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  :  ــةـــمقدمــ

رن الماضي  تينيات الق ذ س دريجيا -تحولت األسس السيكولوجية للتعلم من من -ت

ة  ى المعرفي لوكية إل نفس ،الس م ال ي عل ة ف ورة المعرفي ى للث نوات األول الل الس وخ

ة) ١٩٨٠-١٩٧٠(التربوي  رات المعرفي ى دور المتغي ل  (كانت الدراسات تركز عل مث

ال ات واألس ة المعلوم رمعالج ات التفكي تعلم و عملي تراتيجيات ال ة واس  )يب المعرفي

رة و ة ) ١٩٩٠ -١٩٨٠(خالل الفت دمت الدراسات في مجال الدافعي ل الدراسات (ق مث

ة للمجال  )األھداف توجھات فعالية الذات واإلعزاءات و وعن مفھوم الذات  ة قوي دفع

أثي امم، المعرفي رات وت ذه المتغي ط ھ ة رب ا أر أوجد حاجة لدراسة كيفي ي واحدة منھ

   مـي للتعلــم الذاتــالتنظيوھذا ما دفع لظھور دراسات عن ، على نواتج التعلم

 Self-Regulated Learning. (Montalvo ,F.,& Torres, F., 2004, 

P.7) 
  

راث  و ى الت ديثا إل د دخل ح تعلم ق ذاتي لل وم التنظيم ال على الرغم من أن مفھ

ة راسخة وقديمة وھى أن التلميذ يجب أال يكون سلبي السيكولوجي إال أنه يتالءم وفكر

Passive  ا يجب أن يكون مشاركا نشطا من أجل  Active يتلقى المعلومات  وإنم

  ) ٢٠ص, ٢٠٠٠، إبراھيم أبو العال سوسن (. تحقيق أھدافه التعليمية
  

ذ  را يحدث للتلمي يس أم وم ل ذا المفھ ق ھ تعلم وف ه  ،وال و شيء يحدث ا ھ وإنم

ذ  ه  التلمي ط والبتعامل الالنش ي  فع ف التعليم ع الموق تخدم ، م ه يس ة في ات ذاتي عملي

ه  ينشط يحدد الكيفية التىه ووبيئت للمراقبة والتحكم في سلوكه دعم تعلم ر وي ا ويغي  ،بھ

  .التنظيم الذاتي للتعلم استجابة تكتسب بالتعلمو

(Ley,K., & Young, D., 1998, P. 43)  
  

  :ا أنهمھھأ بصفات من يتميزذاتيا  تعلمهنظم والتلميذ الذي  ي

ه ، ةيميالتعل هيحدد أھداف  -١ ا ذات تعلم ، ويدرك بھ أثر بجودة ال ل عن ووھو مسؤ ويت

 (Pairs,S. & Winograd,P., 2001,P.3)  .عملية تعلمه

ة وبنائي -٢ ة   Constructively ةيشارك بفاعلي وت في عملي انى ويك   يوجه ن  المع

 . ه بطريقة مؤثرةتفكيره وأحاسيسه وأفعال

     (Boekaerts, M.,& Corno, L., 2005, P.201) 

تعلم وحسب ليس مجرد مستجيب  -٣ ق استراتيجيات متنوعه تعمل لل دمج ويطب ل ي ب

مدخل إلى البحث: الفصل األول
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 (Linder,R. & Harris,B.,1993,P.2).     لى أكبر مدىإعلى تحسين أدائه 

رى   تعلم   أن   Mallach(1990)وي ذاتي لل يم ال ة التنظ ى ترجأھمي  ع إل

لية وؤمس تحمل تشجيع التلميذ على ف،   في التعلم ليةوؤعلى إظھار قيمة المس تركيزه 

  .قوة دافعة من أجل تحقيق الھدف تعلمه والمشاركة الفعالة في التعلم 

 ) ٢٠١ص،٢٠٠٠،الباسط إبراھيم لطفى عبد (
  

ن خالل عمليأساس ف لوكه  م ى س ذ عل يطرة التلمي تعلم  س ذاتي لل يم ال ة التنظ

ة ة الذاتي لوك   Self-monitoring المراقب ر الس ر أو تثي ى تستحض روط الت للش

ة  ة بنائي ة بطريق ر للبيئ تھدف والنظ تھدف    Structuringالمس لوك المس ھيل الس لتس

   )   Basavanna,M.,2000, P. 380 (   .والبعد عن السلوك غير المستھدف 
  

تعلم  ة يعلى صياغة نظر  هتعددمولقد عملت توجھات نظرية  ذاتي لل للتنظيم ال

ا  ة المنھ ة نظري ي ا    Social Cognitive Theory ةيالمعرف االجتماعي  لت

رضتو  Bandura)  (1986 صاغھا ل  فت ا بتفاع دد تبادلي اني يتح لوك اإلنس أن الس

ة ذاتي و ثالثة مؤثرات ھي العوامل الذاتية والعوامل السلوكية والعوامل البيئي التنظيم ال

ؤثرات من أجل  التيالعملية  ھو للتعلم  ك الم تحكم في تل بواسطتھا يحاول التلميذ أن ي

  .تحقيق أھدافه
  

د   ي تحدي ذ ف ا التلمي ي يتبعھ ة الت تعلم بالكيفي ذاتي لل يم ال ة التنظ تم نظري وتھ

ة  بة والمراقب تراتيجيات المناس ديل اإلس تخدام وتع ا واس يط لھ ه والتخط داف  تعلم أھ

ه  ا ل، الذاتية ألدائ درة منخفضا ووفق ع الق ذ مرتف د يكون تحصيل التلمي ة فق ذه النظري ھ

تحكم في  ى ال درة عل ة أو عدم الق بسبب الفشل في استخدام استراتيجيات تعليمية مالئم

    ) ١٣٩ص،أ٢٠٠٣،مصطفى محمد كامل .(الدافعية 
تعلم  ذاتي لل يم ال ف التنظ دة لتعري اوالت عدي د مح ه يتحدو وتوج د مكونات

ه منھو ف تعر اعمليات دى   Zimmerman(1989)ي ه م تعلم بأن ذاتي لل يم ال للتنظ

لوكية ة الس ن الناحي ذاتي م ه ال ة تعلم ي عملي ة ف ذ  بفعالي اركة التلمي  Behavioralمش

ة  ة Motivationalوالدافعي ا وراء المعرفي ة Metacognitionوم الل التغذي ن خ م

   (P. 329).الراجعة النشطة
     

التي   تلإلستراتيجيا اھتماما كبيرا ة يالمعرف االجتماعيةنظرية الو أعطت 

اء اكتساب  والتي ھي ،  يستخدمھا التلميذ لتنظيم تعلمه ة أثن ات موجھ ال وعملي أفع

االبحث عنوتشتمل على طرق لتنظيم المعلومات والمعلومات أو المھارات  ا  ھ وتحويلھ
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  )  ,.P.329) 1989,  Zimmerman,B .والتسميع واستخدام معينات الذاكرة 

يستخدمھا إلى أربع عشرة استراتيجية  Zimmerman (1989)و توصل    

تعلم  ة ال يم عملي ذ لتنظ ا التالمي تخدامذاتي ة باس ة المنظم  )SRLIS( أسلوب المقابل

Self-Regulated Learning Interview Schedule، وھذه االستراتيجيات ھي 

تراتيجية التق تراتيجيةيم ياس ذاتي واس ل و ال يم والتحوي دف التنظ داد الھ تراتيجية إع اس

ه يط لتحقيق ات والتخط ن المعلوم ث ع تراتيجية البح اظ  واس تراتيجية االحتف واس

جالت  تراتيجيةبالس ة واس أة  والمراقب تراتيجية مكاف ي واس ب البيئ ذات التركي ال

تراتيجية ادر  واس ن مص اعدة م ن المس ث ع تراتيجية البح تظھار و اس ميع واالس التس

 (P.337) . راجعة السجالتاجتماعيه واستراتيجية م
  

ديم يالتعلو  ات التقلي دارس والجامع ي الم اء  ف لوب اإللق ى أس د عل المعتم

ات عرض او ل لمعلوم ة يفش ي تنمي تراتيجيات ف تعلماس ذاتي لل يم ال الظروف  ،التنظ ف

ى الموجودة في الحصة ليست بالضرورة  دفع إل ةتنمت ارةيأو تطو ي ذه المھ د و ،ر ھ الب

د من  ذيأخأن  م يالتعلأن يكون من أھداف  تعلم كبع ذاتي لل المعلم في اعتباره التنظيم ال

ز تعلم وج ة ال اد عملي وى ءأبع ن المحت دمفي، م ات للت ق تخدام المعلوم ن اس ذ ع مي

  .راجعة ربطھا بمخرجات التعلم كتغذيةياإلستراتيجيات و

 (Linder,R.,& Harris,B.,1993, P.7)  
   

ادة و تزي ذ قاس و  Autonomyالل التالمي وم  ھ اسالمفھ ن  األس ر م لكثي

دين اغير الطرق  ة خالل العق خرين حيث التحول من الطرق آلالتقليدية للتعلم المقبول

تعتمد على تحكم التلميذ  ومع التسھيالت  التيإلى الطرق  المعلمتعتمد على تحكم  التي

  .يقدمھا الكمبيوتر لعملية التعلم يزداد استقالل التلميذ التي

(Akerlind, G.,& Trevitt, A. ,1999,P.96) 
  

ذ  و التعليم المباشر  يستطيع المعلم تحسين التنظيم الذاتي للتعلم لدى التالمي ب

ذ   إلستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم بشرح خصائص اإلستراتيجية موضحا للتلمي

تخدم   ف تس تراتيجية وكي تخدم اإلس ى ال تس تخدم ومت ى تس تخدام  ومت دة اس فائ

  . ية  ولماذا تكون فعالةاإلستراتيج

  (Hartley, K.,& Bendixen, L., 2000,P.1)  
  

ن و ى أن يمك تعلم  ينم ذاتي لل يم ال اعدبم،التنظ ذ ةس م لتالمي ي  هالمعل ف

اكتساب المعرفة عن الموضوعات  في  مع  استخدام  عمليات التنظيم الذاتي للتعلم
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تعلم   بيئة ذاتي لل ى التال عيشجوت ،تساعد على التنظيم ال ذ عل يم مي ذاتي والتقي وعي ال ال

ا  الذاتي لعمليات التعلم  دم نحو الھدف مم ومن ثم االعتماد على  النفس في مراقبة التق

ا يضمن  ةميذ بماوراء المعرفليؤدى إلى تحسن ضمني لوعى الت ووظائفه الشخصية بم

  (Zimmerman, B., 2002,P.69) .تحسن التحكم الذاتي
  

رريدمج  المعلم استرات كما تعلم في المق ذاتي لل ويعمل   يجيات التنظيم ال

طة تعلم أنش ذاتي لل يم ال ات للتنظ ن مكون ا م ا يناظرھ رر وم ربط موضوعات المق   ،ت

ي و تعلم ف ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ مين اس ررات التض ة و المق ات التعليمي واجب

دة عادياً في الكتب المدرسية أ ءامنزلية ليصبح تعليم االستراتيجية جزال اً وفائ كثر نجاح

  (Boekaerts. M., & Corno, L. ,2005, P.220) .للتنظيم الذاتي للتعلم
  

ور  و ا عرف  Butler (1998) بل دة  فيم ذه التوجھات في دراسات عدي ھ

تراتيجيا وي اس تعلم المحت  Strategic Content Learning   (SCL)ب

 ً ة وتعتمد ھذه الطريقة على عمل المعلم مع التلميذ تعاونيا ة مرن  الستكمال المھام بطريق

ة المھما فيھادعم ي ا  ةلتلميذ في تحليل المھمة الموكلة إليه ومتطلباتھا وترجم ومتطلباتھ

ذ لإلى المعرفة والمعتقدات الموجودة فعال لدى الت ذ حدد وي، مي األھداف المناسبة التلمي

ار اإلستراذالمرتبطة بأداء المھمة وال تيجية الستكمال ى سوف يستخدمه كأساس الختي

ه دد وي ھدف ذ ح رفيوالتلمي ة  ع ي أداء المھم اح ف ايير النج دة (مع ورة الجي ل الص مث

دافوي  )للمقال ذه األھ ق االستراتيجيات بطو ي،حدد االستراتيجيات المناسبة لتحقيق ھ

ألداء التي لطريقة ا فعالية  قيموي، المناسبة لتحقيق الھدف دير ،اتبعھا ل تعلم وي أنشطة ال

  )(Butler, D.,1998, P. 682 .اندماجه في المھامأثناء 
  

ه المرتبطة با إن التي الستراتيجيات تعليم التلميذ كيف يراقب مخرجات تعلم

ة تخدمھا ألداء المھم ة  اس ل كتغذي ةيعم اعد راجع اح تس ة للنج ار  هداخلي ى اختي عل

ة تراتيجيات البديل ع تكيي و االس ذاتي م الوعي ال تعلم ب ة ال تجابة لعملي ف االس

ة و استخدام اإلستراتيجيات و  ل المھم ة من تحلي اإلستراتيجيات  بداخل الحلقة الدائري

تعلم   cycleميذ في حلقة لدمج التمن أن ت بيئة التعلم البد ل و،المراقبة  ذاتي لل التنظيم ال

تعلم ات ال ذاتي لعملي يم ال ذاتي والتقي وعي ال د أن يكون و مع  تشجيع التلميذ على  ال الب

 ذميذ مما يعطى فرصة للتلميلصة لمراجعة أنشطة التعلم ومخرجاته من قبل التفيھا فر

  )(Butler,D.,2002B, P.82.بتغيير تعلمه ونقل النتائج إلى مواقف جديدة
  

ه و تعلم ل ذاتى لل يم ال ذ نحو التنظ دةتحول التلمي د مراحل ع م  أتب اھدة ث بالمش
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اً  لميذيشاھد التفي البداية ف ،المحاولة ثم التحكم الذاتي لوكاً منظم نموذجاً استراتيجيا وس

 ً ذا السلوك ته معرف مع  ذاتيا يعرض ف ماذا يراقب وكيف يراقب ومتى يراقب ثم يقلد ھ

ة  روف منظم ي ظ ه ف تقالً بنفس ارات مس ع  المھ ذه م ة ھ ى تھيئ درة عل اب الق اكتس

  .المھارات في ظروف متنوعة

 (Schunk, D.,& Zimmerman, B.,1995,PP.10-13)   
  

تخدام او وتر اس يلكمبي ت ف ى ال دف إل ة علم  يھ ذاتي لعملي ه ال  تعلم الالتوجي

طاً و ذ نش ون التلمي ى أن يك اعدة عل يالمس وين  ف هم يھافالمتك روق  بنفس ا الف مراعي

ذ ا التالمي ي  يمتلكھ ة الت ھم  ،الفردي ا يس ى تغيمم اعدة عل ي المس ة يف ير الطريق  الت

  (Akerlind, G.,& Trevitt, A. ,1999,P.96).التعلمنستخدمھا في عملية 
   

عب  ة التش ائط فائق ا   Hypermediaو الوس ن تكنولوجي دة م واح

ددة    على استخدام الكمبيوتر ،تجمع التى تعتمدالمعلومات  بين خصائص الوسائط المتع

Multimedia  ) وت ورة والص ة والص عب ) الحرك ة التش وص فائق والنص

Hypertext  د شكلعلى فيھا  م البياناتيتنظف ة  من عق وى    Nodesشبكة مكون تحت

ة  واد التعليمي ى الم ط   وعل د   Linksرواب ين العق ات ب ى عالق ير إل ين  أي  -تش ب

اتال ة  محتوي ون  لوصوال و  -التعليمي ات يك ى المعلوم ر إل ة غي ةبطريق -nonتتابعي

linear   فح  ب ى نصوص   Navigationتص روابط إل رىال طارو وأ  أخ ر  ب أكث

  (Hsiao, Y., 1997,P. 4). بعداً عن الموضوع الذي يتصفح تصاال أوإ
  

،  ةطريقة لتحسين مواقف التعلم المعروف ليست مجرد الوسائط فائقة التشعبو

دمجتيبيئة تعلم جديدة و مرنة  تلبى اح ھيبل  ذ وت ة  ھماجات التالمي  اكتسابفي عملي

   .تعليمي استخداموتدعم أكثر من ، المعلومات

) (Tricot, A., et. al., 2000,P.104  
  

زات  ى ممي ة تعط عب أداة تربوي ة التش ائط فائق ةو الوس تعلم  مھم ة ال لعملي

ةوتجعلھا  وتر التقليدي يم بمساعدة الكمبي  Computer  (CAI)تختلف عن برامج التعل

Assisted Instruction   تراتيجيات تخدام اس ين اس تخدامھا لتحس ررات اس ومب

  :أنھاالتنظيم الذاتي للتعلم  

ة -١ ر ؛ تعطى صيغا جديدة لتقديم المعرف ا يأخذ أكث ة فيھ ديم المعرف من صيغه  فتق

ة  ورة والحرك وت والص وتركالص الل الكمبي ن خ تعلم م ذه  وال ع ھ ل م بالتفاع

 (Boone, R., & Higgins, K.,1991, P.21).الوسائط
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دا ، لم في عمليات التعلم باختياره أكثر من مسار تع  مشاركة التلميذ الفعالة -٢ معتم

ابقة  ة الس تعلم و المعرف ل أھداف ال ا يسمح بدرجة من ،على عوامل متنوعة مث مم

  .التحكم في التصفح واالنتقال بين الموضوعات 

 (Moos, D.,& Azevedo,R.,2007,P.3)  
  

ادالموضوع  استكشافيستطيع التلميذ من خاللھا ف تعدد طرق التعلم -٣ ى  باالعتم عل

أكثر من طريق ة التى ،ةنفسه ب دينا عن الطريق ع أي ا نرف ذلك تجعلن ا  وھى ب دم بھ تق

ر و،ميذ لالمعلومات إلى الت راءةوترتيب  أهتعطيه مزيدا من التحكم فيما يق        .الق

(Hsiao, Y., 1997,P. 4)  
 

نفستسمح للتالميذ   -٤ ى ال اد عل ددة باالعتم ى موضوعات متع ا  بالوصول إل مم

ذ  متحررا في عالقت ة ويضمن يجعل التلمي د استجابة من ، التفاعله باآلل ذا يع وھ

  (Lu, G., et. al. ,1999,P.42) .البرنامج لحاجات التالميذ 
  

تعلم -٥ د ال ى  Individualization تفري اء عل ه بنفسه بن ذ  أھداف فيضع التلمي

ة والشروط  ذ ولكن تعطى البيئ م التالمي ى تعل تم السيطرة عل خبراته الدراسية وال ت

هالخاصة لل ة ، تعلم  ومھارات ائط فائق ن الوس ودا م يس مقص التعلم ل ل  ف عب ب التش

    (Lu, G., et. al. ,1999 ,P.42).المقصود ھم التالميذ
  
 

رامج ويمكن النظر إلى الوسائط فائقة التشعب على أنھا  ادم من الب الجيل الق

تنظيم  -معرفي ھا الؤسيطرة التلميذ على خبرات تعلمه فبنا زيادةالھادفة إلى  التعليمية

ا  ات فيھ أثيرا  -المعلوم تحكم وت ن ال دا م وفر مزي انية و ت ذاكرة اإلنس به ال يش

 (Yildirim, Z.,et. al.,2001,P.207).دافعيا
  

انوا من  ذ  يمكن أن يع ى أن بعض التالمي دة إل وتشير دراسات  وأبحاث عدي

ة ال ائط فائق ائص الوس تخدام خص ي باس انبھم  المعرف يم ج ي تنظ عوبات ف عب ص تش

  (Azevedo, R., et. al.,2004C, P.345) .والعمليات التعليمية الوسيطة
  

ة ف ه إعاق تج عن ة التشعب ين ات الوسائط فائق تعلم الموضوعات المعقدة في بيئ

Hindered   ى عدم ك يرجع إل ة بصفة أساسية وذل د تعليمي ى فوائ ونادرا ما يؤدى إل

د ذا ب ى فشل في إدراك الموضوع قدرة التلميذ على تنظيم تعلمه ذاتيا وھ ؤدى إل وره ي

ة   الذي يدرس  في الوسائط   Scaffoldsتضمين نسق للمساندة مما يظھر أھمي

   (Azevedo, R., et. al., 2004F,P.4).فائقة التشعب
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اندة إن  ق المس تراتيجيةنس اعد التت أداة اس ه لس يم تعلم ي تنظ ذ ف مي

ة الت ائط فائق رامج الوس ي ب دة ف ن أن للموضوعات المعق عب ويمك طة تش تخدم بواس س

  .في تطوير فھمه  ة التلميذالكمبيوتر أثناء عملية التعلم لمساعد والمعلم أ

 (Azevedo,R.,et. al., 2004F,P.4)  
 

  modeling أو النمذجة Coachingشكل من اإلرشاد نسق المساندة و 

في تنظيم ودعم  يستخدم، تدعم التلميذ في تطوير مھارات جديدة أو تعلم مفاھيم جديدة 

تعلم قريباوالمحافظة على أن يكون التلميذ ، استكشاف المعلومات دما ، من مسار ال وعن

زال إف Competenceيصل التلميذ إلى الكفاية  دعم ي ذ في تطوير ،ن ال ويستمر التلمي

  (McKenzie, 1999, P.2). مھاراته أو معلوماته باالعتماد على نفسه 
  

اندة التنظ دعم نسق المس تعلموي ذاتي لل ثالث  يم ال ذ ب ه التلمي ا يحتاج كم

ه اء كفايت ي بن اعدته ف ذ بمس م التلمي ادة فھ ن خالل زي ذاتي  ،طرق م تقالله ال اء اس وبن

ك ى ذل ه في  ،والتدريب عل ة  مع إنھماك ة االنفعالي ذ االجتماعي و دعم احتياجات التلمي

  (Azevedo, R., et. al. 2004G,P.4).عملية التعلم
 

  : إلى األسباب اآلتية الباحث بمشكلة البحثس إحساو يرجع 

  :االھتمام المتزايد  من الباحثين بالتنظيم الذاتي للتعلم ويبرز ذلك فى  : أوال            

ا بالتحصيل الدراسي   -١ ا ايجابي رتبط ارتباط تعلم ت إن استراتيجيات التنظيم الذاتي لل

از ةاأل وبإنج داف األكاديمي وث ف، ھ ض البح ت بع يل  ىمرتفعأن أثبت التحص

ن  ر م ة أكث ام األكاديمي تعلم ألداء المھ ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ تخدمون اس يس

ذاتي ف، منخفضي التحصيل  التنظيم ال د ب ئ جي ل بحث، التحصيل منب ) 1990(مث

Zimmerman,B. & Martinez-Pons,M  1990(وبحث (Pintrich, P. 

& De Groot, E.  ر و بحث ف ي فري ة حلم ) 1998(وبحث ) ١٩٩٥(اطم

Ablard,K.,& Lipchutz.R. ٢٠٠٢(و بحث زين حسن ردادى(.  
  

ا  -٢ ا إيجابي رتبط ارتباط تعلم  ت ذاتي لل ة    بالجوانب إن استراتيجيات التنظيم ال المعرفي

ةالمعرفة  ءوماورا د الحمي، والدافعي ا  في  بحث عزت عب د  دكم ، )١٩٩٩(محم

ال إسماعيل   .Mc Whaw, K. & Abrami, P.C)2001(وبحث  و بحث كم

د صفوت  بحث و)  ٢٠٠٢(وزين بن حسن ردادى )  ٢٠٠٠(عطية  اس محم إين

)٢٠٠٤(.  
  

ر   -٣ إن  استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم ترتبط إيجابيا بالمستويات العليا من التفكي
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ذكاء في  ى من  منخفضي ال ون أعل ذكاء والمتفوق استخدامھم والذكاء  فمرتفعو ال

ث ي  بح ا ف ة كم ه دال ذاتي بطريق يم ال تراتيجيات التنظ ) 1990(إلس

Zimmerman,B. & Martinez-Pons,M   ر ي فري ة حلم ث فاطم و بح

)١٩٩٥.  (  
  

يم ، و راً من وجد أفى ضوء خبرة الباحث كمعلم بمدارس التربية والتعل ن كثي

تعلم نال يستخدموالتالميذ  ذاتي لل م  استراتيجيات التنظيم ال اء تعلمھ داخل المدرسة أثن

التي  ةالطريقة التدخلي ولذلك سعى الباحث لمعرفة، يعتمدون على معلميھم فى التعلم و

ومن ثم اھتم ، يتبعھا المعلم لتحسين استخدام التلميذ الستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم 

التنظيم الذاتي  يساعد على تحسين استخدام التالميذ الستراتيجياتبرنامج بعمل الباحث 

ة تناولت  دال توجحدود علم الباحث  للتعلم وفي ذ دراسة عربي تحسين استخدام التالمي

  الستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم مع استخدام الوسائط فائقة التشعب
 

ييصمتفي البحوث السابقة وطرق ساليب أوتنوعت  رامج الت ى  م الب تھدف إل

  :فمنھا تعلم،للالتنظيم الذاتي وتنمية تحسين 

ى  - ت عل رامج عمل ذ ب يم التالمي ضتعل تعلم  بع ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ اس

  (1997)من األقران كما في بحث ةكاستراتيجية إعداد الھدف والبحث عن المساعد

Schwartz ,L., &Gredler,M  و بحثWinne(1997)   .  

كما في  بحث  للكتابة وقدمت بعض البحوث برامج تھدف إلى تحسين التنظيم الذاتي -

ال و الع راھيم أب ن إب ليمون ) ٢٠٠٠( سوس وب س م ميھ ث ري وبح

  .  Santangelo,T.,Harris,K.,&Graham   (2007)وبحث،)٢٠٠٣(

تعلم إلى تحسين التنظيم صممت برامج تھدف كما  - ذاتي لل يم  جعلمن خالل ال التعل

تعلم  ذاتي لل يم ال ل التنظ ى مراح ية  يراع ول الدراس ي الفص يم ف ج تعل و دم

ث   ي  بح ا ف ة  كم ررات التعليمي ي المق تراتيجيات ف  Butler(1998)اإلس

ث ث   ,Cennamo (2000)وبح  ,.Hofer, B.,& Yu,S  (2003)و بح

  .Cho,M  (2004)و بحث  .Lizarraga, M.,et. al (2003)وبحث
  

ا ائج :  ثاني ت نت ي درس وث الت ينالبح ين الجنس روق ب تخدام  الف ي اس ف

تراتيجيات ه إحصائي اس ر دال روق غي تعلم  كانت الف ذاتي لل يم ال ين  االتنظ ذكور (ب  -ال

ن حسن ردادى )  ٢٠٠٢(كما في بحث عادل محمد العدل )  اإلناث ) ٢٠٠٢(و زين ب

ائي ة إحص روق  دال دت  ف ين  اووج ذكور (ب اث -ال تراتيجيات )  اإلن تخدام  اس ى اس ف
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-Zimmerman, B.,& Martinezالتنظيم الذاتي للتعلم لصالح اإلناث كما في بحث

Pons, M. (1990)   ر د الباس) ١٩٩٥(و بحث فاطمة حلمي فري  طوبحث لطفي عب

راھيم  ث   )١٩٩٦(إب روق   Ablard,K.,& Lipchutz.R (1998)وبح ت الف وكان

  ).١٩٩٩(محمد  دلصالح  الذكور  كما في بحث  عزت عبد الحمي
  

ا  تخدام: ثالث دا باس ا متزاي ث اھتمام ظ الباح ة ال الح ى عملي وتر ف كمبي

أظھرت التعلم، تعلم  ف ة ال ي عملي ة التشعب ف ائط فائق ات الوس دا بتطبيق ا متزاي واھتمام

دة  ات عدي رادراس اف  أث ى استكش ذ عل جيع التالمي ى  تش عب عل ة التش ائط فائق للوس

ات  ردي ، المعلوم ط الف داعي النش تعلم اإلب ين ال يل و ،وتحس ة والتحص و الدافعي

 Harris (1988)معرفة المختلفة وتنمية اتجاھاتھم العلمية مثل بحث استرجاع أنواع ال

& Cady    ، ث ث   )Swan)1994وبح ،   Grill,& Wright)  1994(وبح

ث ث ، McCoy (1994)وبح ،   Ross,L. &Morrison)(1995وبح

ين   .Harding, et. al) 1995(وبحث د أم و بحث ، )١٩٩٥(و بحث زينب محم

اج و ن يد أب ود س رحي،) ٢٠٠١( ىمحم د ال عاد حسن عب وبحث ، )٢٠٠١( مو بحث س

ار د البيط دي محم ري، )٢٠٠١(حم د الك ة عب عد خليف ث س ، )٢٠٠١( مو بح

 ..Yildirim,Z., et. al)2001(وبحث
   

ى :  رابعا ة التشعب عل ة الوسائط فائق اختالف نتائج البحوث المرتبطة بفاعلي

 ,Ruggles (1995)فدراسة  التعليم التعلم والتحصيل  ومقارنتھا بالطرق التقليدية في 

C.,et. al. تعلم والتحصيل ى ال ة عل و دراسات  ,تظھر أن الوسائط فائقة التشعب فعال

ـ  دة ل ى  أن  Azevedoعدي ة التشتشير إل ائط فائق ب يمكن استخدامھا لتحسين عالوس

دة  م الموضوعات المعق ى تعل ار عل ف األعم ن مختل ذ م درة التالمي ادة تحصيل ق وزي

ة التشعب  .Yildirim,Z., et. al )2001(أما  بحث ، ميذالتال فيظھر أن الوسائط فائق

  .ليست فعالة على التعلم والتحصيل
 

ا  ى : خامس عب عل ة التش ائط فائق ة الوس ت  فاعلي ي تناول وث الت ائج البح نت

ذاتي  ى التنظيم ال أثير دال عل ا ت التنظيم الذاتي أشارت إلى أن الوسائط فائقة التشعب لھ

رامج لكي   تعلم مع االختالفلل ذه الب ا يجب إضافته لھ ذه البحوث حول م في نتائج ھ

ار ه فأش ون فعال ى   Azevedo (2001D)تك عب عل ة التش ائط فائق ة الوس ى فعالي إل

ده  ذ وليست مع أة بواسطة التلمي داف منش ون األھ تعلم شريطة أن تك ذاتي لل يم ال التنظ

ى إلى أن   Terry   (2002)مسبقا وأشار بحث ة عل الوسائط فائقة التشعب تؤثر بفعالي
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ه  ا تغذي تخدم معھ ا اس تعلم إذا م ذاتي لل يم ال ة التنظ ت Feedback راجع يم للوق وتنظ

ى  Azevedo et.al (2003D)وبحث   et. al.(2002C) Azevedoوأشار بحث إل

يم اإلستراتيج ة تعل تعلم في حال ذاتي لل ية أن الوسائط فائقة التشعب تؤثر على التنظيم ال

SI أشار بحث و(2003A) Azevedo, R., & Cromley, J.    رامج ى أن ب إل

ى التنظيم  دريب عل ة الت تعلم في حال ذاتي لل الوسائط فائقة التشعب تؤثر على التنظيم ال

داد الھدف ، SRL_T الذاتي للتعلم  ة إع ات كعملي ى بعض العملي ل  أو التدريب عل مث

  . Azevedo (2002B)بحث 
  
  

اندة ف في نتائج اختال : سادسا الدراسات إلى تناولت تأثير تضمين نسق المس

ى   - وجوده أو عدم وجوده -مع الوسائط فائقة التشعب  ال عل ونوع نسق المساندة الفع

تعلم  ذاتي لل ا فى   التنظيم ال بحث ،و   .Azevedo, R. et. al  (2003D)  بحثكم

(2003C) Azevedo, R., et. al.  بحثو(2003B) Azevedo, R. et. al.  

 .Azevedo, R., et  (2004F)بحثو  .Azevedo, R., et.al (2004G)بحثو

al.    بحثو(2004C)  Azevedo, R., et. al.  .  
  

وى  دعم وتق ة التشعب التي ت دة تصورا للوسائط فائق كما قدمت دراسات عدي

ل بحث تعلم مث ذاتي لل   ,Hadwin,F,& Winne,P) 2001(استراتيجيات التنظيم ال

د CoNote2 الذين طورا برنامجا يسمى   تعلم اعم ل ذاتي لل خالل تنظيم ن ملتنظيم ال

اندة  قا للمس امج نس تعلم مع تضمين البرن ذاتي لل المحتوى التعليمي بما يدعم  التنظيم ال

ذلك بحث،  &,.Schunk, D (1998) و بحث  Ertmer, Schunk, (1997) ك

Ertmer,P.,   2000( وبحث (Oliver,K.,& Hannafin,M .  

  

  :مشكـــلة البحـــث 

  :مما سبق تتضح

تعلم  -١ ة ال ات عملي ى مخرج ا عل تعلم وأثرھ ذاتي لل يم ال تراتيجيات  التنظ ة إس أھمي

  .  وضعف االھتمام بھا من قبل المؤسسات التعليمية

ة التشعب  -٢ ة استخدام الوسائط فائق يوجد تباين في نتائج األبحاث التي درست فاعلي

  .يات التنظيم الذاتي للتعلم على استراتيج

ات  -٣ د دراس اث وأال توج م الباحث  –أبح دود عل ي ح تخدام  –ف ة اس ت فاعلي تناول

  .الوسائط فائقة التشعب على استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم في البيئة العربية 
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ى  -ذكر(يوجد تباين في نتائج األبحاث التي بحثت الفروق بين الجنسين   -٤ في ) أنث

  . ستخدام استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلما
  

ر  ل في دراسة أث ان مشكلة البحث الحالي تتمث ك ف امج وعلى ذل يستخدم برن

ة  ذ المرحل دى تالمي تعلم ل ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ ى اس ة التشعب عل ائط فائق الوس

  : اآلتيةفي التساؤالت  مشكلة البحثويمكن تلخيص ،اإلعدادية 
  

ر -١ ا  أث مال م تخدمھا المعل ي يس ة الت ع  طريق تخد م ة التشعب ااس ائط فائق ي م الوس ف

  . على استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية عليمالت
  

  . الجنس  باختالف  نظيم الذاتي للتعلماستراتيجيات التھل يختلف استخدام   -٢

  

  : أھــداف البحـــث 

ى برنامج ي معرفة أثر لإيھدف ھذا البحث  ة التشعب عل يستخدم الوسائط فائق

ة ة اإلعدادي ذ المرحل دى تالمي تعلم ل ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ ك ،اس ن ذل ويتفرع م

  : ةاألھداف الفرعية اآلتي

ذ  -١ اعدة التالمي م لمس تخدمه المعل امج  يس داد برن ين علإع تخداي تحس  ھمماس

ة التشعب  إعدمع  ستراتيجيات التنظيم الذاتيال دعم  الاد وسائط فائق ذاتي ت تنظيم ال

 .للتعلم 
  

 تحسين استخدام  في –ستخدم الوسائط فائقة التشعب الذي ي  -أثر البرنامج  معرفة -٢

    .لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلمالتالميذ إل
 

ة  -٣ ين معرف ين الجنس روق ب ر(  الف ى -ذك ي ا) أنث تخدام ف يم  س تراتيجيات التنظ اس

  .الذاتي للتعلم 

  

  

  

  :أھميـــة البحـــث  

  :تتضح أھمية البحث الحالي من خالل ما يأتي 

تعلم البحث  موضوع -١ ذاتي لل د ،وھو استراتيجيات التنظيم ال د تفي ذي ق في  نتائجهال

ذ إلستراتمعرفة أنسب  م لتحسين استخدام التالمي يجيات الطرق التي يستخدمھا المعل

 .التنظيم الذاتي للتعلم 
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امج  يستخدم -٢ ى دعم  وتحسين  في حجرة الدراسة  توجيه المعلمين لبرن يعمل عل

 .استخدام التلميذ الستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم
  

ين  -٣ ه المعلم ى توجي ة  إل ى عملي ا ف ة التشعب وتوظيفھ ائط فائق تخدام الوس دة اس فائ

  .اتيجيات التنظيم الذاتي للتعلمالتعلم لتحسين ودعم  استر
 

ذاتي الناتج -٤ من استخدام الوسائط  ةدعم وتقوية برامج التعلم عن بعد واالستقالل ال

لما يسمى بالتعلم عن  ةوالدعوات الھادف ةفمع تنامي التوجھات التربوي،فائقة التشعب 

د ر أھمي بع االا ةتظھ ق  مھتم تعلم وتطبي ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ رامج باس ب

د أن ، للكمبيوتر واإلنترنت في عملية التعلم ه الب فإعداد التلميذ للتحكم فى عملية تعلم

ارف  ائق والمع ن الحق ة م ذ مجموع يم التالمي ن تعل ديال ع ا ب دفا تربوي ون ھ يك

  .واسترجاع ھذه الحقائق 

  

  :حـــدود البحــــث

  :اآلتيةيتحدد البحث الحالي بالحدود 

ة -١ دود الزمني ر :الح ث  ىأج ي البح ل الدراس الل الفص ي اخ ام الدراس اني للع لث

 .م  ٢٠٠٥/٢٠٠٦

ا البحث الحالي  ىأجر :الحدود المكانية -٢ دارس إدارة أبوحم ة بمحافظة  دبم التعليمي

 .الشرقية 

 .استخدم البحث المنھج التجريبي  :  الحدود المنھجية-٣

ه البحث : الحدود البشرية -٤ ذا  )٧٦(من   تكونت عين ذ الصف األول متلمي ن تالمي

ذا ٣٨( ضابطه  إلى مجموعتين األولى  ةمقسم  االعدادى ة  ،)تلمي ة تجريبي       والثاني

 .   )تلميذا ٣٨( 

  :اآلتيةاألدوات استخدم الباحث  : من حيث األدوات -٥

  .إعداد فاطمة حلمي فرير -مقياس التنظيم الذاتي للتعلم  -ا  

ة -ب  درات العقلي اس الق ن عم مقي ن ١٤ -١٢ر م اروق-  ةس داد ف ا إع د الفت  حعب

  .موسى

  إعداد الباحث-      وسائط فائقة التشعب  ال برنامج يستخدم - ج

  

  :البحـــث ات ــمصطلح
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  Self-Regulated Learningالتنظيم الذاتي للتعلم  -١

لوكية  ة الس ذاتي من الناحي ه ال ھو مدى مشاركة التلميذ بفاعلية في عملية تعلم

Behavioral   والدافعية Motivational وراء المعرفة  وماMetacognition   من

 .خالل التغذية الراجعة النشطة 

(Zimmerman, B., 1989,P. 329)    
 
  

تعلم  -٢ ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ   Self-Regulated  Learningاس

Strategies  

ارا اء اكتساب المعلومات أو المھ ة أثن ات موجھ وتشتمل ، تھي أفعال وعملي

رق  ى ط اتلتنعل يم المعلوم ث ظ اعن والبح ذاتي ، ھ ميع ال ات ،والتس تخدام معين واس

     (Zimmerman, B., 1989, P. 329).ومراقبة الذات لتحقيق الھدف، الذاكرة
   

   :و استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم  التي يستخدمھا البحث الحالي ھي

  Strategy    Self-Evaluation  استراتيجية التقييم الذاتي -١

  .يم لجودة ما يؤديه من أعماليإلى قيام التلميذ بالتق وتشير

ل -٢  يم والتحوي تراتيجية التنظ  Organizing and Transforming اس

Strategy   واد مني للم ريح أو ض ب ص ادة ترتي ذ بإع ام التلمي ى قي ير إل وتش

  .التعليمية ليحسن من تعلمه

داد الھ -٣ تراتيجية إع يطاس  Goal-Setting and Planning دف والتخط

Strategy   ة داف فرعي ة أو أھ داف تعليمي ع أھ ذ بوض ام التلمي ى قي ير إل وتش

  .والتخطيط من أجل تتابع وتزامن واستكمال األنشطة المرتبطة بتلك األھداف

 Strategy  Information Seeking استراتيجية البحث عن المعلومات -٤

ى المعلومات المرتبطة وتشير إلى الجھود ال أمين حصوله عل ذ لت تي  يبذلھا التلمي

 .بالمھمة المستقبلية من المصادر غير االجتماعية

ة -٥ جالت والمراقب اظ بالس تراتيجية االحتف  &Keeping records اس

Monitoring  وتشير إلى الجھود التي  يبذلھا التلميذ من أجل تسجيل األحداث

  .والنتائج 

   Environmental Structuring Strategyلتركيب البيئياستراتيجية ا -٦

ر  ه أكث وتشير إلى الجھود التي  يبذلھا التلميذ من أجل تنظيم بيئة تعلمه لجعل تعلم

  .هوھذا يتضمن إما تنظيم لبيئة التعلم المادية أو غيرا لمادي  يسرا وسھولة
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  Strategy  Self-Consequating استراتيجية مكافئة الذات -٧

  .ن على نجاحه أو فشلهيالتلميذ بتخيل المكافأة أو العقاب المترتب  تشير إلى قيامو 

    Rehearsing & Memorizingاراستراتيجية التسميع و االستظھ -٨

الجھود التي يبذلھا التلميذ من أجل تذكر بعض المواد وذلك من خالل   وتشير إلى

  .ممارسات صريحة أو ضمنية 

ة استراتيجية البحث ١١-٩  Seeking عن المساعدة من مصادر اجتماعي

Social Assistance Strategy  ي ود الت ى الجھ ير إل ذ  وتش ذلھا التلمي يب

  الكبار) ١١(المعلمين، ) ١٠(األقران، ) ٩( لتماس المساعدة من ال

   Reviewing Records Strategy استراتيجية مراجعة السجالت ١٤-١٢ 

ذلھا ود التي  يب ى الجھ راءة  وتشير إل ادة ق ذ من أجل إع ذكرات) ١٢(التلمي  - الم

  .الكتب المقررة) ١٤(االختبارات، ) ١٣(    ،  -نوته المالحظات 

(Zimmerman, B., 1989, P. 337)   

  

   Hypermediaفائقة التشعب الوسائط  -٣

ا  ث بأنھ ا الباح ديم يعرفھ ي تق وتر ف تخدام الكمبي ى اس د عل ات تعتم تطبيق

ل النص(من خالل أكثر من مصدر  non-linear تتابعيهر المعلومات بطريقه غي ، مث

وى التحكم في بما يسمح للتلميذ ب ) والحركة، الصورة و،الصوت و تتابع عرض المحت

ي لوبل التعليم ون أس ذ الخاصة  اتك درات التلمي ا لق ردي وفق تعلم الف ا  يلل ى مم ل عل عم

  .زيادة دافعية التعلم

  

   Scaffoldsنسق المساندة -٤

ا يعرف ث بأنھ ا الباح يلة أو أدا ھ تخدام وس ادات أو  ةاس ة أو إرش تعليمي

ة و ب المعرفي ي الجوان ذ ف دعم للتالمي ن ال وع م ن ن ر ع تراتيجيات تعب اوراء  اس م

ه والدافعيال ذ  ةمعرفي دما يصبح التلمي وب وعن لمساعدته في الوصول للمستوى المطل

 .     معتمدا على نفسه يزال ھذا الدعم
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رات البحث  اھيم األساسية لمتغي ذا الفصل المف  وھى يستعرض الباحث في ھ

ة التشعب ، ائط فائق تعلم و الوس ذاتي لل يم ال اول التنظ م األو يتن يم  لالقس ة  التنظ دراس

ه  ه  و نظريت ه و مكونات تعلم  تعريف ذاتي لل ه  ال تراتيجياته  وقياس ه  و اس ونماذج

ذ ذ ذوى التنظيم ال ة وخصائص التالمي يم في الفصول الدراسية لتنمي تعلم و التعل اتي لل

ا و   بتناول بالدراسةالتنظيم الذاتي للتعلم و القسم اآلخر  الوسائط فائقة التشعب  تعريفھ

ا وتصميمھا  خصائصھا والتعلم فيھا ومميزاتھا وعيوبھا وتطبيقاتھا التربوية و مكوناتھ

 .التعلم منھا في ةودور نسق المساند

  

  
 

تحكم  Bandura(1969)قام  بمراجعة األبحاث المتعلقة باكتساب األطفال لل

ة ،الذاتي  اذج المتعلم يم النم ق بتعم ك األبحاث تتعل والحظ أن ھناك نتيجة مھملة في تل

دة  ف جدي ى مواق لوك عل ن الس ي األداء أو اإل ،م ابرة ف ب والمث د حج تمرارية بع س

ذلك  وجه  ،عناصر التحكم الخارجي  ى ضرورة التعرف ھاإل Banduraوب ام إل تم

ى العوامل  ة إل على الطريقة التي  يتحول بھا التحكم في السلوك من العوامل الخارجي

ذاتيوأطلق على ھذا المستوى العالي من التوظيف اسم  ،الداخلية  رح التنظيم ال   واقت

يم يأن الوصول إلى ھذا المستوى يتطلب القيام ببعض العمليات مثل إعداد الھدف  والتق

    )٣١-٣٠ص ،  ٢٠٠٠، أبو العال  مسوسن إبراھي (.الذاتي  والتعزيز الذاتي
  

رن  ات من الق ذ الثمانيني وال إال من ائعا ومقب ولم يصبح التنظيم الذاتي للتعلم ش

ك الوقت أصبح ،ف  Zimmernens & Schunk   (1989)الماضي على يد ذ ذل من

دا من المح تعلم واح ة،اور األساسية التنظيم الذاتي لل ات التربوي ه  للتطبيق ك مرجع وذل

ى المس تعلم عل ذاتي ( واالستقالل لية ؤوإلى تركيز التنظيم الذاتي لل م ال ذين ال)أو الحك

د  ه عن ى عاتق ذھما عل ذ أن يأخ ى التلمي ب عل يج

   ( Pairs,S.,&Winograd,L,2001,P.3).التعلم
  

ةف ية موروث مة شخص ة أو س درة عقلي يس ق تعلم ل ذاتي لل ه و ،التنظيم ال لكن

ذات  ه لل درات  Self-Directiveتوجي ا لق ا وفق ات وتحويلھ يم المعلوم ن خالل تنظ  م

ذ  ةالتلمي ام األكاديمي اء أداء المھ ة أثن ذ أن أأي  ،العقلي تطيع التلمي ف يس ه يصف كي ن

 (Hargis, J. ,2000, P.2). يستخدم قدراته العقلية ليتعلم بفعالية

Regulated -Selfالتنظيم الذاتي للتعلم : أوال 

 اإلطار النظري: الثانيالفصل 
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  :تعريف التنظيم الذاتي للتعلم ١-١

دد تعلم تع ذاتي لل يم ال ات التنظ ا لت تعريف احثين تبع ة للب ات  النظري لتوجھ

  .التعريفات   من ھذهالمختلفة  و
  

ف ي  Bandura (1986)  تعري لف ة ال ظ ةاإلنظري ة يالمعرف جتماعي

Social Cognitive Theory   ـ ى أن    Bandura (1986)ل والتي أشارت إل

اع ق التف ن طري فه ع ن وص اني يمك ة األداء اإلنس  Reciprocalالت المتبادل

Interaction  ا  البيئية  - العوامل - محدداتال بين وم بھ ة التي  يق ات المعرفي والعملي

رد  لوك الف ذات تو، والس ة ال رض أن فعالي احي  Self-Efficacyفت ر المفت د المتغي تع

تعلم ذاتي  لل ذلك يكون  ،المؤثر في التنظيم ال تعلم وب ذاتي لل والتنظيم ال در ھ ذ ا ةق لتلمي

ة لشخصيوعلى التحكم في السلوك  وة المحرك ثالث مراحل ھي ويتحدد ب ،تهھو  الق

ة  ة الذاتي م  Self-Observationالمالحظ ة الحك ة  Self-Judgmentومرحل و مرحل

  Self-Response .(Hargis,J.,2000,P.1)ستجابة الذاتية اإل
   

ا فى تعلمل وصفا للتالميذ المنظمين  Zimmerman   (1989)وقدم ھم ذاتي

ة ال ظل ةنظري بحسب درجة    Social Cognitive Theoryة يالمعرف االجتماعي

لوكيا و ة س اركتھم بفعالي ا  و مش ة  دافعي م الذاتي ة تعلمھ ي عملي ا ف اوراء معرفي  ،م

داف و از األھ ددة إلنج تراتيجيات مح ذ الس تخدام التلمي ى اس تعلم يعن ذاتي لل يم ال التنظ

  (P. 329).اك فعالية الذاتساس إدرأاألكاديمية على 
   

دم ذاتي    Zimmerman,& Risemberg (1997)وق يم ال ا للتنظ تعريف

 Goal-Settingأنه تصرف مبدوء داخليا من الذات يشمل إعداد الھدف يصفه بللتعلم 

ة  ة الذاتي الل المراقب ن خ دف م ى  الھ ل إل وده ليص ذ لمجھ ديل التلمي -Selfوتع

Monitoring ي  االعت ذ ف ع األخ ت م ار إدارة الوق ة  Time-managementب والبيئ

    ( P.105) .المحيطة سواء كانت اجتماعية أم غير اجتماعية 
  

ى  Zimmerman (1998)يخلصو ى  إل تعلم يشير إل ذاتي لل أن التنظيم ال

ه  رفاته وانفعاالت ذاتي لتص التنظيم ال ام ب ذ القي تطيع التلمي طتھا يس ي بواس ات الت العملي

  ( P. 73). طط لھا ومعدلة دائريا بغية إحراز أھدافه األكاديميةوأفكاره بطريقة مخ
  

رف تعلم   Pintrich(1998)ويع ذاتي  لل يم ال طة أب التنظ ة نش ه عملي ن

Active   ة ذ ب Constructiveوبنائي ا التلمي وم فيھ ة إيق ه التعليمي داد أھداف  Setع
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Goals ي ب المعرف ي  الجان تحكم ف نظم وي ب وي اول أن يراق م يح ن ث لوكي   وم والس

    (P.453) .والدافعي مقيدا وموجھا باألھداف وخصائص السياق البيئي الذي يوجد فيه 
  

د و ى  Magee (2001)يؤك ى عل تعلم يعن ذاتي لل يم ال تخدام   أن التنظ اس

ذلك وعى وؤالمس تحملالتلميذ الستراتيجيات تساعده في   اديمي  ك ه األك لية عن تعلم

  .الستراتيجيات في المواقف المختلفة التلميذ بالفاعلية النسبية ل
  

ا  ان أولھ تعلم ك ذاتي لل يم ال ت التنظ ي  تناول ة الت ات العربي ددت الدراس و تع

ردراسة  تعلم )١٩٩٥( فاطمة حلمي فري ذاتي لل م   والتي  عرفت التنظيم ال ه تعل بأن

ى أساس إدراك ة عل  التالميذ الستخدام استراتيجيات محددة لتحقيق األھداف األكاديمي

ذات ذ من أن يستخدم  ،فعالية ال ا يحدث بالدرجة التي  تمكن التلمي نظم ذاتي التعلم الم ف

ات  ة عملي ية أي(ذاتي تعلم ) شخص ة ال يم بيئ ا تنظ تراتيجيا وأيض لوك اس يم الس لتنظ

  )١٦٠ص  (.المباشر 
  

رف  راھيمويع ط إب د الباس ي عب تعلم )١٩٩٦ (لطف ذاتي لل يم ال ه أب التنظ  ن

ة  بنية متعددة األوجه ات المعرفي اجح للمكون ى االستخدام الن رد عل درة الف تتمثل في مق

  )٢١٥ص  (.   المعرفة والدافعية في حل المھام األكاديمية  ءوما ورا
  

ابرواستخدم  د ج د الحمي ابر عب ه"مصطلح   )١٩٩٩ ( ج نظم ذات تعلم ي  "م

أن يشخص :ھيليشير به إلى أولئك التالميذ الذين يستطيعون القيام بأربعة أشياء مھمة 

ا ا صحيحا ودقيق ا تشخيص ا تعليم كلة ،موقف ة مش م لمعالج تراتيجية تعل ار اس و أن يخت

تراتيجية  ذه االس ة ھ ة و أن يراقب فاعلي تعلم المطروح ة  ال ة الالزم ك الدافعي وأن يمتل

تم ى ي تعلم حت ي موقف ال دمج ف م أن ف ،لين ه من المھ ه يعرف أن نظم ذات ذي ي ذ ال التلمي

راءة، أو أن يصغى يلخص وھو يقرأ مو اء الق ضوعا في كتاب، أو يطرح أسئلة في أثن

يعرف  ولعرض المعلم وأن يكون مدفوعا ألداء مثل ھذه العمليات، وأن يراقب نجاحه 

ة أو  األوقات والمواقف التي ال تتطلب استخدام استراتيجية معينة، مثال حين يحكى نكت

  )٣٠٨ص  (.طرفة أو يسترجع خبرة مشوقة
  

رف  اويع ةكم ماعيل عطي تعلم ) ٢٠٠٠ ( ل إس ذاتي لل يم ال ه التنظ   بأن

ذات ماستخدا ة ال ى أساس فعالي ة عل داف األكاديمي ددة إلنجاز األھ  ،الستراتيجيات مح

ى  ات الشخصية لتنظيم السلوك عل ويعكس الدرجة التي يستطيع التلميذ استخدام العملي

  )٢٦٣ص  (. نحو معين فضال عن التعلم البيئي المباشر
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د كامل أما تعلم )٢٠٠٣أ ( مصطفي  محم ذاتي  لل ه   فيعرف التنظيم ال بأن

ددة األوجه  ات(عملية بنائية نشطة، متع ا مشاركا نشطا في  ) المكون ذ فيھ يكون التلمي

ل مس ا ويتحم ا وراء معرفي لوكيا وم ا وس ه معرفي ة تعلم ن ؤوعملي ا م ية عنھ لية أساس

التحكم ) مھام التعلم تقدير قيمة وأھمية(خالل تبنى معتقدات دافعية  دات خاصة ب ومعتق

تراتيجيا تخدام اس ة واس ة الذاتي ة  توالفاعلي ذاتي (معرفي ميع ال التس

د ان،التنظيم،التفكير الناق ة ) ،اإلتق ا وراء معرفي يم (وم ة والتنظ يط والمراقب ) التخط

تعلم(واستراتيجيات تنظيم وإدارة مصادر التعلم  ة ال د وبيئ ك ،) إدارة الوقت والجھ  وذل

  )١٤٤ص (. بھدف التنظيم والتحكم في  تعلمه
  

تعلم  الباحثوبمراجعة الباحث للتعريفات السابقة يرى  ذاتي لل زأن التنظيم ال  يتمي

  :بأنه

ة   بناء نظري يتصف بالتعقيد والبنائية -١ والنشاط المبدوء من التلميذ وجوھره مراقب

  .أثناء التعلم هالتلميذ لما يتعلم

ددة األوج -٢ ة متع ي بني ب المعرف ى الجان تمل عل ي  ،ه تش اوراء المعرف دافعي ،م ال

 .والبد من مشاركة ھذه الجوانب بفاعلية في عملية التعلم 

ا بيشتمل على  -٣ ذ ذاتي داد الھدف قيام التلمي ل إع ات مث ة ومجموعة من العملي مراقب

 .هالبيئة والمجھود وتعديلوإدارة الوقت والذات 

ى  يشتمل على استخدام التلميذ -٤ ة عل الستراتيجيات محددة إلنجاز األھداف األكاديمي

 .أساس إدراك فعالية الذات 
  

ا رى   ومم بق ي ثس تعلم أن  الباح تعلم مصطلح يصف ال ذاتي لل يم ال التنظ

ال اإلستراتيجية  ة والدافعي ةالموجه بماوراء المعرف ة و التخطيط(للتعلم واألفع  المراقب

ه  ةليومسؤ هتحمل مع  هما يتعلملالتلميذ  ةراقبأساسه م) التقييم  و ه والسيطرة علي تعلم

  . موجھة نحو تحقيق أھدافهالفكار األفعال وواألو يستخدم لذلك مجموعه من العمليات 

  

 Regulated Learning Theory -Selfنظرية التنظيم الذاتي   ٢ -١

نفس المعرف م ال  ،ي تعد نظرية التنظيم الذاتي للتعلم تطورا حديثا نسبيا في عل

ة اإل ى النظري ة  ةجتماعيوترجع جذورھا إل  Social-Cognitive Theory المعرفي

  )٣٦٦ص ، ب٢٠٠٣،مصطفى محمد كامل  (.    Bandura (1977)التي  وصفھا 
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تم  اذا وتھ بب أو لم دافع أو الس تعلم بال ذاتي لل يم ال ة التنظ  ، whyنظري

ات   ا الت howوالطريقة أو العملي ذ لالتي  ينشط بھ ة مي تحكم في عملي دل وي ا، فيع ذاتي

   (Purdie, N., et. al. ,1996,P.87).تعلمه
  

تعلم أوصف  نظرية التنظيم الذاتي بشرح  و و تھتم ذ في ال سباب فشل التلمي

رغم م ةالمتان على ال ه العقلي ا واضحة سواء في قدرات ه مزاي اح ، ك ا يت ه من  أو م ل

  .من خدمات تعليمية متميزةظروف تتعلق ببيئته االجتماعية أو ما يقدم له 

 (Zimmerman ,B.,1989, P.329) 
  

ى  وتتميز ا عل تعلم األخرى في تركيزھ ات ال نظرية التنظيم الذاتي عن نظري

ة، فنظري ا وراء المعرفي لوكية وم ة والس ات الذاتي ذاتي تنظر للت ةالعملي يم ال ذ لالتنظ مي

لوكيا في عم انشط البوصفه فاع ا وس ا ودافعي ا وراء معرفي ه م ة تعلم يس  ،لي التعلم ل ف

ذ لشيئا يحدث للت ا ھو ش، مي ذليحدث بواسطة الت ىءوإنم  .Zimmerman, B).   مي

,1989, P.329)  
  

ة  اإل ن النظري تعلم ع ذاتي لل يم ال ة التنظ ف نظري ة  ةجتماعيوتختل المعرفي

ذاتي ف Bandura ) (1977ـل يم ال ة التنظ ذي تضعه نظري ز ال ا التركي انبين ھم ي ج

ة للتعلم ع اء وإدارة اإلستراتيجيات المعرفي اديمي  ،لى بن ه األك ذ في تعلم م التلمي وتحك

تعلم  ،المعرفي  ءوھو ما يعرف بالتحكم ما ورا ذاتي لل ة التنظيم ال أيضا تضمين نظري

ببي زاءات الس ل اإلع ة مث ى دافعي دف  Casual Attributionsةِ لبن ات الھ وتوجھ

 ,.P.1063 (Schraw, G.,et. al,2005 (.والدافعية الداخلية وفعالية الذات 

      

  :المعرفيةجتماعية اإلافتراضات النظرية  ١-٢-١

 Bandura   ( 1986)يفترض:  Triadic Reciprocally التبادلية الثالثية -١

ة وال محددات، ھي المحدداتأن السلوك اإلنساني يتحدد بتفاعل ثالثة   محدداتالذاتي

لوكية وال دداتالس ة مح ة  لمتتش، البيئي ددات الذاتي ى الالمح لعل ةال عوام  معرفي

ا تشير ال، -الشعورية  -وجدانية الوامل العو ال  محدداتكم ى ردود أفع لوكية إل الس

ونين الرئيسين لل ة المك ة واالجتماعي ة،  محدداتاألفراد، وتمثل العوامل المادي البيئي

ة التي بواسطتھا يحاول للتعلم فالتنظيم الذاتي  ذھو العملي ك أ التلمي تحكم في  تل ن ي

  .أھدافه تحقيقمن أجل  محدداتال

 (Zimmerman, B., 1989, P.330)  
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ين ال وى ب ي  الق ق ف ل والتناس ى التماث ة ال تعن دداتو التبادلي ة،  مح الثالث

نف ة يمك ياقات   التأثيرات البيئي ؤثرين اآلخرين في  بعض الس وى من الم أن تكون أق

د في  مقاب( دارس المفتوحةالمدارس ذات المنھج المقي ذاتي  ايحدث و، )ل الم لتنظيم ال

ة  ه الذاتي ة استراتيجية بالدرجة التي  يستطيع معھا التلميذ أن يستخدم عمليات في بطريق

ة  ة الراجع ة التغذي الل حلق ن خ ة م ة الحالي ه التعليمي لوكه وبيئت يم س  .تنظ

(Zimmerman, B., 1989, P.330) 
  

تعلم  ،  محدداتلل ةيشرح الطبيعة التبادلي )١(والشكل ذاتي لل الثالثة للتنظيم ال

تضمينات  على أساس  اويبنى ذاتي) بيئة(خالل موقف معين ) سلوك(يتصرف  فالتلميذ

الحلقة الثالثية تنشأ  و، قد تغير أو ال تغير السلوك التالي له النواتج وتلك  سلوكه نواتج

ا أنھللتنظيم الذاتي  ذ لالستراتيجيات كم ى من استخدام التلمي اء عل دل بن ا تستمر أو تع

  .النشطة التغذية الراجعة 

 (Zimmerman, B.,1989 ,P.330)  

  

  

  

  

  

  التغذية الراجعة الفعالة     استخدام االستراتيجية ـــــــ 

  (Zimmerman,B.,1989,P.330)للتنظيم الذاتي    ةالطبيعة التبادلي) ١(شكل
  

مني -١ ذاتي الض يم ال ديل  : Covert SRL التنظ ة  وتع ة الذاتي من المراقب يتض

تعلم ،  ةالحال ؤثر المعرفية  والوجدانية كإعداد التلميذ لھدفه وتخطيطه لل ات وت العملي

بعض ،  ھا ال ي بعض ة ف ي الوالذاتي التحكم ف ذ ب وم التلمي دما يق دداتعن ة  مح  الثالث

ا وتضاف إفه ھدافأاستراتيجيات لتحقيق ويستخدم  نظم ذاتي ه م ة  نه يوصف بأن البادئ

Self  لھذه االستراتيجية. (Zimmerman,B.,1989,P.331)  
  

لوكي -٢ ذاتي  الس يم ال ة :  Behavioral SRL التنظ ة الذاتي ى المراقب ير إل يش

ات األداء  ديل عملي ذ وتع تخدام التلمي ات ،فاس وين مالحظ جل أو تك ة س ل كتاب مث

يمده بم اب س ة واجب الحس ذاتي كمراجع يم ال تراتيجية التقي ة الس ن الدق ات ع علوم

د من األخذ في ومدى استمرارية المراجعة من خالل التغذية الراجعة النشطة ، والب

رد  الف
 الـــــذات

السلوك البيئة
التنظيم الذاتي  البيئي

 التنظيم الذاتي  السلوكي

 الضمنيالتنظيم الذاتي  
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ل  و مث م أو النم ر بواسطة المعل االعتبار تأثير العوامل السلوكية التي  يمكن أن تتغي

  (Zimmerman,B.,1989 ,P.330) .المستوى المعرفي و المھارات ما وراء المعرفية 
  

يم ال -٣ يالتنظ اريتضمن  : Environmental SRLذاتي  البيئ اء  إو  اختي نش

الستراتيجية التحكم البيئي  التلميذوتنظيم للظروف أو المخرجات البيئية ، واستخدام 

ان  ر المك تجابات تغيي ال الس من تسلس وم يم وتحسيوتنظ يتض تعلم، فيق ة ال ن  بيئ

ه من   جھزبترتيب حجرة التعلم مستبعدا عناصر أو مثيرات التشتت وي ما يحتاج إلي

ا إال إذا  ن،وال يكوموادضرورية لتعلمه  ه ذاتي ة  استخدممنظما لتعلم ات الذاتي العملي

 (Zimmerman,B.,1989 ,P.330) .وفعالية الذات،كإعداد الھدف
  

ذاتي -٤ يم ال ات التنظ ة : Sub-Process in SRL عملي اء النظري رض علم افت

ة اإل ذجتماعي يم ال ة أن التنظ ة المعرفي ات ھي المالحظ الث عملي ى ث تمل عل اتي يش

ة  ذاتي Self-Observation الذاتي يم ال ل   Self-Judgmentو التقي و رد الفع

ذه و ،  Self-Reactionالذاتي ات تتفاعل ھ ادليالعملي ا في نمط تب ا بينھ ففى ، فيم

داف و ذ أھ دى التلمي ون ل تعلم يك طة ال ة أنش اء بداي طة يأثن ك األنش ظتل ذ  الح التلمي

ا ييق ووانب من سلوكه الذاتي ج لبيا إمھا بالنسبة لمعاييره ويتفاعل إزاءھ ا أو س يجابي

ه نحو الھدف في رد فعل لتقدم نفس ويتصرف ك ا ل د من المالحظة إم ى مزي ه إل دفع

  .السلوك السابقة أو لجوانب أخرى  جوانب

 (Zimmerman, B., 1989 ,P.331) 
  

ذات -٥ ة ال ى و Self-Efficacy فعالي ذاتي متغي ھ يم ال ي التنظ ؤثر ف يس م ر رئ

ة ،للتعلم ة الذاتي تعلم والمراقب ذ الستراتيجيات ال ففعالية الذات مرتبطة باستخدام التلمي

 ) (Zimmerman, B., 2000,P. 87.و التقييم الذاتي

ر جودة ىفالتالميذ ذو م أكث ة يظھرون استراتيجيات تعل ذات العالي ة ال ، فعالي

ر لن ة أكث رون مراقب ذلك يظھ م إذا وك ا واتج تعلمھ ة ورنوقم ذ ذوى فعالي ا بالتالمي

ذ لفعاليف ،األقل   الذات هإدراك التلمي ة  ت ا  الذاتي رتبط إيجابي ل بي تعلم مث مخرجات ال

  ,.P.1063) 2005 ( Schraw G., et. al,.     التحصيل

س  ه والعك ه لذات ى إدراك ؤثر عل ه ي رض أن ذ يفت لوكي للتلمي إن األداء الس

ذ لبيئكذلك م ،بالعكس ار التلمي ى اختي تعلم  ةعتقدات فعالية الذات يمكن أن تؤثر عل ال

   (Zimmerman,B.,1989,P.331) .ومعالجته  لھا

     Determinants of S.R.Lمحددات التنظيم الذاتي  للتعلم    ٢-٢-١
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رى ي  Zimmerman   (1989)ي تعلم ھ ذاتي لل يم ال ددات التنظ أن مح

  .)١(جدوللسلوكية والمحددات البيئية كما في المحددات الذاتية والمحددات ا

   محددات التنظيم الذاتي) ١ (جدول

  المحددات البيئية المحددات السلوكية  المحددات الذاتية

  المعلومات  -١

  .إجرائية ،تقريرية  -    

  . امنظمة ذاتي -     

  عمليات ماوراء المعرفة -٢

  .التخطيط  -     

  .ضبط السلوك  -     

  .ھداف أو الغايات األ -٣ 

  .معتقدات فعالية الذات  -٤

   - ةالوجداني -الحالة الشعورية -٥

  .المالحظة الذاتية  -١

 .يم الذاتي  يالتق -٢

 . الذاتىرد الفعل  -٣

  

  .البيئة المادية  -١

  .خصائص المھمة  -      

  .النواتج الخارجية -      

ة -٢  ادر الوالدي المص

  .واالجتماعية 

دد -أ ةالمح ير  Personal Influences   ات الذاتي  Zimmerman ويش

ة   (1989) ة  ھي إلى أن المحددات الذاتي ات الخفي ذ  العملي التي   يستخدمھا التلمي

  :وتتضمن  ،ذاتيا  التنظيم تعلمه تنظيم

ا  وھى knowledge  المعلومات -١ ذالمعلومات التي يمتلكھ ى  ، وتنقسم التلمي إل

اذاالمعلومات التقريرية  ى تساؤل م ذ ( ؟وھى تعنى باإلجابة عل ل أن يضع التلمي مث

ا طلح م ا لمص ف  و،)تعريف اؤل كي ى تس ة عل وم باإلجاب ة تق ات اإلجرائي المعلوم

ة( ؟تستخدم االستراتيجيات ألة جمع معين ذ مس ل كيف يحل التلمي المعلومات و) مث

رطية  يرالش تخدم  تش ى تس اذا ومت اؤل لم ة بالتس ات المرتبط ى المعلوم إل

  .االستراتيجيات بفعالية 

ات  و ائص المعلوم ا خص تعلم لھ ذاتي لل التنظيم ال ة ب ات المرتبط المعلوم

فعندما يقوم التلميذ باستخدام استراتيجية التخطيط للھدف في والشرطية اإلجرائية 

دين حل واجب الحساب اإل ة تكون ذات بع دسبوعى ، فالمھم ل (جرائي إ ؛بع تحلي

ة داف فرعي ى أھ ة إل وقفي  ) المھم د م تخدام (وبع ي  اس تمرار ف ى االس بمعن

ة ال أو أداء المھم ة و،  )االستراتيجية ما دامت تيسر عملية إكم المعلومات التقريري

  )(P.332 .لتانوالمعلومات المنظمة ذاتيا متفاع
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اوراء  -٢ ات م ةالعملي ى و    Meta cognitive processes  معرف تساعد عل

ج ال ى دم ادرا عل ذ ق ل التلمي ات جع ع المعلوم ة م ات التقريري رطيةمعلوم عن  الش

  )(P.332  .التحكم في  سلوكه  والتنظيم الذاتي  بما يمكنه من التخطيط 
  

ات -٣ داف والغاي داف  Goals األھ ى األھ د عل ة تعتم ا وراء المعرف ات م إن عملي

ل الم دى المرجأة للتلميذ أو غاياته، فالتنظيم الذاتي  للتعلم يتضمن تعھدا بھدف طوي

.  
  

