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هدف البحث �إىل درا�سة التعلم الذاتي وعالقته بالقدرة على اتخاذ القرار ال�شخ�صي لدى
عينة مكونة من ( )242من طالبات جامعة امللك في�صل باململكة العربية ال�سعودية؛ وا�ستخدم
مقيا�س التعلم الذاتي لطالب اجلامعة ،ومقيا�س اتخاذ القرار ال�شخ�صي.
و�أ�شارت النتائج �إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى 0.01
بني متغريي التعلم الذاتي واتخاذ القرار ال�شخ�صي لدى طالبات جامعة امللك في�صل ،كذلك
�أمكن ا�ستخال�ص معادلة انحدارية للتنب�ؤ باتخاذ القرار ال�شخ�صي بداللة مكونات التعلم الذاتي:
اتخاذ القرار ال�شخ�صى = ( 0.168التعلم الذاتي) .ووجدت فروق ذات داللة �إح�صائية عند
م�ستوى  0.01يف متو�سطات درجات اتخاذ القرار ال�شخ�صي بني مرتفعي الأداء يف التعلم الذاتي
ومنخف�ضي الأداء يف التعلم الذاتي ل�صالح مرتفعي الأداء".
الكلمات املفتاحية :التعلم الذاتي ،اتخاذ القرار ال�شخ�صي ،طالبات اجلامعة.

* تاريخ ت�سلم البحث2017/9/13 :م
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The Contribution of Self-Learning Components in the
Prediction of Personal Decision-Making among Sample of
Female Students at King Faisal University
Prof. Mohamed A. Farrag
Faculty of Education
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Faculty of Education
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Abstract
The research aimed to explore the issue of self-learning and the relation
between self-learning and the ability to take personal decisions.
A sample of 242 female students derived from King Faisal University,
Saudi Arabia was chosen; and two scales, Self-Learning scale and Personal
Decision scale were applied.
The results indicated that there is a significant positive statistical correlation
at the level of 0.01 between self-learning and personal decision-making among
students in King Faisal University as well as it was the possibility to predict
the personal decision-making in terms of the components of self-learning:
personal decision = 0.168 (aptitude to learn).
The results also showed that there are statistical significant differences in
the mean scores of personal decision-making degree between high performers
in self-learning and low performers in self-learning in favor of high performers
at level 0.01.
Keywords: self-learning, personal decision, university students.
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املقدمة
�إن التعلم الذاتي �أ�صبح مو�ضوع ًا مهم ًا للباحثني يف ال�سنوات الأخرية حيث ينقل املتعلمني
من ال�سلبية �إىل الإيجابية والن�شاط من خالل �إعادة تنظيم وربط ما لديهم من معرفة �سابقة
باخلربة اجلديدة ،ويرتبط الأمر بتعزيز ال�سمات ال�شخ�صية للمتعلم الأمر الذي ميكنه من
الثقة بنف�سه بحيث يكون ما يطلق عليه ال�شخ�صية اال�ستقاللية التي ت�ستطيع �أن تتخذ قرار
التعلم الذاتي ب�شجاعة مهما كانت درجة �صعوبة املو�ضوع املختار؛ وهي عملية لي�ست �سهلة لأنها
متهد للتعلم امل�ستمر مدى احلياة وت�ضع �أ�سا�س اعتماد املتعلم على ذاته بعيد ًا عن امل�ؤ�س�سات
التعليمية.
ولقد زادت �أهمية ا�ستخدام �أ�سلوب التعلم الذاتي مع ظهور متغريات جديدة يف العملية
التعليمية مثل االنفجار املعلوماتي الذي نتج عنه تغري �شامل يف كافة جماالت احلياة ،ومن هنا
عاد االهتمام بالتعلم الذاتي كو�سيلة تربوية ناجحة ميكن �أن تواجه هذا االنفجار املعلوماتي
الهائل.
يرتتب على ذلك �أن املتعلم يف بداية التحاقه باملدر�سة يواجه قدر ًا هائ ًال من املعرفة
العلمية والتكنولوجية ،ب�شكل ي�صبح التعليم املدر�سي معه غري قادر ًا على م�سايرة هذا الكم من
املعارف؛ لذلك تربز �أهمية تزويد املتعلم باملهارات الأ�سا�سية التي متكنه من التعامل مع هذا
الكم املعريف الهائل من املعارف وهذه املهارات تدور كلها يف جمال التعلم الذاتي بحيث يحقق
الفرد ذاته و�إيجابيته.
وي�شري هاين (� )2012إىل �أن �أهمية التعلم الذاتي تنبع من كونه نواة ومدخل للتعلم مدى
احلياة حتى ي�ستطيع الفرد التكيف مع املجتمع �سريع التغري ،و�أن يعلم نف�سه بنف�سه ،و�أن يوا�صل
هذا التعلم خارج �أ�سوار املدر�سة �أو اجلامعة ،وهذا يتطلب �أن يكون الفرد مزود ًا بالقدرات
واالجتاهات واملهارات التي تعمل على حتقيق ذلك ،كذلك �إعداد الفرد للمهنة يتطلب �أن ميتلك
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مهارات التعلم الذاتي حتى يكت�سب املهارات واملعلومات واالجتاهات املتعلقة مبهنته (هاين،
� ،2012ص .)172
وبالتايل ف�إن مهارات التعلم الذاتي ومهارة اتخاذ القرار ال�شخ�صي من مهارات التعلم
املهمة التي يحتاجها طالب اجلامعة يف درا�ساتهم الأكادميية ويف حياتهم خارج اجلامعة.
وقد تعددت الأ�ساليب امل�ستحدثة للتعلم الذاتي يف ال�سنوات الأخرية ب�شكل كبري منها:
التعليم املربمج  Programmed Instructionوالرزم التعليمية Instructional Packages
والتعليم باحلا�سب الآيل  ،Instruction Computerوواقع الإمكانات املتاحة بكليات الرتبية
باململكة ي�ؤكد �إمكانية اال�ستفادة من هذه الأ�شكال املتنوعة من التعلم الذاتي على نطاق وا�سع،
ويف هذا الإطار ت�شري ياركندي (� )2003إىل �أهمية ا�ستخدام هذه التطبيقات على نحو �أكرب يف
كليات الرتبية لتنمية �إجتاهات �إيجابية لدى الطالب املعلمني نحو التعلم الذاتي.
وجدير بالذكر �أن اتخاذ القرار هو �أ�صعب ما ميكن �أن يواجهه املتعلم يف حياته ،فالقرار
�أحيان ًا قد يكون حا�سم ًا ويحل م�شكلة وقد ي�ؤدي �إىل �أزمة �أو يخلق م�شكلة جديدة ،وال�شخ�ص
الناجح اجتماعي ًا ومهني ًا وعاطفي ًا هو ذلك القادر على اتخاذ القرار ال�صائب يف الوقت
املنا�سب؛ فعملية اتخاذ القرار هي االختيار املدرك بني بديلني �أو �أكرث ،ولكن هذا االختيار
لي�س بالعملية ال�سهلة فقد ينتج عنه �آثار �إيجابية ت�سهم يف حل امل�شكلة وقد تكون الآثار �سلبية
ت�ضاعف منها ،بل قد حتدث �آثار �سلبية تخلق م�شاكل جانبية تفوق امل�شكلة الأ�سا�سية مو�ضوع
القرار ،هذا وتعد عملية اتخاذ القرار عملية �أ�سا�سية يف حياة الفرد واجلماعة ،بوا�سطتها
يحل الفرد م�شكالته �أو م�شكالت غريه ويحقق التوازن مع الظروف املحيطة  ،كما �أنها ت�شكل
جزء ًا �أ�سا�سي ًا من حياة الفرد ال�شخ�صية واملهنية ،فهي عملية ذات خ�صو�صية عالية  ،ت�ؤثر يف
احلا�ضر وامل�ستقبل (حنتول� ،2013 ،ص .)177
وتت�ضح �أهمية اتخاذ القرار يف �أنه ي�ساعد الفرد على التفكري بعمق قبل اتخاذ القرارات
املهمة يف حياته ،واال�ستفادة من خربات املا�ضي وعدم تكرار الأخطاء ال�سابقة ،والرتيث
والتمهل قبل اتخاذ القرارات ،وحتمل امل�سئولية واال�ستقاللية ،وعدم االندفاع ،ودرا�سة العوامل
امل�ؤثرة والنتائج املرتتبة على اتخاذ القرار (�صالح� ،2013 ،ص.)77
وت�ؤكد ياركندي (� )2003أن “التعلم الذاتي ي�سمح للمتعلم بتحمل م�سئولية اتخاذ قراراته
التي تت�صل باختيار الأ�ساليب �أو الأ�شكال املختلفة لتحقيق �أهدافه املتنوعة” (�ص )21
وي�شري زهران (� )2003إىل “�أهمية احرتام �إرادة الفرد يف حتديد م�سار تعليمه ،وحريته
يف �أن يتعلم ما يريد هو �أن يتعلمه يف �إطار فل�سفة تفريد التعليم حيث يكون للفرد خطة خا�صة
وبرنامج للتعلم وفق معدله اخلا�ص وا�ستعداداته وقدرته و�إمكاناته وظروفه “(�ص .)20
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ويعد املجال ال�شخ�صي �أول جمال يتيح للطالب اجلامعي حرية اتخاذ القرار املنا�سب
الذي ي�سهم يف حل م�شكالته على امل�ستوى ال�شخ�صي �سواء يف اختيار املقررات الدرا�سية �أو
التخ�ص�ص يف ال�سنوات الأخرية وحتى اختيار الوظيفة املنا�سبة لذلك تعد القرارات ال�شخ�صية
مهمة يف حياة الفرد لأنها تك�سبه خربة �صنع القرارات ال�سليمة والتي تنعك�س �إيجابي ًا على قدرة
الفرد على اتخاذ القرارات املهنية واالجتماعية وغريها من �أنواع القرارات.
ومفهوم "التعلم مدى احلياة" يحتم �أن يكون التعلم عملية م�ستمرة طول حياة الطالب
بعد تخرجه من اجلامعة ،بحيث ي�ستطيع اخلريج تطوير �شخ�صيته ومهاراته وقدراته ،وذلك
لكي يواكب التطورات احلادثة من حوله يف كل املجاالت ومن هنا برزت �أهمية التعلم الذاتي
باعتباره �أ�سلوب ًا من �أ�ساليب التعلم املتطورة التي متكن الفرد من �أن يعلم نف�سه بنف�سه وفقا
لقدراته ول�سرعته يف التعلم وما يتوافق مع ميوله واهتماماته و�أنه يقوم على �أ�سا�س املتعلم فهو
الذي يختار املادة الدرا�سية التي يريد درا�ستها وهو الذي يحدد نقطة البداية ونقطة النهاية
كما ينمي لديه مهارة التخطيط واتخاذ القرار والقدرة على حتمل م�س�ؤولية هذا القرار ،والتي
تن�ش�أ من �شعور املتعلم مب�س�ؤولية عن عملية التعلم اخلا�صة به وعن نتائج هذا التعلم بالإ�ضافة
�إىل رفع كفاءة املعلم من خالل تدريبه على �أ�سلوب التعلم الذاتي ك�أ�سلوب من �أ�ساليب التعلم،
وتدريبه على كيفية تطبيق هذا الأ�سلوب من خالل االبتعاد عن الطرق التقليدية يف التعليم ويف
تقومي املتعلم ،مما يعني �أنه قادر على التميز ،واالبتكار.
ومن الدرا�سات التي ربطت التعلم الذاتي بالقدرة على اتخاذ القرار؛ درا�سة هاين ()2012
التي �أكدت �أن تنمية مهارات التعلم الذاتي �أ�سهم يف تنمية اتخاذ القرار لدى معلمي الأحياء يف
املرحلة الثانوية.
وت�أتي درا�سة كري�ستودولو ( Christodoulou (2003والتي هدفت �إىل و�صف �أداء خريجي
اجلامعات عند ا�شرتاكهم يف برنامج للتعلم الذاتي بعد التخرج ومدى توظيفهم للمهارات
املكت�سبة ذاتي ًا يف وظيفتهم �أثناء اخلدمة يف مقدمة الدرا�سات التي بحثت مكونات التعلم الذاتي
وقد ا�ستخدمت الدرا�سة �أ�سلوب درا�سة احلالة بحيث ت�ستطيع ا�ستك�شاف القدرات الذاتية لدى
الأفراد امل�شاركني والتي رمبا مل يكت�شفوها من قبل يف �أنف�سهم وقد كان ( )17من امل�شاركني
لديهم خربات تربوية �سابقة؛ وقد مت حتليل نتائج �أداء امل�شاركني يف مواقف التعلم الذاتي من
ثالثة منظورات :املنظور ال�سلوكي ،واملنظور االجتماعي ،واملنظور املعريف.
ومن الدرا�سات التي تناولت التعلم الذاتي �أي�ض ًا درا�سة وين و�شاي و�سن و�شو (Win, )2010
 Shi, Sun &Shoوالتي ت�ضمنت ت�صميم ا�ستبيان لقيا�س القدرة على التعلم الذاتي لدى خريجي
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ق�سم الإدارة ،وجرى التحقق من ثبات اال�ستبيان بطريقتي التجزئة الن�صفية ،و�إعادة التطبيق،
ومتيزت مفردات اال�ستبيان مبعامالت متييز منا�سبة ،وجرى ا�ستخدام التحليل العاملي الذي
�أف�ضى �إىل خم�سة عوامل هي :الدافعية ،واالختيار ،والتعاون ،والتوا�صل ،وتنظيم الذات ،وتقومي
الذات ف�سرت هذه العوامل جمتمعة  %70.6من التباين يف درجات �أفراد العينة.
هناك درا�سات تناولت التعلم الذاتي كمتغري م�ستقل عن تنظيم الذات مثل درا�سة ح�سامو
والعبد اهلل ( )2012على طالب كلية الرتبية ،ودرا�سة حممد ( )2013على طالبات كلية ريا�ض
الأطفال؛ ودرا�سة ( Christodoulou (2003على خريجي كليات الرتبية �أثناء اخلدمة .وهناك
درا�سات كانت على عينات �أ�صغر عمري ًا مثل درا�سة البنا ( )2013ومن الدرا�سات التي ربطت
التعلم الذاتي بالتح�صيل درا�سات جامع ( ،)1983وح�سن ( ،)1990وياركندي ( .)2003وهي
من الدرا�سات التي متيزت ب�أن العينة من طالبات اجلامعة يف املجتمع ال�سعودي.
كما اهتمت بع�ض الدرا�سات باتخاذ القرار منها :درا�سة عبد الرا�ضي ( )2009التي �أكدت
فعالية برنامج قائم على التعلم الإلكرتوين يف تنمية مهارة اتخاذ القرار لدى معلمي الفيزياء
قبل اخلدمة؛ وتعد هذه الدرا�سة من الدرا�سات القليلة التي ربطت بني نوع من �أنواع التعلم
الذاتي وعملية اتخاذ القرار وا�ستخدمت املنهج التجريبي وكانت العينة من طالب كلية الرتبية
لكنها مل تكن على املجتمع ال�سعودي.
من الدرا�سات التي بحثت مفهوم اتخاذ القرار على م�ستوى امل�شكالت ال�شخ�صية اخلا�صة
بالطالب يف �سنوات الدرا�سة الأكادميية درا�س ُة ال�سمارات ( ،)2013ومن الدرا�سات التي
متيزت ب�أنها على املجتمع ال�سعودي و�أخذت املنحى التنب�ؤي فيما يخ�ص اتخاذ القرار درا�سة
حنتول ( )2013وكانت على عينة من املر�شدين الرتبويني يف منطقة جازان.
وهناك بع�ض الدرا�سات التي ربطت بني متغريات لها عالقة بالتعلم الذاتي واتخاذ القرار
مثل درا�سة ال�سيد وح�سنني ( ،)2013وحنتول ( )2013وذلك لأن فعالية الذات متثل جمموعة
املعتقدات التي يحملها الفرد عن نف�سه فيما يتعلق بقدرته على تعلم �أو �أداء �سلوك حمدد عند
م�ستوى معني؛ فهي بذلك املعنى م�ؤ�شر مهم ل�سعي الفرد �إىل التعلم ذاتي ًا
هناك كذلك درا�سة عبد الرا�ضي ( )2009التي ربطت التعلم الإلكرتوين (ك�أحد تطبيقات
التعلم الذاتي) مبهارات اتخاذ القرار ،ودرا�سة هاين ( )2012التي ربطت بني التعلم الذاتي
واتخاذ القرار عند معلمي الأحياء يف املرحلة الثانوية وا�ستخدمت املنهج التجريبي وقد كان
الرتكيز �أكرث على الدرا�سات التي �أجريت على البيئة العربية ب�صفة عامة والبيئة ال�سعودية
ب�صفة خا�صة لأن متغريات البحث احلايل تت�أثر بالعوامل الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية
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املحيطة بالطالب يف بيئتهم الدرا�سية فمخرجات التعلم الذاتي حتددها �سلوكيات الطالب
ومعارفهم ال�سابقة وا�ستعداداتهم وميولهم وكلها �أمور مرتبطة بالبيئة التي يعي�شون فيها وهي
اململكة العربية ال�سعودية.
ويت�ضح من العر�ض ال�سابق قلة عدد الدرا�سات-يف حدود علم الباحثني  -التي ربطت بني
التعلم الذاتي واتخاذ القرار لدى طالب اجلامعات باململكة العربية ال�سعودية.
ويف هذا الإطار ميكن تلخي�ص م�شكلة الدرا�سة فيما يلي:
م�شكلة الدرا�سة
ت�شري نتائج درا�سة ليج ( ،)1978وكامل ( ،)2003وحجازي (� )2012إىل �أهمية التعلم
الذاتي وتوعية املعلمني والطالب به ك�أ�سا�س للنجاح الأكادميي واملهني و�أ�سا�س ملواجهة متطلبات
�سوق العمل املتغرية ال �سيما يف ظل التطورات التكنولوجية ال�سريعة.
وت�ؤكد ياركندي (� )2003أن "التعلم الذاتي ي�سمح للمتعلم بتحمل م�سئولية اتخاذ قراراته
التي تت�صل باختيار الأ�ساليب �أو الأ�شكال املختلفة لتحقيق �أهدافه املتنوعة" (�ص.)21.
وتربز احلاجة ملزيد من الدرا�سات التي تربط ب�شكل مبا�شر بني التعلم الذاتي واتخاذ القرار
ال�شخ�صي لدى طالب اجلامعة لذلك يحدد الباحثان م�شكلة البحث يف الأ�سئلة التالية:
 -1ما مكونات التعلم الذاتي لدى طالبات جامعة امللك في�صل؟
 -2ما العالقة بني التعلم الذاتي واتخاذ القرار ال�شخ�صي لدى طالبات جامعة امللك في�صل؟
 -3هل ت�سهم مكونات التعلم الذاتي للطالبات بجامعة امللك في�صل يف التنب�ؤ باتخاذ القرار
ال�شخ�صي لديهن؟
 -4ما داللة الفروق يف اتخاذ القرار ال�شخ�صي بني مرتفعات ومنخف�ضات الأداء يف التعلم
الذاتي من طالبات جامعة امللك في�صل؟
�أهداف الدرا�سة
 -1تعرف مكونات التعلم الذاتي لدى طالبات جامعة امللك في�صل.
 -2بحث العالقة بني التعلم الذاتي واتخاذ القرار ال�شخ�صي لدى طالبات جامعة امللك في�صل.
 -3التنب�ؤ باتخاذ القرار ال�شخ�صي لدى طالبات جامعة امللك في�صل بداللة القدرة على التعلم
الذاتي.
 -4املقارنة بني مرتفعات ومنخف�ضات القدرة على التعلم الذاتي يف اتخاذ القرار ال�شخ�صي
من طالبات جامعة امللك في�صل.
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�أهمية الدرا�سة

