يتم تفسيره من خاللو حيث يمكن ليذا السياق 
وىو األمر الذي يجب وضعو في اإلعتبار  تغيير موقع المتعمم عمى ىذا المتصل،

 ذا المفيوم.عند القيام بدراسة ى
يمكن تقسيم التعريفات المفسرة لذاتية التعمم إلى إتجاىين ىما اإلتجاه كما 

 الفني لمتفسير والتفسير النفسي. 
  وىو يدعم اإلتجاه اإليجابي نحو المعرفة ويدعم الميارات :الفني المنظور 

الفنية التطبيقية مثل استراتيجيات التعمم والميام التطبيقية التي يحتاجيا 
لمتعمم كي يتمكن من التحكم في عممية تعممو. وفقًا لمطبيعة التطبيقية لتمك ا

الميارات يمكن لممتعمم أن يتعمميا والتدريب عمييا ومن ثم تنميتيا. ذلك يعني 
ىذا يميز و  أن تنمية ذاتية التعمم في السياق التعميمي أمر من الممكن تحقيقو.

بناًء عمى أساليب التعمم التي  يينوالذاتبين المتعممين االعتماديين المنحى 
ي في التعمم كتحمل المسئولية عن عممية التعمم؛ ذاتتعزز فرص المتعمم ال

المتعمم البد أن يتضمن المعرفة وأساليب ذاتية وعميو فجزء أساسي من تطوير 
التعمم المختمفة. فضاًل عن اتجاىات ودافعية المتعمم واستراتيجيات التعمم 



2017 لسنة   -الجزء الثالث  -رابعالعدد ال -كمية التربية ـ جامعة دمنهور ـ المجمد التاسع ـ الدراسات التربوية واالنسانيةمجمة 
 

                                                     02 

وما  ،عل االجتماعي فال يمارس أي تعمم بمعزل عن أقرانوالمختمفة، والتفا
وراء المعرفة التي تعتبر عممية معرفية يمتمك فييا المتعممين السيطرة الواعية 
عن عممية تعمميم وتتضمن ثالث استراتيجيات تتمثل في )استراتيجيات 
 ،معرفية، واستراتيجيات ما وراء معرفية، واستراتيجيات اجتماعية انفعالية(

تتمثل االستراتيجيات المعرفية في االستراتيجيات التي تعزز االكتساب حيث 
واالسترجاع، وتتمثل االستراتيجيات ماوراء المعرفية في التخطيط، والمراقبة، 
والتقييم، أما االستراتيجيات االنفعالية االجتماعية تتمثل في االستراتيجيات 

التفاعل مع األخرين فتيتم التي تساعد المتعممين عمى التعمم من خالل 
 (Qi, 2012: 37).بتنظيم انفعاالتيم، وودافعيتيم، واتجاىاتيم

  يمكن تتبعيا من خالل المدرسة البنائية في عمم النفس  :النفسي المنظور
والتي تعتبر ذاتية التعمم قدرة داخمية لدي المتعمم مثميا مثل المفاىيم المعرفية 

تباينة التي تؤثر عمى عممية التعمم ككل. االخرى واإلتجاىات والقدرات الم
ووفقًا إلعتبار ذاتية التعمم قدرة داخمية فإنو يتوجب وجود فرص تتيح لتمك 
القدرة الظيور ومن ثم يمكن تنمية ذاتية التعمم في السياق التعميمي أو قمعيا 

 حيث ،تبعًا لسمات السياق التعميمي الحاكم لعممية التعمم التي يمر بيا المتعمم
في التعمم في فكرة أن المتعممين يجب أن ينتقوا  تمك المدرسةيكمن جوىر 

وينقموا المعمومات المعقدة ويكتسبوىا كمعارف ذاتية ويدمجوىا مع مخططاتيم 
 أن التعمم الجيد يحدث نتيجة تعمم (Little's , 1994) العقمية، ويعتبر مبدأ

في البداية من  الذاتي انبثق انعكاس لمفكرة الرئيسية التي تُقر أن التعممذاتي 
ىو "نظرية بناء  الذاتيالبنائية، وأن أحد الدعائم الرئيسية في تأسيس التعمم 

الشخصية" التي أوضحت أن المتعممين الذاتيين يجيزون أنظمتيم الشخصية 
( بين المعارف 0976لذلك يميز بارنز )؛ )البنى العقمية( لتناسب ميام التعمم

لفعمية؛ فالمعارف المدرسية معرفة مجردة تخص شخص المدرسية والمعارف ا
أخر لذلك فمن السيل نسيانيا أما المعارف الفعمية فترتبط ارتباطًا وثيقًا برؤية 
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المتعمم لمعالم الواقعي فيي معرفة المتعممين التي ال تنقل من جانب المعمم 
ث التعمم. لممتعممين ما لم تمارس ويتم مشاركتيا واالندماج فييا فعميًا إلحدا

ويتضح أن النظرية البنائية لمتعمم تؤكد عمى أىمية المتعمم بداًل من المعمم من 
يجاد حمول لممشكالت  خالل تشجيع المتعممين عمى بناء تصوراتيم الخاصة وا 

 (In: Qi, 2012: 38)التي تواجييم في عممية تعمميم.
ممية لع أبعادتوجد ثالث ( إلى انو Benson,2011:92-116يشير )كما 

 ىي:  األبعاد، وىذه تحكم المتعمم في تعممه
وىو يشير إلى العوامل المعرفية واإلتجاىات المتضمنة  :التحكم في إدارة التعمم -0

في التخطيط والتنظيم والتقييم لعممية التعمم واستراتيجيات التعمم والمعرفة 
 اإلجرائية التي يمكن تعمميا والتدريب عمييا.

: وىو يعني التحكم الكفاءات المعرفية التي ينتج معرفيةالتحكم في العمميات ال -2
وكذلك  عنيا السموك التعميمي المالحظ والمتضمن في بعد إدراة التعمم السابق.

يتضمن اإلنتباه الموجو نحو األىداف الرئيسية الداخمية والخارجية في عممية 
معرفية المصاحبة التعمم والتأمل الواعي أثناء عممية التعمم، والوعي بالعمميات ال

 لعممية التعمم.
وىو يشير إلى ماىية وكيفية التعمم وما سوف يقوم  :التحكم في محتوى التعمم -3

 المتعمم بتعممو وكيفية حدوث عممية التعمم ومن الذي سيقرر كل تمك األمور.
إلى انو في المؤسسات التعميمية المعتادة  (Benson,2011:113يشير )كما 

ة والمحتوى التعميمي سابق التحديد من قبل الجيات المعنية ذات المناىج الدراسي
فإن ذاتية التعمم تتمثل في تمكن لممتعممين من التحكم في أساليب تناول المحتوى 
والطرق المتنوعة لمتعامل معو في ضوء االىداف الموضوعة من قبل المؤسسات 

يث يصف ( حLittlewood,1996:429التعميمية.وىو يتفق مع ما يشير إليو )
ذاتية التعمم من خالل متصل لمقدرة الداخمية ليذا المتعمم ينقسم إلى ثالث 
 مستويات تصف المستوى الذي يقوم فيو المتعمم باإلختيار وىذه المستويات ىي: 
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حيث يتمكن المتعمم من إتخاذ القرارات التي تتعمق  :المستوى التواصمي  -0
ختيار االستراتيجيات المناسبة لمتواصل حول معنى  بتوظيف محتوى التعمم وا 

 معين مع إختالف المواقف والميام.
ستراتيجيات التعمم بصورة ويشير إلى التوظيف المناسب إل: مستوى التعمم -2

 .مستقمة
وفيو يتمكن المتعمم من إتخاذ القرارات الخاصة بعممية  المستوى الشخصي: -3

ع التعمم عمى سياق أوسع من خالل خمق سياق تعمم شخصي يتناسب م
 أحتياجات المتعمم.

وففقًا ليذا النموذج المكون من المستويات الثالث السابقة فإن ذاتية التعمم 
تتكون من ثالث مستويات لمقدرة تبدأ من القدرة عمى إتخاذ القرارات المتعمقة 

 بعممية التعمم ووصواًل لمذاتية واالستقالل في الحياة بصورة عامة.
( تعني تمتع المتعمم بدرجة من Dam,2011:40فذاتية التعمم كما يشير )

درجات اإلستقاللية ولكنيا ال تعني التعمم المنفرد المنعزل عن دعم المعمم أو 
النظام التعميمي. حيث تمثل استراتيجيات التعمم التعاوني واالستراتيجيات 
اإلجمتاعية من أىم انواع األستراتيجيات التي يقوم المتعمم والذي يتمتع بالذاتية 

توظيفيا وذلك من خالل المعرفة بكيفية توظيف العالقات التفاعمية مع األقران  من
والمحيطين بيدف تحقيق تعمم أكثر فعالية ،وكذلك كمصدر لممدخالت المعرفية 

(Oxford,1990:144-145.) 
باإلضافة إلى ذلك فإن التعمم غالبًا ما يحدث من خالل سياق إجتماعي 

الزماني الخاص بتطور نظريات وأساليب التعمم وىذا عمى الصعيدين المكاني و 
والتنوع المعرفي،فيناك دائمًا آخرون يشتركون إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

 في عممية التعمم وكذلك يقومون بالتأثير عمى عممية إتخاذ القرارات.
ىذا األمر يظير جميًا في مجال تعمم المغة حيث يتضمن تعمم المغة تفاعاًل 

ًا وحيث أن النموذج الخاص بذاتية التعمم يشير إلى امكانية تنمية ذاتية إجتماعي
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التعمم يشير إلى ان التفاعل بين المتعممين خالل سياق التعمم في المؤسسات 
 ((Kohonen,1992:19التعميمية المختمفة يعد بيئة صالحة لحدوث مثل ىذا النمو
ق التعمم النظامي في فالعون والمساعدة التي يقدميا المعمم من خالل سيا

المؤسسات التعميمية النظامية يرقى في بعض األحيان إلى مرتبة الضرورة وذلك 
عمى سبيل المثال لمتدريب عمى الميارات الفنية المتنوعة والتي تعد من متطمبات 

ومن ثم يمكن استخالص أن التعمم الفردي بمعزل عن اآلخرين ال  ذاتية التعمم،
يث يختمف كل منيما عن اآلخر في السياق وكذلك في يعادل ذاتية التعمم ح

 المتطمبات.
كل ما سبق اوجد اتجاىًا في مجال الدراسات التطبيقية في التعميم لقياس 
ذاتية التعمم في السياق التعميمي الواقعي وقياس استعدادات المتعممين لذاتية التعمم 

الظاىرة لألمر إال أن  ومستوياتيا المختمفة لدي المتعممين. بالرغم من الصعوبة
((Benson,2011:65  يشير إلى إمكانية قياس ذاتية التعمم وذلك من خالل قياس

التغيرات واإلختالفات بين أداء المتعممين أنفسيم وبين أداء المتعممين بعضيم 
البعض وأثر العوامل المختمفة عمى ذاتية التعمم مثل المواد التدريسية أو برامج 

وتتنوع البرامج المقدمو لممتعمم تبعًا لميدف فمنيا ما  الغرض.محددة معدة لذلك 
ومنيا ما يتطمب قدرًا من الذاتية لدي المتعمم لكي يقوم  يسعى لتنمية ذاتية التعمم،

بإتمام الميام المتضمنة وكل ما سبق يسعى لمحاولة الربط بين ذاتية التعمم 
 لمعتادة.والسياق التعميمي النظامي في المؤسسات التعميمية ا

 :ذاتية التعمم في الفصول الدراسية .0
بالرغم من اإلرتباط الظاىري بين ذاتية التعمم وسياق التعمم غير النظامي 
إال أن اإلىتمام يتزايد بدراسة ذاتية التعمم في سياق التعمم النظامي في المؤسسات 

التعمم  التعميمية المختمفة من مدارس وجامعات حيث يوجد ارتباط بين ماىية ذاتية
وبين أىداف وغايات التعمم في المؤسسات التعميمية فكما 

إلى أن ذاتية التعمم متضمنة في األىداف العامة لمرحمة  (LOPS,2003:12يشير)



2017 لسنة   -الجزء الثالث  -رابعالعدد ال -كمية التربية ـ جامعة دمنهور ـ المجمد التاسع ـ الدراسات التربوية واالنسانيةمجمة 
 

                                                     22 

التعميم فوق المتوسط والمتوسط مثل المواطنة والتعمم مدى الحياة وتنمية الذات 
من انيا حجر االساس  ومع ذلك ال تنص األىداف نصًا عمى ذاتية التعمم بالرغم

في جميع األىداف السابقة.كما يمكن اإلستدالل عمى ذاتية التعمم المتضمنة في 
أىداف تعمم المغة األجنبية والتي تحدد بصورة مسبقة في المناىج والكتب الدراية 

 المعدة ليذا الغرض.
 فعمى سبيل المثال تنمية اإلستعدادات لمتعمم والتعمم الموجو ذاتيًا وتعزيز
مجموعة من الميارات مثل ميارات ما وراء المعرفة والتعمم الذاتي والتعرف عمى 
نقاط القوة والضعف لدي المتعمم وكذلك التخطيط وتطبيق اإلستراتيجيات المناسبة 

 وىي جميعيا سمات ميمة ومرتبطة بذاتية التعمم.
بينما عمى مستوى األىداف التعميمية الخاصة بكل منيج عمى حدى فإن 

ميارات التي يتعمميا المتعمم بصورة عامة تيدف إلى إرشاد المتعممين نحو تنمية ال
 &Dangالميارات المعرفية وما وراء المعرفية المرتبطة بعممية التعمم )

Robertson , 2010) 
ففي المدخل الوظيفي اإلجتماعي لتعمم المغة نجد أن التركيز ينصب عمى 

مم والمجتمع المعرفي ومن ثم فإن ذاتية التعمم التفاعل النشط بين المتعممين والمع
ويمكن ذكر بعض النقاط  ثناء عممية التعمم في مختمف مراحميا.أمتطمب حيوي 

المحورية الفارقة بين الفصول الدراسية التي تيدف إلى تنمية ذاتية التعمم وتمك 
 غير الداعمة في الجدول التالي:

 .ة الداعمة وغير الداعمة لذاتية التعمم( مقارنة بين الممارسات التدريسي1جدول )
 ممارسات غير داعمة لمذاتية ممارسات داعمة لذاتية التعمم المستوى

ــــــــــــــــة  مرحم
تخطــــــــــــــيط 

 المنهج

 المتعممون يشاركون في اختيـار وتعـديل وموائمـة
 كال من محتوى التعمم والعمميات.