ذاتتشير و ة ال دات فعالي دات   Self-Efficacy beliefs   معتق ى معتق إل

ل  ھاقدرته على استكمال مھام محددة في  موقف محدد بنجاح، أي أن عن التلميذ تمث

ستمرار في  أداء سلوك اإلو،لمحاولة لالتلميذ  تدفعالمؤشر األساسي للدافعية التي  

داف ب ذ ألھ تخدام التلمي ين واس دةمع م ماوراء عي ات تحك دى وعملي ةالم  . .معرفي

P.332)(  
  

عورية -٤ ة الش ة  - الحال ه فقAffective States  -الوجداني ذ وإدراك ق التلمي ل

فالقلق يعوق ،المعرفية بشكل عكسي  ءالمنخفض لفعاليته يؤثر على عملياته ما ورا

 .المدى الجھود المبذولة للتحكم في  السلوك، كما أنه يعوق وضع األھداف طويلة 

(P.333) 
  

لوكية -ب  ددات الس ير Behavioral  Influences المح   (1989)ويش

Zimmerman  ددات إل لوكيةى أن المح ى الس ه  ھ ظ ذات ي يالح ذ ك ود التلمي جھ

تتفاعل مع وتتسم بأنھا صريحة وملموسة  و ھذه الجھودويقومھا ويتفاعل ذاتيا معھا 

  :ھي، وھذه المحددات  يةلذاتية من خالل المحددات البيئالعمليات ا
  

ة -١ ى و Self-Observations   المالحظة الذاتي ذ التي تشير إل استجابات التلمي

ه  ة ألدائ ة بالمعلومات عن مدى  ،تتضمن  المراقبة المنظم زود المالحظة الذاتي وت

ذات وتح ،كفاءة التلميذ في تقدمه نحو الھدف  ة ال د دوتتأثر بعمليات ذاتية مثل فعالي ي

دف  ا وراالھ يط م لوكية  ءوالتخط ددات الس ي والمح ان  ،المعرف اك طريقت وھن

ذ  ن التلمي وب م ي المكت ر اللفظ ا التقري ذات ھم ة ال ائعتان لمالحظ لوكيتان ش س

  (P.333) .والتسجيل الكمي ألعمال التلميذ وردود أفعاله

 شير إلى استجابات التلميذ التي   تتضمن وي  Self-Judgment   التقييم الذاتي -٢

الذاتي  على بعض  مييمنظمة ألدائه مع معيار أو ھدف، وتعتمد عملية التقالمقارنة ال
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ة والتخطيط للھدف والمعلومات  و العمليات الذاتية مثل فعالية الذات المالحظة الذاتي

. (P.333)  

ذاتي -٣ ل ال ه و   Self-Reaction رد الفع اه أدائ ذ تج ل التلمي ه رد فع د ب يقص

ون ر د يك ذاتي، وق تجابة ال د اس ل يع ا،  ورد الفع ا أو بيئي لوكيا أو ذاتي ل س د الفع

ديل في  يم الذاتي  يية والتقلعمليتي المالحظة الذات ى تع ال إل ؤدى ردود األفع د ت ، وق

د يتضمن ) أو اإلبقاء على( ا، وق ة م ة نحو إنجاز مھم ه الذاتي إحساس التلميذ بفعاليت

 (P.333 ).المكافأة الذاتية للفرد أو العقاب
  

 (1989)ويشيرEnvironmental Influences المحددات البيئية -ج

Zimmerman  جتماعية تشتمل على األحداث اإل البيئية إلى أن المحددات

والخصائص المادية لبيئة تعلم التلميذ والتي  تلعب دورا مھما في  التنظيم الذاتي  

الضبط  يكتسب التلميذ  )المعلمين –الوالدين (جتماعية ئته اإلبيالمن خالل ف ،للتعلم

جتماعي أكدت على أن الدراسات التي انصبت على مكونات التدريب اإلو ،الذاتي

) جتماعيةمصدرھا البيئة اإل(واإلقناع اللفظي والمساعدة المباشرة  ةمن النمذج الك

ونواتج ) مثل صعوبة المھمة(خصائص المھمة و ،لتعلم لتحسن من التنظيم الذاتي  

  (P.333) .كونان  ھامان للبيئة المادية للتعلم المھمة تعدان م

 

تعلم ٣-١ ذاتي لل يم ال ات التنظ  Regulated -Components of Selfمكون

Learning  

ن ثالث ون م ه مك ى أن تعلم عل ذاتي لل يم ال ى التنظ ر إل ن النظ ات  ةيمك مكون

يالمكون وال معرفيالمكون الأساسية ھي  د كل واح، ودافعيالمكون وال ماوراء معرف

ذاتي  ة ؛من ھذه المكونات ضروري للتنظيم ال ارات معرفي ذين يملكون مھ ذ ال فالتالمي

ذين يمالة عالية دافعي ال يمتلكون ولكنھم  ذ ال ل التالمي لكون تستخدامھا ال يحصلون مث

ارات  ، لديھم دافعية عاليةمھارات و نھم ال يملكون المھ ة ولك دھم دافعي ذين عن كذلك ال

ة و اوراء مالالمعرفي ة يفشلون في التحصيلم  , Schraw, et. al., 2005).    عرفي

P.1064)  

  

  

  
 

 لذاتي للتعلمالتنظيم امكونات 

 المكون المعرفي المكون الدافعي المكون ماوراء معرفي
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ة  -            معرفة عن المعرفة  -      االستظھار فعالي

 الذات

  توجھات الھدف -           تنظيم للمعرفة -      التنظيم 
                 التفصيل أو التوسيع

  

  :  Cognitive Componentsالمكونات المعرفية  ١-٣-١

  . والتنظيم و التفصيل و التوسيع  ستظھاروتشتمل على  اإل

اء   Rehearsalستظھار اإل -١ ويشتمل على استخدام التسميع وتكرار المعلومات أثن

تعلم  ة ال ذاكرة   ،عملي ات ال تخدام معين ذلك اس ذكر   mnemonicك ام الت ي مھ ف

ق  ل   المستوى السطحي ،ويمكن أن يتم على مستوى سطحي أو عمي ذكر مث أن يت

ة من  ،التلميذ أشياء من خالل تكرارھا  وين صور عقلي أما المستوى العميق مثل تك

  .   Acronym ةلي من كل كلمخالل الخرائط أو تكوين الكلمات األو
  

نظم و Organizing التنظيم    -٢ ا المعلومات وت ة التي  تخزن بھ ى الكيفي يشير إل

يسمى خطط   Knowledge Structureفي الذاكرة طويلة المدى كھيكل معرفي 

Schemata   ات ي Scriptsوتكتيك ن الوصول إل ن م ات تمك رعة  المعلوم ، بس

من فلمعرفة التقريرية وھى مھمة للتنظيم الذاتي للتعلم لتنظيم  Schemata الخطط ف

تم خالل ا ي ن  ھ دونھا ال يمك رعة وب ترجاعھا بس ا واس ات وتخزينھ يم المعلوم تنظ

ة للخ راتالمعالجة اآللي ا التكتيكات ، ب ةتنظيم  لفھي  Scriptsأم ة اإلجرائي   لمعرف

  . تمكن من القيام بالمھام والمھارات بآلية و
  

يع -٣ يل أو التوس دة  Elaboration التفص ات الجدي ط المعلوم ى رب ير إل يش

وين وأ بالمعلومات الموجودة في الذاكرة ويشتمل على التلخيص خذ المالحظات وتك

 .لومات  العالقات بين المع

  

 

  

    MetaCognitive Componentsما وراء معرفيةالالمكونات  ٢-٢-١

اوراء المعرف مصطلح  رظھ د ةم ى ي ه   Flavell  (1987)عل ه بأن  وعرف

ة  ة بطبيع ائص المرتبط ة والخص ه المعرفي ه لعمليات ة إدراك خص ودرج ة الش معرف

 يوضح مكونات التنظيم الذاتي للتعلم  )٢ (شكل 
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ه  ات لدي ة والمعلوم رف ،المعرف اوراء الم  Pressley(1998)ويع ا  ةعرفم بأنھ

 .وكذلك العوامل المؤثرة في التفكير ،المعرفة والمعتقدات عن التفكير 

 (McMahon, M., & Oliver, R., 2001, P.1301)  

تعلم  ذاتي لل يم ال م للتنظ ون مھ ة مك اوراء المعرف ن ؛ يم ذمك يم  التلمي ن تنظ م

ذاتي وتمالمھام  يم ال كن من استعمال تعلم و التخطيط لھا ومراقبة تقدمه من خالل التقي

تراتيجياإلو ةمعرفال كل اس ر ت بش اركوالم أةكفأكث ى  ةش ات ف دم  تعلم العملي ع ع م

  (Singh,P.,2002,P.2) .أكثر للتعلمتخصيص وقت وجھد 

تمل ماوراءالمعرفو  ة  ةيش ن المعرف ة ع ى المعرف يم ،عل او تنظ ة كم  المعرف

  .)٣ (يظھر في شكل 

  

  

                                             

  

  

  

  
  

  :وتشتمل على :      Knowledge of Cognitionالمعرفة عن المعرفة -١

ات - أ ة المعلوم ي  : Declarative التقريري ين ھ نا كمتعلم ن أنفس ا ع معرفتن

  .معرفتنا عن  استراتيجياتنا وإجراءاتنا ،ووالعوامل التي  تؤثر على أدائنا
  

اتالمعل - ب ة وم ي:   Procedural اإلجرائي ن  ةمعرفال ھ ة كيفع تخدا ي   ماس

  .معينة استراتيجية 
  

ات - ج رطية المعلوم ي: Conditional الش ن  ةمعرفال ھ ى ع تخدم تمت س

ك وا استراتيجية م ة يكون مالتل و ،أسباب ذل ة شرطية عالي ك معرف ذي يمتل ذ ال ي

ة ا ه في المواقف التعليمي يم احتياجات ار استراتيجيات أفضل في تقي لخاصة واختي

  .كثر مالئمة لھذه المواقفأ

ياق -د ام والس ن المھ ات ع ات  Contexts معلوم ى العملي ؤثر عل ف ت وكي

  المعرفية
   

  :وتشمتل على  Regulation of Cognitionتنظيم المعرفة  -٢

 ماوراءالمعرفة

 المعرفة تنظيم

ن  ة ع المعرف
فة ال

 المراقبة التقييم

المعلومات
 الشرطية

 المعلومات
 التقريرية

المعلومات
 اإلجرائية

لمعلومات١
 المھام عن

 التخطيطوالسياق
 المعرفة يوضح مكونات ماوراء  )٣ (شكل 
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تراتيجية  :  Planningالتخطيط - أ ار االس داف و اختي د األھ ى تحدي تمل عل يش

  .وتحديد الموارد وتنشيط الخلفيات المرتبطة بالمعرفة المناسبة 

ة - ب ة  : Monitoring المراقب ذاتي المطلوب ار ال ارات االختب ى مھ تمل عل تش

تويين تتم المراقبة  و ،للتحكم في عملية التعلم ام؛من خالل مس وھو  المستوى الع

  .اختبار لكل مفردة  وھو والمستوى الخاص ،االختبار على كل العناصر 

يم - ج ديالت يو :Evaluation التقي راح التع واتج واقت دير الن ى تق ير إل ش

 (Schraw, G., et. al.,2005,P.1065).المطلوبة

  

  :  Motivational Components ةالمكونات الدافعي ٣-٢-١

ي مستوى علتعتمد أھمية التنظيم الذاتي الدافعي للتلميذ على قدرته في التأثير 

وفيما إذا كانت ھذه الزيادة في الجھد تعطى  ،ء المھام األكاديمية في أدا ومثابرته جھده

مستويات أعلى من التعلم أكثر من تلك التي  يمكن الحصول عليھا بطرق أخرى أم ال 

 & ,.Ablard, K) . ويدل تعديل الجھد لدى التلميذ ضمنا على التنظيم الذاتي لتعلمه ،

Lipschutz, R., 1998, P.95)  
  

ير  ى ثالث Pinitrich (1999)ويش األداء ة مإل رتبط ب ة ت ات دافعي ا كون كم

 .)٤(يظھر ذلك  شكل 

  

  

  

  

  

  

ة -١ ق بأھداف التي : Value componentsمكون القيم ة، لتعل ذ من أداء المھم مي

دتھا، و ة وفائ ة المھم ي  أھمي ه ف ة عن يومعتقدات تم باإلجاب ؤالھ ذه  س وم بھ اذا أق لم

  : تكون من يو  ،المھمة؟
  

واع من توجھات الھدف   Goal Orientationتوجھات الھدف) أ( ويوجد ثالثة أن

  :ھي

 ةمكونات الدافعي

 الوجدانى المكون التوقع مكون القيمة مكون

  ضبط معتقدات قيمة المھمة توجھات الھدف
 التعلم 

فعالية الذات فى 
 التعلم واألداء

 مكونات الدافعيه) ٤(شكل 
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تمكن من الھدف - ١ ى   Mastery Goal Orientation توجه ال ويشير إل

   .ستخدام المعايير الذاتية والتحسين المعتمد على الذاتإالتمكن من المھمة ب
  

داخلي للھدف -٢ ى إدراك و Intrinsic goal orientation التوجه ال يشير إل

رر  ة للمق ذ العام ر عن أھداف التلمي التلميذ ألسباب اندماجه في  مھمة التعلم، ويعب

ه يشارك  ذ لألسباب التي  تجعل ق بدرجة إدراك التلمي ه، ويتعل الدراسي أو توجھات

اع  ، التحدي وحب االستطالع والتفوق ومن ھذه األسباب،في  مھمة ما  دل ارتف وي

التوجه الداخلي لدى التلميذ على أن مشاركة التلميذ في  المھمة األكاديمية ھي غاية 

  .في  ذاتھا أكثر من كونھا وسيلة
  

ق Extrinsic goal orientation التوجه الخارجي للھدف -٣ بدرجة  ويتعل

ذإدراك  اركته  التلمي باب مش ةألس ي مھم درجات ف باب ال ذه األس ن ھ ا، وم  م

في وعندما يكون التلميذ مرتفعا  ،ء والتقييم من اآلخرين والمنافسةوالمكافآت واألدا

ه دف ف التوج ارجي للھ ه إالخ ةندماج ي مھم يلة  ف تعلم وس دال ي ح ون اذاتھ ف ، ويك

رتبط اإل ي ال ت ة الت باب الخارجي ايا واألس ا بالقض ذ مرتبط ي للتلمي ام األساس ھتم

يشير ) خارجي/ داخلي ( أي أن توجه الھدف ،نفسھا في المھمةمباشرة بالمشاركة 

  .؟لماذا أفعل ھذا: ، أي يتعلق بالسؤالفي المھمةإلى أسباب مشاركة التلميذ 
  

ذ الو:  Task value قيمة المھمة)ب ( يم التلمي ق بتقي ا  هھتمامتتعل ة وأھميتھ بالمھم

قيمة المھمة  عارتفاعتقد في  ھذه المھمة؟، وأتعلق بالسؤال اآلتي ماذا توفائدتھا، أي 

اإلى زيادة اندماجه  التلميذ يؤدىلدى  ق بفي تعلمھ ة تتعل ة المھم دراك إ، أي أن قيم

ه لالت  ،ميذ للمواد الدراسية المقررة من حيث اھتمامه بھا وأھميتھا وفائدتھا بالنسبة ل

  .استخدام اإلستراتيجيات المعرفيةترتبط إيجابيا ب معتقدات قيمة المھمة ف
  

ع  -٢ ون التوق ى ي: Expectancy componentsمك تمل عل اد التاش ي  لعتق ذ ف مي

ة، و ية المختلف ام الدراس ى أداء المھ ه عل ى يمقدرت ة عل من اإلجاب ؤالتض ل  س ھ

  :تكون من يو، أستطيع أداء ھذه المھمة؟

تعلم) أ( دات ال ى Control of learning beliefs ضبط معتق ير إل ا يش  داعتق

ى نتائج إيجا  عطييبأن مجھوده للتعلم سوف   ميذلالت ائج تتوقف عل ذه النت بية وأن ھ

اديمي وعلى من مجھوديقوم به التلميذ ما  ه األك ا يحتاجه من  و ضبط أدائ وضع م

  .استراتيجيات الحقة
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تعلم واألداء) ب( ذات في  ال دات  ھو  Self-Efficacy فعالية ال ذ معتق عن  التلمي

درة  ،قدرته على األداء في مجال معين  ذالتلموتتضمن أحكاما عن مق ى إنجاز  ي عل

ة ك المھم ه ألداء تل ه وقدرات ه في  مھارات ى ثقت اك   المھمة باإلضافة إل اط إوھن رتب

ذلك تعلم وك ذاتي  لل  موجب عال بين معتقدات فعالية الذات واستراتيجيات التنظيم ال

  . بين معتقدات فعالية الذات واألداء  عال رتباط موجبإ
  

داني  -٣ ون الوج ل :   Affective componentsالمك ى  رد الفع تمل عل يش

ية ة الدراس الي نحو المھم ار   ك ،االنفع ق االختب ذي يتكون   Test Anxietyقل وال

دى الت الب ل اد الس ى االعتق ير إل ي  يش ون معرف ن مك يكون لم ه س أن أدائ ذ ب مي

 .النفسية والوجدانية للقلق ةيشير إلى مظاھر االستثار ينفعالإومكون ،سيئا

 

  SRLModels Ofيم الذاتي للتعلم نماذج التنظ    ٤ -١

  :االفتراضات األساسية لنماذج التنظيم الذاتي  للتعلم   ١-٤-١

ات  دمت مكون تعلم ق ذاتي  لل يم ال ة للتنظ اذج المختلف ن أن النم رغم م ى ال عل

ة لوصف  Constructsمختلفة  تعلم  واستخدمت مصطلحات مختلف ذاتي  لل للتنظيم ال

تعلم  ھذه المكونات، وتبنت في  ضوء ذاتي  لل ة للتنظيم ال ات مختلف ك تعريف ا ، لكذل نھ

تعلم إتشترك في  تقديم  ذاتي لل د عرض،فتراضات أساسية عن التنظيم  ال  (2000)وق

Pintrich    ل احثين مث ذه  Boekaerts(2000)و  Azevedo(2002)و بعض الب ھ

  : االفتراضات على النحو اآلتي 
  

اط -١ ة Active النش ذ :  Constructive والبنائي ى التالمي ر  إل اذج تنظ ل النم ك

داف  اني واألھ اء المع تعلم ببن ة ال ي  عملي ائيين ف طين وبن اركين نش ارھم مش باعتب

ة  ة الخارجي ، ) Contextالسياق (واالستراتيجيات من المعلومات المتاحة في  البيئ

ة(باإلضافة إلى المعلومات المحتفظ بھا في  عقولھم  ة الداخلي ذ ليسوا ؛ فالتال)البيئ مي

ين  نمجرد متلقين سلبيي ل أللمعلومات من المعلم ار اآلخرين، ب اء أو الكب م إواآلب نھ

  .صانعون نشطون وبنائيون للمعاني وھم يمارسون التعلم 
  

تحكم -٢ ة ال دورھم  :Controlإمكاني ى أن بمق ذ عل ى التالمي ر إل اذج تنظ ل النم ك

اتھم  ة لعملي اھر معين يم مظ تحكم وتنظ ة وال ة المراقب تھ المعرفي لوكھم  مودافعي وس

ذا دورھم اإل  باإلضـافة إلـى بعض معـالم بيئتھم وال يعنى ھ راد  بمق راض أن األف فت
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لوكھم في  كل وقت أو في   تھم وس ة ودافعي اتھم المعرفي المراقبة والتحكم في  عملي

  .كل سياق
  

ة -٣ ددات البيولوجي كل المح ن أن تش ياق والم  يمك ددات الس ة ومح ددات والنمائي ح

ـ  داخل مع -الخاصة بالفرد عوائق ل تحكم في   -أو تت ة وال ى المراقب ذ عل درة التلمي ق

  .عملياته المعرفية ودافعيته وسلوكه أو السياق الذي يحدث فيه التعلم
  

دف -٤ ك Goal الھ ار  Criteria والمح توى(أو المعي :  Standard )المس

وع من المحك أو ا اذج التنظيم وجود ن ة ( لمستوى تفترض كل نم ة المرجعي القيم

Reference value  ( ا إذا كانت دير م دفھا تق ات ھ د مقارن يمكن في  ضوئه عق

تمر أو أن  ب أن تس تعلم يج ة ال ر تعملي نظم  ،تغي ه م وم ب ا يق بيه بم ر ش و أم وھ

زل  ي  المن رارة ف داف  ،Thermostatالح تويات أو أھ تطيع وضع مس ذ يس فالتلمي

من خالل تعلمه، ويراقب مدى تقدمه نحو ھذه األھداف،  األدائه يسعى للوصول إليھ

  .ثم يعدل وينظم عملياته المعرفية ودافعيته وسلوكه للوصول لھذه األھداف
  

ائط -٥ ذاتي  وس يم ال طة التنظ ية  Mediators أنش مات الشخص ين  الس ب

ال  ية و خص ائص النفس ي أي أن الخص از الفعل ي واإلنج ياق البيئ ائص الس وخص

تعلم الشخصية للت ي  التحصيل الدراسي أو ال ؤثر ف ي ت ط الت دھا فق ذ ليست وح لمي

  .بشكل مباشر

  )٣٧٣-٣٧١ص ،ب٢٠٠٣مصطفي  محمد كامل، (

  

  :بعض نماذج التنظيم الذاتي للتعلمعرض ل ٢-٤-١

تعلم  -١ ذاتي لل  Social-Cognitiveالنموذج  االجتماعي المعرفي للتنظيم  ال

Model   

دم  ى نم  Zimmerman   (1989)ق د عل ا يعتم ة الوذج ة اإلنظري جتماعي

ة    Bandura (1986) ـة ليالمعرف ه عملي ى أن تعلم  عل ذاتي  لل ى التنظيم ال ينظر إل

ة ارات أكاديمي ى مھ ة إل ه العقلي وھو  ، توجيه للذات يقوم خاللھا التالميذ بتحويل قدرات

ديالت  الناتجة عن األداء السابق تستخدم الراجعةعملية دائرية، ألن التغذية  ام بتع للقي

ية  ل الشخص رورية ألن العوام ديالت ض ذه التع ررة، وھ اوالت المتك الل المح خ

ا  ي مالحظتھ تعلم واألداء  وينبغ الل دورة ال تمرار خ ر باس ة تتغي لوكية والبيئي والس

ا دم ،ومراقبتھ ات   Zimmerman وق ذاتي، loopsثالث حلق ه ال تتضمن  من التوجي
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ر ة للف ة الداخلي ة الحال ة مراقب كال الثالثي ا األش ق عليھ ا أطل ى م ه وھ لوكه وبيئت د وس

  . Triadic Forms of Self-Regulationللتنظيم الذاتي 
  

ة  : تنظيم العوامل الشخصية -أ التنظيم الذاتي  الخفي  ويتضمن مراقبة وتعديل الحال

  .سترخاءستدعاء المعلومات أو اإلالمعرفية والوجدانية، مثل استخدام التخيل إل
  

ذاتي  للسلوك -ب ق،  :التنظيم ال ة للتطبي ذات واألداء القابل ات مالحظة ال وھو عملي

  .مثل طرق التعلم 
 

 .و تشير إلى مالحظة  وتعديل الظروف البيئية  :التنظيم الذاتي  للبيئة -ج
  

جتماعي المعرفي  من خالل ثالث ويتم التنظيم الذاتي  للتعلم في  النموذج اإل

ل  ة ،مراح ي -هحلقي - دائري ل  -١: ھ داد( التأم                         forethought   )اإلع

ذاتي  لرد الفع -٣    Performanceاألداء -٢ ذاتييالتق-ال   self-reflection  -يم ال

  .) ٥ (يوضحھا الشكلو

  

  

  

  

  

  

  

  

           

  

  

  

دات الد: وتتضمن )اإلعداد(مرحلة التأمل  -١ ة و التخطيط تحليل المھمة والمعتق افعي

  .وتركز على فعالية الذات وتوجھات الھدف والدافعية الداخلية ،ووضع الھدف 

ذاتي  ،وتشمل على التحكم الذاتي ومالحظة الذات  :مرحلة األداء -٢ ويشمل التحكم ال

من  ا يتض ة، كم ر المرغوب تتات غي ل المش ن تجاھ اه م ز االنتب تراتيجيات تركي اس

ن مختل ع م دى واس تخدام م تعلماس ي  ال تحكم ف ة لل تراتيجيات الدراس ع .  ف اس م

  )اإلعداد (التأمل  -١
ة ل المھم وضــــع الهــــدف، التخطــــيط : تحلي

  .االستراتيجي
ة ة الذاتي دات الدافعي ــدير القيمــة، : المعتق تق
 .فعالية الذات، توجه الهدف

  األداء  -٢
ذاتي  تحكم ال التعليمــات الذاتيــة، :ال

أداء  تتركيــــز االنتبــــاه، اســــتراتيجيا
  المهمة، 

ذات تســجيل مالحظــات  : مالحظة ال
  .الذاتي  عن الذات والتجريب

  )يم الذاتييلتقا(الفعل الذاتي  رد  -٣
ذات يم الـذات، يـتق: إصدار األحكام عن ال

  .االعزاءات
ة تجابة الذاتي الرضـــا عـــن الـــذات، : االس

االرتياح الوجداني، إمكانية إعادة التكيف 
  .للموقف

 )  Zimmerman,B., 2002,P.67(     النموذج االجتماعي المعرفي للتنظيم الذاتي)٥(شكل 
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ة ادات الذاتي ات أو اإلرش تخدام التعليم تلفظ   اس ي   ي ا  vocalizeالت ذ خاللھ التلمي

ه وتتضمن مالحظة  ،باإلرشادات لنفسه  مفسرا  كيف تؤدى المھمة، أو يراقب فھم

ذات ن ال ات ع جيل المالحظ طة تس ذات أنش ذ  ال ا التلمي ب فيھ ي   يتعق ه  الت تقدم

  .المعرفي  واستجاباته االنفعالية 
  

ذاتي   -٣ ل ال ذاتييالتق(رد الفع من )يم ال ذات   وتتض ن ال ام ع دار أحك إص

و إصدار أحكام عن الذات  يشمل مراقبة الفرد ألدائه المعرفي  ،ستجابات الذاتيةواإل

ديم ة وتق ذه المرإ و تقييم االستجابات الوجداني ببية مناسبة وخالل ھ ة عزاءات س حل

دھا ي  سبق تحدي داف الت ق األھ د حق ان ق ا إذا ك ذ م دى  ،يراقب التلمي يم م تم تقي وي

داف  ان األھ ن إتق ن م د تمك ذ ق ان التلمي ا إذا ك اد تشمل م ن األبع دد م ي  ع دم ف التق

ابق ه الس رين وبأدائ أداء اآلخ ة ب ه مقارن ودة أدائ دى ج ية وم ل  ،األساس وتتص

ام  ذ باألحك ة للتلمي فالرضا عن أداء  ،حول مدى اندماجه الوجدانياالستجابة الذاتي

   .المھمة يعتمد على قدرة التلميذ على تحقيق األھداف 

ار د أش ارات   Puustinen & Pulkkinen   (2001)وق ى أن مھ إل

  :ترتقي خالل أربعة مستويات -  ةيالمعرف جتماعيةاإل لنظريةلوفقا  -التنظيم الذاتي  
  

وب مع و  Modeling ةالمستوى األول  النمذج -١ اال عن األداء المطل تعطى مث

ارة من خالل المالحظة ة لمھ رارات المھم ى الخطوات والق يحاكى  ،و التركيز عل

دال  ر ب ى نفسه في التفكي التلميذ أداء غيره عندما يضمحل النموذج فالتلميذ يعتمد عل

ال ن المث ز النمذج ،م راء  ةوترك لوك الخب اة لس ى المحاك ذ ا مكنتيوعل  نملتلمي

  .م المعالم الرئيسة للمھارة أو االستراتيجية عن طريق مالحظة النموذج استخدا
  

ذجتھا تم   التي   للمھارة اةمحاك  وھو Imitation  التقليد المستوى الثانى  -٢   نم

ة  ى التغذي اء تلق ةأثن ق الراجع توى  ويتحق ذا المس ين ھ ن   ح ذ م رب أداء التلمي يقت

كل ام  الش وذج،   الع ه   صبح وي  للنم اعي دور التوجي ي    - االجتم اس ف و أس وھ

  .قل وضوحا خالل المستويين اآلخرين أ - المستويين األوليين
  

ا  Self-Control المستوى الثالث التحكم الذاتي -٣ ارة م وھو التطبيق الناجح لمھ

  .حين ال يكون النموذج موجودا
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ذاتي -٤ يم ال ع  التنظ توى الراب ى اإل  المس ير إل تخويش ارة  ىدام التكيفس ي    لمھ ف

ابع سوف  ،تغيير الظروف ويفترض أن التالميذ الذين يتمكنون من كل مستوى بالتت

  (P. 278). يكون لديھم مزيد من التسھيالت في  التعلم مقارنة باآلخرين 
 

ام د ق ة   Zimmerman &Martinez-pons  (1986)وق اء مقابل ببن

ى شخصية منظمه لتقدير استخدام التلميذ ال ستراتيجيات التنظيم الذاتي  للتعلم تشمل عل

   .استراتيجية ةتقدير ألربع عشر

  

تعلم -٢ ذاتي  لل ام للتنظيم ال  General Framework forنموذج اإلطار الع

SRL   

وذج   ذا النم اء ھ ام ببن ات  -   Pintrich (2000)ق ة متشجان بالوالي جامع

ة دة األمريكي ين ال  -المتح ل ب ى التكام ز عل تعلممويرتك ة لل ة والمعرفي ات الدافعي  ،كون

تراتيجيات  ذ إلس تخدام التلمي اره اس تعلم باعتب ذاتي  لل يم ال ى التنظ وذج إل ر النم وينظ

تعلم التي   ءمعرفية وما ورا ه ال ه وبيئت ه ودافعيت معرفية ودافعية للتحكم في  تنظيم تعلم

  ).الوقت والجھد والمصادر(وجد فيھا ي
  

تعلم ال موفقا لھذا لنموذج يت  ذاتي  لل ىتنظيم ال ع  ف ا   مراحلأرب في  كل منھ

دافعى : في  أربعة مجاالت مختلفة ھيتتم أنشطة التنظيم الذاتي   المجال المعرفي  وال

ات التنظيم  ةالمراحل األربع)٢(، ويوضح الجدول )السياق(والسلوكي والبيئي  وعملي

 .) األعمدة(تم في  كل منھا تالذاتي  التي  

ة  ھي يو:  Planningالتخطيط -١ ات معرفي ه عملي تنشيط  ،وضع الھدف (تم  في

يبنى توجه نحو (وعمليات دافعية ) والوعي بالعمليات المعرفية ،المعلومات السابقة 

ذات ة ال ة بفعالي ام خاص دار أحك دف وإص لوكية )ھ ات س ت (، وعملي يط الوق تخط

  ) .  فھم خصائص المھمة(، وفي  مجال السياق )والجھد ومالحظة ذاتية

ة -٢ ة   اتم فيھيو :  Monitoringالمراقب ات معرفي ات (عملي وعي بالعملي ال

لوكية ،)مراقبة الدافعية(وعمليات دافعية  ،)المعرفية ومراقبتھا استخدام (وعمليات س

  .)مراقبة التغير في  ظروف السياق والمھمة(وفي  مجال السياق ،)الجھد والوقت
 

تحكم -٣ ه عمليو : Controlال تم في ة  ي تراتيجيات (ات معرفي ديل االس ار وتع اختي

ات  ،)استراتيجيات الدافعيةاختيار(وعمليات دافعية  ،)المعرفية للتعلم والتفكير وعملي

   . )إعادة النظر في  المھمة(وفي  مجال السياق ،)لسلوكالمالحظة الذاتية ل(سلوكية
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ل -٤ تجابة والتأم ذ أحكام:  Evaluation االس در التلمي ا يص ة وفيھ ا معرفي

  .  يم ذاتي للمھمة وللسياقي، وسلوكا داال على المثابرة وتق attributionsعزاءات إو

ه   Time-orderedفي تتابع  زمني  ةوتتم المراحل األربع ذيتبع اء  التلمي أثن

ا في  ،تتابعيةافتراض قوى أن ھذه المراحل ھرمية أو  دال يوج و ،إنجازه للمھمة  وكم

م  يم  معظ اذج التنظ تعلم فنم ذاتي لل تحكم واإلإال ة وال تجابن المراقب ة  ةس ى متزامن تبق

ر وتتحدد  في أداءوفعالة في أثناء تقدم الفرد  ة مع األھداف والخطط التي  تتغي المھم

  .على أساس التغذية الراجعة من  عمليات المراقبة والتحكم واالستجابة 

 (Pintrich,P.,2004,P.390) مراحل ومجاالت التنظيم الذاتي  )٢(جدول

  المجاالت

  المرحلة

  مجاالت التنظيم

  السياق أو البيئة  السلوكي  الوجدان/ الدافعية   العمليات المعرفية

)١  (

  التخطيط، 

  وضع الھدف

  :المعلومات السابقة

  تنشيط المعلومات -

ات  - وعي بالعملي ال

  المعرفية

  .توجه الھدفتبنى 

  :أحكام خاص بالفعالية 

لة مھمة الحكم على مدى سھو -

  .التعلم 

 إدراك مدى صعوبة المھمة  -

 .تنشيط أھمية المھمة -

  .شيط االھتمام تن -

  .التخطيط للوقت -

ة  - يط للمالحظ التخط

  .الذاتية للسلوك

فھم خصائص  -

  .المھمة 

إدراك  -

خصائص 

 .السياق

  

)٢ (

  المراقبة

ات  - وعي بالعملي ال

  المعرفية ومراقبتھا

  

ة والحال - ة الدافعي ة مراقب

  .الوجدانية 

د  - تخدام الجھ ة اس مراقب

والوقت والحاجة إلى تلقى 

  .المساعدة 

ر  - ة التغي مراقب

روف  ي ظ ف

ي  ياق ف الس

  .المھمة

ار  -  التحكم) ٣( اختي

تراتيجيات  االس

تعلم  ة لل المعرفي

  .ھاوالتفكير وتعديل

تراتيجيات إدارة  - ار اس اختي

  ھاالدافعية والوجدان وتعديل

ة - ة الذاتي  المالحظ

  .للسلوك

  إنقاص الجھد / زيادة  -

تغير النظر في  -

 ھاأو إعادة،المھمة

)٤ (

تجابة االس

  والتأمل

  .األحكام المعرفية - 

  .اإلعزاءات -

  .االستجابة الوجدانية -

  .اإلعزاءات  -

ى  - لوك دال عل س

المثابرة، التوقف أو طلب 

  .المساعدة

ة أو  - ر البيئ تغيي

  .ھاترك

ي يتق - يم ذات

  .ھمة للم

ي يتق - يم ذات

  .للسياق
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تعلم    -٣ ذاتي  لل ع للتنظيم ال  Four-Stage Model نموذج المراحل األرب

of SRL   

داد  و من إع ذاتي     Winne & Perry 2000) (وھ يم ال ه أن التنظ وفي

ه  لوك موج تعلم س ن التبلل ة يمك ات المعرفي تخدامه لالوعي بالعملي يم اس ن تنظ ذ م مي

ا تجياستراتيللوسائل واإل ة م د أداء مھم ى نحو تكيفي  عن ة عل وافتراضات  ،المعرفي

  :النموذج عن التنظيم الذاتي  للتعلم ھي ھذا 

رة واسعة من  -١ وافر ذخي ة، مع ت ر خطوات متتابع تم عب تعلم ي ذاتي  لل أن التنظيم ال

تراتيجيااإل ال تس ت ومج ة وتوقي ول كيفي ة ح ات المعرفي ن العملي ات ع ، ومعلوم

تخدام اإل ا، تتراتيجياساس وب أداؤھ ة المطل ن المھم رة ع ات واف دة معلوم ، وقاع

   .والقدرة على استبعاد المشتتات غير المرغوبة

داف  -٢ از أھ ين الظروف وإنج وة ب د الفج ى س درة عل و  الق تعلم ھ ذاتي  لل يم ال التنظ

  .التعلم 

ة  -٣ د التغذي ةتع ا  الراجع ة ذاتي دعم self-generated feedbackالمنتج ة ل  مھم

  .التنظيم الذاتي  للتعلم

ل األربع و وذج المراح وذج  ةنم و نم ة  ھ اتمعالج يل معلوم ذاتي   ملتنظ ال

ة من خالل  ،للتعلم تحكم والمراقب ذ لل ه التلمي وم ب ع مراحل ويصف الدور الذي يق أرب

ة تعلم دوري ذاتي  لل يم ال ى  للتنظ ط، تبن داف والخط ع األھ ة، وض د المھم ي تحدي ھ

  ).٦(كما يظھر ذلك في شكل  ،يم ياالستراتيجيات والتق
  

ة -١ د المھم ه : تحدي ن وفي ھا م ة وخصائص ات المھم ة معلوم ذ بمعالج وم التلمي يق

ذ بتفسيرھا ھما مصدرين   وم التلمي ة ويق ة إمعلومات المھم ة المھم ى بيئ ادا عل عتم

اني  ،مثل قائمة أھداف التلميذ  ة ، وھى  ھووالمصدر الث ات المعرفي ظروف العملي

ذ المعلوم ديره للمعلومات   منات التي   يسترجعھا التلمي ة المدى وتق ه طويل ذاكرت

ذات ة ال ة، وفعالي ام متماثل ببته مھ ذي س ق ال اھر القل ن مظ ذكريات ع ابقة وال   الس

درة ة   واالعزاءات المرتبطة بالق وبمجرد أن تصبح المعلومات عن ظروف المھم

ة  ذاكرة العامل ذ   working memoryوالعمليات المعرفية نشطة في  ال وم التلمي يق

  .بدمجھما معا لتكوين تعريف محدد للمھمة

ه : وضع األھداف والخطط --٢ ا ،ويحدد التلميذ ھدفا ويضع خطة لتحقيق األھداف لھ

تم في  ة ي ل الھدف عن قيم بروفيالت عن المستويات ويعبر كل مستوى في  بروفي
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ة  اء أداء المھم واتج أثن ة الن وئھا مراقب ول إلوض ن التح ة يمك ة الثاني أن ى المرحل

  .حدث األھداف مع التقدم في  أداء المھمة ذاتيا ي

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

تراتيجيات -٣ ى االس م  : تبن ي   ت تراتيجيات الت ائل واالس ق الوس ذ بتطبي وم التلمي يق

ة ة الثاني تم و  ،تحديدھا في  المرحل ة نسخ المعلي ذاكرة العامل  (WM)ومات في  ال

دى  ة الم ذاكرة طويل ن ال ذ للمھم (LTM)م د التلمي از  ، ةالمرتبطة بتحدي ل إنج وك

ابھة لألھداف  يمكن تحقيقه عن طريق استخدام وسيلة أو استراتيجية لھا مظاھر مش

ق  ن طري ة وع ة الثاني ن المرحل دف م ل للھ كل كبروفي نفس الش ذجتھا ب ن نم يمك

  .داخلية راجعةارنة شكل بروفيالت الھدف وتوليد تغذية المراقبة تتم مق

ة يو : يم يالتق -٤ تكون من استخدام معلومات ماوراء المعرفة ومراقبة ماوراء المعرف

ة( ات المعرفي ة  لتق) المعلومات عن العملي هيوخاصة المراقب رد ألدائ دير و يم الف لتق

ائ رد واألداء النھ ة للف داف المبدئي ين األھ ة ب ين المطابق اين ب د تب ين يوج ي، وح

رد  ف ائي للف داف واألداء النھ ن إاألھ ى م ة األول ى المرحل ودة إل تلزم الع ذا يس ن ھ

  مــــتحك  ةـمراقب

  داءألا

  
  المھمة شروط    االجتماعي السياق         الزمن    تعليمي ھاديات       االمصادر

يـــمعاي

  تحديثات متكررة للشروط
  منظومة معرفية

  خيارات
  مكتسبة فطرية

  &وسائل 
  واستراتيجيات

  النواتج
  تعريف المهمة)١(المرحلة
  الهدف، الخطة)٢(المرحلة
  وسائل الدراسة)٣(المرحلة
  التطبيقات)٤(المرحلة

  تقييمات معرفية
A فى اتجاه الهدف  
B فى اتجاه الهدف  
C  ًمنخفض جدا  
D  ًمرتفع جدا  
E متروك  

  Winne &Berry ( 2000) نموذج المراحل األربع للتنظيم الذاتي للتعلم )٦ (  شكل

   معتقدات
  وميول
ليب    وأسا

عوامل 
  دافعية

     توجھات

  معلومات 
  خاصة 

  بالمحتوى

  معلومات 
  المھمة عن

  معرفية شروط
  معلومات عن 

  وسائل
   استراتيجيات و
  الدراسةا

  يمات خارجيةيتق
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األداء إلزالة ھذا التباين، وتستمر عملية التنظيم الذاتي  للتعلم حتى تحدث المضاھاة 

  .بين األداء وأھداف التعلم التي  وضعھا الفرد

ذ ا لھ تعلم  وفق ذاتي  لل يم ال ة ما النوالتنظ ة دائري ،  recursiveوذج عملي

ات  ة المعلوم ن معالج تحدثت م ي اس النواتج الت يف ة  ھ ة التالي دخالت للمعالج م

ات  تحكم ،للمعلوم ة وال اوراء المعرف ة م وذج أن مراقب ذا النم رض ھ ويفت

ةماوراءالمعرفى  والتغذية  تم في  كل  الراجع تعلم ت ذاتي لل الم أساسية للتنظيم ال مع

تعلمالمراحل األ ذاتي  لل ة اليمات يتقوال ،ربع للتنظيم ال ل ل معرفي ين البروفي روق ب لف

ل  ا دلي واتج المرغوب فيھ تويات الن دد مس ي تح داف الت ة واألھ راھن ألداء المھم ال

  .على كيفية تنظيم التعلم ذاتيا

ات  وم عملي تعلم تق ذاتي لل يم ال ع للتنظ ل األرب ن المراح ة م ل مرحل ي  ك وف

ة موضوعات المعلومات بتكوين ن واتج معلومات ولكل من ھذه النواتج واحد من أربع

  :محتملة ھي

د : الظروف -١ ي  ق ق الت ة والعوائ ي  المھم وھى تصف المصادر المتاحة للعمل ف

ة : تؤثر على معالجة المعلومات، ومن أھم ھذه المصادر ابقة المختزن المعلومات الس

  .في  الذاكرة طويلة المدى 

واتج -٢ ات: الن ات  معلوم ات المعلوم ت عملي دما قام ت عن دة تكون ثبجدي  البح

  .التسميع الذاتي  و التجميع و المراقبةو

  .التي يفترض أن تتوافر في  النواتج : المستويات -٣

نواتج تولدت من خالل المراقبة، وتصف مدى التطابق بين المستويات : ماتييالتق -٤

  .البيئة  خالل  ميذ أو منيمات من خالل التليوالنواتج، ويمكن أن تتم التق

  

  التعليق على نماذج التنظيم الذاتي للتعلم  ٣-٤-١

ذاتي  -١ يم ال ة التنظ ى نظري وم عل ا تق ي أنھ ابقة ف اذج الس ق النم   1986) ( تتف

Bandura   ،  ات رئيسة ة مكون تعلم يشمل ثالث ذاتي لل كما تتفق في أن التنظيم ال

ة  ة والدافعي ا وراء المعرف اراھي المعرفة وم ة المھ الضرورية  ت، تتضمن المعرف

تدعاء المعلومات ذكر واس فير وت ي  ،لتش ارات الت ة المھ ا وراء المعرف من م وتتض

ات  تمكن التلميذ من فھم ومراقبة العمليات المعرفية ، وتشمل المعلومات عن العملي

ات ذه العملي يم ھ ة وتنظ ي   ،المعرفي ات الت دات واالتجاھ مل المعتق ة فتش ا الدافعي أم
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ة  ة ، وھى فعالي اوراء المعرفي ة وم ارات المعرفي اء المھ تخدام وارتق ى اس ؤثر عل ت

  .الذات واالعزاءات وتوجھات الھدف والدافعية الداخلية
  

اوراء  -٢ ة وم ات المعرفي رابط المكون ف تت تعلم كي ذاتي لل يم ال اذج التنظ ر نم تفس

اذج في الطر ال وتختلف النم ا المعرفية والدافعية إلنتاج تعلم فع رابط بھ ة التي تت يق

  .المكونات  وتركيزھا على بعض المكونات دون غيرھا
  

ة  الراجعةالتغذية   -٣ اء مراقب تعلم ، فأثن ذاتي لل جزء رئيسي من كل نماذج التنظيم ال

ام األكاديمي ة  ةالتلميذ ألدائه إلنجاز المھ د تغذي ةتتول ة من خالل عملي راجع  ةداخلي

ة  اجعةالروتصف ھذه التغذية ،المراقبة ة المعالجة المعرفي طبيعة المخرجات ونوعي

  . التي  تؤدى إلى  ھذه الحاالت
  

حھا كل نموذج   ومن بنيت  أداوت لتقدير مكونات التنظيم الذاتي للتعلم التي  يقتر -٤

ذه األدوات  تعلم إھ ة لل تراتيجيات الدافعي تبانة االس ي   MSLQس ي  وضعت ف الت

وذج  لوب"و  Pintrichنم ة المنظمالمقا  أس ع SRLIS ةبل ن وض  (1986)م

Zimmerman   .  

  

تعلم  ٥ -١ ذاتي لل Regulated Learning -Selfاستراتيجيات التنظيم ال

Strategies   

زو  را إل ااھتمام   Bandura (1986)يع ذاتي  كبي يم ال تراتيجيات التنظ س

تعلم  ذ لل تخدمھا التلمي ي  يس ه الت يم تعلم تخداف ،لتنظ تراتي ماس ذ الس ده التلمي ا يم جية م

ة  هبمعلومات مفيدة حول فعاليته الذاتية، وتلك المعلومات بدورھا تحدد اختيارات الالحق

  . بالنسبة الستخدام تلك االستراتيجية من عدمه 

(Bandura,A., 1986, P.454)      

ال باستراتيجيات التنظيم الذاتي   Zimmerman  (1989)ويعرف ا أفع أنھ

ة الكتساب الم اروعمليات موجھ الھدف، وإدراك  إعدادتتضمن  و ات علومات أو المھ

دة  ذات  و،الفائ أة ال ل المعلومات ومكاف والبحث  Self-consequating تنظيم وتحوي

  (P.329) . عن المعلومات
 

تراتيجيات  و   ر إلس تخدام األكب األداء ااالس رتبط ب تعلم ي ذاتي لل يم ال لتنظ

ة في األفضل ومع االستخدام التالي الستراتيجيا ا دالل تعلم والتي لھ ذاتي لل ت التنظيم ال

  .تمييز التالميذ ذوى اإلنجاز المنخفض والمرتفع 
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 (Ablard, K. & Lipschutz, R., 1998, P.94 )     
  

ذاتي و الستراتيجيات التنظيم التصنيف األكثر استخداما في بحوث التنظيم ال

تعلم  ذاتى لل نيفال و تص  Zimmerman &Martinez-pons   (1986)ھ

ذ  اس استخدام التالمي واعتمد الباحثان في التصنيف على تطوير وبناء مقابلة منظمه لقي

ددا ،الستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم  تعلم تعطى ع ات ال إلى جانب مجموعة من بيئ

و قام التالميذ بوصف الطرق  ،كبيرا من المواقف األكاديمية التي  يتعرض لھا التالميذ

ن أن  ي  يمك ف الت ذه المواق ل ھ ي مث تعلم ف ى ال اعدھم عل ي تس تخدموھا لك م  ،يس وت

  ).٣(كما في جدول  ،  استراتيجية ١٤ – ١تصنيف اإلجابات ضمن من 

ائج في دراسة   Zimmerman &Martinez-pons (1986)وكشفت النت

اديمي  ين تحصيلھم األك ذ  وب تخدمھا التالمي ي  يس تراتيجيات الت ين االس اط ب عن ارتب

استراتيجية ) ١٤(صل أ من) ١٣(التالميذ ذوى التحصيل المرتفع استخدام  حيث سجل

  . (P.284).  
  

تعلم و اإلستراتيجيات المستخدمة ) ٤(ويظھر الجدول  ذاتي لل مراحل التنظيم ال

  . في ھذه المراحل
  

تعلم في ضوء النموذج الثالثي  ذاتي لل وتفسر فعالية استراتيجيات التنظيم ال

ل ن قب رض م ذاتي    Zimmerman  (1989)المفت يم ال ل فللتنظ ن ك دف م الھ

ين  ى تحس ذاتي  إل يم ال ؤدى التنظ و أن ي تراتيجية ھ تعلم  اس ة ل ائف الذاتي الوظ

ذ ذ ،والتلمي لوكي للتلمي اديمي الس ة واألداء األك يم  ؛تعلم البيئ تراتيجيات التنظ فاس

ى تحسين الو داد الھدف تعمل عل ة والتحويل و التسميع واالستظھار و إع ظائف الذاتي

ذللتلميذ والجانب الشخصي ل ذات تعمالن يواستراتيجيتا التق، لتلمي أة ال ذاتي و مكاف يم ال

ذ اديمي  والجانب السلوكي  للتلمي واستراتيجيات البحث عن  ،على تحسين األداء األك

ي و البحث عن  ب البيئ ة و التركي ة الذاتي اظ بالسجالت و المراقب ات و االحتف المعلوم

اعدة و  المس ه نح تراتيجيات موجھ جالت  اس ة الس ه و مراجع ادر اجتماعي ن مص م

  .تحسين بيئة التعلم

 (Zimmerman,B. & Martinez-pons,M.,1990, P.51)  
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  (Zimmerman,B.,1989,P.337)    استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم   )٣(جدول

  تعريفھا  االستراتيجية

  يم الذاتييالتق-١

 Self-evaluation  

  .يم جودة ما يؤديه من أعماليتشير إلى قيام التلميذ بتق

 التنظيم والتحويل -٢

Organizing & transforming 

تشير إلى قيام التلميذ بإعادة ترتيب صريح أو ضمني للمواد 

  .التعليمية ليحسن من تعلمه

  إعداد الھدف والتخطيط لتحقيقه-٣

Goal-Setting  

اف تعليمية أو فرعية والتخطيط تشير إلى قيام التلميذ بوضع أھد

 ھامن أجل تتابع األنشطة المرتبطة بتلك األھداف وتزامن

  .ھاواستكمال

  البحث عن المعلومات-٤

Information Seeking 

تشير إلى الجھود التى   يبذلھا التلميذ لتأمين حصوله على 

المعلومات المرتبطة بالمھمة المستقبلية من المصادر غير 

  .االجتماعية

 االحتفاظ بالسجالت والمراقبة -٥

Keeping records& 

Monitoring  

تشير إلى الجھود التى   يبذلھا التلميذ من أجل تسجيل األحداث 

  .والنتائج 

  التركيب البيئي-٦

Environmental Structuring  

تشير إلى الجھود التى   يبذلھا التلميذ من أجل تنظيم بيئة تعلمه 

وسھولة وھذا يتضمن إما بيئة التعلم لجعل تعلمه أكثر يسرا 

  .هالمادية أو غيرا لمادي

  الذات مكافأة-٧

 Self-Consequences 

تشير إلى قيام التلميذ بتخيل المكافأة أو العقاب المترتبان على 

  .نجاحه أو فشله

  واإلستظھارالتسميع  -٨

Rehearsing   &Memorizing  

ن أجل تذكر بعض المواد تشير إلى الجھود التى   يبذلھا التلميذ م

  .وذلك من خالل ممارسات صريحة أو ضمنية 

 البحث عن المساعدة من مصادر  ١١- ٩

 ةجتماعيا

Seeking Social assistance 

 ) ٩ ( تشير إلى الجھود التى  يبذلھا التلميذ اللتماس المساعدة من

  الكبار )١١  ( المعلمين،  )١٠ (األقران، 

  مراجعة السجالت ١٤-١٢

Reviewing Records  

 ١٢ ( تشير إلى الجھود التى   يبذلھا التلميذ من أجل إعادة قراءة 

 )١٤ (   االختبارات،) ١٣  (،-نوته المالحظات  -المذكرات )

  .الكتب المقررة

تشير إلى أي  سلوك تعلم نشا من قبل اآلخرين مثل المعلمين أو  Othersأخرى               -١٥

ات لتقوية اإلرادة أو سلوك الغش أو أي تعبيرات الوالدين أو عبار

  .لفظية غير واضحة 
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 (Cennamo,K.,&Ross ,J.,2000,P.4)   اتى للتعلم و استراتيجياتهمراحل التنظيم الذ  )٤( جدول

  استراتيجيات التنظيم الذاتى للتعلم  مراحل التنظيم الذاتى للتعلم

ه   مرحلة التخطيط  -١ يط لتحقيق دف والتخط داد الھ ي    -إع ب البيئ ةأمكاف -التركي

  الذات

تحكم  -٢ ة األداء أو ال مرحل

  اإلرادى

ل   يم والتحوي ات  -التنظ ن المعلوم ث ع ميع -البح التس

  .البحث عن المساعدة من مصادر اجتماعيه - واإلستظھار

  . مراجعة السجالت -االحتفاظ بالسجالت والمراقبة    مرحلة المراقبه -٣

  .م الذاتي يييالتق  مرحلة التقييم  -٤

  

  :قياس استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم ٦-١

ن العمل تعلم م ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ اس اس ة قي ة إن عملي ات المھم ي

ذاتي  تعلم وعملياتهلوالصعبة حيث إنھا ترتبط بتحديد مكونات التنظيم ال رق ،ل د ف  )ولق

2000) Winne &Perry  بين نوعين من مقاييس التنظيم الذاتي للتعلم:  

  

ه  سمقايي -١ ى أن تحدد صفات :  Aptitude استعدادتقيس التنظيم الذاتي للتعلم عل

تقبلي التالميذ أو محكات الجودة الن ؤ بالسلوك المس م والتي  تمكن من التنب بية لھ س

اييس  ذه المق تبان: ومن األمثلة على ھ يم  ةاس ة وتقي ة المنظم ذاتي  والمقابل ر ال التقري

  .المعلمين
  

ه  -٢ ى أن ذاتي عل دة في : أنشطة أو أحداثمقاييس تقيس التنظيم ال ا معق ز بأنھ وتتمي

ه طريقة جمعھا للبيانات عن الحاالت والعمليا نظم ذات ت التي  يقوم بھا التلميذ بينما ي

 اءخطألالتفكير وطرق تصحيح ا ول بروتوكتحليل ومن األمثلة على ھذه المقاييس 

  .التتبع ومقاييس المالحظة تمنھجيا ،المھام في

 (Montalvo ,F.,& Torres, M., 2004, P.12) 
  

  :لىي كماويمكن تفصيل طرق قياس التنظيم الذاتي للتعلم 

  

  

  :تقيس التنظيم الذاتي للتعلم على أنه استعداد سمقايي: أوال
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ة مباشرة راد العين ذاتي من أف ر ال ى التقري اييس عل ة  ، وتعتمد ھذه المق ذه الطريق ھ

ائج ة النت ومن  ،ھى األكثر انتشارا لقياس التنظيم الذاتي للتعلم نظرا لسھولة التصميم وترجم

  :مثلتھاأ
  

  Learning and Study Strategies Inventory (LASSI) قائمة استراتيجيات التعلم -١

داد ن إع ي م ر ذات تبانة تقري ى اس  ,Weinstein, Shulte (1987)وھ

Palmer  ة من تعلم المستخدمة  )٧٧(مكون تراتيجيات ال يس اس ردة مصممة لتق مف

اييس ھي ة   ،االتجاھات :بواسطة التالميذ الجامعيين مجمعة في عشرة مق  ،الدافعي

ت يم الوق ق  ،تنظ ز ،القل ات   ،التركي ة المعلوم ية،معالج ار األساس ار األفك  ،اختي

  .التقييم الذاتي  واستراتيجيات االختيار ،أدوات الدعم،استخدام الطرق 
  

  Components of Self-Regulation (CSRL) للتعلمالذاتي  مكونات التنظيم -٢

ة والموت Niemivirta  (1998)من إعداد  ات الدافعي ة في قيس المكون عرفي

تحكم  تفي المجال الدافعى  ، التنظيم الذاتي للتعلم دات ال -Selfقيس األھداف، ومعتق

Esteem، تعلم وتشمل القيس استخدام التلميذ ت وفى المجال المعرفي ستراتيجيات ال

على استراتيجيات مختلفة مرتبطة بمستويات من معالجة المعلومات من المستوى 

ذكر تراتيجية الت طحي كإس يع  الس تراتيجيات التوس ث اس ق حي توى العمي ى المس إل

  .وإعداد الھدف والمالحظة الذاتية
  

   Structured Interview المقابالت المنظمة -٣

داد ن إع تراتيجي Zimmerman (1986)م رة اس ع عش يس أرب ن   ةوتق م

تعلم االستراتيجيات المستخدمة بواسطة  ة ال ستراتيجية ھي او ،التالميذ لتنظيم عملي

د يط إع دف والتخط تراتيجية التق و،اد الھ ذاتي  ياس يم و،يم ال تراتيجية التنظ اس

ة و،استراتيجية البحث عن المعلومات  و،والتحويل اظ بالسجالت والمراقب  و،االحتف

ي ب البيئ تراتيجية التركي ذات  و،اس أة ال تراتيجية مكاف ميع و و،اس تراتيجية التس اس

استراتيجية و،دة من مصادر اجتماعيةث عن المساعاستراتيجية البحو ،االستظھار

اس  ،مراجعة السجالت ذه اإلجراءات لقي وفى دراسات الحقة تم التأكد من صدق ھ

ق بين التالميذ مرتفعي ومنخفضي ياستخدام استراتيجيات التعلم الذاتي  للتعلم والتفر

  .األداء بناء على استخدامھم لھذه االستراتيجيات 
  

   Rating Students SRL Outcomes: A Teacher Scale تقييم المعلمين -٤
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اس من   Zimmermanقام  وين المقي ردة )٢١(بتك م جودة  ، مف يم المعل يق

ا  ةمن خالل األنشطة األكاديميالتلميذ  التنظيم الذاتي  لتعلم  اليومية التي يستخدم فيھ

  .ميذ استراتيجيات التنظيم الذاتي  للتعلم األربع عشرةلالت

تبانة االس -٥ تعلماس ة لل  Motivated Strategies forتراتيجيات الدافعي

Learning Questionnaire (MSLQ)  

ة من تقرير ذاتي وھى أداة  Pintrich  (1991)من إعداد  ردة  ٨١مكون مف

وتھدف لتقيم التوجھات الدافعية للطالب ) التوقع -القيمة (بناء على النموذج الدافعى 

تراتيجيا تخدامھم إلس امعيين واس ةالج ررات جامعي ي مق م ف ون  ،ت تعل ذلك تتك وب

MSLQ ا مومقاييسھ ،استراتيجيات التعلم ،من مكونين رئيسين ھما المكون الدافعى

  .  )٥ (في جدول  الفرعية كما ھو موضح 

  ستبانة االستراتيجيات الدافعة للتعلمالالمقاييس الفرعية    )٥(جدول 

  المقياس الفرعي  المقياس

ة -التوجه الخارجي للھدف  -التوجه الداخلي للھدف : ةمكون القيم  الدافعية قيم

 .المھمة

 .فعالية الذات للتعلم واألداء  -معتقدات التحكم :مكون التوقع 

  .قلق االختبار :المكون الوجداني 

ة   استراتيجيات التعلم  ا وراء المعرفي ة وم تراتيجيات المعرفي ميع :االس يع  -التس -التوس

  التنظيم الذاتي  ما وراء المعرفي -لحرج التفكير ا -التنظيم 

وارد  تراتيجيات إدراة الم ت - اس ة والوق ات الدراس يم -بيئ تنظ

  .البحث عن مساعدة -التعلم من النظراء  -المجھود

(Montalvo ,F., &Torres, M., 2004, PP.13-15)  
  

   Activityمقاييس تقيس التنظيم الذاتي  للتعلم على أنه نشاط : ثانيا

   Think Aloud تحليل البروتوكولتعتمد على س ييامق -١

اف ات واالستراتيجيات التي أداھ وم  يقوم التلميذ بتدوين تفكيره والعملي ا يق بينم

ة  يبالمھم ول ف تخدم  - بروتوك ي   تس االت الت ذه المج ن ھ دة م راءة واح والق

تجا -الت وتوكوالبر ول االس ا لبروتوك ة طبق تجابات اللفظي ل االس تم تحلي ذي وي بة ال

  .استخدمه 
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ة -٢ اء المھم اء أثن د األخط  Methods of Error Detection طرق تحدي

tasks   

ذ  واد التي  يدرسھا للتلمي ك  ،يقوم الباحث بوضع بعض األخطاء في الم وذل

فھا ذلمالحظة ھل اكتشف التلمي دما اكتش اذا فعل عن يم ، و ھذه األخطاء وم توظف لتقي

  .،القراءةعملية المالحظة في مجال فھم 
  

   Trace Methodology منھجيات التتبع -٣

ة  ا مرتبط ن مالحظتھ رات يمك ارات أو مؤش ى إش د عل اييس تعتم ذه المق وھ

دمھا  ي يق ة الت ات المعرفي ذ بالعملي ة التلمي وم بالمھم دما يق د ،عن ال عن بيل المث ى س عل

ي  تحكم المعرف اس ال إن  قي ل كف اس ھ ي القي تخدمة ف رات المس ن المؤش دة م ب واح ت

