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ات التعلم املستقل لدى طالب جامعة حائل  � تنمية م�ا�ردو أعضاء "يئة التد س  ر   ر

  يشيخة ثار النف
	 الرشيدي 

   .، اململكة العر'ية السعودية$لية ال��بية، جامعة حائللأصو ال��بية  قسم 

  dr.shaikhah83@hotmail.com: ال�0يد /لك��و-ي

  :امل,+ص

اسة التعرف عBC واقع ات التعلم ر  Jدفت الد Pس N	 تنمية مLا ر دو أعضاء Jيئة التد ر ر

اسة املن]Z الوصفي املسY	اس. املستقل لدى طالب جامعة حائل  إعداد ، وتمرتخدمت الد

PعLا عBC عينة عشوائية م_ونة من Pس بجامعة ) 226(زاسbبانة تم تو ، حائلرعضو Jيئة تد

ات التعلم  وأظLرت النتائج أن واقع Pس N	 جامعة حائل N	 تنمية مLا ردو أعضاء Jيئة التد ر ر

كما اظLرت النتائج عدم وجود . املستقل لطالب اmnامعة من وجLة نظرJم $انت مرتفعة

اسة  ق دالة إحصائيا N	 تقديرات أفراد الد رفر
ً

Pس N	 جامعة حائل و رلدو أعضاء Jيئة التد ر

ات التعلم املستقل لطالب اmnامعة zعز ملتغ�wات النوع /جتماv	 ونوع ال_لية  ىN	 تنمية مLا ر

  .والرتبة }$اديمية

، أعضاء Jيئة الت :ال_لمات املفتاحية ات التعلم املستقلرالدو Pس، جامعة حائل، مLا رد   .ر
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The role of faculty staff in Developing independent 
learning skills for students from at Hail 

 University 
alrasheedi, shaikhah 

Department of Education, College of Education, University of 

Hailو, KSA. 

Email: dr.shaikhah83@hotmail.com 

ABSTRACT 

    The study aimed to identify the role of faculty staff in 

Developing the independent learning skills of students at Hail 

University. The study used the descriptive method, a 

questionnaire was prepared and distributed to a random sample 

of (226) faculty staff at Hail University, and the results showed 

that the role of faculty staff at Hail University in Developing 

learning skills Independent university students from their point of 

view were high. The results also showed that there were no 

statistically significant differences in the study members’ 

estimates of the role of faculty members at Hail University in 

Developing independent learning skills for university students 

from their point of view due to the variables of gender, type of 
college and academic rank. 

Keywords: role, faculty staff, Hail University, independent 
learning skills. 
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  :املقدمة

اء       رzعد اmnامعة مركز إشعاع ثقاN	 ل_ل جديد من الفكر واملعرفة واملن�0 الذي تنطلق منھ آ ِ
ف  ـــا دJم بـــــھ مـــــن معــ ـــــB مـــــا تـــــز واد �صـــــالح والتطـــــو�ر، إضـــــافة إ� ـــر�ن والعلمـــــاء والفالســـــفة و راملفكــ و ر

بة التغ�w السرPع نوخ�0ات zعي��م عBC تأمwن ع�شLم ومستقبلLم وتنمية وع��م بال_و وا�nياة ومواك
 العملية التعليمية اmnامعيـة ال�ـ� والتفجر املعرN	 الLائل ومواكبة التكنولوجيا ا�nديثة، من خالل

اســـــية،  Pس والطالــــب، وا��تـــــو التعلي�ــــ� والطر�قـــــة، والب�ئــــة الد رترتكــــز عCــــB أعـــــضاء Jيئــــة التـــــد ىر
فجميع عناصر العملية التعليمية تت_امل مع �عضLا البعض لتخرج طالبـا
ً

ا عCـB مواكبـة سـو  ق قـاد
ً
ر

ا العمل؛ ليصبح ا�mتمع متقدما ومتطو
ً ً
إذ zعتمد /تجاJـات ال��بو�ـة املتقدمـة عCـB تنميـة عمليـة . ر

اتــھ املعرفيــة  Pس تــنعكس عCــB أداء الطالــب، وzعــز قد Pس مــن خــالل اســتخدام أســاليب تــد رالتــد ر زر
اتــھ وقيمــھ واتجاJاتــھ ع0ــ� تــوف�w ب�ئــة zعليميــة فاعلــة و-ــشط جيــة، وعCــB رومLا رة لر'طــھ بالب�ئــة ا�nا

ات التعليمية العناية ��ا، و/Jتمام بbنميـة خ0ـ�ات }سـتاذ اmnـام
	 املLنيـة لل��ـوض بالعمليـة  ر�دا
Pس يـتم ف��ـا تبـادل  �ـة جديـدة وطر�قـة مختلفـة Nـ	 التـد رالتعليمية؛ لذا يجب عBC اmnامعات تب�� ر ؤ

�wلتـوف 	
ســة مجموعـة مــن املLــام }دوار بـwن الطالــب و}سـتاذ اmnــام ر مــساحة مناســبة للطلبـة ملما
و}-شطة باالعتماد عBC أنفسLم �عيدا نوعا ما 

ً ً
  ).2016يقطاو والعايدي، (

ن   وNـ	 القـر العـشر�ن اتجLـت املؤسـسات التعليميـة إ�ـB تطـو�ر اسـ��اتيجيات تر'و�ـة وzعليميـة 
فــع مــستواJم التعلي�ــ�، فظLـــر لحديثــة zــ¤mع الطلبــة عCــB ا�nــصو عCــB املعلومــات باســتقاللية لر

ـــوم الــــتعلم املـــــستقل الــــذي ان¨ثــــق مـــــن اســــ��اتيجية الـــــتعلم ال§ــــشط الــــذي ¥ـــــساعد Nــــ	 العمليـــــة  ّمفLـ

لية zعلمــــھ واتخـــــاذ  ـــ	 تحمــــل مــــسؤ اتـــــھ ومــــشاركتھ Nـ ـــتقاللية الطالــــب و'نــــاء قد والتعليميــــة، عCــــB اسـ ر
ـــة، و'التــــا�	 يــــؤثر Nــــ ـــ	 العمليــــة التعليميـ اتــــھ، فيــــصبح الطالــــب شــــر�_ا Nـ 	 عمليــــة وضــــع }Jـــــداف رقرا

ف، و�ل»ـــــ�  وواختيـــــار ا��تـــــو التعلي�ـــــ�، و�قـــــوم }ســـــتاذ اmnـــــام
	 بـــــدو امل�ـــــسر الـــــذي يـــــوفر الظـــــر ر ى
  ).2016عليان، (حاجات الطالب 

ّ    وPعــد الــتعلم ال§ــشط مــن أJــم أســاليب الــتعلم ا�nديثــة و¬�ــدف إ�ــB مــشاركة الطلبــة �ــش_ل  ّ

 بحيـــث zـــساعد }-ـــشطة الطلبـــة عCـــB التفكــــر أســـاس Nـــ	 جـــزء مـــن }-ـــشطة املوجLـــة Nــــ	 ا��اضـــرة
ّ

ة عCـB الـتحكم والتعـرف  روالتأمل N	 املعلومات املقدمة لLـم، وتـوفر لLـم ا�nر�ـة وا�nـصوصية والقـد
ّومــن Jنـا يــأzي الــتعلم املـستقل، وJــو أحــد أوجـھ الــتعلم ال§ــشط . عCـB خ0ــ�ات مفتوحــة وغwـ� محــددة

 BCعتمد فيھ الطالب عPك و}ساليب الفعالة لھ، و ات مسbن�wة، �شأن zعلمھ و�د رذاتھ، و�تخذ قرا ر
±	 مــن  ا³ــ�² والعــالم ا�nــا رنقــاط ضــعفھ وقوتــھ و�حــاو الــر'ط بــwن الــتعلم ا�nــادث Nــ	 الــصف الد ر ل
ح  اتھ العقلية Nـ	 البحـث و/ستقـصاء، وJـذا يbـيح الفرصـة أمـام الطلبـة للعمـل بـر وحولھ و�ن�� مLا ر

، (الفر�ـــق  ات وميـــو الطالــــب ال�ــــ� ّوPــــس
B الـــتعلم املــــ ).2013ياwmnــــ·او لستقل إ�ــــJ/ Bتمـــام بقــــد ر
لية وN	 إنجاز املLـام التعليميـة اmnامعيـة، فـالتعلم املـستقل لـ�س مرادفـا  zساعده عBC تحمل مسؤ
ً ّ و

نللتعلم الذاzي، فاألستاذ اmnام
	 N	 التعلم املستقل لھ دو مLم N	 تنمية استقاللية الطالب، بدو  ر ّ ّ

ليتھ ه ومــسؤ وأن يbنـاز عــن دو ر لية zعلمــھ ل ك مــع الطالــب Nــ	 تحمــل مــسؤ و داخــل القاعــة، بــل يbـشا ر
ات املرتبطــة بــھ فأصــبحت وظيفــة }ســتاذ اmnــام
	 ºــ	 تــصميم املواقــف التعليميــة . رواتخــاذه القــرا

ة صـــائبة مــــن خـــالل اســـتخدام أ-ـــشطة الــــتعلم  ّاملـــستقلة ال�ـــ� zـــس
B إ�ـــB توجيــــھ الطلبـــة نحـــو صـــو ر
فــة وتطبيقا«�ـا التعليميــة القائمــة عCــB أســاس الــتعلم املــستقل الفعـال ال�ــ� تــؤدي إ�ــB اكbــساب املعر

  ).J2015دJد، (
ســـLا املـــتعلم أثنـــاء عمليـــة الـــتعلم  ات ي§ب½ـــ	 أن يما ر      إن الـــتعلم املـــستقل يتـــضمن عـــدة مLـــا ر

ات Nــــ	 تحقيـــق أJــــداف zعلمـــھ، ومــــن تلـــك املLــــا ة عCــــB التواصـــل الفعــــال واملواكبــــة : رلbـــساعده  رالقـــد
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نــة مـــع الب�ئـــ ة عCـــB اتخـــاذ القـــرار . ة ا��يطـــة ومـــا تحتو�ـــھ مـــن معطيـــات ماديـــة ومعنو�ـــةوواملر روالقـــد
د املعلوماتية ومصادر املعرفة ة املوا روإدا ة عBC �بداع والتفكwـ� /بت_ـار ا�nـالق. ر يوالقد وتقـدير . ر

  ).Bird, 2009(الذات الواق
	 والتفك�w �يجا¿ي
   Ã²Äامعات ب) 2019(و�ضيف ع�mnا 	N مجموعة  حاجة $ي يتعلمواإن الطلبة Bباستقاللية إ�

ات الـتعلم املـستقل  ات لتحقيق zعلم مستقل وفعـال سـواء أ$ـانوا أفـرادا أو جماعـات ومـن مLـا رمLا ر
ً

ة عBC التقييم والنقد والتفك�w والتأمـل Nـ	 املعرفـة، ومـشاركة  رالذي يحتاجLا الطالب اmnام
	 القد
ة املــــتعلم ات والتعـــــا¥ش وتقبــــل Åخـــــر�ن Nـــــ	 راملــــتعلم الفعالـــــة Nــــ	 مجتمعـــــھ، وقـــــد ـــرا ر عCـــــB اتخــــاذ القــ

  . ا�mتمع
و���تـب عCـB اmnامعـات تـوف�w ب�ئـة zعليميــة مالئمـة لbـ¤mيع الطلبـة عCـB اسـتخدام مختلــف     

 	
ات الـتعلم املـستقل، ونقـل /Jتمـام مـن }سـتاذ اmnــام راملـصادر والوسـائل التعليميـة لتنميـة مLـا
قھ عملية التخطيط للتعلم وتنفيذه ليصبح موجLـا ذاتيـاإ�B الطالب الذي يأخذ عBC عات

ً لـذا يجـب . ّ
'ــــــط  رأن ¥عـــــد }ســــــتاذ اmnـــــام
	 }-ــــــشطة الLادفـــــة والــــــشاملة ال�ـــــ� zــــــ¤mع التعبwـــــ� ا�nــــــر وPـــــ¤mع 

  ).2016عليان، (املعلومات �عضLا ببعض وتوظيفLا N	 حياة الطالب اليومية 
» 	N سP ر     وJنا يظLر جليا دو عضو Jيئة التد ر