.القرارات تتخذ بناء عمى احتياجات المتعممين 

ي مــــن المؤسســــة التعميميــــة هــــ
يتخــــذ كامــــل القــــرارات المتعمقــــة 
بــــــالمحتوى والعمميــــــات بغــــــ  
ــــة  النظــــر عــــن الحاجــــات الفعمي

 لممتعممين.
جميــع المهــام التعميميــة محــددة يوجد مدى تسـع مـن االنشـطة التعميميـة والمهـام اختيـــــــــــــــار 
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 ممارسات غير داعمة لمذاتية ممارسات داعمة لذاتية التعمم المستوى
ــــــــــــــــرات  خب

 التعمم
 المتنوعة.

 يوجـــــد اهتمـــــام لتحديـــــد انمـــــاط واســـــاليب تعمـــــم
المتعممــين بهــدف تعــديل القــرارات التدريســية بمــا 

 ها.يتناسب مع

 ــتم تشــجيع المتعممــين عمــى التبمــل فــي خبــرات ي
 تعممهم.

 بصورة مسبقة .

 ـــــة وال المهـــــام وا نشـــــطة نمطي
 ترتبط بإحتياجات المتعممين.

التقيـــــــــــــــيم 
 والتقويم

.تدريب المتعممين عمى اساليب التقييم الذاتي 

.المالحظة المستمرة لألداء والتبمل 
ى اإلختبــــارات تقيــــيم يعتمــــد عمــــ

 المعدة مسبقًا.

 المـــتعمم ال يشــــترك فــــي عمميــــة
 التقييم.

 ذاتية التعمم في سياق تعمم المغة ا جنبية النظامي: .2
قديمًا كان اإلعتقاد السائد بأن ذاتية التعمم ىي مصطمح يرتبط بالتعمم غير 

 إال النظامي لما تعطيو من انطباع ذو مجال مفتوح والمزيد من الحرية لممتعمم،
أنو في اآلونة األخيرة تحول اإلتجاه نحو محاولة تطبيق وتنمية ذاتية التعمم من 
خالل السياق التعميمي النظامي في المؤسسات التعميمية المختمفة وخاصة فيما 
يتعمق بمجال تعمم المغة األجنبية وذلك من خالل العديد من النقاط منيا عمى 

 سبيل المثال:
  جرد ناقل لممعرفة إلى ميسر ومرشد لممتعمم.تحول في دور المعمم من م 

  .تحول دور المتعمم من مستقبل لممعرفة إلى متفاعل مؤثر أثناء عممية التعمم 

بإدراك كاًل من المعمم والمتعمم لمتغير الحادث في أدوار كاًل منيما والسبب      
مد عميو وراء ىذا التغيير فإن تنمية ذاتية التعمم تصبح أكثر يسرًا وىو ما تعت

والتي تيدف بصورة أساسية نحو توجيو  ،مداخل التعمم المتمركز حول المتعمم
المتعمم نحو الذاتية واإلستقالل والتفرد واإلىتمام بقدراتيم الخاصة وسماتيم الفردية 

 ,Littlewoodوأساليب تعمميم وسموك التعمم المختمف والمتفرد لكل متعمم.)

1996:24-27.) 
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أنو في سياق تعمم المغة يوجد تكامل بين عنصرين ىما مع مالحظة        
اإلستقالل وكذلك التفاعل الجماعي مع المشتركين في عممية التعمم.حيث أن بيئة 
التعمم النظامي في المدارس والجامعات ،وحيث أن ذاتية التعمم ىي مفيوم متعدد 

التي ال  المحاور والذي يتطمب مجموعة متكاممة من الميارات واإلستراتيجيات
رشاده.  يمكن لممتعمم من أن ينمييا دون معاونة المعمم وا 

كما أن ذاتية التعمم تتضمن القدرة عمى إتخاذ القرارات بصورة مستقمة       
باإلضافة إلى الرغبة في ذلك،لذلك وباإلضافة إلى المساعدة عمى إكتساب 

ء الميام المتضمنة المعارف المستيدفة في عممية التعمم والميارات المتطمبة ألدا
ثارة دافعية المتعمم لمتعمم  في عممية التعمم فإن المعمم يمعب دورًا حيويًا في تحفيز وا 
وكذلك إثارة دافعيتو وزيادة ثقتو بنفسو إلتخاذ القرارات المرتبطة بعممية 

 (Sinclair, 2009تعممو.)
عممية تنمية ذاتية فمعارضة المتعمم ومقاومتو لمتغيير تعد عائقًا كبيرًا يواجو      

التعمم. وتمك المقاومة ترجع في المقام األول إلى المفاىيم المسبقة لدي المتعمم 
عن التعمم النظامي في المدارس والجامعات وما يجب أن تكون عميو،حيث يوجد 
خمط كبير في أذىان المتعممين بين وجود نظام يجب اتباعو وبين القوانين 

لمدارس والجامعات وبين ذاتية التعمم كما يشير المنظمة لعممية التعمم في ا
(Lewis&Reinders,2008:97 حيث يمكن لممعمم من معاونة المتعمم عمى )

التغمب عمى ىذا العائق من خالل مجموعة من اإلستراتيجيات المحددة والتي 
 تمخيصيا فيما يمي.

 ختمفة( يوضح االستراتيجيات المرتبطة بسمات دعم ذاتية التعمم الم2جدول )
 دعم معرفي دعم إجرائي دعم تنظمي

 يتم اتاحة الفرصة لممتعمم لكي: يتم اتاحة الفرصة لممتعمم لكي: يتم اتاحة الفرصة لممتعمم لكي:
.اختيار اعضاء فريق العمل 

. تحمل مسئولية اداء المهام 

.إدارة الوقت 

 إختيار المواد التي يجب
 استخدامها في مشاريع التعمم.

.اختيار معايير الكفاءة 

 مناقشة مداخل تعمم مختمفة
 ومتنوعة.

 وضع قوائم لحل المشكالت
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 دعم معرفي دعم إجرائي دعم تنظمي
 المشاركة في إعداد وتطبيق

 القوانين الصفية.

تعمم.إختيار ترتيب بيئة ال 

.عر  العمل بصورة فردية 

 مناقشة اإلحتياجات والتعامل
 مع المواد التعميمية.

 المتعددة.

.التشارك في الخبرات 

ت التفاو  حول المشكال
 واتاحة الوقت إليجاد الحمول.

.إعادة تقييم ا خطاء 

 ارساء اهداف شخصية
 لممتعممين.

 الحد من وقت تحدث المعمم
في مقابل زيادة وقت تحدث 

 المتعممين.
 :تنمية ذاتية التعمم في سياق التعمم النظامي  .3
ات ىي تعد بيئة التعمم المتوفرة في النظم التعميمية النظامية من مدارس وجامع    

البيئة األمثل لتنمية ذاتية التعمم بما يتوفر فييا من عناصر يمكن اإلستفادة منيا 
وتعزيز ذاتية التعمم من مواد تعميمية وتقنية ومعممين مؤىمين تربويًا وعمميًا.حيث 
يمكن أن يتوفر في بيئة التعمم الصفية فرص لمتعمم التعاوني والتفاعل بين 

حة لكي يتعمم فييا المتعمم الفنيات واإلستراتيجيات التي األقران.كما أنيا بيئة صال
تعين المتعمم عمى تنمية ذاتو .حيث أن وجود المعمم من شأنو أن يعين المتعمم 
تخاذ القرارت المتعمقة بعممية تعممو.  ويزيد دافعيتو نحو التحكم في عممية تعممو وا 

الممارسات التي ىذا وتشير مجموعة من الدراسات إلى مجموعة من العناصر و 
( يوجد العديد من Benson,2011:126من شأنيا تنمية ذاتية التعمم، فكما يشير )

المداخل الخاصة بتنمية ذاتية التعمم والتي تجتمع عمى مجموعة من اإلفتراضات 
فعمى سبيل المثال يوجد اإلفتراض بأن ذاتية التعمم يمكن تنميتيا في بيئة التعمم 

مميات واإلستراتيجيات.كما تعتبر تمك النظريات أن من خالل مجموعة من الع
( والتي يمكن إما أن تنمى Inner Capacityذاتية التعمم ىي قدرة داخمية )

 وتنتعش أو تحبط وتضمحل.
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( أنو يمكن تنمية Vandiver & Walsh, 2010)كما أظيرت نتائج دراسة       
ووعيًا بعممية البحث وتقييم أكثر استقاللية  التعمم الذاتي لدى المتعممين وجعميم

دمج من خالل  مصادر بحثيم عن المعمومات ذاتيًا وتوجيًا لمتعمم مدى الحياة
أليات التعمم النشط متمثمة في التعمم القائم عمى حل المشكمة أثناء إجراء 

 .لممشاريع البحثية وتوفير بيئة تساعدىم عمى توجيو عممية تعمميم ذاتياً  متعممينال
( إلى أن تنمية ذاتية التعمم عمى أنيا مجموعة Esch, 2010:37فيشير)     

العوامل والظروف والسايق الذي يتعرض ليا المتعمم والذي من شأنيا جعل 
المتعمم يتحمل مسئولية )ولو بصورة مؤقتة( جزء من عممية تعممو أو المسئولية 

رسة ذاتية الكاممة عن عممية تعمميم والتي من شأنيا مساعدة المتعمم عمى مما
التعمم وتنميتيا.وبالتالي فإن دالئل في كل النظريات ىي إعتبار ذاتية التعمم قدرة 

فنرى أن مصطمح تعمم الذاتية  مرتبطة بالسياق وقابمة لمتعديل والتغيير،
(Pedagogy for autonomy يستخدم بكثرة في المداخل التي تيدف إلى تنمية )

لى اإلجراءات التعميمية والتدريبية ذاتية التعمم في سياق الصفوف الدرا سية وا 
والتي يشار إلييا بوصفيا اإلستراتيجيات الذاتية  المتضمنة في ىذا السياق،

وىذه اإلستراتيجيات المختمفة يتم تقديميا بأساليب متنوعة  التدريسة،
(Benson,2011:124)  لكي نوضح النظريات المتعددة التي تيدف إلى تنمية و

لتنمية ذاتية التعمم وىي كما  مداخل داعمة كن تقسميا إلى مجموعةذاتية التعمم يم
 ( كالتالي:Dang,2012يشير)

 ( resource-basedمداخل تعتمد عمى مصادر التعمم )  -0

 (، Learner-basedمداخل قائمة عمى المتعمم ) -2

 (، Classroom-basedمداخل قائمة عمى الفصل الدراسي) -3

 ( Curriculum-basedية )نظريات قائمة عمى المناىج الدراس -4

 (.Teacher-basedومداخل قائمة عمى المعمم ) -5
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تركز عمى بصفة رئيسة المداخل القائمة عمى المصادر التعميمية حيث تعتمد 
عمى األنشطة غير الصفية أو اإلستراتيجيات الخاصة بخارج الفصول 

لك إلرتباطيا الدراسية،بينما المداخل األربع األخرى ىي محل الدراسة واإلىتمام وذ
 بالسياق التعميمي النظامي المتبع في المدارس والجامعات.

فنجد أن في المداخل القائمة عمى المتعمم تتضمن النظريات التي تربط بين تدريب 
فعمى سبيل المثال  المتعمم وتنميتو من ناحية وتنمية ذاتية التعمم من جيو أخرى،

( والذي ييدف إلى Sinclair &Ellis,1989المدخل الذي قام بإقتراحو كاًل من )
تنمية ذاتية التعمم من خالل استغراق المتعمم في عممية إتخاذ القرارات المتعمقة 
 بعممية التعمم اليومية والمحتوى التعميمي واإلجراءات المتضمنة في عممية التعمم.

ىي تمك المداخل التي يصل فييا  المداخل القائمة عمى المنهج المدرسيبينما 
من أمثمة ذلك المدخل المقترح من  كم المتعمم إلى مستوى المنيج المدرسي.تح

بينما المداخل القائمة عمى المعمم يظل جل تركيزىا عمى  (.Cotterall,2000قبل )
 تنمية ذاتية التعمم من خالل التركيز عمى ذاتية المعمم نفسو.

مم إال اننا ال بالرغم من ىذا التصنيف أو التقسيم لمداخل تنمية ذاتية التع
 نستطيع القول بوجود الحدود القاطعة أو الخطوط الفاصمة بين كل مدخل واآلخر.