ة المالحظ ة أو في نوت وب في ھوامش الكتاب ل      اتالتلميذ معلومات أكثر من المطل مث

foot notes ام بأشكال  أو مالحظات شخصيه أو  لخيصتأو ة للمعلومات أو ق مقارن

  .مع األصل وھكذا

   Measures that Observe Task Execution تالحظ تنفيذ المھمة مقاييس -٤

ة ، وتعتمد ھذه المقاييس ع اء المھم ذ أثن ه التلمي ا يفعل ين لم لى مالحظة محكم

ة الشخصية  ذه ،وعادة ما تكون من خالل من يقومون بالمقابل دة لھ زات ع اك ممي وھن

ذ   المقاييس في تقييم التنظيم الذاتي  للتعلم مثل أنھا مقاييس موضوعية لما يقوم به التلمي

  .ھمة و تسمح بربط سلوك التلميذ مع الشروط المطلوبة للم

 (Montalvo ,F.,& Torres, M., 2004, PP.15-16)  

 

  للتالميذ ذوى التنظيم الذاتي للتعلم ةالخصائص  الشخصي ٧ -١

 Characteristics of Students who Self-Regulate heir Learning   

ذ ذوى  ية للتالمي ائص الشخص ف الخص اث بوص ن األبح د م ت العدي اھتم

تعلم وتعري ذاتي لل يم ال دة التنظ اث عدي ات وأبح لت دراس د فص دھا، ولق ا وتحدي فھ

  :الخصائص الفارقة لھؤالء التالميذ مثل 

دة  :استراتيجيون -١ ة عدي تراتيجيات معرفي ة باس م معرف يم(أي لھ يع  ،التنظ  ،التوس

ة وتحو  تساعدھم) التسميع  ا يفي اكتساب المعلومات والمعرف ا وربطھ ا وتنظيمھ لھ

ذلك  ،بغيرھا من المعلومات نھم من ك ة تمك ة باستراتيجيات ماوراءمعرفي م معرف لھ

ا  يم فعاليتھ تخدم وتقي ى تس ة ومت تراتيجيات المعرفي ل االس ف تعم ة كي   .معرف

(Montalvo, F. & Torres,M., 2004, P.3)  
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ة وإيمتل -٢ ة ذات مرتفع ة وفعالي ون دافعي بةك زاءات مناس حيحة( ع أي ) ص

ة وا دات الدافعي ن المعتق ة م رون مجموع ام يظھ ات المھ بة لمتطلب االت مناس نفع

ة ومواقف التعلم الخاصة وتظھر في  تطويع أھداف التعلم وتنمية اإل تجاھات الموجب

إلرادة  ،نحو المھام نھم من  Volitional Strategiesويمتلكون استراتيجيات ل تمك

ام  ي  المھ اء ف ى البق اعدھم عل ا يس ة مم ة والداخلي ات  الخارجي ى المعوق ب عل التغل

ةبتر ز ودافعي ون المس ،كي م ؤويقبل ن تعلمھ وف ،ولية ع وداتھم س دون أن مج ويعتق

  (Montalvo,F., & Torres,M., 2004, P.3)  .تؤدى إلى زيادة في النجاح
  

ة -٣ ات المعرفي ون كيف يخططون إل: على وعى بالعملي دافھم حيث يعرف داد أھ ع

راقبتھم  ويتحكمون ويوجھون عملياتھم المعرفية نحو تحصيل األھداف من خالل م

ديل  و ،الستخدام اإلستراتيجيات المعرفية ذي أعدوه وتع تقييم تقدمھم نحو الھدف ال

ذاتي  يم ال ي ضوء التقي ق  ف لوك الالح يط  ،الس تحكم والتخط ى ال افة إل ذا باإلض ھ

  .إلدارة الوقت والمجھود المستخدم في  أداء المھمة

(Alderman, M., 1999, P.114)  
  

ادفون -٤ ر : ھ تحكم يظھ ة وال ام األكاديمي ي المھ اركة ف ي المش ر ف ة أكث ون رغب

ام مثل  تقييم ،والتنظيم لھذه المھام ات المھ ة و متطلب ال المنزلي يم األعم تنظيم  و تقي

  (Montalvo,F. & Torres,M., 2004, P.3)  .فرق العمل
  

ى أ :ينظمون بيئة التعلم -٥ تملة عل اكن يعرفون كيف يتحكمون في بيئة التعلم المش م

اعدة  ن المس ون ع ف يبحث ون كي م يعرف ا أنھ ة كم ر جاذبي ا أكث تعلم بجعلھ -helpال

seeking عوبات دون ص دما يج ين عن ن المعلم  .م

(Zimmerman,B.,1990,P.54) 

تعلم عن و تظھر الخصائص المميزة لھؤالء التالميذ اختالف التنظيم الذاتي لل

  .) ٦( لالجدوكما يظھر ذلك في  ،التعلم الموجه بالمعلم
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 (Singh,P.,2002,P.4)الفروق بين التنظيم الذاتي للتعلم و التعلم الموجه بالمعلم)٦ (جدول

  المعلمالتعلم الموجه ب  التنظيم الذاتي للتعلم

  الطاعة ،اإلبداع،التجريب،يتميز بااللتزام -١  واالستقالليه ،تميز بالفرديةي -١

  المجموعات  بينالمنافسة قليلة مع  -٢ مجموعاتالتعاون ومستوى عال من التفاعل بين ال - ٢

  يعتمد على السلطة في القرارات  -٣  االعتماد على النفس في اتخاذ القرار  -٣

  المعلمعتمد على توجيه ي -٤  عن عملية التعلم ةوليؤالمس -٤

  نباطىاألسلوب اإلست يستخدم التفكيرتقاربي-٥  يستخدم الطريقة االستداللية،التفكير تباعدي  - ٥

  دافعية خارجيةال -٦  داخلية مستمرة  ةدافعيال -٦

مراقبةال ،ذاتي التقييم عمليات اليستخدم  -٧

  .ذاتي التعزيز ال ،ذاتيةال

  عتمد على المعلموالمراقبه والتعزيز تالتقييم  -٧

  ابةيستخدم أسلوب المناقشة بالسؤال واإلج -٨  حيانيستخدم أسلوب حل المشكالت فى كثير من األ - ٨

  كتب تحدد موضوعات الدراسةفيه ال -٩  التكامل بين الوسائط المتعددة ومجاالت الدراسة  - ٩

  شتمل على جوانب معرفيه فقطي -١٠  يشتمل على جوانب معرفية وما وراءمعرفيه -١٠

  

  :التعليم المدرسي والتنظيم الذاتي للتعلم   ٨-١

ع جوانب يھدف التعليم في حجرات الدراسة التقليدية إلى ال تنمية الشاملة لجمي

تعلم  ذاتي لل ذه الجوانب التنظيم ال ك الھدف تنوعت  ،التلميذ ومن ھ ى ذل وللوصول إل

تعلم  ان ال تعلم أحد أرك ذاتي  لل ة وتحسين التنظيم ال أساليب البرامج التي وضعت لتنمي

  :ھذه البرامج إلى     Boekaerts & Corno (2005)ويقسم،التي يجب مراعاتھا

  

ي  ١-٨-١ لوك المعرف ديل  الس رامج تع  Modification -Cognitiveب

Behavior   

رق  اليب  وط ى أس دة عل أت معتم رامج نش ى ب م   ةلمدرسل وھ لوكية ث الس

لوكية  ا عكس التحول من الس ذات مم وم  ال انتقلت ھذه البرامج  إلى التركيز على مفھ

ة ى المعرفي رامج طبقو ،إل ذه الب م  ت ھ ذين لھ ذ ال ى التالمي لوكية أو عل كالت س مش

ول ي الفص اح ف ؤدوا بنج ي ي اً لك ا خاص ون اھتمام ة و يتطلب خيص ،انفعالي وكان تش

دخالت  ة ت ر السلوك بتصميم ثالث ى تغيي االحتياجات جزءا من الخطة التي تعمل عل

   -: الستخدامھا في الفصول ھي 
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  :Stress Inoculation Therapy العالج القائم على التأقلم مع الضغوط  -١

ام  ة لمساعدة   Meichenbaum (1977)ق لوكية معرفي ه س بوضع منھجي

تحكم اإل كالت ال الج مش ق الصحيح  لع ي الطري ى أن يصبحوا ف ذ عل ةالتالمي  ،نفعالي

ه  يم اوركزت ھذه المعالجة على طرق توجي ق تقي ديل قل ه ، وتع اه والمحافظة علي إلنتب

ة الصعوبات ذات ومواكب تبدال يفتعل ،ال ذ اس م م التالمي ق وإدراك ذاتھم   القل رات   ب بخب

تعلم ى ال اعدھم عل ر و ،تس تبدال التفكي ر اس ذه " ىالتكيف غي تطيع أداء ھ ا ال أس ل أن مث

ل " المسألة  ذات مث ى سؤال ال د عل اجي يعتم ا ھي الطرق األخرى التي "بتفكير إنت م

ك ؟ دريب  ،"تمكنني من أداء ذل دبيتطلب الت ذات ل ة ال دة لتأسيس مراقب ى جلسات عدي

 , Boekaerts. M., Corno, L. ,2005).    التالميذ باإلضافة إلى تسجيل السلوك

P.213)    

  

   Mental Simulation المحاكاة العقلية -٢

ز  ي التركي م مشكالت ف ذين لھ ذ ال دريب التالمي ى ت ة عل ذه الطريق د ھ وتعتم

ه الھدف  ذي يكمل ب يناريو ال ل الس ياستخدام استراتيجيات محددة وتطب وتخي ا ف   بيقھ

ع للوصول فق اة للواق ف محاك ام مواق تكمال  ي ھم و اس اة بأنفس ال المحاك ذ بإكم التالمي

ام األسبوع  مع وضوحالمھمة  ة خالل أي اتھم اليومي ؤدون في أوق اذا ي ى وكيف وم مت

ذاتي و ،قبل البدء في العمل وعي ال ذي نشجع ال التخطيط وتحديد التوقعات في الوقت ال

ى  ذا األسلوب عل ق ھ تتة وتطبي رة المش تبعاد الخب ى اس ذ عل بالمخرجات يساعد التالمي

ؤدى  يةظھر فعالأطالب الجامعة  ذي سوف ي ى العمل ال دما ركزت عل تحكم عن في ال

دة باالعتم ف جدي ى مواق لوب عل يع األس ذ بتوس ام التالمي ا ق ھمكم ى أنفس  .اد عل

(Boekaerts.,M.,&Corno,L.,2005,P.214)   
  

  : معالجة دافعية التالميذ أثناء أداء المھام -٣

ذ   ة التالمي ى خصائص دافعي أثير عل احثون للت ذات والعزو  كلجأ الب ة ال فعالي

ى  دة إل رق عدي ا،ط ع  منھ ات م ي جماع اً أو ف ذ فردي ل التالمي ينعم ع  المعلم أو م

  . م مصممة لمعالجة العمليات المطلوبةالمرشدين في مھا
  

ذاتي من معالجة الدافعية  لىعبعض الباحثين  وعمل خالل مراحل التنظيم ال

ة  اء أداء المھم داد أثن تعلم وھى  اإلع ذاتي ولل يم ال ة التقي اء المھم د انتھ ان من  ،بع وك

ذكر تجارب ديرة بال ذي   Schunk    (2000)التجارب الج ذ ال ام بتخصيص تالمي ق
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ةإل روط مختلف ائل الرياضية بش ن المس لة م ال سلس ى أن أداء و ،كم ائج إل ارت النت أش

ة  دافاً خاصة ، واستخدموا تغذي ذ أھ دما أعد التالمي أثرت عن ة ت ام والفعالي ةالمھ   راجع

باستخدام  للمعلميننحو االستراتيجيات المناسبة وقدم الباحثون توصياتھم  اوكونوا عزو

ستجابة المحتوية على العزو فى الفصول اإلو الراجعةلتغذية استخدام ا و إعداد الھدف

ذا  ى ھ اًء عل ول بن ي الفص تخدم ف رامج تس وين ب م تك دريبھم وت ة ت ن عملي زء م كج

  .الغرض
  

في الحسبان على مستوى الفصول بدال من أن تكون   الدافعية البد من أخذ و

ما دعا وھذا  ،على السياق اإلحتياجات المتنوعة للتالميذ تعتمدألن  على مستوى التلميذ

ى  ات إل ي الجلس ردي ف توى الف ى المس ذ عل ات التالمي ة احتياج ن مقابل ول م ى التح إل

وين  ادة تك تعلم بھدف إع تعلم تحسين بيئة ال ة ال التقييم واألداء  بيئ ذ ب ا يسمح للتالمي بم

تعلم  ،وإعطاء معان جديدة إلدارة الفصل ذاتي  لل دخل يتسق مع التنظيم ال في وھذا الت

ال تشجيعه للتالميذ على صياغة أھدافھم بأنفسھم نحو التمكن بدالً من التركيز على إك م

 , Boekaerts. M.,& Corno, L. ,2005)  . المھام المقدمة من اآلخرين

P.214)   

  

تراتيجيات  ٢- ٨-١ ر لإلس دريس المباش  Direct Instruction inالت

Learning    

ة بشرح ذه الطريق ي ھ م ف وم المعل ا  يق ذ مجيب تراتيجية للتالمي خصائص اإلس

اذا  على أسئلة مرتبطة باإلستراتيجية مثل متى تستخدم اإلستراتيجية وكيف تستخدم ولم

 ,Hartley)  .ةھي فائدة استخدام استراتيجي ولماذا تكون فعالة وما ةتستخدم استراتيجي

K.,& Bendixen, L., 2000,P. 1 )   
  

ترات و دريس االس رامج ت تھدفت ب ة اس ذ األكاديمي ات التالمي يجيات احتياج

تعلم التي  ذاتي لل ة للتنظيم ال اوراء المعرفي بالتركيز على تدريس الجوانب المعرفية وم

تعلم ة لل ال طور ،ھي جوانب مھم ى سبيل المث  Weinstein, Mayer (1986) فعل

تعلم والدرا ابرنامج تراتيجيات ال ة الس امعيين وقائم ة للطالب الج ارات الدراس سة لمھ

د ي والبع يم القبل رر ىليتمكن من التقي دريس  وأظھر للمق ات من ت ل المسار للبيان تحلي

ن تراتيجيات تحس واد   ااالس وم والم ل العل ة مث ررات متفرق ن مق يل م ي  التحص ف

  (Boekaerts. M., &Corno, L. ,2005 ,P.216) .اإلنسانية
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  :االستراتيجية ھيسبع خطوات لتدريس  .Schraw , G, et. al   (2005)واقترح  

وفير  -١ ة ، وت ادة الفعالي ث زي ن حي ا م تراتيجية وأھميتھ ة االس رح  قيم اقش واش ن

  .الوقت، وتحسين الفھم

ن اإلإ -٢ دودا م ددا مح رح ع تراتيجية ش ل  اس ة مث ة أو خمس تراتيجيات أربع س

  .التلخيص

  .فترة زمنية  مناسبة لھا حتى يصبح أداؤھا آليافى طبق كل استراتيجية  -٣

ذ اإل -٤ ل المعلومات قم بنمذجة  االستراتيجية ، فال يكتسب التالمي ستراتيجية فقط ب

  .الشرطية المرتبطة باالستراتيجية مثل متى وكيف وأين تطبق االستراتيجية 

يم   -٥ ي تقي اعدھم ف تراتيجية  تس تخدامھم لالس ن اس ذ ع ة للتالمي ة راجع دم تغذي ق

  .ية ومراقبتھم الذاتية لتقدمھمستراتيجفعاليتھم الذاتية الستخدام اإل

تخدام ع -٦ ى اس ذ عل جيع التلمي الل تش ن خ ذ م تراتيجية للتلمي ال االس زز انتق

  .االستراتيجية في  مواقف جديدة أو تھيئتھا لمھام جديدة

ي  -٧ ر االنعكاس جع التفكي ب  Reflectionش ي يكتس تراتيجية لك تخدام االس ن اس ع

ذ التلميذ معلومات ماوراءمعرفية عن اس تخدام االستراتيجية من خالل مناقشة التالمي

تراتيجية  ن االس راءتھم ع تراتيجية أو ق وب االس ا وعي ن مزاي ا ع ھم بعض بعض

.(P.1070) 

 

  تنمية استراتيجيات التنظيم الذاتي للكتابة ٣-٨-١

Regulated Strategy Development (SRSD) -Self 

ام  ل  Graham & Harris (1989)ق تراتيجياتبتحلي ذاتي  اس يم ال التنظ

ة ن  SRSD للكتاب ذاتيأم يم ال ين التنظ ة تحس د كيفي ل تحدي رامج  ج ل ب ة وعم للكتاب

ذلك ذا  ,.Patel,P., Land,L (2007)ولخص، تدخليه ل د أفي  سلوب ألا  ھ ه يعتم ن

تكون  أنللعمل على  Self-Instructionالتعليمات الذاتية تتدريب الستراتجياالعلى 

قؤومس اب وتطبي ؤ لية اكتس ول المس م تتح م ث ى المعل اة عل تراتيجية ملق لية واالس

اندة وا ق للمس ود نس ع وج ذ م ق للتلمي ئلألوالتطبي ة ةس    Self-Questioningالذاتي

  .فرديا  الراجعةسلوب سقراط والتغذية أوالحوارات المعتمدة على 
  

وى باستخدام  يمكن أن يكون المستخدم  ونسق المساندة اندة للمحت نسق مس

ه و أجعل التعلم أكثر سھولة محتوي ي ذي يؤدي م العمل ال ع ك ام بتوزي نسق مساندة للمھ
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ذ  ك للتلمي ة مع نمذجة ذل ل ،المعلم والتلميذ فالمعلم في البداية يقوم بمعظم المھم م تنتق ث

  نسق مساندة يساعد التلميذ على التركيز والفھم وتعظيم الفائدة  أو،ذإدارة المھام للتلمي
  

  -:وات اآلتية ويتبع المعلم الخط

ه   ينشط المعلم ويطور المعرفة السابقة -١ ا يعرفون للتالميذ ويشجعھم على تذكر م

  .       عن الموضوع

ذ العناصر السبعة األساسية -٢ دم للتالمي اقش االستراتيجية ويق اعد  ين ي تس الت

ذ ع وجود خرائط توضيحية تظھر ھ دة م د جي ة قواع ى كتاب ذ عل العناصر  هالتالمي

 ،متى تحدث القصة ؟ و،ساسية للقصة  ؟ألت اان ھم الممثلون أو الشخصيم :وھي 

دث القصة  ؟وأ ن تح ن  و ،ي د م اذا تري ي القصة م ل الرئيسي ف ل أ البط  ،؟ن يفع

ك ؟البطل ن يفعل أماذا يحدث عندما يحاول و كيف و ،كيف تنتھي القصة ؟ و ،ذل

اكرة مع ذالمعينات من ال هذثم يقوم التالميذ تطبيق ھ،يكون بطل القصة في نھايتھا ؟

دما    Quizziesوجود تحزيرات   ة عن ون للفردي م يتحول فھيا ث ا ش يندمجون خاللھ

بھم ي مالع رة ف ى الك ذ العناصر ا تلق دد التالمي م يح ن ث د ألوم ة بع ية المطلوب ساس

  .مشاھدتھم للنمذجة  وفھمھم للخطوات وبدون مساعدة بينما يشاھدون القصة  

ة   الحالي والتدريبمراجعة األداء  -٣ ذ بمراجع وم التلمي ة  باستخدام   هدائأفيق  قائم

اقش  Checklistمخصصة   م ين بعة ث ة بالعناصر الس ئلة مرتبط تعلم  بأس ھدف ال

  .ويجد طرقا لتحسين كتابته للقصة  هھميتأو

ف  -٤ موص تراتيجية لإل المعل ل س ي الفص ة ف يحية معلق رائط توض تخدام خ باس

أة يحية منش رائط توض ا وخ ى نش اعد عل ذ تس طة التالمي س  طبواس ي خم ة ف الكتاب

في الكتابة مع حذف الصور  زيركوالت ،ار الكتابةينظر للخريطة واختلاخطوات ھي 

ات  ةباكت و ،السابقة  ةجواإلأسئلة مرتبطة بقواعد القصة مع استخدام المعين ى  اب عل

  . هقصال ةباكتو ،األسئلة الموضوعة بالتفصيل 

ابقة   باستخدام  اتيجية واستخدام التعليمات الذاتيةنمذجة االستر  -٥ ات الس المعين

ةثم  من ووالخطوات الخمسة  ة اآلتي د يحدت :كتابة القصة  واستخدام التعليمات الذاتي

كلة  اذا سوف  -المش لأم ت - فع كلةل خطط،ال ئلة، لمش اعدات وأس تخدم مس  يم يق، تاس

  .ذات الز يعز، تذاتال

تمكن من القصة -٦ د ال ع بت ابقة م ة الس ق الخطوات الخمس ى تطبي ذ عل ريب التالمي

ود  ع وج ة م ة لفظي دريبات لغوي ترجاع وت ى االس اعدة عل وازير مس رات وف تحزي

  .مساعدات تساعد على التعميم في المستقبل للتمكن من االستراتيجية 
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ه ويكتب قصة مستقال بذات يخطط التلميذ لقصةف ، التطبيق مع التحكم -٧  ه مع معلم

ث يعناصر الفحص بح هيناقش المعلم مع المجموعة القصة مكتوبة ويحدد زمالئثم 

ى  هيحدد ھل توجد عناصر منسية ثم يناقش زمالئ كيف تمت إضافة كل عنصر ومت

  .هتفضاإتمت 

ة من خمس ، التطبيق المستقل -٨ ذ قصتان مستخدما استراتيجية مكون فيكتب التلمي

   .ف يضيف عناصر أخرى خطوات بطريقة فردية مع مناقشة أين وكي

) Patel,P.,& Land,L, 2007,P.34-41 (  

  

   ةالجيل الثاني من البرامج المعتمدة على الثقافة اإلجتماعي ٤- ٨-١

Second Generation Classroom Intervention based on Principle of Socioculturalism  

ى عمل ب رتبط حدث تحول من التركيز على تدريس االستراتيجيات إل رامج ت

وتركز على المخرجات مثل ،استخدام االستراتيجيات في المقرر بموضوعات الدراسة 

ر وحل المشكالت الرياضية ررات بھدف  قراءة القطع والتعبي ل االستخدام نحو مق نق

  .    Pressley (1990)ماوراء المعرفى مثل برنامج   أخرى والوعي
  

ه  دعتموا االتوج ين العملي ات ب ى العالق ى عل ألداء ذي المعن ة ل ت المطلوب

يم  تعلم  والتقي ذاتي لل ات للتنظيم ال اظره من مكون ا ين المؤدى للخبرة في كل مجال وم

ذلك ريح ل ات ،الص به تحرك ي يناس وى تعليم ية فعال فكل محت ذه  ،ةتدريس دمت ھ وق

راء  ين النظ تراتيجيات ب ق االس يلة لتطبي رامج وس ين  peersالب ي ب ا ھ ينكم  المعلم

  .خاصية أساسية لألنشطة المرتبطة بموضوعات الدروسكذ والتالمي

 (Boekaerts. M.,& Corno, L. ,2005 , P.217)  
  

ن أن  و تعلم ي يمك ة ال ة لعملي م  كبيئ ل المعل ن قب وتر م تخدم الكمبي دعم  س ت

ة  اوراء المعرف ة وم ال المعرف ول وانتق ي الفص ا ف ھم بعض ذ بعض اركة التالمي مش

ن ال ة م ارات المتعلم ذلك  ،دروس والمھ ى ول دة عل ات معتم احثون تطبيق مم الب وص

ة التشعب واالنترنت لكي  أدوات تكنولوجية تستخدم  ل النصوص فائق في الفصول مث

،مع يكون التعلم مبنياً على مصادر بيئة التعلم المتاحة المشتملة على النظراء واألدوات

  : برامج الكمبيوتر التفاعلية ومن األمثلة على ،تعلم التالميذ باالعتماد على النفس  دعم 

امج   -١ ل مجموعة  Jasper  (1992)برن والمصمم لحل المسائل الرياضية من قب

  .المعرفة والتكنولوجيا لفاندربت 
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  . والمشتملة على مشاركة الكمبيوتر )١٩٩٥(بيئة التعلم المتكاملة برنامج   -٢

  .  Hadwin & winneوالمصمم من قبل  CoNote2   (1998)برنامج  -٣

رح  -٤ ئ للش وم المنش امج العل  Sandoval Explanation (2003)برن

Construction   

ي يضموت تعلم ف ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ ررات الن بعض اس ة المق  تعليمي

ر الواجبات الو اً في الكتب المدرسية أكث منزلية ليصبح تعليم االستراتيجية جزءا عادي

  (Boekaerts.,M.,&Corno,L.,2005,P.220) .لتعلمبرامج التنظيم الذاتي للنجاحاً 
  

د عمل  ى استخدام مع توجھات تصف ا   Butler (1998)وق دريب عل لت

ودمجھا في  المقررات التعليمية بما يراعى  عمليات التنظيم الذاتي للتعلم االستراتيجية 

  . SCL Strategic Content Learning يالمحتوى استراتيجا بتعلم ذلك  سمي

 

تراتيجيا  ٥-٨-١ وى  اس م  المحت  Strategic Content Learningتعل

SCL 

م وىا  تعل تراتيج  لمحت تراتيجيات   SCL يااس ل االس ورت لنق ة ط طريق

تعلم ،للتلميذ ذاتي لل ام  التنظيم ال ى ال تھدف و ،و دعم اندماج التلميذ في مھ دريب  إل ت

ذ ل  التلمي تراتيجيات ب تخدام اس ى اس ى عل دف إل درةتھ م ق ذ دع اء  التلمي ى بن عل

ية  تراتيجيات شخص هاس ذاتي ال لنفس التنظيم ال ه ب اء قيام ام، أثن ي أداء المھ ه ف نھماك

ون ف ذيك ن  الؤومس التلمي رارات ع اذ ق ن اتخ داف أع ن األھ ام ، وع ه للمھ ي دائ  الت

تراتيجيات  عھا  واالس ي يض تخدمھا الت دم  يس ف يتق ق   وكي و تحقي ال نح كل فع بش

  .استراتيجيات فعالة وفًقا لھذه المطالب يتبنى أھدافه، وكيف

 (Butler, D.,1998, P. 682)  

ام  تكمال المھ اً الس ذ تعاوني ع التلمي م م ل المعل ى عم ة عل ذه الطريق د ھ وتعتم

ئلة و بأداء مھمة   التلميذ يكلففبعد أن  ، ساعد في ييرشد المعلم التلميذ من خالل األس

وين ذ  تك ة لالتلمي ام عن المھم م ع دم،فھ م ج في ه عن المعل ي مناقشات تفاعلي ذ ف التلمي

ة  تعلم بطريق ذاتي لل ة للتنظيم ال ة  العمليات المعرفية المكون ة وحلقي  Recursiveمرن

cycle  ه ، و ة ل ة المقدم ل المھم دأ بتحلي ي ضوء التب ا ف ات أدائھ ى متطلب رف عل تع

وافرة دات المت ات والمعتق ه  المعلوم م  لدي ع ي، ث ذض داًفا التلمي ة تتص  أھ ل بالمھم

وأثناء تنفيذ  ،يستخدمھا كأساس الختيار وتعديل االستراتيجيات المالئمة لتحقيق أھدافه 

ه نحو األھداف  التلميذالمھمة يراقب  ة ،مدى تقدم د تغذي ة تول ذه المراقب ومن خالل ھ
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ة ة  راجع ى  Internal Feedbackداخلي وم عل ده في األداء يق عن مدى نجاحه وجھ

ى تبتع التلميذأساسھا  ة حت الءم مع تحقيق تديل أسلوب تعامله مع المھمة بطريقة تكيفي

ده في أداء والھدف  ى استمرار جھ ة للمحافظة عل يستخدم  استراتيجيات لتنظيم الدافعي

ات ة عقب اده التشجيع أو مواجھ ة افتق  ,Butler, D.,2003) .المھمة  وخاصة في حال

PP. 43-47)    
  

  : ة فيما يلي ويمكن مالحظة إجراءات ھذه الطريق

ة  - ة المھم ا وترجم ه ومتطلباتھ ة إلي ة الموكل ل المھم ي تحلي ذ ف م للتلمي م المعل دع

  .ومتطلباتھا إلى المعرفة والمعتقدات الموجودة فعال لدى التلميذ

تخدمه  - وف يس ذي س ة وال أداء المھم ة ب بة والمرتبط داف المناس ذ لألھ د التلمي تحدي

  . تكمال ھدفه الس  اإلستراتيجية  كأساس الختيار

  ). مثل الصورة الجيدة للمقال(تحديد التلميذ  وتعريفه معايير النجاح في أداء المھمة  -

  . تحديد التلميذ لالستراتيجيات المناسبة لتحقيق ھذه األھداف -

  . تطبيق التلميذ  لالستراتيجيات المناسبة لتحقيق الھدف -

  . ھل ھي فعالة أم التقييم التلميذ الطريقة التي اتبعھا لألداء   -

  .إدارة التلميذ  ألنشطة تعلمه أثناء اندماجه في المھام -
  

م  ودور ى المعل اعدة يتجل ي مس ذف اء  التالمي ة ، وبن رارات فعال اذ ق ى اتخ عل

ين  وتعديل وتنفيذ االستراتيجيات ، والتأمل في عمليات تعلمھم وتوجيه انتباھھم للربط ب

ة  أفعالھم خالل التعلم ومدى نجاحھم اتھفي أداء المھم ة  موإدراك ة الذاتي تحكم والكفاي لل

ه المرتبطة ، ذ كيف يراقب مخرجات تعلم م التلمي وھذا الدعم من المعلم يؤدى إلى تعل

ة تخدمھا ألداء المھم ي اس تراتيجياته الت ة  ،باس ل كتغذي ا يعم ةمم اح  راجع ة للنج داخلي

    (Butler, D.,2002B, P. 82) . تساعد التلميذ على اختيار االستراتيجيات البديلة

ة  تعلمھم أو في حلق ذ في تنظيم ذاتي ل ذاتي  cycleإن دمج التالمي التنظيم ال

اليتھم  للتعلم ھو تصميم لتحسين عملية التعلم يشتمل على تحسين إدراك التالميذ عن فع

اء الفصول المدرسية  ،الذاتية وتحكمھم فى عملية التعلم  واقتراح عناصر تدريسيه لبن

تعلمترب ذاتي لل لكي يكون الفصل  ،ط ما يحدث في الفصل الدراسي بعمليات التنظيم ال

ذ  تعلم وتشجيع التالمي ذاتي لل ة التنظيم ال ى تحسين وتنمي م تعمل عل ة تعل الدراسي  بيئ

  . ةعلى تنظيم عملية التعلم مع اكتساب المعرفة عن موضوعات محدد
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جيع و ى تش ذ عل يم ال التلمي ذاتي والتقي وعي ال تعلم ال ات ال وم ذاتي لعملي ليق

ى التعلم لاالستجابة بباستمرار  تعلم يعمل عل ويعطى فرصة لكي  ،لنجاح فى تنظيم ال

في  ن يكونأالبد و ، بتقييم ما تعلمه وھل ھو كاًف لتحقيق األداء المطلوب التلميذ يقوم

ل الت ا يعطى فلبيئة التعلم فرصة لمراجعة أنشطة التعلم ومخرجاته من قب ذ مم رصة مي

  . مه ونقل النتائج إلى مواقف جديدةير تعليبتغ ذللتلمي
  

ر كاف  ةإن تعليم كيف تطبق اإلستراتيجي ا غي  ،ومتى تطبق فى موضوع م

ة و ة الدائري لة أو الحلق توجيه التالميذ مباشرة كيف يكيفون اإلستراتيجيات بداخل السلس

اك  على  ة يعملمن تحليل المھمة و استخدام اإلستراتيجيات و المراقب ذدعم انھم  التلمي

ي مواقف  ة ف ة والدافعي ات المعرفي يم أو إدارة العملي تعلم تنظ ى ي ام ، حت ي أداء المھ ف

  )  (Butler, D.,2002B, P. 82.التعلم

   -: امھھأ بخصائص من  SCL استراتيجيا لمحتوىا  تعلمتميز وي

ا دعم التلميذ في االندماج في العمليات المعرفية للتنظيم الذا -١ تي للتعلم ، فيعطى دعم

  . مباشراً ألنشطة التلميذ المستخدمة في التنظيم الذاتي للتعلم

ى  -٢ رة فى  ،مساعدة التلميذ أثناء أداء المھام وسياقاتھا ذات المعن ة كبي ه أھمي ذا ل وھ

  . تنمية وتطوير االستراتيجيات التي يتبعھا التلميذ أثناء أدائه للمھام الموكلة إليه

اء م -٣ ة إعط ات التفاعلي ى للمناقش از  ،عن ذ إلنج م والتلمي ين المعل اون ب فالتع

  .يظھر أھمية التفاعل االجتماعي لتنمية التنظيم الذاتي للتعلم،المھمة

تعلم  -٤  ذاتي لل يم ال ة للتنظ ة المطلوب ات المعرفي ة العملي ى مناقش ز عل ا  ،التركي مم

ذ فھم ن التلمي ب م ايير األدل ايتطل ة ومع ات المھم تراتيجية  متطلب ة االس اء والطريق

التي تعمل   ستراتيجياتإللويطلب من التلميذ االحتفاظ بسجل ومراقبة  المخرجات 

  .بطريقة جيدة

ا التلميذ أل فھمفتصميم أنشطة التعلم  لتنمية ما وراء المعرفة   -٥  تعلم وتقييمھ نشطة ال

ام واالستراتيجي ذ يعمل على تكوين وبناء ما وراء المعرفة عن المھ ات وعن التالمي

  )(Butler, D.,1998, P. 683. أنفسھم

  
   

ى  -والكمبيوتر خاصة  –لعبت التكنولوجيا  دورا ھاما في المساعي الھادفة إل

اتھ اتھم واحتياج دراتھم واھتمام ع ق تالءم م ذ ي يم للتالمي ديم تعل ن  ،متق د م اك العدي وھن

تع ل ال ة ، مث ة التعليمي ي العملي وتر ف تخدامات الكمبي الكمبيوتر اس دار ب  CMIلم الم

 Hypermedia الوسائط فائقة التشعب: ثانيا 
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وتر  اعدة الكمبي يم بمس وتر  CAIوالتعل اعدة الكمبي تعلم بمس يم  CAL، وال ، والتعل

ر  CBEالمعتمد على الكمبيوتر  اط التفكي وحل المشكالت بمساعدة الكمبيوتر وتعلم أنم

أو وإدارة عملية التعليم والتعلم بالكمبيوتر وغيرھا من تعريفات سواء في اللغة العربية 

  .اللغات األجنبية 

  )٢٨٤، ص ٢٠٠٢نادى كمال جرجس،(  
  

ة التشعب ة   Hypermediaوالوسائط فائق ا  أداة تربوي تختلف اختالف

ة وتر التقليدي  CAI( Computer Assisted(كبيرا عن برامج التعلم  بمساعدة الكمبي

Instruction يم من خالل الك ة والتعل ديم المعرف دة لتق وترألنھا تعطى صيغا جدي .     مبي

(Boone, R., & Higgins, K. ,1991, P.21)  
                                           

ا و ة التشعب إمكاني ددة في  تقدمت الوسائط فائق ا واستخدامات متع د بھ يعت

يإعملية التعلم حتى  ة الت رامج التعليمي ادم  للب ل الق ا الجي وفر   نه ينظر إليھا على أنھ ت

تعلم ترجع  ،ي خبرات التعلم تحكما أكثر ف ة ال و أھمية الوسائط فائقة التشعب في عملي

ي اء المعرف ى البن به   Knowledge Structureإل ا يش ات فيھ يم المعلوم ث تنظ حي

  .باإلضافة إلى القدرة على التحكم والتأثير الدافعي ،الذاكرة البشرية 

 (Yildirim, Z.,et. al.,2001,P.207 ) 
  

د ا ة و نتج عن تزاي ة  world wide webستخدام الشبكة العنكبوتي في عملي

  .ھتمام بالوسائط فائقة التشعب كنمط للوصول للمعلومات التعلم اإل

   (Ford,N., & Chen,S. , 2000, P.281)   
  

عب  ة التش ائط فائق ى   Hypermediaوالوس ع إل ه أصول ترج مصطلح ل

ام  ام  ١٩٤٥ع ين ق ا  Bushح ق عليھ ة أطل ديم آل ات  Memexبتق زين المعلوم لتخ

ات  زاء المعلوم ين أج ات ب وين ارتباط تخدم بتك ھولة للمس رعة وس ا بس تحكم فيھ وال

بعض  ھا ب ر ،بعض ات  انظام Ted Nelson 1965 و ابتك وين ارتباط تطيع تك يس

عبارة عن  وھو Hypertextمنطقية بين عدة تصنيفات من مواد مختلفة وأطلق عليھا 

ر خطيتت ةأشكال غير متتابعة للكتاب وتر يمكن أن  ،طلب تفرعا غي أي أن نظام الكمبي

ذه  وب وھ نص المطل ار ال ة الختي ات بديل ذ بتعريف زود التلمي ة ت ة فعال رض شاش يع

  .التعريفات ھي امتداد للنص 
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تخدم مصطلح  د اس ة   Hypermediaولق ي  الدراسات والبحوث العربي ف

د ب محم ة زين ديا كدراس ا الھيبرمي اني منھ دة مع اوا أمينبع ة لوس ة كدراس ئط الفعال

يد أبو ود س اجمحم ري ىن د الك ة عب ائط المتطورة كدراسة سعد خليف ائط  موالوس والوس

  .المتشعبة في قاموس مصطلحات الحاسب اآللي 

  

  :تعريف الوسائط فائقة التشعب  ١-٢ 

ة التشعب  ات الوسائط فائق اين   مرجع  وجد الباحث تباينا في  تعريف ذا التب ھ

  :وسوف يعرض الباحث بعضا من ھذه التعريفات ،التعريفؤكد عليھا الجوانب التي ي
  

ائق التشعب تعريف  ه   Hypertextالنص ف ه  بأن يس في ق  نص ل طري

راءة فھ ابع الق ذه و يوحيد يحدد تت ارئ يحدد أي ھ ة والق دة مختلف ارات عدي صف اختي

واع منوعلى االختيارات التي  يتبعھا في عملية القراءة  النصوص أن  مؤلف ھذه األن

دالنص   Explorerيعد البدائل للقارئ من أجل أن يستكشف  دال من الطريق الوحي  ب

راءة الذيتتابعي الالنص التقليدي الموجود في  بقا يحدد تسلسل الق ه مس  ,Brown  .في

& Nilesen , 1991,P.3)(  
  

أجزاء أو قطع من  بأنھاالوسائط فائقة التشعب   Jonassen (1989) يعرف

ات  النصوص دأو المعلوم زاء العق ذه األج مى ھ ة وتس اء  ،المترابط د البن كل العق وتش

اتل األساسي  ة التشعب ف ،لمعلوم ائط فائق ى  تقطعالوس ات إل ابع المستمر للمعلوم التت

د  وحدات من المعلومات  ى المعلومات التي  تكون تسمى العق وى عل ى شكلتحت  عل

   (P.7). صوت أوفيديو  أوصور  أونصوص 

د من الوسائط فائقة التشعب بأنھا شبكة مكونة   .Lu,G (1999) يعرفو عق

Nodes روابط  وlinks  د ين العق ات ب ى عالق يستطيع المستخدم التعامل و ،تشير إل

ة التصفح  الل عملي ن خ ات م ع المعلوم ار  Browsingم  و أQueryingأو االستفس

   (P.41) .المالحظة 
  

مجموعة من تعريفات   -٢٥٨ -ص  )٢٠٠٢(محمد رضا البغدادى ويذكر 

  :الوسائط فائقة التشعب منھا

ي  - ة ف ر خطي ا بصورة غي ات وربطھ ديم المعلوم عب أداة لتق ة التش ائط فائق أن الوس

  .صورة رسوم بيانية، ورسوم متحركة، وتسجيالت فيديو وأخرى صوتية 
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ى وأنھا تصف نظام النص الفعال الذي يتضمن المعلومات والنصوص، باإلضافة إل -

معلومات في أشكال وإطارات تتضمن الرسوم البيانية والصوت والحديث ومشاھد 

ه  م تخزين ا ت من الفيديو، وھنا يقوم المبرمج ثم المستخدم بإحداث ارتباطات لكل م

  .في أشكال مختلفة تتفق وطبيعة المادة واألسلوب المراد عرضھا به 
 

ا - نص الفع وم ال ت بمفھ ي إذا قورن وم رئيس ا مفھ ي  وأنھ نظم الت دى ال ى إح ل، وھ

تعلم  ى ل طة ذات معن اج أنش ة إلنت ة المتقدم ائط التكنولوجي ن الوس د م تثمر العدي تس

ا عرضه  ذ وم ين المستخدم كتلمي ة وتفاعل مستمر ب تج فعالي ا تن فعال، ومن خاللھ

  .البرنامج 
 

ما  لكيوأنھا امتداد للنص الفعال، ويتكامل الكمبيوتر في نظام الوسائط فائقة التشعب  -

م الممارسة والتخزين -ييسر إعادة االرتباطات واسترجاعھا د  -ومن ث التي  تتزاي

  .لتقديم فكرة جديدة أو لمساعدة في حل مشكلة ما
 

نص،   - ة من ال وأن الوسائط فائقة التشعب تتألف من أجزاء صغيرة أو جرعات قليل

اء  د وحدة البن الرئيسة فى نظام وھذه بدورھا وما بينھا من ارتباطات مشتركة تع

  .الوسائط فائقة التشعب
  

رامج  - و أن الوسائط فائقة التشعب تسمح بتصميم عالي الكفاءة في حدود قليلة، فھي ب

ن  ا م تم تخزينھ ات ي ات والمعلوم ي البيان تركة ف ات مش ة ذات ارتباط ر خطي غي

وتر  ،وسائط أو من مصادر متعددة وھذه االرتباطات تسمح بدروھا لمستخدم الكمبي

ا ) التلميذ( ا أنھ به، كم ذي يناس بتناول أو استعراض كل ما ھو مخزون في التتابع ال

ات والمعلومات اول البيان التحكم في تن دئين ب ا ،البيئة الصالحة التى  تسمح للمبت كم

ة  دمج الرسوم البياني يضيف أن معظم أنظمة الوسائط فائقة التشعب المتاحة تسمح ب

رمجوالصوت وتنشيط المعلومات لتتكا م تسمح للمب -مل من خالل ھذه البيئة ومن ث

ف دي -المؤل ى الفي ا عل ابق تخزينھ ات الس ر للمعلوم اول والنش ن التن راص وم  وأق

  .الكمبيوتر وأقراص الليزر
  

ات والنصوص والرسوم  - وأن الوسائط فائقة التشعب ھي استخدام ألجزاء من البيان

رابط والتسجيالت المرئية والمسموعة مع أشكال عدة للم علومات التي  يمكن أن تت

ذ–معا والتي  تيسر للمستخدم  ا  -التلمي ى أخرى، كم ال بسھولة من خطوة إل االنتق
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ديو، والصوت  بقا من شرائط في أنھا تمكنه من تناول معالجات الفيديو المسجلة مس

  . رمن أقراص الليزر، ومن ثم يمكن عرضھا على شاشة الكمبيوت
 

ة وأن الوسائط فائقة التشع - ات والرسوم البياني ب تركيب متآلف لكل من النص والبيان

ذاكرة،  ل والتخزين البصري في ال ات التخي ع عملي ة والصوت م ة والثابت المتحرك

ن  ل م م تتكام ل البشرى ث رة العق ي ذاك ة ف ائط التكنولوجي ع للوس ارة تجمي فھي عب

اول، متناسب ة مع احتياجات خالل الكمبيوتر لتصبح أكثر فعالية في االستخدام والتن

، وإمكاناته الخاصة وقدراته، وھذا ما يشبه األشكال المقطوعة -التلميذ –المستخدم 

التي  تتوافق وتتكامل معا لتكوين شامل من خالل صورة  Puzzlesوالقصاصات 

  .كاملة ومتكاملة 
 

رة  - ى فك ة عل ات المبني ل المعلوم ا توصيل ونق ة التشعب تكنولوجي ائط فائق وأن الوس

ط تقسي ذه األجزاء مع بعضھا من خالل رواب رابط ھ ى أجزاء صغيرة، وتت مھا إل

  .خاصة لتكوين بنايات تنظيمية معرفية 
 

ى  - ة عل ر خطي ھا بصورة غي ادة عرض ديمھا وإع ات وتق ربط المعلوم ام ل ا نظ وأنھ

وم والصوت  ل النصوص والرس ائط مث ن وس ا تتضمن م ل لم بكة تفاع اس ش أس

  .متراكبة والصور الثابتة واألخرى ال
 

ادة  - تم إع كما أنه عندما ترتبط البيانات معا متضمنة الصوت والمشاھد والرسوم، ثم ي

ا  يط من التكنولوجي العرض فھي ھيبرميديا وھى ليست تكنولوجيا مفردة بل ھي خل

مح  رى أداة تس ارة أخ ى بعب ال، وھ نص الفع طة ال ه بواس تحكم في ن ال ي  يمك الت

ا الى الكف ى، وغ ر خط ميم غي ات بتص زين المعلوم تركة لتخ ات مش ءة، الرتباط

  .المتضمنة والمأخوذة من وسائط متنوعة 
 

و الوسائط فائقة التشعب بيئة تعليمية تتيح للتلميذ فرص اكتشاف التكامل بين الرسوم  -

ديو مع النص  البيانية والمتحركة واللون والصوت ومقاطع الفيديو ومشاھد من الفي

  .المعلوماتي 
 

ائط - دم  و الوس ا تق ة لكونھ ر فعالي ا أكث ال، ولكنھ نص الفع ابھة لل عب مش ة التش فائق

تخدم لتصف  م تس يط، ث ن وس ر م ي أكث ات متضمنة ف ة لمعوم ر خطي عروضا غي

  .االرتباطات بين المتاح الذي يمكن دمجه معا
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ية  - واد النص رض الم ة لع ر خطي ة غي ات داخلي عب ارتباط ة التش ائط فائق و الوس

معيات وم والس م  والرس ن ث ة، وم احة معلوماتي أكبر مس ال ب ذ لالتص ز التلمي لحف

  .لتطوير مھارات التحليل الالزمة للتفكير الناقد 
 

ة من خالل  - اء المعرف ة لبن ر خطي ارة عن ارتباطات غي ة التشعب عب والوسائط فائق

  .الوسائطالمعلومات النصية متعددة األنماط والرسوم والصوت وغيرھا من 
 

  

ن ث م ص الباح عب  ويخل ة التش ائط فائق ى أن الوس ابقة  إل ات الس التعريف

  :  تتميز بأنھا

وتر -١ تخدام الكمبي ى اس د عل ات تعتم ر  تطبيق ه غي ات بطريق ديم المعلوم ي تق ف

 .non-linearتتابعية

ات -٢ ى  قاعدة بيان وى عل د  database تحت ل بالعق رتبط  nodesللمعلومات تمث وت

  .رى لعقد أخ linksھذه المعلومات بروابط 

يط  -٣ ن وس أكثر م ات ب ل المعلوم ورة  mediaتمث وت والص نص والص ل ال مث

 .والحركة 

ات التنقل من خالل الروابط -٤ تم من خالل أداة تصفح  -التبحر  - في قاعدة البيان ي

browse tool  أشرطة قوائم ،menu وأزرار. 

لتتابع ، الوسيط ، في االختبارات مثل ا تحكم التلميذيتيح البرنامج درجة عالية من  -٥

 .التقييم ، المراجعة ، المحتوى

ن  -٦ ة م ة عالي امج درج يح البرن ليت الل  التفاع ن خ ذ وم م التلمي الل تحك ن خ م

annotation  تكوين روابط جديدة.  
   

ى استخدام  د عل ات تعتم ا تطبيق ويرى الباحث الوسائط فائقة التشعب على أنھ

ر من  non-linear ةتتابعير الكمبيوتر في تقديم المعلومات بطريقه غي من خالل أكث

نص(مصدر  ل ال ة  الصورة و الصوت و مث ي ) والحرك التحكم ف ذ ب ا يسمح للتلمي بم

لوبتتابع عرض المحتوى ل ذ الخاصة  هلتعلم اتكون أس درات التلمي ا لق ردي وفق ا الف مم

  .لتعلم والتحكم في عملية التعلم ل دافعيةالعمل على زيادة ي

  

ا ٢-٢ ائص الوس عب خص ة التش  The Features ofئط فائق

Hypermedia  
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ا  Lu, G. (1999)  يذكر  دة تميزھ ة التشعب خصائص ع أن للوسائط فائق

  :منھا  CAIعن غيرھا من برامج التعلم بمساعدة الكمبيوتر 
  

النص ، الصورة، الصوت ، (في استخدامھا للوسائط  : Integrationالتكامل   -١

ا) الحركة  يس مف وارتباطھ ى ل ذي يغن ا ھو ال ذه الوسائط أو ارتباطھ جرد وجود ھ

ا  ة االستخدام والسھلة التي  يمكن إنتاجھ تعلم ولكن األدوات المتنوعة مختلف بيئة ال

   CAI . (P.42)بواسطة ھذه الوسائط مقارنة ببرامج التعلم بمساعدة الكمبيوتر 
  

ل  -٢ ائط فائف:    Interactionالتفاع تخدم الوس ذي يس ذ ال ون التلمي عب يك ة التش ق

ذي يستخدم  ذ ال ك التلمي يكون  CAIمتحررا في عالقته باآللة وعلى العكس من ذل

احيتين  ي ن ة  ف ه باآلل ي عالقت دا ف ا ال مقي ة ھم ات متنوع ام  بدراس ي القي ة  ف حري

ى  اد عل اتالباالعتم ذه الدراس ين ھ ة ب ات  ،و نفس والتفرق ام الحتياج تجابة النظ اس

  (P.42).متعددةالمستويات اليناسب يذ من خالل محتوى مالتل
  

ه  -٣ وم الت :Non - Structureعدم البنائي ى لفيق اد عل ذ باالعتم د  مي ه بتحدي نفس

وى  ة الدراسة  وأھدافه واختيار المحت رر طريق ا فيق يس لھ ة التشعب ل الوسائط فائق

ة  ية العادي ي األدوات الدراس ود ف و موج ا ھ الغرض مثلم رتبط ب اء م يم ا وبن لتعل

دي التق ذي ي CAIلي ة ال ة بنائي واد تعليمي تخدم  م داف  Structureس ى أھ اء عل بن

ار للمقررات ا اختي ى االحتياجات و،يتبعھ ة تالق دم البنائي ة التشعب وع ائط فائق الوس

(P.42).  أو األھداف الدراسية  ضالمختلفة للتالميذ لتحقق مدى واسع من األغرا

   
  

الوسائط فائقة التشعب تركز على ف :  Nonlinear Format التتابعىالنمط غير  -٤

رامج دال يوجف ،العالقات بين الحقائق المتباعدة  ذه الب دم في ھ  ،تتابع معد مسبقا للتق

تعلم  ةفي بيئ  Navigate ريعتمد على نفسه ويختار طرقا مختلفة للتبح فالتلميذ  ،ال

ا وتر  أم تعلم بمساعدة الكمبي رامج ال ا ھيكل منظومف  CAIب   rigidبمتصلّ  ى لھ

بقا  ددة مس تعلم مح ارات لل ع مس ى تتب ذ عل ر التلمي  Predetermined Pathsيجب

ا  امم Linearتتابعية والتي  تصمم عادة بطريقة  يوجد فرصا أقل لالختيارات يتبعھ

امج   تخدمون البرن ذين يس ذ ال كلالتالمي ي ش ر ف ا يظھ  & ,.Lee,M. )٧(كم

Harvey,F.,1999, P.138) (                                                  

 التتابعىالنمط 
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 التتابعى ى غير النمط المنظوم

  

  

 

  
  

  للوسائط فائقة التشعب التتابعى ى غير النمط المنظومالتتابعى و النمط  ) ٧(شكل

 

  :دور برامج الوسائط فائقة التشعب في التعلم   ٣ -٢

رات وجد أن الستخدام الوسائط ف ائقة التشعب تأثير كبير في العديد من المتغي

ذاتي  تعلم ال ار وال افي واالبتك تعلم االستكش ات و ال م اللغ ذاكرة وتعل ل ال ة مث المعرفي

  .والتعلم التعاوني وحل المشكالت والتحصيل 
  

يم، لكن خصائص ة في األساس للتعل ة التشعب ليست موجھ  ھافالوسائط فائق

ددا من وھيكلھا يقترب من نظريات ا ا يجعل ع احثينلذاكرة والمعرفة مم يقترحون  الب

  (Daniels,H.,1996,P.25). أن تصبح الوسائط فائقة التشعب أداة تعليمية فعالة
  

وازى  و ة التشعب ت ائط فائق ذاكرة البشريةالوس ات ال  (1991)وأشار ،نظري

Park   انزم ة التشعب ھي ميك ائط فائق ى أن الوس بكة  إل ل الخارجي لش اء للتمثي البن

ائق و ، النشط المعرفية لإلنسان دال من الحق ار ب ين األفك ات ب تركز االنتباه على العالق

ة ا ،المنعزل ف      ولھ ى تكيي درة عل روق Accommodate ق يالت، و الف  والتفض

زة لألفراد ذلك االھتمامات الممي ى تحسين ،وھى ب تعلم كتعمل عل ى ال د عل وسيط يعتم

  (Daniels,H.,1996,P.25)   .صاللتفكير واالتفي االكمبيوتر 
  

دم  دى  Quillian  (1968)ق ة الم ذاكرة طويل ا لل مى  LTMنموذج  يس

Semantic-network   Thoery   اھيم ة من مف د(ينظر للذاكرة على أنھا مكون ) عق

دة تختلف  مرتبطة بعالقات سينماتكية مما يعمل على تكوين شبكة من ھذه الروابط فري

ر ال تتك ى آخ ن شخص إل ين م ع شخص ا ،رر م رتبط طبق ن أن ت ة يمك د البديل والعق

د أخرى  ر لعق ا تنتش دة فانھ دما تنشط العق ر عن وى أو خصائص المثي راد والمحت لألف

ة تنشيط االنتشار ة نظري ذه النظري ا وتسمى ھ  Spreading Activationمرتبطة بھ
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م المعلومات  ىءنموذج الشبكة السينماتكية يفترض أن الش، م  في تعل دة ھو المھ الجدي

ينماتيكيا ة س ط مرتبط الل رواب ن خ ة م ات الحالي ا بالمعلوم ا ،ربطھ  (1976)وطبق

Norman     روابط د من ال دة ھو ناشئ عن مزي ارف جدي م مع ادة في تعل ان الزي ف

إن عملية تكوين المعنى في التعلم تتحقق عندما ترتبط ،المعقدة بين المعارف الموجودة 

ة دة بالمعرف ات الجدي ودة  المعلوم ةالموج ي عملي ى  ھ وين المعن ة تك اء  ،فعملي بن

  (Daniels,H.,1996,P.23-24).لعقدل
  

عب  ة التش ائط فائق ا أن الوس ي كم ات ف ات تطبيق م اللغ ثف ،تعل    (1991)بح

Ingraham, B.,Emery,C.   إلى أن استخدام الوسائط فائقة التشعب في تعلم أشار

دم تعلم كاالن ذ لل رات التالمي ور خب ة ط ة اللغ ة والمھاري طة اللغوي ي  األنش اج ف

ابھا والكتابة،وللقراءة، حيحھا واكتس اء وتص ى األخط رف عل دث والتع ل  و ،التح عم

وين بيئ ى تك ة ةعل اءة   تعليمي ن الكف ة م تويات متدرج وى دراسي  بمس ا لمحت ل فيھ ك

تنتھي  CAUمستوى يحتوى على عدة موديوالت وكل واحد يتكون من عدة  وحدات 

ة لل ن بمراجع ة ع دأ بمقدم دة تب ل وح يم  وك ة للتقي ى فرص ابقة لتعط ات الس محتوي

ة  الحروف ثم حوارات وظيفية ثم تمرينات أو تدريبات لتطوير الكفاءة للمھارات اللغوي

تماع ة والتحدث واالس راءة والكتاب ي الق ع ت ف ة لتعطى يظوم تعلم اللغ دة طرق ل ف ع

رات الوظيف ق التعبي اب وتطبي ة الكتس ذ فرص ة التالمي دة ا وي رطية والقاع اءة لش الكف

رض بعض  ى ع دا عل رى معتم ة أخ ال بلغ ة لالتص ذ فرص اء التلمي ة إلعط التفاعلي

ا  و ،القواعد و فھما ة، أم ة فعال اھيم بطريق ربط المف عرض المعرفة في ضوء شجرة ت

ى  د عل ة من  Hyper- Informationواجھة البرنامج فھي سھلة الوصول تعتم مكون

  .ذمجموعة من النواف
  

ام ا ق م للغات باستخدام  .Piper, A ., et. al)  1995(كم ة تعل بتطوير بيئ

ة  قام فيه  ،Southamptomالوسائط فائقة التشعب  في جامعة  ، بتحليل بيئة تعلم اللغ

ا  رض أنھ ة ةمكون وافت ام اللغ ن نظ ة ،وم ارات اللغ ة ،ومھ تخدام اللغ مھارات ،واس

في بيئة تعلم واحده باستخدام  ا لبحث بالجمع بينھقام ا ،والتعلم ومعارفه اتواستراتيجي

ددة  ائط المتع تخدمت  الوس ائ، واس ادر الوس ددة طمص ة  المتع ائط فائق رض الوس لع

التشعب ولدعم الھيكل التصميمي المقدم للتلميذ للجمع بين المحتويات كأساس للمصادر 

  .للغةا في تعلم 
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تعلمعزز دورا ي وأظھرت دراسات عديدة أن للوسائط فائقة التشعب ذاتي ال  ال

ن ات    م ذه الدراس ة ھ وان  .Ruggles, C.,et. al  (1995)دراس  STILE-بعن

The Students and Teacher's Learning Environment-  استخدم الوسائط و

ة التشعب كمصدر مرن  ي نمطه يفائق تقل ف تعلم المس د  عطى فرصة لل ى والمعتم عل

تعلم سو د أو في الفصول من خالل إعطاء وجود أكثر من نمط من ال ان عن بع اء ك

ة  ون مطلوب دما تك ا عن ادر والوصول إليھ اف المص انيزم إلستكش ھيالت ،ميك ع تس م

 ً عا ر توس ات أكث ة محتوي ع ربط ات م تخدمين للوصول للمحتوي اعد المس وى و ،تس يحت

STILE   على نموذج للمصادر المعرفية مبنى على مجموعة من الموضوعات تناظر

ه يستطيع و ،يم المفاھ روابط ومصادر فعلي ا ب مكون من الصور والنصوص مع ربطھ

ا بنفسه ذلك، مستخدم النظام أن يبنيھ ة ي ك ا يؤھل  HTMLستخدم لغ فى تصميمه مم

بك ى الش عه عل ة  ةلوض ط  wwwالعنكبوتي ود رواب ع وج ائق  hyperlinkم ين وث ب

HTML Documents ن الع دة م اكن عدي ن أم ا م ول إليھ يمكن الوص ى ل الم عل

  http : // indigo. Stile. le. ac. uk موقع              
  

عب  ة التش ائط فائق ذلك الوس ي ك م دور ف افىدع تعلم االستكش ام و ، ال   ق

)1990 (Calvany    دعم اكتساب اعلي ي ة التشعب تف ائط فائق امج وس بتطوير برن

اريخى وى ت ة من خالل التفاعل لمحت امج باستخدام وصمم الب، المعلومات التاريخي رن

HyperCard  الل ن خ واه م يناريو ٣٨(ليعرض محت ارد ) س اظر ك يناريو ين ل س ك

ه  ن خالل الضغط علي دثا م اھرة تنشط ح ة أو ظ ى أزرار مخفي ارد عل وى الك ، ويحت

تقلة نافذة في ويستطيع التلميذ تكوين حوار بين الشخصيات يظھر الحوار  يح مس ا يت مم

  .ياتوصوال للمعومات متعددة المستو
  

اء في وللوسائط فائقة التشعب  اوني دور بن تعلم التع ه  ال ود سيد    بحث محم

دعم بالوسائط  )٢٠٠١( أبو ناجى اوني الم لمعرفة  أثر استخدام استراتيجية التعلم التع

ة Hypermediaالفعالة  ذ العلمي ة اتجاھات التالمي ى تنمي وتر عل ام الباحث  ،للكمبي وق

والذي يحوى النص المصحوب   Hypertextوص الفائقة ببناء  برنامج يستخدم النص

ة  ذ المجموع وق تالمي ائج البحث  تف رت  نت ة والصوت و أظھ يبالحرك درست   الت

ذين  ذ ال ى التالمي وتر عل ة للكمبي ائط الفعال دعم بالوس اوني الم لوب التع تخدام األس باس

ة ة التقليدي وا  بالطريق ة الت درس ائط الفائق ة الوس ر  فعالي ا يظھ ة مم ي تنمي عب  ف ش

  .االتجاھات الموجبة نحو العمل الجماعي أو نحو المادة الدراسية
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ريمبحثه  ، االبتكارى ف دور بناء وللوسائط فائقة التشعب   سعد خليفة عبد الك

ا استخدم الوسائط المتعددة وفائقة التشعب  والحقائب التعليمية ف  )٢٠٠١( وبحث أثرھ

موضوعات في  صورة   بتكارى وقام الباحث بإعدادعلى  زيادة التحصيل والتفكير اإل

الب  ھا لط الكمبيوتر درس ة ب عب  مرتبط ة التش ددة وفائق ة متع ائط تعليمي امج وس برن

ث ائج البح رت  نت ة ، وأظھ ة التجريبي امج : المجموع طة برن وا بواس ذين درس أن ال

ن غ انوا أفضل م الكمبيوتر ك عب  ب ة التش ددة وفائق ة المتع ائط التعليمي ي الوس رھم ف ي

  .التحصيل و التفكير اإلبتكارى
  

عب  ة التش ائط فائق مو للوس ي تعل كالت دور ف ل المش ه  ، ح  )2000(بحث

Oliver,K.,& Hannafin,M ا ة  فدرس ائط فائق ذ لمصادر الوس ة إدارة التلمي طريق

دعم   التشعب المعتمدة على الشبكة ألعنكبوتيه أثناء حل المشكالت بھدف معرفة كيف  ت

ادر الو كالتمص ل المش عب ح ة التش ائط فائق دم ،س ة  اوق ائط فائق امج وس ذلك برن ل

ن األدوات  توصال ه م عب ومجموع عب  التش ة التش ائط فائق ى أن الوس ا إل ن خاللھ م

ا  لوحدھا فقط ليست كافية لمساعدة التالميذ على حل المشكالت على الرغم من احتوائھ

ة الصلة بالموضوع  دة وثيق اج ا، على مصادر عدي دعم التنظيم فيحت ذ ألدوات ل لتالمي

يم  ل والتقي م  والتحلي إذا  ل عب ف ة التش ائط فائق امج الوس ا برن ي يحتويھ ات الت للمعلوم

اورا تفيد من ءيمتلك التلميذ الوعي م ذ ال يس ان التلمي دعم ف المعرفى الستخدام أدوات ال

  .الوظيفة التي  تقدمھا األداة
  

ى التحصيل ا ر عل د   هبحثت ،لدراسي  وللوسائط فائقة التشعب أث زينب محم

ين  اه فبحثت  )١٩٩٥(أم ى التحصيل الدراسي واالتج ة التشعب عل ائط فائق ر الوس أث

ا مستخدم ة بالمني ة التربي دى طالب كلي تعلم ل وتر في ال امج   ةنحو استخدام الكمبي برن

ة  ة الثالث ة التشعب لطالب الفرق ائط فائق ا لخصائص الوس ة وفق ه الباحث وتر أعدت كمبي

ة  ،ية التربيةبكل وق المجموعة التي  استخدمت الوسائط فائق وأظھرت نتائج البحث تف

ى  ة إل التحصيل وأن االتجاھات تحسن التشعب في اختبار التحصيل و  أشارت الباحث

  .نحو الكمبيوتر أصبحت أكثر ايجابية وذلك بفعل برنامج الوسائط فائقة التشعب

  

  التشعبالتطبيقات التربوية للوسائط فائقة  ٤-٢

 Significance of hypermedia in education  
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تعلم ل ة ال ي عملي أثير ف دة ذات ت ات عدي عب تطبيق ة التش ائط فائق ا لوس بحثتھ

  :أنھامنھا الدراسات والبحوث السابقة 
  

  :أداه لدعم عملية التعلم   -١

  :الوسائط فائقة التشعب  تدعم عملية التعلم من خالل عدة طرق ھي ف

يف ، وحب االستطالع الدافعية -أ اتھم   التالميذ يفشلون في االستغراق ف في  اھتمام

عب  ة التش ائط فائق ن الوس ان لك ض األحي يح بع اراتتت ة اختي دة  بحري  عدي

Possibility وتدفع التالميذ نحو زيادة ،الستطالع ا لحبو،لتالميذ ارة لثإتعطي  و

     (Calvani , A, 1990, P. 51).االستقالل في تعلم المعارف

ذ للموضوعات - ب ه الوصول العشوائي  إثراء فھم التلمي دة من خالل إعطائ المعق

ي  د ف ه أو صورة فھي حل مفي ى شكل نص أو حرك ر الخطى لمعلومات عل غي

  (Azevedo,R.,2002, P. 31).    تحسين الفھم للموضوعات المعقدة

ىيالتي  اكتساب المعارف والمفاھيم - ج درة عل ر المجرد  تطلب استيعابھا ق ، التفكي

  .ويه من توازن بين ما يقدمه البرنامج وما يكتشفه التلميذ بنفسه تما تحو

  ) ٣٤٥ص ،٢٠٠١، ىمحمود سيد أبو ناج   (

اتتوجيه إھتمام التالميذ  - د ين المعلومات  نحو العالق ةب ائق المتفرق دال من الحق   ب