ً
 BCع الطالب عm¤z يئة الب�ئة التعليمية ال���
ات الــتعلم املــستقل  لية، و/عتمــاد عCــB الــنفس مــن خــالل تنميــة مLــا رالــتعلم الــذاzي وتحمــل املــسؤ و
را��تلفة ال�� zـ¤mع الطالـب عCـB /سـتقالل، وذلـك يتطلـب مـن }سـتاذ اmnـام
	 التحـر مـن قيـود 

مـــام }مــو التعليميــة $لLــا، إ�ــB الطــر ا�nديثــة Nـــ	 قالطــر التقليديــة Nــ	 التعلــيم ال�ــ� تجعــل بيــد قه  ر ز
التعلـيم ال�ـ� تجعـل الطالـب محــو العمليـة التعليميـة و}سـتاذ موجــھ ومـشرفا لLـا

ً
ات . ر روألJميـة مLــا

 ·ÇـوجيJو 	ـNاسـة $ـل مـن فيلـد ودو اسـات مثـل د رالـتعلم املـستقل فقـد تناول�Èـا �عـض الد  & Field(ر
Huggins & James, 2014 (ال�ـ� أكـ Bالـسنة }و�ـ Z[مـن 	ـN ة تطـو�ر الـتعلم املـستقل وردت عCـB ضـر

ة zعز�ز }$اديميwن  ورالذي ¥عد العامل الوقاÒي والداعم النف�²Ä لطالب اmnامعة، كما أوصت بضر
اسـة عبيـد ة تــوف�w ) 2020(رللـتعلم املـستقل الـذي ¥ـ¤mع الطـالب عCـB النجـاح }$ـادي��، ود وربـضر

ات الـتعلم املـستقل لـدى الطـالبالب�ئة اmnامعية الداعمة لتطب يق مLا
ّ

نز . ر اسـة بـا رب�نمـا أوصـت د ر
(Barnes, 2013) ة تنمية اسة إ�B ضر ر إ�B تطو�ر التعلم املستقل N	 برامج اmnامعات، وأوصت الد ور

ات التعلم املستقل بwن الطالب   .رمLا
 Nـ	 الـسنوات     بالرغم من استحواذ مفLوم التعلم املستقل عBC اJتمـام العديـد مـن البـاحثwن

اســـات املتعمقـــة ال�ـــ� تناولـــت Jـــذا املفLـــوم بالبحـــث رالقليلــة املاضـــية إال أن عـــددا محـــدودا مـــن الد
ً ً

 .
ة محـددة أو مفـصلة  رحيث يبدو أن أJمية املفLـوم مـن }شـياء املتفـق عل��ـا ومـع ذلـك ال يوجـد صـو

Pس Nـــ	 تنميـــة. عنـــھ اســـة لتنـــاو دو أعـــضاء Jيئـــة التــــد رلـــذا فقـــد جـــاءت Jــــذه الد رر ات الــــتعلم ل ر مLـــا
  .املستقل لدى طالب جامعة حائل

اسة   :رمش/لة الد

ــــة إ�ـــــB اعتمـــــاد اســـــ��اتيجيات zعليميـــــة      ت ا�nاجـ زمـــــع بدايـــــة القـــــر ا�nـــــادي والعـــــشر�ن، بـــــر ن
 BـــــCـــــصو ع�nي للمعلومـــــات و/تـــــصاالت، وتمـــــنح اســـــتقاللية ا لجديـــــدة، ت�ـــــ·امن مـــــع التطـــــو الثـــــو ر ر

Pس ضمن Jـذه /سـ��اتيجيات، وعليـھ فقـد ظLـر وPعت�0 تطو�ر أسال. املعلومات بقدر أك�0 ريب التد
نمفLــوم التعلــيم املــستقل كمثــال عCــB اســ��اتيجيات التعلــيم ا�nديثــة و'ــدأ البــاحثو وال��بو�ــو Nـــ	  ن
نــة مــع  حــات، ال�ــ� ناقــشت اســ��اتيجية التعلــيم املــستقل باملقا رتقــديم املق��حــات والرســائل و}طر و
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Bللوصــو إ�ـــ ، ل/ســ��اتيجيات }خـــر فـــع ى ر النتــائج املرجـــوة مــن اســـتخدامLا عCــB تحـــصيل الطلبــة، و ّ

). 2016عليـان، (لمستواJم العل�� والعمCـ	، ومـنح مـساحة أك0ـ� مـن حر�ـة ا�nـصو عCـB املعلومـات 
قولـذلك $ــان البــد مــن /Jتمــام بــالتعلم املــستقل لــدى الطلبــة، والبحــث عــن الطــر و/ســ��اتيجيات 

 2030ومع اق��اب عام .  نملستقل بدو وجود معلم يلق��م املعلومةال�� تن�� اتجاJا«�م نحو التعلم ا
ـــة �ــــش_ل مbــــسارع، يتوقــــع الكثwــــ� مــــن ا0�nــــ�اء حــــدوث  ة الــــصناعية الرا�عـ روانbــــشار تطبيقــــات الثــــو

�ــة Nـ	 الكثwــ� مــن جوانـب ا�nيــاة، حيــث س�ـشLد عــام  �ـة Nــ	 الكثwــ� 2030رzغيwـ�ات جذ ر zغيwــ�ات جذ
، (اعية والـسياسية من املفاJيم /قتصادية و/جتم ٍإال أن أك0ـ� تحـد نواجLـھ Åن ). 2019يالـشمر

كمجتمعـات مbـش¨ثة باســ��اتيجيات zعليميـة تقليديــة Jـو تراجـع عــام Nـ	 }نظمــة التعليميـة العر'يــة 
ات العمــل، والتفكwــ�  ات الــتعلم املــستقل ومLــا رومؤســسا«�ا أل�Ôــا ال تمكــن الطلبــة مــن اكbــساب مLــا ر

ّ

ـــB املؤســــــسات �بـــــداv	، والنقــــــدي وامل ـــاJيم العمــــــل و'التـــــا�	 ســــــي_و مــــــن الـــــصعب عCـــ نــــــة Nـــــ	 مفـــ نر و
وتكمـــــن مـــــش_لة . ق مالئمـــــة للعمـــــل Nـــــ	 ســـــو املـــــستقبلراملـــــستقبلية العثـــــو عCـــــB خـــــر�جwن، ومواJـــــب

Pس N	 جامعة حائل وال��  اسة ا�nالية من خ�0ة الباحثة ال¤�صية $و�Ôا zعمل عضو Jيئة تد رالد ر
ن-شطة التعليميـة التعليميـة غالبـا مـا ت_ـو تقليديـة ونمطيـة بـالرغم الحظت أن نوعية }ساليب و}

ً

، فــضال عــن نقـص الكفــاءة وا0�nــ�ة لــدى �عــض  مـن التقــدم العل�ــ� والتكنولــو±	 Nـ	 امليــدان ال��بــو
ً ي

Pس أو عـــدم توظيـــف تلـــك /م_انيـــات بالـــش_ل الـــ�Öيح الـــذي يخـــدم الطـــالب،  رأعـــضاء Jيئـــة التـــد
 N	 تطو�ر أنفسLم �ش_ل مستقل، وضعف m¤zيع الطالب عBC وكذلك عدم اJتمام �عض الطالب

اسـة عبيــد اســات مثــل د ر/سـتقاللية Nــ	 الــتعلم، Jـذا مــا أكدتــھ �عـض الد ال�ــ� توصــلت أن ) 2020(ر
ات الــتعلم املــستقل $ــان متــدنيا حيــث حــصل  Pس Nــ	 اmnامعــة Nــ	 تنميــة مLـا دو أعـضاء Jيئــة التــد

ً
ر ر ر

جـة متوسـطة لية الطـالب عـن zعلمLـم كبwـ�ة، حيـث ففـي مرحلـة اmnامعـة.   رعCـB د و يالحـظ ان مـسؤ
اســـة . ¥عتمـــد تقـــدم الطـــالب وzعلمLـــم عCـــB ا�Lmـــود الـــذاzي واملـــستقل روانطالقـــا ممـــا تقـــدم تـــأzي الد

ً

Pس Nــ	 جامعــة حائــل باململكــة العر'يــة الــسعودية Nــ	 تنميــة  را�nاليــة لتbنــاو دو أعــضاء Jيئــة التــد ر ل
ات الــتعلم املــستقل لـــدى الطــالب مــن اســـة �جابــة عــن الـــسؤالwن .  وجLـــة نظــرJمرمLــا روحاولــت الد

  :Åتيwن
ات الـتعلم املـستقل لـدى طـالب جامعـة  -1 Pس Nـ	 تنميـة مLـا رما واقع دو أعـضاء Jيئـة التـد ر ر

 حائل؟

ق دالة إحـصائيا عنـد مـستو الداللـة -2 ىJل توجد فر
ً

بـwن اسـتجابات أعـضاء  (α = 0.05) و
Nــ Jــم  Pس بجامعــة حائــل حــو واقــع دو رJيئــة التــد ل ات الــتعلم املــستقل لــدى ر ر	 تنميــة مLــا

 النوع �جتماv	 ونوع ال_لية والرتبة /$اديمية؟: ىطال��م zعز إ�B متغ�wات

اسة   :رأ"داف الد

ات التعلم املستقل لدى طالب  -3 Pس N	 تنمية مLا رالتعرف عBC واقع دو أعضاء Jيئة التد ر ر
 جامعة حائل؟

ق بـــwن اســـتجابات أعـــضاء Jيئـــة التـــ -4 Pس بجامعـــة حائـــل حـــو واقـــع والكــشف عـــن الفـــر لد ر
ات التعلم املستقل لدى طال��م zعز إ�B متغ�wات Jم N	 تنمية مLا ىدو ر النوع �جتماv	 : ر

 ونوع ال_لية والرتبة /$اديمية؟
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اسة   : رأ"مية الد

اسة من }zي: 5"مية النظر2ة  : رتكمن }Jمية النظر�ة للد

اسة أJمي�Èا من أJمية املوضوع الذي • ات التعلم املستقلرzستمد الد   .ر zعاmnھ وJو مLا

اســات ال�ـــ� تتعلـــق بمثــل Jـــذا النـــوع مـــن  • رفــد وإثـــراء }دب ال��بـــو العر¿ــي بمز�ـــد مـــن الد ير
اسات  .رالد

ات الــــتعلم املـــــستقل Nـــــ	 اmnامعـــــات  • اســــات مـــــستقبلية تت§نـــــاو مLـــــا رفــــتح ا�mـــــال أمـــــام د لر
 .السعودية

اس: 5"مية التطبيقية  : ة من }zيرتكمن }Jمية التطبيقية للد

ة التعليم وجامعة حائل N	 J/تمام بbنمية التعلم املستقل لـدى  • ا لwن N	 و رإفادة املسؤ ز و
 .طالب اmnامعة

لwن Nـــ	 جامعـــة حائـــل Nـــ	 تقـــديم معلومـــات حـــو واقـــع دو أعـــضاء Jيئـــة  • رقـــد تفيـــد املـــسؤ ل و
ات التعلم املستقل لطال��م Pس N	 تنمية مLا رالتد   .ر

• P Jم Nـ	 رقد تفيد أعضاء Jيئة التد رس N	 جامعة حائل N	 تقديم معلومات حو واقع دو ل
ات التعلم املستقل لطال��م   .رتنمية مLا

اسة    :رحدود الد

Pس N	 جامعة حائل : ا�nدود املوضوعية - اسة عBC تناو دو أعضاء Jيئة التد راقتصرت Jذه الد رر ل
ات التعلم املستقل لدى الطالب  .رN	 تنمية مLا

اسة N	 جامعة حائل باململكة العر'ية السعوديةتم ت: ا�nدود امل_انية -   . رطبيق Jذه الد
ا�²³ :  ا�nدود الزمانية- ا�²³ /و من العام الد اسة N	 الفصل الد رتم تطبيق الد ر  .2020/2021لر
Pس بجامعة حائل:  ا�nدود ال¨شر�ة- اسة عBC أعضاء Jيئة التد راقتصر تطبيق الد   .ر

  :املصط,:ات والتعر2فات 8جرائية

ــــشاغل : بأنـــــھ) 1999(عرفـــــھ اســـــكندر : روالـــــد  ـــن الواجبـــــات امل��تبـــــة عCـــــB الفـــــرد الـ مجموعـــــة مــ
ليات ال�ــ�  ".لوظيفــة معينــة ووzعــرف الباحثــة الــدو إجرائيــا بأنــھ مجموعــة املLــام والواجبــات واملــسؤ