حيث نجد  ففي بعض األحيان تتشابو في المضمون أو في نقطة التركيز الرئيسية.
بعض النماذج تجمع بين العديد من السمات من مختمف المداخل ومع ذلك فإن 

 يوضح مدى التنوع والثراء في تمك النقطة، (Benson,2011التصنيف الذي يقدمو)
 لمنماذج المتنوعة ببع  التفصيل فيما يمي:وسنعرض 

 نماذج تنمية ذاتية المتعمم:
 (Littlewood,1996:425-429نموذج )

لتنمية ذاتية التعمم في سياق تعمم المغة األجنبية وىو يوضح الطبيعة متعددة  
م فيشير إلى أن ذاتية التعمم ىي قدرة متعددة لمفيوم ذاتية التعم األبعاداإلتجاىات و 

 بطريقتين رئيسيتين: األبعاد
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 تتكون ذاتية التعمم من ثالثة محاور ىي:ا ول: 
( وىي ذاتية عمى as a communicatorذاتية التعمم كقائم بعممية التواصل ) -0

 مستوى أداء الميام.

تي عمى مستوى ( وىي ذاas a learnerذاتية التعمم كقائم بعممية التعمم ) -2
 التعمم.

( وىي ذاتية عمى المستوى الشخصي as a personذاتية التعمم كفرد ) -3
 والنفسي لممتعمم.

لكي يتمتع المتعمم بالذاتية في أي من المحاور السابقة يجب أن يتوفر  الثاني:
(. وكل من willingness( والرغبة )abilityمكونين غاية في األىمية وىما القدرة )

فالقدرة تنقسم إلي المعرفة والميارة  ن أن ينقسم إلى عنصرين،منيما يمك
(knowledge, skills( بينما تنقسم الرغبة إلى الدافعية والثقة )motivation, 

confidence(فكما يشير .)Littlewood,1996 لكي نتمكن من تنمية ذاتية التعمم )
اور الثالثة والتركيز يجب أن يتم الجمع بين العناصر المتنوعة المتضمنة في المح

عمييا إما مجتمعة أو بصورة منفصمة فالمعمم عمى سبيل المثال يستطيع التركيز 
عمى تنمية ثقة المتعمم أثناء التواصل أو يركز عمى المعرفة المتضمنة في عممية 

 التعمم وكذلك التركيز عمى إستراتيجيات التعمم.
ج المفسرة لعممية تنمية ذاتية ( من أوائل النماذLittlewood,1996ويعد نموذج )

التعمم إال أنو يوجد العديد من النماذج التي تمتو والتي حاولت تفسير المفيوم من 
 منظور آخر ومن تمك النماذج :

 :( لتنمية ذاتية التعممDam,2011نموذج )
( في تنمية ذاتية Classroom-basedوىو نموذج قائم عمى الفصل الدراسي )

( إلى أن Dam,2011:41و إدارة التعمم يومًا بيوم.حيث يشير )التعمم ،حيث تتم في
تنمية ذاتية التعمم ىي عممية اإلتجاه من بيئة التدريس التي يقوم المعمم بتوجيييا 
إلى بيئة التدريس التي يقوم المتعمم نفسو بتوجيييا.بحيث بيئة التعمم متمركزة حول 
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وذج والنموذج السابق حيث يتمثل المتعمم، بحيث يتشابيو دور المعمم في ىذا النم
في ذيادة دافعية المتعمم نحو تحمل مسئولية تعممو،والقيام بالتخطيط وتقييم 

 مخرجات التعمم.
التي يرسييا ىذا النموذج من أجل تنمية ذاتية التعمم  مجموعة من المبادئيوجد 

 في سياق الفصول الدراسية والتعميم النظامي وىي كالتالي:
فوجود اإلختيارات المتعددة  اإلعتبار األول لعممية اإلختيار:يجب أن يعطى   -0

المتنوعة يعمل عمى تنمية ذاتية التعمم ويتطمب التفكير والتأمل والذي بدوره 
يعمل عمى تعزيز الوعي نحو ويدير دفة تحمل مسئولية التعمم نحو المتعمم مما 

 لو أثرًا إيجابيًا عمى نمو ثقة المتعمم بنفسو.
تطمبات والتوقعات التي تفرضيا بيئة التعمم النظامية في المدارس ووفقًا لمم -2

والجامعات يجب وجود خطوات إرشادية معدة بصورة مسبقة ومن ثم يستشعر 
المتعمم األمان في وجودىا وبالتالي يرغب المتعمم في تحمل مشئولية تعممو في 

 ضوء تمك اإلرشادات.
تيدف إلى تنمية ذاتية التعمم عمى يجب أن يكون التركيز في بيئة التعمم التي  -3

نقل المسئولية من المعمم إلى المتعمم بصورة تدريجية وليس التركيز عمى عممية 
نقل المعارف. بالتالي يصبح اليدف األول لممعمم ىو مساعدة المتعمم عمى 

 المشاركة الفعالة والنشطة في عممية التعمم.
أن المشاركين في عممية التعمم  ( والتي تعنيauthenticityتوفر شرط الحداثة ) -4

من المعممين والمتعممين يتفاعمون وفقًا ألدوارىم وبما يتوافق مع أدوارىم في 
 عممية التعمم وبيئة التعمم الصفية.

( حيث يجب أن يشترك المتعمم في عممية التأمل وتقييم evaluationالتقييم ) -5
الذي يحرزه المتعمم الذي  وتقويم عممية التعمم حيث يمثل ذلك دلياًل عمى التقدم
 بدوره يعمل عمى تعزيز الدافعية والوعي لدي المتعمم.
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( عمى تنمية قدرات Dam,2011:97بينما ينصب إىتمام النموذج السابق )       
المتعمم المرتبطة بذاتية التعمم فإن النموذج المقترح من قبل 

(Lewis&Reinders,2008وىو يركز بشكل خاص عمى تنمية رغب ) ة المتعمم في
تحمل مسئولية تعممو فكما يشيران إلى أن العائق الرئيسي أمام تنمية ذاتية التعمم 

 يتمثل في إعتماد المتعمم بصورة كبيرة أو شبو كمية عمى المعمم.
فوفقًا ليذا النموذج فإن أسباب مقاومة المتعمم لقيامو بتحمل مسئولية تعممو        

المثال المتعممين في سياق التعمم المعتمد عمى  بصورة كبيرة تتنوع.فعمى سبيل
 المدرس يعتاد المتعمم عمى أن المعمم يقوم بتوفير جميع الحمول واإلجابات،
وبالتالي فالمتعمم ال يجد الدافعية الكافية لممارسة األنشطة غير المغوية والتي 

ة التعمم كما ترتبط بتنمية ذاتية التعمم مثل التأمل وتقييم التقدم الحادث في عممي
يواجو ىؤالء المتعممون صعوبة في تفعيل عمميات التفكير العميا ومن ثم يصبح 

 من األيسر عمى المتعممين ترك عممية بذل الجيد عمى عاتق المعمم.
خرى تتسبب في صعوبة أسبابًا أ( Lewis&Reinders,2008بينما يوضح )      

مثل في أن التدريس النظامي تنمية ذاتية التعمم في الفصول الدراسية وىي تت
يخضع لتخطيط المنيج الدراسي والجدول الدراسي والحدود المادية الخاصة 

 بالمنيج والجدول الدراسي.
حيث يقترح ىذا النموذج مجموعة من اإلستراتيجيات التي تعين المتعممين       

رًا عمى تخطي العقبات السابقة.يأتي في مقدمتيا أن المعمم يجب أن يقدم تفسي
منطقيًا لكل مجريات عممية التعمم والتي تحدث داخل الفصل الدراسي.بصورة 
تدريجية تبدأ مما يعرفو المتعمم ووصواًل إلى المعمومة الجديدة.ويتم ذلك من خالل 

 مجموعة من المبادئ منيا:
أن عممية التعمم بصفة عامة وتعمم المغة بصفة خاصة وعممية تنمية ذاتية   -0

اعاًل وتعاونًا بين المتعممين.فالمعمم يجب أن يشجع العمل التعمم تتطمب تف
الثنائي والجماعي داخل فصول تعمم المغة كما يجب عمى المعمم أن يوضح 
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لممتعممين أىمية ذلك التفاعل وأثره عمى نموىم. كما يجب عمى المعمم أن 
ة يوضح لممتعممين المخرجات التعميمية المتوقعة والسماح لممتعممين بالمشارك

في إختيار الموضوعات وتوزيع الوقت ومناقشة أدوار المشاركيين في مجموعات 
والعمل عمى التأكد من  التعمم واإلستراتيجيات المستخدمة لتحقيق تمك الغايات،

 أن العمل الجماعي يعمل في إتجاه األىداف المرجوة منيا.
يقوم المعمم  لكي يتمكن المعمم من تنمية ذاتية التعمم لدي المتعممين يجب أن -2

بتوفير فرص يتمكن المتعممين من مواصمة التعمم بصفة عامة وتعمم المغة 
بصفة خاصة معتمدين عمى أنفسيم داخل وخارج الفصول الدراسية ولكن تحت 

 إشراف المعمم.
نظرًا لألىمية البالغة الخاصة بوعي المتعممين في عممية تنمية ذاتية التعمم  -3

ي المتعممين بكيفية سير عممية التعمم بشكل يجب أن يقوم المعمم برفع وع
واضح ومباشر وتسجيل من خالل تسجيل اليوميات واإلحتفاظ بسجالت تقييم 

( وىو ما يعطي فرصة لممتعمم من تقييم portfoliosاألداء اليومية والفترية)
أداءة بنفسو والذي بدوره يساعد المتعممين عمى تحديد المشكالت التي تواجييم 

مية تعمميم وكذلك تعاونيم عمى إختيار اإلستراتيجيات التي تعاونيم أثناء عم
 عمى التغمب عمى تمك المشكالت.

يتبع منيج محدد ويخضع لعممية تقييم محددة فإن ًا ما تعمم المغة النظامي غالب  -4
ذلك ال يعد مشكمة في ىذا النموذج طالما أن المعمم يعطي المتعمم صورة عامة 

طمبات واألىداف والنتائج المتوقعة وىو ما يعطي المتعمم عن المنيج ككل والمت
 الفرصة لممتعممين لمشعور بالمسئولية تجاه تعمميم ومواجية متطمباتيم.

 (:Cotterall,2000نموذج )مبادئ 
بينما تركز النماذج السابقة عمى خبرات التعمم اليومية فإنو يوجد نموذج آخر يركز 

وفقًا ليذا النموذج فإن و  ،التركيز عمى المنيج عمى تنمية ذاتية التعمم من خالل
التحدي األكبر الذي يواجو تنمية ذاتية التعمم يتمثل في نقل مسئولية إتخاذ القرار 
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ولكي يتغمب عمى ىذا التحدي فإن  المرتبط بعممية التعمم من المعمم إلى المتعمم،
ج والخبرات ىذا النموذج المقترح يعتمد عمى خمس مبادئ خاصة بتصميم المناى

الدراسية والتعميمية والتي تيدف إلى تنمية كاًل من التحكم في التعمم وتنمية كفاءة 
 المتعمم المغوية.

التي يقدميا النموذج ترتبط بأىداف التعمم وعممية تعمم المغة  المبادئ الخمس
ستراتيجيات التعمم والتأمل حول التعمم. والميام التعميمية،  وتتمثل ىذه المبادئ وا 
 في النقاط التالية:

البرنامج التعميمي )المنيج( الذي ييدف إلى تنمية ذاتية التعمم المبدأ ا ول:  -0
يجب أن يعكس أىداف التعمم وذلك عمى مختمف المحاور من المغة والميام 

وذلك ألن التعمم الفعال بصورة عامة وذاتية التعمم بصورة  واإلستراتيجيات.
 جموعة من األىداف التي يمتزم بيا المتعمم.خاصة تفترض إرتباط التعمم بم

ىو اإلرتباط بين ميام التعمم المتضمنة وبين عممية تعمم المغة المبدأ الثاني:  -2
وىذا يجعل عممية تعمم المغة واضحة وتزيد من وعي المتعمم وتجعل عممية 

 نقل المسئولية يتم بسيولة ويسر.
تركز عمى اإلجادة وتعتمد ميام التعمم يجب أن تتكرر وأن  المبدأ الثالث: -3

عمى مواقف التواصل التي سوف يستخدميا المتعمم أثناء عممية التعمم وىو ما 
 يعزز من دافعية المتعمم وثقتة بنفسو.

يجب التركيز عمى إستراتيجيات التعمم المختمفة ومناقشتيا  المبدأ الرابع: -4
م أسموب فعال والتدريب عمييا ويعد تدريب المتعممين عمى إستراتيجيات التعم

فاإلستراتيجيات ىي بديل  خاصة عند التعامل في حدود فترة زمنية محددة.
ثناء عممية التعمم،حيث ألمحاولة المعمم حل المشكالت التي تواجو المتعمم 

يقوم المعمم بإمداد المتعممين باألدوات التي تعينيم عمى حل المشكالت والتي 
 تتمثل في استراتيجيات التعمم.

ويتمثل في توفير فرصة لمتأمل حول عممية التعمم وتقييم  الخامس:المبدأ  -5
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الذات حيث تعمل تمك المرحمة عمى رفع وعي المتعممين بعممية تعمميم عمى 
مختمف المستويات بدء من مستوى تحديد األىداف إلى إختيار وتطبيق 

 االستراتيجيات والتقييم النيائي لعممية التعمم.
 ق تأكيده ىمى تضمين شقًا تدريبيًا لممتعمم.ويتضح من النموذج الساب

 ( Ellis&Sinclair,1989نموذج )
فوفقًا ليذا النموذج يقوم  وىو نموذج يرتكز بصورة رئيسية عمى تدريب المتعممين.