الأهمية النظرية :تتمثل الأهمية النظرية لهذه الدرا�سة يف:
 -1توجيه نظر القائمني على مراكز التعلم الذاتي والإلكرتوين يف اجلامعات ويف املجتمع
ال�سعودي �إىل �ضرورة االهتمام بالتعلم الذاتي والتوعية ب�أهميته والتدريب على �أ�ساليبه.
 -2توفري معرفة نظرية عن التعلم الذاتي ومكوناته لفئة طالب اجلامعات ال�سعودية لتكوين
ال�شخ�صية الواعية التي تتواءم مع طبيعة املجتمع �سريع التغري واملليء بالتطورات التقنية
املتالحقة.
 -3تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية يف �أهمية املو�ضوع الذي تت�صدى ملعاجلته وهو درا�سة العالقة
بني التعلم الذاتي واتخاذ القرار ال�شخ�صي؛ حيث �أن الإن�سان هو املحور الرئي�سي لكل
جهود اململكة يف التنمية؛ لأنه هو املخطط واملنفذ والهدف لها ،لذلك الأبحاث التي ُتعنى
بتنمية مهارات الطالب و�صقله بخربات تفيده بعد التخرج من الأبحاث اجلديرة بالدرا�سة
واالهتمام.
� -4أهمية التعلم الذاتي ملفهوم التعلم مدى احلياة :طلب العلم والتعليم امل�ستمر واملتجدد مدى
احلياة  Life-long Learningكعملية منائية من �أجل تنمية الإمكانات واملوارد والقوى
الب�شرية ،و�صو ًال �إىل التنمية ال�شاملة زهران (.)2003
 -5مواجهة تزايد املعرفة وتراكمها ب�شكل مذهل؛ يف ع�صر التفجر العلمي املعريف ،وتغري �أمناط
التعليم والتدريب التقليدية وا�ستبدالها ب�أ�ساليب �إلكرتونية و�سريعة.
 -6ت�أثري التعلم الذاتي الإيجابي على عمليات تنظيم الفرد لذاته حيث يت�ضمن التعلم الذاتي:
التحكم الذاتي ،والتقييم الذاتي ،والر�ؤية الإيجابية للذات  ،والتدعيم الذاتي كامل
(.)2003
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فرو�ض الدرا�سة
 -1توجد عالقة موجبة ذات داللة �إح�صائية بني متغريي التعلم الذاتي ،واتخاذ القرار
ال�شخ�صي لدى طالبات جامعة امللك في�صل بعينة البحث.
 -2يوجد �إ�سهام ن�سبي ملكونات التعلم الذاتي للطالبات بعينة البحث على اتخاذ القرار
ال�شخ�صي لديهن.
 -3توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات اتخاذ القرار ال�شخ�صي بني مرتفعي
الأداء يف التعلم الذاتي ومنخف�ضي الأداء يف التعلم الذاتي ل�صالح مرتفعي الأداء.
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وتنبع �أهمية الدرا�سة التطبيقية من �أهمية متغرياتها حيث يعد التعلم الذاتي هو الأ�سا�س يف
التنمية ال�شخ�صية والتنمية املهنية وقد �أكدت العديد من الدرا�سات منها درا�سة جامع ()1983
�إىل �أهمية التعلم الذاتي ك�أ�سلوب من �أ�ساليب التدري�س يف �إعداد املعلم ،ذلك �أن ممار�سة
هذا الأ�سلوب �أثناء عملية الإعداد من �ش�أنها �أن تتيح الفر�صة �أمام الطالب املعلم ملمار�سة
هذا الأ�سلوب مع تالميذه م�ستقب ًال ،و�أكدت درا�سة ح�سن ( )1990فاعلية التعلم الذاتي يف
�إعداد املعلم وتدريبه ويف حت�سني العائد الرتبوي للطالب يف التخ�ص�صات املختلفة على م�ستوى
مرحلتي التعليم اجلامعي وما قبلها
و�أكدت درا�سات كامل ( ،)1988و( )2003على �أهمية التعلم الذاتي لتلبية متطلبات �سوق
العمل ،حيث يتطلب االنفجار التكنولوجي املعلوماتي تعلم مهارات نوعية وخا�صة ومتعددة
للغاية ال ي�ستطيع النظام التعليمي احلايل توفريها ،و�أكدت نتائج درا�سة ياركندي (� )2003إىل
حدوث حت�سن �إيجابي يف االجتاه نحو التعلم الذاتي لدى طالبات كلية الرتبية للبنات ودرا�سة
هاين ( )2012التي �أكدت �أن التعلم الذاتي هو �أحد �أبرز الأ�ساليب الفعالة يف مواجهة االنفجار
الكمي املتزايد يف املعرفة الإن�سانية ،ويف �إعداد املتعلم ليوا�صل تعليم نف�سه بنف�سه مدى احلياة.
ووي�ؤكد �صالح (� )2013أن “تنمية القدرة على اتخاذ القرار حلل م�شكالت احلياة اليومية
بات مطلب ًا حيوي ًا بعد ظهور امل�شكالت البيئية واالجتماعية واالقت�صادية وتعددها والتي يقابلها
املتعلم ب�صفة متكررة؛ حيث �أفرزت الثورة العلمية والتكنولوجية الكثري من املع�ضالت اجلديدة،
كما �أنها �أ�سهمت يف �سرعة التغري والتطور يف �شتى مناحي احلياة” (�ص .)59وت�ؤكد درا�سة
ياركندي (� )2003أن “التعلم الذاتي ي�سمح للمتعلم بتحمل م�سئولية اتخاذ قراراته التي تت�صل
باختيار الأ�ساليب �أو الأ�شكال املختلفة لتحقيق �أهدافه املتنوعة” (�ص  .)21وهذا يو�ضح �أهمية
الدرا�سات التي تربط بني التعلم الذاتي واتخاذ القرار .كما �أن املزيد من الدرا�سات يف هذا
املجال ت�سهم يف تنمية اجتاهات �إيجابية لدى طالب اجلامعات ال�سعودية نحو التعلم الذاتي
و�أ�ساليبه الأمر الذي �سينعك�س بالإيجاب بال �شك على حت�صيلهم الأكادميي كما �أنه ي�شجعهم
على اتخاذ قرار التعلم الذاتي – حتى ولو ملو�ضوعات ت�ستهويهم خارج اجلامعة  -وهو �أمر يف
حد ذاته يتطلب �شجاعة �أدبية كافية لديهم نابعة من فهمهم لفوائد التعلم الذاتي.
وهذا االنفجار املعريف الهائل حتم تزويد املتعلم مبهارات ذاتية متكنه من التعلم مبفرده
واكت�ساب املزيد من اخلربات خارج احلياة اجلامعية.
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م�صطلحات الدرا�سة:
التعلم الذاتي:

واع ومنظم
يعد التعلم الذاتي وفق ًا للمفهوم ال�سلوكي حماولة من الفرد للقيام ب�سلوك ٍ
الغر�ض منه االرتقاء ب�شخ�صية الفرد حتت الإ�شراف والتوجيه وميكن يف هذا الإطار تعريف
التعلم الذاتي على �أنه هدف يحققه الفرد خارج امل�ؤ�س�سات التعليمية عن طريق التعلم
اال�ستقاليل؛ وميثل الو�سيط الأ�سا�سي للتعلم الذاتي ما يكتب يف جماالت العلم ،والفن والأدب
وال�سيا�سة وغري ذلك ،وتعد ال�صحف والإذاعة والتلفزيون واملكتبات واملعار�ض وال�سينما
وامل�سرح وخمالطة �أ�شخا�ص على درجة من الوعي ،واللجوء �إىل الثقافة يف ميادين املعرفة
واخلربة وح�ضور املحا�ضرات من م�صادر التعلم الذاتي (حممد� ،2013 ،ص .)232
تعريفات التعلم الذاتيSelf Learning :

ي�شري زهران (� )2003إىل �أن هذا امل�صطلح يتداخل مع بع�ض امل�صطلحات مثل التعلم
املوجه ذاتي ًا  Self-Directed Learningوالتعلم املنظم ذاتي ًا Self-regulated Learning
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حمددات الدرا�سة:
تتمثل حمددات الدرا�سة يف �أنها:
 )1اقت�صرت على طالبات جامعة امللك في�صل؛ امل�ستوى الأول والثاين للدرا�سة؛ وقد كان
الرتكيز على هذه امل�ستويات لال�ستفادة من م�ستويات الدافعية واال�ستعداد للتعلم الذاتي يف
مقررات الدرا�سة لديهن باجلامعة.
 )2اقت�صرت على معرفة مكونات التعلم الذاتي وعالقته بالقدرة على اتخاذ القرار ال�شخ�صي
لدى الطالبات.
 )3ركزت على التوعية ب�أبعاد التعلم الذاتي باختالف املقررات الدرا�سية (دون التقيد مبقرر
درا�سي معني كمهارات عامة قابلة لالنتقال من مقرر لآخر) ومو�ضح ذلك يف الإطار
النظري للدرا�سة.
 )4اقت�صرت على طالبات من جامعة امللك في�صل كمثال للجامعات ال�سعودية فح�سب.
�أجريت خالل فرتة زمنية حمددة ،العام اجلامعي  1437الأمر الذي قد يتيح للطالبات
اال�ستفادة من تنمية وعيهن بالتعلم الذاتي ومكوناته خالل ما تبقى لديهن من وقت للدرا�سة
باجلامعة.
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والدرا�سة الذاتية  Self Studyوالدرا�سة امل�ستقلة  .Independent Studyوتدور كل هذه
امل�صطلحات يف معنى م�شرتك وهو قيام املتعلم باملجهود الذاتي بنف�سه يف عملية التعلم
(�ص.)19.
وقد عرف روزنربج ( Rosenberg )1965التعلم الذاتي على �أنه طريقة للتدري�س تت�ضمن
قيام كل تلميذ مب�شروع فردي ،وتكون فيه العالقة بني الطالب واملعلم عالقة فردية.
ويرى نولز ( Knowles )1975التعلم الذاتي على �أنه العملية التي ي�ستطيع بوا�ستطها
املتعلم �أن ي�أخذ بزمام املبادرة يف ت�شخي�ص حاجته للتعلم ،و�صياغة �أهدافه التعليمية ،وحتديد
م�صادر املعرفة ،وو�ضع خطة تعليمية مالئمة ،و�أخري ًا تقييم نتائج تعلمه.
وعرف بدوي ( )1978التعلم الذاتي ب�أنه طريقة الفرد املميزة يف التعلم التي جتعله من
تلقاء نف�سه ي�ستخدم الكتب والآالت التعليمية �أو غريها من الو�سائل ،ويختار بنف�سه نوع ومدى
الدرا�سة ،ويتقدم فيها وفق ًا ملقدرته دون م�ساعدة من �أحد.
ف�ضال عن تعريف زميرمان ( Zimmerman )1989للتعلم الذاتي على �أنه م�شاركة الطالب
معرفي ًا ودافعي ًا و�سلوكي ًا يف عملية تعلمهم م�شاركة ن�شطة بغية �إحراز �أهدافهم الأكادميية.
وتعرف ياركندي ( )2003التعلم الذاتي ب�أنه “العملية الإجرائية املق�صودة التي يحاول
فيها املتعلم بنف�سه �أن يكت�سب قدر من املعارف واملفاهيم واملهارات والإجتاهات م�ستخدم ًا
م�صادر تعلم متنوعة لتحقيق �أهداف وا�ضحة دون عون مبا�شر من املعلم ويتخلى فيها عن
�سلبيته ودوره كمتلقي للعلم لي�صبح �إيجابي ًا وم�شارك ًا فعلي ًا يف عملية التعلم” (�ص .)10
ويعرف كامل ( )2003التعلم الذاتي على �أنه “الرتكيز الفعال على �إجناز هدف ما من
خالل املقدرة على ممار�سة القابلية للتعديل املعريف للو�صول �إىل امل�ستوى الأمثل للأداء” (�ص
.)100
ويعرف زهران ( )2003التعلم الذاتي ب�أنه “عملية �إجرائية خمططة ومق�صودة يكت�سب
فيها املتعلم بنف�سه ومن خالل جهده الذاتي معارف ،ومهارات واجتاهات ،ح�سب برنامج،
وعن طريق توظيف تقنيات تربوية خا�صة مثل :التعلم املربمج ،واحلقائب �أو الرزم التعليمية،
واملوديوالت التعليمية ،والو�سائط املتعددة ،والتعليم والتدريب عن بعد ،والدرا�سة باملرا�سلة،
وا�ستخدام الكمبيوتر املعلم ،والتعلم بالإنرتنت” (�ص .)20-19
ويعرف ال�سعيد ( )2012التعلم الذاتي ب�أنه ن�شاط تعليمي يقوم به املتعلم مدفوع ًا برغبته
الذاتية بهدف تنمية ا�ستعداداته و�إمكاناته وقدراته مبا يحقق تنمية �شخ�صيته وتكامله ،عن
طريق االعتماد علي نف�سه والثقة بقدراته.
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خ�صائ�ص التعلم الذاتي:

من خ�صائ�ص التعلم الذاتي :تهيئة املواقف التعليمية ب�شكل ي�ستثري دوافع الفرد للتعلم
ويكفل له حرية االختيار بني البدائل ومن هذا املنطلق مهارة التعلم الذاتي لها عالقة باتخاذ
القرار ال�شخ�صي على �أ�سا�س �أن اتخاذ القرار يتطلب االختيار من بني البدائل ،ويزيد ذلك من
قدرات الفرد يف االعتماد على نف�سه للو�صول �إىل الأهداف املن�شودة .كذلك مراعاة الفروق
الفردية بني املتعلمني وال�سماح لكل فرد بالتعلم تبع ًا مليوله وا�ستعداداته وقدراته و�سرعته
الذاتية .وعدم ال�سماح للطالب باالنتقال من وحدة �إىل �أخرى قبل الت�أكد من �إتقانه للوحدة
ال�سابقة وو�صوله �إىل م�ستوى الأداء الذي حدده لنف�سه �سلف ًا ،كما �أن التعلم الذاتي تعلم ن�شط
يتطلب تفاعل املتعلم مع كل موقف تعليمي ب�صورة �إيجابية.
ويتحمل املتعلم م�سئولية اتخاذ قراراته التي تت�صل باختيار الأ�ساليب �أو الأ�شكال املختلفة
لتحقيق �أهدافه املتنوعة( .ياركندي� ،2003 ،ص .)21
ويتميز التعلم الذاتي كذلك كـ�أحد روافد التعلم الن�شط هو �أنه يتيح للمتعلم ال�سري يف
عملية التعلم وفق تنظيمه الذاتي ووفق �سرعته الذاتية يف التعلم وي�ضع اخلطة التي متكنه
من �إجناز مهمة التعلم وفق قدراته وبال�سيناريو املالئم له حتى النهاية ،كذلك ينمي التعلم
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وتعرف حممد ( )2013التعلم الذاتي ب�أنه» عملية �إجرائية مق�صودة يحاول فيها املتعلم
�أن يكت�سب بنف�سه القدر املقنن من املعارف واملفاهيم واملبادىء واالجتاهات والقيم واملهارات
م�ستخدم ًا �أو م�ستفيد ًا من التطبيقات التكنولوجية كما تتمثل يف الكتب املربجمة وو�سائل و�آالت
التعليم والتعيينات املختلفة» (�ص .)231
وت�شرتك تعريفات التعلم الذاتي كلها يف �أن التعلم الذاتي متمركز حول املتعلم ومن َثم
فاملتعلم �إيجابي ن�شط متفاعل يف موقف التعلم يحدد �أهدافه ويختار املحتوى التعليمي الذي
ينا�سبه وي�ؤدي ذلك لتنمية �شخ�صيته وي�سري املتعلم يف عملية التعلم وفق ًا ل�سرعته الذاتية،
م�ستخدم ًا امل�صادر والو�سائل املتاحة كافة ،وب�إر�شاد وتوجيه املعلم املي�سر وامل�سهل واملوجه.
وميكن ا�ستخال�ص تعريف �إجرائي للتعلم الذاتي من العر�ض ال�سابق :تعريف زهران
( )2003ب�أنه عملية �إجرائية خمططة ومق�صودة يكت�سب فيها املتعلم بنف�سه ومن خالل
جهده الذاتي معارف ،ومهارات واجتاهات ،ح�سب برنامج ،وعن طريق توظيف تقنيات تربوية
خا�صة مثل :التعلم املربمج ،واحلقائب �أو الرزم التعليمية ،واملوديوالت التعليمية ،والو�سائط
املتعددة ،والتعليم والتدريب عن بعد ،والدرا�سة باملرا�سلة ،وا�ستخدام الكمبيوتر املعلم ،والتعلم
بالإنرتنت” (�ص .)20-19
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الذاتي م�ستويات دافعية عالية وي�سد فجوة بني املحتوى النظري والتطبيقات العملية من خالل
قيام املتعلم بتنفيذ اخلطوات عملي ًا وكذلك ربط اخلربات ال�سابقة لديه باملادة اجلديدة للتعلم
الذاتي كما �أنه ي�سهم يف حدوث التعلم ذي املعنى من هذا املنطلق فهو يقع �ضمن �إطار النظرية
البنائية يف التعلم.
نظريات التعلم الذاتي

�أ�شهر هذه النظريات :نظرية زميرمان  Zimmermanوالنظرية البنائي؛ بالن�سبة لنظرية
زميرمان  Zimmermanوالذي يرى فيها �أن التعلم الذاتي يت�ألف من ثالث مراحل وهي:
( )1التدبر  :Forethought Phaseي�ؤ�س�س فيها الطالب الأهداف ،واال�سرتاتيجيات ،و�إظهار
االهتمام الداخلي ( )2التحكم الإرادي �أو الأداءVolitional Control or Performance
 :Phaseيطبق فيها املتعلم ا�سرتاجتيات التعلم الذاتي واملراقبة الذاتية مع الرتكيز على
تقييم اال�سرتاتيجيات واختيار �أف�ضل البدائل يف حتقيق الأهداف )3( .الت�أمل الذاتي Self-
 :reflection Phaseي�ستخدم فيها املتعلم ا�سرتاتيجيات التقومي ،وا�سرتاتيجيات التفاعل،
وحمددات النجاح والف�شل ،والعمل على مواءمة ا�سرتاتيجيات التعلم كلما دعت ال�ضرورة
()Zimmerman, 2000

�أما النظرية البنائية فقد تطورت مع �أبحاث فيجوت�سكي  ،Vygotskyوبرونر
و�أوزابل  Ausubelفيجوت�سكي  Vygotskyقدم املظهر االجتماعي يف التعلم البنائي .عرف
م�صطلح “املنطقة املحيطة من التعلم” ،التي تن�ص على �أن الطالب يف حل م�شكالتهم الفعلية
يتجاوزون قدراتهم النمائية م�ستغلني �أق�صى ما ميكنهم الو�صول �إليه من قدرات بالتعاون مع
�أقرانهم .بينما اجته برونر � Brunerإىل �ضرورة تغيري املناهج مرتكز ًا على فكرة �أن التعلم
عملية ن�شطة واجتماعية حيث يكون الطالب الأفكار واملفاهيم اجلديدة معتمدين يف ذلك على
معرفتهم احلالية� .أما �أوزابل  Ausubelفي�شري �إىل �أن املعنى يتكون عرب �صيغة من التمثيل
املتكافىء بني اللغة (الرموز) ،واملحتوى املعريف (العقلي) يف (ال�شريف� ،2012 ،ص .)25

Bruner

وثمة عمليتان �أ�سا�سيتان- :
اال�ستقبال  Receptionويتم توظيفها يف التعلم اللفظي ذو املعنى.
االكت�شاف  Discoveryومت�ضمنة يف تكوين املفاهيم وحل امل�شكالت.