ً
ر

ات التعلم املستقل لدى طـالب  Pس بجامعة حائل N	 تنمية مLا ري§ب½	 أن يقوم ��ا عضو Jيئة التد ر
اسة. عةاmnام اسة ال�� أعد«�ا الباحثة ألغراض الد روال�� تم قياسLا من خالل أداة الد  .ر

ات الـــتعلم املـــستقل لية والتخطـــيط : رم�ـــا تـــھ عCـــB تحمـــل املـــسؤ غبـــة املـــتعلم وقد و¥عـــرف الـــتعلم املـــستقل بانـــھ  ر ر
ـــھ أثنــــاء أداء مLــــام الــــتعلم املتنوعــــة  ) 2015(يوعرفــــھ عليــــو ). 2019ع�ــــÃ²Ä، (والتطبيــــق واملراقبــــة والتقيــــيم لعمليــــة zعلمـ

ليات zعلمــھ، و��ـذا ي_ـو الــتعلم املـستقل أسـلوب حيــاة ¥ع�ـشھ الطالـب، فتت_ــو : بأنـھ نتمكـwن الطالـب مــن تحمـل مـسؤ ن و
ة وتوجيــــھ zعلمـــھ انبÝتاقـــا مــــن دافعيـــة متأصـــلة Nــــ	 ذاتـــھ ة Nـــ	 إدا لديـــھ القـــد

ً
ر و�قـــصد بــــالتعلم املـــستقل إجرائيـــا. ر

ً
/ل�ــــ·ام : 

منـــــھ مـــــ ـــة وتلقـــــي تفاصـــــيل عـــــن ا��تـــــو وطـــــر /تـــــصال �عـــــضو Jيئـــــة زبم_ـــــان التعلـــــيم و قن خـــــالل تلقـــــي مـــــواد متنوعــ ى
Pس والتوجيھ و/شاد /$ادي�� رالتد   .ر

  

  



  دور أعضاء هيئة التدريس في تنمية مهارات التعلم المستقل 
 شيخة ثاري النفعي الرشيدي/ د لدى طالب جامعة حائل

 

 

 
 

 

552 

اسات السابقة ر<طار النظر والد  :ي

أوال
ً

   :ي<طار النظر: 
ات التعلم املستقل   :رم�ا

، وا�nا     جــة إ�ــB عـــاملwن ل¥عــد عــصرنا ا�nــا�	 عــصر املعرفــة واملنافـــسة /قتــصادية بــwن الــدو
ـــاد Nــــ	 التواصــــل مــــع Åخــــر�ن عCــــB التقنيــــات  ات تمكــــ��م مــــن العمــــل وا�nيــــاة، و/عتمـ ريمتل_ــــو مLــــا ن
ـــة، كمـــــا يتطلـــــب Jـــــذا العـــــصر مـــــن  ــــشكالت بطـــــر إبداعيــ ات �nـــــل املـ ـــا قا�nديثـــــة، وإ�ـــــB امـــــتالك مLــ ر

ات ال�ــ� يحتاجو�Ôــا Nــ	 ا�nيــاة والعمــل، وJــذا مــا �ــد الطــالب باملLــا رمؤســسات التعلــيم، تز  يجــب أن و
�ـــــة عليـــــھيركـــــز  ــــق ر ـــة العر'يـــــة الـــــسعودية لتحقيـ ة املواءمـــــة بـــــwن , 2030ؤ التعلـــــيم Nـــــ	 اململكــ وروضـــــر

ف  �ــــد الطــــالب باملعــــا رمخرجــــات املنظومــــة التعليميــــة واحتياجــــات ســــو العمــــل، باإلضــــافة إ�ــــB تز و ق
مة لوظائف املستقبل ات الال زواملLا   .ر

ة      وأصـــبح مـــستقبل العمـــل والتعلـــيم حـــديث العـــالم، مـــ رع التغwـــ�ات التقنيـــة ا�nديثـــة $ـــالثو
ا أساسـيا Nـ	 جـدو أعمـال مجموعـة العـشر�ن  لالصناعية الرا�عة وموجة }تمتـة، و$ـان أيـضا محـو

ً ً ً
ر

اع 2020ال�� ا-عقدت N	 اليابان، وال�� استضاف�Èا اململكة العر'ية السعودية عام  رم، وقد قام الـذ
ة کيفية مواجLة التحديات ال�� تواجھ }فـراد بمناقش) Think20/T20(البحm� �ßموعة العشر�ن 

  ).2009خياط و�امادا، (والشر$ات وا�n_ومات N	 العصر الرق��
ـــل مـــــع بيâتـــــھ العمليــــــة  ــــ� يحتاجLـــــا الفـــــرد للتعامـــ ــــة ال�ــ ات أحــــــد العناصـــــر املLمـ ــــا ِ     وتمثـــــل املLـ

ّ ُ ّ
ر ِ

ُ

ة التكنولوجيــــة و َّو�-ــــسانية، خاصــــة Nــــ	 Jــــذا العــــصر الــــذي يbــــسم بــــالثو رَّ ِ
ّ ً

ِ/نفجــــار املعرNــــ	، حيــــث 
ّ

ة  ة م�åــة للقــد ات ضــر رتكــسب }فــراد التــواؤم والتوافــق مــع Jــذه املــستحدثات و'نــاء وتنميــة املLــا ر َّر ُ ً
و

ُ ُ

ة فعالـــة، كمـــا أن تـــوافر تلــــك  ة عالقـــات العمــــل بـــصو ة العالقـــات /جتماعيـــة، وإدا َّعCـــB بنـــاء وإدا
ٍ َّ ٍَّ ر ر ر

فـع مــ ات وفعاليــة اســتخدامLا تمكــن مــن  ُاملLـا ر ِر
ّ

ِستو�ات أدا�çــم، وتجنــ�æم حــدوث الــصراعات، أو إن 
ّ ُ

ة فعالة وإيجابية َّحدثت تمك��م من حلLا بصو َّ رَ ِ ِ
ّ ّ

) ،   ).2015يالشرقاو
ات  روNـ	 ظــل التغwــ�ات املــستمرة ال�ــ� تطــرأ عCـB ا�mتمعــwن ا��Cــ	 والعــال��، أصــبح تحديــد مLــا ْ َ

الــــتعلم املــــستقل املطلو'ــــة للمــــتعلم أمــــرا أساســــيا؛ �غيــــة الو
ً ـــادر عCــــB التعامــــل مــــع ًّ لصــــو إ�ــــB فــــرد قـ

ات الــتعلم املــستقل منطلقـا إلعــداد أفــراد متمكنــwن مــن  ٍمتطلبـات املراحــل الالحقــة، حيــث zعـد مLــا
ً

ر
�ن عBC التأقلم واملنافسة ومواجLة التحديات ات }$اديمية وا�nياتية الداعمة، وقاد راملLا   .ر

ات التعلم املستقل   :رم�ا
ة ) 330، 1996(      ¥ـــش�w أبـــو حطـــب، وصـــادق  : عـــدة معـــان مرتبطـــة م��ـــا" رأن املقـــصود باملLـــا

ســـة املنظمـــة، بحيــــث  �ب املقـــصود، واملما رخـــصائص ال§ـــشاط املعقـــد الـــذي يتطلـــب ف�ــــ�ة مـــن التـــد ر
ة أيـضا  ريؤدى بطر�قة مالئمة، وعـادة مـا ي_ـو لLـذا ال§ـشاط وظيفـة مفيـدة، كمـا أن مـن معـا-ي املLـا ن

ة تـــدل عCـــB الكفـــاءة واmnـــودة Nـــ	 }داء، وســـواء ر اســـتخدم املـــصطëå ��ـــذا املع�ـــÃ أو ذاك، فـــإن املLـــا
أن ي_و موجLا نحو إحراز : َالسلوك املتعلم أو املكbسب الذي يتوافر لھ شرطان جوJر�ان، أولLما

ً
ن

أن ي_ــــو منظمـــا بحيــــث يــــؤدي إ�ـــB إحــــراز الLــــدف Nـــ	 أقــــصر وقــــت : Jـــدف أو غــــرض معـــwن، وثان��مــــا
ً

ن
  .أن يتوافر فيھ خصائص السلوك املاJرممكن، وJذا السلوك املتعلم يجب 

       كمــا zعــرف ســي§ثيا 
ُ

)Cynthia, 2015, 3 (ــا�Ôات بأ ات }ساســـية : "راملLــا رالكفــاءات واملLــا
ات /تــصال والتعــاو والتفكwــ� الناقــد و�بــداع، حيــث إن  ِللنجــاح Nــ	 العمــل وا�nيــاة، وzــشمل مLــا ن ر

اتتحديات املستقبل سوف تتطلب مجموعة واسعة من امل ات /جتماعيـــــة،   }ساســـــية،`رLا رواملLـــــا
ات الثقافية، والكفاءات، وفLم القو /قتصادية والسياسية ال�� تؤثر عBC ا�mتمعات ىواملLا   ".ر
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      وzعرفLــا معــوض 
ُ

ا : "بأ�Ôــا) 10، 2015( ات ال�ــ� يحتــاج الطلبــة إ�ــB إتقا�Ôــا وتنمي�Èـــ رتلــك املLــا
ات wــــ� �بــــداv	، والتفكwــــ� الناقــــد، وحــــل املــــشكالت وأيــــضا التفك: رلتحقيـــق أJــــدافLم، وzــــشمل مLــــا

ً

اء  ات مــا و ، والــوv	 العــال��، والتوجــھ الــذاzي، والعمــل اmnمــاv	، ومLــا ات التواصــل والتعــاو رمLــا ر نر
ة الفـرد عCـB أداء املLـام وحـل املـشكالت  ات القر ا�nادي والعشر�ن zع�� مقد راملعرفة، أي أن مLا نر

ة عCــB التواصــل �ــش_ل فاعــل، وكفــاءة : تنميــة ال¨ــشر�ة، مثــلال�ــ� تواجLــھ مــن أجــل تحقيــق ال رالقــد
ات تكنولوجيا املعلومات و/تصاالت ف ومLا رzعتمد عBC املعا   ".ر

ة وال�ـــ� تbنــوع تبعـــا     يوجــد العديــد مـــن التعر�فــات ملفLــوم الـــتعلم املــستقل كمـــا ســبقت �شــا
ً

ر
للمنظـــو و/تجـــاه املفـــسر للـــتعلم املـــستقل وقـــد تتفـــق ظاJر�ـــا
ً

 ولكـــن zعـــود وتختلـــف Nـــ	 التفاصـــيل ر
الداخلية املتضمنة N	 $ل تفس�w من Jذه التفـس�wات وذلـك نظـرا للطبيعـة املركبـة للمفLـوم

ً
فنجـد . 

ة داخليـــة لـــدى (Holic, 1981)أن التفــس�w الـــذي وضــعھ  ر ¥ــش�w إ�ـــB الــتعلم املـــستقل عCــB  أ�Ôـــا قــد
 �wاملــتعلم، ب�نمــا ¥ــش(Nunan, 1997: 192) أن الــتعلم Bإ�ــ  	ــº املــستقل ل�ــست صــفة مطلقــة بــل

جات املتفاوتـــة }مـــر الــذي يز�ـــد مـــن zعقيــد عمليـــة تفـــس�w املفLــوم حيـــث يمكـــن أن  رمتــصل مـــن الــد
 BCموقع املتعلم ع �wغيz ذا السياقLه من خاللھ حيث يمكن ل�wيتفاوت تبعا للسياق الذي يتم تفس

ً

اسة Jذا املفLومJذا املتصل، وJو }مر الذي يجب وضعھ N	 /عتبار عند الق   .ريام بد
�²Äالنف �wالتطبيقي والتفس �wالتفس Bو�مكن تقسيم التعر�فات املفسرة للتعلم املستقل إ�.  