  . أكثر دقةمما يساعد التالميذ في بناء تمثيالت عقلية 

ة يوتحس تنمية بعض المھارات لدى التالميذ - ـھ ن اتجاھاتھم نحو استخدامھم ألنظم

ة ف التعليمي ي المواق وتر ف ي  ،الكمبي ررات فھ ميم المق ى تص ذ عل اعد التلمي تس

  .بنفسه التعليمية وتطويرھا
  

  Tool for open Thinkingأداة للتفكير المفتوح  -٢

ات  ل المعلوم ذيإن ھيك ائط   ال ه الوس أداة تعطي ذ ب د التلمي عب يم ة التش فائق

أساس لحل كمفضلة والمبنى على شروط مرغوبة   Emanativeىللتفكير االنطالق

داع ر اإلب كالت وللتفكي رق ، ىالمش ذ بط د التلمي عب تم ة التش ائط فائق ذلك فالوس ول

ك ،المستقلة المعتمدة على الذات واإلبداع  ةعملية وشروط تسمح له بالدراس ومن ذل

تقبل يمكننا أن  .Lu, G., et).نعد الوسائط فائقة التشعب أداتنا لتدريب األفراد للمس

al.,1999,P.43)      
  

   Individual in Studyأداه لتفريد التعلم   -٣
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وتر هفائقة التشعب منشؤ الوسائطإن تفريد التعلم في  ذ في الكمبي  ،تحكم التلمي

م المحتوى المناسب طبقا لخصائعرض فالكمبيوتر يستجيب ب ص التلميذ وھدفه وحك

ات تعلمه ى عملي ذ عل رامج ،التلمي وى ثابت   CAIو يعيب ب   Fixed أن المحت

بقا  د مس تعلم مع ائ ،Presetباإلضافة إلى أن مسار ال ا في الوس ة التشعب  طأم فائق

ية  ه الشخص ى خبرات اء عل ه بن ه بنفس داف تعلم د أھ ذ يع ه  ،فالتلمي  ،ومھارت

تعلم  كذلك يحدد متطلباته ،وخصائصه يس ،فالشخصية ومساره في عملية ال التعلم ل

م المقصودو ذ ھ رامج  نھدفا لبرامج الوسائط فائقة التشعب لكن التالمي ذه الب من ھ

ا ألن تحكھ ي مال ت ا تعط ذ ولكنھ م التالمي ي تعل ذ ف ة  التالمي ة الالزم روط والبيئ الش

  .لتعلمھم 

(Lu, G., et. al.,1999,P.43)      
  

  Tool for open Thinkingمفتوح أداة للتفكير ال -٤

ات  ل المعلوم ذيإن ھيك أداة   ال ذ ب د التلمي عب يم ة التش ائط فائق ه الوس تعطي

أساس لحل كمفضلة والمبنى على شروط مرغوبة   Emanativeىللتفكير االنطالق

داع ر اإلب كالت وللتفكي رق ، ىالمش ذ بط د التلمي عب تم ة التش ائط فائق ذلك فالوس ول

داع  عملية وشروط تسمح ذات واإلب ى ال دة عل تقلة المعتم ه بالدراسات المس ومن ،ل

 ,.Lu, G).ذلك يمكننا أن نعد الوسائط فائقة التشعب أداتنا لتدريب األفراد للمستقبل

et. al.,1999,P.43)      
  

   Effective study of teaching process    التعليم   أداه فعالة لدراسة عمليه  -٥

فإذا حللنا عملية الدراسة  ،ا واضحا لخصائص الدراسة إن التلميذ يظھر نمط

ى معلومات  والمسار الذي اتخذه التلميذ أثناء عملية التعلم فانه يمكننا أن نحصل عل

ذ  وى الدراسي  ،مفيدة عن أھداف التالمي ذه العوامل  ،المحت ين ھ ا  ،التفاعل ب مم

  .يساعدنا في إعطاء توجيه للتالميذ أثناء الدراسة 

(Lu, G., et. al.,1999,P.43)  
 

 أداه مالئمة لحفظ واستخدام المعلومات   -٦

ة  ة والمرون د الفعالي بناء أنظمة المعلومات بطريقة الوسائط فائقة التشعب تزي

ات تخدام المعلوم ي اس ل ؛ف ات   Structureفالھيك ة المعلوم ه أنظم ى ب ذي تبن ال

ا  ار عنھ ات واالستفس راءة المعلوم ي ق ذ ف اعد التالمي ر  Queryingيس ا يظھ ،مم

ات ة المعلوم ا أنظم ى بھ ة  أھمية الطريقة التي  تبن ة الوسائط فائق ذا يظھر أھمي وھ
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ة  ات تستخدم في عملي ات وعملي التشعب في عملية التعلم من حيث إداراتھا لمحتوي

      (Lu, G., et. al.,1999,P.43).التعلم

  

 :مميزات الوسائط فائقة التشعب للتعلم  ٥-٢

بق عر ا س ن خصائص مم ات ضه م ة التشعب يخلص وتطبيق ائط فائق الوس

  :الباحث إلى أن أھم ما يميز الوسائط فائقة التشعب بالنسبة لعملية التعلم ما يأتي 

ة -١ ات : الفعالي ا الحتياج ا وفق ن تكييفھ ث يمك ة حي روق الفردي ا للف ث مقابلتھ ن حي م

  التالميذ

دي تشكيل المعلومات بما يقابل ويتواء: المرونة  -٢ ة ل م مع التراكيب واألبنية المعرفي

 .التلميذ 

ى محسوسات: تثبيت التعلم ودعمه  -٣ رع وعدم  ،من خالل تحويل المجردات إل التف

ة  وعمل ،التتابع في عرض المعلومات  ين أشكال المعلومات المخزن االرتباطات ب

  .على وسائل متنوعة ومتعددة 

ال -٤ ل الفع ة الت ادةالمعرض : التفاع ل مععليمي ذ بالتعام مح للتلمي ايس ابع  ھ ي التت ف

ا  ي تناولھ تحكم ف ه، وال ب ل ذ ،مالمناس ين التلمي ل ب ادة التفاع ى زي ؤدى إل ا ي م

 .البرنامجو

ى أنفسھم   -٥ اد عل ى االعتم دافھمتشجيع التالميذ عل د أھ ار   بتحدي وى  واختي المحت

ة ف رق الدراس ذ ط رر التلمي عب  ،يق ة التش ائط فائق ة فالوس يح حري ي  تت ذ ف للتلمي

  .االختيار بدال من التحديد المشروط بنماذج مسبقة

تعلم -٦ ودة ال ين ج ذ:تحس ن التالمي تھدفة م فات المس ين الص تقالل  ،بتحس كاالس

ذات ى ال اد عل ارى  ،واالعتم ر االبتك ى طرق التفكي ى  ،والتشجيع عل والتشجيع عل

  .التفكير من المستويات العليا 

  

 :شعبعيوب الوسائط فائقة الت ٦-٢

وب  ن العي ة م ث مجموع رى الباح ل ي ى المقاب تخدام اف ة إلس ائط فائق لوس

  :التشعب بالنسبة لعملية التعلم مثل 

ا -١ ل معھ عب والتعام ة التش ائط فائق م الوس عوبة فھ ت:  ص ض الوق اء بع   فإعط

ه  ذ وھدف ى التلمي ؤثر عل ة التشعب يمكن أن ي للتالميذ لكي يفھموا بناء الوسائط فائق
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ذ من  من التعلم ز التالمي م يكون التحول في تركي في الوسائط فائقة التشعب ومن ث

  .التعلم إلى فھم الوسائط فائقة التشعب نفسھا 
  

رارات -٢ اذ الق ذ يجدون صعوبة في التصفح : صعوبات التصفح واتخ بعض التالمي ف

عب  ة التش ائط فائق يح الوس دما تت ديھم عن ة ل ات المطلوب ى المعلوم ول إل والوص

ددةوصوال و ط متع ن نق ا م دا  ،خروج ون معق ن أن يك رارات يمك اذ الق ذلك اتخ ك

أثير دة مشكالت ،عندما تكون االختيارات البديلة لھا ت ك الصعوبات ع وينتج عن تل

  :ھي

رة واضحة عن : Getting Lost الضياع - أ وذلك ينتج عندما ال يمتلك التلميذ فك

الم ة ب ك مقارن ذھب وذل ن ي ى أي ذه مكانه من أين أتى وال وب، وفى ھ حتوى المطل

 ,.Beneeast, I)  .ذ من تحديد مسار التعلم المطلوبالحالة ال يتمكن التلمي

1999, P.341)  

د الحمل المعرفي - ب ى :  Cognitive Overheadالزائ درة عل ل في الق ويتمث

تذكر مسارات التعلم المستقبلية ، فمحدودية الذاكرة البشرية في تعاملھا مع أجزاء 

  (Beneeast,I.,1999,P.342).ن المعلومات أثناء البحث عن معانيمحدودة م

ا - ج ات وربطھ ى المعلوم ول عل عوبة الحص فحه : ص ذ  وتص ار التلمي اء إبح أثن

Browsing   د ال ات أو ق ى المعلوم ي الحصول عل د صعوبة ف د يج امج ق للبرن

  (Jonassen,D.,1989,P.41) .يتمكن من ربط ھذه المعلومات بعضھا ببعض
  

ك  صعوبة نسبيه في تصميم وتطوير -٣ برامج الوسائط فائقة التشعب حيث يتطلب ذل

  . وتطويرھا بناء ھذه البرامجبخبرات 

  : مكونات برنامج الوسائط فائقة التشعب ٧-٢

ة  ات مرتبط ن المعلوم زاء م ن أج عب م ة التش ائط فائق امج الوس ون برن يتك

  . Links تسمى  ابطھاورو  Nodesھذه األجزاء تسمى عقد  ،ببعضھا البعض 
  

ذه المعلومات : Nodesالعقد  -١ تم عرضھا وھ تحتوى العقد على المعلومات التى  ي

ذة ديو أو ناف وت أو في ور أو ص وص أو ص ورة نص ي ص ون ف ن أن تك  .يمك

(Jonassen, D.,1989, P.7)  
  

روابط  -٢ دتين ببعضھما  و:Linksال روابط وصل عق ن ال أي   -الھدف األساسي م

ز  - ن من ربط األفكار والمعلوماتأنھا تمك ل أو مما يمكن للمستخدمين من القف التنق

ة التصفح  ا يسمى بعملي ى األخرى وھو م دتين إل ا   Browsingمن إحدى العق مم
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رض المعلومات ل لع د تسلس ى تحدي ل عل ن ،فيعم ة تمك ات تنظيمي الروابط معلوم

ت تطيع مس امج ويس ال خالل البرن ن االنتق امج م تخدم البرن يط مس امج تنش خدم البرن

أرة  رابط   Clickالروابط من خالل الضغط بزر الف ى ال ى  و،عل يسمى الشكل الكل

 . Graphللروابط 

 (Jonassen, D.,1989, P.7)  
  

امج  ىھ و :  Pathsالمسارات -٣  تصف ل تتابع من العقد يتم إظھارھا لمستخدم البرن

بقا لمساعدة م،أفكارا خاصة  امجيمكن أن تكون محددة مس ويمكن أن  ،ستخدم البرن

ة  ة نتيج ون متنوع ة تك ذه الحال ى ھ امج وف تخدم للبرن ئة عن تصفح المس ون ناش تك

ات  ) .تنوع خصائص مستخدمي البرنامج وخلفياتھم وأسلوبھم في التعامل مع البيان

Jonassen, D.,1989, P.10)  

  

  :الوسائط فائقة التشعب تصميم ٨-٢

  :التشعب يشتمل على تحديد إن تصميم برنامج الوسائط فائقة 

  .يستخدم التالميذ ھذا البرنامجسكيف  -١

 .البرنامج  ما ھي المسارات التي  سوف يتبعھا مستخدمو -٢

 .كيفية استرجاع المعلومات داخل البرنامج -٣

م يصل  -٤ ى ل دھا ومت ي  يري ة الت ى المعلوم امج إل تخدم البرن ى سوف يصل مس مت

  (Jonassen, D.,1989, P.50)  " .يضيع"
  

  :تستخدم في تصميم الوسائط فائقة التشعب طرق عدة  منھا و

  :Unstructuredالطريقة غير البنائية  -١

دة   وھى طريقة عشوائية في ربط العقد وتعطى وصوال عشوائيا من أي عق

كما يظھر وال يوجد في ھذه الطريقة ھيكل مفاھيمي عام  ،إلى عقدة أخرى مرتبطة بھا

  :يتم في ھذه الطريقة إتباع الخطوات اآلتيةو،)٨(ذلك فى شكل 

ن خالل  -١ امج م ا البرن ون منھ ى  سوف يتك ات الت اھيم أو أجزاء المعوم دد المف تح

  .تحليل النص المكتوب والفھارس للوصل إلى الكلمات المھمة أو األفكار

 .  يبحث عن ارتباطات ھذه المفاھيم مع بعضھا البعض -٢

        (Jonassen, D.,1989, P.51).اريكون الروابط لھذه األفك -٣
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  : Structuredالطريقة البنائيه-٢

ه ،فوتتضمن تنظيما صريحا للعقد والروابط بعكس ھيكل البيانات   المحتوى ل

د ين العق روابط ب اظر ال ي ين ل معرف لة ،ويھيك اھيم ذات الص ن المف ة م جمع مجموع

م يو ديمي ث ل تق ي ھيك ا ف مح يجعلھ ل باس ي تلوصول داخ اھيم الت ة للمف ك المجموع ل

وم وقا ،تحويھا ھذه المجموعة  ة ئمفكل عقدة تمثل مفھوما ويشاھد المستخدم اسم المفھ

المفھوم  ة ب د المرتبط ة والقواع ات واألمثل ل التعريف ة مث ل جزئي ى وصوال لھياك تعط

رى ذات الصلة اھيم األخ ه والمف ة،وتطبيقات رى ممكن ل أخ رامج  وتوجد ھياك يم ب لتنظ

كلة  ربط المش ائط ت ل   –الوس ابع أو الح ع –التت زاء  ، أو المقط كل  –األج الش

بب ،أو   أثير – المس كل  ،الت ر ش ا يظھ ة ) ٩(كم اھيمى بالطريق ل المف الھيك

    (Jonassen, D.,1989, P.52) .البنائية

  

  

  

  

  (Jonassen, D.,1989, P.52)الطريقة البنائيه  ) ٩( شكل 

  

 : Hierarchicalالطريقة الھرمية -٣

اھيم تمثل و  ة مع مف ة ھرمي نظم بطريق قمة طرق التصميم ألن المعلومات ت

اھيم تفصيليةف ،أكثر ارتباطا من مفاھيم أكثر عمومية ى مف وفى  ،المفھوم العام يجزأ إل

ة وبط ة ھرمي ددة بطريق اھيم مح يم مف ن تنظ وم يمك ل العل واد مث ل م ة تجع ة فعال ريق

فل ى أو أس رك ألعل امج يتح تخدم البرن كل  ،مس ر الش اھيمى )١٠( ويظھ ل المف الھيك

 (Jonassen, D.,1989, P.54).بالطريقة الھرمية

 

  

 (Jonassen, D.,1989, P.51)الطريقة غير البنائية   ) ٨ (شكل رقم 
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  :خطوات تصميم الوسائط فائقة التشعب ٢-٨-٢

  :ت اآلتية يتم تصميم  الوسائط فائقة التشعب بإتباع الخطوا
  

  :  Information Modelتصميم نموذج المعلومات  -١

امج  ي البرن ات ف نظم المعوم ف ت ر كي وذج يظھ و نم س  ووھ وذجاليعك  نم

  : ه منھاوتوجد عدة طرق لتصميم،مفاھيمي ويرتبط بالمھمة أو بالمعرفة أو بالمشكلةال
  

تنتاجى -أ ات اإلس وج المعلوم ة أو طريق Deductively Developed  نم

ى فل–األعل دء  و   Top-Downأس ة الب ذه الطريق ي ھ وىف ل المحت ن ھيك  ،م

ا ف وم فيھ ة ويق نعرف الھيكل المعرفي المثالي من خالل تطوير الخريطة المعرفي

ة  وين خريط ة لتك ال الدراس ة بمج اھيم المرتبط ل المف اط ك ال ارتب راء بإكم الخب

ار تستخدم شبكات المعنى للمساعدة في تطوير خر،و المفاھيم اھيم واألفك ائط المف

 ,Jonassen, D.,1989) .تنظيميةالخريطة ال يكونن العقد والعالقات بينھم بتكوف

P.55)  
  

اء نموذج المعلومات  -ب   Inductively Developedطريقة االستدالل لبن

Model     : 

ة التشعب       ذ الوسائط فائق وتعتمد ھذه الطريقة على مالحظة كيف يتصفح التلمي

تيعابغير  وم باس ة وكيف يق رامج،   Assimilateالھيكلي ذه الب المعلومات من ھ

ة ،  الفروق الفردي اط ب ذه األنم رتبط ھ وھل يوجد نمط للوصول للمعلومات وھل ت

ة و ،نماط في  التنبؤ بطريقة البناءوھل يمكن استخدام ھذه األ ذه الطريق خطوات ھ

  :ي ھ
 

 .تشعب غير ھيكلي البدء في تقديم برنامج الوسائط فائقة ال -١

 (Jonassen, D.,1989, P.54)الطريقة الھرمية  ) ١٠( شكل 
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 .القيام بتدقيق للمسار المستخدم خالل برنامج الوسائط فائقة التشعب -٢

 .تحليل المسارات والفرق المستخدمة خالل البرنامج -٣

ق مرشد  -٤ ذه المسارات Tour تطوير طري ى ھ اء عل  ,Jonassen, D.,1989). بن

P.56)      

  :  User Interfaceتصميم واجھة المستخدم  -٢

  :ستخدم لتصميم واجھة المستخدم  لغات البرمجة مثلي
  

   Hypertext Markup Language (HTML)لغة   - أ

ة       ة  HTMLلغ ه لغ ع برمج دة ، جمي زات فري ة ومي درات عالي فية ذات ق وص

بكة الويب الصفحات  ي  ش ة مف ة  صممةالعالمي تخدام لغ ون و، ، HTMLباس تتك

 Tags الوسومو هصفحفى ال ما يشاھد وھوالمحتوى : من قسمين  HTMLملفات 

وى من  وھي األجزاء التى  تحدد كيف سيشاھد المحتوى السابق فھي تصف المحت

يق ث التنس ف و ،حي ون مل ن   HTMLيتك زأينم رأس  ج ا ال يين ھم  Headرئيس

يحتوي على المعلومات اإلضافية الخاصة بالمستند مثل عنوان الصفحة والكلمات و

ا ا وغيرھ ة فيھ ى  ال  المفتاحي فحة والت ة بالص ور الخاص ن األم دم ن ضمن  تع م

  . يحتوي على المحتوى الذي يراه المستخدمو Bodyالجسم ،المحتوى
  

  )eXtensible Markup Language )XML لغة الترميز القابلة للتوسع - ب

ة للتوسع أو       ز القابل  XMLأو  eXtensible Markup Languageلغة الترمي

تخلص من الوسوم القياسية ويصبح لكل ھي عبارة عن تقني تم ال دة بحيث ي ة جدي

ة للتوسع بحيث ،شخص وسومه الخاصة به ز القابل ة الترمي رة لغ لذا فقد ظھرت فك

ذي  وى ال أنك تقوم بعمل الوسوم وتسميھا بأي اسم تريده، وتحدد كيفية ظھور المحت

  .بداخل الوسم عن طريق أوراق األنماط المتتالية
  

ة الجاف - ج كريبت لغ ة JavaScriptا س ن لغ ارة ع ي عب كريبت ھ ا س ة الجاف لغ

ة رة  برمج فحات متغي وفير ص ب لت فحات وي ي ص ل ف ة للعم دودة، مخصص مح

 Clientالمستخدمعمل زر ينفذ عمليات خاصة على جھاز  من  مكنت، )ديناميكية (

  .دون إرسال المعلومات إلى مزود ويب 
   

زود -د ا  ةھي طريقو  Server Side Programmingالبرمجة جھة الم تم فيھ ي

ات،  ادل البيان ا لتب ا لمواصفات متفق عليھ تركيب الصفحات وصنعھا ديناميكيا طبق

ائعة أو  ات الش ة البواب فات واجھ ذه المواص مى ھ  Common Gatewayوتس
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Interface  أوCGI ة من لغات البرمجة بشرط أن ، ويمكن كتابة البرامج بأي لغ

  .ASPأو Perl أو PHP   ، من لغة CGIات يعمل البرنامج حسب مواصف
  

ـ ة  - ھ أليف خاص تخدام أدوات ت تخدام : Authoring Toolsاس ل اس  مث

HyperCard™  ركه ا ش ھرھا ابتكرتھ أليف وأش دم أدوات الت ن أق دة م ى واح وھ

Apple   ام ي ع د،1987ف د أدوات عدي ركات  ةوتوج ن ش د م ارات عدي ن ابتك م

  .يرھا وغ  MacroMediaالكمبيوتر كشركه 

  

  sScaffoldالوسائط فائقة التشعب و نسق المساندة  ٩-٢

تشير دراسات عديدة إلى أن التالميذ يعانون من صعوبات في تنظيم الجانب 

يطة  ة الوس ات التعليمي عب والعملي ة التش ائط فائق ائص الوس تخدام خص ي باس المعرف

تفاد ن اإلس نعھم م عب  ةتم ة التش ائط فائق ن الوس ك م بب ذل ل ، وس ي  فش ذ ف التالمي

ة التشعب ازمالميكان االنھماك في ت األساسية المرتبطة بتنظيم تعلمھم في الوسائط فائق

ه  ب ذات ابقة أو أن يراق ه الس ط معرفت ط أو ينش ذ أن يخط تطيع التلمي ال يس ف

.(Azevedo,R. et. al.,2003D,P.194)     
  

دو احثون عدي ه ب ذلك اتج ة  نول ى أھمي نسق   embeddingتضمين إل

تعلم  ساندةللم ة ال وتر للمساعدة في دعم عملي في البيئات التعليمية التي تستخدم الكمبي

.(Azevedo,R.,2004,P. 4)   
 

دأسلوب يعمل جيدا وبخاصة مع التعلم  Scaffols ةونسق المساند     المعتم

ه  ى نفس دا عل ون معتم ذ أن يك اج التلمي ث يحت ا حي تخدام التكنولوجي ى اس -Selfعل

reliant  مح ا فيس ى دعم ا يتلق ه بينم ى نفس دا عل ل معتم ذ بالعم اندة للتلمي ق المس نس

  .مناسبا
  

ة أو  رامج التعليمي ع الب ذ م طة التلمي تخدم بواس ن أن يس اندة يمك ق المس فنس

م  بواسطة المعلمين أو بواسطة برامج الكمبيوتر وذلك لمساعدة التالميذ في تطوير الفھ

ايو، اء مس ة إعط اندة التعليمي ق المس مل نس اتھمش ى احتياج د عل ذ تعتم  عدة للتالمي

  . Competenceتتضاءل المساعدة تدريجيا كلما زادت كفاءتھم 
  

اث إ ن أبح أت م اندة نش ق المس اقش نس ي  تن اث الت  vygotskyن األبح

ة  ى دور  Social-cultural approachللطريقة الثقافية االجتماعي والتي  ركزت عل
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افي  خم ثق اعي كمض ل االجتم ات  Cultural amplificationالتفاع يع العملي لتوس

ألدوات الموجودة في لميذ ومع البالغين أو الخبراء الالمعرفية للت ذ ل ذين يقدمون التالمي

  .المجتمع 

  

  :تعريف نسق المساندة ١-٩-٢

وي  ياق الترب ب الس اندة يناس ق المس ف لنس اموس تعري ي الق د ف  ألنال يوج

 .  عدةتم التعامل مع المفھوم بمسميات كما  د نسبيا في المجال التربوي المصطلح جدي

(McKenzie,J.,1999,P.2)  
  

اء جلسات   Berke (1997)يعرف دعم أثن نسق المساندة بأنه تغيير جودة ال

ى المستو وب من  ىالتعلم مما يساعد البالغين فى تكييف مساعدتھم للوصول إل المطل

دة ة جدي ون المھم دما تك ر عن دريس مباش اء ت اعدة وإعط ى  المس ة إل زداد الحاج وت

         ( Godfrey,C.,2001,P.27).المساعدة للكفاية
  

م  Winnips (2000)يعرفو ذ ث تعلم التالمي نسق المساندة بأنه إعطاء دعم ل

ى نفسه  retreatingبعد ذلك  التراجع  دا عل ذ معتم دعم حين يصبح التلمي ك ال عن ذل

Self-reliant. (P. 2 )    
  

تصف بأنھا ق المساندة في المجال التربوي نس Godfrey (2001)ويعرف 

دعوما أو وسيطا  ه   mediatedتعلما م  guidedيظھر من خالل المشاركة بالتوجي

participation   حمل العمل المعرفي بھدف خفض ألفراد المشاركين لCognitive 

work load  ة ل اوراء المعرفي ة و م ة المعرفي تخدام المعالج ل اس ل أ تقلي اء ح ثن

   (P.27) .كالتالمش
  

ذكر  اندة  ھ Azevedo(2004F)وي ق المس أدوات   وأن نس

toolsتواستراتيجيا strategies  وإرشاداتguidesتعلمھم  ، تدعم التالميذ في تنظيم 

  (P.2) .  للموضوعات المعقدة في بيئات الوسائط فائقة التشعب ا ذاتي
 

تخدام و و اس اندة ھ ق المس ى أن نس ك يخلص الباحث إل ن ذل يلة أو أدام  ةس

م للت ر عن دع تراتيجيات تعب ادات أو اس ة أو إرش ة و لتعليمي ي الجوانب المعرفي ذ ف مي

دما يصبح ة ماوراء المعرفية والدافعي وب وعن لمساعدته في الوصول للمستوى المطل

  . التلميذ معتمدا على نفسه يزال ھذا الدعم
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  :خصائص نسق المساندة ٢-٩-٢

و تنقى  ،أنھا تعطى توجھات  واضحة منھا ةعديدخصائص لنسق المساندة  

Clarifies  تخدام أو الغرض ة  ،االس ي المھم ذ ف ى التلمي افظ عل ا ،وتح وفر تقييم وت

ة التوقعات   يستخدم ذ للمصادر الجدير،في تنقي اه التالمي ل ،باالھتمام ةوتوجه انتب وتقل

د وا د إلعدم التأك دھاش واالستغراب والتحدي ة،ن دم الفعالي أ ، وتق ة وتنش وة دافع    .ق

(McKenzie,J.,1999,PP. 2-6  )            
  

ا   ةعن النمذج ةوھذه الخصائص تميز نسق المساند الرغم من أنھ دريب ب والت

  . Supportكلھا أنواع للدعم 

    Modelingالنمذجه -١

ى النمذج  وات  ةتعط ى الخط ز عل ع التركي وب م ن األداء المطل اال ع مث

يحاكى التلميذ أداء غيره عندما يضمحل النموذج فالتلميذ  والقرارات المھمة فالھدف أن

ال دال من المث ر ب ي التفكي ه ف ى نفس د عل ز النمذج ،يعتم لوك  ةوترك اة لس ى المحاك عل

جزءا من نسق  ةالخبراء أما التدريب فيركز على أداء التلميذ ويمكن أن تكون النمذج

ين  تخدم االثن ن أن تس اندة يمك ق المس ن نس اندة ولك ا المس ية مع م خاص يف لھ وتض

  .االضمحالل
  

    Coachingالتدريب  -٢

اندة  ؤدى ،يمكن أن يكون التدريب جزءا من عملية نسق المس دريب ي ففي الت

ث ى الباح نفس ويعط ى ال اد عل وب باالعتم ذ األداء المطل ات  التالمي  Hintsمالحظ

ة  ادات وتغذي ةوإرش ث، راجع اندة ل والباح ق المس ون كنس د أن يك د الب ذ الجي لتلمي

Scaffolder  ذ ا أن التلمي درك أيض ذ وي ن أداء التلمي الي م توى الح ى بالمس ه وع لدي

وفي  ،سوف يكون معتمدا على نفسه في أداء المھمة وعليه فالتدريب  سوف يتضاءل 

اندة  ولكن االضمحالل ،حالة اضمحالل التدريب يصبح التدريب جزءا من نسق المس

  .ليس جزءا ظاھرا من عملية التدريب
  

دعما ولكن أنواعا أخرى  تقدم أو التدريب كطريقة  ةيمكن أن تستخدم النمذج

ن أن ت دعم يمك ن ال دمم ياقي  ق دعم الس ل ال ة أو  أومث ئلة الجوھري دعم بواسطة األس ال

ل اء طرق الح ن خالل إعط دعم م ذ ،ال دعم يضمحل ويصبح التلمي ذا ال ا ھ ولكن دائم

  .Self-reliantمعتمدا على نفسه 
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  :نواع نسق المساندةأ ٣-٩-٢

دعم  ي  ت ة الت اندة التعليمي ن نسق المس دة م ا عدي ديون أنواع احثون  ع دم ب ق

تعلم  رق ،التنظيم الذاتي لل وعين من نسق    Hadwin & Winne (2001 )فف ين ن ب

اندة  اندة الضمني   المس اندة الصريح  و Implicitنسق المس  ، Explicitنسق المس

ز اندة فصنفا نسق  Hannafin & Oliber (1999)ورك تخدام نسق المس ى اس عل

ى اندة إل اھيم  المس اندة المف ق المس اوراء  و Conceptual ىنس اندة م ق المس نس

اندة اإلجرائي  و ،المعرفى  اندة اإلستراتيجي  و ،Proceduralنسق المس  ،نسق المس

م  ى   Azevedo,Cromley & siebert (2004C)وقس انده إل نسق  نسق المس

اندة ال ى و staticثابت المس اندة  التكيف اندة الحركي و adaptiveنسق المس نسق المس

dynamic .  

ى اندة  وھذه االختالفات في التقسيمات ترجع إل ه نسق المس ذي يلعب دور ال ال

  :وما يرتبط به من تساؤالت

دة  -١ تعلم للموضوعات المعق ذاتي لل كيف وأين ومتى وفعالية ھذا الدور في التنظيم ال

.  

  .واع نسق المساندة الفعالة ما أن -٢

 .متى يقوم نسق المساندة بدوره أثناء عملية التعلم  -٣

 .كيف يستخدم نسق المساندة لتسھيل عملية تعلم الموضوعات المعقدة  -٤

 .لماذا يكون نسق المساندة فعاال  -٥
  

ل  بحث    Jacobson & Archdidon) 2000(ولقد وجدت أبحاث عديدة مث

ة من خالل أن وضع نسق المسا دارس الثانوي ندة الثابت فعال في دعم تعلم التالميذ الم

ذ   م تالمي الوسائط فائقة التشعب مما يظھر بأن نسق المساندة الثابت فعال في تسھيل تعل

 .   ثابت في الوسائط ة ولذلك سوف يقوم الباحث ببناء نسق للمساند  ،المدارس

 

  :تعقيب على اإلطار النظري

ث  رض الباح ي ھع ل ف ى ذا الفص ث وھ رات البح ية لمتغي اھيم األساس للمف

  .التنظيم الذاتي للتعلم والوسائط فائقة التشعب 

ه   ة فالتنظيم الذاتي للتعلم مصطلح يصف مراقبة التلميذ لتعلم ه المعرفي بجوانب

ا ة، راءووالم ة والدافعي دمت  معرفي ة الوق ارا يالمعرف ةاالجتماعينظري ا  ة إط نظري

فعمليات التنظيم الذاتي للتعلم ھي  ،عملياته واستراتيجياته  تي للتعلم يصف التنظيم الذا
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المالحظة الذاتية ، والمراقبة الذاتية ، والتقييم الذاتي ، ورد الفعل الذاتي مستخدما لذلك 

ي تراتيجيات ھ ذاتي  يالتق  :اس ل   و،يم ال يم والتحوي يط ،والتنظ دف والتخط داد الھ إع

 ، و التركيب البيئي،و االحتفاظ بالسجالت والمراقبة   ،وماتالبحث عن المعلو ،لتحقيقه

ذات و أة ال تظھار   ،مكاف ميع و االس ادر ،و التس ن مص اعدة م ن المس ث ع و البح

    .و مراجعة السجالت ،اجتماعيه 
ي  تراتيجيات ف ذه االس تخدم الباحث ھ امجالواس رح  برن تخدم  المقت ا اس ، كم

ى  ا عل ا مبني ةافتراضات المقياس ةاإل  نظري ة  جتماعي وذج  المعرفي  Zimmermanونم

اليب التي تساعد  صياغته تعتمد على  ة األس ى معرف التقرير الذاتي، وھدف  البحث إل

  :على تنمية استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم  في الفصول الدراسية وھى  

ة استخدام اإلستراتيجية -١ ى  التعليم المباشر لإلستراتيجيات  مع توضيح أھمي ، ومت

  .وتقديم أدوات مساعدة الستخدامھاوكيف تستخدم  متستخدم ومتى ال تستخد

ي  -٢ وى الدراس ذ للمحت يم التالمي ة  -تعل ادة التعليمي وم    -الم تراتيجية  يق ة اس بطريق

وعي  ى ال المعلم بربط أنشطة التعلم بعمليات التنظيم الذاتي للتعلم لتشجيع التالميذ عل

  .تي لنواتج التعلم مع بناء وتعديل  استخدام استراتيجيات التعلم الذاتي والتقييم الذا
  

وتر في  -٣ ى الكمبي د عل ة تعتم استخدام الوسائط فائقة التشعب وھى أدوات تكنولوجي

تعلم ،  ار ال ار مس ذ فرصة اختي رك للتلمي ابعي يت ر تت لوب غي ات بأس ديم المعلوم تق

  .ة بطريقة تزيد الدافعيةوالتحكم فى عملية التعلم فرديا متفاعال مع اآلل
  

تخدام  ين اس رح لتحس ه المقت ي برنامج اليب ف ذه األس ث ھ تخدم الباح واس

      .التالميذ إلستراتيجيات التنظيم الذاتى للتعلم

ى أجزاء  تعلم إل يم موضوع ال ى تقس د عل ة التشعب يعتم وبناء الوسائط فائق

دة  بمع تكوين الروابط بين ھذه األجزاء بأسالي تسمى عقد ة عدي ر البنائي ة وغي كالبنائي

ة  تخدام لغ وذج باس ذا النم ذ ھ ات وينف وذج المعلوم ذلك نم ة ب ة مكون والھرمي

ذاتي ،  دعم التنظيم ال ة التشعب ضرورة ل اندة للوسائط فائق برمجة،وإضافة نسق للمس

اندة  زال  نسق المس تعلم ي ذاتي لل ى التنظيم ال ادرا عل ام  ،وعندما يكون التلميذ ق د ق وق

ت الباحث بت اندة ثاب ق للمس اء نس ة وبن ة الھرمي عب بالطريق ة التش ائط فائق صميم وس

 .وضمنه للوسائط فائقة التشعب
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ة  ابقة المتعلق ذا الفصل عرضا للدراسات والبحوث الس ي ھ اول الباحث ف يتن

ةبمتغيرات البحث مصنفة إلى  ي ثالث ى أن  ةمحاور رئيس ي كل تصنيف تعقيب  عل يل

  :يعكس تلخيصا ألوجه استفادة البحث الحالي من ھذا المحور كما يلي

تعلم وا -١ ذاتي لل يم ال وم التنظ ت مفھ وث تناول ات وبح تراتيجياتهدراس ض  س وبع

  .المرتبطة بھا المتغيرات

  .استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلمتنمية دراسات وبحوث تناولت برامج تستھدف  -٢

  .دراسات وبحوث تناولت فاعلية الوسائط فائقة التشعب على التنظيم الذاتي للتعلم -٣
  

  

  

ث -١ وير أد    Pons,M-Zimmerman,B. & Martinez (1986)بح اة تط

دف  لتقييم استخدام التالميذ الستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم ةمنظم ةمقابل ى اوھ  إل

ذاتي  مقارنة  استخدام التالميذ المتفوقين والمتأخرين دراسيا إلستراتيجيات التنظيم ال

ات  ،وراسي وخارجهللتعلم في مواقف التعلم داخل الفصل الد التحقق من صدق وثب

تعلم في مواقف مقابلة منظمة لتقيي ذاتي لل م استخدام التالميذ الستراتيجيات التنظيم ال

ذا )٤٠(من  عينة البحثالتعلم  و تكونت    ذكر ٢٥ (  من مرتفعي التحصيل تلمي

ى ١٥و  ذا من منخفضي  التحصيل  )٤٠(و ) أنث ى ٢١و  ذكر ١٩ (تلمي من    )أنث

يستخدمھا في  التية و طلب من كل تلميذ وصف اإلستراتيجي،تالميذ الصف العاشر 

ذلتعلم وأعطيت درجة منفصلة الستجابات امواقف  م  التالمي ى كل موقف تعل  ،عل

م  ائج البحثومن أھ ين مرتفعي ومنخفضي التحصيل في  وجود  نت ة ب روق دال ف

وعتين ى مجم ذ إل ى  المجموعة  استخدامھم لإلستراتيجيات وتم تصنيف التالمي األول

ن  ت م ذ مرتفعتكون رة التحص ىتالمي الث عش ة ث ة دال تخدمون بطريق يل ويس

تراتيجي ي  ةاس ن : ھ ث ع ة البح جالت والمراقب ظ الس ات و حف يم  و المعلوم التنظ

م ن المعل اعدة م ب المس ل و طل ب  والتحوي ران و طل ن األق اعدة م ب المس و طل

ى  ادھم عل ع اعتم ب م ة الكت جالت ومراجع ة الس ار و مراجع ن الكب اعدة م المس

ة  ادر االجتماعي ام األكاديميةالمص يض المھ ي تخف اعدة ف ة و،للمس ة الثاني المجموع

ذ منخفض تراتيجيات  ى تالمي ة الس ة دال ل بطريق تخداما أق رون اس يل يظھ التحص

تعلم ذاتي لل يم ال ينو  التنظ ن البحث تب ة   م ة المنظم ة المقابل اس  SRLSIأھمي لقي

والبحوث الدراسات:الثالثالفصل

 دراسات  وبحوث تناولت مفھوم التنظيم الذاتي للتعلم واستراتيجياته -١
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ف التعلم ي مواق تعلم ف ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ تطاع،اس د اس ين فق ز ب ت التميي

  .مرتفعي ومنخفضي التحصيل

  

ائى   Pons,M-Zimmerman,B. & Martinez (1988)بحث -٢ الصدق البن

ذاتي  يم ال تراتيجيات التنظ وذج اس تعلم للنم دفول ى اھ ات   إل ن صدق وثب ق م التحق

منظمة لتقييم استخدام التالميذ الستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم في مواقف  مقابلة 

ع عشرة استراتيجية من استراتيجيات  مع لمالتع ذ ألرب التحقق من استخدام التالمي

ك  ة ذل ه وعالق ي وخارج ل الدراس ل الفص ف داخ ي مواق تعلم ف ذاتي لل يم ال التنظ

ة البحثوتكونت  ،أداء التالميذ والتحصيل الدراسي ليبمالحظات المعلمين ع  عين

صف العاشر بمدرسة عليا حيث تالميذ ال نم  )ذكر ٤٤، أنثى ٣٦ (اتلميذ )٨٠(من 

ن  ت م ذ )٤٠(تكون ن  اتلمي يم يل  مرتفع ى ١٥(التحص ر ٢٥ ، أنث  )٤٠(و )  ذك

ى ١٢ (التحصيل  منخفضيمن  اتلميذ  أدوات البحثمن  وكانت ) ذكر ١٩ ، أنث

تة  رق س د الط ف تحدي ل موق ي ك ذ ف ل تلمي ن  ك ب م ة طل ف تعليمي يمواق   الت

ة  وطلب من ا ذ المھم تخدام يستخدمھا لتنفي اتھم عن اس ين أن يسجلوا مالحظ لمعلم

ن  ون م اس  مك ل مقي م عم تراتيجيات وت ك االس ذ لتل ن  )١٢(التالمي يس م ره تق فق

م   ذ الستراتيجيات التنظيم  (SRLSI)وجھة نظر المعل ذاتياستخدام التلمي تعلم  ال لل

حيث  (SRLSI)صدق أداة المقابلة المنظمة  التوصل إلى   نتائج البحث ومن أھم 

وجود ، و أن فقراتھا عكست التنظيم الذاتي للتعلم واستخدام  التالميذ لالستراتيجيات

يل،  ي ومنخفضي التحص ين مرتفع ة ب روق دال ن تصنيف فف ن الممك ن % ٩٣م م

ديھم تعلم ل ذاتي لل يم ال ات التنظ ى ممارس اء عل ي التحصيل بن ى مرتفع ة إل  ، والعين

ى استخدامھم الستراتيجيات وجود اختالفات دالة بين مجموعـتي التحصيل ب اء عل ن

ة" و" المعلومات البحث عن "التنظيم الذاتي الخاصة بـ " و" حفظ السجالت والمراقب

ران" و" المعلمطلب المساعدة من " و" التنظيم والتحويل و " طلب المساعدة من األق

ار"  ن الكب اعدة م ب المس جالت" و  " طل ة الس ب" و " مراجع ة الكت " و " مراجع

ع استخداما ،"م الذاتيييالتق ة أوقد أظھرت مجموعة التحصيل المرتف ة دال ر بطريق كب

 .يم الذاتييلجميع استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم ماعدا استراتيجية التق

دم -٣ اعإلتصور الا   ,.Zimmerman, B  (1989) ق تعلم  ىجتم ذاتي لل  للتنظيم ال

ا  إلى وھدف ذاتي  واستراتيجياته، تلخيص أھم السمات المميزة لتعريف ت التنظيم ال

ة  اركتھم الدافعي ة مش ا لدرج تعلم وفق ذاتي  لل يم ال ذ ذوى التنظ ف التالمي ووص
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م الخاصة ات تعلمھ وعرض االفتراضات  ،والسلوكية وما وراء المعرفية في  عملي

كما قدم وصفا لمحددات التنظيم  ،وفعالية الذات  والنمذجة  المعرفية التبادلية الثالثية

ذاتي ا وعرض) البيئية –السلوكية  –الشخصية ( الذاتي  ة للتنظيم ال ات الفرعي لعملي

ذات ) االستجابات الذاتية -يم الذاتي يالتق - المالحظة الذاتية( ة ال وركز على أن فعالي

ھي متغير رئيس مؤثر في التنظيم الذاتي للتعلم كما ركز على أھمية صنع القرار ما 

دىوراء المعرفي في التنظي ة الم دة المدى وقريب ذاتي، وارتباطه باألھداف بعي  ،م ال

ة  ب الوظيف تعلم بحس ذاتي  لل يم ال تراتيجيات التنظ نف اس ا ص يكم (  اؤديھت   الت

  ).شخصية –ذاتية  –سلوكية 

  

ين ا   Pons,M-Zimmerman,B. & Martinez  (1990) بحث -٤ روق ب لف

تعلم  ذاتي لل يم ال ي التنظ ذ ف اطوالتالمي ال ارتب ن  ك نس  و م ي  الج الصف الدراس

ذات و ة  ھدفو واستخدام اإلستراتيجية التفوق بفعالية ال روق الفردي ى دراسة الف إل

ى  ع إل ي  ترج تعلم والت ذاتي لل يم ال ي التنظ ة  سنالج ف ي والموھب والصف الدراس

ا  تراتيجية نوأثرھ تخدام االس ى اس ت وعل ة البحثتكون ن  عين ذا )٩٠(م  ٣٠ (تلمي

امن و  ٣٠و بالصف الخامس  ذ  )بالصف الحادي عشر ٣٠بالصف الث من التالمي

وبي دارس نالموھ ذ الم ن تالمي ن م ية ولك س الصفوف الدراس داد ونف س األع ، ونف

لكل تلميذ يصف فيھا التلميذ  SRLSI  ةمنظمالمقابلة ال أدوات البحث العادية، ومن

تعلم  ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ تخدامه إلس دير، اس اس لتق ة الف ومقي ة الذاتي عالي

ائج البحثومن  ، اللفظية والرياضية ذ   نت ين التالمي ه إحصائيا ب روق دال وجود ف

م  المتفوقين والعاديين في استخدامھم إلستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم وفى إدراكھ

وقين  الح المتف ة لص اليتھم الذاتي روق دال و، لفع ود ف ذكور  ةوج ين ال ائيا ب إحص

اثواإلناث في اس تعلم لصالح اإلن ذاتي لل وجود و ،تخدامھم إلستراتيجيات التنظيم ال

التنظيم الذاتي  تإستراتيجيااإحصائيا بين الصفوف الدراسية في استخدام  ةفروق دال

ى  تعلم لصالح الصفوف األعل تخدام  ،لل ى اس أثير دال عل ه ت ي ل توى الدراس فالمس

تعلم  أث ،واستراتيجيات التنظيم الذاتي لل وق يوجد ت ين التف ير دال إحصائيا للتفاعل ب

ذ الصفين الخامس  ى تالمي والصف، كما تبين تفوق تالميذ الصف الحادي عشر عل

اعدة  ب المس تراتيجية طل ي  اس امن ف ن (والث ينم ذ الصف ) المعلم وق تالمي وتف

يوجد ، الحادي عشر على تالميذ الصف الخامس في  استراتيجية مراجعة السجالت
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والصف الدراسي والتفوق على استراتيجيات التنظيم  )أنثى -ذكر ( جنستأثير دال لل

  .الذاتي للتعلم

  

ذاتي التي     Pintrich et. al .  (1993)بحث -٥ ة  استراتيجيات التنظيم ال عالق

ديراتھم  ية  بتق ررات الدراس ة المق ي دراس الب ف تخدمھا الط ت ،يس ة   وتكون عين

ى ٢٥١، كرذ ١٢٩(  اجامعي اطالب) ٣٨٠(من   البحث رراً  )١٤(يدرسون )  أنث مق

ة  جان األمريكي ة متش ات جامع ي كلي ياً ف ىدراس ات  ةخمس  ف وم ( تخصص العل

ة  ة األجنبي يواستخدم ،)الطبيعية ، اإلنسانية ، االجتماعية ، علوم الحاسب ، اللغ  ف

تبان البحث تراتيجيات الدافعي ةاس تعلم   ةاالس ام بحساب MSLQلل االرتباطات  وق

اييس بين الت ى المق ررات الدراسية واستجاباتھم عل قديرات النھائية للطالب  في المق

تبان ة لإلس م  ،ةالفرعي ائج البحثومن أھ تراتيجيات   نت ين اس اط موجب دال ب ارتب

اط موجب دال للتوجه نحو  ،والذاتي للتعلم وتقديرات المواد الدراسية  التنظيم  ارتب

ة، دير المھم ق  ھدف داخلي و ھدف خارجي وتق تعلم واألداء ، وقل ذات لل ة ال وفعالي

ار  ات الدافعي ،واالختب تويات  ةالمختلف ةمجموع ا مس ان لھ ةك ا  مرتبط ا إبھ يجابي

  .وطرديا من التحصيل 

  

تعلم  و األصول االجتماعية لكفاءة التنظيم الذاتي   schunk  (1995)بحث -٦ دور ال

 عن طار نظري يتحدث إلى الوصول إل وھدفبالمالحظة من خالل نمذجة األقران 

ذ موضحا دور  دى التالمي تعلم ل ذاتي لل ارات التنظيم ال األصول االجتماعية لنمو مھ

اعي للتنظيم  مالتعل ران، والتصور المعرفي االجتم بالمالحظة من خالل نمذجة األق

ة  دئيا من المصادر االجتماعي و مب ة تنم اءة األكاديمي ى أن الكف الذاتي للتعلم يؤكد عل

ارات ة للمھ ى مصادر ذاتي م تتحول إل ة ث لة من  Self-Sourcesاألكاديمي في سلس

د ،المالحظة ثم المحاكاة ثم التحكم الذاتي ثم التنظيم الذاتي: أربع مستويات ھي ويعتم

دات  ذات، أو المعتق ة ال ى فعالي ه عل م من ي قس ين ف ى المالحظت اذج عل أثير النم ت

تعلم، أو ال ى ال د المستويات الشخصية حول قدرات التلميذ  عل سلوكيات المنجزة عن

ددة ة  ،المح ة، ونمذج ة المعرفي ن النمذج ال م ى دور ك ا إل ث أيض رق البح وتط

  .ةالمواجھة واإلتقان، والنمذجة  الذاتي

استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم وعالقتھا   ) ١٩٩٥ (فاطمة حلمي فرير   بحثت -٧

ذ ال دى تالمي ذكاء ل داديبالتحصيل الدراسي ومستوى ال اني اإلع دف، صف الث  توھ
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تعلم  ذاتي لل يإلى التعرف على استراتيجيات التنظيم ال ذ الصف  يستخدمھا  الت تالمي

تعلم استخدام الفروق في  ھلمعرفة والثاني االعدادى،  استراتيجيات التنظيم الذاتي لل

 عينة البحث أو التحصيل الدراسي أو الذكاء وكانت جنسترجع إلى البين التالميذ  

ذ  )٢٧٠( ى ١٣٥  ( اتلمي ر   ١٣٥  ،   أنث دادى، )ذك اني االع ن  بالصف الث وم

اس  أدوات البحث ن ال مقي ون م تعلم مك ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ رة   )٨٤(س فق

ين التحصيل الدراسي   نتائج البحثومن أھم  ، أعدته الباحثة ارتباط موجب دال ب

ت تعلم واس ذاتي لل يم ال اء ارت ،وراتيجيات التنظ توى ذك ين مس ب ودال ب اط موج ب

تعلم ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ ذ  واس ذكور  ،والتالمي ين ال ائيا ب ه إحص روق دال ف

فروق داله إحصائيا ،و واإلناث في استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم لصالح اإلناث 

تعلم ذاتي لل  بين مرتفعي و منخفضي التحصيل الدراسي في استراتيجيات التنظيم ال

  .لصالح مرتفعي التحصيل الدراسي

  

د الباس  بحث -٨ راھيم طلطفي  عب ات   )١٩٩٦ (إب تعلم   مكون ذاتى لل في التنظيم ال

اديمي ل األك ل الفش ذات والتحصيل وتحم دير ال ا بتق دف ،  عالقتھ ى وھ د  إل تحدي

تعلم  ذاتي  لل يم ال ات التنظ ذاتي  ومكون يم ال تراتيجيات التنظ ين اس ة ب ة العالق دراس

ذات، والتحصيل اللل دير ال اديمي، وتق ل األك ن  الفش ال م درة تعلم وك ي، والق دراس

ة البحث وتكونت ، الجنسالعقلية و  ذ )١٢٠( من عين  ٥٩، ذكر ٦١ (       اتلمي

ذاتي    أدوات البحث من تالميذ الصف األول الثانوي  ومن )أنثى اس التنظيم ال مقي

درات للتعلم، ومقياس لتحمل الفشل األكاديمي، و ارات الق مقياس لتقدير الذات، واختب

ة ة األولي م  العقلي ن أھ ثوم ائج البح ين  نت ائيا ب ة إحص ة دال ة موجب ود عالق وج

ذاتي  وتفضيل  ة للتنظيم ال مكونات التنظيم الذاتي  للتعلم وبين كل من الدرجة الكلي

اديمييالصعوبة وتق ة لتحمل الفشل األك م تصل او ، يم األداء والدرجة الكلي ة ل لعالق

اديمي مع كل من  بين بعدى تجنب الفشل والمشاعر المصاحبة لتحمل الفشل األك

ة  د الدالل ى ح ذاتي إل يم ال ة للتنظ ة الكلي تعلم، والدرج ذاتي لل يم ال ات التنظ مكون

ادة و ،اإلحصائية العالقة بين مكونات التنظيم الذاتي للتعلم والتحصيل الدراسي في م

ه إحصائياة والرياضيات واياللغة العرب ر دال ة  غي ر دال لل ،إلنجليزي  جنسيوجد أث

  .على التنظيم الذاتي للتعلم لصالح اإلناث) اإلناث -الذكور(
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مراحل تطور   .Zimmerman, B., & Kitsantas, A  (1997) بحث -٩

 اھدفو،التحول من عمليات األھداف إلى مخرجات األھداف و  التنظيم الذاتي للتعلم

دة إلى تحديد مراحل ت ة المعق طور التنظيم الذاتي للتعلم أثناء اكتساب المھارة الحركي

ر األھداف من أھداف  ة و تغي ة الذاتي داد الھدف والمراقب من خالل دراسة تأثير إع

اتج ى أھداف الن ة البحثو تكونت  ،العملية إل ذ )٩٠( من عين دارس  ةتلمي من الم

إلضافة إلى مقاييس للمھمة الرياضية الثانوية  و أعد الباحثان مقياسا لفعالية الذات با

داخلي ،  ام ال ة، واالھتم اس االستجابة الذاتي ارة رمى السھم، ، ومقي منھا مقياس مھ

رمى السھم عن طريق المالحظة  ةوقد تم تعليم التلميذات استراتيجي،ومقياس العزو 

ة ھدف عملية، أو ھدف نتيجة أو ھدف عم  والمحاكاة، ثم بعد ذلك تم إعطائھن إما لي

م  يتغير إلى ھدف نتيجة بعد الوصول إلى مرحلة األوتوماتيكية ائج ،وكان من أھ نت

م أن   البحث اة ث م المحاك ة ھي المالحظة ث ارة الحركي ذاتي للمھ يم ال مراحل التنظ

يم  ة التنظ را مرحل ذاتي وأخي ذاتيالضبط ال واتي  ال ذات الل ك للتلمي ر ذل تعلم ويظھ لل

ك د ذل ى أھداف نتيجة تبنين أھداف العملية وبع ه إل ى مستوى  ،غيرن ن أعل د حقق فق

داخلي ام ال ذات واالھتم ة ال ارة رمى السھم وفعالي ذات ، لمھ واتيالتلمي ي  الل ين ف تبن

ذات وفى  ة ال ارة وفى فعالي ذه المھ البداية ھدف النتيجة أظھرن مستويات أقل في ھ

ن درجات اتبعن أھداف العملية ف اللواتيأما التلميذات ، االھتمام الداخلي د حقق قط فق

ى بصورة ملحوظة من مجموعة  ،من المھارة وفعالية الذات واالھتمام الداخلي أعل

وق في  ،تغيير الھدف ة زاد من التف ة المجمع وضع ھدف العملية والتسجيالت الذاتي

  .االيجابية، وإدراك فعالية الذات الخاصة بالقدرة ةرمى السھم واالستجابات الذاتي

  

  صبحي كيف   an, B., & Risemberg, R.,Zimmerm (1997)  درس -١٠

اعمنظور معرفي  من  هألدائكاتب قادرا على التنظيم الذاتي ال دف ، ىاجتم ى  اوھ إل

ات  يتقديم النموذج المعرفي اإلجتماعى للتنظيم الذاتي للكتابة مع مراجعه للنظري  الت

وذج  ة كنم ذاتي للكتاب يم ال ية للتنظ ات الرئيس ر العملي   Rohman (1965)تفس

ات ة المعلوم وذج معالج ي    Flower &Hayes (1980)ونم وذج المعرف والنم

ى  اوقدما نموذجيھم   Scardamalia (1987)ل دين عل ة مؤك ذاتي للكتاب للتنظيم ال

ه  ةوليست المعرفية فقط فالكتاب ةواإلجتماعي  ةدور العمليات السلوكية والدافعي عملي

ا الع تخدم فيھ ه تس ه اجتماعي لوك معرفي ة والس يم البيئ تراتيجيات لتنظ ن اإلس د م دي

ن  ة يمك اس بالفعالي ان اإلحس ذلك ف ا ك ن تعلمھ منيه يمك ات ض ا عملي تخدم فيھ وتس
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درك لإلستراتيجيات  يتعزيزه أو خفضه ويعتمد ذلك على النجاح الم ا  الت م تطبيقھ ت

يمما يؤثر تبعا  ائي  ةالدافعي ف اتج النھ ة وفى الن ى أ،الداخلي د عل ا يؤك ن التنظيم مم

ات  الذاتي ادل من العملي ه نظام متب دره ولكن يس ق  اتصاالتتصل  المترابطةللتعلم ل

  .لية الذات للكاتباوثيقا مع فع

  

ة   Wolters & Pintrich  (1998)بحث  -١١ روق البيئي يالف ة الطالب،  ف دافعي

ة  في الذاتيوتعلم التنظيم  ةالرياضيات، واللغ ة والدراسات االجتماع اإلنجليزي يي  ف

ة  وھدف البحث الدراسيالفصل  إلى تأكيد أھمية كل من العناصر الدافعية والمعرفي

يللتعلم  ذاتيالفصل من خالل التنظيم  ف ة ال روق البيئي ي، و الكشف عن الف ذه  ف ھ

ميم  ة التص تخدمت الدراس ر، واس اطالعناص دف  ىاالرتب داخليللھ تخدم ال ، واس

اييس لتح ةيدمق ة  وفعالي ة المھم ذات د   قيم تخدام  ال ار  واس ق االختب وقل

يم  تراتيجيات التنظ تخدام اس ة واس تراتيجيات المعرفي ذاتياالس اديميواألداء  ال  األك

نس،  طة الج ل بواس ل الفص يداخ ات  ف زى والدراس يات واالنجلي واد الرياض م

ة  تملت  ،االجتماعي ثواش ة البح ى  عين ابع ) ٥٤٥(عل فين الس الب الص ن ط م

ر ) من االناث% ٤٩ور و من الذك% ٥١(والثامن  تبانة التقري ذين استجابوا الس وال

ذ رتاال ائج تى، وأظھ ة  النت ا دال يفروق وع  ف ال الموض ط لمج توى المتوس المس

يم  تراتيجيات التنظ تخدام اس رات اس ة ، ومتغي نس، والدافعي ذاتيوالج واألداء  ال

اديمي ة األك ا ذات دالل ر فروق م يظھ ائج  ،ل ارت النت ة أش ىوبالمقارن ك  إل أن تل

  .تم اختبارھا التيالعالقات بين األبنية كانت متشابھة جدا عبر الموضوعات الثالثة 

  

ث -٢١ تعلم   .Ablard, K. , & Lipchutz.R (1998)بح ذاتي لل يم ال التنظ

للتالميذ مرتفعي التحصيل وعالقته باالستدالل المتقدم والنوع والتحصيل واألھداف 

ين مرتفعي دراسة المتغير إلى ھدف البحثو،  ات المرتبطة بالتنظيم الذاتي للتعلم ب

يل  ة ،والتحص ار عالق ن اختب ال م از ك داف اإلنج دم وأھ تدالل المتق نس  االس  والج

ة البحث ،وتكونت بالتنظيم الذاتي للتعلم  ذ )٢٢٢( من  عين ابع اتلمي  (بالصف الس

ى )أنثى ١٠٥،  ذكر  ١١٧ م تصنيفھم أعل وقين  ت ار  في% ٣من التالميذ المتف اختب

ة   أدوات البحث وكان من ،تحصيلي ة المنظم اس استراتيجيات  SRLSIالمقابل لقي

تعلم  ذاتي لل يم ال ة  ،التنظ ه المھم اس توج م  ،ومقي ن أھ ان م ائج البحثوك إن   نت

تخدم  ث اس ي  حي يل الدراس ا بالتحص ا إيجابي رتبط ارتباط تعلم ي ذاتي لل يم ال التنظ
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ه  ،تنظيم الذاتي للتعلم مرتفعو التحصيل كل استراتيجيات ال روق دال  للجنسوجود ف

ة للت ة الكلي ي الدرج اثف تعلم لصالح اإلن ذاتي لل يم ال تراتيجيات ، نظ ين اس ة ب العالق

ه ر دال عيفة وغي دم ض تدالل المتق تعلم واالس ذاتي لل يم ال و  ، التنظ دف نح ه الھ توج

تمكن  نس ال تعلم انمرتبط والج ذاتي لل التنظيم ال ذ ذو ،ب ل التالمي وى األداء حص

ذ  ذوى  ن التالمي ل م ي أق يم ذات ات تنظ ى درج نخفض عل تمكن الم نخفض وال الم

م يختلف  التمكن العالي واألداء المنخفض وذوى التمكن المرتفع واألداء المرتفع، ول

  .مرتفعو األداء ومنخفضي التمكن عن باقي المجموعات

  

ث -٣١ د الحمي بح زت عب د   دع ة و اس )١٩٩٩(محم ة الدافعي تعلمبني   تراتيجيات ال

ازيق  ه الزق ة جامع ھدف و وأثرھما على التحصيل الدراسي لدى طالب كليه التربي

تعلم  ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ ة واس ات الدافعي أثير مكون دى ت ى الكشف عن م إل

ن  ل م ا بك دى تأثرھم ى م رف عل يل والتع ى التحص نس  عل ص  الج والتخص

ا اعالت بينھم ت، والمستوى الدراسي والتف ة البحث وتكون ا  )٤٣٥(من   عين طالب

ى الفرق األول ة ب ة واألدبي ام العلمي ة  جامعيا من طالب األقس ة التربي ة بكلي  ،والرابع

تعلم ةاالستراتيجيات الدافعي ةاستبان واستخدم الباحث م ، MSLQلل ائج  ومن أھ نت

تعلم استراتيجيات التنظيم الذا فيفروق داله بين الذكور واإلناث وجود   البحث تي لل

ذكور  الح ال تخدام  ،لص ي اس ي  والتخصص ف ه للصف الدراس روق دال ود ف وج

ة وطالب التخصصات  ة الرابع استراتيجية التنظيم الذاتي للتعلم لصالح طالب الفرق

ة  ة للدافعي، العلمي ة ايجابي ود عالق ع  ةوج تعلم  م ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ واس

ين الدافعيوجود عالقة دال، التحصيل الدراسي  ه ب واستراتيجيات التنظيم  ة ه موجب

  .الذاتي للتعلم 

  

ة   بحث -٤١ ال إسماعيل عطي ين   )٢٠٠٠(كم ة ب ادالعالق تعلم أبع ذاتى لل   التنظيم ال

ة يل   ودافعي تعلم والتحص يال ري  الدراس ة بعب ة التربي ات كلي دى طالب لطنة س(ل

ا  إلى الكشف عن عالقة دافعة التعلم بأبعاد وھدف، )عمان تعلم، كم ذاتي لل التنظيم ال

تعلم  ة ال تعلم ودافعي ذاتي لل يم ال اد التنظ ن أبع ل م ة ك ن عالق ى الكشف ع دف إل ھ

ة البحثوتكونت  ،بالتحصيل الدراسي  ة  )١٢٢(من   عين ات كلي ة من طالب طالب

تراتيجيات  تبيان اس ب اس ام الباحث بتعري ان، وق لطنة عم ة بس ة الثالث ة بالفرق التربي

وار  تعلم ل ن ال تعلم، ١٩٨٨و آل ه ال ا لدافعي د الباحث مقياس م ، وأع ن أھ ائج  وم نت
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يم يوجود عالقة دالة بين أبعاد التنظيم الذاتي للتعلم والتحصيل في التق عدم   البحث

ذاتي   التربوي فيما عدا بعد التطبيق العملي، اد التنظيم ال ين أبع ة ب ة العالق عدم دالل

 .للتعلم والمعدالت التراكمية

 

دل  -١٥ د الع ا ورا  )٢٠٠٢(بحث عادل محم ة  ءم ة  المعرف واستراتيجيات  والدافعي

أثير ھدف و ،التنظيم الذاتي للتعلم لدى العاديين وذوى صعوبات التعلم ى دراسة ت إل

نھ وجنس صعوبة التعلم  اعالت بي ذ والمستوى الدراسي والتف ى درجات  مالتلمي عل

معرفة ھل توجد  والتنظيم الذاتي للتعلم، ميذ في ما وراء المعرفة واستراتيجيات لالت

ا وراء  ات م ي درج تعلم ف عوبات ال اديين وذوى ص ين الع ائيا ب ة إحص روق دال ف

دائي  المعرفة واستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم، وبين تالميذ الصفين الخامس االبت

،  تلميذا )٢٦٠( من عينة البحث وتكونت ،والثاني االعدادى في درجات المتغيرين

دائي) ١٣٢( ذ الصف الخامس االبت ى ٦٨، ذكر ٦٤  (من تالمي  )١٢٩( و    )  أنث

اني االعدادى ى ٦١، ذكر ٦٨ (بالصف الث ا   أدوات البحثومن ، )  أنث اس م مقي

نتائج  ومن أھم، وراء المعرفة واستبيان الدافعية واستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم

ا وراء وجود تأثير دال إحصائيا لصع  البحث وبة التعلم على درجات التالميذ في  م

ى  ذ عل وع التلمي أثير دال لن ود ت ذاتي للتعلم،وج يم ال تراتيجيات التنظ ة واس المعرف

ات في حين ال يوج ى درجات  ددرجات ما وراء المعرفة لصالح البن ذا عل أثير لھ ت

اديين تعلم، لصالح الع ذاتي  لل يم ال تراتيجيات التنظ ود ، اس ةوج روق دال حصائيا إ ف

ع  ات ترج ى درج دادى عل اني اإلع ذ الصف الث ا  للصف الدراسي لصالح تالمي م

اديين ة  لصالح الع ذ ، وراء المعرف ين تالمي ة للصف الدراسي ب روق دال د ف م توج ل

اس  ات مقي ى درج دادى عل اني االع ذ الصف الث دائي وتالمي امس االبت الصف الخ

  .استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم

ة واستراتيجيات التنظيم   )٢٠٠٢(ين بن حسن ردادى ز بحث -١٦ المعتقدات الدافعي

ة  ارات المدين دارس من ذ م دى تالمي الذاتي للتعلم في عالقتھما بالتحصيل الدراسي ل

ورة و دفالمن ن  ھ ال م ة ك ى  عالق رف عل ى التع نسإل ي  الج ف الدراس والص

دات  ،واستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم  ةبالمعتقدات الدافعي ين المعتق أثر التفاعل ب

ي ةالدافعي يل الدراس ى التحص تعلم  عل ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ ر  ، واس أث

دات الدافعي تعلم ةالمعتق تراتيجيات ال ى اس ت  عل ثوتكون ة البح ن   عين  )٢٣٩(م

ذا  ى ٢٤، ذكر ٧٠  (اإلعداديمن الصف الثالث  ) ٩٤(تلمي من  )١٣٥(و  )  أنث
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انو ث الث ر ٧١(يالصف الثال ى ٦٤، ذك عودية،   )  أنث ة الس ة العربي ن و بالمملك م

ث تعلم  أدوات البح ة لل تراتيجيات الدافعي تبانة االس م  MSLQاس ن أھ ائج  م نت

روق    البحث ود ف دم وج ة إحصائيا ع يم  للجنسترجع دال تراتيجيات التنظ ي اس ف

تعلم ذاتي لل ود ،ال روق وج ائيا ف ة إحص الدال الح ط ي لص ع للصف الدراس ب ترج

عدم وجود أثر دال ، في  استراتيجيات التنظيم الذاتي  للتعلم اإلعداديالصف الثالث 

ين  ذاتي  و الجنسإحصائيا للتفاعل ب ى استراتيجيات التنظيم ال الصف الدراسي عل

ى التحصيل  تعلم عل ذاتي  لل ر دال إحصائيا الستراتيجيات التنظيم ال للتعلم،وجود أث

دات ا ،لدى التالميذ تعلم أن المعتق ذاتي  لل ى استراتيجيات التنظيم ال ؤثر عل ة ت لدافعي

  .لدي التالميذ

  

ذاتي   )٢٠٠٣(مصطفى محمد كامل  بحث -١٧ التنظيم ال بعض المتغيرات المرتبطة ب

ة و ه من طالب الجامع ىھدف للتعلم لدى عين ة إل ھل تختلف استراتيجيات   معرف

ة الدراسية اختالف الفرق تعلم ب ذاتي لل ى لم، التنظيم ال ر سنوات الدراسة عل ة أث عرف

ذاتي للتعلم التلميذإكساب  ذاتي ،،مھارة التنظيم ال ھل تختلف استراتيجيات التنظيم ال

توى  اختالف المس تعلم ب يللل الب ىالتحص يم  ،للط تراتيجيات التنظ ف اس ل تختل ھ

ذي يدرسه  ذالذاتي للتعلم باختالف المقرر الدراسي ال نفس ( التلمي م ال ات  -عل   -النب

ا  )٦٠٠(من   عينة البحثوتكونت ) دب الفرنسي األ ى١٣، ذكر ٥٨٧(  طالب   أنث

ة   ) ة التربي الب كلي ن ط ث  م نن الباح تبانو ق تراتيجيات الدافعي ةاس تعلم  ةاإلس لل

MSLQ ين طالب  دال توجأنه  نتائج البحثومن أھم  ،للبيئة العربية ه ب روق دال ف

ة في استراتيجيات ا ى و الرابع ذاتيلتنظيم الفرقة األول تعلم  ال  الدراسةفسنوات ، لل

تعلم ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ تخدام الطالب الس ى اس ر عل ا أث يس لھ د و، ل توج

يم  تراتيجيات التنظ تخدام اس ي اس ي ومنخفضي التحصيل ف ين مرتفع ه ب روق دال ف

توجد فروق داله باختالف المقرر الدراسي  ،والذاتي للتعلم لصالح مرتفعي التحصيل

ه ال ذذي يدرس تعلم  التلمي ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ ي اس ات ف ا يعكس المتطلب مم

  .المعرفية المختلفة لدراسة كل مقرر 

  

فوت   تبحث -١٨ د ص اس محم ة  و  )٢٠٠٤(إين ا وراء المعرف ا م عالقتھ

ازيق ب ة الزق الب جامع دى ط تعلم ل ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ دفو،اس ى تھ إل

تعلمبين ما وراء المعرفة واستراتيجيات  التعرف على العالقة ذاتى لل دى  التنظيم ال ل
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تالف  ر اخ ة أث ة ، ومعرف الب الجامع نسط ي  الج ف الدراس تالف الص واخ

تراتيجيات  ة واس ا وراء المعرف ات م ى درج ا عل اعالت بينھم ذاتى والتف يم ال التنظ

تعلم ت  لل ةوتكون ن  العين ى وا ) ٤٤١(م الفرقتين األول ة ب اً وطالب ن طالب ة م لرابع

م  ائج البحثكليات التربية واآلداب والزراعة بجامعة الزقازيق ، ومن أھ وجود  نت

ة واستراتيجيات  ا وراء المعرف ة لم درجات الكلي عالقة ارتباطية دالة إحصائياً بين ال

تعلم ذاتى لل يم ال ة  ا، ووجدت فروق التنظ ي الدرج ات ف ة إحصائياً لصالح الطالب دال

ذاتي ، يوفى درجات استراتيجيات التق التنظيم الذاتى للتعلم الكلية الستراتيجيات يم ال

الب  ين الط روق ب د ف م توج ين ل ي ح تظھار ، ف ميع واالس ذات ، والتس أة ال ومكاف

والطالبات في استراتيجيات التنظيم والتحويل ، ووضع األھداف والتخطيط ، وطلب 

ي ب البيئ ة ، والتركي جالت والمراقب ظ الس ات ، وحف اعدة  المعلوم ب المس ، وطل

ى  ة األول ين الفرق االجتماعية ، ومراجعة السجالت ، ووجدت فروق دالة إحصائياً ب

تراتيجيات  ة الس ي الدرجة الكلي ة ف ة الرابع تعلم والفرق ذاتى لل يم ال ، ودرجات التنظ

تراتيجيات التق اعدة ياس ب المس يط ، وطل داف والتخط ع األھ ذاتي ، ووض يم ال

روق االجتماعية ، ومراجعة  م توجد ف ى ، في حين ل ة األول السجالت لصالح الفرق

ظ السجالت  ات ، وحف ب المعلوم ل ، وطل يم والتحوي تراتيجيات التنظ ي اس ا ف بينھم

ين  ائي ب ل  الثن أثير التفاع ان ت ذات ، وك أة ال ي ، ومكاف ب البيئ ة ، والتركي والمراقب

ة الستراتيجيات  ى الدرجة الكلي ذاتى النوع ومستوى الصف الدراسي عل التنظيم ال

ً  للتعلم   .وكذلك درجات االستراتيجيات الفرعية غير دال إحصائيا

  

  

  

  

  :  وأوجه اإلفادة منھا التعليق على دراسات وبحوث المحور األول

ا  من خالل عرض الدراسات والبحوث المرتبطة بالتنظيم الذاتي للتعلم نجد أنھ

ا  التيتنوعت في أھدافھا والعينات  م التطبيق عليھ اس  ت واألدوات المستخدمة في القي

 :يلي تلخيص ذلك  اوفيم، توصلت إليھا  التيواألساليب اإلحصائية والنتائج 

داف-١ يم : األھ تراتيجيات التنظ ة باس ات المرتبط اث والدراس داف األبح ت أھ تنوع

 :الذاتي للتعلم حيث
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ع إ  -أ ى وض ات إل ن الدراس ه م دفت مجموع تعلھ ذاتي لل يم ال ري للتنظ ار نظ م  ط

د  تعلم  وتحدي ذاتي لل يم ال اس التنظ وين أدوات لقي ه وتك تراتيجياته ونمذجة عمليات اس

ل  ذه األدوات مث دق ھ ن ص ق م ثوالتحق  (1988) و(1986)  بح

Zimmerman,B. & , Martinez-Pons,M   ة و  (1989)دراس

Zimmerman, B.,    (1995)بحثو Schunk    . 
  