ولكي يحدث التعلم ذو املعنى يجب �أن يكون لدى املتعلم بنا ٌء معريف متكامل وم�ستقر؛
وعندما يواجه املتعلم مادة جديدة غام�ضة ويكون غري قادر على ت�سكينها يف بنائه املعريف من

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

مهارات التعلم الذاتي:

ذكر جيبون (� Gibbon (1982ضرورة تعليم الطالب – قبل ا�شرتاكه يف التعلم الذاتي-
مهارات التدري�س نف�سها التي ي�ستخدمها املعلم يف التعليم التقليدي ،ومن هذه املهارات :الإدارة
والتخطيط والتنظيم ،والهدف من ذلك �أن يتعلم املتعلم الذاتي كيفية و�ضع خطة لنف�سه
وينفذها بنف�سه لتعلم املو�ضوع الدرا�سي امل�ستهدف ،والبحث عن م�صادر التعلم املنا�سبة له.
وقد حدد وود وماك كوردي ( Wood & McCurdy (1974ثمانية مهارات للتعلم الذاتي
لدى طالب اجلامعة وهي :مهارة اال�ستغالل الفعال لوقت الدرا�سة ،ومهارة العمل امل�ستقل بعيد ًا
عن �سيطرة املعلم ،ومهارة التخطيط للأن�شطة املتعلمة وجدولتها ،ومهارة ا�ستخدام ما �سبق
تعلمه ويرتبط مبو�ضوع الن�شاط ،ومهارة ا�ستخدام املواد والأدوات التعليمية املختلفة ،ومهارة
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خالل الربط بينها وبني املعارف ال�سابقة املوجودة �إليه ف�إنه يلج�أ �إىل التعلم الأ�صم الذي هو
بديل التعلم ذي املعنى.
وتظل هذه املادة متاحة من خالل التعلم الأ�صم وميكن كذلك �أن ت�سهم يف تكوين البناء
املعريف للمتعلم؛ �إذا �أتيحت لها بعد ذلك فر�صة اال�شرتاك يف مواقف التعلم ذو املعنى بعد
تكوين بناء معريف م�ستقر للمتعلم( .ال�شريف� ،2012 ،ص .)27
والتعلم الذاتي هو تعلم بنائي ذو معنى لأن قيام املتعلم بتحديد �أهدافه الذاتية يف عملية
التعلم يجعله يحدد النقطة التي ميكن �أن يبد�أ منها ل�سد الفجوة بني خرباته ال�سابقة ومو�ضوع
التعلم اجلديد وهذا يتطلب قدر منا�سب من الوعي الذاتي مبا ميتلكه املتعلم من معلومات
ومهارات وما يفتقر �إليه كذلك من املعلومات واملهارات بحيث يتخذ قرار البحث عن هذه
املعلومات واكت�ساب تلك املهارات ذاتي ًا من خالل مهام التعلم الذاتي املنا�سبة له وال يتقدم
يف موقف التعلم الذاتي �إال �إذا كان التعلم ذو معنى بحيث ينتقل من نقطة �إىل نقطة ب�سال�سة
– عندما يحدث الربط الذي ف�سرته النظرية البنائية -و�إذا واجه نقطة �صعبة يتوقف لطلب
امل�ساعدة من الآخرين.
وعلى الرغم من مميزات التعلم الذاتي العديدة ي�شري ن�شوان (� )1993إىل بع�ض عيوب
التعلم الذاتي :منها �أنه ال ي�صلح للتالميذ الذين يعانون �صعوبات يف القراءة �أو بطئ ًا يف
التعلم� ،أو الذين ال يتبعون الإر�شادات والتعليمات .كذلك ي�صعب ا�ستخدامه مع تالميذ املرحلة
االبتدائية ،كما �أنه ي�ضعف التفاعالت االجتماعية بني التلميذ واملعلم ،وبني التلميذ وزمالئه.
كما �أنه ال ي�صلح لكل املواد الدرا�سية :كالرتبية الريا�ضية اجلماعية والفن واملقررات التي
حتتاج عمل جماعي مبا�شر.
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البحث عن �إجابات الأ�سئلة ،ومهارة العمل وفق ًا ل�سرعة املتعلم الذاتية ،ومهارة ا�ستخدام مواد
و�أدوات املنهج املقرر بدون م�ساعدة املعلم.
وقدم ال�سنبل ( )1987جمموعة مهارات ت�ضمن جناح ممار�سة التعلم الذاتي يف احلياة
ب�صفة عامة وهي :مهارة التفكري والعمل امل�ستقل ،ومهارة حتمل م�س�ؤولية التعلم ،ومهارة
القراءة الذاتية املعتمدة على اال�ستيعاب ،ومهارة التلخي�ص وا�ستنباط الأفكار ،ومهارة اتخاذ
القرارات املتعلقة بالعملية التعليمية ،ومهارة تعرف امل�صادر املختلفة للح�صول على املعرفة،
ومهارة حل امل�شكالت ،ومهارة التقومي الذاتي املو�ضوعي.
ويحدد كري�ستودولو ( )Christodoulou, 2003, p.121-122مهارات التعلم الذاتي يف:
مهارات امل�شاركة بالر�أي ،ومهارة التقومي الذاتي ،ومهارة التقدير للتعاون ،مهارة اال�ستفادة من
الت�سهيالت املتوفرة يف البيئة املحلية ،ومهارة اال�ستعداد للتعلم.
وحدد وين و�آخرون ( Win, et al (2010خم�سة مكونات عاملية للتعلم الذاتي :هي
الدافعية ،واالختيار ،والتعاون ،والتوا�صل ،وتنظيم الذات ،وتقومي الذات.
�أ�ساليب التعلم الذاتي:

-1التعليم املربمج Programmed Instruction

�أ�سلوب يتعلم املتعلم يف هذا الأ�سلوب من خالل مادة تعليمية معينة وخربات �أعدت �إعداد ًا
خا�ص ًا؛ حيث يتم تق�سيم خربات التعلم �إىل عدة �أجزاء �أو �أطر.
-2التعلم باال�ستعانة باحلا�سب الآيل Computer Assisted Instruction

ويت�ضمن التحاور ،والت�شبيه ،واملحاكاة ،والتمرين ،والتدريب ،و�ألعاب الكمبيوتر التعليمية.

-3الدرا�سة امل�ستقلة Independent Study

يف هذه الطريقة يحدد املعلم واملتعلم الطرق املختلفة �أو املتنوعة التي يتعني على املتعلم �أن
ي�سلكها ،حتى يتمكن من حتقيق الأهداف املو�ضوعة ملقرر درا�سي معني.
-4املوديوالت التعليمية :يعتمد املوديول على التعلم الذاتي بحيث ي�سمح للمتعلم بالدرا�سة
الذاتية ح�سب قدرته وح�سب �سرعته يف التعلم (�صالح� ،2013 ،ص.)78-77
وميكن تبني تعريف �إجرائي للتعلم الذاتي تعريف زهران (“ )2003عملية �إجرائية
خمططة ومق�صودة يكت�سب فيها املتعلم بنف�سه ومن خالل جهده الذاتي معارف ،ومهارات
واجتاهات ،ح�سب برنامج ،وعن طريق توظيف تقنيات تربوية خا�صة مثل :التعلم املربمج،
واحلقائب �أو الرزم التعليمية ،واملوديوالت التعليمية ،والو�سائط املتعددة ،والتعليم والتدريب
عن بعد ،والدرا�سة باملرا�سلة ،وا�ستخدام الكمبيوتر املعلم ،والتعلم بالإنرتنت” (�ص.)20-19.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
مفهوم اتخاذ القرار

مهارات اتخاذ القرار:

يحددها كيبرن ( )1984يف“ :و�ضع اخليارات والبدائل واحللول ،وتقي ّيم اخليارات واحللول

املجلد  19العدد  4ديـ�سـمــبـر 2018

ويعرفه عبدون ( )1996ب�أنه “حل ينبغي الو�صول �إليه يف م�شكلة تعرت�ضه باالختيار بني
بدائل احلل املوجودة �أو املبتكرة وهذا االختيار يعتمد على املعلومات املوجودة لدى الفرد �أو التي
يجمعها ،وعلى القيم والعادات واخلربة والتعليم واملهارات ال�شخ�صية” (�ص.)378 .
ويعرفه �شعلة ( )2006ب�أنه “و�صول الفرد حلل للم�شكلة التي تعرت�ضه؛ وذلك يف �ضوء كل
من الإمكانات املتاحة ونظرته ال�شخ�صية ،بحيث يكون هذا احلل قابال للتطبيق والتنفيذ دون
�أن يرتتب عليه م�شكالت �أخرى (نف�سية �أو اجتماعية �أو اقت�صادية)” (�ص.)135 .
وتعرفه �صالح ( )2009على �أنه «اختيار الطالب الر�شيد واحلر بني جمموعة من البدائل
املطروحة عليه ،بعد فح�صها بدقة ،والتي فر�ض وجودها م�شكلة ملحة قد يتعر�ض لها يف حياته
اليومية ويحتاج �إىل حل للو�صول �إىل هدف وغاية مرغوبة يف ظل التحلي بالقيم والعقالنية».
(�ص.)66.
يعرف حنتول ( )2013اتخاذ القرار على �أنه “عملية �أو �أ�سلوب االختيار الر�شيد بني البدائل
املتاحة لتحقيق هدف معني ،وتعرف �إجرائي ًا بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب اجلامعي يف
مقيا�س اتخاذ القرار” (�ص.)184 .
وتعرف ال�سمارات ( )2013اتخاذ القرار ب�أنه» اتخاذ موقف �أو اختيار حل معني جتاه
ق�ضية معينة ،واختيار �أف�ضل البدائل املطروحة ،وميكن �أن ي�ستفيد الطالب من هذا احلل� ،أو
املوقف الذي تو�صلوا �إليه يف حياتهم العملية ،وقيا�س مدى امتالك الطلبة ملهارات اتخاذ القرار
بالدرجة التي يح�صلون عليها يف اختبار اتخاذ القرار ،وتتمثل مهارات اتخاذ القرار يف :مهارة
التو�صل للم�شكلة وحتديدها ،و�إدراك امل�شكلة ،وتعرف امل�شكلة ،ومن ثم حتديد البديل املنا�سب»
(�ص.)258 .
ويت�ضح مما �سبق �أن اتخاذ القرار يتطلب ممار�سة عدد من الن�شاطات الذهنية ،وذلك
لالختيار من بني البدائل املطروحة يف املوقف – الذي غالب ًا ما يكون م�شكلة من امل�شكالت -
لتحقيق �أهداف معينة ،و�أن املظهر الفريد يف اتخاذ القرار هو تعدد البدائل ،ويح�سم اتخاذ
القرار اختيار البديل املنا�سب يف �ضوء معايري معينة وقيم حتكم متخذ القرار ،وبالطبع يتطلب
ذلك درا�سة مت�أنية لإيجابيات و�سلبيات كل بديل من البدائل .ويتميز تعريف �شعلة ()2006
برتكيزه على نظرة الفرد ال�شخ�صية للم�شكلة والقرار وكذلك الإمكانات املتاحة.
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املقرتحة ،وحتديد امل�شكلة �أو املو�ضوع �أو الهدف ،وتوقع نتائج هذه اخليارات واحللول ،واختيار
احلل �أو القرار الأف�ضل” (�ص.)47 .
وحدد عبد القادر ( )1996عدد ًا من مهارات اتخاذ القرار منها« :النظر يف طبيعة امل�شكلة،
والنظر يف احللول البديلة ،والو�صول �إىل قرار ،واالجتاه �إىل العمل (التنفيذ)» (�ص-498 .
.)501
كما حددها املحيميد ( )2005يف اخلطوات التالية« :حتديد امل�شكلة ،وجمع املعلومات
الكافية عن تلك امل�شكلة �أو ذلك القرار الذي نريد اتخاذه ،وحتليل امل�شكلة ،وحتديد البدائل
املمكنة ،ودرا�سة البدائل وتقييمها ومقارنتها ،واختيار احلل املنا�سب ،والإعداد للتنفيذ” (�ص.
.)3
ويحددها حكيم ( )2008يف“ :حتديد امل�شكلة وحتليلها ،وجمع املعلومات الالزمة التخاذ
القرار ،وحتديد البدائل املالئمة حلل امل�شكلة ،وتقييم البدائل ،واختيار البديل املنا�سب ،وو�ضع
البديل (احلل) مو�ضع التنفيذ ،واملتابعة وقيا�س النتائج” (�ص.)6 .
وحتددها �صالح ( )2013يف :حتديد موقف اتخاذ القرار (حتديد امل�شكلة/الق�ضية) :هذه
اخلطوة تتطلب التعرف على امل�شكلة وحتديدها و�صياغتها �صياغة وا�ضحة وحمددة.
 جمع املعلومات والبيانات املرتبطة بامل�شكلة :تتطلب فح�ص جميع املعلومات ذات ال�صلةبامل�شكلة ،وحتديد من جتب ا�ست�شارته ،وطرق توفري املعلومات الالزمة.
 حتديد االختيارات �أو بدائل احلل :حيث يحدد متخذ القرار جميع البدائل التي ميكن �أنحتقق �أهداف القرار من خالل جمع البيانات ،وتخت�ص هذه املرحلة ب�إنتاج �أكرب عدد
للأفكار ي�ؤدي لتعظيم احتماالت الو�صول للحل الأمثل.
 تقومي البدائل املقرتحة والو�صول لأهدافها :يقوم متخذ القرار باختيار البديل الأمثلومراجعة الهدف من حل امل�شكلة ،درا�سة كل بديل وفق ًا للمعايري املطلوبة والتو�صل للبديل
الأن�سب الذي يحقق �أف�ضل النتائج.
 اختيار �أف�ضل البدائل (اتخاذ القرار) :يفكر متخذ القرار بدقة يف كل بديل ،ويفح�ص مزاياوعيوب كل بديل والآثار املرتتبة على اختياره (�ص.)77 .
ويت�ضح مما �سبق �أن مهارات اتخاذ القرار على امل�ستوى ال�شخ�صي تت�ضمن تطبيق هذه
املهارات على م�شكالت الطالب ال�شخ�صية لذلك ف�إنها تت�ضمن :مواجهة امل�شكالت ال�شخ�صية
(بخطواته) ،واال�ستقاللية يف اتخاذ القرار.