تدريب المتعممين بتييئة المتعممين لتحمل مسئولية تعمميم حيث يقوم بتوفير 
فاليدف من  سئولية تعممو بسيولة.اإلستراتيجيات والثقة لممتعمم لكي يتحمل م

 تدريب المتعممين وفقًا ليذا النموذج ىو ىدف ذو شقين وىما كالتالي:
 ىو إمداد المتعممين ببدائل عن كيف وما ماذا ومتى يتعممون. :الشق ا ول -0
ىو لكي يتمكن المتعمم من القيام باإلختيارات السابقة فإن  :الشق الثاني-2

فة المرتبطة بالمغة نفسيا وتعمم المغة وما يتضمنو من المتعمم يحتاج إلى المعر 
فتدريب المتعممين  وكذلك المعرفة عن أنفسيم كمتعممي لمغة. فنيات وعمميات،

وفقًا لوجو النظر تمك يقوم بتوفير الفرص لممتعمم لكي تتم عممية تعزيز القدرات 
 الخاصة بتحكم المتعمم في عممية تعممو.

( فإن التدريب يعمل بصورة أفضل عند تضمينو Benson,2011:155فكما يشير )
وتمك النماذج  وتكاممو مع تعمم المغة أكثر منو عند إفراده في ميام تعمم منفصمة.

فراد جزء ال بأس بو من عممية  السابقة تركز عمى تدريب المتعمم بصورة مباشرة وا 
ستويات التعمم لميام التدريب المباشر تمك والتي يرجى منيا أن تنعكس عل م

 ذاتية التعمم لدي المتعممين.
( عمى دور المعمم في تنمية ذاتية التعمم،فيشير إلى أن Crabbe,1993بينما يركز)

دور المعمم ىو دور حيوي وفعال في خمق بيئة تعمم مالئمة يممؤىا الثقة واألمان 
والتي من خالليا يستطيع المتعمم أن يشعر بالحرية في اإلختيار وممارسة 

اتيم من خالل إطار تعميمي مرن يقدم فيو المعمم نقاط البداية المحددة دون إىتمام
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توضيح الوجية النيائية لممتعممين والذي من شأنو إعطاء مساحة أكبر من حرية 
ومن ثم فباإلضافة إلى جعل المتعمم يرغب في تحمل  اإلختيار أمام المتعممين.

وبالتالي فإن المعمم  األنشطة، مسئولية تعممو،فإن عمى المعمم أن يشارك في تمك
( بأنو بمجرد Kohonen,1992:32يثق في قدرات المتعممين وىو ما أشار إليو )

أن يعبر المتعمم عن ثقتو في إختيارات المتعممين فإن المتعممين بدورىم يكتسبون 
الشعور بالمسئولية تجاه إختياراتيم وبالتالي تنمو لدييم ذاتية التعمم والتي تتطمب 

وىو ما يتفق مع ما جاءت بو العديد من الدراسات التي قامت  وتقدير متبادل. ثقة
ببحث الرابطة بين ذاتية التعمم وتعزيز الدافعية مثل 

(Dickinson,1995.Chan,2002.Spratt,2002.&Benson, 2011) 
كما يتضح من العناصر السابقة والتي تناولت المداخل والنظريات التي تناولت 

ذو  األبعادذاتية التعمم والتي أوضحت أن ذاتية التعمم مكون متعدد  كيفية تنمية
فالجمع بين مختمف العناصر السابقة يعطي صورة أوضح عن  طبيعة تكاممية.

والتي منيا نستطيع أن نستخمص  ماىية المفيوم وطريقة التعامل معو وتنميتو،
ذاتية التعمم  التي يجب أن توضع في اإلعتبار عند تنمية العناصرمجموعة من 

 في سياق تعمم المغة األجنبية/الثانية وىي:
حيث تجمع النظريات والمداخل المفسرة لذاتية التعمم عمى أن  (:choiceاإلختيار )

اإلختيار ىو عامل أصيل من عوامل تنمية ذاتية التعمم.فذاتية التعمم تتطمب من 
دون القدرة عمى إتخاذ المتعمم إتخاذ القرارات الخاصة بعممية تعممو وبالتالي ب

القرارات الخاصة بعممية التعمم والقيام باإلختيارات المرتبطة بالتعمم فإنو ال توجد 
 ذاتية تعمم.

فعندما يتعمق األمر بالتعمم في سياق التعمم النظامي في المدارس والجامعات 
يمكن لعممية اإلختيار أن تتم عمى مستويات مختمفة،منيا مستوى التعمم كما 

 يشير ( ومنيا عمى مستوى المنيج كماEllis&Sinclair,1989ر)يشي
(Cotterall,2000.) حيث أن وجود فرص لإلختيار تسمح كما يشير 
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(Reinders,2008 بمساعدة المتعمم عمى إكتساب الشعور بالمسئولية فوجود )
 اإلختيار والبدائل المتعمقة بمختمف العناصر المتضمنة في عممية التعمم.

التعمم ىي سموك  حيث أن عممية(: Goals and Needsاإلحتياجات )ا هداف و 
موجو قائم عمى وجود األىداف فإن التعمم الذاتي يعني أنو عمى المتعممين وضع 
 مجموعة من األىداف الخاصة بيم والتي تتناسب مع إحتياجاتيم. فيشير

(Crabbe,1993:446انو من العناصر الميمة في تنمية ذاتية التعمم ى ) ي
التفاوض والتناقش مع المتعممين حول العمميات المتضمنة في عممية التعمم مثل 
تحديد المشكمة،ومن ثم يصبحون عمى وعي كامل بإحتياجاتيم ومن ثم إرساء 
وتحديد األىداف التي تتناسب مع تمك اإلحتياجات.ومن ثم فإن ىذا العنصر 

حديد المشكالت ووضع يرتبط بصورة قوية بميارات ما وراء المعرفة حيث أن ت
 األىداف يتطمب التأمل في عممية التعمم ويرتبط كذلك بالدافعية لدي المتعمم.

,Cornwall كما يشير ) ا ولوىذا العنصر يتضمن شيئين  (:Supportالدعم )

( أنو عند تنمية ذاتية التعمم فإنو يجب عمى المعمم والمحتوى الدراسي أن 2010
الدعم يشير إلى  الثاني وىم في مرحمة تنمية قدراتيم. يقدما الدعم واإلرشاد خاصة

المصادر المتنوعة والسياق المختمف والمتعدد والتي يمكن لممتعمم أن يستفيد منيا 
( إلى ىذا النوع من توظيف Crabbe,2012:447عند الحاجة.حيث يشير )

إعتبار  ومن ثم يمكن المصادر فتشمل المواد التعميمية المعينة والمعمم واألقران،
الدعم ىو كل ما يمكن أن يقدم لممتعمم أثناء عممية تعمميم وتنمية ذاتية التعمم 

 لدييم وىو شئ يتم توجيو المتعممين لكي يستفيدوا منو بصورة مستقمة.
( إلى أن مداخل ,Benson 2011يشير ):  (Metacognitionماوراء المعرفة )

ز بصورة خاصة عمى عنصر ما وراء تنمية ذاتية التعمم القائمة عمى المتعمم ترتك
فنجد أن ىدف بعض النماذج النابعة من ىذا المدخل ىو تنمية أو رفع  المعرفة.

وعي المتعممين بعممية التعمم ومن ثم يصبحون أكثر فعالية ويتمتعون بذاتية 
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التعمم. واإلستنتاج العام أنو كمما زاد وعي المتعمم بالعمميات المصاحبة لعممية 
 ما ازدادت قدرتيم عمى التحكم في تعمميم.التعمم كم

ودور المعمم ىنا ىو توضيح متضمنات عممية التعمم،وما وراء المعرفة ىنا ال 
يقتصر فقط عمى الوعي بالعمميات المعرفية المتضمنة في عممية التعمم ولكنيا 
تتضمن أيضًا قدرة المتعمم عمى تقييم الوظائف والعمميات المعرفية التي يقوم 

حيث  ولذلك يجب عمى المعمم تنمية قدرة المتعمم عمى تقييم الذات،بيا،
( عمى أىمية سجالت تقييم األداء واليوميات لتشجيع Dam,2010:46يشير)

 المتعممين عمى تقييم وتقويم عممية تعمميم والوعي بعممية تعمميم وتقدميم.
التعمم تبادل  يتطمب تنمية ذاتية(: Emotional and affectiveالجانب اإلنفعالي )

ولذلك من الميم بمكان أن  رئيسي في األدوار والمسئوليات بين المعمم والمتعمم.
يتمكن المعمم من خمق بيئة تعمم آمنة إنفعاليًا والتي يشعر من خالليا المتعمم 

ويمكن تحقيق ذلك  بالرغبة واألمان الكافي لتقبل ىذا التغيير وتبادل المسئوليات.
التقدير المتبادل والثقة في قدرات المتعممين ومن ثم  من خالل التعبير عن

يكتسبون الثقة في أنفسيم وفي إختياراتيم وفي قدرتيم عمى تحمل مسئولية 
ومن جية أخرى فإن المعمم يجب عميو ىو اآلخر تقبل مشاركة المسئولية  تعمميم.

م من خالليا مع المتعممين.وىو ما يعني أن بيئة التعمم التي يتم تنمية ذاتية التعم
( أن التفاوض Crabbe,2012تعتمد عمى الثقة والتقدير المتبادل وكذلك كما يشير)

المستمر والمناقشة المستمرة بين المتعمم والطالب عن التعمم والطالب عن المغة 
والتعمم فتوجد مساحة لتقبل مختمف اآلراء في جو منفتح ومتقبل لجميع اآلراء 

 بدون إصدار األحكام.
( إلى أن تنمية وتعزيز Spratt et al,2002:263يشير)  (Motivationية )الدافع

ذاتية التعمم تحتاج إلى الدافعية وذلك لمتأكد من رغبتيم في تحمل مسئولية تعمميم 
ومن ثم يجب أن ييدف المعمم إلى توضيح أىمية عممية تعمم المغة وربطيا بحياة 

فالحدود  وع خارج الفصول الدراسية.المتعممين الواقعية وبالسياق المختمف والمتن
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الفاصمة بين المناىج والعناصر المختمفة السابقة ليست قاطعة فعمى سبيل المثال 
المجال اإلنفعالي يتطمب الدعم والوعي بعممية التعمم،بينما ما وراء المعرفة ىي 
متطمب أولي في تحديد األىداف واإلحتياجات.كما أن اإلختيار ىو عامل مشترك 

ميع العناصر السابقة،وىذا التداخل يمكن عزوه إلى الطبيعة متعددة في ج
 اإلتجاىات الخاصة بمفيوم ذاتية التعمم.

 :(استقاللية المتعمم والتعمملدى المعمم والمتعمم ) تجا  نحو ذاتية التعممثانيا: اال 
( إلى ان ذاتية التعمم من شأنيا تحسين نوعية تعمم المغة Grima,2007يشير)
المتعمم لمواصمة التعمم عمى مدى الحياة،وىو األمر الذي من شأنو السماح  واعداد

لممتعممين باإلستفادة من فرص التعمم المتاحة ليم داخل قاعات الدراسة وخارجيا 
إال أن اتجاىات المعممين نحو ذاتية التعمم لم يمق االىتمام  اإلستفادة المثمى.

كذلك ندروة  تجاىاتيم نحو المفيوم.الكافي والذي يتناسب مع اىمية آراءىم وا
الدراسات التي تناولت العالقة بين الممارسات التدريسية التي يقوم بيا المعمم وبين 

 مستوى ذاتية التعمم لدي المتعمم.
( إلى ان ذاتية التعمم ال تعني التعمم بدون معمم كما ال Esch,1998:37بينما يشير)

ن أكما  و ممنوع.أمر محظور أتعني أن تدخل وتفاعل المعمم في عممية التعمم 
ومع  و فردي يمكن لممتعمم ان يتعممو بسيولة.أذاتية التعمم ليست سموكًا احاديًا 

ة من المفاىيم التي تم نو يوجد مجموعأوجود التفسيرات المتعددة لذاتية التعمم إال 
جابة عن مجموعة ( تتمثل في اإلHolec,2008:13وىي كما يشير) االتفاق عمييا،

 سئمة ىي:من األ
   ىل التعمم الموجو ذاتيًا يعني أن المتعمم سيقوم بما يفترض بالمعمم القيام بو في

 بيئة التعمم التقميدية؟

  يام بيا في المداخل الجديدة؟ما اإلختالف في دور المعمم والميام المنوط بو الق 

   ما مواصفات المواد الدراسية التي تساعد عمى تمكن المتعمم من الوصول
 لمرحمة ذاتية التعمم؟
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  كيف يمكن تدريب المتعممين لموصول إلى كفاءة التعمم؟ 

  كيف يمكن تدريب المعممين كي يقوموا بأدوارىم لمعاونة المتعممين بفعالية؟ 

  لمتقييم الذاتي؟ ما المالمح المحددة 

   ما السمات المناسبة لتعمم المغة التي يجب أن ترتكز افعال كاًل من المعمم
 والمتعمم عمييا؟

( مجموعة من العناصر الخاصة بذاتية التعمم والتي Sinclair,2000بينما يقترح )
 اتفق عمييا مجموعة من الباحثين والميتمين بتعمم المغة وىي كما يمي:

 ذاتية التعمم وتتغير.تتقارب درجات   -0

 يوجد مستويات مختمفة لذاتية التعمم.  -2

 ًا اجتماعية ونفسية.أبعادلذاتية التعمم ا  -3

 الذاتية ىي مكون من مكونات القدرة.  -4

 الذاتية التامة والكاممة ىي ىدف مثالي قد ال يمكن تحقيقو.  -5

 يختمف تفسير ذاتية التعمم من ثقافة ألخرى ومن مجتمع آلخر.  -6

 ذاتية الرغبة والدافعية لدي المتعمم لتحمل مسئولية تعممو.تتضمن ال  -7

 الذاتية ال تتحقق بمجرد وضع المتعمم في موقف تتسم باإلستقاللية.  -8

 تنمية ذاتية التعمم ال يتم فقط من خالل توظيف استراتيجيات التعمم.  -9

القدرة والدافعية لدي المتعمم لتحمل مسئولية تعممو ليست بالضرورة  -07
 ية.عممية فطر 

تنمية الذاتية تتطمب الوعي الكامل بعممية التعمم والوعي بعمميتي التأمل  -00
 واتخاذ القرار.