تعلم ث والبحوھدفت مجموعه من الدراسات  - ب ذاتي لل اط التنظيم ال إلى دراسة ارتب

ل بحث  ب اديمي  مث  Pintrich et. al.  (1993)التحصيل الدراسي واألداء األك

ث و، ر بح ي فري ة حلم د الباس و  ) ١٩٩٥( فاطم ي  عب ث  لطف راھيم طبح ( إب

د  و    .Ablard, K. , & Lipchutz.R (1998)بحثو) ١٩٩٦ بحث عزت عب

د   دالحمي ة   )١٩٩٩(محم ماعيل عطي ال إس ث كم ن و)  ٢٠٠٠(بح ن ب ث زي بح

 . ) ٢٠٠٣(بحث مصطفى محمد كامل و ) ٢٠٠٢(حسن ردادى 
  

ة  -ج  تعلم المعرفي ذاتي لل ى بحث جوانب التنظيم ال ھدفت مجموعه من الدراسات إل

ل  ةوالدافعي ة والماوراءمعرفي بحث   وWolters & Pintrich (1998)بحث  مث

 .)٢٠٠٤(إيناس محمد صفوت 
  

ي   -د تعلم الت ذاتي لل يم ال ي التنظ روق ف ى بحث الف ات إل ن الدراس ه م دفت مجموع ھ

نس  ى الج ع إل ر(ترج اث  -ذك ن ) إن ل م ث ك ي بح ا ف   (1990)كم

Zimmerman,B. & Martinez-Pons,M    ر  و ي فري ة حلم ( بحث  فاطم

د الباس و  ) ١٩٩٥ ي  عب ث  لطف راھيم طبح ث و ) ١٩٩٦( إب  (1998)بح

Ablard, K. , & Lipchutz.R.    دل و د الع بحث  و)  ٢٠٠٢(بحث عادل محم

 . ) ٢٠٠٢(زين بن حسن ردادى 
  

ـ ى بحث  - ھ ات إل ن الدراس ه م دفت مجموع ى ھ رات عل ر بعض المتغي يم  أث التنظ

تعلم  ذاتي لل لال ل   الدراسيالصف  مث  & .Zimmerman,B  (1990)بحثمث

Martinez-Pons,M د الحمي د  دبحث عزت عب ن  و )١٩٩٩( محم ن ب بحث زي

درات و ) ٢٠٠٣(بحث مصطفى محمد كامل  و ) ٢٠٠٢(حسن ردادى  ذكاء والق ال

ل  ةالعقلي ر  مث ي فري ة حلم ث  فاطم د الباس و ) ١٩٩٥( بح ي  عب ث  لطف  طبح

  .)١٩٩٦(إبراھيم
  

  ، ةالسابق والدراسات  البحوث فيتنوعت العينات : العينات-٢
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ذ  طبقت  -أ ى تالمي ل بعض البحوث عل ة مث ة اإلعدادي ة حلمي   بحثالمرحل فاطم

ن و  .Ablard, K., &Lipchutz.R (1998)بحثو )١٩٩٥(فرير  بحث زين ب

 .)٢٠٠٢(حسن ردادى 
  

ل بحث كل والدراسات بحوث البعض  وطبقت -ب  ة مث على تالميذ المرحلة الثانوي

 .   Zimmerman,B. & Martinez-Pons,M (1988) بحث -من 

ت -ج ض ال وطبق الب وث علٮبحبع ل  ط ة مث ة الجامعي ث  المرحل  (1998)بح

Wolters & Pintrich   د الحمي و د   دبحث عزت عب بحث  و )١٩٩٩(محم

  .) ٢٠٠٤(بحث  إيناس محمد صفوت و )  ٢٠٠٠(  كمال إسماعيل عطية  
  

م : األدوات-٣ ذاتي  ت يم ال تراتيجيات التنظ اس اس اييس لقي ن المق ة م ق مجموع تطبي

  :للتعلم منھا

ل  ةوالمصمم SRISI ةالمنظم ةالمقابل -أ ى مجموع Zimmermanمن قب اء عل  ةبن

  .ةمواقف التعلم المختلف في المفتوحة األسئلة
  

 .  Pintrich ـ ل  MSLQللتعلم  ةاإلستراتيجيات الدافعي استبانة - ب
  

دو  - ج احثون عدي د ب تعلم  نأع ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ ا الس ى مقايس د عل يعتم

لوب التقر ى أس اء عل ذاتي بن ر ال مم SRISI ةالمنظم ةالمقابلي ل  ةوالمص ن قب م

Zimmerman.  

  

  :أبرز نتائج البحوث والدراسات المرتبطة في ھذا المحور ھي :النتائج-٤

ا يصف مراحل التنظيم  ةيالمعرف ةاالجتماعي ظريةالن تقدم -١ ذاتيإطارا نظري  ال

إلى  ةالتوصل من خالل ھذه النظريو، للتعلم وعملياته وتفصل بعض النماذج ذلك 

ر ع عش ى أرب تمل عل تعلم وتش ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ تراتيجي ةاس ا  ةاس طبق

  .Zimmermanلتصور 

نظري   إطارك ةيالمعرف ةاالجتماعي نظريةالاستخدم أنه  فيوأفاد ذلك الباحث 

و استخدم ويبنى من خالله البرنامج، للتعلم وعملياته  الذاتييصف مراحل التنظيم 

ذاتيليصف مراحل التنظيم  Zimmermanالباحث  نموذج  تعلم  ال و استخدم ، لل

 ةتم التوصل إليھا من  ھذه النظري والتيالباحث استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم 

 . ةاستراتيجي ةوالتى تشتمل على أربع عشر
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ي -٢ تراتيجيات التنظ تخداما إلس ر اس م األكث ون ھ ذ المتفوق تعلم التالمي ذاتى لل ، م ال

فيرتبط استخدام اإلستراتيجيات بالمستويات العليا من األداء فيوجد ارتباط دال بين 

فارتفاع التحصيل يصاحبه ،استخدام استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم والتحصيل 

  .زيادة في استخدام التنظيم الذاتي للتعلم

ذا  اد ھ ث  وأف ي الباح ن ال ف ث م ة البح ار عين ر اختي ذ غي يتالمي  - مرتفع

 .للتعلم حتى يظھر أثر البرنامج الذاتيالتنظيم  مرتفعيالتحصيل وغير -متوسطي 
  

ى  -٣ تمل عل تعلم يش ذاتي لل يم ال ى أن التنظ ابقة عل وث الس ائج للبح ي النت اق ف اتف

امج ، ةوالدافعي ةوالماوراء معرفي ةالمكونات المعرفي رح  ولذلك استخدم البرن المقت

ى أ من الباحث د عل تعلم  يعتم ذاتي لل ه تحسين التنظيم ال ا في محاولت لوبا تكاملي س

 . تحسين ھذه المكونات
  

اده تعليمي -٤ ا أو م رر م ه بمق دم ارتباط تعلم وع ذاتي لل يم ال ة التنظ ل  ةعمومي جع

ي  ادة الحاسب اآلل رر لم ى مق دا عل ا معتم ار برنامج ائط ف،الباحث يخت ديم الوس تق

 . ستخدم الحاسب اآللي يعتمد على افائقة التشعب 
  

ائج المرتبط - ٥ تالف النت تخدام ب ةاخ ى اس نس عل تالف الج تخدام أثر إخ اس

تعلم   ذاتي لل ر روق الفف  ،استراتيجيات التنظيم ال ذكور  اإحصائي ةدالغي ين ال  وب

د  ادل محم ي بحث ع تعلم ف ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ تخدام اس ي اس اث  ف اإلن

ه  و ،) ٢٠٠٢(زين بن حسن ردادى  و)  ٢٠٠٢(محمود العدل  وجود فروق  دال

ذكور  اإحصائي ين ال اث وب تعلم  اإلن ذاتى لل يم ال تراتيجيات التنظ تخدام  اس ى اس ف

ث   ي بح اث ف الح اإلن -Zimmerman,B. & Martinez  (1990)لص

Pons,M     ١٩٩٦( إبراھيمالباسط  ولطفي عبد) ١٩٩٥( فريرو فاطمة حلمي( 

روق  لصالح     .Ablard, K. , & Lipchutz.R (1998)بحث -و  وكانت الف

  ).١٩٩٩(محمد  دبحث  عزت عبد الحمي فيالذكور  

تعلم   ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ تخدام اس ه باس ائج المرتبط تالف النت اخ

 .دفع الباحث إلى دراسة ھذه اإلختالفات لدى أفراد العينة   بالجنسوعالقتھا 
  

تعلم  اتفاق في نتائج البحوث -٦ ذاتي لل اط  استراتيجيات التنظيم ال السابقة على ارتب

يم  الدراسيبالصف الدراسي وأن اختالف الصف  ى التنظ ر دال عل ه أث ذاتيل  ال

ا في  تعلم كم  ،و Zimmerman,B. & Martinez-Pons,M  (1990)بحثلل
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ن حسن ردادى  و  )١٩٩٩(محمد   دبحث عزت عبد الحمي ) ٢٠٠٢(بحث زين ب

  .) ٢٠٠٣(محمد كامل  بحث مصطفى و

ذا  ل الباحث يثب وھ ى الصف األول  تجع ق البحث عل ر بتطبي ذا المتغي ھ

 .اإلعدادي لدى أفراد العينة لمجموعتي البحث الضابطة والتجريبية
  

ابقة نتائج  الدراسات  فياتفاق   -٧ تعلم والبحوث الس ذاتي لل اط التنظيم ال ى ارتب عل

يكما  ةرات العقليبالمستويات العليا من الذكاء  والقد ربحث   ف ة حلمي فري            فاطم

  . ) ١٩٩٦(  إبراھيم طبحث  لطفي  عبد الباسو  ) ١٩٩٥( 

ار العينيھذا الباحث  وجعل  ر ويخت ذا المتغي راد متوسطي  ةثبت ھ من األف

 .  القدرات العقلية كما يظھر ذلك في اختبار القدرات العقلية
  

ات وصدق  -٨ ى ثب لوبالتوصل إل دةالم SRLSIة المنظم ةالمقابل أس ل  ع ن قب م

Zimmerman يم  اسيقل تراتيجيات التنظ ذاتياس تعلم  ال تبانو , لل ة اس

تعلم   ةالدافعياالستراتيجيات  ل   - MSLQ لل دة من قب ذا  - Pintrich والمع وھ

ا  تخدام مقياسم ى اس ع الباحث إل يم ل ادف ذاتيلتنظ تعلم  ال دملل لوب  اعتم ى أس عل

ة ةالم المقابل ذي نظم ى  وال ه عل دى تطبيق ا ل ا عالي دقا وثبات ر ص ةأظھ  العين

  .االستطالعية

  

ذاتي تنمية دراسات وبحوث تناولت برامج تستھدف  -٢ استراتيجيات التنظيم ال

  :للتعلم

تعلم   ,.Winne, P  (1997)بحث -١ ذاتي لل ى  ھدفوالتجريب بتسريع التنظيم ال إل

رانھم  الذاتيم من أساليب تنمية التنظي أسلوبينتناول  ذ ألق للتعلم ھما مالحظه التالمي

ى  ب ،ف لوبوالتجري ب  أس ة  التجري ھم لتصميم خط ب بأنفس ذ بالتجري وم التالمي يق

يم  ق التنظ ة تحقي ذھا بغي ذاتيوتنفي أ  ال ة والخط ع المحاول تعلمھم م يل ا  الت ون إم تك

ه  نھم ال يضعون خطة لتحقيق ا بوضع ھدف ولك دما عشوائيا فيقوم التالميذ فيھ وعن

ات  دى العقب ذ إح ه التالمي ييواج دمھم ف ف اء تق اولإأثن ات ونھم يح تخدام تكنيك ن اس

ة  يمختلف ائج  ف ون النت تعلم ويالحظ ائج  ،ال ى النت دون عل ادة ال يعتم م ع يوھ  الت

ا ه  يحققونھ يمن ى  ف د عل ب المعتم ار التجري ن اعتب ة، ويمك اربھم التالي تصميم تج

ت وائية ليس أ العش ة والخط ا  المحاول ا ذاتي ن  ،تنظيم ر م كل اآلخ ا الش كالأم  أش

نھم االمحاولة والخطأ فھو يتضمن إعادة تخطيط  فعند قيام الطالب بإعادة التخطيط ف
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دات  ديل المعتق تخدم لتع ات تس ك المعلوم ات، وتل اء بوصفھا معلوم ينظرون لألخط

ة والخط أ يسفر السابقة وتصميم محاوالت مستقبلية، فالتجريب المعتمد على المحاول

 منعن نتائج منظمة، وبذلك يحرز الطالب خطوات متسلسلة التخاذ القرار ، وكان 

وق  الذاتيللتنظيم استراتيجيات أن التالميذ األكثر نجاحا يستخدمون  نتائج البحث تف

  .يستخدمھا التالميذ األقل نجاحا  التي اإلستراتيجيات

  

ة تعليم إعداد الھدف فعالي   ,.Gridley, M&Schwerts, L  (1997) بحث -٢

إلى دراسة فعالية  اھدفو الفصول الدراسية فيللتعلم  الذاتيعلى فعالية الذات للتنظيم 

من   عينة البحثتحصيل وتكونت التعليم إعداد الھدف على فعالية الذات ومھارات 

طالبا جامعيا فى الفصول األولى تم تقسيمھم إلى مجموعتين األولى تعلمت  )٩١(

والمجموعة الثانية تعلمت بطريقة ،ف بطريقة فردية فى مقرر العلومإعداد الھد

الذكاء  فيللمجانسة بين المجموعتين  T- Testواستخدم اختبار ،دراسة الحالة 

GPA  وساعات الدراسة وعادات إعداد الھدف والتنظيم الذاتى للتعلم فلم تكون

 ً لمجموعتين الضابطة لوكانت التعليمات ، الفروق بين المجموعتين دالة إحصائيا

أجزاء من المعلومات ملحق بھا أسئلة لتقييم فھم  ةوالتجريبية مكونة من أربع

 ةسئلاألأما مجموعة دراسة الحالة فكانت  ،التعليمات ولتحديد األھداف الشخصية

 ةم البحث ثالثرھا واستخديتركز على فھم التعليمات واإلجراءات التالية وتطو

وباستخدام األسلوب  ،إعداد الھدف وھارات تحليل الھدف ،مقاييس لفعالية الذات وم

 ھاأھممن  ائجتمن النتوصل البحث إلى مجموعة   ANCOVA اإلحصائي 

   SESRLللتعلم  الذاتي هفروق دالة إحصائياً فى متغير إدراك التلميذ لتنظيموجود 

ً فروق دالة إحصاو ، بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح التجريبية  فيئيا

  .متغير تحليل الھدف بين المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح التجريبية

  

امج     ,.et. al.Veenman, S (1997)  بحث -٣ ة برن دريبيفعالي ى التنظيم  ت عل

ذاتي تعلم  ال يلل ة لمعلم ة الثانوي دف و ، المرحل ذ  ھ ق تالمي دى تطبي ة م ى دراس إل

امج التنظ ى برن ذاتييم المعلمين المدربين عل تعلم الستراتيجيات التنظيم  ال ذاتيلل  ال

تعلم ت ، لل ثوتكون ة البح ن  عين ى  )٣٩(م مين إل دارس مقس الث م ن ث اً م معلم

ة  ى تجريبي وعتين األول ن مجم ه م ابطة امعلم )٢٥(مكون ة ض اً  )١٤(والثاني معلم

 ً ريبية المجموعة التج لمعلميتلميذاً  )٥٨٧(أما عينة البحث من التالميذ فكانت ،ثانويا
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ذاً  لمعل )٣٢٤( وا متلمي ين أن يطبق ن المعلم ب م ابطة وطل ة الض ى المجموع

اس .للتعلم لفصل واحد من فصولھم الذاتياستراتيجيات التنظيم  يواستخدم القي  القبل

يم  اس التنظ تم قي ة ف ة التجريبي دى للمجموع ذاتيوالبع اس  ال ين بمقي تعلم للمعلم لل

اھدة  ا  OSSRLمش تم قي ذ ف ا التالمي يم أم ذاتيس التنظ تعلم  ال لوبلل ة بأس  المقابل

ى ف  T-Testواستخدم الباحث  ، SRLSI المنظمة ائجتوصل إل ه  اأھممن  نت ال أن

ذاتيتوجد فروق دالة إحصائياً بين المعلمين المدربين والغير مدربين على التنظيم   ال

ين ال توجد فروق دالة إحصا،وللتعلم وأرجع الباحث ذلك إلى قصر مدة التدريب ئياً ب

وأرجع الباحث ،للتعلم  الذاتيتالميذ للمعلمين المدربين وغير المدربين على التنظيم 

د  ان بع دريب ك ة أو ألن الت ة الثانوي ذ المرحل البة لتالمي ات الس ى التوجيھ ك إل ذل

  .المدرسة

  

ذاتيتنمية التنظيم   Butler (1998)بحث -٤ تعلم اإلستراتيجي  ال تعلم من خالل ال لل

تعلمتلخيص ثالث دراسات عن دور  إلىوھدف  ياإلستراتيجي  ال ة التنظيم  ف تنمي

للتعلم  الذاتيتنمية التنظيم  فيللتعلم للوصول لمدى فاعلية التعلم اإلستراتيجي  الذاتي

ت  ة البحثوتكون ن   عين ذا  )٣٠(م ر ١٠(تلمي ى ٢٠،  ذك الث ) أنث ى ث ت عل تم

ل ذين األول ،مراح ن تلمي ت م ى تكون ة األول اني امعيجالمرحل انوي والث ا  ث أعقبھ

دريب  ذا  )١٣(ت ر ٣(تلمي اث ١٠، ذك تعلم ) إن ة ال تراتيجيبطريق المرحلة ،واالس

ت  ة تكون ا الثاني ة فيھ نالعين ـيذ )١٢(م ور ،  ٤( اتلم اث ٨ذك ة و)إن ة الثالث  المرحل

ذ  )٩(تكونت العينة فيھا من  اث ٥ذكور ،  ٤(تالمي ذ  و)إن دم التالمي ة تق تمت متابع

ذاتيوبعدى لماوراء المعرفة و فعالية الذات و التنظيم  قبليقياس من خالل  تعلم  ال لل

ام  ت المھ يوكان ائل  الت ة والمس راءة والكتاب ين الق راوح ب ذ تت ا التالمي درب عليھ ت

ا تحسن  نتائجالرياضية وتوصل الباحث إلى  يمن أھمھ اء تطبيق  ف ام أثن أداء المھ

اس  يالبرنامج بمقارنة القي د القبل يزيادة ،وىبالبع امج  ف د البرن ة بع ا وراء المعرف م

تعلم اإلستراتيجي امج وال ل البرن ة بقب يتحسن ،وبالمقارن ق  ف د تطبي ذات بع ة ال فعالي

يتحسن ،والبرنامج يم  ف تراتيجيات التنظ تخدام اس تراتيجيات واس وين االس ذاتيتك  ال

  . للتعلم 

 

ة   Schraw & Brooks  (2000)درس -٥ تعداد وكيفي ين االس ارة تحس المھ

ى طالب المساعدة ب ذاتيالتنظيم عل وم في ال اھيم العل ا  الرياضيات ومف وصف  كم
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يم  ارة كعناصر للتنظ تعداد والمھ ذاتياالس ذه  ال ز ھ م تعزي تطيع المعل ف يس ، وكي

ر  يالعناص وله ف تخدام فص ذات، واس ة ال ين فعالي ى تحس ة عل ز الدراس ، وترك

 دور على  التأكيد ويجيات ماوراء المعرفة االستراتيجية، واالستخدام الفعال لإلسترات

د ا يلجھ دافعى  ف اخ ال ز المن تعلم، وتعزي تخدام يلصف، ووضع خطة لتحسلال ن اس

الدراسة  وأكدت ،ةاتاالستراتيجية، والتأكيد على دور المعتقدات الدافعية واستراتيجي

ى  ذات أنعل ة ال ن فعالي ؤدى د  كال م تراتيجيات ت تخدام االس زاءات واس ورا واالع

ا  يمھم يم  ف ذاتيالتنظ ة ال تراتيجيات والدافعي ن االس ل م اھم ك ي، وتس اح  ف النج

ا  األكاديمي ىعلى كل المستويات، وتشير المتغيرات الدافعية غالب عنصر اإلرادة  إل

عنصر المھارة، لكن المعرفة واالستراتيجيات  إلىالتعلم، وتشير االستراتيجيات  في

يم  ة للتنظ ت كافي ا ليس دود  ذاتيالبمفردھ وى وح وا ق ب أن يفھم الطالب يج ، ف

ذه  اءة، وھ ى استخدامھا بكف ادرين عل وا ق معرفتھم واستراتيجياتھم من أجل أن يكون

ذاتيعلى أن مھارات التنظيم الدراسة وشددت  ،ماوراءالمعرفة ھيالمقدرة  تعلم  ال  لل

ى العكلوقت أو مضيعة لخسارة ذلك  نوال يكوالتعلم  فىيمكن دمجھا  ل عل س من ب

  .ذلك

  

تعلم   )٢٠٠٠( سوسن إبراھيم أبو العال تبحث -٦ أثر برنامج لتنمية التنظيم الذاتي  لل

إلى رفع مستوى  تھدف ،وعلى األداء والفعالية الذاتية لمنخفضي التحصيل الدراسي

ذ  ر القصصي(أداء التالمي ي  التعبي ي  ) ف ين ف ة والمنخفض درة اللفظي طي الق متوس

ى  ابي إل دفاألداء الكت ا ھ اديين، كم ذ الع توى التالمي ر  تمس ى أث رف عل ى التع إل

ة اليتھم الذاتي ذ  لفع ى إدراك التالمي ة البحثوتكونت  ،البرنامج عل  )٤٨(من   عين

ذكور فقط تعلم األساسي من ال ة  ،تلميذا من تالميذ الحلقة الثانية من ال وقسمت العين

ة  ل مجموع ى ك ة تتلق ات تجريبي الث مجموع ى ث ا  إل وعتين برنامج ا، ومج فرعي

ابي طي األداء الكت رى متوس ابي واألخ ي األداء الكت داھما منخفض ابطتين أح  ،ض

رامج  ةللفعالية الذاتي امقياس  أدوات البحثمن  وكانت ى الب نحو الكتابة باإلضافة إل

روق  وجود نتائج البحث أھم  ومن بإعدادھاقامت الباحثة   التيالتجريبية الثالثة  ف

ي ة إحصائيا ب ي  دال ى ف ة والمجموعة الضابطة األول ة الثالث ن المجموعات التجريبي

ين المجموعات و ،ةاألداء الكتابي لصالح المجموعات التجريبي فروق داله إحصائيا ب

ا المجموعة  التيالتجريبية فيما بينھا في األداء الكتابي تبعا للمعالجة  روق  ،وتلقتھ ف

اس  ين القي يدالة إحصائيا ب اس  القبل داوالقي ة  ىلبع ة في فعالي للمجموعات التجريبي
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ة، ة و.الذات نحو الكتاب ة الثالث ين المجموعات التجريبي ة ب روق ذات دالل م تظھر ف ل

اس  ة في  القي دوالضابطة الثاني ر  ىالبع م تظھ ة، وأيضا ل ذات نحو الكتاب ة ال لفعالي

  .ابةفروق بين المجموعات التجريبية في  القياس البعدى لفعالية الذات نحو الكت

  

تعلم   .Cennamo, K (2000)بحث -٧ ذاتي لل وى لاستراتيجيات دعم التنظيم ال محت

ات  ة للمعلوم بكة العنكبوتي ى الش دفوعل ذاتي  ھ يم ال م التنظ ة دع د طريق ى تحدي إل

تعلم بكة المعلومات   لل ى ش ة عل ررات تعليمي امعيين المستخدم لمق دى الطالب الج ل

ة ت .الدولي ثوتكون ة البح ن  عين اجامع اطالب )٣٥(م ديم،و ي ث بتق ام الباح   ق

ذ عن  ة اقتراحات للتالمي يم كيفي تراتيجيات التنظ تخدام دمج اس ذاتياس تعلم  ال يلل  ف

ه ة  مجودات ات الدولي بكة المعلوم ن ش تعلم م ة وال يط والمراقب دعم التخط ة ل التعليمي

ة للتنظيم يوتقد ة وداعم ذاتيم أنشطة منظم تعلم ال ة ال تعلم وإدارة عملي يم وت، لل م تقي

اس االستراتيجيات  الذاتيستراتيجيات التنظيم الاستخدام التالميذ  للتعلم باستخدام مقي

تعلم ة لل م ، MSLQالدافع ن أھ ائج البحثوم ود   نت ائياً وج ة إحص روق دال يف  ف

ذ ال تخدام التالمي يم اس تراتيجيات التنظ ذاتيس تعلم  ال الل ن  مرجعھ تعلم م ق ال تطبي

ى الشبكة الدول اتالمحتوى عل ة للمعلوم ة وكانت  ي ر فعالي  ھياالستراتيجيات األكث

  .إعداد الھدف و الذاتييم يالتق واالحتفاظ بالسجالت 

  

ة .Sheckley, B. & Traverse, N (2000) بحث -٨ يم المختلف ات التعل   منھجي

تعلم  أثرھا على و ة وھدف التنظيم الذاتي لل يم المختلف ين طرق التعل ة ب ى  المقارن إل

ي فعاليت تعلم ف ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ ى اس ا عل ت ، ھ ة البحثوتكون ن   عين م

ة تكونت من   ، اجامعي اطالب )٧٨( وعتين المجموعة التجريبي ى مجم م تقسيمھم إل ت

ا)٢٤( ن طالب ت م ابطة تكون ة الض ا )٥٤(، و المجموع ة  طالب يم المجموع م تعل ت

ة  ارات الالتجريبي ين مھ ى تحس ل عل تراتيجيات تعم تعلم ، خمس اس ذاتي لل يم ال تنظ

ذ أل اد التلمي ي إرش اعلي  نوھ وار التف تخدام الح ع اس ه م ه بنفس دا لھدف ون مع يك

ط  راجعةاالنعكاسي وتقديم تغذية  تعلم ورب تركز على التوجه نحو تحقيق أھداف ال

ام الباحث  ة وق ابقة بالمعارف الحالي رات الس ط الخب المفاھيم المجردة باألنشطة ورب

تعلم ل االبحث ، و استخدم الباحث مقياس مجموعتيبالمجانسة بين  طرق أو مراحل ال

)ALQ  ( رز تعل اومقياس) 1999(لترافي ذاتي لل يم ال ي للتنظ نھج تجريب ع م م ، م

دي ي والبع اس القبل ى القي د عل تخدمم يعتم لوب اإلحصائي  اس )  ANOVA( األس



  

- ١٠٠ 

ي  ي قبل ع التصميم التجريب ار  م ل المس اط  وتحلي دي ، –واالرتب م بع ن أھ ان م فك

تعلم من  أن المعلم يلعب دوًرا   نتائج البحث ذاتي لل ات التنظيم ال يا في عملي رئيس

ديم  الل تق ة )  Cues( خ ة تعليمي ة طريق من الحص ذلك فتض ي الحصص ، ول ( ف

Teaching Method  ( تعلم ذاتي لل يم ال ى التنظ ر عل ة أكث ا فعالي ان لھ ا ك أن ،كم

تعلم و املية التنظيم الذاتي للتعلم عملية تك ذاتي لل ارات التنظيم ال يمكن ربط تعليم مھ

 . بالمحتوى الدراسي 

  

م  بحث -٩ ليمون ميھوب ري ذاتي  أ  )٢٠٠٣(س يم ال ارات التنظ تعلم مھ امج ل ر برن ث

ة  ة من طالب الجامع دى عين دف،وعلى األداء  األكاديمي ل ارات  تھ ة مھ ى تنمي إل

اديميات، وتوجه الھدف، واألداء لكتابة وفعالية الذا التنظيم الذاتي لتعلم ة ( األك كتاب

لدى عينة من طالب الجامعة ذوى األداء الكتابي المنخفض وذلك من خالل ) المقال

ذ   توى التالمي ى مس ذ  إل ؤالء التالمي توى ھ ع مس ى رف دف إل دريبي يھ امج ت برن

تعلم  ذاتي لل يم ال اعي للتنظ ي االجتم ور المعرف الل المنظ ن خ اديين م ت،الع  وتكون

ة البحث من ة من  اجامعي اطالب  )٦٥( عين ة  الفرق ة اإلنجليزي عبة اللغ ة، ش الثالث

ا  البحث بكلية التربية جامعة طنطا، وتم تقسيم عينة  إلى خمس مجموعات ثالث منھ

ة و   أدوات البحث وكانت ضابطة تجريبية ومجموعتين ذاتي للكتاب مقياسا لتنظيم ال

ة و للمقابلة الشخصية للتنظيم ا جدوال ذات األكاديمي ة ال ا لفعالي تعلم و مقياس ذاتي لل ل

ا  ارا لمقياس ه الھدف واختب اليل توج ذكاء الع ارا لل ة و اختب م، لكتاب ن أھ ائج   وم نت

ث يم   البح ي  التنظ ة ف ات الخمس ين المجموع ائية ب ة إحص روق ذات دالل ود ف وج

ذات  ة ال ة وفعالي ذاتي للكتاب ةال ابياوتوجه الھدف و األداء  األكاديمي د  لكت ال بع للمق

  . التجريبيةتطبيق البرنامج التدريبي لصالح المجموعات  

تعلم من خالل   ,.Yu, S. &Hofer, B (2003)بحث -١٠ ذاتي لل يم التنظيم ال تعل

دعم التنظيم  ھدف ،والتعلم للتعلم  على مقرر يعتمد نفس ي إلى عمل مقرر في علم ال

تع تعلم لل دأ ال ى مب اء عل تعلم  بن ذا الذاتي لل ة ھ لم  لفصل دراسي واحد وبحث فعالي

 ٤٠( اجامعي اطالب )٧٨(من  عينة البحثوتكونت  ،المقرر على الدافعية والمعرفة 

تم )   أنثى ٣٨،  ذكر نفس المعرفي ي م ال اھيم عل رر عن مف وقام الباحث بتصميم مق

ى النجاح في تطوير استراتيجياتھم التعليمي م عل ة تعليمه للطالب ليكون مساعدا لھ

ى جزأين رر إل ه المق تعلم يقسم في تعلم لل ة ال اب  ،باستخدام طريق  Text( األول كت

Book  (ى وحدتين الثاني و كتاب للمھارات الدراسية التطبيقية ، والتقسيم يشمل عل
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ذ )  Quizzes(، وأسئلة تحزيرية  اريتينباخت ائي، ويطلب من التالمي ار نھ ، واختب

ار التي  العمل في مجموعات صغيرة وعمل بحث تطبيقي يساعدھم في تطبيق األفك

ة  ي مجالت علمي اعدة للبحث ف د أنشطة مس ا توج رر ، كم ن المق ا م د  ،تعلموھ وق

ث  تخدم الباح تبانةاس تعلم  اس ة لل تراتيجيات الدافعي ة ) MSLQ(االس يم الدافعي لتقي

روق المتوسطات ،مع قياس قبلي وبعدي  ،واستراتيجيات التعلم  و استخدم الباحث ف

ة وجود من أھمھا نتائج االرتباطات فتوصل إلى و روق دال في توجھات  إحصائياف

ي والبعدي  اس القبل ة القي رر بمقارن التمكن نحو التعلم وفعالية الذات بعد تطبيق المق

د زيادة في استخو ة بع رر دام االستراتيجيات المعرفي ق و تطبيق المق اقض في قل تن

ق ار طول فترة تطبيق المقرر في اباالخت ة لتطبي ا يظھر فعالي لفصل الدراسي ، مم

  . مقرر يعتمد على التعلم للتعلم 

  

تعلم   ,.et. al.Lizarraga, M  (2003)بحث -١١  ھدفو تحسين التنظيم الذاتي لل

ة  تإستراتيجياإلى فحص فعالية تدريس  ارات االجتماعي تعلم والمھ ذاتي لل التنظيم ال

ت  ثوتكون ة البح ن  عين ي ا )٤٠(م ذا ف ى  ةلمرحلتلمي يمھم إل م تقس ة ت الثانوي

ة من خالل  اتلقت تعليم تجريبيةاألولى ، مجموعتين تعلم بفاعلي ة تنظيم ال ى كيفي عل

تخدام  ة ) Assestinenss & Empathy(اس ررات الداعم ن المق ة م ع مجموع م

ذلك  اس  ،ل ع القي ي م تخدم الباحث التصميم التجريب ه ضابطة واس ة مجموع والثاني

تعلم القبلي والبعدي،  ACRA  )Learningواستخدم مقياسا لقياس التنظيم الذاتي لل

Strategy Scales Subscale ( اس لوك من خالل المقي ي الس ذاتي ف تحكم ال وال

 ANCOVA, & Tوباستخدام األسلوب اإلحصائي  )   BAS – 3( االجتماعي 

Test   م ان من أھ ة ك ائج نللمقارنة بين متوسطات المجموعة الضابطة والتجريبي ت

اس وجود  البحث ة في القي ين المجموعة الضابطة والتجريبي ة إحصائًيا ب فروق دال

  . البعدي لمتغير التنظيم الذاتي للتعلم والتحكم الذاتي لصالح المجموعة التجريبية 

  

ث -١٢ يم   .Cho, M (2004)بح ارات التنظ ة مھ تراتيجي لتنمي ميم اس ة تص فعالي

ي والتحصيل للتعلم من خالل شبكة المعلومات الدولية الذاتي للتعلم على التنظيم الذات

تعلم  ھدف ،و  ذاتي لل ارات التنظيم ال إلى فحص فعالية تصميم استراتيجي لتنمية مھ

 اجامعي اطالب )٣٠(من  عينة البحثعلى التنظيم الذاتي للتعلم والتحصيل وتكونت 

ة مع في جامعة كوريا ، تم تقسيمھم إلى مجموعتين  األولى ضابطة وال ة تجريبي ثاني
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قام الباحث بتضمين سبع استراتيجيات من فالقياس القبلي والبعدي لمتغيرات البحث 

داد  تراتيجيات إع ة وھي اس ات تعليمي تعلم في محتوي ذاتي لل استراتيجيات التنظيم ال

دف ، التق وارد ، يالھ ة ، إدارة الم تراتيجيات المعرفي ذات، االس ة ال ذاتي مراقب يم ال

ذا ة ال يم فعالي ارات التنظ ن مھ ارة م ل مھ ق ك ذ تطبي ن التلمي ب م ت واإلرادة ويطل

ائج  ذ إرسال نت ك من التالمي د ذل الذاتي للتعلم في كل فصل من المقرر ، ويطلب بع

ة  أنشطتھم للمعلم ، فيطلب من التلميذ على سبيل المثال أن يعد أھداف الدرس بطريق

ى كيف يشارك : ھرمية من خالل أسئلة من المعلم عن  ھذا الدرس في الحصول عل

ذاتي  Yang) 2000(استخدم الباحث مقياس  ،وظيفة في المستقبل  لقياس التنظيم ال

ين )  T- Test(واستخدم الباحث األسلوب اإلحصائي  ،للتعلم  لتحديد داللة الفروق ب

م   ن أھ ان م ابطة ، فك ة والض ة التجريبي طي المجموع ائج البحثمتوس ه  نت م أن ل

تعلم تظھر فروًق في  ذاتي لل وعتين  في التنظيم ال ي للمجم اس القبل الضابطة  –القي

وعتين –والتجريبية  ين المجم ى المجانسة ب ة  ،و، وھذا راجع إل روق دال م توجد ف ل

وعتين  ين المجم ائًيا ب ابطة  –إحص ة والض تعلم  –التجريبي ذاتي لل يم ال ي التنظ  ،ف

لى التطبيق ، واآلخر راجع وأرجع الباحث ذلك لعديد من األسباب ؛ بعضھا يرجع إ

  . إلى التالميذ 

 

يتبعھا المعلم لكي يكون  التياإلجراءات   ,.et. al.Kreber, C (2005)  بحث -١٣

دفو اذاتي امنظم يم  ھ ى التنظ ة عل ي الجامع دي ف يم التقلي ة التعل ة فعالي ى دراس إل

تعلم  ذاتي لل ت و،ال ثتكون ة البح ن عين ى  امعلم )٣١(  م وزعين عل وم م للعل

اء ،  ٤علوم ،  ٤رياضيات ،  ٥أحياء ،  ١٣( التخصصات  اء ،  ٢كيمي م  ٢فيزي عل

ى و) علوم كمبيوتر  ١نفس ،  وعتين األول ى مجم ة البحث  إل يم عين ةتم تقس  تجريبي

ة ة والثاني ة المنظم لوب المقابل تخدم أس ى  SRLSIضابطه واس دة عل  )١٣(المعتم

يم  اس التنظ ؤال لقي ذاتيس ميم  ال م تص تعلم وت وذج لل اس نم ى أس ة عل المقابل

Zimmerman ة ى حلق ذ عل دريب التالمي م ت تعلم، وت ذاتي لل يم ال تخدم ، التنظ واس

وجود  فروق دالة   نتائج البحث فكان من أھم ،(X2)الباحث األسلوب اإلحصائي  

وعتين الضابط ين المجم يم  ةوالتجريبي ةإحصائًيا ب تراتيجيات التنظ تخدام اس ي اس ف

  . ةالتجريبي ةالح المجوعالذاتي للتعلم لص
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ي    Sungure,s & Tekkaya,c (2006)بحث -١٤ دي عل يم التقلي ة التعل فعالي

ي حل المشكالت  د عل التعلم المعتم ه ب  وتكونت  PBLالتنظيم الذاتي للتعلم ومقارنت

ى ٢٢و  ذكر٣٩(تلميذا من تالميذ الصف العاشر ) ٦١(من   عينة البحث م )  أنث ت

وعتي ي مجم يم إل ري تجريبيةالتقس ابطه واالخ ي ض ابطة ،ن األول ة الض المجموع

ه  ا تلميذ )٣١ (تكونت من  م ويستخدم في تلقت تعليما تقليديا مرتكز يعتمد علي المعل

اء  دريس األحي ة لت ة المتبع ة،و الكتب واألساليب التقليدي تكونت  المجموعة التجريبي

ن  ذ) ٣٠( م وعات ال تتعلمو اتلمي كالت لموض ل المش ة ح ي بطريق از التنفس جھ

استبانة االستراتيجيات الدافعيه للتعلم  أدوات البحثكجزء من مقرر األحياء وكانت 

MSLQ  وعتين الضابطة ين المجم ة ب تعلم وتمت المجانس ذاتي لل يم ال اس التنظ لقي

ة  والتجريبية فلم تكن ھناك فروق بين القياس القبلي للمجموعتين الضابطة والتجريبي

ترات ه واس ي الدافعي ائي  تيجياف لوب اإلحص ث األس تخدم البح تعلم واس ال

MANOVA   تعلم ذاتي لل يم ال ة للتنظ اييس الفرعي ي المق تعلم عل ة ال د فعالي لتحدي

وعتين الضابطة ) التعلم تاستراتيجيا-الدافعيه( من خالل الفروق المتوسطات للمجم

وعتين وجود  نتائج البحثوالتجريبية وكان من أھم  ين المجم فروق دالة إحصائيا ب

ة  ةلدافعيالبعدي لمتغير االضابطة والتجريبية في القياس  لصالح المجموعة التجريبي

ي كالت  الت ل المش ي ح دا عل ا معتم ت تعلم ود،تلق ين  ووج ائيا ب ة إحص روق دال ف

اس  ي القي ة ف ابطة والتجريبي وعتين الض تعلم االمجم تراتيجيات ال ر اس دي لمتغي لبع

الح ة  لص ة التجريبي ين ،المجموع ي تحس ل عل كالت عم ل المش لوب ح فأس

ي ، استراتيجيات التعلم وخلص البحث إلي فعالية التعليم من خالل حل المشكالت عل

  .تحسين التنظيم الذاتي للتعلم

   :وأوجه اإلفادة منھا نىعلى دراسات وبحوث المحور الثاالتعليق 

تعلم من خالل عرض الدراسات والبحوث المرتبطة ب ذاتي لل رامج التنظيم ال ب

تم التطبيق عليھا واألدوات المستخدمة في   التينجد أنھا تنوعت في أھدافھا والعينات 

  :يلي تلخيص ذلك  اوفيم، توصلت إليھا  التيالقياس واألساليب اإلحصائية والنتائج 

داف-١ تراتيجيات  :األھ رامج اس ة بب ات المرتبط اث والدراس داف األبح ت أھ تنوع

 :تنظيم الذاتي للتعلم حيثال

ى   -أ وث إل ن البح ه م دفت مجموع ةھ تعلم  المقارن ين ال ديب ي التقلي ول  ف الفص

ية رامج   الدراس يو الب يم  الت ين التنظ ى تحس دف إل ذاتيتھ ل  ال تعلم مث ثلل  بح
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(2000) Traverse, N. & Sheckley, B.  (2005)و بحث  Kreber, C., 

et. al.  (2006)بحث و Sungure,s & Tekkaya,c.  
  

ذاتيھدفت مجموعه من البحوث إلى عمل برامج تھدف إلى تحسين التنظيم  -ب   ال

داد  الذاتيللتعلم من خالل تعليم بعض استراتيجيات التنظيم  تعلم كاستراتيجية إع لل

يالھدف  كما  والبحث عن    Schwerts, L.,&Gridley, M (1997)بحث  ف

  .  ,.Winne, P (1997)بحث  فيالمساعد من األقران كما 

ى تحسين التنظيم  -ج ذاتيھدفت مجموعه من البحوث إلى تقديم  برامج تھدف إل  ال

و العال ةللكتاب راھيم أب ل بحث سوسن إب م ) ٢٠٠٠( بصفة خاصة  مث و بحث ري

  ).٢٠٠٣(سليمون ميھوب 

ين بھدف تحسين التنظيم   -د رامج  للمعلم ديم  ب ھدفت مجموعه من البحوث إلى تق

بحث و   Veenman, S., et. al. (1997)للتعلم لدى التالميذ  مثل بحث   الذاتي

(2005)  Kreber, C., et. al. .  

ذاتيھدفت مجموعه من البحوث إلى عمل برامج تھدف إلى تحسين التنظيم   -ھـ   ال

تعلم  يللتعلم من خالل دمج ال ي ف تعلم يراعى مراحل التنظيم   ةالفصول الدراس ب

ذاتي تعلم و  ال تراتيجيات  لل يم اإلس ج تعل يدم ررات تعليمي ف ل  ةالمق مث

ث ث  و  Butler (1998)بح ث و   .Cennamo, K (2000)بح  (2003)بح

Hofer, B.,& Yu, S.  ث و  .Lizarraga, M., et. al  (2003)بح

  .  .Cho, M (2004)بحثو

  

   السابقةالبحوث  فيتنوعت العينات  :العينات-٢

راھيم أجريت بعض البحوث على تال -١ ميذ المرحلة اإلعدادية مثل بحث سوسن إب

  . Sungure,s & Tekkaya,c (2006)بحثو)  ٢٠٠٠( أبو العال

ت  -٢ وث  أجري ض البح ثبع ل بح ة مث ة الثانوي ذ المرحل ى تالمي  (1997)عل

Veenman, S., et. al.   (2003)بحث و  Lizarraga, M., et. al..  

ى  -٣ وث عل ت بح البأجري ة الجامع ط ة المرحل ث ي  (1997)بح

Schwerts,L.,&Gridley,M   (1998)بحث و Butler  (2000)بحث  و 

Traverse, N. & Sheckley, B. (2000)بحثو Cennamo, K.   بحث  و

م  وب ري ليمون ميھ ث ) ٢٠٠٣( س   .Hofer, B.,& Yu, S (2003)و بح

  . .Cho, M (2004)بحثو



  

- ١٠٥ 

  

تخدم :األدوات-٣ ت األدوات المس ي ةتنوع وث  ف يم البح تراتيجيات  التنظ اس اس لقي

ذاتي تبان ال وث اس تخدمت بح تعلم فاس تراتيجيات الدافعي ةلل تعلم  ةاالس   MSLQلل

ة المنظم ذاتي  SRLSI  ةواستخدمت بحوث أخرى أسلوب المقابل اس التنظيم ال لقي

  .للتعلم و قامت دراسات أخرى بإعداد أدوات من قبل باحثيھا

  

  :الدراسات المرتبطة في ھذا المحور ھيأبرز نتائج البحوث و: النتائج -٤

تعلم فروق دالة إحصائيا   -أ ين فى التنظيم الذاتى لل دييالتعلب الفصول   في  م التقلي

ي رامج  ةالدراس ذاتيتحسين التنظيم و ب تعلم  ال ي تھدف لصالح لل رامج الت ى الب إل

تعلم ، ذاتي لل يم ال ين التنظ ا تحس ي كم ث  ف  & .Traverse, N (2000)بح

Sheckley, B.  ث و ثو .Kreber, C., et. al  (2005)بح  (2006)بح

Sungure,S. & Tekkaya,C.  ،رامج  و ة الب ار  فعالي ى اختب عمل الباحث عل

التعل ة ب تعلم مقارن ذاتي لل دي في يالمقترح الذي يھدف إلى تحسين التنظيم ال م التقلي

   .الفصول الدراسية
  

ى   -ب  ابقة عل ائج البحوث الس ي نت اق ف رامج  اتف يأن  الب ين  الت ى تحس دف إل تھ

يم  ذاتيالتنظ يم ال ن خالل تعل تعلم م يم   لل تراتيجيات التنظ ذاتيبعض اس تعلم  ال لل

ى  ر دال عل كاستراتيجية إعداد الھدف والبحث عن المساعد من األقران كان لھا أث

 ,.Schwerts, L (1997)بحث للتعلم  كما  يظھر ذلك فى  الذاتيتحسين التنظيم 

&Gridley, M   (1997) بحثو Winne, P., ،ائج  دفعت ذه النت الباحث  ھ

  .البرنامج فيللتعلم  الذاتييدمج إستراتيجيات التنظيم  تكامليأسلوب  اختيارإلى 
  

ر  ةللكتاب الذاتيتھدف إلى تحسين التنظيم  التيالبرامج  -ج ا أث بصفة خاصة  كان لھ

يم  ين التنظ ى تحس ذاتيدال عل ة ال ا  للكتاب يكم ر  ف ن إب وبحث سوس  العالاھيم أب

  ) .٢٠٠٣(سليمون وبحث ريم ميھوب ) ٢٠٠٠(
  

ابقة   -د ائج البحوث الس ي نت ةاختالف ف ين بھدف  الھادف رامج  للمعلم ديم  ب ى تق إل

ى عدم فعالية تدريب المعلمين وللتعلم لدى التالميذ   الذاتيتحسين التنظيم   راجع إل

ا  دريب كم دة الت ة م يعدم كفاي ا    Veenman, S., et. al. (1997)بحث   ف أم

  .ة إحصائيادال الفروق فكانت  .Kreber, C., et. al  (2005)بحث 
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تعلم الذاتى للتعلم تھدف إلى تحسين التنظيم  التيالبرامج   -ھـ  يمن خالل دمج ال  ف

يةالفصول  يم   الدراس ل التنظ ى مراح تعلم يراع ذاتيب يم  ال ج تعل ع دم تعلم وم لل

 الذاتيكان لھا أثر دال إحصائيا على التنظيم  تعليميةالمقررات  في اإلستراتيجيات

ا  تعلم كم يلل ث  ف ث  و  Butler (1998)بح  .Cennamo, K (2000)بح

 ,.Lizarraga, M  (2003)بحثو   .Hofer, B.,& Yu, S (2003)بحثو

et. al. ثو و، .Cho, M (2004)بح ذا ھ ي  وھ ث ف ه الباح ذي اتبع نھج ال ال

يامج لما لذلك من أثر تطبيقي واسع تصميمه للبرن ذ  ف م التالمي ذلك عمل ، تعل ول

المقرر التعليمي وب امج ب م اجراءإالبحث على دمج إجراءات البرن ت يتخذھا المعل

  .وفق مراحل التنظيم الذاتي للتعلم 

 

ذاتي  -٣ ى التنظيم ال دراسات وبحوث تناولت فاعلية الوسائط فائقة التشعب عل

  للتعلم

كمصدر   استخدام الوسائط فائقة التشعب ,.et. alRuggles, C. 199)(5درس -١

 STILE تسمى بيئة تعلم  تستخدم الوسائط فائقة التشعب فطور مرن للتعليم والتعلم

يعتمد على وجود أكثر من نمط من وتعطى فرصة للتعلم المستقل والمرن في نمطه 

صادر من خالل إعطاء التعلم سواء كان عن بعد أو في الفصول معتمداً على الم

المصادر والوصول إليھا عندما تكون مطلوبة مع تسھيالت  الستكشافميكانيزم 

 ً وھى بذلك ،تساعد المستخدمين للوصول للمحتويات مع ربطة محتويات أكثر توسعا

تعطى مصادر ديناميكية تعمل على تحقيق المرونة في عملية التعلم تتحقق من 

من المستخدمين والطرق التى  يستخدمونھا في خالل النظرة الواسعة الممتدة 

الوصول إلى المصادر حيث يتم الفصل بين المعلومات عن مصادر التعلم 

والمصادر نفسھا مع تحديد أنماط للمستخدمين خاصة مع تخصيص نظرة إلى 

على نموذج   STILEيحتوى،و مع استمرارية في االستخدام، مصادر التعلم

من  ن الموضوعات تناظر المفاھيم مكونلى مجموعة مللمصادر المعرفية  مبنى ع

الصور والنصوص مع ربطھا بروابط ومصادر فعليه يستطيع مستخدم النظام أن 

 mark up schema Trivial Metaكذلك استخدم البرنامج لغة  ،يبنيھا بنفسه

Language (TML)  تساعد على ربط ھذه البيانات بقاعدة بيانات RBMS  ، وتم

مع  wwwووضعه على الشبكه العنكبوتية  HTMLبرنامج باستخدام لغة تنفيذ ال

ليمكن الوصول  HTML Documentsبين وثائق  hyperlinkوجود روابط 
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 .http : // indigo. Stile إليھا من أماكن عديدة من العالم على موقع           

le. ac. uk  

  

د .Ertmer,P.,& Schunk, D (1997)  بحث -٢ أثير األھ ذاتيت يم ال  اف و التقي

وتر على  ارات الكمبي م مھ ة  وھدف التنظيم الذاتي أثناء تعل ى دراسة فعالي دادإل  إع

الذاتي للتقدم في التعلم على اكتساب مھارات الكمبيوتر وفعالية الذات  مالھدف والتقيي

ا  تعلم من حيث إدراك كفاءتھ ذاتي لل ألداء مھام الكمبيوتر، واستراتيجيات التنظيم ال

ذ  )٤٤(من   عينة البحثوتكونت ،تكرار استخدامھاو ى ٤٢(تلمي م ) ورذك ٢، أنث ت

يتقييم مع  أھداف التعلم، المجموعة األولى تعلمت  تقسمھم إلى أربع مجموعات  ذات

LG_SE يم  أھداف التعلم ، المجموعة الثانية تعلمت يبدون تقي ، LG_No SE ذات

ة PG_ SE ذاتيييم تقمع  أھداف األداء المجموعة الثالثة تعلمت ، المجموعة الرابع

يم  أھداف األداء تعلمت  دون تقي يب  التي ومن أدوات البحث، PG _ No SE ذات

عب   ة التش ائط فائق امج وس ث  برن تخدمھا الباح ن  HYPERCARDاس ون م مك

ذات ة ال ارة وفعالي  امقياس ،ومجموعة من الوحدات تشتمل على الھدف ومقياس للمھ

ة اس ل  - للفعالي اءةمقي تخدام   -لكف ائج باس ل النت ه  ٢×٢ ANOVAوبتحلي  عوامل

ائج |توصل الباحث ) ال-نعم(التقييم الذاتي )  أداء–تعلم (األھداف  ى نت امن أھمإل  ھ

 هالجمع بن األھداف والتقييم الذاتي للتقدم طريقة فعالة لزيادة إدراك التلميذ لفعاليت أن

ة  تراتيجيات ،الذاتي تخدام اس ي اس اءة ف تعلوالكف ذاتي لل يم ال اب التنظ اء اكتس م أثن

  .، ويمكن أن يزيد من تكرار استخدام االستراتيجية مھارات الكمبيوتر

  

ه ب التقييم الذاتي  ,.Ertmer,P., & Schunk, D  (1998)بحث -٣ التنظيم وعالقت

وتر تعلم من الكمبي ذاتي وھدف  الذاتي لل يم ال تعلم والتقي أثير أھداف ال ة ت ى معرف إل

يل التالميذ الجامعيين أثناء اكتساب مھارات الكمبيوتر ، حيث قسم الھدف على تحص

ع إلىتم تقسيم عينة البحث و، أداء وھدفتعلم  ھدف ھماإلى نوعين  مجموعات  أرب

داف ةالمجموع ، ت أھ ى تلق تعلم   ااألول داف ةالمجموع،ولل ت أھ ة تلق ألداء االثاني ، ل

ذات موج ةالثالث ةالمجموعو ة ال ت فعالي دكان ت  ةالرابع ةالمجموعيھا، وودة ل كان

ذه المجموعة دى ھ اس  البحث تاأدوومن ،فعالية الذات غير موجودة ل لتنظيم لمقي

وذج  ى نم ى عل تعلم مبن ذاتي لل اس ، وZimmermanال ذاتلمقي ة ال اس  ،وفعالي مقي

ى  T-Testوباستخدام ، برنامج وسائط فائقة التشعب ،ولتحصيلل توصل الباحث إل
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ا أن المجموع نتائجمن المجموعه  تعلم  تحسنت  تلقت  أھداف  التي ةمن أھمھ ال

ى استخدام  فعالية الذات ألداء المھام الناجحة باستخدام الكمبيوتر لديھم  وأدى ذلك إل

ا .للتعلم الذاتيجيد الستراتيجيات التنظيم  دافتلقت  التي المجموعةأم تعلم مع  أھ ال

 إحصائيا الفروق دالةف ،في تحسين فعالية الذات اريكب اتأثيرالتقييم الذاتي  كان لذلك 

ة  اذاتي اأما التالميذ في المجموعة التى تلقت أھداف تعلم ولم تعط تقييم، فكانت فعالي

ر دال الذاتي، فالتقييم أداء أھدافذين تلقوا أعلى من ال عندھمالذات  ه اث الطالب ، ول

يالذين لھم أھداف تعلم وتقييم  ان  ذات دمھم  ك ىتق ين  اارتباطووجد الباحث  ، أعل ب

يم  ع التحصيل والتنظ ذات م ة ال ذاتيفعالي تعلم  ال التقييم ،  لل ذاتيف ا  ال رتبط ايجابي م

 .بفعالية الذات 

 

 ودورالوسائط فائقة التشعب  الذاتي للتعلم من  تنظيمال  Douglas  (1999)درس -٤

ة التشعب   تعلم في الوسائط فائق ذاتي لل ى تصميم  وھدفاستراتيجيات التنظيم ال إل

عطى مستويات مختلفة من الدعم الستراتيجيات يوتنفيذ برنامج وسائط فائقة التشعب 

ى  ت باإلضافة إل ن خالل االنترن امج م ذا البرن ق ھ م تطبي تعلم وت ذاتي لل يم ال التنظ

ات  ذ نحو مكون د رصد سلوك التالمي دي داخل الفصول وق دريس التقلي استخدام الت

م و  التي  الوسائط فائقة التشعب ذاتي للسلوك وت ذه تشجع التنظيم ال اط ھ صف أنم

ا ات ومقارنتھ ان و المكون ن ك ثم عب   ابرنامج أدوات البح ة التش ائط فائق للوس

ن ه م ى مجموع ائج وتوصل الباحث إل ا  النت ن أھمھ ة أن م ائط فائق تخدام الوس اس

ة ع ة الذاتي اييس الفعالي ي مق ائيا ف ة إحص روق دال ود ف ى وج عب أدى إل ى التش ل

ذاتي ، واألداء والتعلم  إلدراكيا المستوى و في المكونات ماوراء المعرفية للتنظيم ال

  .للتعلم و في مقاييس القلق واعتبرت بعض مكونات البرنامج عالية الفعالية

  

ى  wooyong-Eom  (1999) بحث -٥ تعلم عل ذاتي لل تأثير استراتيجيات التنظيم ال

ة الق ات التعليمي ي البيئ تخداالتحصيل ف ى اس ة عل نص  مائم وتر ذات ال رامج الكمبي ب

ائق التشعب  ذ(ف ن التلمي تحكم م ى وھدف، )ال تراتيجيات  إل اط اس دى ارتب د م تحدي

ائق   التيالتنظيم الذاتي للتعلم  ة النص ف ى بيئ ائم عل تعلم الق ة ال ذ بفعالي يمتلكھا التلمي

من سابع وكان تلميذا من تالميذ الصف ال )٩٩(من  عينة البحثوتكونت  ،التشعب

ى مجموعه ، للوسائط فائقة التشعب  ابرنامج أدوات البحث من وتوصل الباحث إل

ا  التنائج ا أمن أھمھ ة التشعب جعل االستراتيجيات م ن  استخدام  النصوص  فائق
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ة والدافعي ءورا ة  ةالمعرفي تراتيجيات المعرفي ا االس يل بينم ى التحص رت عل أث