أوال
ً

ات الفنيــــة : التفـــسCD التطبيقــــي:  روJـــو يــــدعم /تجـــاه �يجــــا¿ي نحـــو املعرفــــة و�ـــدعم املLــــا
فقـا للطبيعـة التطبيقيـة لتلـك و. التطبيقية مثل اسـ��اتيجيات الـتعلم واملLـام التطبيقيـة ال�ـ� zعلمـھ

ً

�ب عل��ــــا ومـــن ثــــم تنمي�Èــــا ات يمكــــن للمــــتعلم أن يتعلمLـــا والتــــد راملLـــا ذلـــك ¥ع�ــــ� أن تنميــــة الــــتعلم . ر
ًو�مwــ· Jــذا املنYــB بــwن املتعلمــwن بنــاء عCــB  .املــستقل Nــ	 الــسياق التعلي�ــ� أمــر مــن املمكــن تحقيقــھ

اء عملية التعلم كتحمل املسئولية عن عملية زأساليب التعلم ال�� zعز فرص استقاللية املتعلم أثن
فضال . التعلم؛ وعليھ فجزء أسا�²³ من التطو�ر ال بد أن يتضمن املعرفة بأساليب التعلم ا��تلفة

ً

عـــن اتجاJـــات ودافعيـــة املـــتعلم واســـ��اتيجيات الـــتعلم ا��تلفـــة، والتفاعـــل /جتمـــاv	 مـــع Åخـــر�ن 
  .(Qi, 2012: 37)تجاJات ف��تم بbنظيم /نفعاالت، والدافعية، و/

EFGالنف CDثانيا التفس
ً

سة البنائية N	 علـم الـنفس، حيـث zعتمـد : ر والذي يتëó من خالل املد
ســــة Nــــ	 تفــــسJ�wا لعمليــــة الــــتعلم عCــــB فكــــرة ان املتعلمــــwن يجــــب أن ي§تقــــوا املعلومــــات املعقــــدة  راملد

ف ذاتيـــة و�ــــدمجوJا مـــع مخططــــا«�م العقليـــة، أن الــــتعل م اmnيـــد يحــــدث نbيجــــة رو�كbـــسبوJا كمعــــا
" نظر�ـة بنـاء ال¤�ـصية"التعلم الذاzي وأن أحد الـدعائم الرئ�ـسية Nـ	 تأسـ�س الـتعلم املـستقل Jـو 

ن عz BCعديل عمليات معاmnة املعلومات لتناسب مLام  وال��  أو�ôت أن املتعلمwن املستقلwن قادر
الــتعلم؛ وأJميــة املــتعلم بــدال مــن املعلــم مــن خــالل zــ¤mيع املتعلمــwن

ً
ا«�م ا�nاصــة  ر عCــB بنــاء تــصو

  .(Qi, 2012: 38)لوإيجاد  حلو للمشكالت ال�� تواجLLم N	 عملية zعلمLم 
ة داخليــة (Benson, 2011)باإلضـافة إ�ـB ذلـك أكـد  سـة البنائيـة zعت0ـ� الـتعلم املـستقل قـد ر أن املد ر

ات املتباي رلـــدى املـــتعلم مثلLـــا مثـــل املفـــاJيم املعرفيـــة }خـــر و/تجاJـــات والقـــد نـــة ال�ـــ� تـــؤثر عCـــB ى
ة داخليـة فإنــھ يتوجــب وجـود فــرص تbــيح . عمليـة الــتعلم ك_ـل فقــا العتبــار اسـتقاللية الــتعلم قــد رو

ً
و

ة عCــB الظLــو ومــن ثــم يمكــن تنميــة الــتعلم املــستقل Nــ	 الــسياق التعلي�ــ� أو معLــا تبعــا  لتلــك القــد
ً

ر ر
  .لسمات السياق التعلي�� ا�nاكم لعملية التعلم ال�� يمر ��ا املتعلم
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  : إ�B أنھ توجد أ�عاد للتعلم املستقل º	(Benson, 2011) ¥ش�w :أJعاد التعلم املستقل

أوال
ً

ـــتعلم:  ة الــ ـــة و/تجاJـــــات املتـــــضمنة Nـــــ	 :رالــــتحكم �ـــــ� إدا  وJـــــو ¥ـــــش�w إ�ــــB العوامـــــل املعرفيــ
التخطــيط والتنظــيم والتقيــيم لعمليــة الــتعلم واســ��اتيجيات الــتعلم واملعرفــة �جرائيــة ال�ــ� يمكــن 

zب عل��ا�   .رعلمLا والتد
ثانيا
ً

� العمليات املعرفية :�ا  Nـ	  وJو ¥ع�� التحكم :التحكم  الكفـاءات املعرفيـة ال�ـ� ي§ـتج ع��ـ
ة الـتعلم الــسابق وكـذلك يتــضمن /نbبـاه املوجــھ . رالـسلوك التعلي�ـ� املالحــظ واملتـضمن Nــ	 �عـد إدا

جيـة Nـ	 عمليـة الـتعلم  والتأمـل الـواv	 أثنـاء عمليـة الـتعلم، رنحو }Jـداف الرئ�ـسية الداخليـة وا�nا
 إ�B أنھ N	 املؤسسات (Benson, 2011)ف�ش�w  .والوv	 بالعمليات املعرفية املصاحبة لعملية التعلم

اسـية وا��تــو التعلي�ـ� ســابق التحديــد مـن قبــل اLmnـات املعنيــة فــإن  ىالتعليميـة ذات املنــاZõ الد ر
ق الـتحكم Nـ	 أسـاليب تنـاو ا��تـو والطـر املتنوعـة التعلم املستقل يتمثـل Nـ	 تمكـن املتعلمـwن مـن ى ل

وJــو يتفــق مــع مــا ¥ــش�w . للتعامــل معــھ Nــ	 ضــوء }Jــداف املوضــوعة مــن قبــل املؤســسات التعليميــة
ة الداخليــــة (Littlewood, 1996)إليــــھ  ر حيــــث يــــصف الــــتعلم املــــستقل مــــن خــــالل متــــصل للمقــــد

ــــار وJــــــذه ىللمـــــتعلم ينقــــــسم إ�ـــــB ثالثــــــة مـــــستو�ات تــــــصف املـــــستو الــــــذي  يقـــــوم فيــــــھ املـــــتعلم /ختيــ
	º املستو�ات:  

أوال
ً

 :�Pات ال�ــ� تتعلــق بتوظيــف محتــو :ىاملــستو التواصــ ى حيــث يــتمكن املــتعلم مــن اتخــاذ القــرا ر
ـــو مع�ــــÃ معــــwن مــــع اخــــتالل املواقــــف  لالــــتعلم واختيــــار /ســــ��اتيجيات املناســــبة للتواصــــل حـ

  .واملLام

ثانيا
ً

ة مستقلة وPش�w إ�B التوظي:ىمستو التعلم:    .رف املناسب الس��اتيجيات التعلم بصو

ثالثــا
ً

 :EFTــ+Uىاملــستو ال: BــCاصــة �عمليــة الــتعلم ع�nات ا ر وفيــھ يــتمكن املــتعلم مــن اتخــاذ القــرا
  .سياق أوسع من خالل خلق سياق zعلم �²ø�ù يbناسب مع احتياجات املتعلم

فقا لLذا النموذج امل_و من املستو�ات الثالث السابقة فـإن ن   و
ً

ن الـتعلم املـستقل يت_ـو مـن ثالثـة و
صــــوال للذاتيــــة  ات املــــتعلم �عمليــــة الــــتعلم و ة عCــــB اتخــــاذ القــــرا ة تبــــدأ مــــن القــــد مــــستو�ات للقــــد

ً
و ر ر ر

ة عامـة  zع�ـ� تمتــع (Dam, 2011: 40)فـالتعلم املــستقل كمـا ¥ـش�w  .رو/سـتقاللية Nـ	 ا�nيــاة بـصو
جـــات /ســـتقاللية ولك��ـــا ال zع�ـــ� الـــ جـــة مـــن د راملـــتعلم بد لتعلم املنفـــرد املنعـــز عـــن دعـــم املعلـــم أو ر

اســـ��اتيجيات الــتعلم التعــاو-ي و/ســـ��اتيجيات /جتماعيــة مــن أJـــم  حيــث zعـــد. النظــام التعلي�ــ�
أنواع /س��اتيجيات ال�� يقوم املتعلم بتوظيفLا وذلك من خالل املعرفة بكيفية توظيف العالقات 

zعلـــم أكûـــ� فعاليــــة، وكـــذلك كمـــصدر للمــــدخالت التفاعليـــة مـــع }قــــران وا��يطـــwن ��ـــدف تحقيــــق 
باإلضافة إ�B ذلك فإن التعلم غالبا ما يحدث من خالل سياق اجتماv	 . (Oxford, 2010)املعرفية 

ً

روJـــذا عCـــB الـــصعيدين امل_ـــا-ي والزمـــا-ي ا�nـــاص بتطـــو نظر�ـــات وأســـاليب الـــتعلم والتنـــوع املعرNـــ	، 
ة مباشر ن ¥ش��$و إما بصو رفLناك دائما آخر نو

ً
نة أو غwـ� مباشـرة Nـ	 عمليـة الـتعلم وكـذلك يقومـو 

ات Jـذا }مـر يظLـر جليـا Nـ	 مجـال zعلـم اللغـة حيـث يتـضمن zعلـم . ربالتأث�w عBC عمليـة اتخـاذ القـرا
ً

ـــالتعلم املـــــستقل ¥ـــــش�w إ�ـــــB إم_انيـــــة تنميـــــة  اللغـــــة تفـــــاعال اجتماعيـــــا وحيـــــث أن النمـــــوذج ا�nـــــاص بــ
ً ً

اعــــل بــــwن املتعلمــــwن خــــالل ســــياق الــــتعلم Nــــ	 املؤســــسات اســــتقالل املــــتعلم حيــــث ¥ــــش�w إ�ــــB أن التف
ـــو  ــــا�nة �nـــــدوث مثـــــل Jـــــذا النمــ نفـــــالعو . (Kohonen, 2012)التعليميـــــة ا��تلفـــــة ¥عـــــد ب�ئـــــة صـ

واملـساعدة ال�ـ� يقـدمLا املعلــم مـن خـالل ســياق الـتعلم النظـامي Nــ	 املؤسـسات التعليميـة النظاميــة 
ة وذلـــك  ات الفنيـــة ورير�ـــN Bـــ	 �عـــض }حيـــان إ�ـــB مرتبـــة الـــضر �ب عCـــB املLـــا رعCـــB ســـ¨يل املثـــال للتـــد ر

لاملتنوعة وال�� zعتد من متطلبات ذاتية التعلم، ومن ثم يمكن استخالص أن التعلم الفردي بمعز 
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عــــن Åخــــر�ن ال ¥عــــادل ذاتيــــة املـــــتعلم حيــــث يختلــــف $ــــل م��مــــا عـــــن Åخــــر Nــــ	 الــــسياق وكــــذلك Nـــــ	 
  .املتطلبات

   $ل ما سبق أوجد اتجاJا N	 مجا
ً

اسات التطبيقيـة Nـ	 التعلـيم لقيـاس الـتعلم املـستقل  رل الد
N	 السياق التعلي�� الواق
	 وقياس استعدادات املتعلمwن الستقاللية التعلم ومستو�ا«�ا ا��تلفة 

 ¥ش�w إ�B إم_انية قياس (Benson, 2011)بالرغم من الصعو'ة الظاJرة لألمر إال أن . لدى املتعلمwن
ن خالل قياس التغ�wات و/ختالفات بwن أداء املتعلمـwن أنفـسLم و'ـwن أداء التعلم املستقل وذلك م

Pـــسية أو  راملتعلمـــwن �عـــضLم الـــبعض وأثـــر العوامـــل ا��تلفـــة عCـــB الـــتعلم املـــستقل مثـــل املـــواد التد
وتbنـــوع ال0ـــ�امج املقدمـــة للمـــتعلم تبعـــا للLـــدف فم��ـــا مـــا ¥ـــس
B . بــرامج محـــددة معـــدة لـــذلك الغـــرض

ً

ا مـــن /ســتقاللية لـــدى املــتعلم ل_ــي يقـــوم بإتمــام املLـــام لتنميــة ذاتيــة ا ملـــتعلم، وم��ــا مـــا يتطلــب قــد
ً
ر

املتــضمنة و$ـــل مــا ســـبق ¥ــس
B ��اولـــة الــر'ط بـــwن الــتعلم املـــستقل والــسياق التعلي�ـــ� النظــامي Nـــ	 
  .املؤسسات التعليمية املعتادة
ات التعلم املستقل  يتطلب أن يتحBC املتعلم  إ�B أن التعلم املستقل(Bird, 2009)¥ش�w : رم�ا

ات مثل نـة مـع الب�ئـة ا��يطـة ومـا  :ربمجموعة من املLا ة عBC التواصل الفعال واملواكبـة واملر والقد ر
د املعلوماتيـة ومـصادر  .تحتو�ـھ مـن معطيـات ماديـة ومعنو�ـة ة املـوا ة عCـB اتخـاذ القـرار وإدا روالقـد ر ر