والنقاط السالف ذكرىا من الممكن تقبل حقيقة انيا تمثل النقاط المشتركة لمفيم 
العام لمباحثين األكاديمين الميتمين بالبحث في مجال ذاتية التعمم إال أن آراء 

 تمك المسألة مازالت تمثل نقطة إشكال. المعممين انفسيم حول



 أ.د.عادل البنا، د.إيمان خالد عيسى المغة االنجميزيةتعمم في اتجاهات المعممين والمتعممين نحو ذاتية  الفروق الفردية
 

22                                                                 DOI: 10.12816/0053159 

لى الفجوة التي قد تتواجد بين الفرضيات النظرية إ( Palfreyman,2003فيشير )
عن ذاتية التعمم وبين فيم المعممين انفسيم ليذا المفيوم ووجية نظرىم 
عنو.فبحسب ما يشير إليو  ان المفيوم يختمف تبعًا لوجو النظر المفسرة لو.فذاتية 

عند تناوليا من وجية  النظر التطبيقية نجد أن التركيز ينصب عمى طبيعة  التعمم
موقف التعمم،وىي ىنا غالبًا ما يقصد بيا خارج سياق التعميم النظامي.بينما 
التفسير من وجية نظر عمم النفس يركز عمى السمات العقمية الداعمة لذاتية 

ل والمشاركة اإلجتماعية في التعمم،بينما عمم النفس اإلجتماعي يركز عمى التفاع
 تنمية ذاتية التعمم.
انو بالرغم من وجود العديد من التفسيرات الخاصة بمفيوم ذاتية  ومن هنا نالحظ

التعمم في مجال تعمم المغة األجنبية وبالرغم من أن العديد من تمك التفسيرات قد 
ل غائبًا عن تمك نتج عنو فيم عام ومقبول ليذا المفيوم إال أن راي المعممين ما زا

 حاول التعرف عميو من خالل الدراسة الحالية.تالصورة وىو ما 
 الدراسات السابقة

بالرغم من واقع ندرة الدراسات التجريبية المتعمقة بتنمية ذاتية التعمم إال أننا        
 سوف نقوم بإستعراض بعض منيا فعمى سبيل المثال

سة آراء ومعتقدات المعممين حول ( والتي ىدفت لدراCamilleri,1999دراسة )
( معممًا في ست بيئات تعمم اوربية مختمفة 328ذاتية التعمم عمى عينة بمغت )

شممت مالطا وىولندا وبيال روسيا واستخدمت الدراسة استبيان مكون من ثالث 
عشرة مفردة كل منيا يسأل عن مدى إمكانية اشتراك المتعممين في عممية اتخاذ 

ختيار محتوى المنيج وذلك القرارات فيما ي تعمق بأنشطة التعمم وأىداف المنيج وا 
من وجو نظر المعمم.كما تضمنت العينة معممين لمواد مختمفة باإلضافة إلى المغة 
اإلنجميزية. واوضحت النتائج إيجابية المعممين فيما يتعمق بإشتراك المتعممين في 

والتقييم الذاتي من حين  بعض ميام التعمم مثل الوضع التنظيمي لقاعات الدرس
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تباع خطوات التعمم التنفيذية.بينما اتت آراء المعممين سمبية فيما يتعمق  آلخر وا 
 بإختيار المتعممين لمكتب الدراسية وتحديد وقت ومكان الدراسة.

( بدراسة مقارنة لدراسة اتجاىات المعممين في جامعتين Coban,2002كما قام )
ن المعممين في أنو بالرغم من أالنتائج  وضحتأمختمفتين في تركيا حيث 

ظيروا اتجاىات ايجمبية نحو تشجيع المتعممين عمى أالمؤسستين المختمفتين 
ظيروا عدم الرغبة في أالمشاركة في عممية التعمم ،إال انيم انيم في نفس الوقت 

اشراك المتعممين في عممية اتخاذ القرارات خاصة فيما يتعمق باختيار محتوى 
 .عميمساليب التأو  التعمم

( بدراسة ىدفت لبحث اتجاىات المعممين نحو ذاتية Ozdere,2005بينما قام )
( معممًا من العاممين في ست قطاعات تعميمية 72التعمم. شممت العينة )

مختمفة.تم جمع البيانات من خالل االستبان المعد لمدراسة وكذلك المقابالت 
اىات متفاوتة لدي المعممين نحو الشخصية. حيث اوضحت النتائج وجود اتج

ذاتية التعمم تتراوح بين الحيادية إلى اإليجابية بدرجة بسيطة كما اكدت الدراسة 
عمى ان اتجاىات المعممين نحو اشتراك المتعممين في اتخاذ القرارات فيما يتعمق 

 بمحتوى عممية التعمم كانت سمبية بصورة كبيرة.
( 48مشابية لمدراسة السابقة عمى عينة من )( بدراسة Camilleri,2007كما قام )

طالب معمم من معممي المغة األجنبية في مالطا.وبمقارنة النتائج الخاصة 
بالدراستين إال أن الدراسة األحدث اشارت إلى وجود تشابو بين بعض اآلراء 
اإليجابية فيما يتعمق بإشتراك المتعممين في وضع أىداف التعمم قصيرة المدى 

ختيار ب  عض المواد الدراسية وكذلك التقييم الذاتي.وا 
( وىدفت 47( والتي ضمت عينة تكونت من )Balcikanli,2008كذلك دراسة )

لدراسة ذاتية التعمم حيث مرت المجموعة الضابطة بخبرات التعمم التقميدية، بينما 
مرت المجموعة التجريبية بخبرات تعمم معدة بحيث تتضمن ممارسات تعميمية 

( اسبوعًا.وعند 02تعممين ممارسة ذاتية التعمم. استغرقت الدراسة )تضمن لمم



 أ.د.عادل البنا، د.إيمان خالد عيسى المغة االنجميزيةتعمم في اتجاهات المعممين والمتعممين نحو ذاتية  الفروق الفردية
 

20                                                                 DOI: 10.12816/0053159 

اجراء المقارنات القبمية والبعدية اوضحت النتائج ان المشاركين في المجموعة 
التجريبية لدييم مستوى مرتفع من ذاتية التعمم اكثر عن ىؤالء المشاركين في 

ة.واشارت الدراسة إلى المجموعة الضابطة والذين مروا بخبرات التعمم التقميدي
فعالية توظيف سجالت األداء واليوميات في تنمية ذاتية التعمم. واوصت الدراسة 
بضرورة اعداد المعممين طالبيم لتحمل المزيد من المسئولية الخاصة بعممية 

 تعمميم.
( والتي ىدفت لدراسة استخدام االساليب الكيفية لجمع Martinez,2008ودراسة )

( طالب متعمم لمغة االجنبية.استخدمت الدراسة 06نة من )البياناتعمى عي
اإلستبيانات والمقابالت الشخصية والمالحظة المباشرة اثناء دراسة أفراد العينة 

وضحت النتائج وجود أحيث  ( ساعة عن ذاتية التعمم.32لبرنامج مكثف مدتو)
الل اتجاىات إيجابية لدي الطالب المعممين وىي آراء تأثرت وتشكمت من خ

خبراتيم كمتعممين لمغة االجنبية.كما عكست آراء المتعممين مجموعة من المفاىيم 
 المرتبطة بذاتية التعمم منيا

 من الطرق التقميدية.مداخل الأفضل تعد من  ذاتية التعمم إفتراض أن -0
 عادل اختالف وتفرد التعميم.يمفيوم ذاتية التعمم أن  -2 
 ومثالي. مطمقمفيوم ذاتية التعمم يعد  -3
 بالتعمم بدون معمم.ذاتية التعمم مفيوم  ارتباط -4

ويتضح من دراسة تمك النتائج أن فكرة وآراء ىؤالء الطالب المعممين عن مفيوم 
ذاتية التعمم تضم العديد من التفسيرات الخاطئة والتي تم اإلشارة ليا من قبل في 

( Autonomyم الذاتي )النقاط السابقة وىي تخمط بين مفيومين ىما مفيوم التعم
 (.Self-learningوبين إفراد التعمم )

( طالب معمم 002( التي تمت عمى عينة من )Balcikanli,2010بينما دراسة )
،وأشارت النتائج إلى أن  وذلك بيدف دراسة آراء المعممين حول ذايتة المتعمم

ت خاذ المتعمم بعض الطالب المعممين لدييم آراء إيجابية فيما يتعمق بذاتية التعمم وا 
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القرارات فيما يختص باالنشطة الصفية ،ولكن كانت آراءىم سمبية فيما يتعمق 
بتدخل الطالب في تحديد وقت ومكان الدراسة.وأظيرت العينة ارتياحًا حول توجيو 
األسئمة لممتعممين واستطالع آرائيم.ارجعت الباحثة ذلك إلى كون أفراد العينة من 

ام يقوموا بالتدريس الفعمي في المدارس النظامية العامة  الطالب المعممين الذين
 بعد وأن آرائيم مازالت متأثرة بكونيم متعممين.

مالحظة أن إستخدام اساليب التقرير الذاتي واالستجابة عمى وهنا يجب 
اإلستبيانات فإنو يجب اإلنتباه إلى الفجوة التي قد توجد بين اآلراء النظرية 

 الفعمية لممعممين فيما يختص بذاتية التعمم. والممارسات التدريسية
كما تشير مجموعة من الدراسات إلى الفجوة بين اآلراء والممارسات الواقعية 

 لممعممين منيا مثالً 
( والتي ىدفت لدراسة معتقدات المعممين حول عممية Bullocki,2011دراسة )

ين آراء المعممين التقييم الذاتي لممتعممين والتي اوضحت نتائجيا وجود فجوة ب
تمك النتائج وتتفق  النظرية والتي تتسم باإليجابية وبين ممارسات التدريس الفعمية.

( والتي قارنت بين آراء المعممين Yoshiyuki,2011مع ما جاءت بو دراسة )
اإليجابية عن أىمية ذاتية التعمم والممارسات التدريسية الفعمية لممعممين في 

عمى االستبيانات لجمع آراء المعممين والمالحظة المباشرة المدارس والتي اعتمدت 
والتي اوضحت النتائج وجود فجوة بين كاًل من المفيوم النظري والممارسات 

 الفعمية العممية لممعممين.
( والتي ضمت عينة من المعممين اشتممت عمى Oguz,2013بينما دراسة )     

س المختمفة االبتدائية واالعدادية ( من معممي المواد المختمفة وفي المدار 492)
والثانوية.حيث اظيرت المعممات اتجاىات ايجابية اكثر عن المعممين الذكور فيما 
يتعمق بذاتية التعمم.باإلضافة إلى ذلك اظيرت الدراسة ان معممي المرحمة 

  االبتدائية اكثر توظيفا لألنشطة التي تنمي ذاتية التعمم إلى حد ما.
 :التالي ةوهنا يمكن مالحظ
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   ان مفيوم ذاتية التعمم اصبح من المفاىيم الرئيسية والمحورية في مجال تعمم
 المغة االجنبية.

   االدبيات التي اىتمت بدراسة ذاتية التعمم اولت اىتمامًا محدودًا ألىمية آراء
 المعممين ةاتجاىاتيم حول تمك النقطة.

   حو فيم وتنمية ودعم فيم معتقدات واتجاىات المعممين خطوة محورية نأن
 التغيرات التي من خالليا يمكن لممعمم ان يدعم ذاتية التعمم اثناء عممية التعمم.

 فرو  الدراسة:
دبيات نظرية لمتغيرات الدراسة الحالية، وعرض أفي ضوء ما تم عرضو من   

لمجموعة من الدراسات السابقة المرتبطة بتمك المتغيرات يمكن صياغة فروض 
 الية عمى النحو التالي:الدراسة الح

ذاتية نحو المعممين درجات اتجاىات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال  -0
 سنوات الخبرة.في سياق تعمم المغة االنجميزية عمى إختالف التعمم 

ذاتية نحو المعممين درجات اتجاىات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال  -2
 /معممين)جتماعي نوع االة عمى إختالف الفي سياق تعمم المغة االنجميزيالتعمم 
 (.معممات

ذاتية نحو المعممين درجات اتجاىات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال  -3
 نوع المؤسسة التعميمية.في سياق تعمم المغة االنجميزية عمى إختالف التعمم 

ذاتية نحو عممين تالمدرجات اتجاىات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال  -4
 /الدافعية /ماوراء المعرفة /الدعم /األىداف /)اإلختيار ىا الفرعيةأبعادو  لتعمما

نوع في سياق تعمم المغة االنجميزية عمى إختالف ال الجانب اإلنفعالي(
 (.أناث /ذكور)جتماعي اال

ذاتية نحو عممين تالمدرجات اتجاىات توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال  -5
نوع المؤسسة التعميمية مغة االنجميزية عمى إختالف في سياق تعمم الالتعمم 

 والبيئة المحيطة. 
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 الدراسة:منهجية 
 :تحديد مجتمع وعينة الدراسة

انقسمت عينة الدراسة إلى قسمين عينة خاصة بالمعممين والمعممات 
ضمت العينة  والقسم اآلخر تضمن العينة الخاصة بالمتعممين والمتعممات.