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

منهجية الدرا�سة و�إجراءاتها:
يتناول هذا اجلزء من الدرا�سة عر�ض ًا ملنهج الدرا�سة والعينة ،وو�صف ًا لأدوات الدرا�سة
والت�أكد من �صالحية الأدوات واملعاجلة الإح�صائية.
املنهج:
ا�ستخدام البحث املنهج الو�صفي االرتباطي والذي يعتمد على درا�سة الظاهرة وو�صفها
و�صف ًا دقيق ًا ويعرب عنها كما �أنه يقوم بتو�ضيح درجة تف�ضيل لدى عينة من الطالبات يف جامعة
امللك في�صل لأ�سلوب التعلم الذاتي وحتليل الأدبيات ذات ال�صلة مب�شكلة البحث ،وبناء �أدوات
البحث ،والتنظري للبحث احلايل ويف تف�سري ومناق�شة النتائج ومن ثم عر�ض و�صياغة النتائج
يف �ضوئها.
املجتمع والعينة:
تكون املجتمع الأ�صلي للبحث من جميع طالبات جامعة امللك في�صل ،وقد بلغ عددهن يف
العام اجلامعي  1437هجري ( )4599طالبة ،وقد ا�شتقت العينة ب�أ�سلوب غري ع�شوائي حيث
مت اختيار عينة من طالبات امل�ستوى الأول وهن طالبات يف بداية حياتهن اجلامعية لتوعيتهن
ب�أهمية التعلم الذاتي طوال الدرا�سة اجلامعية وتكونت العينة النهائية من ( )242طالبة من
طالبات كلية الآداب بجامعة امللك في�صل بن�سبة متثيل حوايل  ،%5وقد بلغ متو�سط �أعمارهن
� 18.6سنة بانحراف معياري قدره (.)0.23
الأدوات:

 -1مقيا�س التعلم الذاتي لطالب اجلامعات ال�سعودية:

جرى ت�صميم املقيا�س ال�ستخدامه بغر�ض حتديد مكونات التعلم الذاتي التي متتلكها
طالبات جامعة امللك في�صل بالعينة قيد البحث ،حيث �أن هذا املقيا�س يعد تقرير ًا ذاتي ًا للفرد
عن نف�سه� ،إذ �أنه يو�ضح يف كل مفردة الدرجة التي ي�شعر �أنها تنطبق عليه.
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وميكن تبني تعريف �إجرائي التخاذ القرار ال�شخ�صي هو تعريف �شعلة (“ )2006و�صول
الفرد حلل للم�شكلة التي تعرت�ضه؛ وذلك يف �ضوء كل من الإمكانات املتاحة ونظرته ال�شخ�صية،
بحيث يكون هذا احلل قابال للتطبيق والتنفيذ دون �أن يرتتب عليه م�شكالت �أخرى (نف�سية �أو
اجتماعية �أو اقت�صادية)”�( .ص)135 .
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ويختار الطالب الإجابة التي تنطبق عليه من بني خم�س بدائل :دائما– غالبا– �أحيانا–
قليال– �أبدا.
التحقق من �صالحية املقيا�س:
�صدق املقيا�س:

مت عر�ض مقيا�س التعلم الذاتي لطالب اجلامعات ال�سعودية على جمموعة من املحكمني
املتخ�ص�صني يف جمال القيا�س والتقومي وعلم النف�س الرتبوى وال�صحة النف�سية للت�أكد من
ارتباط املفردة بالبعد الذي تنتمى �إليه ومدى مالئمة ال�صياغة واللغة وقد بلغ عدد املحكمني
« »7ومت االبقاء على املفردات التي حققت ن�سب اتفاق  »%85ف�أكرث ،وقد ت�ضمنت ال�صورة الأولية
للمقيا�س من « »50مفردة ،وبناء على تعليمات ال�سادة املحكمني مت حذف املفردات التالية
لبعدها عن مو�ضوع املقيا�س ولتكرار معناها مع مفردات �أخرى هذه املفردات هي املفردات
�أرقام-46-44-43-42-39-37-36-33-32-31-29-25-24-23-22-12-9-6-4( :
 )50-47وبذلك تكونت ال�صورة التجريبية للمقيا�س من» »29مفردة فقط مت تطبيقه على عينة
ا�ستطالعية من طالبات كلية الآداب جامعة امللك في�صل قوامها ( )75طالبة.
ي�ؤكد وين و�شاي و�سن و�شو ( Win, Shi, Sun &Sho )2010على �ضرورة ح�ساب معامالت
التمييز ال�ستبيان قيا�س القدرة على التعلم الذاتي؛ حيث �أن متتع اال�ستبيان مبعامالت متييز
منا�سبة ي�سهم يف زيادة درجة الثقة يف قدرة املفردات على التمييز بني مرتفعي ومنخف�ضي
القدرة على التعلم الذاتي لذلك فقد مت ح�ساب معامل متييز مفردات ال�صورة التجريبية
للمقيا�س ( 29مفردة) ،وقد تراوحت قيم معامالت متييز مفردات مقيا�س مهارات التعلم
الذاتي بني ،0.2( :و)0.5
وقد كانت �أغلب معامالت متييز املفردات �أكرب من احلد الأدنى املقبول ملعامالت التمييز
والذي �أ�شار �إليه من�سي ( )2003وهو ( )0.2وقد مت ا�ستبعاد بع�ض املفردات وهي� :أرقام
 .26-21-19-8-2لأن معامالت متييزها �أقل من (.)0.2
النتائج اخلا�صة بالإجابة على ال�س�ؤال الأول :ما مكونات التعلم الذاتي لدى طالبات جامعة
امللك في�صل؟
مت با�ستخدام برنامج  SPSSيف �إجراء التحليل العاملي لبيانات مقيا�س التعلم الذاتي �صدق
التحليل العاملى اال�ستك�شايف وذلك عن طريق �إخ�ضاع م�صفوفة االرتباطات بني مفردات املقيا�س
( )24مفردة لعينة قوامها ( )242طالبة من طالبات كلية الآداب جامعة امللك في�صل .وات�ضح
بعد التحقق من ارتفاع معامالت االرتباط بني مفردات املقيا�س ،و�إجراء عدد من االختبارات

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية

جدول ()1
التباين الكلي املف�سر للتحليل العاملي اخلا�ص مبقيا�س التعلم الذاتي
اجلذور الكامنة االبتدائية
Initial Eigen values

العامل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

اجلذر
الكامن
4.422
1.740
1.486
1.416
1.296
1.182
1.135
0.967
0.934
0.829
0.789
0.771
0.713

ن�سبة التباين
املف�سر
18.425
7.248
6.193
5.901
5.399
4.926
4.730
4.029
3.894
3.454
3.286
3.212
2.972

ن�سبة التباين
املف�سر الرتاكمي
18.425
25.673
31.867
37.768
43.166
48.092
52.822
61.181
65.074
68.528
71.814
75.027
77.999

جمموع مربعات الت�شبعات امل�ستخل�صة بعد تدوير
املحاور (اجلذور الكامنة النهائية)
Rotation sums of squared Loadings

اجلذر الكامن
4.422
1.740
1.486
1.416
1.296
1.182
1.135

ن�سبة التباين
املف�سر
18.425
7.248
6.193
5.901
5.399
4.926
4.730

ن�سبة التباين
املف�سر الرتاكمي
18.425
25.673
31.867
37.768
43.166
48.092
52.822
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الأ�سا�سية للتحقق من �صالحية البيانات للتحليل العاملي .كما مت ح�ساب معامل “� ”K M Oأو
ما يطلق عليها معامالت “كايزر ماير �أولكن” ( )Keiser-Meyer Olkenللتحقق من كفاءة
ا�شتقاق العـينة� ،أو املعاينة  Sampling Adequacyفكان مرتفعا ( .)0.769وبذلك يكون قد
مت التحقق من �صالحية البيانات للتحليل العاملي ،والذي مت ح�سابه ب�أ�سلوب املكونات الأ�سا�سية
 ، Components Principalوقد �أف�ضى �إىل ا�ستخال�ص �سبعة عوامل .فكانت جميع الت�شبعات
دالة (احلد املقبول للت�شبع ( )0.30طبق ًا ملحك كيزر ،وكانت عدد العوامل امل�ستخل�صة ()7
عوامل ،وجذورها الكامنة �أكرب من الواحد ال�صحيح ،وف�سرت ( )%52.822من التباين الكلى
بني مفردات مقيا�س التعلم الذاتي.
وقد ُح ِ�سب قيمة اجلذر الكامن  ،Eigen Valueون�سبة التباين املف�سرExplained
 ،Varianceوكذلك التباين املف�سر الرتاكمي لكل عامل من العوامل امل�ستخل�صة بجذور كامنة
مقبولة وعددها ( )7عوامل .واجلدول ( )1يو�ضح قيم اجلذر الكامن ،والتباين املف�سر،
والتباين املف�سر الرتاكمي للعوامل امل�ستخل�صة بعد تدوير املحاور.
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جمموع مربعات الت�شبعات امل�ستخل�صة بعد تدوير
املحاور (اجلذور الكامنة النهائية)

اجلذور الكامنة االبتدائية
Initial Eigen values

اجلذر
الكامن
0.683
0.649
0.632
0.591
0.554
0.478
0.463
0.448
0.425
0.357

العامل
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ن�سبة التباين
املف�سر
2.844
2.703
2.633
2.462
2.309
1.993
1.931
1.867
1.772
1.486

Rotation sums of squared Loadings

ن�سبة التباين
املف�سر الرتاكمي
80.843
83.546
86.179
88.641
90.950
92.944
94.875
96.742
98.514
100.000

اجلذر الكامن

ن�سبة التباين
املف�سر

ن�سبة التباين
املف�سر الرتاكمي

ويت�ضح من اجلدول (� )1أن العوامل امل�ستخل�صة من التحليل العاملي اال�ستك�شايف بجذور
كامنة مقبولة (�أكرب من الواحد ال�صحيح) بلغ عددها  7عوامل ،وقد ف�سرت  %52.822من
التباين الكلي يف درجات �أفراد العينة يف مقيا�س مهارات التعلم الذاتي .وقد مت بعد ذلك
حتديد املفردات التي ت�شبعت على كل عامل من العوامل ال�سبعة املقبولة بعد التدوير بطريقة
الفارمياك�س.
جدول ()2
م�صفوفة الت�شبعات ملفردات املقيا�س على العوامل امل�ستخرجة
بعد التدوير بطريقة الفارمياك�س Varimax
رقم املفردة
45
34
18
28
15
16

1
0.632
0.602
0.6
0.598
0.503

العوامل امل�ستخل�صة بعد تدوير املحاور بطريقة الفارمياك�س
6
5
4
3
2

0.466

7

جملة العلوم الرتبوية والنف�سية
تابع جدول ()2

48
13
30
20
17
3
35
41
7
27
14
49
1
11
38
5
10
40

7

0.352
0.401
0.39
0.346
0.347
0.418
0.375
0.302
0.517
0.411
0.567
0.345
0.413
0.429
0.357

18.425

7.248

6.193

5.901

6.406

4.730

0.465
0.388
4.330

ويت�ضح من اجلدول (� )2أن املفردات �أرقام ()48-14-7-3-20—15-28-18-34-45
ت�شبعت بالعامل الأول وحده دون بقية العوامل وهي املفردات التي ت�صف قدرة الطالب على
و�ضع خطة للتعلم الذاتي وتنفيذ املهارة التي يتعلمها مبفرده واملحاولة مرة �أخرى يف حالة
الف�شل وحتفيز النف�س خالل مواقف التعلم الذاتي والتوا�صل عرب الإنرتنت مع اخلرباء فيما
يخ�ص مو�ضوع التعلم الذاتي وحتديد ما يلزم لالنتقال �إىل م�ستوى �أعلى يف الأداء وحتديد
الأخطاء وبذلك ميكن ت�سمية العامل الأول التقومي الذاتي ،كما ت�شبعت املفردات �أرقام (-13
 )41-35-17بالعامل الثاين وهي املفردات التي ت�صف قدرة الطالب على �أن ينفذ املهارة
مبفرده ويكرر املحاوالت ال�صحيحة لتنفيذها مرة �أخرى وا�ستخدام احلا�سب وتطبيقاته يف
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رقم املفردة

1
0.465

العوامل امل�ستخل�صة بعد تدوير املحاور بطريقة الفارمياك�س
6
5
4
3
2
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التعلم الذاتي واختيار مو�ضوع التعلم الذاتي بحرية بعيد ًا عن التقيد مبوا�ضيع الدرا�سة وبذلك
ميكن �أي�ض ًا ت�سمية العامل الثاين باال�ستعداد للتعلم.
املفردات ( )27-16ت�شبعت بن�سب مقبولة (�أكرب من  )0.3على العامل الثالث وهي
املفردات التي ت�صف قدرة الطالب على البحث عن مناذج حركية على مواقع االنرتنت لتنفيذ
املهارة عملي ًا واال�ستفادة من �شرح اخلرباء على اليوتيوب يف التعلم الذاتي وبذلك ميكن ت�سمية
العامل الثالث بالتعلم باال�ستعانة باالنرتنت.
املفردات ( )11-49ت�شبعت بن�سب مقبولة (�أكرب من  )0.3على العامل الرابع وهي
املفردات التي ت�صف قدرة الطالب على جمع بيانات عن مو�ضوع التعلم الذاتي مبفرده وتف�ضيله
وجود كتاب يت�ضمن �شرح تف�صيلي ملو�ضوع التعلم الذاتي الذي اختاره وبذلك ميكن ت�سمية هذا
العامل القراءة الذاتية املعتمدة على اال�ستيعاب.
املفردات ( )30-1ت�شبعت على العامل اخلام�س وهي املفردات اخلا�صة باتخاذ قرار التعلم
الذاتي واخبار الزمالء مبو�ضوع التعلم الذاتي ،وتقدمي ال�شكر لكل من ي�ساعد الطالب يف اتخاذ
قرار التعلم الذاتي وبذلك ميكن ت�سمية العامل اخلام�س باتخاذ قرار التعلم الذاتي.
املفردات ( )38-5ت�شبعت بن�سب مقبولة (�أكرب من  )0.3على العامل ال�ساد�س وهي
املفردات التي ت�صف قدرة الطالب االهتمام مبالحظات زمالئه عن مو�ضوع التعلم الذاتي
وتف�ضيل الكتب والربامج التعليمية التي بها �شرح �إجرائي خطوة خطوة وبذلك ميكن ت�سمية
هذا العامل امل�شاركة بالر�أي.
املفردات ( )40-10ت�شبعت بن�سب مقبولة (�أكرب من  )0.3على العامل ال�سابع وهي
املفردات التي ت�صف قدرة الطالب على التناف�س مع الزمالء يف مو�ضوع التعلم الذاتي
وا�ستخدام تطبيقات الكمبيوتر يف التعلم الذاتي وبذلك ميكن ت�سمية هذا العامل باال�ستفادة
من االمكانات املتاحة يف البيئة املحلية.
جدول ()3
�أبعاد البنية العاملية ملقيا�س التعلم الذاتي
م