ة عBC �بداع والتفك�w /بت_ار ا. املعرفة يوالقد  .وتقدير الذات الواق
	 والتفك�w �يجا¿ي. �nالقر
ل ¥عطــي التعلــيم املــستقل مــساحة $افيــة مــن حر�ــة ا�nــصو عCــB املعلومــات :مزايــا الــتعلم املــستقل

من قبل املتعلمwن، فال يوجد تأث�w للمعلم بصفة مباشـرة، ممـا يـؤدي إ�ـB حـب املتعلمـwن لالسـتطالع 
ه إ�ــB البحــث عــن  ســائل zعليميــة مختلفــة، ممــا يجعــل رو/كbــشاف، و�ــؤدي بــدو ومــصادر متنوعــة و

املتعلم ير'ط املعلومات �عضLا ببعض، و�وظف تلك املعلومات با�nياة اليومية، وPسbثمرJا N	 حل 
 .(Harlee, 2006)املشكالت ال�� تواجLھ، و�قوم �عملية التحديث ملعلوماتھ �ش_ل مستمر

ـــــيم املــــــــستقل بمفLــــــــوم ــــ��اتيجية التعلـــ ــــــرتبط اســــ ة Nــــــــ	     وتـ ـــــو ــــا يــــــــصاح�æا مــــــــن ثـــ ر ا�nداثـــــــة، ومــــ
التكنولوجيا و/تصاالت تخـدم أسـاليب Jـذه /سـ��اتيجية، ومـا ي��تـب عل��ـا مـن zغيwـ�ات Nـ	 أنمـاط 
ن ôـ�م  والتفك�w والتعليم، مما يؤدي إ�z Bسارع وت�wة التعليم لدى املتعلمwن، وحصولLم عCـB مخـز

ملتــوافرة، وPعطــي للمتعلمــwن تــأمال ناقــدا m�nــم مــن املعلومــات، وا0�nــ�ات، والنظر�ــات، والتعــاميم ا
ً ً

كما أن التعليم املـستقل يـوفر متعـة للمتعلمـwن، وذلـك أل�Ôـم ). 2014ر'اح، (ونوعية تلك املعلومات 
نيتعلمو ما ¬�تمو بھ، ودو حفظ للمعلومات ال�� ل�س لLا أJمية لد¬�م، و�فتح التعليم املستقل  ن ن

رآفاقــا واســعة للتحـــاو بــwن املتعلمـــ
ً

wن واملعلمــwن، إذ يــصبح املـــتعلم املــستقل مفكـــرا مــستقال و�حظـــى 
ً ً

 BـــــــCــــصو ع ليات ا�nـــ ــــل املـــــــتعلم ملــــــسؤ لبحر�ــــــة التعلـــــــيم دو قيــــــود، و�bـــــــيح التعلــــــيم املـــــــستقل تحمــ ون
املعلومـــات، وعـــدم تقبـــل }خطـــاء Nـــ	 طبيعـــة املعلومـــات الناتجـــة عـــن البحـــث، وتـــصبح لـــدى املـــتعلم 

اسة مجال اJتما   .(Meyer, 2010)نمھ دو الرجوع إ�B املعلم رال¤mاعة ال_افية لد
�عـضا مــن سـلبيات التعلــيم املـستقل، مثــل ) 2015( ذكـرت برJــوش :سـلبيات الـتعلم املــستقل

ً

�ـة، وافتقـار Jـذه /سـ��اتيجية إ�ـB التفاعـل بـwن املـتعلم  اجعـة فو رعدم حصو املتعلم عz BCغذيـة  ر ل
ة وجـود تجwLــ·ات حديثـة م_لفـة، وشـبكة ا . تــصاالت جيـدة ضـمن Jـذه /ســ��اتيجيةورواملعلـم، وضـر

ز عــدم وضـوح }سـاليب املتبعــة Nـ	 التعلـيم املـستقل بــwن املتعلمـwن مـن أبــر (Hay, 2011)وعـد Jـاي 
لســلبياتھ، فا�nر�ــة غwــ� املقيـــدة Nــ	 طر�قــة  ا�nـــصو عCــB املعلومــات، تــؤدي إ�ـــz Bــشbت املــتعلم عـــن 

داقية واملوثوقية N	 طبيعة املعلومات ال�� الLدف امل§شود من بحثھ عن املعلومة، وتبعده عن املص
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ة التكنولوجيـة، ظLـرت صـعو'ة  رحصل عل��ا، ف¨س¨ب الكم الLائل من املعلومات املتوفرة تبعا للثو
ً

قا�nــصو عCــB املعلومــة بالــش_ل الــ�Öيح ومــن مــصدر موثــو كــسلبية ممكنــة لLــذه /ســ��اتيجية،  ل
علومـة وNـ	 طبيعـة املعلومـات، أدى إ�ـB ضـعف لكما أن عدم تدخل املعلم N	 طر�قة ا�nصو عCـB امل

  .فاعلية التغذية الراجعة لطبيعة املعلومات
ـــم �ـــــ� الـــــتعلم املـــــستقل ـــعادة : ردو املعلــ ردو املعلـــــم مـــــن خـــــالل اســـــ��اتيجية ) 2011(حـــــصر ســ

ا عامـا لـس�w عمليـة التعلـيم دو التــدخل Nـ	 حيÝياتـھ، وNـ	 تقــو�م  نالتعلـيم املـستقل، بأنـھ يقـدم إطــا
ً ً

ر
دة مـن قبـل الطلبـة وتـ�ÖيحLااملعلومـ أي جاكيــث . رات الـوا رولتحقيـق ذلـك فأنـھ ¥ستحـسن حـسب 

ف املناسـبة (Jaquith & Hathaway, 2012)يوJـاثو  و، أن يقـوم املعلـم بتـوف�w الوقـت ال_ـاN	 والظـر
ســـة التعلـــيم املـــستقل، وذلـــك بتـــوف�w }مـــو و}-ـــشطة والفعاليـــات Åتيـــة رملما �عـــداد والتحـــض�w : ر

� ســة، مـــن أجــل التعامــل معLـــا مــن جانــب املتعلمـــwنرللتمــا . ون والفعاليــات الLادفـــة والــشاملة واملدر
تــوف�w . تــوف�w أو إليجــاد ب�ئــة zعلميــة مناســبة، zــ¤mع املتعلمــwن عCــB حــب /ســتطالع و/ستكــشاف

سـائل  واملـصادر التعليميـة املتنوعـة واملالئمـة، مـن كتـب ومعـاجم ومراجـع و-ـشرات ثقافيـة وعلميـة و
'ـط املعلومـات �عـضLا والعمـل عCـB توظيفLـا Nـ	 حيـاة املـتعلم اليوميـة. يميـة مختلفـةzعل وzـ¤mيع . رو

صــــيدJم العل�ـــ� بــــال�0اwJن والنظر�ـــات والقــــوانwن  �ـــادة   BـــCـــر والعمــــل ع�nــــ� اwالتعب BـــCن عwراملتعلمـــ ز
 .العلمية، وذلك من خالل خ�0ا«�م التعليمية الLادفة، مع مساعد«�م عBC اكbشاف ما يجLلونھ

 يأخــذ دو املــتعلم أ�عــادا مختلفــة ضــمن التعلــيم املــستقل، :ردو املــتعلم �ــ� التعلــيم املــستقل
ً

ر
ـــل  ـــم يتمثـ ـــ�² عــــن املعلومــــات، فــــإن $ــــان دو املعلـ ر$ونــــھ محــــو العمليــــة التعليميــــة، والباحــــث }سا³ـ ر

�ا N	 zعلمھ، فقد ذكر نايت وتايت  �عملية التوجيھ عن �عد، فإن دو الطالب يصبح محو
ً

ر  Knight)ر
& Tait, 2013) واختيار ، ى، أن دو الطالب يكمن N	 تحديد أJداف zعلمھ، واختيار وتنظيم ا��تو ر

ى}ســاليب و/ســ��اتيجيات املناســبة وال�ــ� تناســب ا��تـــو وzــساعده عCــB تحقيــق أJــداف zعليمـــھ، 
 Nــ	 لخاصــة وأن املعلومــات ال�ــ� تــم ا�nــصو عل��ــا. والتقــو�م الــذاzي لقيــاس مــدى تحقيقــھ لألJــداف

ـــا  ـــل املعلــــــم، لتقو�مLـــ ــــستمرة مــــــن قبـــ ــــاج إ�ــــــB مراجعــــــة ناقــــــدة مــ اســـــ��اتيجية التعلــــــيم املــــــستقل، تحتــ
  .(Rogers, 2009)وت�ÖيحLا

ثانيا
ً

اسـات الـسابقة:  اسـات ذات الـصلة حـو موضـوع :رالد ل قامـت الباحثـة باسـتعراض �عـض الد ر
اســــة ا�nمwــــ�:الـــتعلم املــــستقل وم��ــــا ي د قــــة اســــتخدام معل�ــــ� ال�ــــ� Jـــدفت إ�ــــB معرفــــة عال) 2019(ر

ات الـتعلم املـنظم ذاتيـا لـدى طلبـ�Èم باملرحلــة  رومعلمـات العلـوم اسـ��اتيجيات الـتعلم املـستقل بمLــا
اسـة مـن  س ) 660(معلمـا ومعلمـة و) 60(رالثانو�ة، وت_ونـت عينـة الد رطالبـا وطالبـة منتظمـو بمـدا ن

ً

اسة املن]Z الوصفي و. املرحلة الثانو�ة بمدينة تبوك اسـة رواستخدمت الد ت أداzـي الد رطو  :5وYـXر
سـة  ºـ	 مقيـاس الـتعلم املـنظم : والثانيـةرº	 بطاقة اسـتخدام اسـ��اتيجيات الـتعلم املـستقل Nـ	 املد

ذاتيـــا
ً

تفــــاع مـــستو اســــتخدام معل�ـــ� ومعلمــــات العلـــوم الســــ��اتيجيات .  اســـة ا ىوأظLـــرت نتــــائج الد ر ر
ات التعلم املنظم ذاتيا لدى طلب�Èم   . ف_انت متوسطةرالتعلم املستقل؛ أما مLا

ات (Agustina & Fajar, 2018) وأجرت أغست�نا وفجار  اسة Jدفت إ�B الكشف عن تصو ر د ر
اســة . الطالــب واملعلمــwن عــن أJميــة ومعــا-ي الــتعلم املــستقل وخاصــة Nــ	 zعلــم اللغــات روشــملت الد

طالبا من قسم اللغة �نجلw·ية بجامعة بي_الونجان املركز�ة بجاوا �ندون�سية) 69(
ً

واستخدمت . 
اســة /ســbبانة ات الطلبــة واملعلمــwن ألJميــة التعلــيم املــستقل $انــت . رالد رو'ي§ــت النتــائج بــأن تــصو

ات املعلمــــwن ألJميــــة الــــتعلم . عاليــــة ق دالــــة إحــــصائيا Nــــ	 تــــصو ـــائج وجــــود ايــــة فــــر رولــــم تظLــــر النتـ و
ً

  .ىاملستقل zعز ملتغ�wات اmn§س واملؤJل العل�� وا�0�nة
اســـة Jـــدفت إ�ـــz Bعـــرف أثـــر اســـتخدام اســـ��اتيجي�� التعلـــيم املباشـــر ) 2016(ىوقـــد أجـــر عليـــان  رد

دن، وت_ونــــت عينــــة  روالتعلــــيم املــــستقل Nــــ	 تحــــصيل طلبــــة املرحلــــة }ساســــية Nــــ	 الر�اضــــيات Nــــ	 }



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022  لسنةيناير، )1(، الجزء )193: (العدد

 

 

 
 

 

557 

اسة من  عwن إ�B ) 103(رالد ، و) 35(زطالبا وطالبة مو س النمـو ال��بـو يطالبا وطالبة مـن مـدا ر
ً

)37 (
طالبــا وطالبــة Nــ	 أ$اديميــة املwــ�اث الدوليــة) 31(البــا وطالبــة Nــ	 أ$اديميــة ســاندس الوطنيــة، وط

ً
تــم . 