ين االستراتيجيات المعرفي، ير دال الذاتية لم يكن لھا تأث ةواإلدار ا  ةإن الجمع ب و م

ا ورا ةالمعرفية والدافعي ءورا ين االستراتيجيات م ر من الجمع ب  ءكان له تأثير أكب

ة والدافعي ا ورا ةالمعرفي تراتيجيات م ن االس ر م ا أكث ة  ءوأيض ة والمعرفي المعرفي

ة  ا ورا، واإلدارة  الذاتي تراتيجيات م أثير  ةة والدافعيالمعرفي ءأي أن االس ا الت لھم

  . األعلى على التحصيل في برامج النصوص  فائقة التشعب 

  

ام -٦ ة ب    ,.et.alYildirim,Z.)2001( ق ائط فائق ن الوس تعلم م ين ال ة ب المقارن

ترجاعھا ة واس اب المعرف ث اكتس ن حي دي م تعلم التقلي عب وال دف،التش ى  وھ إل

ة ال ائط فائق تعلم من الوس ين ال ة ب تعلم المقارن ديتشعب وال من حيث اكتساب  التقلي

ة  ةالمعرف ة اإلجرائي وعات معين ي موض ترجاعھا ف رطية واس ة ، الش ، ،التقريري

ت  ثوتكون ة البح ن   عين مين  )٣٨(م ع مقس ذ الصف التاس ن تالمي ذا م ىتلمي  إل

وعتين ا مجم ددھم ھم ابطة وع ة الض ذا )١٩( المجموع ة و تلمي ة التجريبي المجموع

دة (وكانت المتغيرات المستقلة ھي المعالجة ، اتلميذ )١٩(عددھم  تعلم المعتم ة ال بيئ

دي تعلم التقلي د ،)على الوسائط فائقة التشعب أو ال م عمل تصميم تجريبي يعتم د ت وق

استخدمھا  التي األدواتاألداء ومن  توالبعدى للتحصيل و درجا القبليعلى القياس 

اء  امقياس ولوسائط فائقة التشعب ل ابرنامج الباحث  للتحصيل في موضوعات األحي

ة، ة التقريري ئلة للمعرف ن األس ه م ن مجموع ون م ة مك دورة الدموي ام ال ن نظ  وع

ائجومن ، المعرفة الشرطية والمعرفة اإلجرائية ا الباحث  التي أھم النت توصل إليھ

ه   اب أن ي اكتس ة ف ة التجريبي ابطة والمجوع ة الض ين المجموع روق ب د ف ال توج

ة التقرير ةالمعرف رطية واإلجرائي ة والش ة الضابطة  و،ي ين المجموع روق ب د ف توج

واع  ةوالمجموعة التجريبية في  استرجاع المعرف ة  ألن لصالح المجموعة التجريبي

  .المعرفة الثالثة

  

دم -٧ أداة  CoNote2 سمى ابرنامج Hadwin, F, & Winne, P.  2001)(ق ك

تعلم ذاتي لل انوھدف  لتنمية التنظيم ال ى الباحث امج يستخدم الوسائط  إل تطوير برن

د عب ي ة التش تعلم اعم فائق ذاتي لل يم ال ريقين ملتنظ ديم ن ط ا تق ن ھم ة م مجموع

امج جھمبنية في واالتكنيكات  ى التنظيم ة البرن ذاتيتساعد عل تعلم  ال نسق  وجودلل

 Winneلتعزيز التنظيم الذاتي للتعلم وبناء على نموذج  والضمنيالمساندة الصريح 
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ى المرحلف تعلم ة األول ذاتي لل يم ال ىللتنظ ة  ھ م المھم ةوفھ ف المھم وى ،تعري يحت

ذ  يالبرنامج على عديد من النواف ة وھى   الت ذه المرحل دعم ھ ذ ت ا التلمي يتعامل معھ

ة  ذة التنظيمي ذ من   Organizer windowالناف ه التلمي ا يتعامل مع وھى أول م

ا نوافذ البرنامج فھي تظھر قائمة من األھداف المحد دة مسبقا ويقوم التلميذ من خاللھ

وى  ا تحت ذا الھدف كم ة لھ ات الفرعي باإلعداد للھدف ويظھر في جزء آخر المحتوي

وجزء خاص بالمصطلحات التى  يدرسھا ، على جزء خاص بالمالحظات وأنواعھا

دف  ذا الھ ي ھ ات ، ف ذة المحتوي ى :  Content Windowوناف وى عل وتحت

ه وتضمين مجموعة من األجزاء ھي المحت وى التعليمي المقدم مع إظھار الھدف من

ر صلة بالھدف  ات أكث ى محتوي الوسائط فائقة التشعب داخل ھذه النافذة للوصول إل

دم والمصطلحات  يالمق تھا   الت م دراس ا،ت ذي والمالحظ المحتوى ال ة ب ت المرتبط

ه  يط  ،ويدرس دف والتخط د الھ تعلم تحدي ذاتي لل يم ال ة للتنظ ة الثاني تخدم المرحل يس

ة  اوراءمعرفي عن المھم دعم الم التلميذ النافذة السابقة في فھم المھمة ويستفيد من ال

ين  د الھدف من ب دأ بنفسه تحدي في تنفيذه للمرحلة التالية وھى تحديد أھدافه حيث يب

ك  ة في ذل ابقة عن المھم د أن ، مجموعة من األھداف مستخدما المعلومات الس وبع

م يحدد يختار ھدفه من الشاشة ا وى ث ذا المحت لمنظمة تظھر له األجزاء التفصيلية لھ

ا  ك وفيھ د ذل وى بع ذة المحت ه ناف ر ل زاء ليظھ ذه الج ن ھ ه م وب تعلم زء المطل الج

وب  وى المطل ة ،وعرض للمحت ة الماوراءمعرفي ة المراقب ة الثالث تحكم   المرحل وال

ذة المالحظات  ق ناف ة من  طري ذه المرحل يفيدعم البرنامج ھ دة أجزاء ت  الت يح ع ت

ار وھى أيضا ،لتنظيم  ع األفك تدعو التلميذ إلى اختيار تنظيم، تسميع، تحويل ، تجمي

ه و ا كون اء اتسمح للتلميذ بالبحث عم ذ أثن ة التلمي تعلم ، ولمراجع ة ال ة الرابع المرحل

ي ة التقي ن عملي دف م اوراءمعرفي فالھ بط الم يم والض ال  مالتقي ى المج م عل الحك

  .في المراحل السابقة  هقيحقتي للمھمة من خالل ما سبق المعرفي والوجدان

  

ى  .Nelms,K  (2001) بحث -٨ ة التشعب عل رامج الوسائط فائق ات ب أثير محتوي ت

دى طالب الجامع تعلم ل ذاتي لل يم ال يم الطالب وھدف   ةالتنظ ل لتعل ة ھ ى معرف إل

ى ا درتھم عل ى ق أثير عل ذاتي الجامعيين من خالل الوسائط  فائقة التشعب ت لتنظيم ال

راءة من خالل معامل  ذاتي للق يمھم ال لعملية تعلمھم والذي يتمثل في القدرة على تقي

وكانت متغيرات البحث المستقلة خاصيتين من خصائص الوسائط فائقة  ،تحديد الفھم

وى ) كمبيوتر أو ورق(  من خالل  التشعب ھما طريقة العرض ابعي(بناء المحت ، تت
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ة البحثوتكونت ،معامل الفھم ھو التابع رالمتغي) تتابعيغير   اطالب )٦٨(من  عين

اجامع مي ى  ين، مقس ع إل ا أرب ة بھ ل مجموع ة ك ات تجريبي  اطالب )١٧( مجموع

ة ،و ات تعليمي ديم محتوي م تق ى ت ة األول م المجموع الكمبيوتر لھ ة  ، وCب المجموع

ات المجموعة الثالثة و Pبالورق لھم الثانية تم تقديم محتويات تعليمية  تم تقديم محتوي

نمط لھم المجموعة الرابعة تم تقديم محتويات تعليمية  وL  تتابعيبنمط لھم تعليمية  ب

توصل  التي أھم النتائجفكان من ،واستخدم القياس القبلي والبعدى  NLغير خطى 

ى ال ةالفروق بين المجموع أن  الباحث إليھا ا العرض  تستخدمتى ااألول تكنولوجي

ة جموعةوالمبالكمبيوتر  ة فروقا تاستخدم التي الثاني ة لصالح  الصورة الورقي دال

ا ال يأ، العرض بالكمبيوتر ين تكنولوجي ه يوجد اختالف ب الكمبيوتر عن  أن عرض ب

ين المجموع، والعرض بالورق ة  التي ةالثالث ةالفروق ب ا  بطريق وى فيھ اء المحت بن

ر  ةالرابع ةوالمجموع تتابعية ةالغي ة  تتابعي روق دال اء إحصائيا  ف ه بن لصالح طريق

ةالمحتوى الغير  ر ،  تتابعي وى غي اء المحت ة بن ةأي أن طريق أثر دال تتابعي ا ت  ،و لھ

روق  ين الف ة ب ا  ةوالرابع ةالثالث المجموع رض مع ا الع وى وتكنولوجي اء المحت بن

  .  إحصائيا دالةفروق 

  .ي للتعلمأي أن لبرامج الوسائط فائقة التشعب تأثير دال على التنظيم الذات

  

ة التشعب  أثر     ,.D(2001  .et. alAzevedo, R( بحث -٩ استخدام الوسائط فائق

وذج  ، ودورتعلم األنظمة المعقدة على   ى انم تعلم و  ھل يسھل عل ذاتي لل لتنظيم ال

دا  ر تعقي ه أكث اذج عقلي ى نم ول إل ذ التح دف،التالمي ى اوھ ن  إل تعلم م ر ال ة اث معرف

ك من خالل بحث الوسائط فائقة التشعب  تعلم وذل ذاتي لل ار دور التنظيم ال في إظھ

تعلم -تأثير شروط إعداد الھدف  ذاتي لل ات التنظيم ال ه من عملي درة  - كعملي ى ق عل

ر  ة أكث اذج عقلي ى تكون نم ة التشعب وعل التلميذ على تنظيم تعلمه في الوسائط فائق

ذاتي مع بحث دو، تعقيدا أثناء التعلم من الوسائط فائقة التشعب رات التنظيم ال ر متغي

ة التشعب ائط فائق ن الوس تعلم م ى ال تعلم عل ة البحثوتكونت  ،لل ن  عين  )٢٤(: م

ى ١٩( اجامعي اطالب ور ٥، أنث ع ) ذك ات بواق الث مجموع ى ث يمھم إل م تقس  )٨(ت

داد الھدف ة إلع ى شروط مختلف  ،طالب في كل مجموعة تحصل كل مجموعة عل

ى أ المجموعة األول ا  ينش ة طالبھ  Learner Generated Subاألھداف الجزئي

goals (LGSG)  د  ھمأھدافطالبھا يكون المجموعة الثانية  و ى المعق من البسيط إل

(BU) Bottom-Up    ة  و ا يالمجموعة الثالث دافكون طالبھ ى  ھمأھ ام  إل من الع
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 برنامج للوسائط فائقة التشعب أدوات البحث وكانت  Top-Down (TD)الخاص 

Microsoft’s Encarta Reference Suite 2000 hypermedia 

environment,ي والبعدى لنماذج العقلية ل امقياس و اس القبل ة القي وباستخدام مقارن

وين ھاأھممن نتائج توصل الباحث إلى  البرتوكول اللفظيوتحليل  فروق داله في تك

ذين  دة لصالح الطالب ال ة المعق اذج العقلي ة األ النم تخدموا طريق ة اس داف الجزئي ھ

ة الطالب  و LGSG التلميذ المنشأة بواسطة  الذين شاركوا بطريقة األھداف الجزئي

رات كانوا أفضل في استخدام  LGSG الطالبالمنشأة بواسطة  لتنظيم لخمس متغي

تعلم وھى  ذاتي لل تراتيجية، ةالمراقب، التخطيط(ال تخدام اإلس ة و ، اس صعوبة المھم

  ).ممستوى االھتما، متطلباتھا

ى التنظيم  ة التشعب عل رامج الوسائط فائق أي أن نتائج ھذا البحث أشارت إلى فعالية ب

  .الذاتي للتعلم شريطة أن تكون األھداف منشأة بواسطة التلميذ وليست معده مسبقا 

  

ذات والتنظيم  ,.Terry,K  (2002)بحث -١٠ ة ال ى فعالي ددة عل تأثير الوسائط المتع

تعلم ذاتي لل دفف ال ى  ھ ددإل ائط المتع ل الوس ة  ھ ذاتي  ةمعرف يم ال ى التنظ ؤثر عل ت

ذات  ة ال تعلم وفعالي ة ،ولل ن التغذي ت وزم ل إدارة الوق ة ھ التنظيم  الراجع رتبط ب ي

ذات  والذاتي للتعلم  ة البحث وتكونت ھل التنظيم الذاتي للتعلم مرتبط بفعالية ال عين

لى أربع مجموعات إمقسمين ) ذكور % ٣٣إناث، %  ٦٧( اجامعي طالبا )٦٤(من 

ى ، ة األول ن  المجموع ون م ا  )١٥(تتك ة وطالب ة الثاني ن المجموع  )١٦(تتكون م

ا و )١٨(تتكون من   الثالثةوالمجموعة  طالبا  ة  طالب تتكون من  المجموعة الرابع

 أھم النتائجومن  ANOVA   اإلحصائيواستخدم  الباحث األسلوب  طالبا، )١٥(

ي ا  الت هتوصل إليھ ددال يو أن ائط المتع امج الوس أثير لبرن د ت يم  ةج ى التنظ ط عل فق

تعلم الراجعةال يوجد تأثير لزمن التغذية  ،والذاتي للتعلم  ذاتي لل ى التنظيم ال  فقط عل

ة ةمع زمن التغذي ةبرنامج وسائط متعددلالمعالجة العامة  و أثير  الراجع ا ت ان لھم ك

يم  ةمرتبطفعالية الذات فعلى التنظيم الذاتي وفعالية الذات  ذات للتعل التنظيم ال  طريا ب

  .طرديا  بالتنظيم الذاتي للتعلم  ةإدارة الوقت مرتبطو

ى التنظيم  يظھر ھذا البحث أن برنامج الوسائط فائقة التشعب يؤثر بفعالية عل

  . وتنظيم للوقت  راجعةالذاتي للتعلم إذا ما استخدم معه تغذيه 
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ة    ,.et. alAzevedo, R. (2002C) بحث  -١١ م لألنظم كيف ينظم التالميذ تعلمھ

عب ة التش ائط فائق طة الوس دة بواس دف .المعق ية ھ ة  الخصائص األساس ى دراس إل

داد  ة التشعب من خالل بحث دور إع رامج الوسائط فائق تعلم في ب للتنظيم الذاتي لل

ر  ة أكث اذج عقلي ى نم ال إل الھدف كمرحلة من مراحل التنظيم الذاتي للتعلم في االنتق

ة ت ام المدوي ن نظ دا ع ى البحث ،عقي تخدمت ف ه واس ه مكون نعين  اطالب )٤٠(  م

ع ) ذكر ١١، أنثى ٢٩( اجامعي داد الھدف بواق ع مجموعات إلع ى أرب تم تقسيمھم إل

ذاتي ف طالب لكل مجموعة  )١٠( المجموعة األولى تمت مساعدتھم  في التنظيم ال

ةو  Co-Regللتعلم  ا   المجموعة الثاني  SI (Strategy(لالستراتيجية تلقت تدريس

Instruction ة و ة الثالث ة  المجموع دافھم الجزئي ا أھ الب فيھ أ الط  (SGSG)أنش

Student –Generated Sub-Goalsة كون و دافالطالب أ المجموعة الرابع  ھمھ

ن Bottom-Up (BU)   من البسيط إلى المعقد ان م  ابرنامج   أدوات البحث وك

ة التشعب  Microsoft’s Encarta Reference  Suite 2000 للوسائط فائق

hypermedia environment, ة ا  لمقياس و ار ولنماذج العقلي ام ا لاختب ال وق النتق

ف  ي لوص ول اللفظ تخدما البروتوك دى مس ي والبع اس القبل ة القي ث بمقارن الباح

ار  امج واختب اء تطبيق البرن م  ٢Xعمليات التفكير أثن ان من أھ ائج البحث  وك  نت

ة  ى توصل إليھا أن الت كل شروط إعداد الھدف ساعدت إلى االنتقال إلى نماذج عقلي

دا ر تعقي يم ،  أكث ي التنظ اعدة ف ة المس ن طريق تراتيجية  Co-Regلك دريس االس وت

)SI (ت تأثيرھ ي  ا داالمكان رى ف رق األخ ة الط ن بقي ائج أفضل م ا نت ان لھم وك

ر ف ة أكث اذج عقلي وين نم ذ وتك م التالمي ين فھ دةتحس ة  وأن  ائ ائط فائق رامج الوس ب

ي  ى الطالب ف أثير دال عل ا ت ان لھ عب ك وعتيالتش انوا  Co-Regو  SI  مجم فك

ي  رات وھ ة متغي ي خمس تعلم ف ذاتي لل يم ال ي التنظ ر ف يط(أكث تخدام   -التخط اس

ة - المراقبة– االستراتيجية ا - صعوبة المھم ام  -ومتطلباتھ ا ) ومستوى االھتم إذا م

  . BUو  SGSG  مجموعتيب في بالطال اقورنو

ى   ؤثر عل ة التشعب ت رامج الوسائط فائق ى أن ب ويكون ھذا البحث قد  أشار إل

انده وفى  SIالتنظيم الذاتي للتعلم في حالة تدريس اإلستراتيجية  في وجود نسق مس

  .Co-Regحالة 

  

ھل تسھل شروط إعداد الھدف من     ,.B(2002  .et. alAzevedo, R(بحث -١٢

امج قدرة  وم باستخدام برن ه لموضوعات العل  RiverWeb التلميذ على تنظيم تعلم
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الوسائط فائقة التشعب على تنظيم التالميذ لتعلمھم من خالل  إلى دراسة  أثر وھدف

ة ,فحص دور إعداد الھدف اة بيئ ة لمحاك وباستخدام برنامج يستخدم الشبكة العنكبوتي

ت ،الماء ثوتكون ة البح ن  عين ذ )١٦(م انوي اتلمي ى ١١( ث ور ٥،  أنث م ) ذك ت

دف داد الھ ن إع ة م روط مختلف دة ش ل واح ت ك وعتين تلق ى مجم يمھم إل ، تقس

ىف أ  المجموعة األول ةأنش ا األھداف الجزئي  Learner Generated Sub طالبھ

goals (LGSG)  ة  و ة الثاني ت المجموع داف أعطي ن األھ ة م ل مجموع ن قب م

م  تخدمة األدواتن وم TSG)  (Teacher-Set Goalsالمعل ي المس ث  ف البح

ة التشعب ابرنامج  Microsoft’s Encarta Reference Suite للوسائط فائق

2000 hypermedia environment, اس و ة لمقي اذج العقلي تخدام   لنم وباس

دى ي والبع اس القبل ة القي دة مقارن ى ع ائج  توصل الباحث إل وق نت ا   تف ن أھمھ م

ى  ة األول ة التجريبي ة  LGSGالمجموع ة الثاني ة التجريبي ى المجموع ي  TSGعل ف

داال مع   برنامج الوسائط فائقة التشعب كان تأثيره ،وتكوين نماذج عقلية أكثر تعقيدا

فلقد قاموا بتنظيم ذاتھم أفضل من   LGSGالتالميذ في المجموعة التجريبية األولى 

ة  ة الثاني ا TSGالمجموع ة حيث ق وين المعرف اء أنشطة تك ك أثن التخطيط وذل موا ب

ابقة  ة الس ومراقبة تعلمھم لفاعلية أكثر من خالل إنشاء أھداف جزئية وتنشيط للمعرف

ام  عوبة المھ ع ص ل م ة والتعام تراتيجيات فعال تخدام اس ث واس ي البح دماج ف واالن

ة   LGSGأي أن المجموعة ، TSGومتطلباتھا بطريقة أفضل من المجموعة الثاني

را تخدام متغي ي اس ت أفضل ف تعلم كان ذاتي  لل يم ال ي   و ت التنظ ذا البحث ف اد ھ أف

  . تصميم برامج لدعم التنظيم الذاتي  لتعلم 

ى  ؤثر عل عب ت ة التش ائط فائق رامج الوس ى أن ب ار إل ذا البحث أش ون ھ ويك

  .LGSGالتنظيم الذاتي للتعلم في حالة 

  

ذاتي   A(2003Azevedo, R., & Cromley, J(.  بحث -١٣ دور التنظيم ال

ة التشعب للت علم في تسريع فھم التالميذ للموضوعات المعقدة باستخدام الوسائط فائق

دف ى  وھ عب عل ة التش ائط فائق امج وس تخدام برن دريب باس ة الت ة فعالي ى دراس إل

تعلم واألداء وتكونت  ة البحثالتنظيم الذاتي لل  ٩٦( اجامعي اطالب ) ١٣١(من عين

 اطالب )٦٣(المجموعة األولى وعددھا  ،تم تقسيمھم إلى مجموعتين) ذكر ٣٥، أنثى

م  يم تعلمھ ة تنظ ى كيفي دريبھم عل ع ت م م ة التشعب لھ ائط فائق امج وس ديم برن م تق ت

 SRL_Tواستخدام متغيرات التنظيم الذاتي  للتعلم من برامج الوسائط فائقة التشعب
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ددھا و ة وع ة الثاني ذ )٦٨( المجموع ذاتي   اتلمي يم ال ى التنظ دريبھم عل تم ت م ي ول

ة  ابرنامج  البحث في ةاألدوات المستخدمومن  No  SRl_ Tللتعلم للوسائط فائق

 Microsoft’s Encarta Reference Suite 2000 hypermedia التشعب

environment, ة ا لمقياس و اذج العقلي ارولنم ة ا  لاختب تخدام مقارن ال وباس النتق

ي  اس القبل دى بالقي اس البع ل  القي والت اللوتحلي ى البرتوك ة توصل الباحث إل فظي

ة التشعب من أھمھا  أ  نتائج رامج الوسائط فائق تعلم من ب ن التدريب على تنظيم ال

دا  ر تعقي ة أكث اذج عقلي ى نم ى التحول إل ذ عل ره دال في  مساعدة التالمي كان له  أث

رات  و،بالمقارنة بالمجموعة التجريبية يم متغي دلت البرتوكوالت اللفظية على أن تعل

ة - استخدام االستراتيجية  - التخطيط(الذاتي للتعلم وھي  التنظيم صعوبة  - المراقب

  .  كانت السبب في التأثير الدال) ومستوى االھتمام -ومتطلباتھا - المھمة

ى  ؤثر عل عب ت ة التش ائط فائق رامج الوس ى أن ب ار إل ذا البحث أش ون ھ ويك

  .ذاتي للتعلمالتنظيم الذاتي للتعلم في حالة التدريب على التنظيم ال

  

م االستراتيجية    .D(2003  t. al.eAzevedo, R( بحث -١٤ ا  تعل في  ودورھ

ى دراسة   وھدفتسھيل قدرة التلميذ على تنظيم تعلمه من الوسائط فائقة التشعب  إل

رامج  ن ب ه م يم تعلم ى تنظ ذ عل درة التلمي ھيل ق ي تس تراتيجية ف م االس ة تعل فعالي

ال  تعلم االستراتيجيةة فعاليو الوسائط فائقة التشعب ذ في  االنتق ىعلى قدرة التلمي  إل

ة  دورة الدموي ى موضوع  ال دا ف ر تعقي ة أكث اذج عقلي ت  ،نم ثوتكون ة البح  عين

تم تقسيمھم إلى مجموعتين تجريبيتين ) ذكر ٣٥، أنثى ٩٦(ثانويا  اتلميذ  )١٣١(من

تراتيجية  ، ى االس دريبا عل ت ت ى تلق ة األول دد أفر SIالمجموع اوع  )٦٣( ادھ

ا  No_SIلم تتلق تدريبا على االستراتيجية   المجموعة الثانيةو  ، )٦٨(وعدد أفرادھ

تخدم ن األدوات المس ي ةوم ث ف عب ابرنامج البح ة التش ائط فائق  للوس

Microsoft’s Encarta Reference Suite 2000 hypermedia 

environment,ة ل امقياس و اذج العقلي ار و لنم ال ا لاختب ة النتق تخدام مقارن وباس

ار تحليل القياس البعدى بالقياس القبلي و ة مع  اختب توصل  ٢Xالبرتوكوالت اللفظي

ن  ه م ى مجموع ائج الباحث إل ا النت ن أھمھ تراتيجية أم يم االس ى SI ن تعل أدى إل

ة  التيتحسن في النماذج العقلية   أن ،و يكونھا التلميذ لموضوع  نظام الدورة الدموي

ا دال اك فروق تعلم  ه في استخدام ھن ذاتي لل رات التنظيم ال تخدام  -التخطيط(متغي اس

تراتيجية ة-االس ة -المراقب عوبة المھم ا -ص ام -ومتطلباتھ توى االھتم ين ) ومس ب
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ى   التيالمجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة لصالح المجموعة  تلقت تدريبا عل

  .لذاتي للتعلم كانت نتائجھا مؤثرة على التنظيم اف  SIاالستراتيجية 

ى  ؤثر عل عب ت ة التش ائط فائق رامج الوس ى أن ب ار إل ذا البحث أش ون ھ ويك

  .SI التنظيم الذاتي للتعلم في حالة تعليم االستراتيجية 

رامج   ,.C(2003  .et. alAzevedo, R( بحث -١٥ تعلم من ب ذاتي لل التنظيم ال

اندة  ق المس ة نس عب وعملي ة الش ائط فائق دفو، الوس ى درا ھ ةإل ق   س ة نس فعالي

ة  ائط فائق رامج الوس ن ب ه م يم تعلم ى تنظ ذ عل درة التلمي ھيل ق ي تس اندة ف المس

ر ،والتشعب ة أكث اذج عقلي ى نم ال إل فعالية نسق المساندة على قدرة التلميذ في االنتق

دا ثوتكونت ،تعقي ة البح ن  عين ى ٤٤( اجامعي اطالب )٥٣(م ور ٩، أنث م ) ذك ت

الث مجموعات ت ى ث يمھم إل اندة تقس ن نسق المس ة م ا مختلف ة فلقت أنواع المجموع

انده تكيفي  ا APSاألولى تلقت نسق مس دم و )١٩(وعدد أفرادھ ة ق المجموعة الثاني

انده  ة نسق مس وى تكيفي وعملي ا محت اACPS لھ المجموعة و )١٧( وعدد أفرادھ

 دمةالمستخ األدواتومن  ،)١٧( و عدد أفرادھا NSالثالثة  لم يقدم لھا نسق مساندة 

 Microsoft’s Encarta Reference للوسائط فائقة التشعب االبحث  برنامج في

Suite 2000 hypermedia environment, ة ا لمقياس و اذج العقلي  و،لنم

ار يا لاختب اس القبل دى بالقي اس البع ة القي تخدام مقارن ال وباس ل و  النتق تحلي

ى  ٢Xالبرتوكوالت اللفظية و  اختبار  ائجمجموعه توصل الباحث إل من  من النت

انده  APSالتكيفي  المساندةإن نسق  أھمھا   ة نسق مس وى التكيفي مع عملي والمحت

ACPS  ة اذج العقلي يأدى إلى نتائج متساوية في تحسين في النم ذ   الت ا التلمي يكونھ

ة دورة الدموي ام ال ذاتي ،وأ عن نظ يم ال رات التنظ تخدام متغي ي اس ا ف اك فروق ن ھن

تعلم  تراتيجية -يطالتخط(لل تخدام االس ة-اس ة -المراقب عوبة المھم ا -ص  -ومتطلباتھ

انده  التي المجموعة، بين المجموعات الثالثة  ) ومستوى االھتمام ق نسق مس م تتل ل

NS   للتعلم الذاتيالتنظيم  فيكانت األقل.  

ى  ؤثر عل عب ت ة التش ائط فائق رامج الوس ى أن ب ار إل ذا البحث أش ون ھ ويك

  .للتعلم في حالة وجود نسق مسانده التنظيم الذاتي 

  

يم دور   .B(2003  et. al.Azevedo, R(بحث -١٦ ذاتى  التنظ المصاحب   ال

Co-Regulated  ة رامج الوسائط فائق دة من خالل ب م الموضوعات المعق اء فھ أثن

عب دفو ،التش ى  ھ ةإل يم   دراس ذاتيدور التنظ ي ال وعات  ف م الموض دةفھ  المعق
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ى ٣٨( اجامعي اطالب )٥١( مكونه من عينه البحث فيواستخدمت ،  )ذكر ١٣،  أنث

راد كل مجموعه ى ثالث مجموعات عدد أف تلقت المجموعات  )١٧(تم تقسيمھم إل

انده تكيفي   المجموعة األولى،نواعا مختلفة من نسق المساندة أ  و ASتلقت نسق مس

موFS المجموعة الثانية تلقت نسق مسانده ثابت   ة  ل ا نسق  المجموعة الثالث دم لھ يق

ة التشعب االبحث  برنامج في المستخدمة ومن األدوات NSمساندة   للوسائط فائق
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environment, ة ا لمقياسو اذج العقلي ار ولنم الا  لاختب ة  النتق تخدام مقارن وباس

ي والبرتوكوالت الل اس القبل ار القياس البعدى بالقي ة و اختب توصل الباحث  ٢Xفظي

اذج  وجود فروق داله بين المجموعات الثالثة من أھمھا  نتائج  إلى في التحول لنم

ائج أفضل في  ASلصالح  نسق مسانده تكيفي ، عقليه أكثر تعقيدا  ى نت د أدى إل فلق

دا ر تعقي ة أكث رات و أ  تحسين التحول لنماذج عقلي ا في استخدام متغي اك فروق ن ھن

تعلم التن ذاتي لل يم ال تراتيجية -التخطيط(ظ تخدام االس ة-اس ة -المراقب  -صعوبة المھم

ة  ) ومستوى االھتمام -ومتطلباتھا تلقت   التي المجموعة ف، بين المجموعات الثالث

  .األفضل في استخدام متغيرات التنظيم الذاتي للتعلمكانت  ASنسق مسانده تكيفي 

رامج ى أن ب ار إل ذا البحث أش ون ھ ى  ويك ؤثر عل عب ت ة التش ائط فائق الوس

  .التنظيم الذاتي للتعلم في حالة وجود نسق مسانده تكيفي  

 

دريب    Gravill , J.  (2003) تبحث -١٧ تعلم والت ذاتي  لل استراتيجيات التنظيم ال

إلى دراسة  فعالية التدريب على برامج الحاسب  توھدفعلى برامج الحاسب اآللي  

تعلم تستخدم ا  التياآللي  ة (لوسائط فائقة التشعب وتأثيرھا على مخرجات ال المعرفي

فعالية التدريب على برامج الحاسب اآللي  في   ،وللمھمة  واالنتباهوتوجھات الفرد ) 

تر ى اس ة واألداء عل تمكن والمھم و ال ات نح أثير التوجھ ذاتي  ت يم ال اتيجيات التنظ

ة وتكونت  ،فردا )٥٠(من مكونة   عينة  البحث االستطالعية، وكانت للتعلم  عين

ث ن  البح ال  )٢٠٠(م ي المج املين ف ن الع ردا م اتف ن ، ىالمعلوم  األدواتوم

وتر برنامج تعليمي   البحث في ةالمستخدم تم كمبي ة التشعب ي يستخدم الوسائط فائق

ابيع WWWالتدريب عليه من خالل الشبكة العنكبوتية للمعلومات   و لمدة ثالث أس

ذات اسايمق ،وجرائية والتقريريةللمعرفة اإل اسايمق ة ال تعلم وفعالي  ،وللتنظيم الذاتي لل

ات  ااسيمق تمكن واألداء( للتوجھ ن  )ال م وم ائج أھ يالنت ا الباحث الت  توصل إليھ

تعلم تأثير استخدام استراتيجيات التنظيم الذاتي على ال ة ومخرجات ال  معرفة التقريري
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ي أثي ، واألداء و منخفضي األداء  لمرتفع ذاتي ت يم ال تراتيجيات التنظ تخدام اس ر اس

ة ة اإلجرائي تعلم  ، وللتعلم على المعرف ذاتي لل أثير استخدام استراتيجيات التنظيم ال ت

ذاتي   ، وعلى فعالية الذات تأثير الوعي بالذات على استخدام استراتيجيات التنظيم ال

 . تأثير توجھات التمكن على استخدام استراتيجيات التعلم ،وللتعلم 

  

ام -١٨ ة ب   ,.al et.Azevedo, R.  (2004G) ق ه لدراس اندة طولي ق المس نس

ة التشعب  ه بوالتكيفي للوسائط فائق تعلم عالقت ذاتي لل ى دراسة  ھدف والتنظيم ال إل

ار  ف األعم ن مختل ذ م تعلم التالمي اندة ل ق المس رق لنس ة ط ة ثالث تخدالفعالي م اس

ة التشا ائط فائق تويات  بعلوس الث مس ى ث هعل ث وتكونت ،عمري ة البح ن  عين  م

ذ )١٧٩( نھم ، اتلمي ذ )٥٨( م ن  اتلمي ة م دارس إعدادي ر ٢٢(م ى ٣٦،  ذك  )أنث

ى ٢٨،  ذكر ٢٥(مدارس ثانوية من  اتلميذ )٥٣(و،  ١٠( اجامعي اطالب )٦٨(،) أنث

ى ٥٨ذكور ،  ى ثالث مجموعات) أنث م تقسيمھم إل ىالمجموعة  ،ت م تعطى  األول ل

اندة ذ وع (NS) نسق مس ا دد التالمي ن الم )١٩(فيھ ةم ة رحل ن  )١٧(و اإلعدادي م

ةالمجموعة  ا وجامعي طالبا )٢٣(و الثانوية  المرحلة اندة تلقت  الثاني ثابت نسق مس

(FS) ةمن  )١٨و اإلعدادية المرحلةمن  )١٩(فيھا وعدد التالميذ ة  المرحل و الثانوي

ة  و اجامعيطالبا )٢٤( ةالمجموع ت  الثالث اندةتلق ق مس ي  نس دد (AS) تكيف وع

ذ ا  التالمي ن  )٢٠(فيھ ةم ة  المرحل ة  )١٨(واإلعدادي دارس الثانوي ن الم ) ٢١(وم

ة التشعب االبحث  برنامج في ةالمستخدم األدواتومن ، اجامعي طالبا  للوسائط فائق

Microsoft’s Encarta Reference Suite 2000 hypermedia 

environment, ة ا لمقياس و اذج العقلي ة التطابق ل امقياس ،ولنم   matchingمھم

ث ال تخدم الباح ة واس ة المنھجي اس بتجريبي يقي ات و قبل ل البيان م تحلي دى وت  بع

تخدام  ائج فتوصل  ANCOVA باس ى نت ا أن إل ن أھمھ ة م ائط فائق رامج الوس ب

م عالتش ى تعل ار عل ف األعم ن مختل ذ م درة التالمي ين ق تخدامھا لتحس ن اس ب يمك

م  فيأدى إلى زيادة دالة AS نسق المساندة التكيفي  وأن  ،الموضوعات المعقدة  تعل

اندة  ود مس دم وج ورن بع ا ق ذ إذا م ق أي أن ، NSالتالمي ذوا نس ذين أخ ذ ال التالمي

ي اندة تكيف اندة ASمس ذين أخذوا نسق مس ر من ال وا أكث وكانت     FSثابت تعلم

تعلم نتائجھم داله للمقاييس  اندةالسق ن،و أن األربعة لل تا مس أثير  FS لثاب ه ت ان ل ك

اندة ـنسق مس ورن ب ا ق ة  دال إذا م اييس الثالث ي المق اء، وأن ،ف ذ إعط نسق  التالمي
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اندة ي  مس رامج أ(AS) تكيف ن ب تعلم م ى ال درة عل ھل الق ن أن يس تعلم يمك اء ال ثن

  .أثناء عملية التعلم التالميذالوسائط فائقة التشعب ألنه يقابل احتياجات 

  

رامج   F(2004   et. al.zevedo, R., A(بحث -١٩ اندة تكيفي لب تصميم نسق مس

  تسھيل التنظيم الذاتي لتعلم موضوعات العلوموأثر ذلك على  الوسائط فائق التشعب 

درة  دراسةإلى  ھدفو ،المعقدة اندة في تسھيل ق ة لنسق المس فعالية أكثر من طريق

رام الل ب ن خ م م يم تعلمھ ى تنظ ار عل ف األعم ن مختل ذ م ة التلمي ائط فائق ج الوس

ة اختالف الطريق ة البحثوتكونت  ،التشعب مع توضيح لماذا تختلف الفعالية ب  عين

ى ٥٦(طالب جامعي )٦٦(من  ور ١٠،  أنث ة مجموعات) ذك ى ثالث م تقسيمھم إل  ت

ة ، ىالمجموع ذ األول دد التالمي ا  ع اندة )٢٤( فيھ ق مس ى نس م تعط  (NS)  ل

ة و ةالمجموع ذ الثاني دد التالمي ت   )٢١(ا فيھ وع اندة تلق ق مس ت نس  (FS)ثاب

ة ،و ةالمجموع ذ الثالث دد التالمي ا  وع ت  )٢١(فيھ اندةتلق ق مس ي  نس  (AS) تكيف

تخدم  يواس ة التشعب االبحث برنامج ف ائط فائق  Microsoft’s Encarta للوس

Reference Suite 2000 hypermedia environment, اذج ل امقياسو لنم

ين مجموعتي من أھمھا  نتائجى وتوصل الباحث إل، العقلية عدم وجود فروق داله ب

ود  دم وج اندةع ه NS   نسق مس اندة النسق ومجموع تمس ي   FSالثاب ول ف التح

داً  ر تعقي ة أكث اذج عقلي ا ، لنم ي مجموعأم اندةة ف ق مس يال نس التحول ف AS تكيف

داً  ر تعقي ة أكث اذج عقلي ان أفضل لنم ذين  ،و ك ذ ال ان في مجموعةالتالمي  دةنسق مس

ي م  AS تكيف يم تعلمھ ة لتنظ تراتيجيات فعال تخدموا اس ة  اس يط المعرف اموا بتنش وق

اندة مجموعةفي أما التالميذ الذين  ،السابقة اموا بحذف    FSالثابت  نسق مس د ق فق

ة ذاكرة العامل ن ال دافھم م ذين ،أھ ذ ال ا التالمي ي الأم ةف ي مجموع ط   الت م تع نسق ل

امل  NS مساندة دمجوا في مھ ة م ين اندة في  و، تنظيم ذاتي دعم نسق المس د أن ي الب

ع وتمكن من التحقق ،الالوسائط فائقة التشعب  ة  وتتب ، نمذجة االستراتيجيات الفعال

  .يمكن أن تشجع على االستراتيجيات الفعالة الراجعةكما أن التغذية 

ى  ؤثر عل ة التشعب ت رامج الوسائط فائق ى أن ب ويكون ھذا البحث أشار إل

  . ASالذاتي للتعلم في حالة وجود نسق مسانده تكيفي  التنظيم

  

اندة   ,.C(2004 et. al.Azevedo, R( بحث -٢٠ ى تنظيم  ته قدرونسق المس عل

اندة في  دراسةإلى ھدف و،  التعلم في برامج الوسائط فائقة التشعب دور نسق المس
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تعلم و ذاتى لل يم ال االتنظ داً كم ر تعقي ة أكث اذج عقلي وين نم ك  تسھيل تك ى ذل يشير إل

ت ، األداء  ثوتكون ة البح ن   عين ى ٣٨( اجامعي ابالط )٥١(م ر ١٣،  أنث  )ذك

وعدم وجود  FSوالثابت  AS ثالث أنواع من نسق المساندة التكيفىمعھم  استخدم 

ى حسب السن ، مجموعات أربع إلى  أفراد العينة  تم تقسيمو  NSنسق مسانده   عل

دامىطالبا   )٢١(يھا ف الطالب عدد   األولىالمجموعة  ةالمجموعة ، ومن الق   الثاني

 )٧(الطالب فيھا عدد الثالثة المجموعة  ،ومن األصغر سنا  )١٨(الطالب فيھا عدد 

ا المجموعة الرابعة عدد  ،ومن السن المتوسط ، الجدد الطالب  من )٥(الطالب فيھ

 Microsoft’s للوسائط فائقة التشعب االبحث برنامج في المستخدمة ومن األدوات

Encarta Reference Suite 2000 hypermedia environment, ا  مقياس و

ة ل اذج العقلي ىوتوصل الباحث  لنم ن  إل ه م ائجمجموع ا  النت ن أھمھ نسق  أن  م

دم وجود  فيأدى إلى زيادة دالة AS المساندة التكيفي  ورن بع ا ق ذ إذا م م التالمي تعل

اندة  ت  NSمس اندة الثاب ق المس اييس ، FSو نس ه للمق ذ دال ائج التالمي ت نت وكان

تعلم  ة لل تخدم، األربع ذين  اس ذ ال ةالتالمي ي مجموع اندة ف ق مس يال نس  AS تكيف

يدعم ،  بطريقة دالة استراتيجيات فعالة لتنظيم تعلمھم وقاموا بتنشيط المعرفة السابقة

ة التشعب  رامج الوسائط فائق اندة في ب ذاتاستراتيجياتنسق المس تعلم ،للتنظيم ال  ى لل

تخدام  ن اس ة التشيمك ائط فائق رامج الوس ف عب ن مختل ذ م درة التالمي ين ق ب لتحس

دة األع م الموضوعات المعق ى تعل ار عل اء ،م ذ إعط اندة التالمي ي  نسق مس  تكيف

(AS)ثناء التعلم يمكن أن يسھل القدرة على التعلم من برامج الوسائط فائقة التشعب أ

  .أثناء عملية التعلم ألنه يقابل احتياجات األفراد

  

ذاتيتنمية التنظيم    .t. al.eNarciss,N (2007)بحث -٢١ ة ال تعلم من خالل بيئ   لل

 ھدفو،  االنترنتشبكة المعلومات على على  وسائط فائقة التشعب مكونة من تعلم 

ى  شبكة  إلى د عل ين في استخدام أدوات تعتم ذ والمعلم تقديم مشروع يساعد التالمي

ات   مى  المعلوم ذه األدوات بواختStudy2000 , تس ة ھ يار فعالي ة  ف تنمي

ت  ة  وتكون تراتيجيات ماوراءالمعرفي تعلم واالس تراتيجيات ال ثاس ة البح ن  عين م

من عدة جامعات وتمثلت أدوات البحث  ) أنثى  ٤٨، ذكر ٢٤(  ياجامع اطالب )٧٢(

ي دة  ف  S2W Compiler      Study to مترابطة أجزاءمشروع  مكون من ع

Web Compiler   وEF Editor   Exercise Format  Editor    وتوصل

ة التشعب أن  من أھمھا النتائجمجموعه من  إلىالباحث  دعم التنظيم تالوسائط فائق
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ذاتي مين واجھ ال الل تض ن خ تعلم م ات  وأدوات ةلل ر والتوجھ فح الح دعم التص ت

ديم أدوات  اركةوتق ة للمش يم  الفعال ةو التقي ا أ والفعالي ى كم ر دال عل امج اث ن للبرن

  .التعلم  أنشطة فيزمن العمل واالندماج 

 

ذاتيالتنظيم    ,.Azevedo,R.  & Moos, D (2007)بحث  -٢٢ تعلم  ال مع  لل

عب و دور  ة التش ائط فائق ةالوس بقة المعرف تعلم  المس دف ،بموضوعات ال ى وھ  إل

ذاتيعلى التنظيم  بموضوعات التعلم السابقةثر معرفه التلميذ ؤمعرفة ھل ت تعلم  ال لل

ا  )٤٩(من  عينة البحثمن الوسائط فائقة التشعب وتكونت  ا جامعي ذكور  ٧ (طالب

همستويات  من تم اختيارھم  ) أنثى  ٤٢،  ةمن  مختلق بقة المعرف بموضوعات  المس

تعلم  وتضمنت راءات ال ا  البحث إج ا لمعرفقياس تعلم   ةقبلي ذ بموضوع ال  -التلمي

ة  )٤٠(ثم تم تعليم التالميذ لمدة   -لدمويهوھو الدوره ا دقيقه من خالل الوسائط فائق

وعة  و موس بقا ھ د مس امج مع تخدام برن عب باس  Microsoft Encartaالتش

Reference Siute 2003  يم تراتيجيات التنظ ذ الس تخدام التالمي اس اس م قي وت

ذاتي تعلم  ال ةلل يط  المرتبط ة التخط ةبعملي تخدام اس والمراقب تعلم  واس تراتيجيات ال

ى  المسبقة المعرفة أن إلى نتائج البحث وأشارت ر دال عل بموضوعات التعلم لھا اث

ة التشعب  الذاتيكيفية استخدام التلميذ الستراتيجيات التنظيم  تعلم مع الوسائط فائق لل

لبا  المراقبة بعمليتييجابيا إبموضوع التعلم  المسبقة المعرفةترتبط  إذ والتخطيط وس

   .االستراتيجيةخدام باست

 

  :  وأوجه اإلفادة منھا الثالثعلى دراسات وبحوث المحور  التعليق

من خالل عرض الدراسات والبحوث المرتبطة بفاعلية الوسائط فائقة التشعب 

اليب  ات واألدوات واألس دافھا والعين ا تنوعت في أھ على التنظيم الذاتي للتعلم نجد أنھ

  :يلي تلخيص ذلك  اوفيم، صلت إليھااإلحصائية والنتائج التى  تو

داف-١ ة  :األھ ائط فائق ة الوس ة بفاعلي ات المرتبط اث والدراس داف األبح ت أھ تنوع

  :التشعب على التنظيم الذاتي للتعلم كما يلي 

تعلم  -أ ى ال ھدفت مجموعه من الدراسات إلى بحث فاعلية الوسائط فائقة التشعب عل

ل دراسة  ة  .Ruggles, C.,et. al (1995)والتحصيل مث ة الوسائط فائق ومقارن

  .Yildirim,Z., et.al)2001(التعلم مثل بحث  في التقليديةبالطرق  التشعب 
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ة التشعب  -ب رامج الوسائط فائق ة ب اول فاعلي ى تن ھدفت مجموعه من الدراسات إل

ل  تعلم مث ذاتي لل  ,.Terry,Kبحث و  .Nelms,K (2001)بحث على التنظيم ال

 .Azevedoومجموعة بحوث   .Gravill , J (2003)بحثو  (2002)
  

ع  -ج اندة م ق المس مين نس أثير تض اول ت ى تن ات إل ن الدراس ه م دفت مجموع ھ

ى  - وجوده أو عدم وجوده-الوسائط فائقة التشعب  ال عل اندة الفع وع نسق المس ن

ل  تعلم مث ذاتي لل بحث  ،و  .Azevedo, R. et. al  (2003D)بحث التنظيم ال

(2003C) Azevedo, R., et. al.  بحثو(2003B) Azevedo, R. et. al.  

 ,.Azevedo, R  (2004F)بحثو  .Azevedo, R., et.al (2004G)بحثو

et. al.   بحث و(2004C)  Azevedo, R., et. al.. 
  

تراتيجيات  -د ى اس دريب عل أثير الت اول ت ى تن ات إل ن الدراس ه م دفت مجموع ھ

تعلم  ذاتى لل ل بحث مع  SRL_Tالتنظيم ال ة التشعب مث  (2003A)الوسائط فائق

Azevedo, R., & Cromley, J.  . 
  

ات -ھـ ى بعض العملي دريب عل اول دور الت ى تن  - ھدفت مجموعه من الدراسات إل

ى التنظيم   - كعملية إعداد الھدف وأنواعه ة التشعب عل ة الوسائط فائق ى فعالي عل

ل  تعلم مث ذاتي لل  (2002B)بحثو  Azevedo, R.,et. al. (2002C)بحث  ال

Azevedo,R.,et. al.  . 
  

ة التشعب   -و اول  تصميم الوسائط فائق ى تن يھدفت مجموعه من الدراسات إل   الت

 ..Hadwin, F, & Winne, P (2001) للتعلم مثل بحث الذاتيتدعم التنظيم 

  

  :تنوعت العينات في البحوث السابقه : العينات-٢

ى تال -أ وث عل ض البح ت بع د أجري ث فق ة بح ة الجامعي ذ المرحل  (2001)مي

Nelms,K.  بحث و(2001D)   Azevedo, R., et. al.  (2002) بحثو 

Terry,K.,   بحث  وAzevedo, R., et. al. (2002C)   (2003)بحث و 

Gravill , J.  ثو    Azevedo, R., & Cromley, J (2003A)بح

 ,.Azevedo, R  (2004C)بحثو  .Azevedo, R., et. al  (2004F)بحثو

et. al.  
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ث  -ب ل بح ة مث ة الثانوي ذ المرحل ى تالمي وث عل ض البح ت بع  (2002B)أجري

Azevedo, R., et. al.    
 

ة وھو بحث  -ج ة واإلعدادي ة و الثانوي وأجرى بحث للمقارنة بين المراحل الجامعي

   .Azevedo, R., et.al (2004G)بحث

 

  ،حوث تنوعت األدوات المستخدمة في الب: األدوات-٣

ة التشعب -أ امج للوسائط فائق  Microsoft’s Encarta Reference استخدم برن

Suite (2000) hypermedia environment,  وث ع بح ي جمي ف

Azevedoوآخرون .  

  . دراساتھم بأنفسھم  فيبرامج وسائط فائقة التشعب   نعديدوباحثون  أعد -ب

يم  -ج دعم التنظ عب لت ة التش ائط فائق ذصممت الوس اذج  اتيال ى نم اء عل تعلم بن لل

  .CoNote2للتعلم مثل برنامج  الذاتيالتنظيم 

والت  -د ل بروتوك ى األداء و تحلي دة عل ذاتي المعتم يم ال اييس التنظ تخدمت مق واس

 . بعضھا في المنظمة المقابلةواستخدم أسلوب ،معظم البحوث في. المفحوصين

  

  :ة في ھذا المحور ھيأبرز نتائج البحوث والدراسات المرتبط: النتائج-٤

ياختالف  -أ ائج البحوث  ف تعلم  المرتبطةنت ى ال ة التشعب عل ة الوسائط فائق بفاعلي

 ,.Yildirim,Z)2001(التعلم  فبحث  في التقليديةوالتحصيل  ومقارنتھا بالطرق 

et.al.   يظھر أن الوسائط فائقة التشعب ليست فعالة على التحصيل عكس دراسة

(1995) Ruggles, C.,et. al. د ى  أن   Azevedoةو دراسات عدي ير إل تش

ار عالوسائط فائقة التش ب يمكن استخدامھا لتحسين قدرة التالميذ من مختلف األعم

  وزيادة تحصيل التالميذعلى تعلم الموضوعات المعقدة 

ع   ى وھذا دف ة  الباحث إل ار فعالي ة التشعب  اختب استخدام الوسائط فائق

 .تخدام التالميذ إلستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلمضمن البرنامج  لتحسين اس
  

ى  - ب أثير دال عل ا ت معظم البحوث السابقة تشير إلى  أن الوسائط فائقة التشعب لھ

ا يجب إضافته  في االختالفالتنظيم الذاتي للتعلم مع  ذه البحوث حول م ائج ھ نت

 .Azevedo, R., et. al   (2001D)بحث ر تكون فعاله فأشا  لكيلھذه البرامج 

ون   ريطة أن تك تعلم ش ذاتي لل يم ال ى التنظ ة التشعب عل ائط فائق ة الوس ى فعالي إل
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ث ار بح بقا وأش ده مس ت مع ذ وليس طة التلمي أة بواس داف منش  (2002) األھ

Terry,K.,   تعلم تإلى أن الوسائط فائقة التشعب ؤثر بفعالية على التنظيم الذاتي لل

 .Azevedo, R., etوتنظيم للوقت وأشار بحث عة راجتغذيه  ھاإذا ما استخدم مع

al. (2002C)   بحثو(2003D)  Azevedo, R. et. al.   ى أن الوسائط إل

يم اإلستراتيجية  ة تعل تعلم في حال في  SIفائقة التشعب تؤثر على التنظيم الذاتي لل

   .Azevedo, R., & Cromley, J (2003A)وجود نسق مسانده  وأشار بحث

را ى أن ب ة إل ي حال تعلم ف ذاتي لل يم ال ى التنظ ؤثر عل ة التشعب ت ائط فائق مج الوس

  التدريب على التنظيم الذاتي للتعلم

امج ي ديم برن ى تق ث إل ع الباح ذا دف اعد وھ يم س ى تعل تراتيجيات  عل االس

ي  ىراعوي تھدفة ف ب المس ين الجوان ل ب تعلم  والتكام ذاتي لل يم ال ل التنظ مراح

امج  ة –البرن ه والم  المعرفي ا  - ةوالدافعي اوراءمعرفي ذ لم ق  التالمي وتطبي

 . قرانھممالحظة أو  - ةقدوك –يتعلمونه مع مالحظه المعلم 
  

ة وجود  -ج ي حال تعلم ف ذاتي لل ى التنظيم ال ؤثر عل ة التشعب ت ائط فائق رامج الوس ب

اندة  واع نسق المس انده  واختلفت األبحاث في أن ينسق مس ا   الت اختبرت فعاليتھ

 (2003)و  Azevedo (2002)المساندة التكيفى ھو الفعال كما بحوث لكن نسق 

 (2004)و       
  

ى الوصول  -د  ذ عل تضمين نسق مسانده في الوسائط فائقة التشعب لمساعدة التالمي

  للمستوى المطلوب من التنظيم الذاتي للتعلم

ى  ث إل ع الباح ذا دف اندوھ قا للمس عب نس ة التش ائط فائق مين الوس  ةتض

ى الصعوبات لمساع دة التالميذ في التعلم من الوسائط فائقة التشعب وللتغلب عل

 .تواجه التالميذ أثناء التعلم   التي
  

ذاتى  الذاتيتصميم البرامج ليدعم التنظيم  - ھـ اذج التنظيم ال ع نم د وأن يتب للتعلم الب

  .CoNote2للتعلم مثل برنامج 

شعب بناء على نموذج من تصميم الوسائط فائقة التوھذا دفع الباحث إلى 

ذ  تخدام التالمي م اس ھيل ودع ى تس ل عل ا يعم تعلم مم ذاتي لل يم ال اذج التنظ نم

  .إلستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم

  

   :البحوث السابقةتعقيب عام على 
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تقديم  برنامج للتالميذ يساعدھم على تحسين استخدامھم الستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم يلزمه  -١

تھدف الذاتياعاة مراحل التنظيم مر امج   في ة للتعلم  والتكامل بين الجوانب المس ة –البرن  المعرفي

  .قدوه وألقرانھمك وتطبيق  التالميذ لما يتعلمونه مع مالحظه المعلم  - ةوالدافعي ةوالماوراءمعرفي

قا للم -٢ ة التشعب نس ائط فائق ه تضمين الوس ة التشعب يلزم ائط فائق تخدام الوس انداس اعدة  ةس لمس

اء  ذ أثن ى  تواجه التالمي ى الصعوبات الت التالميذ في التعلم من الوسائط فائقة التشعب وللتغلب عل

  .التعلم مع  استخدام نموذج للتنظيم الذاتي للتعلم في تقديم المحتوى التعليمي وبناء البرنامج 

ا  -٣ تعلم طبق ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ تخدام اس ة  Zimmermanل اس  ةاإلجتماعيو النظري

ه مع استخدامه  ا سوف يستخدمه الباحث في بحث احثين وھو م ين الب وال ب المعرفية ھو األكثر قب

  . Zimmermanلـ     SRLSIالمنظمة المقابلةلمقياس مبنى على 

ى تسھدف التنظيم ةبين تأثير الطرق التقليدي ةنتائج  البحوث المقارن اختالف -٤  للتعلم و البرامج الت

  . للتعلم مما يدفع الباحث إلى اختبار ذلك الذاتيللتعلم  على التنظيم  الذاتي

أثير اختالف الجنس -٥ اث  -ذكور( اختالف النتائج في ت تراتيجيات  )ان ذ إلس ى استخدام التالمي عل

  .التنظيم الذاتي للتعلم مما يدفع الباحث إلى اختبار ذلك

ؤثرةيلزم تثبيت العوامل  -٦ ي الم تعلم في التنظ ذاتي لل ذكاء  :وھى م ال ، الصف الدراسي، السن، ال

  .التخصص 

ا اھد أ ولتحقيق نھج التجريبي تتطلب تصميما تجريبي ات الم ان متطلب ف البحث الحالي ف

ة رات المتدخل ، يعتمد على مجموعه تجريبية ومجموعه ضابطه كالھما متجانستين مع ضبط المتغي

  .واختبار صحة الفروض

  

   :فـروض البحــث 

ابقةفى ضوء البحوث والدراسات  ى  صياغة يمكن   الس فروض البحث عل

  :النحو التالى 

ة في  -١ توجد فروق  ذات دالله إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبي

  .الذاتي للتعلم لصالح القياس البعدى  مالقياسين القبلي والبعدى إلستراتيجيات التنظي

ه إح -٢ روق  ذات دالل د ف ة  توج ة التجريبي ات المجموع طات درج ين متوس ائية ب ص

تعلم لصالح  موالمجموعة الضابطة في القياس البعدى إلستراتيجيات التنظي ذاتي لل ال

  .المجموعة التجريبية

ين دال توج "  -٣ ة إحصائية ب روق  ذات دالل ذكور متوسطات درجات  ف اث ال  واإلن

  . التجريبية المجموعة ألفراد للتعلم الذاتي مفي القياس البعدى إلستراتيجيات التنظي
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ل  ذا الفص من ھ فا ليتض ة وص ث عين ث أدوات  و، البح ث ،البح نھج البح وم

ميم و بالتص راءات ض ي، وإج رات  طالتجريب امج المتغي ث للبرن رض الباح م يع ،ث

  .ھا في معالجة النتائجستخدمالتي  يواألساليب اإلحصائية  ،تطبيقهإجراءات المقترح و

  

  : عينة البحث :أوال

ة البحث اال ار عين م اختي ة ت ادات اإلعدادي ة الس ذ مدرس ن تالمي تطالعية م س

ة من . اإلعدادية بنات  ةاإلعدادية الجديدة و مدرس دومدرسة أبو حما وقد تكونت العين

ذا) ١٨٥( ر ٧٢( ، تلمي ى ١١٣،  ذك ين ، ) أنث ي تقن ة ف ذه العين ات ھ تخدمت بيان واس

  . أدوات البحث الحالي
  

ات وتم اختيار عينة البحث األساسية من تالمي ة بن ه اإلعدادي ذ مدرسة الحلمي

  .الجديدة بنين ومدرسة بحطيط اإلعدادية المشتركة ةومدرسه الحلمي

ارھم ) أنثى   ٣٨،  ذكر   ٣٨(، تلميذا) ٧٦(وتكونت من  ، شھرا) ١٣(ومتوسط أعم

اري  انحراف معي ين   ،) ٠.٠٤٨(ب ذكاء ب ام لل درجات الخ راوح ال    ١٢٢و      ٧٠وتت

ارات اس باختب ا يق توى  كم ة مس درات العقلي ذه ، ١٤-١٢الق ات ھ تخدمت بيان د اس وق

  . العينة في اختبار فروض البحث الحالي

  

  : خطوات البحث:ثانيا

حدد الباحث عددا من المدارس التى  رأى الباحث أنھا متجانسة من حيث المستوى  -١

  . االجتماعي واالقتصادي والدراسي
  

ه  درة  أبو حمامدارس تابعة إلدا) ٣(اختار الباحث   -٢ التعليمية وھى مدرسة الحلمي

  .اإلعدادية بنات ومدرسه الحلميه الجديدة بنين ومدرسة بحطيط اإلعدادية المشتركة
  

ا  -٣ قام الباحث بعمل زيارات لھذه المدارس لتحديد فصول الصف األول اإلعدادى بھ

.  
  

  . سنه ) ١٤إلى ١٣( اختار الباحث أفراد العينة ممن تتراوح أعمارھم بين  -٤
  

 البحث إجراءات:  الرابع الفصل
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ة  -٥ درات العقلي ار الق ق الباحث اختب ى ( طب اح موس د الفت اروق عب داد ف ى ) إع عل

العينة وذلك بھدف تثبيت مستوى ذكاء أفراد العينة وتم حساب متوسط نسبة الذكاء ، 

ا  د أنھ اري ) ٩٣.٣٤(ووج انحراف معي ع ) ١٣.٧(ب ذين تق ذ ال ار التالمي م اختي ، وت

ين  اتھم ب ى   ٧٠( درج تبعد )  ١٢٢إل ذكاء ، واس طي ال ون متوس ارھم يمثل باعتب

ل من المتوسط اء أق ة البحث ، التالميذ الحاصلين على نسبة ذك ذلك أصبحت عين وب

  .تلميذا) ٧٦(في صورتھا النھائية مكونة من   
  

ر (طبق الباحث مقياس استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم  -٦  ة حلمي فري داد فاطم إع

اس )  تعلم وذلك بھدف قي ذاتي لل ار  و، استراتيجيات التنظيم ال ذ  الباحث اخت التالمي

  ).١٦٠(و ) ٧٢(الذين تتراوح  درجات استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم بين 
  

وعتين  -٧ ى مجم وائيا إل ية عش ة البحث األساس م الباحث عين ة :قس ة تجريبي مجموع

) ٣٨(ضابطة وعددھا  مجموعة) أنثى  ١٩،ذكر ١٩(تلميذا وتلميذه ) ٣٨(وعددھا 

ى١٩،    ذكر١٩(  ة   تلميذا وتلميذ م حساب المدى والمتوسط واالنحراف )  أنث وت

ي  ونسبة  ر العمر الزمن المعياري لمجموعتى البحث التجريبية و الضابطة في متغي

  .الذكاء
  

ة والضابطة في كل من العمر  -٨ وعتين التجريبي ين المجم تم حساب داللة الفروق ب

  ) .٧( والنتائج يوضحھا جدول" ت " اختبار  ملذكاء باستخداالزمني وا
  

يوضح الفروق بين المجموعتين التجريبية و الضابطة في متغير العمر الزمني ) ٧(جدول 

  والذكاء

  ت   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المتغير

  

  الداللة

 الضابطة  التجريبية الضابطة  التجريبية

-  ٠.٤٣  ٠.٥٤  ١٢.٩  ١٣  العمر الزمني

٠.٤٦ 

٠.٦٤* 

 *٠.١٥  ١.٤-  ١٤.٦١  ١٢.٦٧  ٩١.٠٧  ٩٥.٦  الذكـــــــــــــاء

  ٠.٠٥عند مستوى ثقه إحصائيا  داله غير  *

ة  ) ٧(جدول من ويتضح  أن الفروق بين مجموعتي  البحث الضابطة والتجريبي

  ٠.٠٥في متغير العمر الزمني  والذكاء  غير داله إحصائيا عند مستوى ثقه 
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  : أدوات البحث: لثاثا

  :استخدم الباحث األدوات اآلتية

  )١٩٩٥(فاطمة حلمي فرير : إعداد  اتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم  مقياس استر -١

داد           سنه    ١٤ -١٢ات العقلية اختبار القدر -٢ اح : إع د الفت اروق عب ف

 )١٩٨٤(موسى 

  

تعلم    -١ ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ اس اس داد                       مقي : إع

  )١٩٩٥(فاطمة حلمي فرير 

  ھدف المقياس -أ 

ا  ة المفتوحة التى أجراھ ى المقابل اًء عل أعدت ھذا المقياس فاطمة حلمي فرير بن

Zimmerman, B. & Martinez-Pons, M. (1988)  ا سؤال  والتي تم فيھ ي

تعلم في استراتيجية للتنظ) ١٤(أن يصفوا استخدامھم لـ  التالميذ مجاالت  ٦يم الذاتي لل

  . في المدرسة والمنزل
  

الل  ن خ اً م ه ذاتي يم تعلم ى تنظ ذ عل دره التلمي اس ق ى قي اس إل دف المقي ويھ

  .استخدامه الستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم 
  

يم  تراتيجيات التنظ ذ الس تخدام التالمي يس اس اس ليق ذا المقي تخدم الباحث ھ واس

  . قبليا وبعديا الذاتي للتعلم قياسا 

  

  :مكونات المقياس  -ب 

التعريف اإلجرائي ، فقرة )٦٤(يتكون المقياس في صورته النھائية من  تتصل ب

تعلم  رات في ، لكل استراتيجيه من استراتيجيات التنظيم الذاتي لل ذه الفق د صيغت ھ وق

ارة ثالث  ام كل عب اه الموجب و أم صورة عبارات تقريريه تصحح جميعھا في االتج

 :أبعاد ھي  ١٠تنطبق تماما موزعه على  –تنطبق  –أبدا  قال تنطب: استجابات ھي 
  

د -١ تراتيجية التق: األولالبع التقياس ذ ب ام التلمي ى قي ير إل ذاتي  تش ا ييم  ال ودة م يم لج

د عدد ،يؤديه من أعمال ام  )  ٧(ويمثل ھذا البع ا أرق ردات التي لھ ردات ھي المف مف

٦٤، ٥٨،  ٤٥، ٢٥، ٢، ١ .  
  