البعد

1

التقومي الذاتي

2
3
4
5

اال�ستعداد للتعلم
اال�ستعانة باالنرتنت
القراءة الذاتية املعتمدة على اال�ستيعاب
اتخاذ قرار التعلم الذاتي

املفردات
-15-28-18-34-45
14-7-3-20-48
41-35-17-13
27-16
11-49
30-1

معامل االرتباط مع
الدرجة الكلية
0.878

م�ستوى
الداللة
0.01

0.619
0.545
0.452
0.291

0.01
0.01
0.01
0.05
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تابع جدول ()3
6
7

امل�شاركة بالر�أي
اال�ستفادة من امكانات البيئة املحلية

5-38
40-10

ويت�ضح من اجلدول (� )3أن التحليل العاملي �أ�سفر عن �سبعة عوامل �أمكن ت�سميتها وتف�سريها
ومثلت �أبعاد البنية العاملية للمقيا�س وملزيد من التحقق من التجان�س الداخلى للمقيا�س قام
الباحثان بح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني درجة كل بعد من الأبعاد ال�سبعة ملقيا�س مهارات
التعلم الذاتي بالدرجة الكلية وم�ستويات الداللة وهذا يت�ضح من خالل ا�ستعرا�ض نتائج اجلدول
ال�سابق الذي يو�ضح �أن قيم معامالت االرتباط بني �أبعاد مقيا�س التعلم الذاتي والدرجة الكلية
�أغلبها مرتفعة ودالة عند م�ستوى داللة 0.01
الثبات ُح ِ�سب الثبات على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )75طالبة من طالبات كلية الآداب
بجامعة امللك في�صل.
 -ثبات مفردات املقيا�س بطريقة �ألفا:

وقد بلغت قيمة معامل ثبات �ألفا الكلي للمقيا�س ( ،)0.774وقد تراوحت قيم معامالت
ثبات املقيا�س يف حالة حذف كل مفردة من املقيا�س مابني ،0.756( :و)0.773
�أي �أن القيم كلها �أقل من �أو ي�ساوى معامل ثبات �ألفا الكلي ،مما يدل على ثبات املفردات
واملقيا�س ككل ،حيث �أن حذف �أي مفردة ي�ؤثر �سلب ًا على املقيا�س ككل.
ثبات الأبعاد:

بنف�س الطريقة مت ح�ساب ثبات �أبعاد مقيا�س التعلم الذاتي بهدف التحقق من م�ؤ�شرات
الثبات وقد بلغت قيمة معامل ثبات املقيا�س ككل ( )0.599وفيما يلى جدول يو�ضح ثبات
املقيا�س.
جدول ()4
معامالت ثبات �أبعاد مقيا�س التعلم الذاتي
م�سل�سل
1
2
3
4

البعد
التقومي الذاتي
اال�ستعداد للتعلم
اال�ستعانة باالنرتنت
القراءة الذاتية املعتمدة على اال�ستيعاب

ثبات �ألفا
0.578
0.524
0.548
0.570

املجلد  19العدد  4ديـ�سـمــبـر 2018

م

البعد

املفردات

معامل االرتباط مع
الدرجة الكلية
0.459
0.539

م�ستوى
الداللة
0.01
0.01
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م�سل�سل
5
6
7

البعد
اتخاذ قرار التعلم الذاتي
امل�شاركة بالر�أي
اال�ستفادة من امكانات البيئة املحلية
ثبات املقيا�س ككل

ثبات �ألفا
0.596
0.569
0.550
0.599

يت�ضح مما �سبق ارتفاع قيم معامالت ثبات �أبعاد مقيا�س التعلم الذاتي لطالب اجلامعات
ال�سعودية.
 -2مقيا�س اتخاذ القرار ال�شخ�صي لطالب اجلامعة:

مت ت�صميم املقيا�س ال�ستخدامه بغر�ض قيا�س قدرة طالبات العينة على اتخاذ القرار
ال�شخ�صي.
ويطلب من كل طالب حتديد درجة موافقته على كل مفردة من مفردات يف املقيا�س على
تدريج خما�سي مكون من خم�س بدائل :موافق جدا – موافق – حمايد – �أرف�ض – �أرف�ض
ب�شدة.
�صدق املقيا�س:

مت عر�ض مقيا�س اتخاذ القرار ال�شخ�صي لطالب اجلامعة على جمموعة من املحكمني
املتخ�ص�صني يف جمال القيا�س والتقومي وعلم النف�س الرتبوى وال�صحة النف�سية للت�أكد من مدى
ارتباط املفردة بالهدف من املقيا�س ،ومدى مالءمة ال�صياغة واللغة وقد بلغ عدد املحكمني «»7
ومت االبقاء على املفردات التي حققت ن�سب اتفاق  »%85ف�أكرث ،وقد ت�ضمنت ال�صورة الأولية
للمقيا�س من  25مفردة ،وبناء على تعليمات ال�سادة املحكمني مت حذف املفردات التالية لبعدها
عن مو�ضوع املقيا�س ولتكرار معناها مع مفردات �أخرى هذه املفردات هي املفردات �أرقام21:
 24-22-23-25وبذلك تكونت ال�صورة التجريبية للمقيا�س من  20مفردة فقط مت تطبيقهعلى عينة ا�ستطالعية من طالبات كلية الآداب جامعة امللك في�صل قوامها ( )75طالبة.
ومت ح�ساب معامل متييز مفردات ال�صورة التجريبية للمقيا�س ( 20مفردة) ،وقد تراوحت
قيم معامالت متييز مفردات مقيا�س اتخاذ القرار ال�شخ�صي بني ،0.2( :و)0.449
وقد مت الإبقاء على املفردات التي معامل متييزها �أكرب من احلد الأدنى املقبول ملعامالت
التمييز والذي �أ�شار �إليه من�سي ( )2003وهو ( )0.2وقد مت ا�ستبعدت بقية املفردات وهي:
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ال�صدق العاملي:

ال�صدق :مت ا�ستخدام برنامج  SPSSيف �إجراء التحليل العاملي لبيانات مقيا�س اتخاذ
القرار ال�شخ�صي.
�صدق التحليل العاملى اال�ستك�شايف وذلك عن طريق �إخ�ضاع م�صفوفة االرتباطات بني
مفردات املقيا�س ( )9مفردات لعينة قوامها ( )242طالبة من طالبات كلية الآداب جامعة
امللك في�صل .وات�ضح بعد التحقق من ارتفاع معامالت االرتباط بني مفردات املقيا�س ،و�إجراء
عدد من االختبارات الأ�سا�سية للتحقق من �صالحية البيانات للتحليل العاملي .كما مت ح�ساب
معامل “� ”K M Oأو ما يطلق عليها معامالت “كايزر ماير �أولكن” (Keiser-Meyer
 )Olkenللتحقق من كفاءة ا�شتقاق العـينة� ،أو املعاينة  Sampling Adequacyفكان مرتفعا
( .)0.724وبذلك يكون قد مت التحقق من �صالحية البيانات للتحليل العاملي ،والذي مت
ح�سابه ب�أ�سلوب املكونات الأ�سا�سية ، Components Principalوقد �أف�ضى �إىل ا�ستخال�ص
ثالثة عوامل بعد تدوير املحاور تدوير ًا متعامد ًا بطريقة الفارمياك�س  .Varimaxفكانت
جميع الت�شبعات دالة (احلد املقبول للت�شبع ( )0.30طبق ًا ملحك كيزر ،وكانت عدد العوامل
امل�ستخل�صة ( )2عوامل ،وجذورها الكامنة �أكرب من الواحد ال�صحيح ،وف�سرت جمتمعة
( )%42.733من التباين الكلى بني مفردات مقيا�س اتخاذ القرار ال�شخ�صي.
وقد مت ح�ساب قيمة اجلذر الكامن  ،Eigen Valueون�سبة التباين املف�سر Explained
 ،Varianceوكذلك التباين املف�سر الرتاكمي لكل عامل من العوامل امل�ستخل�صة بجذور كامنة
مقبولة وعددها ( )2عوامل.
واجلدول ( )5يو�ضح قيم اجلذر الكامن ،والتباين املف�سر ،والتباين املف�سر الرتاكمي
للعوامل امل�ستخل�صة بعد تدوير املحاور.
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�أرقام  16-15-14-13-10-9- 8-7-6-5-3لأن معامالت متييزها �أقل من (.)0.2
وبالتايل مت ا�ستبعادها من التحليل العاملي:
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جدول ()5
التباين الكلي املف�سر للتحليل العاملي اخلا�ص مبقيا�س اتخاذ القرار ال�شخ�صي بعد تدوير املحاور
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اجلذور الكامنة االبتدائية

Initial Eigen values

العامل
1
2
3
4
5
6
7
8

ن�سبة التباين
املف�سر
28.030
14.703
9.600
8.681
7.795
7.203
6.814
5.241

اجلذر
الكامن
2.523
1.323
864.
781.
702.
648.
613.
472.

ن�سبة التباين
املف�سر الرتاكمي
28.030
42.733
64.266
72.948
80.743
87.946
94.759
100.000

جمموع مربعات الت�شبعات امل�ستخل�صة بعد تدوير
املحاور (اجلذور الكامنة النهائية)

Rotation sums of squared Loadings

اجلذر
الكامن
2.523
1.323

ن�سبة التباين
املف�سر
28.030
14.703

ن�سبة التباين
املف�سر الرتاكمي
28.030
42.733

ويت�ضح من اجلدول (� )5أن العوامل امل�ستخل�صة من التحليل العاملي اال�ستك�شايف بجذور
كامنة مقبولة (�أكرب من الواحد ال�صحيح) عددها عامالن ،وقد ف�سرت جمتمعة %42.733
من التباين الكلي يف درجات �أفراد العينة يف مقيا�س اتخاذ القرار ال�شخ�صي لطالب اجلامعة.
وقد مت بعد ذلك حتديد املفردات التي ت�شبعت على كل عامل من العوامل املقبولة بعد التدوير
بطريقة الفارمياك�س.
جدول ()6
م�صفوفة الت�شبعات ملفردات املقيا�س على العوامل امل�ستخرجة
بعد التدوير بطريقة الفارمياك�س Varimax

املفردات
18
17
20
19
1
4
11
12
2
ن�سبة التباين املف�سر

1
0.709
0.675
0.588
0.564
0.562
0.447
28.030

2

0.425
0.697
0.609
13.933
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 -ثبات مفردات املقيا�س بطريقة �ألفا:

وقد بلغت قيمة معامل ثبات �ألفا الكلي للمقيا�س ( ،)0.597وقد تراوحت قيم معامالت
ثبات املقيا�س يف حالة حذف كل مفردة من املقيا�س مابني ،0.552( :و)0.582
�أي �أن القيم كلها �أقل من �أو ي�ساوي معامل ثبات �ألفا الكلي ،مما يدل على ثبات املفردات
واملقيا�س ككل ،حيث �أن حذف �أي مفردة ي�ؤثر �سلب ًا على املقيا�س ككل.
الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية :ح�سب معامل ثبات املقيا�س ككل بطريقة �أخرى وهي
طريقة التجزئة الن�صفية وذلك با�ستخدام برنامج  SPSSالإ�صدار ال�ساد�س ع�شر وقد بلغت
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ويت�ضح من اجلدول (� )6أن املفردات �أرقام ( )12—1-4-20-17-18ت�شبعت بالعامل
الأول العوامل وهي املفردات التي ت�صف قدرة الطالب تقرير كيف يواجه م�شكالته ال�شخ�صية
ويتحمل نتيجة قراراته ال�شخ�صية و�أن يكون لديه ثقة كافية بالنف�س ملواجهة م�شكالته
ال�شخ�صية وذلك ب�أكرب عدد ممكن من البدائل املتاحة حلل هذه امل�شكالت ومن هذه امل�شكالت
حتديد طريقة اال�ستذكار واختيار املالب�س ال�شخ�صية وبذلك ميكن ت�سمية العامل الأول مواجهة
امل�شكالت ال�شخ�صية ،كما ت�شبعت املفردات ( )11-19-2بالعامل الثاين وهي املفردات التي
ت�صف قدرة الطالب على ا�ست�شارة الآخرين املقربني من الطالب يف اتخاذ �أي قرار يخ�ص
الطالب ومن ثم اتخاذ القرار الذي ينا�سبه حتى لو كان يتعار�ض مع �آراء الآخرين وعدم الهروب
من مواجهة امل�شكالت وبذلك ميكن ت�سمية العامل الثاين باال�ستقاللية يف اتخاذ القرار.
وت�ضمن بعد مواجهة امل�شكالت ال�شخ�صية املفردات �أرقام ( )20 ،18 ،17 ،12، 4 ،1ومعامل
ارتباط درجة البعد مع الدرجة الكلية ( ،)0.91وت�ضمن بعد اال�ستقاللية يف اتخاذ القرار
املفردات �أرقام ( ،)19 ،11 ،2ومعامل ارتباط درجة البعد مع الدرجة الكلية بلغ (.)0.545
ويت�ضح مما �سبق �أن التحليل العاملي �أ�سفر عن عاملني �أمكن ت�سميتهما وتف�سريهما ومثلت
�أبعاد البنية العاملية للمقيا�س وملزيد من التحقق من التجان�س الداخلى للمقيا�س مت ح�ساب
معامل ارتباط بري�سون بني درجة كل بعد من �أبعاد املقيا�س اتخاذ القرار ال�شخ�صي بالدرجة
الكلية وم�ستويات الداللة وهذا يت�ضح من خالل ا�ستعرا�ض نتائج اجلدول ال�سابق الذي يو�ضح
�أن قيم معامالت االرتباط بني �أبعاد مقيا�س اتخاذ القرار ال�شخ�صي لطالب اجلامعة والدرجة
الكلية كلها مرتفعة ودالة عند م�ستوى داللة .0.01
الثبات ُح ِ�سب الثبات لعينة ا�ستطالعية مكونة من ( )75طالبة من طالبات كلية الآداب
بجامعة امللك في�صل.
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قيمته بطريقة جتمان لعينة ا�ستطالعية مكونة من ( )75طالبة من طالبات جامعة امللك في�صل
( )0.622وهي قيمة منا�سبة جتعل الباحثان مطمئنان لثبات املقيا�س.
الأ�ساليب الإح�صائية:
ا�ستخدمت الأ�ساليب الإح�صائية التالية لأغرا�ض حتليل نتائج الدرا�سة:
 )1الإح�صاء الو�صفي لبيان خ�صائ�ص العينة مو�ضوع الدرا�سة ،وذلك اعتماد ًا على
املتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية.
 )2معامل االرتباط اخلطي ،وحتليل االنحدار وذلك الختبار �أحد فر�ضيات الدرا�سة.
 )3اختبار ت “ ”T-testالختبار داللة الفروق.
عر�ض النتائج ومناق�شتها:

النتائج اخلا�صة بالإجابة على ال�س�ؤال الثاين

ن�ص ال�س�ؤال الثاين على :ما العالقة بني التعلم الذاتي واتخاذ القرار ال�شخ�صي لدى
طالبات جامعة امللك في�صل؟
وللإجابة على هذا ال�س�ؤال مت اختبار �صحة الفر�ض الإح�صائي التايل:
“توجد عالقة موجبة ذات داللة �إح�صائية بني متغريي التعلم الذاتي ،واتخاذ القرار
ال�شخ�صي لدى طالبات جامعة امللك في�صل بعينة البحث”.
وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض مت ح�ساب معامل ارتباط بري�سون بني درجة الطالبات يف
كل بعد من �أبعاد التعلم الذاتي ودرجاتهن يف اتخاذ القرار ال�شخ�صي لعينة مكونة من ()242
طالبة واجلدول التايل يلخ�ص ذلك:
جدول ()7
معامل ارتباط بري�سون بني �أبعاد التعلم الذاتي واتخاذ القرار ال�شخ�صي
املكون
التقومي الذاتي
اال�ستعداد للتعلم
اال�ستعانة باالنرتنت
القراءة الذاتية املعتمدة على اال�ستيعاب
اتخاذ قرار التعلم الذاتي
امل�شاركة بالر�أي
اال�ستفادة من امكانات البيئة املحلية
الدرجة الكلية

قيمة بري�سون
0.152
0.168
0.126
0.09
0.0470.044
0.064
0.186

م�ستوى الداللة
0.05
0.01
0.05
غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة
0.05
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ويت�ضح من اجلدول �أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة �ضعيفة بني درجات الطالبات يف
الدرجة الكلية ملقيا�س التعلم الذاتي ودرجاتهن يف مقيا�س اتخاذ القرار ال�شخ�صي حيث بلغت
قيمة معامل ارتباط بري�سون ( )0.186وهي دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة .0.05
ووجدت كذلك عالقة ارتباطية موجبة بني درجة اتخاذ القرار ال�شخ�صي واملكونات الثالث
الأوىل للتعلم الذاتي وهي( :التقومي الذاتي واال�ستعداد للتعلم واال�ستعانة باالنرتنت) يف
حني كانت العالقة مع بقية املكونات �ضعيفة وغري دالة �إح�صائي ًا ،وت�ؤكد هذه النتيجة �أهمية
ومنطقية الربط بني املتغريين و�أن اتخاذ قرار التعلم الذاتي واختيار املو�ضوع وبذل املجهود فيه
لتعلمه يرتبط �إيجابي ًا با�ستقاللية الطالب ال�شخ�صية وقدرته على مواجهة م�شكالته ال�شخ�صية
وحلها؛ وهذا ال مينع ا�ست�شارة الآخرين واال�ستعانة بخرباتهم لكن تظل الر�ؤية الذاتية للطالب
هي احلا�سمة يف اختيار البديل املنا�سب حلظة اتخاذ القرار حلل امل�شكالت ال�شخ�صية او اتخاذ
قرار التعلم الذاتي وحتمل م�س�ؤولياته يف ذلك ال�صدد بكفاءة وقد �أكدت �صدق البنية العاملية
للمقيا�سني يف هذا البحث هذه الأبعاد وهذه التوجهات.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سات� :سبن�سر ( Spencer )1997التي و�أ�سفرت النتائج
فيها عن :وجود عالقة �إيجابية بني �أ�ساليب اتخاذ القرار وفعالية الذات .وفعالية الذات من
متغريات الذات التي ميكن �أن تكون م�ؤ�شر ًا للتعلم الذاتي.
وهناك بع�ض الدرا�سات الأخرى التي ربطت بني فعالية الذات والقدرة على اتخاذ القرار
مثل �أوكانبو و�أويو  )Akanbi & Oyewo (2011ودرا�سة رينك ورودينربج Renk and
 )Roddenberry (2010ودرا�سة ال�سيد وح�سنني ( ،)2013وحنتول ( )2013وذلك لأن
فعالية الذات متثل جمموعة املعتقدات التي يحملها الفرد عن نف�سه فيما يتعلق بقدرته على
تعلم �أو اداء �سلوك حمدد عند م�ستوى معني؛ فهي بذلك املعنى م�ؤ�شر مهم لقدرة الفرد على
التعلم ذاتي ًا.
واتفقت كذلك مع نتائج درا�سة عبد الرا�ضي( )2009التي ربطت التعلم الألكرتوين (ك�أحد
تطبيقات التعلم الذاتي) مبهارات اتخاذ القرار ،ودرا�سة هاين ( )2012التي ربطت بني التعلم
الذاتي واتخاذ القرار عند معلمي الأحياء يف املرحلة الثانوية وا�ستخدمت املنهج التجريبي،
وكذلك درا�سة حممدين ( )2012التي ربطت بني التعليم اال�سرتاتيجي واتخاذ القرار لدى
طالب املرحلة الثانوية.
وبذلك �أمكن الإجابة على ال�س�ؤال الثاين يف م�شكلة الدرا�سة و�أنه توجد عالقة ارتباطية
موجبة بني التعلم الذاتي واتخاذ القرار ال�شخ�صي لدى عينة من طالبات جامعة امللك في�صل.
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ن�ص ال�س�ؤال الثالث على :هل ت�سهم مكونات التعلم الذاتي للطالبات بجامعة امللك في�صل
يف التنب�ؤ باتخاذ القرار ال�شخ�صي لديهن؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال جرى اختبار �صحة الفر�ض الإح�صائي التايل:
“يوجد �إ�سهام ن�سبي ملكونات التعلم الذاتي للطالبات بعينة البحث على اتخاذ القرار
ال�شخ�صى” لديهن للتحقق من �صحة هذا الفر�ض ا�ستُخدم حتليل االنحدار املتعدد التدريجي
 ،Step- wise Multiple Regression Analysisواجلدولني التاليني يو�ضحان نتائج ذلك:
جدول ()8
نتائج حتليل تباين االنحدار للتعلم الذاتى على اتخاذ القرار ال�شخ�صي للطالبات
املتغري التابع
اتخاذ القرار
ال�شخ�صي

م�صدر
التباين
االنحدار
البواقي
الكلي

جمموع
املربعات
126.721
4353.697
4480.417

متو�سط
املربعات
126.721

درجات
احلرية
1
240
241

قيمة «ف»

الداللة
االح�صائية

6.986

0.01

18.140

يت�ضح من خالل نتائج جدول ( )8وجود ت�أثري دال اح�صائيا عند م�ستوى  0.01ملهارات
التعلم الذاتي على اتخاذ القرار ال�شخ�صى لطالبات جامعة امللك في�صل.
معامل التحديد �أو مربع معامل االرتباط املتعدد “ ”R2بلغت قيمته ( )0.028مما يدل
على �أن منبئات التعلم الذاتي «التقومي الذاتي ،اال�ستعداد للتعلم ،اال�ستعانة باالنرتنت ،القراءة
الذاتية املعتمدة على اال�ستيعاب ،اتخاذ قرار التعلم الذاتي ،امل�شاركة بالر�أي ،اال�ستفادة من
امكانات البيئة املحلية» تف�سر جمتمعة  %2.8من التباين يف اتخاذ القرار ال�شخ�صي (كمتغري
تابع) وهي بذلك تف�سر ن�سبة من التباين يف اتخاذ القرار ال�شخ�صي.
جدول ()9
يبني ملخ�ص نتائج حتليل االنحدار متعدد اخلطوات & املتعدد لال�سهام
الن�سبي ملكونات التعلم الذاتي يف التنب�ؤ باتخاذ القرار ال�شخ�صي
املتغري التابع

ترتيب املنب�أت

اتخاذ القرار
ال�شخ�صي

اال�ستعداد
للتعلم
التغري يف

Durbin-*1
Watson

1.59
ثابت االنحدار= 30.633

R2

0.028

قيمة معامل
االرتباط

مربع معامل
االرتباط

0.168

0.028

مربع معامل
االرتباط
املعدل
0.024

ن�سبة امل�ساهمة
%

معامل االنحدار
B

Beta

%2.8

0.276

R

R2

β
0.168

اخلط أ�
املعياري
4,259
قيمة «ت»
االنحدارية

الداللة

2.643

0.01
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يت�ضح من جدول ( )9ما يلي:
 -1وجود ت�أثري موجب دال �إح�صائيا عند م�ستوى داللة  0.01ملكونات التعلم الذاتي «التقومي
الذاتي ،اال�ستعداد للتعلم ،اال�ستعانة بالإنرتنت ،القراءة الذاتية املعتمدة على اال�ستيعاب،
اتخاذ قرار التعلم الذاتي ،امل�شاركة بالر�أي ،اال�ستفادة من امكانات البيئة املحلية» على
اتخاذ القرار ال�شخ�صي.
 -2وعليه ف�إنه ميكن عر�ض �صياغة معادلة االنحدار املتعدد التي تربط بني املنبئات «املتغريات
امل�ستقلة» وبني درجات اتخاذ القرار ال�شخ�صي «كمتغري تابع» يف ال�صورة التالية:

 -ال�صورة غري املعيارية

اتخاذ القرار ال�شخ�صي= ( 0.276التعلم الذاتي) .30.633 +

 -ال�صورة املعيارية

اتخاذ القرار ال�شخ�صي= ( 0.186التعلم الذاتي).
ويت�ضح من املعادلة االنحدارية �أن هناك ت�أثري موجب دال �إح�صائيا عند م�ستوى داللة
 0.01لال�ستعداد للتعلم على اتخاذ القرار ال�شخ�صي ،حيث �أن قدرة الفرد على حتديد امل�شكلة
التي ي�شعر ويعانى منها على امل�ستوى الفردي من خالل جمعه ملجموعة من البيانات واملعلومات
ذات ال�صلة مبو�ضوع امل�شكلة حتتاج منه حالة من التغلب على اخلوف الناجت من التفكري
مبفردة للو�صول �إىل جمموعة من البدائل لكى يختار من بني تلك البدائل البديل املنا�سب �أو
البديل املالئم للتغلب على تلك امل�شكلة واتخاذ القرار ب�شكل �شخ�صي ،ومن خالل تلك املرحلة
يف اتخاذ القرار ال�شخ�صي ي�صيب ويخط�أ الفرد ومن ثم يوظف عملية اال�ستعداد للتعلم يف
التحفيز الذاتي وحتويل فرتات القلق والف�شل �إىل حالة من التحدي للتغلب على الإحباطات
املتكررة ومن ثم يتخذ القرار ب�شكل �شخ�صي منفرد بعيد عن الإيحاءات ال�سلبية ،ومن ثم
يت�ضح �أن هناك عالقة ت�أثري وت�أثر بني اال�ستعداد للتعلم ومهارة اتخاذ القرار ال�شخ�صي.
ويتمثل اال�ستعداد للتعلم يف حالة تهي�ؤ نف�سي داخلي جتعل املتعلم يتغلب على اخلوف من
امل�شاركة يف موقف تعلم ذاتي مبفرده وقدرته على االحتفاظ مب�ستويات دافعية عالية على
الإجناز �أثناء فرتة التعلم الذاتي خا�صة يف الفرتات التي ال يح�صل فيها على دعم خارجي من
خرباء او معلمني ويتطلب ذلك املزيد من التثقيف له حول �أهمية التعلم ذاتي ًا يف ظل االنفجار
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جرى الت�أكد من ا�ستقاللية اخلط�أ عن طريق ح�ساب (دروين وات�سون) وبلغت قيمته ()1.59
وهى قيمة �أقل من القيمة اجلدولية عند م�ستوى داللة ( )0.05والتى ت�ساوى ( )1.78وبذلك
ف�إن االرتباط الذاتى غري متوفر يف هذه البيانات والأخطاء م�ستقلة ا�ستقالل ذاتي.