ت اختبـــار قبCـــ	 واختبـــار �عـــدي Nـــ	 قيـــاس املعرفـــة بالكـــسو  راســـتخدام املـــن]Z شـــبھ التجر�»ـــ� وطـــو ر
ق ذات دال. العشر�ة وتطبيقا«�ا للـصف الرا�ـع }سا³ـ�² اسـة عـدم وجـود فـر ووأظLـرت نتـائج الد لـة ر

ق  وإحـصائية Nـ	 تحــصيل الطلبـة zعــز السـ��اتيجي�� التعلـيم املباشــر والتعلـيم املــستقل، وجـود فــر ى
ــــ��اتيجية  جـــــة }و�ـــــB واســ رذات داللـــــة إحـــــصائية تميـــــل لــــــصاën اســـــ��اتيجية التعلـــــيم املــــــستقل بالد

نــــة مــــع النتــــائج املن¨ثقــــة عــــن تطبيــــق طر�قــــة التعلــــيم /عتيــــاد جــــة أقــــل مقا رالتعلــــيم املباشــــر بد . ير
يوأجـــر قطـــاو والعايــــدي  اســـات /جتماعيــــة ) 2016(ى اســـة مــــستو معرفـــة معل�ـــ� العلــــوم والد رد ىر

اســـــة مـــــن  دن، وت_ونـــــت عينـــــة الد ـــ	 } ربـــــالتعلم ال§ـــــشط املـــــستقل Nــ معلمـــــا ومعلمـــــة، واتبعـــــت ) 64(ر
اســــة ت الد اســــة املــــن]Z الوصــــفي التحليCـــــ	 وطــــو رالد ا رر  اختبــــا

ً
م_ونـــــا مــــن ثالثــــة مجــــاالت ر

ً
املعرفـــــة (

ق ذات )لم ال§ـشط، تطبيــق الـتعلم ال§ــشط، ب�ئـة الـتعلم ال§ــشطبـالتع و، وأظLـرت النتــائج وجـود فــر
 ënــــ§س لــــصاmåعــــز لz ن بــــالتعلم ال§ــــشطwــــامعيmnمــــستو معرفــــة }ســــاتذة ا 	ــــN ىداللــــة إحــــصائية ى

ق ذات داللـــة ) 5-1(ي�نـــاث، وNـــ	 متغwـــ� ا0�nـــ�ة لـــصاën ذو ا0�nـــ�ة مـــن  وســـنوات، وعـــدم وجـــود فـــر
اســـة Jـــدفت التعـــرف عCـــB ) 2015(وأجـــرت JدJـــد . يتغwـــ� التخـــصص واملؤJـــلىإحـــصائية zعـــز مل رد

نالـــصعو'ات ال�ـــ� تحـــو دو zعمـــيم تجر'ـــة صـــف الـــتعلم ال§ـــشط املـــستقل مـــن وجLـــة نظـــر معل�ـــ�  ل
املرحلة }ساسية الدنيا N	 مدير�ة جنوب نابلس N	 فلسطwن، واستخدمت الباحثة املن]Z الوصفي 

اسة  جـة ) 50(من رالتحليC	، وت_ونت عينة الد رمعلما ومعلمـة، وأظLـرت النتـائج وجـود صـعو'ات بد
نعالية تحو دو zعميم تجر'ة صف التعلم ال§شط   . ل

·ÇـوجيJو 	ـNىوأجـر $ـل مـن فيلـد ودو (Field & Huggins & James, 2014)  ـدفتJ اسـة رد
Bالـــسنة }و�ـــ 	ـــN ات الـــتعلم املـــستقل Pس مLـــا جـــة تـــد رالتعـــرف إ�ـــB د ر بيـــة اســـ��اتيجية نفـــسية إيجا: ر
ــــة  اســ ــــتطلعت الد ـــ��اليا، واســ ــــانو Nــــــ	 اســـ ة طــــــالب القــ رلتنميــــــة قــــــد طالبــــــا مــــــن مختلــــــف  )955(نر

ت إ�B أن  zعرضوا إ�B مستو�ات عاليـة مـن %) 48(رالتخصصات N	 جامعة أدياليد N	 اس��اليا وأشا
�²Ä. الــضغط النفــ 	ــN ة طالــب القــانو وعالقتــھ 'ــط }دبيــات عCــB قــد ة  اســة إ�ــB ضــر نو'ي§ــت الد ر ر ر ور

، كمـــا دعمـــت  (SDT) املـــستقل باســـتخدام تقر�ـــر نظر�ـــة املـــص�wالـــتعلم Jـــا اmnـــسر النظـــر ي باعتبا ر
تطــو�ر الــتعلم املــستقل Nــ	 مــن]Z الــسنة }و�ــB الــذي ¥عــد العامــل الوقــاÒي والــداعم النفــ�²Ä لطــالب 
ة تنمية }$اديميwن للتعلم املستقل الذي ¥¤mع الطالب  اسة ضر ، كما أظLرت نتائج الد رالقانو ور ن

 BــCنز . النجــاح }$ــادي��ع اســة بــا روقــد تطرقــت د  إ�ــB تطــو�ر الــتعلم املــستقل Nــ	 (Barnes, 2013)ر
اســة  طالبـا وطالبــة مــن ) 45(ربـرامج اmnامعــات Nـ	 جامعــة غـرب تكــساس Nـ	 امر�_ــا، واسـتطلعت الد

ً

اســـات العليـــا قبـــل دخـــولLم لل�0نـــامج الـــذي zعتمـــد عCـــB الـــتعلم املـــستقل و¿عـــد دخـــولLم  رطـــالب الد
اســة لـنفس ا ن اســ��اتيجية الـتعلم والد رل�0نــامج عنـد تطبيــق مخـز  The Learning and Study)و

Strategies Inventiory)نwاس�ت اسة عBC مدى س§تwن د ر وتم تطبيق الد جة . ر ت النتائج إ�B د روأشا ر
ّفعاليـة ال�0نـامج Nــ	 سـمات الــتعلم ا��ـددة وتــأث�w برنـامج العمـل العــال�� واmnـ§س عCــB نتـائج تــدخل 

ـــــالبال ات الـــــــتعلم املــــــستقل بــــــwن الطـ ـــــة مLــــــا ة تنميـ ــــة إ�ـــــــB ضــــــر اســ ر�0نــــــامج، وأوصــــــت الد ر ىوأجـــــــر . ور
اسات /جتماعية ) 2013(ياwmn·او Pس الد اسة Jدفت إ�z Bعرف فاعلية التعلم املستقل N	 تد رد ر ر

ت  رلتنميــة املفــاJيم البيâيــة والــوv	 البي�ــ� والتوافــق النفــ�²Ä لــدى تالميــذ املرحلــة /بتدائيــة، وطــو
ق ا ات املفاJيم والوv	 البي�� ومقياس التوافق النفـ�²Ä، وأظLـرت النتـائج وجـود فـر اسة اختبا ولد ر ر
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جـــات ا�mموعـــة التجر�¨يـــة وا�mموعـــة الـــضابطة Nـــ	 اختبـــار  رذات داللـــة إحـــصائية بـــwن متوســـطي د
اسـة ســليم . الـوv	 البي�ـ� ومقيـاس التوافــق النفـ�²Ä لـصاën ا�mموعـة التجر�¨يــة ) 2009(روسـعت د

Bة إ�Lس الثانو�ة العامة من وج ر zعرف أثر اس��اتيجية التعلم املستقل عBC تحصيل الطلبة N	 املدا
نظـــــر معل�ـــــ� اللغــــــة �نجلw·يـــــة Nـــــ	 محافظــــــة طـــــولكرم Nـــــ	 فلــــــسطwن، بـــــاختالف متغwـــــ�ات اmnــــــ§س، 

اســة مـــن. واملــؤJالت، وســنوات ا0�nـــ�ة ) 76(رواســتخدم الباحــث املـــن]Z الوصــفي، وت_ونــت عينـــة الد
¿عـةمعلمـا و اسـة اسـbبانة م_ـو مـن أ ت الد رمعلمـة، وطـو نر ة الكتابــة، (مجـاالت ر ة القـراءة، مLـا رمLـا ر

ة ا��ادثــــة ة /ســــتماع، ومLــــا رمLــــا جــــة اســــ��اتيجية الــــتعلم املــــستقل لــــدى )ر ر، وأظLــــرت النتــــائج أن د
اء }ســاتذة. }سـتاذة اmnـامعيwن $انـت كبwــ�ة اســة بـأن Jنـاك اختالفــات كبwـ�ة Nـ	 آ ركمـا أظLـرت الد  ر

ات /ســـــتماع  Nـــــ	 مLـــــا ـــة  ات الطلبــ راmnــــامعيwن تجـــــاه تـــــأث�w اســـــ��اتيجية الـــــتعلم املـــــستقل عCـــــB إنجـــــا ز
ة القراءة اء �ناث أفضل من الذ$و N	 مLا جة ال_لية، N	 حwن أن آ روالتحدث والكتابة وN	 الد ر   .رر

اسات السابقة اسات الـسابقة تبـwن للباحثـة : رالتعقيب عXP الد رمن خالل استعراض الد
Åيz : العملية 	N اسات متنوعة تحدثت عن دو التعلم املستقل اسات السابقة د رلقد شملت الد ر ر

دن، والـــسعودية، واســـ��اليا، وأمر�_ـــا، وإندون�ـــسيا رالتعليميـــة Nـــ	 دو مختلفـــة مثـــل فلـــسطwن، و} . ل
اســـة  س كد اســـات عCـــB أJميـــة الـــتعلم املـــستقل Nـــ	 اmnامعـــات وال_ليـــات واملـــدا روأجمعـــت Jـــذه الد ر ر

اسـة JدJـد ). 2016(يوقطاو والعايدي ) 2016(ان علي اسات N	 نتائجLا إذ أكـدت د رواختلفت الد ر
جــــة عاليــــة تحــــو دو zعمــــيم تجر'ــــة صــــف الــــتعلم ال§ــــشط) 2015( نوجــــود صــــعو'ات بد ل واتفقــــت . ر

اسـة أغـست�نا وفجـار اسة ا�nالية مـع د رالد ات  (Agustina & Fajar, 2018) ر رعCـB أJميـة تنميـة مLـا
ــــستقل، الــــــتعلم املـــــــست ــــوض بـــــــالتعلم املـــ ــــــل ال��ـــ ة تـــــــوف�w ب�ئــــــة داعمـــــــة تكفـ ـــر ـــــwن الطـــــــالب وضــــ ورقل بــ

لفاmnامعات القو�ة º	 ال�� توفر متطلبات التعلم املستقل، وتطبقھ N	 برامجLا للوصو إ�B مجتمع  ّ

اســات الــسابقة Nــ	 . معرNـ	 وجامعــة ذات مwــ·ة تنافــسية وقيمــة مــضافة رواسـتفادت الباحثــة مــن الد
اســــة الــــذي تمثــــل . يظــــر وNــــ	 بنــــاء /ســــbبانةإعــــداد �طــــار الن اســــة بمجتمــــع الد روتمwــــ·ت Jــــذه الد ر

Pسية والطلبة N	 جامعة    . بالسعوديةحائلربأعضاء الLيئة التد

اسة   :رإجراءات الد
اســة اســة :رمــن\] الد اســة عCــB املــن]Z الوصــفي املــسY	 ملناســ¨تھ لطبيعــة Jــذه الد ر zعتمــد الد ر

ات التعلم املستقل لدى وJدفLا املتمثل بالتعرف عBC واقع Pس N	 تنمية مLا ر دو أعضاء Jيئة التد ر ر
  .طالب جامعة حائل

اســة Pس Nــ	 جامعــة حائــل : رمجتمــع الد اســة مــن جميــع أعــضاء Jئيــة التــد رت_ــو مجتمــع الد ر ن
عwن عCـB $افـة $ليــات اmnامعـة) 1811(والبـالغ عـددJم  Pس مــو زعــضو Jيئـة تـد وفقـا لإلحــصائيات . ر

ً

ن دة مـن عمـادة شـؤ والـوا ا³ــ�² ر Pس بجامعـة حائـل خـالل الفـصل الد ر املـوظفwن وأعـضاء Jيئــة التـد ر
اسة حسب متغ�wا«�ا) 1(لواmnدو. 2020/2021ل}و  Pع أفراد مجتمع الد ريبwن تو   .ز
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  )  1(لجدو 

اسة اسة حسب متغCDات الد ع أفراد مجتمع الد رتو ر   ز

CDالعدد  مستو2اتھ  املتغ  

 1303 ذكر
	vالنوع /جتما  

Ãß508  أن 

  1811  وعا�mم

 1182  علمية
  نوع ال_لية

 629  إ-سانية

  1811  ا�mموع

  489  أستاذ

ك   الرتبة }$اديمية  879  راستاذ مشا

  443  استاذ مساعد

  1811  ا�mموع

اسـة اســة عCـB طر�قـة العينــة العـشوائية الطبقيــة، حيـث تــم  :رعينـة الد راعتمــدت Jـذه الد
Pس) 226(اختيـار عينــة م_ونــة مــن  تقر�بــا مــن ا�mمــوع %) 13( ب§ــسبة مئو�ــة بلغــت رعــضو Jيئــة تــد