اني -٢ د الث ل: البع ادة ترتيب : استراتيجية التنظيم والتحوي ذ بإع ام التلمي ى قي تشير إل

ه  ن تعلم ة ليحسن م واد التعليمي دد ، صريح أو ضمني للم د ع ذا البع ل ھ )  ٩(ويمث
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ام  ا  أرق ى لھ ردات الت ي المف ردات ھ  ٤٩، ٤٨،  ٤٧، ٣٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦مف

،٥٩. 
  

ام استراتيجية : البعد الثالث -٣ إعداد الھدف والتخطيط وھى الفقرات التى تشير إلى قي

زامن  ابع وت ن أجل تت ة والتخطيط م داف فرعي ة أو أھ داف تعليمي ذ بوضع أھ التلمي

ردات ھي ) ٧(ويمثل ھذا البعد عدد ، واستكمال األنشطة المرتبطة بتلك األھداف مف

  .٥١، ٥٠، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٤، ٣المفردات التى لھا أرقام 
  

د -٤ ع  البع ى : الراب ير إل ى تش رات الت ات وھى الفق تراتيجية البحث عن المعلوم اس

ة  ة بالمھم ات المرتبط ى المعلوم وله عل أمين حص ذ لت ذلھا التلمي ى  يب ود الت الجھ

ة ر االجتماعي د عدد ، المستقبلية من المصادر غي ذا البع ل ھ ردات ھي ) ٧(ويمث مف

  .٦٠، ٥٢، ٣٦، ٣٤,٣٥، ٦، ٥المفردات التى لھا أرقام 
  

د -٥ امس البع ى  :  الخ رات الت ى الفق ة وھ جالت والمراقب اظ بالس تراتيجية االحتف اس

ائج  ذا ، تشير إلى الجھود التى  يبذلھا التلميذ من أجل تسجيل األحداث والنت ل ھ ويمث

دد  د ع ام )  ٧(البع ا أرق ى لھ ردات الت ي المف ردات ھ ، ٥٣، ٣٨، ٣٧، ٩، ٨، ٧مف

٥٤.  
  

ود استرات: البعد السادس -٦ ى الجھ رات التى تشير إل يجية التركيب البيئي وھى الفق

ذا  ر يسرا وسھولة وھ ه أكث التى  يبذلھا التلميذ من أجل تنظيم بيئة تعلمه لجعل تعلم

ة  ر المادي ة أو غي تعلم المادي ة ال ا تنظيم لبيئ دد ، يتضمن إم د ع ذا البع ل ھ )  ٥(ويمث

  .٦١، ٥٥، ٤٠، ٣٩، ١٠مفردات ھي المفردات التى لھا أرقام 
  

ذ  ةاستراتيجي: البعد السابع  -٧ ام التلمي ى قي رات التى تشير إل مكافأة الذات وھى الفق

له  د عدد ،بتخيل المكافأة أو العقاب المترتبان على نجاحه أو فش ذا البع ل ھ )  ٤(ويمث

  .٦٢، ٤١، ١٢، ١١مفردات ھي المفردات التى لھا أرقام  
  

امن -٨ د الث مي:  البع تراتيجية التس ى اس ير إل ى تش رات الت ى الفق تظھار وھ ع واالس

ك من خالل ممارسات  واد وذل ذكر بعض الم ذ من أجل ت ذلھا التلمي الجھود التى يب

دد ،صريحة أو ضمنية  د ع ذا البع ل ھ ا )  ٦(ويمث ى لھ ردات الت ي المف ردات ھ مف

  .٥٦، ٤٢، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣أرقام 
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ع   -٩ د التاس اعد: البع ن المس ث ع تراتيجية البح ى اس ه وھ ادر اجتماعي ن مص ة م

ران،  الفقرات التى  تشير إلى الجھود  التى يبذلھا التلميذ اللتماس المساعدة من  األق

د عدد ، المدرسين، الراشدين ذا البع ل ھ ا )  ٦(ويمث ردات التى لھ ردات ھي المف مف

  .٦٣، ٥٧، ٤٣، ١٩، ١٨، ١٧أرقام 
  

ر  -١٠ د العاش جالت وھ: البع ة الس تراتيجية مراجع ى اس ير إل ى تش رات الت ى الفق

ادة ق ذ من أجل إع ذلھا التلمي ى  يب ود الت ذكرات٥الجھ ه المالحظات-راءة الم ،  -نوت

ردات التى )  ٦(ويمثل ھذا البعد عدد ، االختبارات، الكتب المقررة مفردات ھي المف

  .٤٤، ٢٤، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠لھا أرقام
  

ق الص ن طري اس ع دق المقي اب ص اس بحس دة المقي ت مع املى قام دق الع

امج  الل برن ن خ دى م ن  LISREL7التوكي اس م ل صدق المقي ة التحلي ت نتيج وكان

  . الناحية اإلحصائية من حيث تكونه من عشرة أبعاد ترتبط مع متغير كامن واحد

وقامت معدة المقياس بحساب الثبات باستخدام معامل ألفا  فكانت قيمته تساوى  

رده  ٠.٩٢ ل مف ات ك اب ثب ت بحس ا قام ذف كم ة ح ى حال ات ف ل الثب اب معام بحس

  .المفرده

  

  :  طريقة تصحيح المقياس  -جـ

ق  يتم تصحيح المقياس في االتجاه االيجابي بحيث تعطى االستجابات ال تنطب

  . على الترتيب ٣،  ٢،  ١أبداً ، تنطبق ، تنطبق تماماً الدرجات 

  

  : تفنين المقياس  -د

اس ليناس ين المقي ادة تقن ث بإع ام الباح ث ق ة البح ف األول  –ب عين الص

تلميذا ) ١٨٥(وذلك من خالل تطبيق المقياس على عينه استطالعيه بلغت  –اإلعدادي 

ن صدق  ق م م التحق درجات ت د التصحيح ورصد ال دادي وبع ن الصف األول اإلع م

  :على النحو االتى  سالمقيا

  

  : الصدق  -١

امالت  ين قام الباحث بحساب صدق المقياس عن طريق حساب مع اط ب االرتب

ه إحصائيا  اط دال امالت االرتب ع مع كل مفرده والبعد الذي تنتمي إليه وقد وجد أن جمي
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اس  مما يدل على صدق مفردات المقياس كما تم حساب معامل االرتباط بين أبعاد المقي

يوضح )   ٨( والجدول رقم   ، و الدرجة الكلية للمقياس وكانت جميعھا داله إحصائيا 

  .ذلك  

  يوضح معامالت االرتباط بين كل مفرده والبعد الذي تنتمي إليه)   ٨(رقم   جدول

  المفردات  اإلستراتيجية م

   ٥٧  ٤٥  ٤٤  ٢٤  ٢  ١  المفردات  يم الذاتىيالتق١

.٠  ارتباط المفرده بالبعد

٤١ 

٠.٤

٩  

٠.٥

٥  

٠.٤

٥  

٠.٥

٤  

٠.٥

١  

التنظيم ٢

  والتحويل

  ٥٨ ٤٨  ٤٧ ٤٦  ٢٩  ٢٨  ٢٧  ٢٦ ٢٥  المفردات

٠.٥  باط المفردة بالبعدارت

٤  

٠.٥

٣  

٠.٥

٣  

٠.٥

٠  

٠.٥

١  

٠.٥

٧  

٠.٦

٩  

٠.٦

١  

٠.٦

٤  

إعداد الھدف ٣

  والتخطيط

    ٥٠  ٤٩  ٣٢  ٣١  ٣٠  ٤  ٣  المفردات

٠.٥  ارتباط المفرده بالبعد

١  

٠.٤

٩  

٠.٥

١  

٠.٥

٦  

٠.٦

٣  

٠.٥

٣  

٠.٥

١  

البحث عن ٤

  المعلومات

    ٥٩ ٥١  ٣٥  ٣٤  ٣٣  ٦  ٥  المفردات

.٠  ارتباط المفرده بالبعد

٤٤ 

٠.٤

٤  

٠.٥

٦  

٠.٥

١  

٠.٥

٢  

٠.٦

١  

٠.٥

٤  

االحتفاظ ٥

  بالسجالت

   ٥٣  ٥٢  ٣٧  ٣٦  ٨  ٧  المفردات

٠.٦  ارتباط المفرده بالبعد

٢  

٠.٥

٩  

٠.٥

٨  

٠.٥

٨  

٠.٦

٣  

٠.٦

٣  

    ٦٠  ٥٤  ٣٩  ٣٨  ٩  المفردات  التركيب البيئي٦

٠.٦  ارتباط المفرده بالبعد

٨  

٠.٥

٨  

٠.٦

١  

٠.٦

٥  

٠.٧

٠  

    ٦١  ٤٠  ١١ ١٠  المفردات  مكافأة الذات٧

.٠  ارتباط المفرده بالبعد

٩٤ 

٠.٦

٥  

٠.٦

٢  

٠.٦

٣  

   ٥٥ ٤١  ١٥  ١٤  ١٣ ١٢  المفرداتالتسميع ٨
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٠.٥  ارتباط المفرده بالبعد  واالستظھار

١  

٠.٥

١  

٠.٥

٨  

٠.٥

٩  

٠.٥

٧  

٠.٥

٨  

البحث عن ٩

  المساعدة

   ٦٢  ٥٦  ٤٢ ١٨  ١٧ ١٦  المفردات

٠.٥  ارتباط المفرده بالبعد

٧  

٠.٥

٥  

٠.٥

٤  

٠.٥

٨  

٠.٥

٢  

٠.٥

٨  

١

٠ 

مراجعة 

  السجالت

   ٤٣  ٢٣  ٢٢ ٢١  ٢٠ ١٩  المفردات

٠.٦  ارتباط المفرده بالبعد

٢  

٠.٥

٠  

٠.٥

٦  

٠.٥

٩  

٠.٥

٣  

٠.٥

٣  

  

يوضح معامل االرتباط بين أبعاد المقياس  و الدرجة الكلية )   ٩(جدول رقم   

 للمقياس

 

 

 

 

 

 

 

 

  الثبات  -٢

  :تم حساب ثبات المقياس على النحو التالي 

ة حذف "  وذلك من خالل حساب معامل ألفا: حساب ثبات المفردات  -أ في حال

ردة  ذات " المف يم ال دى تقي تثناء بع ه باس ات مرتفع امالت الثب ع مع د أن جمي د وج ، وق

ردتين  م حذف المف اظ بالسجالت حيث ت ى الترتيب حيث أشارت  ٧،  ٦٤واالحتف عل

م حذفھماالبيانات إلى انخفاض معامل الثبات لھاتين ال م   ، مفردتين ولذلك ت والجدول رق

  .يوضح ذلك )    ١٠(

  

التقييم   األبعاد

  الذاتى

التنظيم 

  والتحويل

إعداد 

  الھدف 

 البحث عن

  المعلومات

االحتفاظ 

  بالسجالت

التركيب 

  البيئي

مكافأة 

  اتالذ

التسميع 

  واالستظھار

 البحث عن

  المساعدة

مراجعة 

  السجالت

ارتباط 

البعد 

بالدرجه 

  الكليه

٠.٧

٧  

٠.٨

٤  

٠.٨

١  

٠.٧

٩٩  

٠.٨

٥  

٠.٦

٦  

٠.٥

٢  

٠.٧  ٠.٧٩

٦  

٠.٧

٨  
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م    دول رق فية والج ة النص ة التجزئ ل بطريق اس كك ات المقي اب ثب م حس ا ت كم

ات   Spearman & Brawnيوضح قيم معامل )   ١١( د ثب وجميعھا قيم مرتفعه تؤك

  .المقياس

 

  

 

 

 

 

 

 

ة حذف المفردة لكل مفرده من مفردات في حال" يوضح  معامل ألفا )    ١٠(جدول رقم   

  المقياس

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

معامل    المفردات  اإلستراتيجية م

ألفا 

  للبعد

التقييم  ١

  الذاتى

٠.٥   ٥٧ ٤٥ ٤٤  ٢٤  ٢  ١  المفردات

معامل ألفا في حال حذف   ٩

  المفردة

٠.٤

٩  

٠.٤

٧  

٠.٤  ٠.٤٤

٩  

٠.٤

٥  

٠.٤

٦  

التنظيم ٢

  والتحويل

٤ ٤٧ ٤٦ ٢٩ ٢٨  ٢٧  ٢٦ ٢٥  المفردات

٨  

٥

٨  

٠.٧

٤  

معامل ألفا في حال حذف 

  المفردة

٠.٧  ٠.٧٢  ٠.٧٢  ٠.٧٢

٣  

٠.٧

٣  

٠.٧

٢  

٠.٧  ٠.٦٩

١  

٠.٧

٠  

إعداد ٣

  الھدف 

٠.٥   ٥٠ ٤٩ ٣٢ ٣١  ٣٠  ٤  ٣  المفردات

معامل ألفا في حال حذف   ٩

  المفردة

٠.٥

٦  

٠.٥

٦  

٠.٥  ٠.٥٦

٤  

٠.٥

٠  

٠.٥

٥  

٠.٥٦  

البحث ٤

عن 

المعلوما

  ت

٠.٥   ٥٩ ٥١ ٣٥ ٣٤  ٣٣  ٦  ٥  المفردات

معامل ألفا في حال حذف   ٥

  المفردة

٠.٥

٥  

٠.٥

٤  

٠.٥

٠  

٠.٥

١  

٠.٥

١  

٠.٤

٧  

٠.

٥٠ 

االحتفاظ ٥

 السجالتب

٠.٦   ٥٣ ٥٢ ٣٧  ٣٦  ٨  ٧  المفردات

٠.٦٠.٦معامل ألفا في حال حذف   ٦

١

٠.٦٠.٥٠.٥  ٠.٥٩
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لكل بعد من أبعاد   Spearman & Brawnيوضح  معامل )    ١١(جدول رقم   

  المقياس

  

  

  

  

  

  

  

ة  -٢ درات العقلي ار الق نه   ١٤-١٢اختب داد      س اح : إع د الفت اروق عب ف

  )١٩٨٤(موسى 

  : االختبارھدف  -أ 

ارات   أعد ھذا ئلة اختب االختبار فاروق عبد الفتاح موسى واشتق أسئلته من أس

The Henmon-Nelson Tests of Mental Ability 1973     ا مع تعريبھ

ذه  ة التى  تكون ھ ى أساس أن العوامل المختلف ذ عل ة للتلمي ة العام ليقيس القدرة العقلي

ا  ا بينھ ذكاء، القدرة ترتبط فيم ار ال ذا االختب يس ھ راد من سن  ويق دى األف -١٢     ل

١٤.  
  

التقييم   األبعاد

  الذاتى 

يم  التنظ

  والتحويل

دف  داد الھ إع

  والتخطيط

ث  البح

ن  ع

ا المعلوم

  ت

اظ  االحتف

  بالسجالت

ب ال تركي

  البيئي

أة  مكاف

  الذات

ميع  التس

تظھا واالس

  ر

ث  البح

ن  ع

  المساعدة 

ة  مراجع

  السجالت

٠.٦٠.٦٠.٦٠.٤٠.٥٠.٥٠.٥  ٠.٥٣٠.٧٠.٦٣معامل 
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ة البحث   دى عين ذكاء ل ر ال ار لضبط متغي ذا االختب ه ، استخدم الباحث  ھ فب

ى  ائھم عل د نسبة ذك ذكاء ممن تزي أو %   ١١٠استبعد الباحث  مرتفعي ومنخفضي ال

ل عن  ين % ٩٠تق ائھم ب بة ذك ع نس ن تق ذكاء مم اء بمتوسطي ال م االكتف و  %  ٩٠وت

١١٠ .%  

  

  : االختباركونات م -ب 

ن  ار م ون االختب عوبة وق ٩٠يتك ة الص ب درج اعديا حس ه تص ؤاال مرتب  دس

ة  ي في صوره المختلف ار األداء العقل ئلة متنوعة الختب ار ،استخدمت أس وزمن االختب

ه  ٣٠ ار بصوره جمعي ا االختب ق  فيھ ة ،يطب ة .دقيق درات العقلي ار الق ويتضمن االختب

  :اآلتية 
  

  .واستخدامه –تمييز المفھوم   -معنى المفھوم  -العكس -المرادف : القدرة اللغوية -١

ة  -٢ درة العددي ع : الق ابية األرب ات الحس ألة   –العملي ي مس داد ببعضھا ف ة األع عالق

  .االستدالل الحسابي –تتضمن اللغة 

ة  -٣ ز األشكال :القدرة المكاني ة األشكال ببعضھا   –وضع األشكال   –تميي  –عالق

  .حجوم األشكال   –ألشكال مقارنة ا

  .الحسابي واللغوي و المكاني : االستدالل -٤

  . بين األلفاظ و األعداد و األشكال : إدراك العالقات  -٥

  

  :االختبار طريقة تصحيح  -ج 

ذ   -١ ا التلمي ب عنھ ى  يجي ئلة الت دد األس اوى ع ذ وتس ام للتلمي ة الخ ب الدرج تحس

  .صحيحة 

    Deviation IQsنسبة الذكاء االنحرافيهتحول الدرجة الخام إلى  -٢

 .باستخدام جداول المعايير الموجودة في كراسة تعليمات  االختبار

  

  : المقياستقنين  -د

  :الثبات  -١

ين بلغت   ة تقن ذا  ٣٨٩٣قام معد االختبار باستخدام عين ام بحساب ، تلمي م ق ث

ب ة س فية معادل ة النص ة التجزئ تخدام طريق ار  باس ات االختب ان –يرمان ثب روان  وك ب

   ٠.٩٥٠يساوى   رمعامل الثبات لالختبا
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دل  درجات . ٢٠٠٠و قام عادل محمد الع ار ل ات  االختب   ٤٨بحساب  معامل ثب

  .  ٠.٧١تلميذا  بطريقة التجزئة النصفية  فوجد أنه يساوى  

  .ته للتطبيق على عينة البحث المقياسومن ذلك تأكد لدى الباحث ثبات 

  

  :الصدق -٢

ار  " صدق المحك "عتمد معد االختبار في حساب الصدق على ا  فقام معد االختب

ين درجات  اط ب ة  ٣٠٠بحساب معامل االرتب ار  ودرجات نفس العين ذ في االختب تلمي

ة فساوت   ٠.٨٠على اختبار الذكاء المصور  فساوت   ة األولي واختبار القدرات العقلي

٠.٨٨.  
  

دل  د الع ادل محم ام ع ا  ٢٠٠٠و ق ات بحس ين درج اط ب ل االرتب  ٤٨ب معام

اوى    ابق فس يل الس ي التحص اتھم ف ار ودرج ي االختب ة ف ة الثانوي ي  المرحل ذا ف تلمي

٠.٦٨     

 . ويعد ھذا مؤشرا  لصدق االختبار  وصالحيته للتطبيق  في البحث الحالي 

   

  : منھج البحث والتصميم التجريبي:   رابعا 

  :منھج البحث -١

ة الح البحث ينتمي  ة البحوث التجريبي ى فئ يالي إل ر  الت ى بحث أث تھدف إل

ى  البرنامج الذيأو أكثر وھو  متغير تجريبي ة التشعب عل ريستخدم الوسائط فائق  متغي

بعض  يضبط الباحثفي ظروف  للتعلمتابع أو أكثر وھو استراتيجيات التنظيم الذاتي 

  .ير التابع يمكن أن تترك أثرھا على المتغ التى  المتدخلةالمتغيرات 

  

 :التصميم التجريبي -٢

تقلة  التجريبييتضمن التصميم  رات المس بناء تخطيط عام للتجربة يوضح المتغي

ل  تويات ك ا،ومس ك  منھ ذ تل ة تنفي ة وكيفي ل معالج ى ك ة عل راد العين ع أف ذلك توزي ك

ً  المعالجة،   .وبحيث تكون التجربة صادقاً داخلياً وخارجيا
  

اس التجريبي عتمد على التصميم ا الحالين البحث افي ضوء ما سبق ف يبقي  قبل

  .تجريبية األخرى وبعدى لمجموعتين إحداھما ضابطة و
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م ميم قس ذا التص ي ھ م  توف وعتين ، ث ث مجم ة البح تراتيجيات عين ت اس قيس

ا تعلم قياس ذاتي لل يم ال م  التنظ اً ث ق قبلي ي البحث طب تخدم ف امج المس اليالبرن ى  الح عل

ة م  المجموعة التجريبي ة الضابطة ، ث ط دون المجموع يم فق تراتيجيات التنظ قيست اس

ا د الذاتي للتعلم قياس امج   – يابع رة تطبيق البرن اء فت د انتھ ذ في كال  -بع ى التالمي عل

  .التجريبية والضابطة : المجموعتين 
  

واستخدم الباحث التصميم التجريبي المشتمل على متغير مستقل ھو البرنامج أما 

تعلم المتغير الت ذاتي لل و استراتيجيات التنظيم ال ر وحسبت .ابع فھ ين درجات والف ق ب

ذ في المجموعة القياس البعدى  ة  ودرجات القياس القبلي لكل تلمي والضابطة التجريبي

فترض أنھا ان كال من المجموعتين التجريبية والضابطة اف التجريبيوفي ھذا التصميم 

ر  متدخلةقد تعرضت إلى عوامل  ر المتغي ى أث رق إل واحدة مما جعل الباحث يرجع الف

  .وحدهالمستقل 

  :إجراءات ضبط المتغيرات :  خامسا

تقلة  رات المس داخل مع المتغي د تت رات التي  ق حرص الباحث على ضبط المتغي

ة  رات التابع ى المتغي ا عل ي تأثيرھ ابقة ، ف رة الس ذكاء والخب ي وال ر الزمن ى العم وھ

وتر تخدام الكمبي ة الصف الدراسي و و  باس ة الحالي إجراء التجرب ه ب ام الباحث بنفس ق

ى  تثبيت  زمن الجلسات  في مجموعة  على مجموعتي البحث و حرص الباحث عل

  . البحث  التجريبية حتى ال يكون لزمن عرض المثيرات أثر على نتائج البحث

  

  إعداد الباحث  - البرنامج المقترح:  سادسا

  :ھدف البرنامج -١

دف ين  يھ ي تحس دادي ف ف األول اإلع ذ الص اعدة  تالمي ى مس امج إل البرن

ا  تعليماستخدامھم إلستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم من خالل  دمج بھ ة م وحدة تعليمي

امج  ديم برن تعلم وتق اإلستراتيجيات مراعيا خطوات ومراحل وعمليات التنظيم الذاتي لل

  .ويراعى مراحل التنظيم الذاتي للتعلموسائط فائقة التشعب يسمح بالتعلم الفردي 

  

  : األھداف الفرعية للبرنامج  -٢

  .يتفرع من الھدف العام األھداف الفرعية التالية

ا مع  -١ تعلم وتطبيقيھ ذاتي لل أن يتعرف التالميذ على استخدام استراتيجيات التنظيم ال

ك اإلستراتيجي ه يتطلب استخدام تل ا أن م موضوع م د تعل تى تعرف ال ةمالحظة عن
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ذاتي واستراتيجية يواستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم ھي استراتيجية التق،عليھا يم ال

استراتيجية البحث  التنظيم والتحويل و استراتيجية إعداد الھدف والتخطيط لتحقيقه و

ات ة و استراتيجية التركيب   عن المعلوم اظ بالسجالت والمراقب استراتيجية االحتف

ذات و استراتيجية التسميع و االستظھاراسترا و البيئي واستراتيجية  تيجية مكافئة ال

  .البحث عن المساعدة من مصادر اجتماعيه   واستراتيجية مراجعة السجالت

ا  -٢ ه وم ا تعلم ابع م تعلم فيت ذاتي لل يم ال تعلم مراحل التنظ اء ال ذ أثن ارس التلمي أن يم

  .يحتاج إلى عمله إلكمال المھمة

تخدم ال -٣ يم أن يس ا التنظ ق فيھ ه يطب م فردي يلة تعل ة التشعب كوس ائط فائق ذ الوس تلمي

  .الذاتي للتعلم أثناء تعلمه

  المسلمات التي يقوم عليھا البرنامج  -٣

اره بعض المسلمات  باستراتيجيات التنظيم  المرتبطة وضع الباحث في اعتب

امج الذاتي للتعلم وطريقة التعلم اإلستراتيجي و التي تحددت بناء عليھ ا خصائص البرن

   -: وذلك على النحو التالي

م  -١ وداً مقصودا من المعل اً ومجھ ه يأخذ وقت ه ولكن تعلم يمكن تعليم ذاتي لل التنظيم ال

  .والتلميذ ونادراً ما يحدث ذلك من خالل السباق
  

ن -٣ ة م ة دائري لة أو حلق ي سلس ذ ف دماج  التلمي اره ان ي اعتب ذ ف م أن يأخ د للمعل ال ب

ة (العمليات  ار االستراتيجية –تحليل المھم ة  –استخدام االستراتيجية  -اختي المراقب

ألداء والتي ھي أساسية للتنظيم ) الذاتية ة ل ة الذاتي بطريقة مرنة وتكيفيه مع المقارن

  .الذاتي للتعلم
  

ى -٣ دما يعط ذ عن دى التلمي زداد ل يم وت ذاتي للتعل يم ال ي للتنظ ل أساس ة عام الدافعي

ئوليا ارات ومس ا اختي دة يحس فيھ ر مقي ون غي د أن تك تعلم الب ة ال ه فبيئ ت عن تعلم

د  ذ يعتم ه فنجاح التلمي التلميذ بالحرية ويأخذ الفرصة للتعبير عن نفسه واختيار أھداف

  .   إلى حد كبير على كفاءته فى التعلم معتمدا على نفسه وأن يراقب تعلمه
  

ة وأن  -٤ ا وراء المعرف ى م د أن تراع تعلم الب طة ال ة أنش ة كافي ذ معرف ك التلمي يمتل

ر  ى التفكي اإلجراءات األخرى مع التشجيع عل بالمقرر التعليمي ويتمكن من ربطة ب

  .في األھداف وكيف يمكن أن تتحقق ھذه األھداف
  

ا  -٥ تعلم مم ربط استخدام االستراتيجيات بمخرجات ال دم معلومات ت البد للمعلم أن يق

  .نشطةتربط المخرجات باأل راجعةيعمل كتغذية 
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ومتى ال  whenتستخدم   متىالبد أن تتضمن طريقة تعليم االستراتيجيات المعرفة  -٦

ا يمكن ، اإلستراتيجية Howاإلستراتيجية وكيف تستخدم   when notتستخدم  بم

ك إال  ق ذل ه وال يتحق تقالً بنفس ة مس تراتيجيات بفعالي تخدم االس ن أن يس ذ م التلمي

  .ستراتيجياتإللتلميذ ابتوجيھات مباشرة بكيف يستخدم ا
  

ن   -٧ أكثر م ارف ب ذه المع ة لھ يالت مختلف تخدام تمث ة  باس ارف المتنوع ديم المع تق

ة) حركه  –صوره -صوت(وسيط  تفادة من . لتشجيع امتالك التلميذ للمعرف مع االس

ق  ي تطبي ة ف أداة تعليمي وتر ك عب ودور الكمبي ة التش ائط فائق ائص الوس خص

  .ظيم الذاتي للتعلم استراتيجيات ومراحل التن
 

ذ - ٨ وذج  دور المعلم في نمذجة االستراتيجية للتلمي اھدة نم ذ من مش د للتلمي م فالب مھ

  ،حتى يقلده استراتيجي

ذ نحو    -٩ استخدام نسق مساندة في الوسائط فائقة التشعب كأدوات توجه انتباه التالمي

ك صريحا أو وا ون ذل دون أن يك م ب اھر تعلمھ بعض مظ ام ب دون االھتم ضحا أو ب

  تعليم ھذه األنشطة للتالميذ

ر عن  -١٠ دة مراحل تعب تعلم من خالل ع ذاتى لل تحكم يحدث التنظيم ال ال ال يانتق  ف

داخليمن المصدر الخارجى إلى المصدر عملية التعلم  دأ ، و ال ال يب بالمشاھدة االنتق

ذاتى ، د من | ثم التقليد ثم التحكم ال وعيوالب ذاتي ال اذا يشاھد  ال ، وأوجه  ذلتلميابم

  للتعلم ، الداخليالمالحظة مع وجود الدافع 

  

  : مراحل بناء البرنامج  -٤

  :مرت عملية بناء  البرنامج بالمراحل اآلتية 

  :مرحلة اإلعداد  -أ

  : إلعداد البرنامج المقترح قام الباحث باآلتى
  

وردت فى التى اإلطالع على البحوث والبرامج الخاصة بالتنظيم الذاتي للتعلم  - ١

ومنھا ما ھو مرتبط بعملية الكتابة باللغة العربية  ةفصل الدراسات والبحوث السابق

وبحث ريم مھيوب سليمون  ٢٠٠٠واإلنجليزية مثل بحث سوسن إبراھيم أبو العال 

 كذلك البرامج المنشورة  .، ومرتبط بعملية التعلم المدرسىومنھا ما ھو عام  ٢٠٠٣

والمنشور ،   Connecticutمات مثل مشروع جامعة على الشبكة الدولية للمعلو

  /www.gifted.uconn.edu/siegle/SelfRegulationعلى موقع  
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روع        The Fund for Improvement of Postsecondary Educationومش

(FIPSE)  

علمساعده التالم     ى موق         يذ على تعلم استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم والمنشور عل

www.srlactivitytech.com   وتحديد أوجه استفادة الباحث من ھذه البرامج.  

أنشطة باإلطالع على برامج وبحوث تھدف إلى دمج التعلم في الفصول الدراسية  -٢ 

ل مجموعة بحوث  تعلم مث ة ، Butlerتدعم التنظيم الذاتي لل ا في كيفي تفادة منھ لالس

  دمج األنشطة التعليمية داخل الفصل

تمالھا .-٣ تعلم باش ذاتي لل دة لتحسين التنظيم ال ة التشعب مع ى وسائط فائق اإلطالع عل

  .CoNote 2على نسق للمساندة مثل برنامج 

  

  :مرحلة التصميم  -ب

   -: البرنامج قام الباحث باآلتى  لتصميم

ذ -١ ا التالمي ي :  تصميم الجلسات التي يشارك المعلم فيھ رر الحاسب اآلل يم  مق بتقس

د األنشطة المصاحبة لكل  دروس وتحدي الصف األول اإلعدادى إلى مجموعة من ال

  . لھا  ةدرس وإجراءات المعلم لھذه األنشطة الستخدام استراتيجيه مناسب

  

ة التشعبتصميم  -٢ ى أجزاء :  الوسائط فائق رر إل يم موضوعات المق  nodesبتقس

ا فى  linksوتحديد الروابط  وذج المعلومات كم بين ھذه األجزاء ومن ثم تصميم نم

م  كل رق ه )  ١١(ش ة البرمج تخدام لغ تخدم باس ة المس تعلم وواجھ ارات ال ومس

HTML .  
  

ين من معرفة صدق البرنامج و محتوى الجلسات من خالل ع  -٣ ى المحكم رضه عل

   -: أساتذة التربية وعلم النفس وطلب منھم إبداء الرأي حول 

  .أھداف البرنامج وجلساته ومدى مناسبتھا ومقترحاتھم بالتعديل -أ

  .طريقة التعلم المستخدمة فى الجلسات ومدى مناسبتھا ومقترحاتھم بالتعديل -ب

  .ومقترحاتھم بالتعديلإجراءات كل جلسة ووقت كل جلسة ومدى مناسبتھا  -ج

  

  :مرحلة التنفيذ  -ج

نفس   م ال ة وعل اتذة التربي ن أس ين م ديالت المحكم إجراء تع ث ب ام الباح ق

  .وطبق البرنامج بعد ذلك على عينة البحث، ومعلمي المدارس  على جلسات البرنامج 
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  :وصف البرنامج -٥

  :يحتوى البرنامج على

استراتيجيات  وتطبيق ه من الجلسات يساعد فيھا المعلم  التالميذ على معرفة مجموع-أ

  .التنظيم الذاتي للتعلم 

ا مراحل ومجم -ب ية مراعي دة دراس ا بالشرح لوح م فيھ وم المعل ات يق ن الجلس ة م ع

  .، وبما يساعد على تطبيق استراتيجيات التنظيم الذاتى للتعلم التنظيم الذاتى للتعلم 

امج -ج ا  برن ل معھ ى  يتعام ذ الت ن النواف د م ى عدي وى عل ة التشعب يحت ائط فائق وس

  :التلميذ وھى
  

ذ من  : Organizer windowالنافذة التنظيمية -١ ه التلمي وھى أول ما يتعامل مع

امج  نوافذ البرنامج فھي تظھر قائمة من االھداف المحددة مسبقا من قبل مصمم البرن

دا ا باإلع ة يقوم التلميذ من خاللھ ات الفرعي د للھدف ويظھر في جزء آخر المحتوي

ا  ى جزء خاص بالمالحظات وأنواعھ وى عل ا تحت وجزء خاص .  لھذا الھدف كم

دف و الش ذا الھ ي ھ ھا ف ى يدرس طلحات الت م بالمص ذه )١١(كل رق د ھ ر أح يظھ

  .النوافذ

ات -٢ ذة المحتوي ى مجموعة من األجزاء :  Content Windowناف وى عل وتحت

 : ھي 

ة التشعب ا -أ ائط فائق ه وتضمين الوس ار الھدف من ع إظھ دم م وى التعليمي المق لمحت

  .داخل ھذه النافذة للوصول إلى محتويات أكثر صلة بالھدف المقدم

  المصطلحات التى  تم دراستھا   -ب

م . المالحظات المرتبطة بالمحتوى الذي يدرسه  -ج ذه )١٢(و الشكل رق يظھر أحد ھ

  .النوافذ  
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ويمكن توضيح دعم الوسائط فائقة التشعب لمراحل التنظيم الذاتي للتعلم    

  : كما يلي 

ى -١ ة األول ة  /المرحل م المھم ذاتي  :فھ يم ال ل التنظ ي أول مراح ة ھ ف المھم تعري

ه من  للتعلم  وخالل ھذه المرحلة يكون التلميذ فاھما للمھمة التى  يختارھا أو تحدد ل

ه( الل معرفة لماذا يختار ھذه المھمة والبد من التفرقة بين ما يريده التلميذ خ ) أھداف

ة  ذه المھم ة لھ تراتيجيات تعليمي تخدام اس ة واس ة المھم ن قيم ده ع ا يعتق دأ . وم فيب

ة والمالحظات  ام المطلوب ا عن المھ ا عام ه فھم التلميذ بالنافذة التنظيمية والتى تعطي

  ةالتنظيميةالنافذ)  ١٢(شكل 
 

 نافذه المحتويات) ١٣(شكل رقم 
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اوراء وأنواعھا والمصطلحات ا ا م وفر دعم ا ي ده مم لمرتبطة بالھدف الذي سوف يع

  .معرفيا عن المحتوى 

يستخدم التلميذ  النافذة  التنظيمية  في   :تحديد الھدف والتخطيط / المرحلة الثانية  -٢

ه   ة االتي ذه للمرحل فھم المھمة ويستفيد من الدعم ماوراء المعرفي عن المھمة في تنفي

ه حيث يب د أھداف داف وھى تحدي ين مجموعة من األھ د الھدف من ب دأ بنفسه تحدي

ك  ة في ذل ابقة عن المھم ذة  ،مستخدما المعلومات الس ه من الناف ار ھدف د أن يخت وبع

وب  زء المطل دد الج م يح وى ث ذا المحت يلية لھ زاء التفص ه األج ر ل ة  فتظھ التنظيمي

ا عرض ل ك فيھ د ذل وى بع ذة المحت ه ناف ر ل زاء لتظھ ذه االج ن ھ ه م وى تعلم لمحت

ابقة عن . المطلوب  ة الس ة التخطيط من خالل تنشيط المعرف امج عملي ويدعم البرن

د .الموضوع للتلميذ ومساندته في تخطيط عملية التعلم  وى بتحدي دأ عرض المحت ويب

أتي  أھداف ھذا المحتوى ثم بأجزاء ھذا المحتوى، ويتطلب تخطيط أنشطة التعلم ما ي

:  

  .بالمحتوى عامة وما يناظرھا من محتويات تعليمية  تكوين أھداف تعلم مرتبطة  -أ

 .إعطاء التلميذ فرصة االختيار بين األھداف إعداد ھدفه  -ب

تمكين التلميذ أثناء عملية التعلم من المقارنة بين قائمة األھداف المعطاة من مصمم  -ج

ذ مطلب أساسي  امج والتلمي لنجاح البرنامج   وأھدافه الشخصية  فالتفاعل بين البرن

 .عملية التخطيط وھذا يتحقق في االختيارات بين البدائل
  

ة -٣ ة الثالث ائل /المرحل ق الوس اوراء  :tacticsتطبي ة  م امج المراقب دعم البرن ي

دة  يح ع ذ المالحظات التى  تت ق نواف تعلم من طري ة ال المعرفية  والتحكم أثناء عملي

ا نظم المالحظ ن أن ت يم المالحظات حيث يمك زاء لتنظ ى أساس الجزء أو أج ت عل

ذه  على أساس فھرس لما تشير إليه من معلومات أو على أساس مالحظة مرتبطة بھ

ار . المالحظة ع األفك ل و تجمي ضمنيا تدعو النافذة التلميذ إلى اختيار وتنظيم و تحوي

أيضا تسمح للتلميذ بالبحث عما كونه  فالتلميذ مطالب بتصنيف كل مالحظة  +وھى

ع ا م ا لوقوعھ اء   طبق ي أثن ات ف نيف المالحظ تخدام تص ى اس ذ عل جيع التلمي تش

دور  وم  ب ا  فتق ات ومراجعتھ ذ الوصول للمالحظ ى التلمي ھل عل ا يس ة مم المراجع

  .المساعد  للتلميذ أثناء الدراسة 
  

يس ، التقييم والضبط ماوراء معرفى  :المرحلة الرابعة -٤ يم ل ة التقي فالھدف من عملي

علم ، لكنه الحكم على المجال المعرفي والوجداني للمھمة من مجرد  تجويد عملية الت
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ة من  ة الحالي ى حدود المھم ابقة  للوصول إل خالل ما سبق وأن تحقق المراحل الس

فنتائج ھذه العملية متغيرة تھدف إلى ضبط .أجل تغيير شروط الدراسة في المستقبل 

ات ام والتكتيك داف والخطط والمھ ة ،األھ ن  recursionفخاصية الديناميكي ل م تجع

ة من خالل .  التنظيم الذاتي للتعلم نموذجا  ناجحا فعاال  ويدعم البرنامج ھذه المرحل

أة  تمكين التالميذ في الشاشة التنظيمية من مراجعة المالحظات والمصطلحات المنش

ه وھل يمكن ، ومحتوياتھا وأنواعھا  فيتمكن التلميذ من فحص طرق دراسته وأھداف

ذه المصطلحات ؟ أن يكون مصطل ل ھ درس؟ وھل يمكن تحلي دما ي دة عن حات جدي

وبعد إكمال االختبار التطبيقي في نھاية كل فصل يستطيع التلميذ أن يقيم طريقته في 

  .الدراسة ويضيف مصطلحات جديدة ومالحظات مالئمة

  

  تطبيق البرنامـج:  سابعا

ام رح ست عشر  جتضمن البرن ق الھدف من الب ةالمقت امج جلسة لتحقي رن

اس  اليب القي ي " منھا أس ه "  البعدى / القبل امج وأدوات تقويم واستغرق تطبيق البرن

دريب ) ساعة  ٢٢(حصة  ثالثون، خصص منھا )ساعة ٢٤(الثون حصة وث إثنان للت

اس  ق أداة القي امج وحصتان  لتطبي ي" على  موضوعات البرن ة " البعدى/ القبل الممثل

  .الذاتي للتعلم وحصة تمھيديه للتعريف بالبرنامج في استبانة استراتيجيات التنظيم

  

  األساليب اإلحصائية المستخدمة في البحث: ثامنا

ة والتحقق  اليب اإلحصائية لوصف العين استخدم الباحث مجموعة من األس

وتم تحليل البيانات باستخدام ، من صدق وثبات أدوات البحث واختبار صحة فروضه 

  : من خالل األساليب اإلحصائية التالية  SPSS  Ver. 10الحزمة اإلحصائية 

  . مثل  المتوسط والوسيط  واالنحراف المعياري همقاييس  اإلحصاء الو صفي -١

  .  لداللة الفروق بين متوسطين) ت ( اختبار  -٢

  .معامل االرتباط لبيرسون  -٣

بيرمان  -٤ ة النصفية لس ة التجزئ ات بطريق روان\معامل الثب ىوم. ب ا ف حال  عامل الف

 .حذف المفردة



  

- ١٥٠ 

  

  

تھا  يتضمن ھذا الفصل عرضا ائج البحث ومناقش ويعرض الباحث أوال  ،لنت

وحساب ،إعتدالية توزيع درجات التالميذ في استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلملحساب 

والتكافؤ بين  ة  عتى مجم ذاتي في  البحث الضابطة والتجريبي إستراتيجيات التنظيم ال

تعلم  ائج فروض الب ،لل م يعرض لنت ائج فى ضوء اإلطار النظري ث اقش النت حث وين

  .والبحوث السابقة 

  

  :إختبار إعتدالية توزيع درجات استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم : أوال

تعلم  الختبار إعتدالية توزيع درجات التالميذ في استراتيجيات التنظيم الذاتي لل

ع التك رطح للتوزي واء والتف ل االلت اب معام ث بحس ام الباح درجات  ق راري ل

تعلم  ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ ر  ،اس دول  ويظھ ي ) ١٢(ج ذ ف ات  التالمي بيان

  .ي البحث تـاستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم للقياسين القبلي والبعدى  لمجموع
 

  ةلدرجات التالميذ  للكشف فى اإلعتدالي هيوضح البيانات الو صفي) ١٢(جدول  

  للتعلم التنظيم الذاتي تتيجياستراالدرجة الكلية إل  

القياس القبلي

للمجموعة 

  ضابطه

القياس 

  القبلي

للمجموعة 

  تجريبية

القياس  

  البعدى

للمجموعة 

  ضابطه

القياس 

  البعدى

للمجموعة 

  تجريبية

  ١٤٠  ١١٥.٧٩  ١٠٨  ١٠٦  المتوسط

  ٢٠.١٥  ١٧.٠٥  ١٤.٩٤  ١٧  االنحراف المعياري

  ٤٠٦  ٢٩٠  ٢٢٣  ٢٨٨  التباين

  ٠.٦٤ -  ٠.٩٩  ٠.٦٨  ٠.٤٦  تواءمعامل االل

  ٠.٦٤ -  ٠.٤٤  ٠.٥١  ٠.٦٤  معامل  التفرطح
  

ح  دول  ويتض ن ج تعلم  ) ١٢(م ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ ات اس أن درج

تتوزع توزيعا اعتداليا وبناء على ذلك استخدم الباحث األساليب اإلحصائية البارامتريه 

  .الختبار الفروق بين متوسطات درجات المجموعات 

 البحث نتائج:  الخامس الفصل
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  :اختبار  الفروق القبلية بين مجموعتى البحث الضابطة والتجريبية:ثانيا 

للتحقق من تكافؤ المجموعتين  الضابطة والتجريبية  في استراتيجيات التنظيم 

ار   ،الذاتي للتعلم   ائج "  ت "  استخدم الباحث اختب ا يوضحھا  فكانت النت جدول كم

)١٣.(  

  

في القياس والضابطة  التجريبية  ين تالمجموعالفروق بين  ) ١٣(جدول  

  :الذاتي للتعلم مالقبلي إلستراتيجيات التنظي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ٠.٠٥إحصائيا عند  مستوى   هالفروق غير دال *

د  مستوى    غير داله إحصائيا" ت " أن جميع قيم ) ١٣(جدول يتضح من  عن

وعتين في استراتيجيات ال  ٠.٠٥ افؤ المجم ى تك دل عل تعلم مما ي ذاتي لل كل (تنظيم ال

  .في التطبيق القبلي  )والدرجة الكلية ،استراتيجيه على حده 

افؤ  اثللتحقق من تك ذكور واالن تعلم    ال ذاتي لل   ،في استراتيجيات التنظيم ال

 ).١٤(جدول كما يوضحھا  فكانت النتائج "  ت "  استخدم الباحث اختبار 

 

االنحراف   المتوسط الحسابي  اإلستراتيجية

  المعياري

قيمة 

  "ت"

داللة 

  الفروق

  تجريبية ضابطه  تجريبية  ضابطه

١٠.٦  ١٠.٣٩  التقييم الذاتي  -١

٨  

٠.٥٥ ٠.٦ -  ١.٦٩ ٢.٤٤ 

*  

١٥.٥  ١٤.٩٢  التنظيم والتحويل  -٢

٠  

٢.٨٤ ٢.٤٤  - 

٠.٩٥ 

٠.٣٤ 

*  

١٢.٠  ١٢.١٨إعداد الھدف والتخطيط  -٣

٣  

٠.٧٥ ٠.٣١  ٢.٠١ ٢.٤٠ 

*  

ن  -٤ ث ع البح

  المعلومات

١٢.٢  ١١.٧٩

٩  

٠.٣١  ١-  ٢.١٧ ٢.١٧ 

*  

 ٠.٦١  ٠.٥-  ٢.٣٦ ٢.٢٦  ١٠.٣  ١٠.٢٩  االحتفاظ بالسجالت  -٥

*  

البيئ-٦ ٨التركيب ٤٧٨ ٩٥٢ ١٨٢ ٠-٢٠ ٣٤
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في القياس القبلي إلستراتيجيات اث الفروق بين  الذكور واالن) ١٤(جدول  

 :الذاتي للتعلم مالتنظي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    ٠.٠٥إحصائيا عند  مستوى   هالفروق غير دال *

عند  مستوى    غير داله إحصائيا" ت " أن جميع قيم ) ١٤(جدول  يتضح من 

ذاتي للالذكور واالناث  مما يدل على تكافؤ   ٠.٠٥   (تعلم في استراتيجيات التنظيم ال

 .في التطبيق القبلي  )والدرجة الكلية ،كل استراتيجيه على حده 

  

  :فــــروض البحـــــث: ثالثا 

  :نتائج الفرض األول ومناقشتھا -١

ه   ى أن رض األول عل نص الف ين " ي ائية ب ه إحص روق  ذات دالل د ف توج

ي والبعدى إلسترا ينمتوسطات درجات المجموعة التجريبية في القياس تيجيات القبل

  ." الذاتي للتعلم لصالح القياس البعدى مالتنظي

 

االنحراف  المتوسط الحسابي  اإلستراتيجية

  المعياري

قيمة 

 "ت"

داللة 

  الفروق

  اناث  ذكور  اناث  ذكور

١.٨ ١.٤٥  ١٠.٣٢١١  التقييم الذاتي -١

٧  

١.٣

٥  

٠.١٨ 

*  

٢.٣ ٣.٣١ ١٥.٤٢١٥.٥٨  التنظيم والتحويل -٢

٦  

٠.١

٦٩  

٠.٨٦ 

*  

١.٨ ١.٩٨ ١١.٤٢١٢.٦٣  إعداد الھدف والتخطيط  -٣

٩  

٠.٠٦ ١.٩ 

*  

٠.٥  ٢ ٢.٣٧ ١٢.١١١٢.٤٧  البحث عن المعلومات -٤

١  

٠.٦٠ 

*  

١.٧ ٢.٧٦ ١٠.١١ ٩.٩٥  االحتفاظ بالسجالت  -٥

٠  

٠.٢

١  

٠.٨٣ 

*  

٢.٤ ١.٩٩  ٩.١١ ٨.٧٩  التركيب البيئي -٦

٥

٠.٤

٣

٠.٦٦ 

*



  

- ١٥٣ 

ة  ام الباحث بحساب متوسطات درجات المجموع ار صحة الفرض ق والختب

ا يظھر  نالتجريبية في القياسيي تعلم كم ذاتي لل القبلي والبعدى  إلستراتيجيات التنظيم ال

ار    الفروق ) ١٥( ذلك في جدول  رق  لحساب" ت " واستخدم الباحث اختب ة الف دالل

تعلم  ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ ة إلس ة الكلي دى للدرج ي والبع طين القبل ين المتوس ب

ة  د مستوى ثق ا يظھر  ٠.٠٥فكانت الفروق داله إحصائيا لصالح القياس البعدى عن مم

الى ، تحقق الفرض األول ويدل على فاعلية البرنامج المستخدم في البحث والجدول الت

  .ج يوضح ھذه النتائ

 

الدرجة التجريبية في  هلمجموعلالقبلي والبعدى  ينالقياس الفروق بين  ) ١٥ (جدول  

  الذاتي للتعلم مستراتيجيات التنظيالكلية ال

 

 

 

 

 

    ٠.٠٥الفروق داله إحصائيا لصالح القياس البعدى عند  مستوى   *

كل    ر ش دول   )١٤ (ويظھ ي  )١٦( وج ذ ف ات التالمي طات درج متوس

  .ن القبلي و البعدى لكل استراتيجيه من استراتيجيات التنظيم الذاتيالقياسي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

لكل  التمثيل البياني لمتوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدى )١٤ (شكل رقم 

 استراتيجيه من استراتيجيات التظيم الذاتى للتعلم
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المتوسط   

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  "ت " قيمة

  *١٠.١-  ١٤.٩٤  ١٠٨.٥  القياس القبلي 

  ٢٠.١٥  ١٤٠.٢٦  القياس البعدى  
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كل  التجريبية في هلمجموعلالقبلي والبعدى  ينالقياس الفروق بين  )١٦( جدول 

 الذاتي للتعلم مإستراتيجيات التنظي استراتيجيه من 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ٠.٠٥د  مستوى  الفروق داله إحصائيا لصالح القياس البعدى عن *
  

ه ابقه أن ائج الس ن النت ح م ين  :"و يتض ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف توج

ي والبعدى  اس القبل ل استراتيجية متوسطات درجات المجموعة التجريبية في القي لك

ه من  د مستوى ثق دى  عن اس البع تعلم  لصالح القي ذاتى لل يم ال إستراتيجيات  التنظ

٠.٠٥  ."  
 

ائج بعض الدراسات والبحوث وتتفق النتيجة ال ا الباحث مع نت تى توصل إليھ

السابقة في أثر البرامج التى  تھدف إلى تحسين التنظيم الذاتي للتعلم من خالل استخدام 

المعلم لطرق وأساليب تساعد التلميذ على تحسين التنظيم الذاتي لتعلمه مع كون سلوك 

اء أ ذ أثن ذ يستحضره التلمي ا للتلمي م نموذج تخدام  المعل ك  اس ى ذل ة يضاف إل داء المھم

ة  ذ مدعوم ل التالمي ن قب عب م ة التش ائط فائق ى الوس دة عل وتر المعتم ات الكمبي تطبيق

 .بالمساندة بما ييسر للتالميذ التعلم الذاتي  

وث  ات والبح يم الدراس ث تقس ن للباح يويمك ع   الت ى أرب ا إل ق معھ اتف

  :مجموعات ھى

االنحراف   المتوسط الحسابي  اإلستراتيجية

  المعياري

قيمة 

  "ت"

  بعدى  قبلي  بعدى  قبلي

-  ٢.٦٢ ١.٦٩ ١٣.٨٤  ١٠.٦٨  التقييم الذاتي -١

٧٠١٠

*  

-  ٤.٠٥ ٢.٨٤ ١٩.٨٢  ١٥.٥  التنظيم والتحويل -٢

٧.١٠*

 -  ٢.٥٣ ٢.٠١ ١٥.٧٩  ١٢.٠٣إعداد الھدف والتخطيط -٣

٨.٠٨*

 -  ٢.٥٩ ٢.١٧ ١٥.٧١  ١٢.٢٩  البحث عن المعلومات -٤

٧.٨٧*

بالسجالت-٥ ١٠االحتفاظ ٠٣١٣ ٢٩٢ ٣٦٢ ٢٤-



  

- ١٥٥ 

ائج ناتفقت نتائج البحث الحالى مع  اول       Butler ( 1998)بحثت ذي تن ال

م  ة تعل تعلم تساعد فيه إجراءات يستخدمھا المعلم كطريق ذاتي لل ى تحسين التنظيم ال عل

ذه  ،لدى التالميذ من أھدافھا دعم اندماج التلميذ في مھام للتنظيم الذاتي للتعلم  وتعتمد ھ

تكمال ا اً الس ذ تعاوني ع التلمي م م ى عمل المعل ة عل ياقات الطريق ذه الس ام وخالل ھ لمھ

ة  يندمج التلميذ في العمليات المعرفية المكونة للتنظيم الذاتي للتعلم بطريقة تتابعيه ومرن

م  ة تعل ذلك فطريق ة ول وى  وحلقي تراتيجيالمحت ات   SCL ااس ة للمناقش ى أھمي تعط

ة ا ا يظھر أھمي ة مم ذ يكون إلنجاز المھم م والتلمي ين المعل لتفاعل التفاعلية فالتعاون ب

ع الترك تعلم م ذاتي لل يم ال ة التنظ اعي لتنمي ة ياالجتم ات المعرفي ة العملي ى مناقش ز عل

ايير  ة ومع ات المھم م متطلب ذ فھ ن التلمي ب م ا يتطل تعلم مم ذاتي لل يم ال ة للتنظ المطلوب

  .األداء 
 

ائج  ع نت الى م ث الح ائج البح ت نت ث اتفق  ،Schwartz ( 1999)بح

Gredler    ى  التنظيم فعالي أظھرالذي داد الھدف عل ذ استراتيجية إع يم التالمي ة تعل

تحسن  يعمل علىإعداد الھدف  استراتيجية التالميذ على استخدام  فتدريبالذاتي للتعلم 

والعالبحث  و  ،لدى التالميذ  التنظيم الذاتي للتعلم راھيم أب ذي   )٢٠٠٠( سوسن إب ال

ة تحسن مھارة الكتابة للغة األجنبيأشارت نتائجه  ة اإلعدادي ذ المرحل ى ة لتالمي اء عل بن

ة  امج لتنمي ى برن دريبا عل ة ت ة  التجريبي ه المجموع ت في تعلم  تلق ذاتي  لل يم ال التنظ

وذج ة وفق نم ذاتي للكتاب  ،  Graham & Harris (1989)إستراتيجيات التنظيم ال

ث   اكم ي بح وبف م ميھ ليمون  ري ع  )٢٠٠٣(س تالفم ا  اخ بح طالب ة لتص العين

امعيي ذي     Hofer, Yu (2003)، وبحث  Lizarraga) 2003(وبحث ن ج وال

تعلم تعلم لل ماه ال ا أس ا لم رر طبًق ه المق ذي  Cho، M )2004( بحث و ، صمم في ال

ة ات تعليمي تعلم في محتوي ذاتي لل   ضمن سبع استراتيجيات من استراتيجيات التنظيم ال

ارات التنظيم الوطلب من الت ارة من مھ تعلم في كل فصل ميذ تطبيق كل مھ ذاتي لل ال

  .    وكانت النتائج تشير إلى تحسن استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم من المقرر 
  

ائج و  ائج البحث الحالى مع نت د   schunk (1995)بحث اتفقت نت ذي أك ال

م تتحول علٮ ة ث ارات األكاديمي أن الكفاءة األكاديمية تنمو من المصادر االجتماعية للمھ

ى مصاد ةإل ع مستويات ھي  Self-Sourcesر ذاتي لة من أرب م  في سلس المالحظة ث

تعلم بالمالحظةبما يظھر  ،ثم التحكم الذاتي، ثم التنظيم الذاتي المحاكاة د ،دور ال  و يؤك

ران ي  دور األق أثير ف د ت تعلم  ويعتم ذاتي لل يم ال اعي للتنظ ي االجتم ور المعرف التص



  

- ١٥٦ 

اذج  تخدمة النم ي  المس ة   ف ىع  التنمي دات    إدارك  ل ذات، أو المعتق ة ال فعالي

د المستويات  تعلم، أو السلوكيات المنجزة عن ى ال درات الشخص عل الشخصية حول ق

ددة ث و  ،المح ذ     .Winne, P (1997)بح وم التالمي ى أن يق ه إل ار في ذي أش ال

تعلمھم ذاتي ل يم ال ق التنظ دف تحقي ذھا بھ ة وتنفي ھم لتصميم خط ب بأنفس ن  بالتجري م

ال أ خ ة والخط ائج ،ل المحاول ن نت فر ع أ يس ة والخط ى المحاول د عل ب المعتم فالتجري

رار اذ الق لة التخ وات متسلس الب خط رز الط ذلك يح ة، وب ث و  ،منظم  (2000) بح

Schraw ، Brooks   ذي يم نتائجه  أشارت  ال ى  التنظ ذ عل اعدة التالمي ى مس إل

وم  اھيم العل تعلم الرياضيات ومف ذاتي ل ن خالل  ال تخدام  م ذات واس ة ال ين فعالي تحس

اوراء المعرف تراتيجيات م ال لإلس تخدام الفع تراتيجية، واالس اخ  ،ةياالس ز المن وتعزي

ا  ة تشير غالب المتغيرات الدافعي ة ، ف دات الدافعي الدافعى للفصل المدرسي  ودور المعتق

ارة،  وم ى عنصر المھ تعلم، و االستراتيجيات تشير إل م إلى عنصر اإلرادة في ال ن ث

تعلم  ذاتي داخل ال ارات التنظيم ال ا بحث يجب دمج مھ  , Sungure,S   (2006)أم

Tekkaya,C  ي حل المشكالت أن إلي   أشارت نتائجه ف د عل تعلم المعتم ه تقديم ال ل

تعلم  ذاتى لل يم ال ى التنظ ة عل ين ،فاعلي ي تحس ل عل كالت عم ل المش لوب ح فأس

  .استراتيجيات التعلم 
  

ث ائج البح ت نت ائج   اتفق ع نت الى م ث الح ذي    .Nelms,K)2001(بح وال

تأثير على قدرتھم على له تعليم الطالب من خالل الوسائط فائقة التشعب أن إلى  أشار 

ان أكد على  التنظيم الذاتي لعملية تعلمھم  ة التشعب ك رامج الوسائط فائق أن استخدام ب

تعلم الھ ذاتي لل يم ال ى التنظ أثير دال عل ائج ت ف نت ائج  وتختل ع نت الي م ث الح البح

أثير ل الذى  ,.Terry,K) 2002(بحث ددة أظھرت نتائجه عدم وجود ت لوسائط المتع

تعلم   ذاتي لل ذات والتنظيم ال ة التشعب في حين أن على فعالية ال امج الوسائط فائق برن

دة وتنظيم للوقت  ه مرت تؤثر بفعالية على التنظيم الذاتي للتعلم إذا ما استخدم معھا تغذي

وث  ، ة بح ا  مجموع   (2002)، (2002)، (2004)، (2005)، ،2001)(أم

Azevedo  ذاتي  فأظھرت نتائجھا فعالية برامج الوسائط فائقة التشعب على التنظيم ال

في كذلك و ،للتعلم شريطة أن تكون األھداف منشأة بواسطة التلميذ وليست معده مسبقا 

ذلك  SIحال تدريس اإلستراتيجية  يو ك انده و حال  ف ذلك وجود نسق مس فى حال ك

تعلم ذاتي لل ى التنظيم ال دريب عل ي بحث الت ا ف ى      .Gravill , J (2003)كم الت

ة ا إيجابيا لأثر أظھرت نتائجه  لتدريب على برامج الكمبيوتر التى تستخدم الوسائط فائق

  .التشعب على استراتيجيات التنظيم الذاتي  للتعلم 
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امج المستخدويرجع الباحث تفسير فاعلي ى التكامل في  مة البرن في البحث إل

ذاتي  ى تحسين استراتيجيات التنظيم ال أساليبه والدمج بين الطرق السابقة للمساعدة عل

ي ضوء نظري تعلم ف ة اإلجتماعي هلل تعلم ةالمعرف ذاتي لل يم ال اذج التنظ  هفنظري ،ونم

ن خال تعلم م ذاتي لل يم ال لوك التنظ ه فسرت س ة اإلجتماعي ات المعرف ل توضيح العملي

ك بالجوانب  ط ذل الذاتية المتضمنة في ھذا السلوك ومحددات السلوك التعليمي مع رب

  .المعرفية األخرى
 

إجراءات   م ب ل المعل ن قب دخل م دعموالت تعلم  ت ذاتي لل يم ال ل التنظ  -مراح

ة و  ة الذاتي يمالمالحظ ذاتي و رد ال التقي ل ال ة -فع ى دور النمذج د عل ع التأكي ي  م   الت

ى  دة يعمل عل ة المرت ا بالتغذي ذ متبوع ه سلوك التلمي يتبعھا المعلم لسلوكه التعليمي  يلي

يم اإلستراتيجية لمساعدة ،تحسين التنظيم الذاتي للتعلم للتالميذ كذلك يلجأ المعلم إلى تعل

اذا   ى ولم تراتيجية في توضيح مت ة  اكتساب االس ديھم عملي م تكتمل ل ذين ل ذ ال التالمي

تخ ف تس ه وكي تراتيجية بفاعلي ذ االس تخدم التلمي من أن يس ا يض تراتيجية مم دم اإلس

د ، ا يزي افيا للمعلومات مم واستخدام الكمبيوتر كأداة  تعليمية يوفر للتلميذ سلوكا استكش

ذا  ةمن الدافعي م وھ نحو عملية التعلم مما ينتج سلوكا مستقال في عملية التعلم عن المعل

ين ما تؤديه الوسائط فائقة التش ار ب عب على أكمل وجه فھي  تتيح للتلميذ فرصة االختي

ة  موضوعات التعلم ومسار التعلم الذي يرغب فيه مع دعم بالصوت والصورة والحرك

  .مما يعمل على تحسين سلوك التنظيم الذاتي للتعلم  ،لموضوع التعلم 

  

  :نتائج الفرض الثاني ومناقشتھا -٢

رض  نص الف انيي ه   الث ى أن د ف" عل ين توج ائية ب ه إحص روق  ذات دالل

دى  اس البع ة  والمجموعة الضابطة في القي متوسطات درجات المجموعة التجريبي

  ." الذاتي للتعلم لصالح المجموعة التجريبية مإلستراتيجيات التنظي
 

ار  رق " ت "   والختبار صحة الفرض استخدم الباحث اختب ة الف لحساب دالل

ةبين متوسطي درجات المجموعة التج اسالمجموعة الضابطة  و ريبي البعدى  في القي

ذاتي إلستراتيجيات التنظيم تعلم  ال ا جدول  ل ا يظھرھ ائج كم روق  )١٧(فكانت النت الف

 الثانيمما يظھر تحقق الفرض  ٠.٠٥عند مستوى داله إحصائيا لصالح القياس البعدى 

امج المستخدم في البحث  ة البرن التعلم التقويدل على فاعلي ة ب دي في الفصول مقارن لي

  .الدراسية
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الذاتي  مستراتيجيات التنظيالفروق بين متوسطي الدرجة الكلية ال) ١٧(جدول 

  في القياس البعدىوالضابطة  التجريبية للمجموعة  للتعلم

المتوسط   البيان

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  قيمة

  "ت" 

الدرجة الكلية للمجموعة 

  التجريبية

٥.٧ -  ٢٠.١٥  ١٤٠.٢٦  

رجة الكلية  للمجموعة الد

  الضابطة

١٧.٠٥  ١١٥.٧٩  

    ٠.٠٥الفروق داله إحصائيا لصالح المجموعة التجريبية عند  مستوى   *

كل    ر ش دول  ) ١٥ (ويظھ ل  )١٨(وج ذ لك ات التالمي طات درج متوس

وعتين  الضابطة  استراتيجيه من استراتيجيات التنظيم الذاتي في القياس  البعدى للمجم

  . والتجريبية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 مإستراتيجيات التنظيالفروق بين متوسطات درجات كل استراتيجيه من ) ١٨(جدول 

  في القياس البعدىوالضابطة  التجريبية بين المجموعة  الذاتي للتعلم

قيمة االنحراف   المتوسط الحسابي  اإلستراتيجية
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لكل  البعدى  في القياس التجريبية الضابطة والبياني لمتوسطات درجات أفراد المجموعة التمثيل    )١٥  (شكل  

 استراتيجيه من استراتيجيات التظيم الذاتى للتعلم
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  "ت"  المعياري

  تجريبية ضابطه تجريبية  ضابطه

-  ٢.٦ ٢.٤ ١٣.٨٤  ١١.٩٢  ذاتييم اليالتق  -١

٣.٣٣*

٢.٧ ١٩.٨٢  ١٥.٧٩  التنظيم والتحويل  -٢

٩  

٥ -  ٤.٠٥ * 

٢.٠ ١٥.٧٩  ١٢.٣٢  إعداد الھدف والتخطيط  -٣

٧  

٦.٥-  ٢.٥٣* 

٢.٠ ١٥.٧١  ١٢.٩٢  البحث عن المعلومات  -٤

٧  

٥.١-  ٢.٥٩* 

جالت  -٥ اظ بالس االحتف

  والمراقبة

٢.٠ ١٣.٢٩  ١٠.٩٥

٧  

٤.٧-  ٢.٢٤* 

١.٩ ١١.٤٢  ٩.٨٢  ركيب البيئيالت -٦

٨  

٣.٨-  ١.٦٥* 

١.٧  ٩.١٨  ٧.٨٤  مكافأة الذات -٧

٢  

١.٦٤  -

٣.٤٨*

٢.٦ ١٣.٩٧  ١١.٣٦  التسميع واالستظھار -٨

٠  

٢.٢٦  -

٤.١٨٨

*  

٢.١ ١٣.٦٣  ١٠.٨٩  البحث عن المساعدة -٩

٣  

٢.٢٤  -

٥.٤٦*

٢.٢ ١٣.٦١  ١١.٧١  مراجعة السجالت -١٠

٤  

٣.٥٢  ٢.٤٤*

    ٠.٠٥ا لصالح المجموعة التجريبية عند  مستوى  الفروق داله إحصائي *

ه  ابق أن دول الس ن الج ح م ين ويتض ائية ب ة إحص روق ذات دالل د ف توج

دى  اس البع ي القي ابطة ف ة  والض ة التجريبي ات المجموع طي درج ل  متوس لك

د يستراتيجاستراتيجية من ا ة عن ات التنظيم الذاتي للتعلم  لصالح المجموعة التجريبي

  ٠.٠٥ مستوى ثقة
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ل بحث دة مث ائج بحوث عدي ع نت ه الباحث م ا توصل إلي ق م   ) 2000(ويتف

Traverse,N. Sheckley, B.   ات ين  منھجي ة ب والذي  توصل من خالل المقارن

ذاتي  روق  التعليم المختلفة والتغير في التنظيم ال ى وجود ف تعلم  وخلص إل ة لل ين دال ب

طرق التعليم على استراتيجيات التنظيم الذاتى للتعلم وتوصل إلى أن المعلم يلعب دوًرا 

ديم  في الحصص ، و )  Cues( رئيسًيا في عمليات التنظيم الذاتي للتعلم من خالل تق

ذاتي  يم ال ى التنظ ر عل ة أكث ا فعالي ان لھ ة ك ة تعليمي ك فتضمين الحصة طريق ى ذل عل

ا  وتوصل إلى أن ،للتعلم  م فيھ د من دور للمعل ة الب ة تكاملي تعلم عملي ذاتي لل التنظيم ال

والبد من  ربط تعليم مھارات التنظيم الذاتي للتعلم بالمحتوى الدراسي من خالل المعلم 

 . 