من المعممين والمعممات العاممين في كاًل من  (77الخاصة بالمعممين )
المؤسسات التعميمية العامة والخاصة والمقسمين حسب عدد سنوات الخبرة لمن 

بينما تكونت عينة  سنوات. 5سنوات خبرة ومن ىم اكثر من  5قل من أىم 
منيم  67طالبة(  59و طالبًا، 60) ( مقسمين إلى027الطالب والطالبات من )

من طالب وطالبات  )53)و ،بات المدارس العامة )الحكومية(من طالب وطال
توقيت جمع البيانات حيث تم  الصف الثاني الثانوي وتم اختيار العينة بناء عمى

الصف الثاني تيح الفرصة لطالب يجمع البيانات في بداية العام الدراسي مما 
ول الصف األتبعد وقد اسمن معرفة ما تتيحو ليم بيئة التعمم في المدرسة، الثانوي 
طالب الذين تعتبر بيئة التعمم بالمدرسة الثانوية جديدة عمييم، كما استبعد الثانوي 

 .تطبيق أدوات الدراسة عمييم ألنشغاليممن الصعب الذين الصف الثالث الثانوي 
 أدوات الدراسة:

د وق تم استخدام االستبيانات في عممية جمع البيانات بنوعييا المقيدة والمفتوحة.
تم اختيار االستبيان كأحد أدوات جمع البيانات في ىذه الدراسة لما يتوفر فيو من 
مميزات تتناسب واليدف من الدراسة مثل سيولة الوصول ألكبر عدد من 

 Dornyeiوعممية التحميل وسرعتو كما يشير)مفة تخالمكن ماالمشاركين في األ

&Taguchi,2010) 
 ة التعمم: مقياس اتجاهات المعممين نحو ذاتي  -1

 خطوات بناء المقياس:
مراجعة األدبيات المتعمقة بذاتية التعمم في سبيل تحديد الموضوعات التي تمثل   -أ 

وعند إجراء تمك المراجعة تبين  نقاط جدلية مرتبطة بالنقطة موضوع البحث.
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 اآلتي:

   مع تزايد اإلىتمام بدراسة ذاتية التعمم وكيفية تنميتيا تم إعداد أدوات لقياس
( والتي قام بإعدادىا (MILLAاتية التعمم منيا عمى سبيل المثال أداة ذ
(Murase,2009 وىي تيدف لقياس مدى فعالية الممارسات اليادفة نحو تنمية )

ربعة محاور رئيسية وىي المحور التقني والمحور أذاتية التعمم وىي تنقسم إلى 
ير ىو المحور الثقافي النفسي والمحور الفمسفي السياسي والمحور الرابع واألخ

 اإلجتماعي.

   بينما ركزت أدوات القياس االخرى عمى قياس مدى تمتع المتعمم بذاتية التعمم
( وىي عبارة عن William &Deci,1996كما في األدة المستخدمة في دراسة )

 المتعممين نحو ذاتية التعمم. اتجاىات استبان يستيدف قياس 

   التعمم من إعداد )مقياس آراء المعممين في ذاتيةCamilleri &Camilleri, 

( وىو مكون من ثالث عشر سؤال يحدد المجيب عمى السؤال موقعة 1997
 ( لتحديد درجة توافر االجابة.4إلى  0عمى متصل من )

مراجعة األدبيات المتعمقة بذاتية التعمم في سبيل تحديد الموضوعات التي   -ب 
 لبحث.تمثل نقاط جدلية مرتبطة بالنقطة موضوع ا

ييدف المقياس إلى قياس معتقدات وآراء المتعممين : اعداد مفردات المقياس -ج 
عن مفيوم ذاتية التعمم وذلك من مختمف المداخل التي تعاممت مع ىذا المفيوم 

 مثل المداخل النفسية واالجتماعية والفنية وتضمنت:
  .المفاىيم الفردية والجمعية لذاتية التعمم 

  التعمم. دور المعمم في ذاتية 

  .عالقة ذاتية التعمم والسياق الثقافي المسيطر عمى البيئة التعميمية 

  .مدى تاثر ذاتية التعمم بالعمر ومستوى الكفاءة المغوية 

   ساليب تدريس المغة.أتطبيقات ذاتية التعمم في 

  .الفردية في مقابل المفاىيم الجمعية عن ذاتية التعمم 



2017 لسنة   -الجزء الثالث  -رابعالعدد ال -كمية التربية ـ جامعة دمنهور ـ المجمد التاسع ـ الدراسات التربوية واالنسانيةمجمة 
 

                                                     22 

  ة الفعال.عالقة ذاتية التعمم وتعمم المغ 

  .ذاتية التعمم كسمة أو قدرة مكتسبة 

  .دور استراتيجيات التعمم في تنمية ذاتية التعمم 

والتي تتراوح  ( مفردة في37في المقياس والذي تكون من ) األبعادتم تضمين تمك 
 ( وفقًا السموب ليكرت الخماسي. 0-5اإلجابة عمييا من )

 المؤشرات السيكومترية لممقياس
عمى مجموعة من  وليةتم عرض المقياس في صورتو األفقد  :ءرأي الخبرا

عمم النفس، وقد بمغت نسب االتفاق دة المحكمين المتخصصين في مجال تسااأل
ة عيارتين تم تعديل صياغ%، كما 87الحد المقبول فقد زادت نسب االتفاق عن 

 (07، 3)العبارتين أرقام ىما بناء عمى رأي الخبراء و 
مما  7.877لفا كرونباخ أل ثبات المقياس باستخدام معامل بمغ معام الثبات:

 استخدام المقياس.الوثوق في مكانية إيشير إلى 
تم حساب االتساق الداخمي عن طريق حساب معامالت  :االتساق الداخمي

االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لالختبار وقد تراوحت معامالت 
 7.75( وىي جميعيا دالة عند مستوى )7.792و 7.586اإلرتباط ما بين )

 ( مما يدل عمى اتساق مفردات االختبار.7.70،
 مقياس اتجاهات المتعممين نحو ذاتية التعمم -2

 خطوات بناء المقياس:
مراجعة األدبيات المتعمقة بقياس اتجاىات المتعممين نحو ذاتية التعمم في  -أ 

بالنقطة موضوع  سبيل تحديد الموضوعات التي تمثل نقاط جدلية مرتبطة
 البحث.وعند إجراء تمك المراجعة تبين اآلتي:

   ن أن قياس ذاتية التعمم يجب أوجود درجات مختمفة من ذاتية التعمم مما يعني
 .األبعاديتمكن من قياس مختمف 

   متعددة وتركيب معقد يحتوي عمى العديد من  أبعادذاتية التعمم مفيوم ذو
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ومن ثم  كل منيا عن مفيوم ذاتية التعمم العام،المفاىيم والعناصر والتي تختمف 
ىمية من غيره حتى يتم أكثر أي من تمك العناصر أتحديد  يقد توجد صعوبة ف

 قياسو.

   ذاتية التعمم تتضمن عوامل مثل الدافعية والوعي المغوي وما وراء المعرفة وىي
عداد إو عند نإلذا ف مفاىيم ذات ثقل بحد ذاتيا في مجال التراث البحثي التربوي.

ن توضع في أدوات القياس فإن الرابطة بين تمك المكونات وذاتية التعمم يجب أ
 اإلعتبار.

   كثر منيا مجموعة من السموكيات التي يمكن أداخمية سمة ذاتية التعمم ىي
وبالتالي ال يمكن تقييميا بصورة مباشرة اعتمادًا عمى مالحظة سموك  مالحظتيا
فالمتعمم قد يقوم بتوظيف بعض االستراتيجيات  عمم،ثناء عممية التأالمتعمم 

 المرتبطة بالسموك الذاتي لمتعمم ولكنو مع ذلك يفتقر لمذاتية والعكس صحيح.

   داة لقياس اتجاىات المتعممين نحو ذاتية التعمم يجب وضع أعداد إعند
 عتبار.الطبيعة متعددة االتجاىات والمرتبطة بسياق التعمم في األ

  س لم تستيدف ذاتية التعمم كمكون متكامل بل اقتصرت عمى بعض المقايي
( والتي تساوي Black &Deci,2000داة )أخرى كما في دون األ األبعادبعض 

 بين ذاتية التعمم والدافعية الداخمية لديو.

 ىو مقياس المقياس المعد في الدراسة الحالية(LCQ)  اعداد )منWilliam 

&Deci,1996) االختيار :الفرعية وىي األبعادوعة من تم تقسيمو إلى مجم ة(-
 المكون االنفعالي(.-الدافعية–ما وراء المعرفة –الدعم  -االىداف والحاجات

 ( مفردة.48بمجمل عبارات بمغت )
 الخصائص السيكومترية لممقياس:

  :بعد صياغة مفردات االختبار تم عرض بنوده في صورتيا  صدق المقياس
متخصصين في المجال وذلك لمحكم عمى مدى ال( من 07عدد )األولية عمى 

ولمتأكد من وضوح النص ، صالحية المفردات لقياس ما وضعت لقياسو



2017 لسنة   -الجزء الثالث  -رابعالعدد ال -كمية التربية ـ جامعة دمنهور ـ المجمد التاسع ـ الدراسات التربوية واالنسانيةمجمة 
 

                                                     22 

 ومناسبتو لميدف الذي وضع من اجمو.
   :تم حساب معامل ثبات المقياس باستخدام الفا كرونباخ فكانت ثبات المقياس

-7.827الدعم -7.847االىداف واالحتياجات -7.803كالتالي )االختيار
( وىي 7.805المكون المعرفي  -7.788الدافعية  -7.839ماوراء المعرفة 

 ستخدامو في الدراسة الحالية.المعامالت تشير إلى امكانية الوثوق في المقياس 
 النتائج وتفسيرها:

والتي تختص بالكشف  أواًل لمتحقق من صحة الفرو  ا ول والثاني والثالث
في سياق تعمم معممين نحو ذاتية التعمم اتجاهات الدرجات عن الفروق بين 
نوع  –( إناث –االجتماعي )ذكورالنوع  –وفقًا )لسنوات الخبرة المغة اإلنجميزية 

ولكشف عن تمك الفروق تم استخدام اسموب تحميل  المؤسسة التعميمية(.
 يتضح من الجدول التالي:  التباين كما

ــل التبــاين إلتجاهــات المعممــي3جــدول ) ــائج تحمي ــتعمم وفقــًا ( نت ــة ال ن نحــو ذاتي
 لسنوات الخبرة والنوع والمؤسسة التعميمية

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مربع 
 إيتا

 الداللة

 اإلتجا  –النوع 
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمي

 
16.167 
1.333 

17.500 

 
36 
33 
69 

 
0.449 
0.040 

 
11.115 

 
0.924 

 
 دالة

 االتجا –الخبرة 
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمي

 
15.360 
2.083 

17.443 

 
36 
33 
69 

 
0.427 
0.063 

 

 
6.758 

 
0.881 

 
 دالة 

 -المؤسسة التعميمية
 االتجا 

 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 
12.610 
4.833 

17.443 

 
36 
33 
69 

 
0.350 
0.146 

 
2.391 

 
0.723 

 
 الةد
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مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

مربع 
 إيتا

 الداللة

 الكمي

 يتضح من الجدول السابق ما يمي:
  ( بين إتجاىات المعممين 7.70وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى )

 نوع المؤسسة التعميمية(.–سنوات الخبرة  -نحو ذاتية التعمم وفقًا  لـ )النوع

  ( التالي المتوسطات واإلنحرافات المعيارية لدرجات اتجاىات 3) يوضح جدول
–سنوات الخبرة  -ممين والمعممات نحو ذاتية التعمم وفقًا لـ )النوعكاًل من المع

 نوع المؤسسة التعميمية(
–الخبرة  -( المتوسطات واالنحرافات المعيارية التجاهات المعممين وفقًا )لمنوع4جدول )

 المؤسسة التعميمية(

 ع م البعد
 

 النوع
 4.42453 118.2000 معممين
 10.64482 138.8571 معممات
 12.92837 127.3810 الكمي

 
 سنوات الخبرة

 8.31620 122.2973 خبير
 14.90792 134.6154 جديد
 12.92837 127.3810 الكمي

 11.72924 124.6216 عام نوع المؤسسة التعميمية
 13.75142 131.3077 خاص
 12.92837 127.3810 كمي

 :حيث يمكن تفسير تمك النتائج من خالل
ن اتجاىات المعممين نحو ذاتية التعمم وفقًا لعدد سنوات الخبرة يوجد فروق بي  .0

ظير المعممون والمعممات ذوي أحيث  قل من سنوات الخبرة.لصالح العدد األ
يجابية نحو تنمية ذاتية إكثر أقل من خمس سنوات اتجاىات سنوات الخبرة األ

 التعمم لدي المتعممين ممن يقومن بالتدريس ليم.
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ب تكرارات استجابات المعممين عمى المقياس فنجد ان المعممين فكما تم حسا    
من ذوي سنوات الخبرة األقل يعدون أكثر تفضياًل لمعبارات المرتبطة بالميام 

( حيث 26-23ساليب التعمم التعاوني)المفردة التفاعمية أثناء التعمم وكذلك أل
برة %( عن المعممين ذوي سنوات الخ47% إلى 43بمغت نسبة التكرار)

تجاىات المعممين نحو الذاتية  األكثر.كما بمغ معامل اإلرتباط بين سنوات الخبرة وا 
( وىو معامل ارتباط ذو داللة. األمر الذي 7.558حيث بمغ معامل اإلرتباط )

كثر لألساليب الحديثة والمتنوعة أيظير أن المعممون األحدث يظيرون تقباًل 
تمك األساليب التعاونية من شأنيا إتاحة  وأن، لمتدريس وأساليب التعمم التعاوني

 الفرصة لممتعممين لمتعمم من بعضيم البعض والتمتع بقدر من الذاتية.
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إتجاىات المعممين نحو ذاتية التعمم   .2

ظيرن اتجاىات أمعممات( وذلك لصالح المعممات حيث  -وفقًا لمنوع )معممين
 مية ذاتية التعمم لدي المتعممين.اكثر إيجابية نحو تن

حيث يوضح التوزيع التكراري الستجابات كاًل من المعممين والمعممات عمى     
مفردات المقياس وجود فروق بين المعممين والمعممات فيما يتعمق بتنمية وتعزيز 

% من المعممات اتجاىًا إيجابيًا نحو 75 تظير أذاتية التعمم لدي المتعممين حيث 
ة تنمية ذاتية التعمم لدي المتعممين من خالل اتاحة المزيد من الحرية في امكاني

ظيرن تفضياًل أكثر لممفردات التي تتعمق أكما  اختيار الميام واألنشطة التعميمية.
% فقط من المعممين 58بينما اظير بإشتراك المتعممين في اختيار محتوى التعمم.