ً

Pــع أفــراد ) 2(لواmnــدو. الكCــ	 وJــذا يتفــق مــع ال§ــسب املعتمــدة للعينــة العــشوائية الطبقيــة زيبــwن تو
اسة N	 ضوء املتغ�wات   .رعينة الد

  )  2(لجدو

اسة اسة حسب متغCDات الد ع أفراد عينة الد رتو ر   ز

�wالعدد  مستو�اتھ  املتغ  

 140 كرذ
	vالنوع /جتما  

Ãß86  أن 

  226  ا�mموع

 126  علمية
  نوع ال_لية

 100  إ-سانية

  226  ا�mموع
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�wالعدد  مستو�اتھ  املتغ  

  40  أستاذ

ك   الرتبة }$اديمية  83  راستاذ مشا

  103  استاذ مساعد

  226  ا�mموع

اســـة اســـة مـــن حيـــث أJـــدافLا ومن]Lmـــا ومجتمعLـــا، فقـــد اســـتخدمت :رأداة الد ر نظـــرا لطبيعـــة الد
اسةالباحثة /سbبانة لتح   . رقيق أJداف الد

اســــات الــــسابقة واملراجــــع ذات العالقــــة :بنــــاء 8ســــhبانة ر تــــم بنــــاء /ســــbبانة �عــــد /طــــالع عCــــB الد
اســـة عبيـــد: باملوضـــوع وم��ـــا حيـــث ت_ونـــت ). 2016(ي، وقطـــاو والعايـــدي )2019(، ع�ـــÃ²Ä )2020(رد

Pس N	 جامعة حائل N	) 41(/سbبانة من  رفقرة تق�س دو أعضاء Jيئة التد ات التعلم ر ر تنمية مLا
ىولbسLيل تفس�w النتائج استخدمت الباحثة }سلوب التا�	 لتحديد مستو . املستقل لدى الطالب

ن للبــدائل. �جابـة عCــB بنــود }داة ، 3=، محايــد 4=، موافــق 5=موافــق �ــشدة : (زحيــث تــم إعطــاء و
اســـة إ�ـــB ثالثـــة ىوجـــر تقـــسيم اســـتجابات أفـــراد عينـــ) 1=، غwـــ� موافـــق �ـــشدة 2=غwـــ� موافـــق  رة الد

ل N	 ثالث فئات ل�åصو 5-1مرتفع، متوسط، منخفض وذلك بتقسيم مدى }عداد من : مستو�ات
جة منخفضة من /ستجابة : ن وعليھ ت_و املستو�ات $اآلzي5-1 = 1.33ىعBC مدى $ل مستو أي  رد

جة متوسطة من /ستجابة من )2.33-1(من  جة مرتفعة من )3.67-2.34(ر، ود /ستجابة من ر، ود
  ).2012الصمادي، ) (3.68-5(

اسة «�ا }ولية :رصدق أداة الد ر للتأكد من الصدق الظاJر لألداة قامت الباحثة �عرضLا بصو ي
 BــCجـــة ) 12(ع رمحكــم مــن ذو /ختــصاص وا0�nــ�اء Nــ	 مجــال أصــو ال��بيــة، وذلــك ل�åكــم عCــB د ل ي

ال املـراد قياسـھ، واق�ـ�اح أي zعــديالت مالءمـة الفقـرات مـن حيـث صـالحية الفقــرات وانتما�çـا للمجـ
اء ا��كمـــwن �Ôــا، وقـــد أجر�ـــت التعـــديالت بنـــاء عCــB آ رير ً اء  .و رو¿عـــد اســـ��جاع /ســـbبانات ومراجعـــة آ

ـــع ا��كمـــــو عCــــB مناســــب�Èا, ا��كمــــwن ـــم اختيــــار الفقــــرات ال�ــــ� أجمـ ـــم zعــــديل صــــياغة �عـــــض , نتـ وتـ
وخلــصت Jــذه املرحلــة إ�ــB %. 80ا و'§ـسبة نالفقـرات ال�ــ� أجمــع ا��كمــو عCـB إجــراء zعــديالت عل��ــ

ــــ	 ـــث �ضـــــافة وا�nـــــذف، �عـــــد أن أشـــــار : zعـــــديل مـــــا يCـ ـــن الفقـــــرات مـــــن حيــ ــــديل مجموعـــــة مــ تـــــم zعـ
ة إضـاف�Èا أو حـذف �عـضLا أو التعـديلنا��كمو  . يتـم التـصو�ب اللغـو لـبعض الفقـرات. ورإ�B ضر

  .فقرة) 27(واصبحت /سbبانة م_ونة من 

اسة ) 20(حساب الثبات من خالل تطبيق /سbبانة عBC عينة مؤلفة من تم  :رثبات أداة الد
اســـة ومـــن ثـــم تـــم إعـــادة تطبيـــق /ســـbبانة عCـــB ذات  Pس مـــن خـــارج عينـــة الد رعـــضو Jيئـــة تـــد ر
تبـــاط ب�wســـو Nـــ	 حـــساب معامـــل  ر أســـبوعwن واســـتخدمت الباحثـــة معامـــل ا نالعينـــة �عـــد مـــر ر و

  ).0.90(حيث بلغت الثبات ل_ل مجال من مجاال«�ا 

ــــــصائية5 ــــ� ل: ســــــــاليب <حــ ــــــات ال�ــــ ـــــاي�س /حــــــــصائية التاليــــــــةتحليــــــــل البيانــ ــــــم اســــــــتخدام املقـــ : تــ
ـــار  �ـــــة، اختبــ ـــسابية، /نحرافــــــات املعيا ــــل ) ت(راملتوســـــطات ا�nــ ــــار تحليــ ــــستقلة، واختبـ للعينــــــات املـ

تباط ب�wسوالتباين }حادي ن ومعامل ا   .ر
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 :عرض ومناقشة النتائج

� جامعة حائل باململكة العرpية : ل  نتائج السؤال 5و ومناقشmnا�رما دو اعضاء "يئة التد س  ر
ات التعلم املستقل لدى الطالب؟ � تنمية م�ا�  رالسعودية 

�ـة لـدو اعـضاء         رلإلجابة عJ BCذا السؤال تم حساب املتوسطات ا�nـسابية و/نحرافـات املعيا ر
Pس Nـ	 جامعـة حائــل باململكـة العر'يـة الـسعودية Nـ	 ت ات الـتعلم املـستقل لــدى رJيئـة التـد رنميــة مLـا

ليا حسب املتوسطات، كما º	 مو�ôة N	 اmnدو  لالطالب مرتبة تنا
ً

  ).3(ز

  ) 3(لجدو 
2ــــةاملتوســــطات اs:ــــسابية و8نحرافــــات ات ر املعيا ر لــــدو اعــــضاء "يئــــة التــــد س �ــــ� تنميــــة م�ــــا ر ر

  التعلم املستقل لدى الطالب 

  الفقرة الرقم
  املتوسط

 ا�nسا¿ي

  /نحراف

 ياراملعي
 الرتبة

  التقديرات 

 رللدو

  مرتفعة 1  .50 4.64 أعد /-شطة الLادفة ليتعامل الطالب معLا 25

26 
ـــرح /ســـــئلة الختبـــــار  اùـــــmع الطـــــالب عCـــــB طــ

 فLمLم
 مرتفعة 2  .52 4.48

 مرتفعة 3 .72 4.37  اوفر للطالب مLام مختلفة  27

 مرتفعة 4 .66 4.36  لاوجھ الطالب ل�åصو عBC املعلومات  28

اس�Èم 20 ات الطالب الذاتية N	 د ران�� مLا  مرتفعة 5 .73 4.35 ر

 مرتفعة 6 .77 4.28 احضر /-شطة ال��بو�ة الLادفة للطالب 21

 مرتفعة  7 .62 4.27 اmùع الطالب عBC التعب�w ا�nر 22

24 
اùـــmع الطــــالب عCـــB البحــــث عـــن املعلومــــات 

 من مصادر مختلفة
 مرتفعة 8 61. 4.26

23 
ــــالب دJم اùــــــــmع الطــــ ــــوا ــــــB اســــــــتخدام مــــ ر عCــ

 ا�nاصة
 مرتفعة  9 71. 4.25

1  
اmùع الطالب عBC املـشاركة Nـ	 عمليـة صـنع 

  زالقرار ال�� zعز التعلم املستقل
 مرتفعة 10 88. 4.10

2  
اســـاعد الطـــالب عCــــB تطـــو'�w مفLـــوم العمــــل 

  �ش_ل مستقل
 مرتفعة 11  89. 4.08

3  
ليا«�م الستجابة  واعز الطالب لتطو�ر مسؤ ز

Pس لعملLمعضو Jيئ   رة التد
 مرتفعة 12 93. 4.05

ـــــة حــــــــــل  4 ـــــz Bعلــــــــــم كيفيـــــ ــ أســـــــــاعد الطــــــــــالب عCـــ
املشا$ل ال�� قد تحـدث أثنـاء zعلمLـم �ـش_ل 

 مرتفعة 13 72. 4.01
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  الفقرة الرقم
  املتوسط

 ا�nسا¿ي

  /نحراف

 ياراملعي
 الرتبة

  التقديرات 

 رللدو

 مستقل

6 
ا Nـــ	 حيـــاة  'ــط املعلومـــات ببعـــضLا لتوظيفLــ رأ

 الطلبة اليومية
 مرتفعة 14 91. 4.00

7  
ــــــبة  د الطـــــــالب بالواجبـــــــات البيbيـــــــة املناسـ وأز

ا«�مال��   ر تراv	 قد
 مرتفعة  15  1.00  3.91

8  
اùـــmع الطـــالب عCـــB الـــتعلم املـــستقل لز�ـــادة 

  الثقة لد¬�م
 مرتفعة  16  1.05  3.88

9  
أmùع الطالب عBC التعلم املستقل لتحسwن 

  ىاملستو }$ادي�� 
 مرتفعة  17  0.89  3.85

لية  10 وأعز لدى الطالب تحمل املسؤ  مرتفعة  18  1.00  3.81  ز

ات مختلفةأmùع الطال  5  مرتفعة  19  1.05  3.80  رب عBC اتخاذ قرا

19  
 BــCــصو ع�nا 	ــN لأعــز لــدى الطــالب الرغبــة ز

  املعرفة
 مرتفعة  20  0.89  3.77

18  
أنفـــــذ Nـــــ	 الــــــتعلم املـــــستقل أ-ـــــشطة zعليميــــــة 

  كث�wة
 مرتفعة  21  1.00  3.75

15  
اســتخدم وســائل zعليميــة مختلفــة zــستخدم 

  N	 عملية التعلم املستقل
 مرتفعة  22  1.05  3.71

16  
أوفر املصادر التعليمية املالئمة الستخدامLا 

  من قبل الطالب
 مرتفعة  23  0.89  3.70

17  
أوفــــــر ب�ئــــــة zعليميــــــة مناســــــبة وأمنــــــة zــــــ¤mع 

  الطالب عBC حب /ستطالع
 مرتفعة  24  1.00  3.68

11  
أùـــــmع الطـــــالب عCـــــB املراقبـــــة الذاتيـــــة أثنـــــاء 

  تأدي�Èم لوظائفLم
  متوسطة  25  1.05  3.65

12  
ـــــ	 العمـــــــــل  ـــــشاركة Nـــ ـــــــB املـــ ـــــــالب عCــ أحفــــــــز الطـ

Pس   ربمفردJم بتوجيھ من عضو Jيئة التد
  متوسطة  26  1.00  3.60

14  
أùـــــmع الطـــــالب عCـــــB نمذجـــــة ســـــلوك عـــــضو 

Pس   رJيئة التد
  متوسطة  27  1.05  3.55

جة ال_لية   مرتفعة  0.88 4.02 رالد

ن أ :مـا يCــ	) 3(ليتـëó مــن جــدو Pس بجامعــة حائـل يــر وأن أعـضاء Jيئــة التــد Jــم Nــ	 ر رن دو
ات التعلم املستقل $انت مرتفعة و�تëó أيـضا أن التقـديرات لفقـرات /سـbبانة جـاءت . رتنمية مLا