387

�إ�سهام مكونات التعلم الذاتي يف التنب�ؤ باتخاذ القرار ال�شخ�صي ...

388

�أ.د حممد فراج ,د .خالد ال�شريف

املجلد  19العدد  4ديـ�سـمــبـر 2018

املعريف الهائل الذي نعي�شه واحتياجه هو �شخ�صي ًا خلربات ومهارات حياتية رمبا ال يجدها يف
مقررات الدرا�سة اجلامعية الأكادميية وكذلك قدرته على حتمل تبعات اتخاذ قرار التعلم ذاتي ًا
وكذلك التغلب على �إحباطات النقاط ال�صعبة التي ت�ستوقفه �أثناء التعلم الذاتي.
ويعد اال�ستعداد للتعلم عامل مهم يف التنب�ؤ باتخاذ القرار ال�شخ�صي (�أعلى قيمة ملعامل
ارتباط من �أبعاد التعلم الذاتي يف عالقته باتخاذ القرار ال�شخ�صي) ولو نظرنا للتعريف
الإجرائي لال�ستعداد للتعلم جتده يف جوهره عملية اتخاذ قرار بامل�شاركة يف موقف تعلم
ذاتي لذلك فهو العامل احلا�سم يف التنب�ؤ بقدرة الطالبات على اتخاذ القرارات ال�شخ�صية
با�ستقاللية بعيد ًا عن ت�أثري الآخرين وهي عملية مرتبطة كمتغري ارتباط طردي مع القدرة
على التعلم الذاتي وهو �أمر منطقي فمن ميلك القدرة على التعلم ذاتي ًا ميكن �أن ينعك�س
ذلك �إيجابي ًا على ا�ستقاللية الفرد يف اتخاذ قراراته ال�شخ�صية لي�س يف التعلم فقط ولكن
يف كافة الأمور هذه النتيجة تتفق مع نتائج درا�سات :كري�ستودولو (Christodoulou (2003
حيث �أمكن ا�ستك�شاف القدرات الذاتية يف التعلم لدى الطالبات امل�شاركات يف البحث و�أمكن
ا�ستخال�ص �سبعة مكونات للتعلم الذاتي لديهن �أربعة من هذه العوامل مت�شابهة مع العوامل التي
ا�ستخل�صها كري�ستودولو وهي امل�شاركة بالر�أي والتقومي الذاتي واال�ستفادة من �إمكانات البيئة
املحلية واال�ستعداد للتعلم وهذه القدرات رمبا مل يكت�شفنها من قبل يف �أنف�سهن رغم ما لديهن
من لديهم خربات تربوية �سابقة.
واتفقت نتائج الدرا�سة احلالية مع نتائج درا�سة ح�سام والعبد اهلل ( )2012على طالب كلية
الرتبية ،ودرا�سة حممد ( )2013على طالبات كلية ريا�ض الأطفال؛ يف اخلروج مبكونات نظرية
للتعلم الذاتي واتفقت مع نتائج درا�سات :عبد الرا�ضي ( ،)2009ودرا�سة هاين (،)2012
وكذلك درا�سة حممدين ( )2012يف الربط بني التعلم الذاتي (ومكوناته) وعملية اتخاذ
القرار باختالف م�ستوياتها وهناك درا�سات اتفقت مع الدرا�سة احلالية يف العينة حيث كانت
على املجتمع ال�سعودي مثل درا�سة البنا ( )2013وياركندي ( .)2003ومن الدرا�سات التي
ربطت التعلم الذاتي بالتح�صيل اتفقت مع درا�سات جامع ( ،)1983وح�سن ( .)1990واتفق
البحث احلايل مع درا�سة فراج ( )2012يف �أن تنظيم الذات (وهو املظلة الأكرب للتعلم الذاتي)
كان منب ًئا جيد للتح�صيل الأكادميي؛ بينما كان منب ًئا جيد للقدرة على اتخاذ القرار ال�شخ�صي
يف الدرا�سة احلالية.
وبذلك �أمكن الإجابة على ال�س�ؤال الثالث يف م�شكلة الدرا�سة ،و�أنه بالفعل مكونات التعلم
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النتائج اخلا�صة بالإجابة على ال�س�ؤال الرابع

ن�ص ال�س�ؤال الرابع على :ما داللة الفروق يف اتخاذ القرار ال�شخ�صي بني مرتفعات
ومنخف�ضات الأداء يف التعلم الذاتي من طالبات جامعة امللك في�صل؟
للإجابة على هذا ال�س�ؤال مت اختبار �صحة الفر�ض الإح�صائي التايل:
“توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات اتخاذ القرار ال�شخ�صي بني
مرتفعي الأداء يف التعلم الذاتي ومنخف�ضي االداء يف التعلم الذاتي ل�صالح مرتفعي الأداء”
وللتحقق من �صحة هذا الفر�ض مت تطبيق اختبار ت لعينتني م�ستقلتني واجلدول التايل
يو�ضح نتائج هذا االختبار.
جدول ()10
لداللة الفروق بني املتو�سطات ملرتفعي ومنخف�ضي التعلم الذاتي يف اتخاذ
القرار ال�شخ�صي با�ستخدام اختبار “ت” وداللتها االح�صائية
املتغري
اتخاذ القرار ال�شخ�صي

التعلم
الذاتي
مرتفع
منخف�ض

العدد
146
96

املتو�سط
احل�سابي
35.7534
34.1146

االنحراف
املعياري
3.52050
5.15827

درجة
احلرية

قيمة ت

240

2.938

م�ستوى
الداللة
0.01
دال

ويت�ضح من اجلدول ( )10وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة  0.01يف
متو�سطات درجات اتخاذ القرار ال�شخ�صي بني مرتفعي التعلم الذاتي ومنخف�ضي التعلم الذاتي
ل�صالح املتو�سط الأكرب ( )35.75وهو اخلا�ص بدرجة مرتفعي التعلم الذاتي ،وبذلك ميكن
قبول الفر�ض الثالث ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة وين و�آخرين (Win et al )2010
التي �أكدت وجود متايز بني مرتفعي ومنخف�ضي الأداء على ا�ستبيان القدرة على التعلم الذاتي،
واتفق البحث احلايل مع بع�ض مكونات التعلم الذاتي التي �أ�شار �إليها وين و�آخرون (،)2010
وهي التقومي الذاتي ،وامل�شاركة بالر�أي ،والدافعية ،وهذه النتيجة ت�ؤكد �أن اتخاذ قرار التعلم
الذاتي (وهو من مكونات التعلم الذاتي) له ت�أثري �إيجابي على درجة اتخاذ القرار ال�شخ�صي
الأمر الذي ي�شري �إىل �أن مرتفعي القدرة على التعلم الذاتي لديهم �أف�ضلية يف مواقف مواجهة
امل�شكالت ال�شخ�صية (التي تتطلب اتخاذ قرار �شخ�صي) من منخف�ضي القدرة على التعلم
الذاتي .
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الذاتي �أ�سهمت يف التنب�ؤ باتخاذ القرار ال�شخ�صي لدى عينة من طالبات جامعة امللك في�صل
ولكن بن�سب متفاوتة.
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وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سات :عبد الرا�ضي ( ،)2009وهاين ( ،)2012وكذلك
درا�سة حممدين ( )2012يف الربط بني التعلم الذاتي (ومكوناته) وعملية اتخاذ القرار
باختالف م�ستوياتها (خا�صة امل�ستوى الذاتي �أو ال�شخ�صي).
وبذلك �أمكن الإجابة على ال�س�ؤال الرابع يف م�شكلة الدرا�سة و�أنه بالفعل توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات اتخاذ القرار ال�شخ�صي بني مرتفعي الأداء يف التعلم
الذاتي ومنخف�ضي الأداء يف التعلم الذاتي ل�صالح مرتفعي الأداء.
اال�ستنتاج والتو�صيات
فيما يخ�ص الإجابة عن ال�س�ؤال الأول يف م�شكلة الدرا�سة :ما مكونات التعلم الذاتي لدى
عينة من طالبات جامعة امللك في�صل؟
�أ�سفرت نتائج التحليل العاملي لبيانات تطبيق مقيا�س التعلم الذاتي على عينة قوامها
( )242طالبة من طالبات جامعة امللك في�صل عن ا�ستخال�ص �سبعة عوامل للتعلم الذاتي
بجذور كامنة مقبولة وقد مت حتديد املفردات التي ت�شبعت على العوامل بن�سب �شيوع مقبولة
وفق املحكات املذكورة يف �صدق مقيا�س التعلم الذاتي هذه العوامل �أمكن ت�سميتها وحتديدها
نظري ًا وفق ما انتهى �إليه الإطار النظري و هي :التقومي الذاتي ،واال�ستعداد للتعلم ،واال�ستعانة
باالنرتنت ،والقراءة الذاتية املعتمدة على اال�ستيعاب ،واتخاذ قرار التعلم الذاتي ،وامل�شاركة
بالر�أي ،واال�ستفادة من �إمكانات البيئة املحلية.
يبدو �أن اال�ستعداد للتعلم كان يف مقدمة العوامل التي ت�سهم بالتنب�ؤ باتخاذ قرارات �صائبة
من املتعلم على امل�ستوى ال�شخ�صي ،وكانت العوامل الثالثة الأوىل :التقومي الذاتي ،واال�ستعداد
للتعلم ،واال�ستعانة باالنرتنت ذات عالقات ارتباطية موجبة ودالة �إح�صائي ًا مع القدرة لدى
الطالبات على اتخاذ القرار ال�شخ�صي لديهن وهذه النتائج تدعو �إىل التو�صية مبا يلي:
 العمل على زيادة جهود اجلامعات يف ت�صميم وتطبيق مقايي�س اال�ستعداد للتعلم الذاتيخا�صة على الراغبني يف االلتحاق بربامج التعليم عن بعد والتعلم الإلكرتوين.
 �إتاحة بدائل للتعلم الذاتي يف اجلامعات ال�سعودية خا�صة مع زيادة �أعداد الطالب وتكد�سال�شعب والف�صول الدرا�سية يف الربامج النظامية؛ الأمر الذي ي�شعر الطالب �أحيان ًا �أنه
مل يتخذ قرا ًرا ذات ًيا بالتوجه نحو هذا النوع من التعلم بل �أجربته اجلامعة عليه حتت
�ضغط زيادة الأعداد بتحويل بع�ض ال�شعب واملقررات �إىل مقررات الكرتونية دون �أخذ ر�أي
الطالب .وهذه م�شكلة لأن الدرا�سة احلالية ي�ؤكد �أن اال�ستعداد للتعلم الذاتي عامل حا�سم
يف جناح الطالب فيه.
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 جهود التوعية ب�أهمية التعلم الذاتي مازالت �ضعيفة وحتتاج لتنظيم م�ؤ�س�سي خا�صة يف مرحلةالتعليم اجلامعي يف جامعة امللك في�صل وال يكتفى بجهود مركز التعلم االلكرتوين (ك�أحد
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 الرتكيز يف جهود تطوير التعليم اجلامعي على �إك�ساب �أع�ضاء هيئات التدري�س يف اجلامعاتيف اململكة ملهارات التعليم الذاتي حتى ي�ستخدموها بفعالية يف مقرراتهم لأن ذلك من �ش�أنه
�أن ينمي لدى طالبهم امل�س�ؤولية الذاتية عن عملية التعلم.
 حتتاج مكونات التعلم الذاتي املزيد من اجلهود البحثية يف جماالت درا�سية متنوعة خا�صةاال�ستعداد للتعلم لدوره يف اتخاذ قرار التعلم الذاتي كما و�ضحت نتائج الدرا�سة احلالية.
 نتائج الدرا�سة ت�ؤكد �أهمية اتخاذ القرار على امل�ستوى ال�شخ�صي يف مرحلة الدرا�سة اجلامعيةمبا فيها من خطوات وتوعية الطالب ب�أهمية التدريب على اتخاذ القرار على امل�ستوى
ال�شخ�صي لدى الطالب الذكور والإناث.
 �إجراء املزيد من الدرا�سات التي تربط بني التعلم الذاتي واتخاذ القرار على البيئة العربية ال�سيما يف املجتمع ال�سعودي لدى طالب اجلامعات ال�سعودية (ذكور�/إناث)
 املزيد من جهود التوعية ب�أهمية التعلم الذاتي يف برامج الإر�شاد الطالبي يف �سنوات الدرا�سةاجلامعية من خالل مراكز الإر�شاد والتوجيه النف�سي يف املجتمع ال�سعودي.
 املزيد من جهود التوعية بالو�سائل املتاحة للتعلم الذاتي وعدم ق�صرها على التعلم الإلكرتوينوتطبيقاته.
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