م وىو ما يتسق مع كون المعممين يعطون الذكور إتجاىًا إيجابيًا نحو نفس المفيو 
عطاء المتعممين المزيد من الحرية خاصة إىمية اإلدارة الصفية وان أاألولوية إلى 

فيما يتعمق يإختيار المحتوى التعميمي قد يمثل تيديدًا لكفاءة اإلدارة الصفية 
   ثناء التدريس.أوالنظام المعتاد 

ىات المعممين نحو ذاتية التعمم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين إتجا  .3
وفقًا لمنوع المؤسسة التعميمية لصالح المؤسسات التعميمية الخاصة حيث 
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يقصد بنوع المؤسسة التعميمية كون المدارس العامة المتواجدة في المناطق 
 و المدارس الخاصة المتواجدة في المدن.أالريفية 

ين والمعممات من كال النوعين كما يوضح التوزيع التكراري الستجابات المعمم    
% من المعممين والمعممات في المدارس الخاصة 53ن نسبة أمن المدارس 

ظيروا اتجاىات إيجابية نحو تنمية ذاتية التعمم لدي أالمتواجدة في المدينة 
عطاءىم المزيد من الحرية والتنوع في  بينما  نتقاء مصادر التعمم.إالمتعممين وا 

ات العاممين في المدارس العامة والمتواجدة في % من استجاب39.5ظير أ
ذات الطبيعة الريفية إتجاىًا ايجابيًا نحو ذاتية التعمم. حيث تشير تمك كن مااأل

النتائج إلى رغبة المعممين في المؤسسات الخاصة إلعطاء المتعممين المزيد من 
در الحرية وتشجيعيم عمى اإلعتماد عمى النفس ويمكن تفسير ذلك بتوفر مصا

كثر كفاءة من المؤسسات العامة مثل أالتعمم المتنوعة في تمك المؤسسات بصورة 
كما أن البيئة المحيطة بالمتعممين تدعم ، غرف مصادر التعمم والتعمم االلكتروني

خرى ذاتية التعمم من حيث وفرة مصادر التعمم الخارجية وتوفر الدعم أو أبصورة 
وذلك بعكس معظم المؤسسات العامة المتواجدة  سري نظرًا إلرتفاع نسبة التعمم،األ

في المناطق الريفية ال تتوفر بيا نفس اإلمكانيات المادية وتنوع مصادر التعمم 
 باإلضافة إلى البيئة الخارجية والتي قد ال تدعم ذاتية التعمم.

كبر عمى أىذا باإلضافة إلى ان المؤسسات التعميمية العامة تعتمد بصورة       
المرتكز عمى المعمم بحيث يتم اإلعتماد عمى المعمم بصورة رئيسية كناقل التعمم 

 لممعمومة وقائم بعممية التقييم في ذات الوقت. 

وتشير تمك الفروق إلى نسبة وعي مرتفعة لدي معممي المؤسسات الخاصة      
( التي 8)ة ظيرت استجابات المعممين عمى المفردأبمعنى ذاتية التعمم حيث 

ى أن ذاتية التعمم ىي التعمم بدون الحاجة إلى المعمم مطمقًا تعطي معن
% من 40بينما استجاب بالرفض ، % من المعممين ليذا التفسير لمذاتية66رفض

التعميمية % من المعممين بالمؤسسات 80بينما استجاب  العام.تعميم معممي ال
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م يمكن تنميتيا ( والتي تعني بأن ذاتية التعم25الخاصة بالموافقة عمى المفردة )
 من خالل السماح لممتعممين بالمشاركة في اختيار الميام التعميمية أو المحتوى.

بما  العام.تعميم % من معممي ال57بينما استجاب بالموافقة عمى نفس المفردة 
يعني أن المعممين في المؤسسات التعميمية الخاصة والمتواجدة في المناطق 

شترك المتعممين بفاعمية في عممية التعمم من خالل المدنية لدييم الرغبة في أن ي
المشاركة في اختيار نوعية الميام التعميمية التي يقومون بيا والخبرات التعميمية 

مما  التي يكتسبونيا بما يتناسب مع متطمبات الحياة االكاديمية والعامة لممتعممين.
من الحرية المتاحة يشير إلى أن المناخ العام في تمك المؤسسات يتسم بالمزيد 

 لممتعممين.
التعميمية العامة والخاصة ت االمؤسسمن غمب المعممين في كل أبينما اجمع      
ن تعمم كيفية تعمم المغة ىو مفتاح ذاتية التعمم والذي يعد من العناصر أعمى 

(. األمر الذي يتسم 27)المفردة ،الجوىرية في تنمية ذاتية التعمم لدي المتعممين
 بية في اتجاىات المعممين نحو ذاتية التعمم لدي المتعممين.باإليجا
ذان يختصان بإختبار موال :لمتحقق من صحة الفرضين الرابع والخامسثانيًا: 

بنات( عمى  /وجود فروق ذات دالالة إحصائية بين المتعممين من الجنسين )بنين
 /ماوراء المعرفة /الدعم /األىداف /)اإلختيارالفرعية  أبعادو متغير ذاتية التعمم 

وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  الجانب اإلنفعالي(. /الدافعية
 المتعممين وفقًا لنوع المؤسسة التعميمية والبيئة المحيطة. 

مكشف عن تمك الفروق تم استخدام اسموب تحميل التباين كما يتضح من لو 
 الجدول التالي:

 المتعممين نحو ذاتية التعمم وفقًا لمنوع. ( نتائج تحميل التباين إلتجاهات5)جدول
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية
متوسط مجموع 

 المربعات
 الداللة قيمة "ف"

 اإلختيار
 بين المجموعات

 
2606.596 

 
1 

 
2606.596 

 
160.013 

 
 دالة
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درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة "ف"

 داخل المجموعات
 الكمي

1922.204 
4528.800 

118 
119 

16.290 
 

 

 الحاجات-االهداف 
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمي

 
0.928 

3593.997 
3594.925 

 
1 

118 

119 

 
0.928 

30.458 
 

 
0.030 

 
غير 
 دالة
 

 الدعم
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمي

 
0.200 

7969.500 
7758.700 

 
1 

118 
119 

 
0.200 

67.538 

 
0.003 

 
غير 
 دالة

 ما وراء المعرفة
 بين المجموعات
 اتداخل المجموع

 الكمي

 
2274.168 
4385.832 
26560.00 

 
1 

118 
119 

 
22174.168 

37.168 

 
596.592 

 
 دالة

 المكون االنفعالي
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمي

 
7081.391 
4195.909 

11277.300 

 
1 

118 
119 

 
7081.391 

35.559 

 
199.147 

 
 دالة

 الدافعية
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمي

 
4479.263 
879.662 

5358.925 

 
1 

118 
119 

 
4479.263 

7.455 

 
600.860 

 
 دالة

 ( السابق ما يمي:5يتضح من نتائج الجدول )
   ال توجود فروق دالة إحصائيًا بين المتعممين والمتعممات في إتجاىاتيم نحو

 الدعم(  -ذاتية التعمم وذلك عمى مكونات ذاتية التعمم )األىداف 

  ائيًا بين المتعممين والمتعممات في اتجاىاتيم نحو ذاتية توجد فروق دالة إحص
 -المكون اإلنفعالي -ما وراء المعرفة -التعمم وذلك عمى مكونات )اإلختيار

الدافعية( وذلك لصالح المتعممات في كافة المكونات ما عدا المكون االنفعالي 
 حيث تتجة الفروق لصالح المتعممين.
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لمتوسطات واإلنحرافات المعيارية لدرجات كاًل ( التالي ا6يوضح جدول )كما   
 .من المتعممين والمتعممات عمى محاور مقياس االتجاه نحو ذاتية التعمم الست

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية التجاهات المتعممين نحو ذاتية 6جدول )
 التعمم

 الكمي اناث ذكور البعد    
 ع      م                ع         م             ع      م               

 6.16905 20.600 3.54094 25.3390 4.46278 16.0164 اإلختيار
 5.49631 22.7750 5.50378 22.8644 5.53336 22.6885 ا هداف
 8.18366 29.4500 8.28246 29.4500 29.4915 29.4098 الدعم

 14.93965 27.5000 8.04822 41.3220 3.23767 14.1311 ماوراء المعرفة
 9.73485 22.15000 4.25729 14.3390 7.23958 29.7049 االنفعالي المكون
 6.71066 15.0250 3.13126 21.2373 2.27663 9.0164 الدافعية

ويمكن تفسير النتائج من بأن الطالبات االناث لديين اتجاىات اكثر ايجابية نحو 
دافعية اكثر من الطالب حيث  ن لديينأذاتية التعمم فيما يختص بتعمم المغة و 

 تتجو الفروق عمى محور الدافعية لصالح الطالبات.
كذلك تشير النتائج إلى أن الطالبات لديين مدى اكثر لمتفاعل والنقد وفيم 
لالستراتيجيات واآلليات والعوامل المختمفة التي من شأنيا تحسين وتنمية ذاتية 

.بينما وجود فروق بين الطالب والطالبات التعمم واشباع الدافعية التي لديين لمتعمم
يضًا تتجيو لصالح الطالبات وىو االمر أن الفروق إىداف ففيما يتعمق بمحور األ

الذي قد يشير إلى الرغبة في المزيد من حرية االختيار لما يقمن بدراستو والتدريب 
مما اصبحت عميو اثناء عممية التعمم.اي انو كمما زادت دافعية التعمم لدي المتعمم ك

الرغبة لديو في المشاركة في اختيار وتشكيل المحتوى التعميمي الذي يقوم بتعممو 
حيث تنتقل عممية التعمم لديو من مجرد عممية شكمية تعتمد عمى الحفظ  كبر.أ

بيدف اجتياز االختبارات إلى عممية مثيرة تشبع رغبة المتعمم في المزيد من 
 اتة المختمفة وبناء شخصيتو.المعارف التي تعمل عمى تشكيل قدر 
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ن الفروق تتجو لصالح الطالب وىو أاما فيما يتعمق بالمكون االنفعالي فنجد 
يرتبط بالفروق في الثبات االنفعالي والثقة بالنفس التي غالبًا ما يتفوق فييا الذكور 

 ناث خاصة في تمك المرحمة العمرية حيث يميل الذكور إلى االستقالليةعمى اإل
 .كبر مما تظيره اإلناثبصورة أ

   ولمتحقق من وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتعممين وفقًا لنوع
المؤسسة التعميمية والبيئة المحيطة ولمكشف عن تمك الفروق تم استخدام 

 اسموب تحميل التباين كما يتضح من الجدول التالي:

ة التعمم وفقًا ( نتائج تحميل التباين إلتجاهات المتعممين نحو ذاتي7جدول )
 لممؤسسة التعميمية

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة "ف"

 اإلختيار
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمي

 
312.73 

4216.062 
4528.800 

 
1 

118 
119 

 
312.738 
35.729 

 
8.753 

 
 

 
غير 
 دالة
 

 الحاجات-االهداف 
 موعاتبين المج

 داخل المجموعات
 الكمي

 
0.870 

3594.055 
3594.925 

 
1 

118 

119 

 

0.870 
30.458 

 

 
0.029 

 
غير 
 دالة
 

 الدعم
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمي

 
64.979 

7904.721 
7969.700 

 
1 

118 
119 

 
64.979 
66.989 

 
0.970 

 
غير 
 دالة

 ما وراء المعرفة
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 ميالك

 
498.865 

26061.135 
26560.00 

 
1 

118 
119 

 
498.865 
220.857 

 
2.259 

 
غير 
 دالة

 المكون االنفعالي
 بين المجموعات

 
134.339 

 
1 

 
134.339 

 
1.423 

 
 غير
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درجات  مجموع المربعات مصدر التباين
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة "ف"

 داخل المجموعات
 الكمي

11142.961 
11277.300 

118 
119 

 دالة 94.432

 الدافعية
 بين المجموعات
 داخل المجموعات

 الكمي

 
2.342 

5356.583 
5358.925 

 
1 

118 
119 

 
2.342 

45.395 

 
0.052 

 
 غير
 دالة

 يتضح من الجدول السابق التالي:

ال توجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات المتعممين نحو ذاتية التعمم 
ومن ثم تشير إلى عدم قبول صحة الفرض  وفقًا لنوع المؤسسة التعميمية.