ً

اســة باســتÝناء ثــالث فقــرات  رجميعLــا مرتفعــة Nــ	 جميــع الفقــرات حــسب املعيــار املعتمــد Nــ	 Jــذه الد
-3.55(لحيـــث تراوحـــت متوســـطات اســـتجابا«�م حـــو الفقـــرات مـــا بـــwن . جـــاءت تقـــديرا«�ا متوســـطة
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قم ). 4.64 N	 " . أعد /-شطة الLادفة ليتعامل الطالب معLا"وال�� تنص عBC ) 25(روجاءت الفقرة 
، تل�Èــا Nـ	 املرتبـة الثانيـة الفقــرة )0.50(يوانحـراف معيـار ) 4.64(املرتبـة }و�ـB بمتوسـط حــسا¿ي بلـغ 

بمتوسـط حـسا¿ي بلـغ " .اmùع الطالب عBC طرح /سئلة الختبـار فLمLـم"وال�� تنص عBC ) 26(رقم 
قم ). 0.52(يوانحراف معيار ) 4.48( أùـmع الطـالب " وال�� تـنص عCـB ) 14(رN	 حwن جاءت الفقرة 

Pس و وzعـــز ).3.55(باملرتبـــة }خwـــ�ة و'متوســـط حـــسا¿ي بلـــغ " رعCـــB نمذجـــة ســـلوك عـــضو Jيئـــة التـــد
Pس مــــدر$و ألJميــــة الــــتعلم املــــستقل ال نالباحثــــة ذلــــك إ�ــــB أن أعــــضاء Jيئــــة التــــد يــــصال املعلومــــة ر

ة عCـB البقـاء Nـ	 أذJــان الطـالب لف�ـ�ة أطـو لللطـالب بطر�قـة مثمـرة قــاد كمــا ¥عـود الJتمـام أعــضاء . ر
'ــط املعلومــات مــع حيــا«�م اليوميــة وعCــB حر�ــة ا�nــصو   BــCم للطــالب عLيعm¤ــzس وP لJيئــة التــد ر ر

Pس عBC تلك املعلومات من املصادر التعليمية ا��تلفة؛ وJذا /Jتمام من قبل أع رضاء Jيئة التد
لية ومحبة العلم والتعلم والتخطـيط للمـستقبل Jم باملسؤ و¥عود لشعو إضـافة للدافعيـة العاليـة . ر

Pس لتحقيـــق أJـــداف الـــتعلم املـــستقل لـــدى الطـــالب ىكمـــا يمكـــن أن ¥عـــز . رلـــدى أعـــضاء Jيئـــة التـــد
نولوجيــة الداعمــة الــس¨ب إ�ــB تــوفر /م_انــات املاديــة وال¨ــشر�ة Nــ	 جامعــة حائــل وتــوفر الب�ئــة التك

اسة مع . لللوصو إ�B املعلومات و'التا�	 تحقيق التعلم املستقل �ش_ل مثمر رواتفقت نتائج Jذه الد
اسة  ات الطلبـة واملعلمـwن (Agustina & Fajar, 2018)أغست�نا وفجار رنتائج د ر ال�� بي§ـت أن تـصو

اسـ. الJمية التعليم املستقل $انـت عاليـة اسـة ة �ـش_ل عـام مـع نتـائج ر كمـا اتفقـت نتـائج Jـذه الد رد
نز  جة فعالية ال�0نامج N	 سمات التعلم ا��ددة وتأث�w برنامج (Barnes, 2013)ربا ت إ�B د ّ ال�� أشا ر ر

  .العمل العال�� واmn§س عBC نتائج تدخل ال�0نامج

� تقديرات اعضاء "يئة التد س : نتائج السؤال الثاtي ومناقشتھ�ق دالة احصائيا  ر"ل "ناك فر
ً

و
ات الــتعلم املــستقل vعــز ملتغDــCات ال "ــم �ــ� تنميــة م�ــا ىدوا ر �، نــوع ال/ليــة، الرتبــة (رxالنــوع 8جتمــا

  ؟)y5اديمية

1-�xالنوع 8جتما CDمتغ  :  

اســـة املتعلـــق بـــالنوع /جتمـــاv	 تـــم حـــساب املتوســـطات ا�nـــسابية  رولإلجابــة عـــن متغwـــ� الد
�ة واختبار    .لكيوëô ذ) 4(لوجدو) ت(رو/نحرافات املعيا

2ــة ونتــائج اختبــار ) 4 (لجــدو لتقــديرات العينــة )  ت(راملتوســطات اs:ــسابية و8نحرافــات املعيا
�xالنوع 8جتما CDعز ملتغvى  

  را{:و
النوع 

�x8جتما 
 العدد

املتوسط 
 اs:سا�ي

8نحراف 
 ياملعيار

 الداللة ت

  8.00  51.39 140 ذكر
 تنمية التعلم املستقل

Ãß3.14  29.19 86  أن  

3.05  

 

0.19  

 

ق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستو الداللـة) 4(ل    و�تëó من جدو ىعدم وجود فر  = 0.05(و
α ( 	N ـ� النـوعwعز ملتغz ات التعلم املستقل Jم N	 تنمية مLا Pس ألدوا ىتقديرات أعضاء Jيئة التد ر ر ر

	vشا��ة ال�� توجد ع. �جتماbطبيعة /ستجابات امل Bذلك إ� 	N يئة ىوقد ¥عز الس¨بJ ند أعضاء
ق Nـــ	  Pس Nـــ	 جامعـــة حائـــل وال�ـــ� ت_ـــو نفـــسLا بـــwن اmn§ـــسwن ممـــا عمـــل عCـــB عـــدم وجـــود فـــر والتـــد ن ر
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ات الــتعلم املـستقل zعــز للنــوع /جتمــاv	) رالــذ$و و�نــاث(تقـديرا«�م  Jم Nـ	 تنميــة مLــا ىلــدو ر كمــا . ر
Pس الـذ$و و/نــاث يحملــو مــؤ نيمكـن أن ¥عــز الــس¨ب بــأن جميـع أعــضاء Jيئــة التــد رى Jالت علميــة ر

'ـة وPــشغلو نفــس الوظـائف و�تعرضــو لــنفس ب�ئـة العمــل نمتقا ن اســة مــع . ر رواتفقــت نتـائج Jــذه الد
اســة  ق دالــة (Agustina & Fajar, 2018)أغــست�نا وفجــار رنتــائج د و ال�ــ� لــم تظLــر وجــود ايــة فــر

ات املعلمwن ألJمية التعلم املستقل zعز ملتغ�w اmn§س ىإحصائيا N	 تصو ر
ً

.  

  : ليةمتغCD ال/-2

ــــسابية        اســــــة املتعلــــــق بنـــــوع ال_ليــــــة تــــــم حــــــساب املتوســــــطات ا�nــ ـــ� الد رولإلجابـــــة عــــــن متغwـــ
�ة واختبار    .يوëô ذلك) 5(لوجدو) ت(رو/نحرافات املعيا

  )5(لجدو

2ة ونتائج اختبار   ىلتقديرات العينة vعز ملتغCD )  ت(راملتوسطات اs:سابية و8نحرافات املعيا
  ال/لية

 العدد ال/لية  را{:و
املتوسط 
 اs:سا�ي

8نحراف 
 ياملعيار

 الداللة ت

 7.00 53.28 126 $ليات علمية
 تنمية التعلم املستقل

 4.14 33.11 100  $ليات أدبية

3.09  

  

0.26  

 

ق ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة) 5(ل     و�تëó من جدو ىعدم وجود فر  = 0.05(و
α ( 	ـN سP ات الـتعلم املـستقل رتقـديرات اعـضاء Jيئـة التـد Jـم Nـ	 تنميـة مLـا رالدوا ىzعـز ملتغwـ� نـوع ر

Pس N	 جامعة حائل و¿غض النظر . ال_لية روقد ¥عز الس¨ب N	 ذلك إ�B أن جميع أعضاء Jيئة التد ى
نعن نوع ال_لية سواء $انت علمية أم أدبية يbشا��و N	 وع��م باJمية التعلم املستقل لدى الطالب 

  .رودو جامعة حائل N	 ذلك

  :متغCD الرتبة y5اديمية -3

اسة املتعلق بالرتبة }$اديمية تم ولإلجابة      استخدام اختبار تحليـل التبـاين ر عن متغ�w الد
  ).6(ل}حـادي، كما Jو موN ëô	 اmnدو

  ) 6(لجدو 

ق  ىلتقــديرات العينــة vعــز ملتغDــC الرتبــة ونتــائج تحليــل التبــاين 5حــادي للكــشف عــن داللــة الفــر
  يةy5اديم

  مصدر التباين
مجموع 
 املر�عات

جات  رد
 اs:ر2ة

متوسط 
 املر�عات

 قيمة ف
ىمستو 
 الداللة

 10.025 2 20.582 بDن ا{�موعات

 34.395 223 7670.105 داخل ا{�موعات

�P225  690.687 الك    

0.234 

 

0.712 
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ىغ�w دالة إحصائيا عند مستو الدالل) ف(بأن قيمة) 6(ل       و�تëó من جدو
ً

). α =  0.05(ة 
Pس Nـــ	 جامعــة حائــل �غــض النظــر عــن مــستو الرتبـــة  ىوقــد ¥عــز إ�ــB أن جميــع أعــضاء Jيئــة التــد رى
Pس والــــتعلم املــــستقل ومعرفــــة  �ب عCــــB اســــ��اتيجيات التــــد ر}$اديميــــة قــــد اكbــــسبوا ا0�nــــ�ة والتــــد ر

مة اسية والتعامل معLم نbيجة الف��ة الزمنية الال زكيفية التصرف مع املساقات الد  مما يولد نوعا ر
نمــن التفكwــ� املــر و/يجــا¿ي والتفاعــل ا�nــسن بــwن املتغwــ�ات ال�ــ� يتعرضــو لLــا إضــافة ملــا للــتعلم . ن

اتــــھ مـــن ا�nــــصائص واملزايــــا ال�ـــ� تــــدعم zعلــــم الطـــالب وتــــدفعLم نحــــو عمليــــة  راملـــستقل وتنميــــة مLا
PسىتوظيفLا واستخدامLا �غض النظر عن مستو الرتبة }$اديمية لعضو Jيئة ا   .رلتد

  : التوصيات واملق�Cحات

اسة؛ فإن الباحثة تو��² باآلzي   :ربناء عBC النتائج ال�� توصلت ال��ا الد

Pس عCــــB أJميــــة zـــ¤mيع وتحفwــــ· الطـــالب عCــــB اســــتخدام  -  رلفـــت نظــــر أعـــضاء Jيئــــة التـــد
 .أساليب التقو�م الذاzي أثناء تأدي�Èم املLام التعليمية ا��تلفة

Pس توج -  يھ وتحفw· الطالب عBC املشاركة الفردية N	 العمل وانجاز رعBC أعضاء Jيئة التد
 .املLام والت_اليف التعليمية

ة تنوPع مصادر التعلم ا��تلفة N	 اmnامعة ال�� تحفز الطلبة للتعلم املستقل -   .ورضر

Pس  -  ـــــد ات واســــــ��اتيجيات التــ ـــــة مLــــــا ـــــB تنميـ Pس عCـ ـــــد ــــضاء Jيئــــــة التـ �ب أعــ ة تــــــد ــــر رضــ ر ر ر ور
ات التعلم   .املستقلرا�nديث وم��ا مLا

Pس عm¤z BCيع /بت_ار والتجديد N	 العمليـة التعليميـة  مـن  -  رلفت نظر عضو Jيئة التد
Pس الداعمة للتعلم املستقل لطال��م سة /س��اتيجيات ا�nديثة للتد رخالل مما  .ر

  :املق�Cحات

اسة؛ تق��ح الباحثة zÅي    :ربناء عBC النتائج ال�� توصلت ال��ا الد

لاســــات املـــستقبلية بحيـــث تbنـــاو متغwــــ�ات وعينـــات غwـــ� تلـــك ال�ــــ� إجـــراء املز�ـــد مـــن الد -  ر
اسة دت N	 Jذه الد رو  .ر

ــــستقل  -  ـــتعلم املـ ات الــ ـــ	 تنميـــــة مLـــــا Pس Nــ ـــة التـــــد ـــ�ح لتفعيـــــل دو أعـــــضاء Jيئــ رتـــــصو مق�ــ ر ر ر
 .لطال��م
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