  الخامس. ويمكن تفسير ذلك من خالل:
     النظام التعميمي العام تحضع لو كال من المؤسسات التعميمية العامة أن

ساليب التقويم أوالخاصة والذي يحدد المناىج واالىداف والغايات التدريسية و 
وحتى الخطة الزمنية لمتدريس بشكل مسبق ويجب عل المؤسسات التعميمية 

يتفق مع دراسة وىو ما  المختمفة اتباع تمك المخططات سابقة التجييز.
(Camilleri,1997,Bullock,2011 والتي تشير إلى االثر الكبير المسيطر )

لمنظم التعميمية السائدة والتي تتحكم في كل ما يتم بداخميا حيث تعمل 
المناىج والكتب الدراسية عمى تقييد كال من المعمم والمتعمم في اطار محدد 

  يصعب الخروج عنو.

    تعامل معيا بصورة عرضية غير مقصودة أو غير ذاتية التعمم يتم ال
مخطط ليا وذلك في كاًل من المؤسسات الحكومية والخاصة عمى حد السواء، 
فبالرغم عن وجود اتجاىات ايجابية لدي المتعممين نحو ذاتية التعمم إال انيم 

 يحتاجون لممزيد من الدعم لكي يتم تنمية ذاتية التعمم لدييم بصورة فعمية.

     يمثل عنصري الوقت ومحدودية مصادر التعمم تحديًا كبيرًا امام عممية كما
تنمية ذاتية التعمم. فكمما كان المدى الزمني يتسم بالمرونة كمما امكن تنمية 
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ذاتية التعمم لدي المتعممين من خالل قيام المتعمم بالبحث عن المعرفة من 
ي المدارس تحد كما ان محدودية مصادر التعمم المتاحة ف شتى المصادر،

ن كانت المؤسسات التعميمية  من امكانية تنمية ذاتية التعمم لدي المتعمم، وا 
الخاصة تتميز بوفرة ما في االمكانيات المادية والتقنية المتواجدة في تمك 
المدارس إال ان االرتباط بالمدى الزمني المفروض لمخطة الدراسية قد يمثل 

ورة تعمل عمى تنمية ذاتية التعمم بصورة عائقًا امام توظيف تمك الموارد بص
 حقيقية.

 :وكما يتضح من نتائج الدراسة انه
   ةتوجد اختالفات بين كاًل من المعممين والمعممات في اتجاىاتيم نحو تنمي 

ذاتية التعمم لدي المتعممين وكذلك في نوعية الميام واألنشطة التي يقوم كاًل 
يث تميل المعممات إلى توظيف ميام منيما بتوظيفيا داخل قاعات الدراسة ح

كذلك  كثر عن المعممين.أوانشطة تتسم بالتفاعل والتعاون بين المتعممين 
اظيرت المعممات اتجاىًا إيجابيًا اكثر نحو تنمية ذاتية التعمم لدي المتعممين 

عطاءىم مزيدًا من الحرية فيما يتعمق بنوعية الميام التي يقوم إمن خالل 
 ستيا وبمحتوى بعض االنشطة الصفية.المتعممون بممار 

     فيما يتعمق بسنوات الخبرة ونوع المؤسسة التعميمية نجد ان المعممون
ايجابية فيما يختص  اتر يثتأاالصغر سنًا واألقل في عدد سنوات الخبرة 

ن معممي المؤسسات أكما نجد  بتنمية ذاتية التعمم وكذلك ىم اكثر مرونة.
ر ايجابية نحو تنمية ذاتية التعمم وذلك لوجود قدر الخاصة لدييم اتجاىات اكث

ولكن ىذا لم يظير اثرًا واضحًا عمى  من المرونة في تمك المؤسسات،
اتجاىات المتعممين حيث ال توجد فروق دالة بين المتعممين في المؤسسات 

مما يشير إلى انو بالرغم من إيجابية المعممين  الخاصة والحكومية،التعميمية 
لم يقوموا بتطبيق اجراءات واقعية قوية من شأنيا تنمية ذاتية التعمم  إال انيم

ربما كان السبب في ذلك ما اشار إليو المعممون في كاًل  في واقع المتعممين.
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المؤسستين من أن اتاحة الفرصة لممتعمم في اختيار المحتوى التعميمي 
ة التعميمية واألىداف التعميمية واساليب التقويم شئ ال تسمح بو العممي

بصورتيا الحالية عمى اإلطالق نظرًا ألن كل شئ محدد ومعد مسبقًا من قبل 
 الوزارة.

    ما يعتقد المعممون بامكانية تطبيقو وبين  بينوىو ما يشير إلى وجود فجوة
حيث يعتقد المعممون في أنو من المرغوب فيو  ما يرغب المعممون في تنميتو.

 تخاذ القرارات فيما يختص بعممية تعمميم،اشتراك المتعممين في عممية إ
مثل تمك الفجوة بين و ولكنيم في نفس الوقت يشككون في امكانية التطبيق 

 ,Bullock,2011) الممكن والمرغوب فيو تتفق مع ما جاءت بو دراسات مثل

Reinders& Lazaro, 2011,Yoshiyuki,2011)  
   ي بذاتية التعمم لدي وجود مستوى من الوع كما يتضح من نتائج الدراسة

المتعممين وان كانت مختمف المحاور غير متوفرة في سياق التعمم النظامي 
كما يوجد اختالفات في اوجيات  في المدارس ومن خالل المناىج من قبل.

 نحو الذاتية ترجع لمنوع ولممرحمة العمرية التي يمر بيا المتعممون. المتعممين
وعي المتعممون بذاتية التعمم فكمما ذاد  االمر الذي يستمزم العمل عمى رفع

ادراك المتعمم لماىية ذاتية العمم وما يجب عميو من مسئوليات نحو عممية 
تعممو كمما اصبح اكثر تقباًل لعممية تنمية ذاتية التعمم واصبح متعمم اكثر 
فعالية،فعندما يشعر المتعمم ان بيئة التعمم بمختمف مكوناتيا ىي بيئة داعمة 

التعمم وتعمم عمى تنميتيا كمما شعر بالرضا عن عممية التعمم واتجو  لذاتية
 نحو ذاتية التعمم واالعتماد عمى النفس بصورة اكثر وضوحًا وواقعية.
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 :التربوية التوصيات
في ضوء النتائج التي توصمت ليا الدراسة الحالية يمكن القاء الضوء 

 ة التعمم ومنيا:عمى عدد من النقاط فيما يتعمق بعممية تنمية ذاتي
يجب أن تكون ذاتية التعمم من اولويات المعمم اثناء قيامو بالتدريس،فعندما   -0

يؤمن المعمم بقدرات المتعمم عمى تحمل مسئولية تعممو يمكنيم تنميتيا لدي 
المتعممين وامدادىم بالممارسات األساسية التي تساعدىم عمى تنميتيا فإن 

لبعيد من خالل اعداد جيل من تمك الجيود سوف تثمر عمى المدى ا
المتعممين الذين يتسمون بالثقة بالنفس وقدرتيم عمى التعمم الحقيقي وليس 
اجتياز االختبارات فقط وتطبيق المعارف المكتسبة في الحياة الواقعية 

 وتطويرىا.

يوجد اختالفات وفروق بين المتعممين في ادراكيم لذاتية التعمم ومن ثم يجب   -2
 راعاة تمك الفروق اثناء عممية التعمم.عمى المعممين م

يجب ان يشترك كاًل من المعممين والمتعممين في مناقشات مفتوحة عن   -3
معتقداتيم واتجاىاتيم نحو عممية التعمم ،ألن مثل ىذا اإلنفتاح يجعل مواجية 
الصعوبات والمشكالت التي قد تواجو كال الطرفين اكثر سيولة ويسر،ومن ثم 

التي قد تكون غير صحيحة كميًا لدي اي من الطرفين االمر تغيير المفاىييم 
 الذي من شأنو تعزيز عممية تنمية ذاتية التعمم.

يجب األخذ بعين اإلعتبار المرحمة العمرية التي يمر بيا المتعممون ومستوى   -4
النضج النفسي الذي يتمتعون بو تبعًا لخصائص المراحل العمرية المختمفة 

ية التعمم،ومن ثم تعديل اإلستراتيجيات التي يتم توظيفيا عند محاولة تنمية ذات
 لكي تتناسب مع ذلك.

يجب ان تتضمن االىداف العامة والغايات واالىداف االجرائية لممواد   -5
الدراسية في مختمف المراحل التعميمية اىدافًا موجية نحو تنمية ذاتية التعمم 

ت المعينة لذلك بصورة ورفع وعي المتعممين بذاتية التعمم واالستراتيجيا
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ىداف المادة. بأن تصبح ذاتية التعمم ىدفًا اوليًا أصريحية وليست ضمنية في 
يؤدي إلى العديد من االىداف الرئيسية المستيدفة في عممية التعمم ورفع 

 كفاءة المتعمم وانجاح عممية التعمم ككل.

ي إلى الذاتية تؤدلممتعمم وتنمية ذاتية التعمم لممعمم تنمية ذاتية التعمم   -6
حيث انيا تؤثر عمى بناء الشخصية المستقمة  الشخصية لدي المتعممين.

وليًا لممجتمع ولسوق العمل ولمجال أالمستقبمية لممتعمم مما يجعميا متطمبًا 
البحث العممي المستقبمى بحيث يؤىميم لكي يتقبموا آراء اآلخرين ويتفاعمون 

وضوعية وتفيم لمذات وىي المبنة نفسيم بحرية ومأمعيا وكذلك التعبير عن 
 االولى في بناء مجتمع راقى ومتحضر متفاعل وفعال.

ن تعاون إنفسيم حيث أالتغيير المؤسسي يجب أن يتم من خالل المعممين   -7
المعممين معًا في صورة تشارك وتأمل وتعاون اثناء عممية التدريس وفي فيم 

لتعمم ومدى اىميتيا لتنمية عام لمتغييرات التي يجب اجراءىا وماىية ذاتية ا
من ثم يجب االنطالق من خالل آراء المعممين  عممية التعمم ككل.

ومقترحاتيم،مع وضع في اإلعتبار ان التغييرات المقترحة يجب ان تكون قابمة 
وقائمة عمى فيم واضح لمسياق التعميمي المحيط بيا والتي سيتم   لمتطبيق

الفعال عمى خمق نوع من الدافعية  تنفيذىا من خاللو حيث يعتند التغيير
والمحافظة عمى وتيرة تمك الدافعية لدي جميع اطراف عممية التعمم عمى 

 المدى البعيد.

يجب االىتمام باعداد المعممين االعداد االمثل حيث تقع المسئولية االولية   -8
في تنمية ذاتية التعمم عمى عاتقيم وذلك من خالل اعداد البرامج المتخصصة 

ك النقطة بالتحديد ودعم المتعممين لتطبيق ما تعمموه اثناء التدريس في تم
الفعمى في المدارس وايجاد اساليب لمتعزيز المادي والمعنوي لممجيدين في 

 ذلك.
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 :اقتراحات لمبحوث المستقبمية

 االسـتقاللي ال لمـتعمملذاتيـة الـتعمم أو ا اإلطار النظريعمى الرغم من كون 
لتـوفير  فيـذه النظريـات ليسـت قويـة بمـا فيـو الكفايـةالتعميمي اق يزال بعيدًا عن السي

 نموذج مقبول لمتعمم االستقاللي، إلى جانب ذلك تركز ىـذه النظريـات بشـكل أكبـر

أقـل  أولـى اىتمـام عمى الحالة االنفعالية لممتعمم وخاصة عمم النفس االنساني والذي
اســـتقاللية ذاتيـــة الـــتعمم أو باإلنجـــاز األكـــاديمي وىـــو مـــا ُيعـــد أمـــر ميـــم فـــي تقيـــيم 

ذلــك لــم تفســر ىــذه النظريــات بشــكل كــافي  عــالوة عمــى واســتقاللية المعمــم، المـتعمم
  العالقة بين استقاللية المتعمم وحدوث التعمم،

 اســتقاللية المعمــم تســيم وبشــكل بــالغذاتيــة الــتعمم أو ومــن المســمم بــو أن 

اك عـــدد قميـــل مـــن البحـــوث األىميـــة فـــي تنميـــة اســـتقاللية المـــتعمم، ومـــع ذلـــك فينـــ
اسـتقاللية لممـتعمم أو ذاتيـة الـتعمم إعداد المعممـين التـي تيـدف تطـوير  درست برامج

ثــراء المــتعمم؛ الــتعمم االســتقاللي مفيــوم ذاتيــة الــتعمم أو  لــذلك فمــن أجــل تحســين وا 
ــــ ــــة واســــتكماال لمجيــــد الحــــالي ب دراســــات مزيــــد مــــن الإجراء توصــــي الدراســــة الحالي

 فية حول أية من النقاط البحثية التالية: والوصتجريبية ال
   ذاتيـة الـتعمم استقاللية المعمـم عمـى ذاتية التعمم لدى المعمم أو مدى تأثير دراسة

 .استقاللية المتعمملدى المتعمم أو 
  ذاتية التعمم لدى المعمم وذاتية التعمم طبيعة العالقة بين دراسة النموذج البنائي ل

  (.لمتعمم والتعمماستقاللية الدى المتعمم )
   ذاتيـــة الــــتعمم لــــدى المعمــــم أو التــــي تــــؤثر بيــــا دراســـة فعاليــــة المــــداخل التنمويـــة

 .التعمم استقاللية المعمم عمى حدوث عممية
   المنبئــة بذاتيــة الــتعمم لــدى المعمـــم والبيئيـــة دراســة العوامــل المعرفيــة والشخصــية

  (.ماستقاللية المتعمم والتعموذاتية التعمم لدى المتعمم )
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