والذي توصل فيه من خالل دراسة   .Kreber, C., et. al )2005(وبحث 

تعلم  ذاتي لل يم ال ى التنظ دي عل تعلم التقلي ة ال ه فعالي تج عن دي الين تعلم التقلي ى أن ال إل

تعلم    بالضرورة ذاتي لل يم ال ي سلوك التنظ نا ف ل ، تحس د  Kreberوعم ى  تحدي عل

  . اإلجراءات التى يتبعھا المعلم لكي يكون منظما ذاتيا  للتعلم في  الجامعة
 

ى     Sungure,S , Tekkaya,C (2006)وبحث ذي أشارت نتائجه إل ال

تعلم المعت ي حل المشكالت فعالية ال د عل ة    Problem –Based Learningم مقارن

يلة  بالتعلم التقليدي علي التنظيم الذاتي للتعلم و ذلك مرجعه إلى أن حل المشكالت  وس

ى  م يعمل عل دي ل تعلم التقلي ا ال تعلم بينم استكشافيه  تعمل علي تحسين استراتيجيات ال

ة ويفسر الباحث ھذه النتائج من خالل  المق. ذلك  ة التقليدي ين التوجھات التعليمي ة ب ارن

 في التقليديفاالتجاه   ،والتوجھات الحديثة في التعلم ودور التلميذ والمعلم في كل منھا 

بالمعلمين كمصادر  فاھتمTeacher-Centered Classالتعلم   تمركز حول المعلمين 

ات  ت ،للمعلوم ى اس ه عل الل قدرت ن خ دد م له يتح ذ أو فش اح التلمي م ونج يعاب ك

ى دمج إلى باإلضافة ،المعلومات الواردة في الحصة ذ  قدرة المعلم عل يالتلمي ة  ف عملي

ة  تيعاب المعرف لبي ،اس ة دور س ذه العملي ي ھ ذ  ف دور التالمي  & Smith) .ف

Kolosick,  1996,P. 5)  
 

ة  ة يمكن أن يفشل في تنمي والتعلم المستخدم في الفصول المدرسية والجامعي

ذا يم ال تعلم التنظ ى أو  ،تي لل ت بالضرورة تنم ة ليس ي الحص ودة ف الظروف الموج ف

ك  ،تطور ھذه المھارة  تعلم معالجة ذل د أن يكون من أھداف ال ك الب ى ذل فيأخذ ،وعل

تعلم  ة ال اد عملي ن أبع د م تعلم كبع ذاتي لل يم ال اره التنظ ي اعتب م ف ن ،المعل زء م وج
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ذ عن ،المحتوى  ديم  معلومات للتلمي ى تق ا  فيعمل عل استخدام اإلستراتيجيات وربطھ

  (Linder& Harris,1993,P.7)   . راجعةبمخرجات التعلم كتغذية 

التلميذ فالتركيز على بيئات التعلم  إلىالحديثة الدور  التربويةونقلت التوجھات 

Learner- Centered Environments  مح م تس ات تعل وين بيئ ى تك ل عل والعم

وين  ،ليكون متفاعال  ،لتعلم للتلميذ باالندماج في عملية ا وبالتالي تعطيه الفرصة في تك

ةاستراتيجيات  ام التى يدرسھا تعليمي تف -مناسبة للمھ اليبهدا من يمس الشخصية في  أس

 .أو تعينه على استخدام تلك االستراتيجيات –ذلك 

(Smith & Kolosick,  1996,P. 5)      

ر لكثير من الطرق  ياألساسھو المفھوم  الل التالميذ قزيادة استف ة غي التقليدي

تم التحول من الطرق  ىللتعلم المقبولة خالل العقدين األخريين حيث ي ى  الت د عل تعتم

ذ  التىإلى الطرق  المعلمتحكم  م التلمي ى تحك د عل ىومع التسھيالت  ، تعتم دمھا  الت يق

ك مباشرة  ق ذل ذ ويمكن تحقي تقالل التلمي زداد اس تعلم ي ة ال وتر لعملي ة الكمبي أو بطريق

  .غير مباشرة

(Akerlind, G.,& Trevitt, A. ,1999,P.96)   

  :نتائج الفرض الثالث ومناقشتھا  -٣

رض  نص الف ثي ى  الثال ين دال توج " عل ائية ب ة إحص روق  ذات دالل  ف

ي واإلناث الذكور متوسطات درجات  اس البعدى إلستراتيجيات التنظ ذاتي  مفي القي ال

 ".التجريبيهللتعلم الفراد  المجموعه 

رق " ت "   استخدم الباحث اختبار   والختبار صحة الفرض لحساب داللة الف

ين متوسطي اث درجات   ب ذكور واإلن راد  ال ن أف ةم ة التجريبي اس المجموع ي القي  ف

  .يوضح النتائج  ) ١٩(والجدول   البعدى إلستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم 

  الذاتي للتعلم مإستراتيجيات التنظيناث في الفروق بين  الذكور واإل) ١٩(جدول 

المتوسط   المجموعه

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

داللة  قيمة ت

 الفروق 

*٠.٨٧٥ ٠.١٥٩  ٢٠.٧٠  ١٣٩.٧٤  الذكور

  ٢٠.١٣  ١٤٠.٧٩  اإلناث

    ٠.٠٥داله إحصائيا عند  مستوى  غير الفروق  * 
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اث  متوسطات درجات  ) ٢٠( وجدول  ) ١٥ (ويظھر شكل    ذكور واإلن ال

ة   دى للمجموع اس  البع ي القي ذاتي ف يم ال تراتيجيات التنظ ن اس تراتيجيه م ل اس لك

  .التجريبية

  

  

  

  

  

  

  

إستراتيجيات الفروق بين الذكور واإلناث في كل استراتيجيه من ) ٢٠(جدول 

  الذاتي للتعلم مالتنظي

 قيمة ت االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  اإلستراتيجية

  اإلناث  الذكور  اإلناث  لذكورا

٠.١٢٢  ٢.٩٢  ٢.٣٥ ١٣.٨٩  ١٣.٧٩  يم الذاتييالتق -١

* 

٠.٥١٦  ٤.٤٨  ٣.٦٦ ٢٠.١٦  ١٩.٤٧  التنظيم والتحويل  -٢

*  

دف -٣ داد الھ إع

  والتخطيط 

٠  ٢.٢٣  ٢.٨٦ ١٥.٧٩  ١٥.٧٩*  

٠.٨١١  ٢.٣٧  ٢.٨١ ١٦.٠٥  ١٥.٣٧ البحث عن المعلومات  -٤

*  

 *١.٢  ٢.٥٢  ١.٨٨ ١٢.٨٤  ١٣.٧٤  االحتفاظ بالسجالت   -٥

-  ١.٢٦  ٢.٠١ ١١.٣٧  ١١.٤٧  التركيب البيئي -٦

٠.١٩٤

*  

 *١.٥  ١.٥  ١.٧٢  ٩.٥٨  ٨.٧٩  مكافأة الذات -٧

-  ٢.٢٨  ٢.٢٧ ١٣.٧٤  ١٤.٢١  التسميع واالستظھار -٨

٠.٦٤*

في  أفراد المجموعة التجريبية الذكور واإلناث من التمثيل البياني لمتوسطات درجات ) ١٦ (شكل 

 لكل استراتيجيه من استراتيجيات التظيم الذاتى للتعلم البعدى القياس
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*١.١٦  ٢.١٥  ٢.٣٠ ١٤.٠٥  ١٣.٢١  البحث عن المساعدة -٩

-  ٢.٢٦  ٢.٦٤ ١٣.٣٢  ١٣.٨٩  مراجعة السجالت -١٠

٠.٧٢*

    ٠.٠٥داله إحصائيا عند  مستوى  غير الفروق  *
 

ذكور متوسطات درجات  بينالفروق أن ) ٢٠(يتضح من جدولو  اث ال  واإلن

يلكل استراتيجية من  دالهغير  في القياس البعدى  تعلم  مإستراتيجيات التنظ ذاتي لل ال

ى  الثالثتحقق الفرض  مما يظھر ٠.٠٥ عند مستوى ثقة  ه ال يوجويدل عل ر  دأن أث

  . دال الختالف الجنس في استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم
  

 & Pintrish  (1990)ويتفق ما توصل إليه الباحث مع ما توصل إليه بحث

De  Groot  (1995)وبحث Boufard et al.  (1999)وبحث Pajares , 

Graham    د الباس راھيم  طوبحث لطفى عب دل وبحث  عادل مح) ١٩٩٦(إب د الع م

ليمون ) ٢٠٠٢( وب س م ميھ ث  ري ث ) ٢٠٠٣(وبح ن ردادى و بح ن حس ن ب زي

اث -الذكور ( الجنس الختالف دال عدم وجود اثر فى   . )٢٠٠٢( ى) االن الدرجة  عل

  .استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم الكلية 
 

ث ه  بح ل إلي ا توص ع م الي م ث الح ائج البح ق نت م تتف   (1990)ول

Zimmerman & Martinez-Pons  ر ي فري ة حلم ث فاطم ) ١٩٩٥(و بح

وبحث   . Pajares etal (2000)وبحث   Ablard & Lipschutz (1999)وبحث

فوت د ص اس محم ائجھم و)  ٢٠٠٤(اين رت نت ذى أظھ ائيا وجال ه إحص روق دال د ف

  .الختالف الجنس على الدرجة الكلية إلستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم 

  

  :ـــــج ملخـــص النتائـ

ين متوسطذات دالله إحصائية  وجد فروق ت -١ ة في  ىب درجات المجموعة التجريبي

ي تراتيجيات التنظ دى إلس ي والبع اس القبل تعلم مالقي ذاتي لل ه (  ال ه الكلي الدرج

 .لصالح القياس البعدى ) واالستراتيجيات الفرعيه كل على حده 
  

روق ت  -٢ د ف ه إحصائية  وج ين متوسطاتذات دالل ة  ب ة التجريبي  درجات المجموع

الدرجه ( الذاتي للتعلم مفي القياس البعدى إلستراتيجيات التنظيوالمجموعة الضابطة 

 .لصالح المجموعة التجريبية )الكليه واالستراتيجيات الفرعيه كل على حده 
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ينال  -٣ ذكور متوسطات درجات  توجد فروق  ذات داللة إحصائية ب اث ال في  واإلن

 "  الذاتي للتعلم مبعدى إلستراتيجيات التنظيالقياس ال

 

  :  تالتوصيــــــا

ل   -١ ك قب تعلم وذل ذاتي لل البدء بتدريب المعلمين على استخدام استراتيجيات التنظيم ال

تراتيجيا ذ  إس م التالمي يء ال يعطي  تأن نعل د الش تعلم ففاق ذاتي لل يم ال ا  هالتنظ مم

  .يضمن مردودا عاليا على التالميذ

تعلم    -٢ ذاتي  ل يم ال ين التنظ ام بتحس ن االھتم د م ى مزي ين إل ة المعلم ه عناي توجي

  :التالميذ في فصولھم الدراسية من خالل 

ا ) أ( ك بم اس ذل تعلم في الحصة الدراسية و قي ذاتي لل مالحظه سلوك التنظيم ال

  .يتناسب مع ھذا السلوك من المقاييس األدائية 

تقال) ب( ى االس ذ إل وة التالمي ن دع اد ع م واالبتع ن المعل تعلم ع ة ال ي عملي ل ف

  .أسلوب الحفظ والتلقين فالمعلم ليس المصدر الوحيد واألشمل للمعلومات 

ي الحصة ) ج( تعلم ف ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ تخدام اس ذ باس ماح للتالمي الس

المدرسية وتعويدھم على إعداد الھدف أثناء أدائھم في الفصل واستخدام أدوات 

ج ذه األدوات التس ن ھ ة م يص والمراجع اعده للتلخ ذاتي وأدوات مس يل ال

  .للمادة التعليمية المقدمة ةوالتركيز على الجوانب ماوراء المعرفي

ة) د ( ة بيئ اخ(تھيئ ا  )من ب بم ر والتجري اف الح ى االستكش جع عل ة  تش تعليمي

ة  اء الحص تعلم أثن ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ تخدام اس ذ اس من للتلمي يض

  .لدراسية ا

م  ةالعمل على زيادة الدافعي) ھـ ( ا يضمن لھ وتنميه فعالية الذات لدى التالميذ بم

  .ثقة عالية بأنفسھم 

د ) و( تعلم عن ذاتي لل أن يراعى المعلم في عرضه للمعلومات مراحل التنظيم ال

ا ا ودعمھ ذ لتقويتھ و ،التلمي ال يك و نف لبية ال تحت ه س رض عملي ى  ىالع عل

  .يم الذاتي التفاعل والتقي

أن يدمج المعلم في عملية التعلم وسائل تكنولوجية مساعده تستخدم الحاسب ) ز(

  .اآللي وتعتمد على االستكشاف الحر للمعلومات مثل الوسائط فائقة التشعب

تعلم  -٣ توجيه عناية اإلدارة المدرسية  إلى مزيد من االھتمام بتحسين التنظيم الذاتي  ل

  :دراسية من خالل التالميذ في فصولھم ال



  

- ١٦٥ 

ية ) أ( ة الدراس احبة للحص طة المص ن األنش د م ذ بمزي ة للتالمي ة الفرص إتاح

  .واستخدام معامل الحاسب اآللي 

واد الت) ب( ين الم ل ب ى التكام ل عل ين والعم يم المعلم اليب تقي ة وأس يم عليمي تقي

  .التالميذ بھدف تكوين تلميذ ذوى صفات  تعليمية أفضل

ائھم توجيه عناية ال  -٤  تعلم أبن ذاتي ل والدين  إلى مزيد من االھتمام بتحسين التنظيم ال

  :في المنزل من خالل 

ل ) أ ( ة العم ذات ومراجع يم ال ى تقي اره عل ة أظف ذ نعوم ذ من ع التلمي ل م العم

  .والتجويد لما يقوم به 

ه فى  ممساعدة التلميذ في إدارة وقته وتنظي)ب ( أموره التعليمية وتقديم المكافأة ل

  .ال النجاح والعقاب فى حال الفشل ح

ررات  -٥ ام باستخدام المق توجيه عناية واضعي المناھج الدراسية إلى مزيد من االھتم

  :التعليمية بما يضمن تحسين التنظيم الذاتي  لتعلم التالميذ من خالل 

داف ) أ( ل أھ ا عم ن خاللھ ذ م تطيع التلمي ل درس يس ة لك داف تعليمي وضع أھ

  .عمل ھو بطريقه فرديه لتحقيقھاتعليمية لنفسه ي

كالت )ب( ل المش ى ح د عل ردة  تعتم ر مج ى صورة  غي ات ف دم المعلوم أن تق

ى االستكشاف الحر   Puzzlesمحتوية على األحازير الرياضية  ز عل والتركي

  .وليس السلبية في تلقى المعلومات

د مستويات ) ج( ة بتحدي ررات التعليمي ة فى المق للعمل أن تراعى الفروق الفردي

  . واألساليب التعليمية والمعرفية

  

  البحـــــوث المقترحــــــة

ذكاءات   -١ ة ال اوني و نظري فاعلية برامج تعتمد طرقا تعليمية متنوعة مثل التعلم التع

افي الطرق اإلستكش ددة  و حل المشكالت ب ذاتي  ةالمتع يم ال تراتيجيات التنظ ى اس عل

  .للتعلم

دريب المعل  -٢ رامج ت ة ب ى فاعلي تعلم عل ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ ى اس ين عل م

  .المعلمين وتالميذھم

ذاتي   -٣ ة استراتيجيات التنظيم ال ى  تنمي ا أخرى للعمل عل فاعلية برامج تعتمد طرق

  .للتعلم
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ل حل المشكالت   -٤ فاعلية برامج لتنمية التنظيم الذاتى لتعلم مھام  تعليمية محدده مث

  . ة واكتساب مھاراتھاأو القراءة أو تنمية اللغ

ى استراتيجيات   -٥ ؤثر عل بحث دور مزيد من العوامل الشخصية  التى يمكن أن  ت

ذاكرة  اليب ال ة و أس اليب المعرفي تعلم و األس اليب ال ل أس تعلم مث ذاتي لل يم ال التنظ

ه و  ة الوالدي لوب التربي ل أس ة مث ل االجتماعي ذات  والعوام تراتيجيات إدارة ال واس

لوب المعل ل أس ة مث ة المتنوع ل البيئي ذ والعوام ع التالمي ه م ي تعامل م الشخصي ف

  .استخدام االنترنت 

  .بحث فعالية  أنواعا أخرى من تكنولوجيات التعلم على التنظيم الذاتي للتعلم   -٦

ل    -٧ ات وتقلي ا المعلوم ن تكنولوجي تفادة م ي االس تعلم ف ذاتي لل يم ال بحث دور التنظ

  .الفجوة المعرفية
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ذاتي  ) :٢٠٠٤(إيناس محمد صفوت  -١ ة  واستراتيجيات التنظيم ال ما وراء المعرف

ازيق  ة الزق الب جامع دى ط تعلم ل ر ، لل تير غي الة ماجس رس

  . جامعة الزقازيق ، كلية التربية  ،ةمنشور
  

ى، استراتيجيات التدريس والتعلم): ١٩٩٩(جابر  دجابر عبد الحمي -٢ ، الطبعة األول

  .ار الفكر العربيد،القاھرة 
  

م  ميھوب سليمون  -٣ ى  )٢٠٠٣(ري ذاتي عل ارات التنظيم ال تعلم مھ امج ل ر برن أث

ة  الب الجامع ن ط ة م دى عين اديمي ل الة ، األداء األك رس

  .جامعة طنطا ،كلية التربية ،  دكتوراه غير منشورة
  

ذاتي  المعتقدات الدافعية واستراتيجيات التنظيم) : ٢٠٠٢(زين بن حسن ردادى  -٤ ال

دارس  ذ م دى تالمي ي ل يل الدراس ا بالتحص ي عالقتھم تعلم ف لل

ة،منارات المدينة المنورة ازيق ، مجلة كلية التربي ة الزق ، جامع

  .٢٢١-١٧١،  ٤١العدد 
  

ى التحصيل الدراسي و : ) ١٩٩٥(زينب محمد أمين  -٥ أثر استخدام الھايبرميديا عل

ة ة التربي الب كلي دى ط ات ل الة دك، االتجاھ ر رس وراه غي ت

  .جامعة المنيا، كلية التربية ،  ةمنشور
  

رحي -٦ د ال ديا ) : ٢٠٠١( مسعاد حسن عب ة أسلوب الھايبرمي   Hypermediaعالق

ة  ة الفني الب التربي ي لط راث الفن دريس الت ين ت ة ، بتحس مجل

ة ة النوعي االت التربي ي مج وث ف ة ، البح ة التربي كلي

  .  ١٢٣-٨٥،لعدد األول ا، ىالسنة األول، جامعة المنيا،النوعية
  

ريم  -٧ د الك ة عب ذاتي باستخدام الوسائط ) : ٢٠٠١(سعد خليف ردي ال تعلم الف ر ال أث

يل  ادة التحص ي زي ة ف ب التعليمي ورة والحقائ ددة المتط المتع

ة  ة بكلي ة الثاني اء بالفرق الب األحي دى ط اري ل ر اإلبتك والتفكي

ة مجلة كلي، دراسة تجريبية  –التربية بسلطنة عمان  ، ة التربي

  .١٩٧-١٥٣،  ١العدد ،  ١٧السنة ،  جامعة أسيوط
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ى ): ٢٠٠٠(أبو العال  مسوسن إبراھي -٨ تعلم عل ذاتي لل ة التنظيم ال امج لتنمي أثر برن

ة لمنخفضي التحصيل الدراسي  ة الذاتي الة ، األداء والفعالي رس

ة  ،  ةدكتوراه غير منشور ، معھد الدراسات و البحوث التربوي

  .قاھرةجامعة ال
  

دل  -٩ ود الع ا ورا) : ٢٠٠٢(عادل محمد محم ة واستراتيجيات  ءم ة والدافعي المعرف

تعلم  عوبات ال اديين وذوى ص دى الع تعلم ل ذاتي لل يم ال ، التنظ

نة، جامعة عين شمس ،  مجلة كلية التربية دد ،  ٩ الس ، ٢٦الع

٧٨ -٩ .  
  
  

د الحمي -١٠ د  دعزت عب ة و): ١٩٩٩(محم ة الدافعي تعلم   دراسة بني استراتيجيات ال

ي ى التحص ا عل ة  لوأثرھم ه التربي الب كلي دى ط ي ل الدراس

ازيق  ه الزق ة، جامع ه التربي ه كلي ازيق،  مجل ه الزق  ،جامع

  .١٥٢-١٠١، ٣٣العدد
  

ار ): ١٩٨٤(موسى  حفاروق عبد الفتا -١١ ة  لألعم كراسة تعليمات القدرات العقلي

ى، ١٧ - ١٤,١٥ -١٢، ١١-٩ ة األول ة ، اھرةالق، الطبع مكتب

  .النھضة المصرية 
  

ر  -١٢ ي فري ة حلم ا :  )١٩٩٥(فاطم تعلم وعالقتھ ذاتي لل يم ال تراتيجيات التنظ اس

اني  ذ الصف الث دى تالمي ذكاء ل بالتحصيل الدراسي ومستوى ال

ة، اإلعدادي  ه التربي ه كلي ازيق،  مجل ه الزق دد  ،جامع ، ٢٢الع

١٩١-١٥٩.  
  
  

ين ا) : ٢٠٠٠(عطية  إسماعيلكمال  -١٣ ة ب ادلعالق ة أبع ا ودافعي نظم ذاتي تعلم الم   ال

يل  تعلم والتحص يال ري  الدراس ة بعب ة التربي ات كلي دى طالب ل

انس( ة ،)لطنة عم ية والتربوي وث النفس ة البح ة ،  مجل كلي

  .٢٨٦-٢٥١ ،٢العدد، ١٥ السنة ، جامعة المنوفية ،التربية

راھيم  -١٤ تعلم ا: ) ١٩٩٦(لطفي عبد الباسط إب ات ال ا مكون ا في عالقتھ نظم ذاتي لم

اديمي  ل األك ل الفش يل وتحم ذات والتحص دير ال ة ، بتق مجل
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ة قطر  ة بجامع دد ، البحوث التربوي ، السنة الخامسة ،  ١٠الع

٢٣٨ -١٩٩ .  
  

دادي  -١٥ ا البغ د رض تعلم : ) ٢٠٠٢(محم يم و ال ا التعل ة  ،تكنولوجي ة الثاني الطبع

  . دار الفكر العربي ،القاھرة ،
  

دعم ): ٢٠٠١(د سيد أبو ناجى محمو -١٦ أثر استخدام استراتيجية التعلم التعاوني الم

وم   Hypermedia  بالوسائط الفعالة للكمبيوتر في تدريس العل

ة اتھم العلمي ة اتجاھ ى تنمي دادي عل ذ الصف األول اإلع ، لتالمي

ة ة التربي ة كلي يوط ،  مجل ة أس د ، جامع دد،  ١٧المجل ،  ١الع

٣٥٦-٣٣٢ .  
  
  

ل مصط -١٧ د كام ذاتي :  )أ٢٠٠٣(فى محم التنظيم ال ة ب رات المرتبط بعض المتغي

ة  ة من طالب الجامع امن ، للتعلم لدى عين ؤتمر العلمي الث الم

ا ،كلية التربية ،  التعلم الذاتي وتحديات المستقبل ، جامعة طنط

١٩٣-١٣٨.  
  

ل  -١٨ د كام طفى محم تعلم ) :ب٢٠٠٣(مص ذاتي لل يم ال ة  : التنظ اذج نظري ، نم

ة ،  المؤتمر العلمي الثامن التعلم الذاتي وتحديات المستقبل كلي

  . ٤٣٠-٣٦٣،جامعة طنطا  ،التربية 

الكمبيوتر و اإلنترنت في تعلم وتعليم الرياضيات ): ٢٠٠٢(نادى كمال جرجس  -١٩

ة، واستخدام أسلوب حل المشكالت  ة التربي السنة ،قطر،  مجل
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ع  ي مجتم ذ ف ا التالمي د أن يمتلكھ ية الب ارة أساس تعلم  مھ ذاتي لل يم ال إن التنظ

اتي  ي  - معلوم ار المعرف بب االنفج ب اإل  -بس ن المناس يس م ديم فل ي تق تمرار ف س

اجون  ذ يحت ة ، إن التالمي دة طويل المعرفة في وقت محدد مع مساعدة من اآلخرين لم

التنظيم لذا ،لجديدة والمھارات خالل مراحل حياتھم إلى االستمرار في تھيئة المعرفة ا ف

 .الذاتي للتعلم مكون أساسي للنجاح
  

ا التلميذ  لعملية التعلم   يستجيب  يحدث التنظيم الذاتى للتعلم عندما  يحدد فذاتي

ه اھدأ ايير النجاح  ف تراتيجياته ومع ار اس ذا الھدف ،، ويخت ى ھ ة للوصول إل  التعليمي

وب للنجاح يقيم ما تعلمه ويو د و ،أم ال  نظر إليه ھل ھو كاف لتحقيق األداء المطل  الب

 فسهنميذ لبيئة التعلم أن يكون فيھا فرصة لمراجعة أنشطة التعلم ومخرجاته من قبل التل

 . تعلمه ونقل النتائج إلى مواقف جديدةما  تغير لفرصة  يه عطت و
  

ذ اإلو تخدم التالمي تراتيجييس يم تعلم اتس ة لتنظ م اآلتي تراتيجية التق ھ يم ياس

هو استراتيجية التنظيم والتحويل والذاتي    و استراتيجية إعداد الھدف والتخطيط لتحقيق

ات ن المعلوم تراتيجية البحث ع ة و  اس جالت والمراقب اظ بالس تراتيجية االحتف و  اس

ي ب البيئ تراتيجية التركي ذات و اس أة ال تراتيجية مكاف ميع و و اس تراتيجية التس اس

ه و  تظھاراإلس ن مصادر اجتماعي اعدة م ن المس تراتيجية البحث ع تراتيجية و اس اس

 .مراجعة السجالت 
  

ذ ؤ وتسھم  تلك االستراتيجيات في التنب اديمي للتالمي ا يظھر  باإلنجاز األك مم

تعلم في الفصول الدراسية أھمية  ذاتي لل ك االھتمام ببرامج التنظيم ال تعلم في  ذل أن ال

ة الفصول الدراسية  رة في تنمي ان كثي تعلم استراتيجيات يفشل في أحي ذاتي لل التنظيم ال

ى  ة إل ر حاج ا يظھ ة والمم ق المعرف اعد لتطبي رامج تس ى ب ين  عل تراتيجيات تحس اس

  .التنظيم الذاتي للتعلم لدى التالميذ
  

ة   ى النظري اد عل ذاتي  ةاإلجتماعيوباالعتم يم ال ين التنظ ن تحس ة يمك المعرفي

نحو دمج التالميذ في تنظيم ذاتي  مھمن خالل تركيز المعلمين  لمجھود للتعلم للتالميذ

تعلم ذاتي لل يم ال ة التنظ ي حلق تعلمھم أو ف اؤه  ،ل ن بن م يمك ة تعل ي بيئ فالفصل الدراس

ى  ا يشتمل عل م كم ة تعلمھ وا عملي لتحسين التنظيم الذاتي للتعلم وتشجيع التالميذ لينظم

تعلم استرااستخدام التالميذ إلى  توجيه  ذاتى لل ى  تيجيات التنظيم ال بأنشطة تساعد عل

 .وكيف تستخدم ومتى تستخدم  ةمعرفة فائدة االستراتيجي

 ملخص البحث
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ن أن  تخدم ويمك ات  تس ا المعلوم عتكنولوجي ة اإلجتماعي م ر البيئ   ةعناص

تعلم  ذاتي لل م لتحسين التنظيم ال ة تعلمھ دعم وتقوي ران ل دور األق وتر ب وم الكمبي ا فيق مم

ا لتالليعطى  ة التى  يمتلكھ روق الفردي ا الف م مراعي ه تعلمھ ر في عملي ا أكب ذ  تحكم مي

 .        التالميذ
                                                                       

ا المعلومات   Hypermedia الوسائط فائقة التشعبو واحدة من تكنولوجي

ددة التى تجمع   –الصورة  –الصوت (  multimedia  بين خصائص الوسائط المتع

ى شكلفيھا  تنظم البيانات ووالنصوص فائقة التشعب ) الحركة  ة  من  عل شبكة مكون

د أي  ات عقد  وروابط  تشير إلى عالقات بين العق ين محتوي ة  ب ة  تعليمي متيحة مختلف

ذلك  ى نصوص   لوصوالب روابط إل ة من خالل تصفح  ال ر خطي ة غي  أخرىبطريق

   .كثر اتصاال أو بعداً عن الموضوع الذي يتصفحهأ بطاورو
  

تعلم  وبذلك تكون الوسائط فائقة التشعب ليست مجرد طريقة لتحسين مواقف ال

دمج تيبل يمكن أن تكون بيئة تعلم جديدة و مرنة  تلبى اح،  المعروفة ذ وت اجات التالمي

   . يميتعل استخداموتدعم أكثر من ، المعلومات  اكتسابالتالميذ في عملية 
    

زات  ى ممي ة تعط عب أداة تربوي ة التش ائط فائق ةو الوس تعلم  مھم ة ال لعملي

ا تختلف عن  ا وتجعلھ ك أنھ ا ذل ددغيرھ تعلم ل اتعطى تع دا من  وطرق ال تعطي مزي

باالعتماد على النفس فالتعلم ليس مقصودا من الوسائط فائقة   يتعلمهفيما للتلميذ التحكم 

ذ  ل المقصود التالمي ون التشعب ب ذلك  تك ادم من وب ل الق ة التشعب الجي ائط فائق الوس

 .البرامج التعليمية 
  

ا عى البحث الح ذلك يس طةول تخدم أنش امج يس ق برن ى تطبي ع  لي إل ة م مدمج

تخدام ال ع اس ي الفصل الدراسي  م تعلم ف عب لتحال ة التش ائط فائق ن وس دف م ق الھ قي

  . لدى التالميذالتنظيم الذاتي للتعلم  البرنامج  وھو تنمية استراتيجيات 

  

  : أھــداف البحــــث

ى برنامج يھدف ھذا البحث إلى معرفة أثر  ة التشعب عل يستخدم الوسائط فائق

  استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

  :ويتفرع من ذلك األھداف الفرعية اآلتية 

م  -١ تخدمه المعل امج يس داد برن تخدام إع ين اس يم  لتحس تراتيجيات التنظ ذ الس التالمي

  .تنظيم الذاتي للتعلم ال  إعداد وسائط فائقة التشعب تدعموللتعلم   الذاتي
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ة -٢ امج  معرف ر البرن ذي يأث عب ال ة التش ائط فائق تخدم الوس ي س ين اس ف  تخدامتحس

 .    التنظيم الذاتي للتعلم تستراتيجياالتالميذ ال

  .استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم استخدام في  الفروق بين الجنسين معرفة   -٣

  

  :البحــــث مشكـــلة

ر   ة أث ي دراس الي ف كلة البحث الح ل مش امج تتمث ة برن ائط فائق تخدم الوس يس

 ، ي للتعلم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية التشعب على استراتيجيات التنظيم الذات

  :  ةاالتيويمكن تلخيص مشكلة البحث في التساؤالت 

م الوسائط ااستخد في الحصة الدراسية مع  ما  أثر الطريقة التى يستخدمھا المعلم -١

  .فائقة التشعب على استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية

  .الجنس باختالفللتعلم استراتيجيات التنظيم الذاتي لف استخدام ھل يخت -٢

  

  : فـروض البحــــث

ة في  -١ توجد فروق  ذات دالله إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبي

 .الذاتي للتعلم لصالح القياس البعدى  مالقياسين القبلي والبعدى إلستراتيجيات التنظي
  

ه -٢ روق  ذات دالل د ف ة   توج ة التجريبي ات المجموع طات درج ين متوس ائية ب إحص

تعلم لصالح  موالمجموعة الضابطة في القياس البعدى إلستراتيجيات التنظي ذاتي لل ال

 .المجموعة التجريبية

اث الذكور متوسطات درجات  فروق  ذات داللة إحصائية بين دال توج   -٣ في  واإلن

  .تي للتعلمالذا مالقياس البعدى إلستراتيجيات التنظي

  :حـــدود البحــــث

الي  ث الح دد البح ائية يتح ات اإلحص ة و األدوات و المعالج ه بالعين ونتائج

  .المستخدمة في البحث

  :  عينة البحــــث

ا  تطالعية قوامھ ة اس ى عين ق الباحث أدوات البحث عل ذا) ١٨٥(طب ( ، تلمي

ر ٧٢ ى ١١٣، ذك ت ) أنث الي وتكون ث الح ين أدوات البح دف تقن ث بھ ة البح عين

من تالميذ الصف األول اإلعدادي ) أنثى   ٣٨ذكر ،   ٣٨(، تلميذا) ٧٦(األساسية من 

ا و حم وعتين  دبادارة أب م تقسيمھم مجم ة  ت ة وعددھا :التعليمي ) ٣٨(مجموعة تجريبي

ذا  ر ١٩(تلمي ى  ١٩،ذك ددھا ) أنث ة ضابطة وع ذا ) ٣٨(مجموع ر ١٩(تلمي  ١٩،  ذك
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ى ة ب، ) أنث ت المجانس ري وتم ي متغي ابطة ف ة و الض ث التجريبي وعتى البح ين مجم

  .العمر الزمني  ونسبة الذكاء

  

  :أدوات البحــــث

  :المقاييس: أوال 

  )١٩٩٦(فاطمة حلمي فرير : مقياس استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم    إعداد -١

د الفت: سنه              إعداد١٤ -١٢اختبار القدرات العقلية  -٢ اروق عب اح موسى ف

)١٩٨٤(  

  .إعداد الباحث          البرنامج المقترح :  ثانيا 

  

  :نتائــــــج البحــــث

ة في ذات دالله إحصائية  وجد فروق ت -١ بين متوسطات درجات المجموعة التجريبي

  .لصالح القياس البعدى  الذاتي للتعلم مالقياس القبلي والبعدى إلستراتيجيات التنظي

روق ت  -٢ د ف ه إحصائية ذات د وج ة الل ة التجريبي ين متوسطات درجات المجموع  ب

تعلم لصالح  مالضابطة في القياس البعدى إلستراتيجيات التنظيوالمجموعة  ذاتي لل ال

  .المجموعة التجريبية 

ينال  -٣ ذكور متوسطات درجات  توجد فروق  ذات داللة إحصائية ب اث ال في  واإلن

  " لذاتي للتعلم ا مالقياس البعدى إلستراتيجيات التنظي
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  )التمھيدية(األولى  الجلسة

  .، البرنامج ، أدوات القياسعلى التالميذ الباحثعرف أن يت -١: ف الجلسةاھدأ

ريفھم ب-٢ ع تع امج م ذ للبرن ث التالمي ىء الباح دفأن يھ امج ھ  البرن

ذى وكيفية تطبيقه ا ال ذه األنشطه، وم ، وأنشطته ،ودور التلميذ فى ھ

 .مجخالل أنشطة البرنا يجب علية القيام به

  .القياس القبلي الستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم - ٣
  

  حصتان:   وقت الجلسة
  

  : الجلسة إجراءات 

  .ويقدم نفسه لھم بالتالميذ المشاركين في الجلسة الباحث يرحب  - ١

ه ويوضح فيه  للبرنامجبشرح عام الباحث يقوم  - ٢ ه ومدت تفادة اأھدافه وخطوات س

 .التلميذ من البرنامج

ث فرصة لكل عضو في البرنامج ألن يقدم نفسه ألفراد المجموعة يعطى الباح - ٣

 .على التالميذ المشاركين في البرنامج الباحثيتعرف ل

رف  - ٤ املو الباحثيع ف يتع امج وكي ي البرن دورھم ف ذ ب ه خالل مع ن التالمي

ين  الجلسات المختلفة ، ويعرفھم بدوره في ھذه الجلسات، وبأسلوب التفاعل ب

 .برنامجفي الالمشاركين  

تعلم  امقياسللتالميذ  الباحثيقدم  - ٥ ذاتي لل ي - للتنظيم ال اس القبل رفھم  - القي ويع

 .كيف يقومون باإلجابة على المقياس
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  الثانية الجلسة

إعداد على أنواع األھداف وأھميتھا وكيفية  عرف التالميذ تأن ي -١:ف الجلسةاھدأ

  .ي يجنيھا من إعداد الھدف، ويتعرف على الفائدة الت بفاعليه الھدف

على ذلك تعاونيا  بأن يقوم التالميذ بتطبيق إعداد الھدف والتدري - ٢

   .ثم فرديا 
  

  حصتان: وقت الجلسة
  

  : الجلسة إجراءات 

  .بتعريف التالميذ ما ھو الھدف؟الباحث يبدأ  -١

م أن   - ح لھ ئ فيوض دف ش الى الھ ول تع ه ، يق ن أجل ل م  "نعم

   

     " . فيوضح لھم

  ،أن الھدف العام من الحياة ھي عبادة هللا

ده ت - ساعدنا في يعرف الباحث التالميذ بفائدة تحديد الھدف، فمعرفة الھدف وتحدي

  .التخطيط ألنشطتنا واستراتيجيتنا
  

  .التالميذ أنواع األھدافالباحث يعرف  -٢

داف  - ا أناألھ ون  إم داف تك دى  اأھ ة الم داف وأ طويل دى اأھ يرة الم دف ،قص الھ

دى  ير الم دف   قص ا الھ ي، أم ب المدرس ه كالواج ابيع لتحقيق ا أو أس ذ أيام يأخ

  .طويل المدى فيأخذ عدة أسابيع أو شھور أو فصول لتحقيقه

دف قصير   -    دى و الھ ل الم دف طوي ين الھ رق ب اال يوضح الف دم الباحث مث ويق

ل المدى ؟  ھدف المھنة التي  تريد أن تعمل بھا   ما :فسؤالالمدى  ،  ه  طوي ألن

درس ؟ ھدف قصير ، يحتاج إلى مدة زمنيه طويلة لتحقيقه ذا ال وماذا تتعلم من ھ

  .المدى
  

  :الباحث  أسئلة وإرشادات تحسن من عملية إعداد الھدف بفعالية يقدم  -٣

اكتب ھدفك  ،لى خطة تحققھاحدد أھدافك، وتعرف على أنواعھا ،حول أھدافك إ –

 .ضعه في  مكان واضح لتتذكره ،على الورق

 .وكيف تتغلب على العوائقحدد العوائق الممكنة، و ،ق الھدفحدد طرق  تحقيـ  

 . كحتاجھم للوصول إلى ھدفتذين يمكن أن ئمة من الكتب والناس العمل قاا -

   . تحقق ھدفك، وقم بعقاب عندما ال كق ھدفتحقعندما  كمكافأة نفسقم ب -
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 .تعمل كأكد من أن خطتتفي تحقيق الھدف، و ك فحص تقدم إ -

ا  نفسك ھلاسأل  - تحتاج خطتي لمراجعة وتنقيح؟ ھل مازال الھدف ومناسبا ومھم

  ؟

  .ھل الخطة تعمل؟ ھل حققت ھدفي ؟  

  .أعد الخطوات السابقة عند ظھور ھدف جديد أو عدم تحقق الھدف -
  

وذج  -٤ ث كنم وم الباح قيق ا  بتطبي ى م ادات عل ئلة وإرش ن أس ه م بق وأن عرض س

  :بسؤال نفسه  يقومف ، -الوحدة األولى في المقرر –محتوى تعليمي 

ادة الحاسب  ھدف تعلم ،و ما ليآلمادة الحاسب الماذا أتعلم  - ى في م الوحدة األول

دة  داف المع ث باألھ ب الباح عي اآللي،يجي ن واض بقا م ي  أول  مس رر  ف المق

ي  فحة ف فحة ص دة ص ا و  ١١الوح ھم في، ويقرأھ داف يناقش م أن أھ ذكر لھ ھا،ي

د حددت  والبد من  أن تقرأ،، الوحدات في أول صفحة في الوحدة وبذلك أكون ق

  .أھدافي، وتعرفت  على أنواعھا

ى ورق ف علىاھدالباحث األكتب ي  - ل األھداف إل وم الباحث  بتحوي ة بأسلوبه، يق

ر دد ط ل لتحقيقھا،ويح ة  يعم ا،قق  تحقيخط ة  و ھ ق الممكن ب العوائ ف يتغل وكي

  .عليھا

ل ي  - ث عم اس القاالباح ياء والن ب واألش ن الكت ة م ن أن ئم اجھميذين يمك   حت

 .ف اھداألللوصول إلى 

ن   - اعدة م ذ المس رر ، ويأخ ن المق تعلم م رأ وي ف يق رض كي ث بع دأ الباح يب

   .األھدافق تحقي اآلخرين، ويعمل على 

ص يف  - دمالح ق   تق ي تحقي دة ف ئلة الوح ى أس ة عل الل اإلجاب ن خ داف م األھ

 .بصورة جيدة ويقيم ما تعلمه  تعمل ه أكد من أن خطتيتوالموجودة في نھايتھا 

ه    - ث نفس أل الباح دف يس ازال الھ ل م يح؟ ھ ة وتنق ي لمراجع اج خطت ل تحت ھ

ل؟ ھل حققت ھدفي ؟  ھل استخدمت ضروريا ومناسبا ومھما ؟ ھل الخطة تعم

  .اتيجية مناسبة؟ ماذا عرفت اآلن ؟استر

  .يعيد الخطوات السابقة عند ظھور ھدف جديد أو عدم تحقق الھدف  -
  

وم   -٥ ذيق ى  التالمي ئلة عل ا سبق عرضه من أس ق م م بتطب دخل المعل دون ت ا ب تعاوني

وى  ي  محت رر –تعليم ن المق ة م دة الثاني ئلة ،  -الوح ھم لألس ى أنفس ون  عل ويجيب

  .السابقة 



  

- ١٩٩ 

ئلة؟:ميذ اليسأل الباحث الت -       ذه األس دة من ھ ا ھي الفائ ك فھمك ، م ھل حسن ذل

  للوحدة؟
  

ا  تلميذ كليطلب الباحث من  -٦ فرديا أو بالتعاون مع بعضھم في مجموعات عمل م

وه  ا تعلم ون م ذ في توضيح  كيف يطبق سبق للوحدة الثالثة ويناقش الباحث التالمي

دة ال ا الفائ دف و م داد الھ ي عن إع تفادوھاات ك س ن ذل ن ال  ؟م اعدة لم دم المس ويق

  .القيام بإعداد الھدف عيستطي
 

 :الجلسةيم يتق

ذيطلب الباحث من  - د لھدف اعمل  كل تلمي دة تحدي ةلوح ق المناقشات  التالي وتطبي

 .من ذلك هالسابقة لتحسين إعدادھم للھدف، ثم يناقشھم في مرة الحقه فيما استفادو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة الثالثةالجلس



  

- ٢٠٠ 

 .على كيفية إعداد الھدف مما يقرأ عرف التالميذتأن ي -١:ف الجلسةاھدأ

  .التخطيط إلعداد الھدف و أھميته علىعرف التالميذ تأن ي -٢

رأ  -٣ ا يق دف مم داد الھ ة إع ق عملي ن تطبي ذ م تمكن التالمي أن ي

   .ويخططون ألھدافھم

  حصتان: وقت الجلسة

  : الجلسة إجراءات 
  

  :حث بعرض خطوات تحديد الھدف مما يقرأ وھىيقوم البا-١

اذا  ،ماذا تعرفه عن الموضوع  ، الدرسھدف : في  Think فكر قبل القراءه   - م

  .تريد أن تعرف  

  .إعادة قراءة األجزاء ،المعلومات ربط : فكر في  While أثناء القراءه   - 

ار ا: فكر في  After بعد القراءه   - ا ة التي توصساسيألاألفك ، تلخيص  لت إليھ

  . ماذا تعلمت ،المعلومات
  

عناصر نظام "  بعمل الخطوات بنفسه على الدرس الثاني وھو كنموذج الباحثيقوم -٢

 :كنموذج يوضح لھم كيف قام بالخطوات"   اآلليالحاسب 

ي،ھدف : أفكر قبل القراءه  في  - اذا   معرفة عناصر الحاسب اآلل  كنت أعرف م

ي عرفأريد أن أ ماذا  ،  ليعناصر الحاسب اآلعن    عن عناصر الحاسب اآلل

.  

ي تحديد: أفكر في  أثناء القراءه - ببعضھا  المعلومات ربط ،أعناصر الحاسب اآلل

  .مرة أخرى د قراءة األجزاءيع،أ

ة التي توصلت إليھا عن عناصر الحاسب ساسيألاألفكار ا: أفكر في  بعد القراءه -

ي،أ ات اآلل اذا –لخص المعلوم ت م د ، تعلم م، ويعي ى أن أتعل ب عل اذا يج وم

ائل مس م يتحقق مع البحث عن وس ذي ل   عدةاالخطوات السابقة بالنسبة للھدف ال

  . .أو أشخاص آخرين من كتب 
  

ه  التالميذيقوم  -٣ ذي يلي درس ال ى ال ابقة عل فرديا أو في جماعات بعمل الخطوات الس

  " أنواع الحاسبات:"وھو

ا أوجه القصور فى يناقش الباحث التالم  - تفادوا ، وم اذا اس ه ، وم يذ فيما قاموا ب

  .عملھم؟، وكيف يتغلبون على ذلك
  



  

- ٢٠١ 

ى  -٤ ا ، والمساعدة عل داد الھدف وأھميتھ يعرف الباحث التالميذ عملية التخطيط إلع

  .ذلك من  خالل إدارة الوقت والتنظيم
  

 :مثل،لوقتخدام اتساعد على التفكير عن است مجموعة من األسئلة يقدم الباحث  -٥

  قضيھا في الدراسة وعمل الواجب المنزلي كل يوم؟أما عدد الساعات التي   -

 أم تعمل حتى تنھى واجباتك؟ - ثابت -ھل ھذا الوقت محدد   -

 في جلسة المذاكرة الواحدة كم عدد ساعات المذاكرة؟ ھل تأخذ راحة؟  -

 نوتة مالحظات أو نتيجة؟ ھل تتابع واجباتك وأعمالك التي تقوم بھا باستخدام  -

تقوم به بدراسته أو عمل تؤديه في ليلة ما كيف  يء ذا كان لديك أكثر من ش إ  -

 تتصرف في ذلك؟ ھل تقوم بعمل خطة، ھل تقدم أولويات لعمل ذلك؟

  ھل تستطيع تقدير الزمن الالزم إلنھاء أو إكمال حل مسألة أو واجب أو بدقة؟   -
  

ذ  -٦ رف الباحث التالمي بعضيع ن أن األدوات  ب ي يمك طة الت تخدمتواألنش يم  س لتنظ

 Time Management Chartخريطة إدارة الوقت    :إدارة الوقت وھى

تخدمون  ف يس م كي رح لھ تويش ة إدارة الوق ى، خريط ي يوض عل ور األفق  عالمح

بوع  وم أو األس ع والي ي يوض ور الرأس ى المح اعة ٢٤عل دة ، س م فائ ح لھ ويوض

  .ذ بطريقة بصرية كيف يقضون وقتھموضح للتالميت وھى أنھا  خريطة إدارة الوقت
  الجمعة الخميس األربعاء  الثالثاء االثنين األحد السبت  

                صباحا ١٢
١                
٢                
٣                
٤                
٥                
٦                
٧                
٨                
٩                
١٠                
١١                
                مساء ١٢
١                
٢                
٣                
٤                
٥                
٦                
٧                
٨                
٩                
١٠                
١١                

  :يقومبمأل خريطة إدارة الوقت بنفسه فوذج مالباحث كن يقوم - ٧
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  .قضيه في ھذه األنشطة ي اليومية والوقت الذي بتسجيل أنشطته -

ل ن - ة لك ا مختلف تخدم ألوان اط يس ن األ(ش ة، زم ذھاب للمدرس ن ال وم، زم ل، الن ك

 )الرجوع من المدرسة، زمن الحصص، الواجب المدرسي

ة،  - ل الخريط د أن تكم يم أدائيبع ة، و هق االت المختلف ي المج د خطة لكي يف وم يع ق

 تمكن من أدائھا على النحو المناسب؟ي التي لم  هبأعمال
 

ذ كل تل يطلب الباحث منو يوزع الباحث على كل تلميذ خريطة وقت ، - ٨ ام مي القي

ا فرديا مأل خريطة الوقت ب ك، وم تفادوا من ذل اذا اس ه، وم اموا ب ، ويناقشھم فيما ق

  .ھي أوجه القصور، وما أثر ذلك على تعلمھم
  

اني  -٩ اط الث دم الباحث النش و يق ة  :وھ ن الدراس ة زم  Study Timeخريط

Chart  ذه الخريطة ى األنشطة شتملت ويوضح للتالميذ أن ھ ا  عل وم بھ التى يق

ذ  تعد التلمي ات، ،  االس ل حل الواجب ات ،مث ذ اد لالمتحان  ويوضح الباحث للتالمي

ه  يمكن أن تساعدماذا   ة تحلوھو خريطة زمن الدراسة في ل كيف  يعمل بطريق ي

ة للدراسةيتحديد التغ، أفضل م يرات التي يريد أن يعملھا أو يحدد وقتا ما كل ليل ، ث

  :  دول التاليعمل الجي

  Study Time Chartخريطة زمن الدراسة 
  تاريخال  اليوم

  
  الواجب
  

زمن 
  البداية

الوقت 
  ستغرقالم

مع من   المكان
  تعمل

  المعوقات

                
                

  :يقومبنفسه ف خريطة زمن الدراسةبمأل خريطة وذج مالباحث كن يقوم - ١٠

  .ھذه األنشطة قضيه في ي اليومية والوقت الذي بتسجيل أنشطته -

 .يستخدم ألوانا مختلفة لكل نشاط  -

ة، و هقيم أدائيبعد أن تكمل الخريطة،  - د خطة لكي يفي المجاالت المختلف وم يع ق

 تمكن من أدائھا على النحو المناسب؟ي التي لم  هبأعمال

ذ  -١١ ى كل تلمي ن، وخريطة زمن الدراسةيوزع الباحث عل كل  يطلب الباحث م

ذ تل ام بمي ة زمن الدراسةأل مالقي ا  خريط اذا فردي ه، وم اموا ب ا ق ھم فيم ، ويناقش

م إستفادوا من ذلك، وما ھي أوجه القصور ، ويقدم الباحث المساعدة للتالميذ الذين ل

  .يستطيعوا القيام بذلك 

  الرابعةالجلسة 
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  .يم الذاتي وأھميتھا يالتالميذ على استراتيجية التقعرف تأن ي  - ١ ف الجلسةاھدأ

  .التقييم الذاتي بفاعلية  ةاستراتيجيالتالميذ أن يستخدم  -٢    
 

  .حصتان: وقت الجلسة
  

  : الجلسة إجراءات 

هييوضح الباحث للتالميذ أن التق -١ ة يستخدمھا اإلنسان في حيات ه مھم  يم الذاتي عملي

  ".حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا " يقول صلى هللا عليه وسلم حث عليھا اإلسالم ،
  

   :  يم الذاتي  وما يشتمل عليه كما يلييرض الباحث التقيع -٢

  .يم االختباراتيتق، المالحظات ، مراجعة المحتوى تدوينيم ييم إدارة الوقت، تقيتق
 

ى  تحسين التق -٣ ذاتي  ييقدم الباحث للتالميذ أنواعا من المراجعات تساعدھم عل يم ال

بوعية:وھي ة واألس ة العادي ة قب -  المراجع ارالمراجع د  -  ل االختب ة بع المراجع

  .ويوضح للتالميذ أھمية المراجعات المختلفة االختبار
 

للتالميذ تقييما الختبار الشھر السابق  من خالل مجموعه  الباحث كنموذجيعرض  -٤

   :من األسئلة واألنشطة ھي

دد  (ه تتوقععلى الشكل الذي  االختبار ھل جاء  - ار من متع ال - اختي ئلة  - مق أس

 )رة أم الجمع بينھم؟قصي

  ه؟عتتوق ازمن االختبار كمھل كان  -

ه ، وھل استفدت من  - ة علي ى ھل جاء االختبار مما قمت بالمراجع ة عل المراجع

  المالحظات التي أخذتھا؟

  االختبارات السابقة تشبه ھذا االختبار؟ أي  -

  ؟ھا تھل حققت الدرجة التي توقع -

، ھل في نوتة المالحظات  مدونة ليھا، ھل ھي جاوب عأبالنسبة لألسئلة التي لم  -

  .ةھي في كتاب المدرس

  ا حسنا ؟ئداأيھا عل التي كان أداؤك نوع األسئلة ما ھو  -

  ھل كان وقت اإلجابة كافيا لالنتھاء من حل أسئلة االختبار ومراجعة االختبار؟ -
  

ئلة من خالل المالمن التالميذ  تعاونيا  يوزع الباحث اختبارا  ويطلب -٥ حظات واألس

  :السابقة

  .ھذا االختبار تقييم  -
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  .حل ھذا االختبار -

  .على ھذا االختبار تقييم أدائھم  -

ى  هيناقش الباحث التالميذ بعد ذلك فيما استفادو - ك عل يم، وھل عمل ذل من ھذا التقي

  .تحسين أدائھم ، وإذا كانت اإلجابة بالنفي فلماذا؟
  

دم -٦ ث  يق ذ مجموالباح اتللتالمي ن المالحظ ة م ى ع اعدھم عل تاال تس د عداد س الجي

  :وھىحتى يحسن من تقييم االختبار لالختبار 

 اقض وقتا مناسبا للدراسة مع أخذ قسطا من الراحة  

 ذاكر المواد الصعبة أوال أو ذاكر األجزاء الصعبة أوال  

 اعمل جدول زمنيا للمذاكرة ألفضل أوقات المذاكرة يوميا  

 سي والمالحظات التي أخذتھا في الفصلراجع على الكتاب المدر  

 ركز على تذكر األفكار األساسية والمعلومات األكثر أھمية  

 نفسك بربط المعلومات بمعلومات أخرى تفسيرية جاوب على -نفسك ل اسأ  

 ووجه أسئلة لزمالئك لتختبرھم  -ذاكر مع زمالئك لكي تقارن مالحظاتك معھم

  بھا 

 رع منھا من موضوعات جزئية راجع الموضوعات األساسية وما يتف. 
  

وع  -٧ ار موض ث باختي وم الباح ى " يق ب االل تخدامات الحاس ف " اس رض كي ويع

م ، يستخدم أسئلة المقرر في تقويم نفسه ا تعل يم نفسه  فردي ذ تقي ويطلب من كل تلمي

  .يم أنفسھم ويناقشھم في ذلك   يموضوع امكانات الحاسب االلى وتق
  

 :الجلسةيم يتق

دم ال  - اريق ث اختب ن  اباح ب م ى ويطل دة األول ذ للوح ل تلمي ذاتي يالتق ك يم ال

ك، ، وألدائه على االختبارلالختبار ، ويطلب منھم مناقشة بعضھم فيما قاموا به بعد ذل

 .ويساعد الباحث التالميذ فى التقييم الذاتى ألدائھم

  

  

  

  الخامسةالجلسة 

 طرق،والا مالتحويل وأھميتھالتنظيم والتالميذ على  عرفتأن ي - ١: ف الجلسةاھدأ

  .بفاعليةالتنظيم والتحويل تساعدھم على  التى 
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التنظيم والتحويل تساعدھم على  التى  طرقال التالميذ أن يستخدم - ٢

  .بفاعلية
 

  حصتان: وقت الجلسة
  

  : الجلسة إجراءات 

  :للتالميذ أن التنظيم والتحويل يشتمل على الباحث يوضح  -١

ار- ع األفك ادة تجمي ى مجموعات  إع يمھا إل أو المصطلحات أو تصنيفھا أو أو تقس

  .زيادة معنى المواد الجديدة لفرعية أصغر 

  .معلوماتالتحديد وتمييز األفكار المفتاحية أو الحقائق بين  -
  

رف  -٢ ذ الباحث يع تراتيجيلالتالمي تخدام اس ى اس اعد عل رق تس ه ةط يم بفاعلي  التنظ

   :وھى

  .Mapping Concept عمل خرائط مفاھيمية-١

   Outliningتلخيص مخطط للموضوع  -٢
  

وم -٣ وذج  يق ة الباحث كنم رائط المفاھيمي ل خ درس  Mapping  Conceptبعم ل

 :كما يلي" أنظمة التشغيل "

ي    - ا ھ ذ م ث التالمي رف الباح ة يع رائط المفاھيمي ى  الخ وير وھ ل أو تص تمثي

ة  ين الواحدة بصري أو رسم توضيحي لكيفية ترابط األفكار الھام في موضوع مع

  .، ويعرض لفائدتھا وأھميتھاتھتم بالعالقات بين األفكار و، باألخرى 

  ."أنظمة التشغيل"لدرس واألساسية يز األفكار المفتاحية يمبـت يقوم الباحث   -

نف ي -  ث ص ارالباح رة وي األفك دعم الفك ي ت اھيم الت ة أو المف ار الثانوي دد األفك ح

  .األساسية

  ة أو روابط بين ھذه األفكار مما يكون عالقات بين األفكارشبك أشين -

      :، كما يليلخرائط المفاھيمية يعرض الباحث للتالميذ أمثلة ل -
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ينه واحد من ھذه األشكال  يناقش معھم ھل ما قام به ھو  - اذا وكيف يمكن تحس ، وم

كل ، وم ذا الش تخدام ھ دة اس ا فائ كل ، وم ل ش ى ك تفدنايعن رائط  اذا اس ن الخ م

  .المفاھيمية
  

  :التالميذ تعاونيا  يطلب الباحث من -٤

اة  مع " مكونات وعناصر نظام الحاسب اآللى"لدرس  عمل خرائط مفاھيمية - مراع

  .الخطوات السابقة

  من خرائط، وكيف يمكن تحسينھافيما قاموا به  الباحث التالميذ يناقش -

 .استفادوا من ھذه الخرائط، والصعوبات التي واجھوھاماذا يناقش الباحث التالميذ  -
  

وم  -٥ وذج  يق ل  مخطط الباحث كنم غيل " لموضوع Outliningبعم ة التش "  أنظم

  :فيقوم الباحث بـ

و      - ط ھ أن المخط ذ ب ث التالمي رف الباح وين يع ارصتك ين أفك أو  الت ب

ا بفكرة رئيسة،أو موضوعات معينة  ك  لمث نذل ى م كل فصل في  الصفحة األول

ا يزولتتظھر مخططا مختصرا التي بعض الكتب  ة يلقونھ راء بنظرة تمھيدي د الق

  .بعضالبعضھا بعلى األفكار المفتاحية واألفكار األساسية في الفصل وعالقتھا 

ات    - ة التشغيل ويحدد العالق ار األساسية في درس أنظم يقوم الباحث بتحديد األفك

  .بين األفكار

ه احث التالميذ الب يناقش    -- ام ب ينه ھل ما ق ذيمكن تحس دة استخدام ھ ا فائ ه ، ، وم

  .الطريقة 
  

  :التالميذ تعاونيا  يطلب الباحث من -٦

ل  - ط عم درس  Outliningمخط ى"ل ب اآلل ام الحاس ات وعناصر نظ ع " مكون  م

  .مراعاة الخطوات السابقة
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  تحسينه من مخطط، وكيف يمكنفيما قاموا به  الباحث التالميذ يناقش -

 .، والصعوبات التي واجھوھاا المخططماذا استفادوا من ھذيناقش الباحث التالميذ  -
  

وم   -٧ وذج  يق يةالباحث كنم ار األساس وط تحت األفك داد الخط درس بإع ة  " ل أنظم

  :فيقوم الباحث بـ"  التشغيل

أن      - ذ ب ث التالمي رف الباح ة أو يع ار المفتاحي ت األفك وط تح ع خط وض

اب ھمرات في النص أو الكتاب أسلوب يساعد التعبي ر من الكت  على تعلم قدر كبي

  .يجعل المراجعة والتذكر أسرع كفاءة و

ى    - يه وھ ار األساس ت األفك وط تح ع الخط د وض ذ بفوائ ث التالمي رف الباح يع

  .في ربط المعلومات الجديدة مع المعرفة الموجودة السابقةالتالميذ  ةساعدم

بعض يعرف الباحث ا   - ذ ب ائعة لتالمي اء الش ل وھى و األخط ضع خط تحت ك

  .وأحيانا يضع التالميذ خطوطا تحت معلومات ال صلة لھا بالموضوع نص

  .الخطوط تحت األفكار األساسية بإعداديقوم الباحث   -

ذه   - تفدنا من ھ ك، ھل اس ه، فيناقشھم ھل يمكن تحسين ذل ام ب ا ق يم الباحث م يق

  .عوائق التى واجھتنا أثناء األداءالطريقة كما يجب، ما ال
  

  :التالميذ تعاونيا  يطلب الباحث من  -٨

ية - ار األساس داد الخطوط تحت األفك درس  إع ام الحاسب "ل ات وعناصر نظ مكون

  .مراعاة الخطوات السابقة مع " اآللى

  ، وكيف يمكن تحسينهفيما قاموا به  الباحث التالميذ يناقش -

 .، والصعوبات التي واجھوھا ه الطريقهماذا استفادوا من ھذيناقش الباحث التالميذ  -
  

 :الجلسةيم يتق

ار  - ث  يخت ذ " موضوع الباح ن " النواف ب م ذ ويطل ل تلمي رائط ك ل خ  عم

ة  ل  ومفاھيمي يةو مخطط عم ار األساس داد الخطوط تحت األفك ب  ،إع ويطل

كالباحث  د ذل ه بع اموا ب ا ق دم الباحث امنھم مناقشة بعضھم فيم لمساعدة ، ويق

  .للتالميذ فى القيام بالتلخيص بفاعلية من خالل العناصر السابقة

  السادسةالجلسة 

األدوات  و البحث عن المعلومات كيفية على الميذتالعرف تيأن  - ١:  ف الجلسةاھدأ

 .ةبفاعلي البحث عن المعلوماتعلى  مالتي تساعدھ

  .ةما تعلموه عن عملية البحث بفاعلي الميذالت يطبق أن  -٢



  

- ٢٠٨ 

  حصتان: وقت الجلسة

  :الجلسة إجراءات 

مع توضيح طرق البحث في ( المكتبةللتالميذ مھارات التعامل مع  الباحثيوضح  -١

  )المكتبة باسم الموضوع وسنة النشر واسم المؤلف ومكان النشر

  .ويقوم بعملية البحث عنه في المكتبة موضوعباختيار  كنموذجالباحث يقوم  ٢

  .أول خطوة وأھم خطوة أن نحدد ما نبحث عنه  يعرف التالميذ أن -

يلة  - و وس أن الفھرس ھ ذ ب ة ويعرف التالمي ي المكتب ارس ف ى الفھ ينظر الباحث إل

  .البحث

ة  - ي المكتب ب ف نيف الكت ذ بتص ث التالمي رف الباح ب  يع ى الكت ف يصل إل ، وكي

  .المطلوبة فيھا

ة البحث إليه ، ھل ھو ال وايناقش الباحث التالميذ فيما توصل - ، مطلوب أم يعيد عملي

ة  لة الوثيق ر ذات الص ات غي يح المعلوم ة وتنق ة تنقي ذ بكيفي رف التالمي ويع

 .بالموضوع

وم  -٣ ثيق وذج بت الباح ارات يوضكنم ذ مھ ث ح للتالمي ى عالبح ة  ل بكة الدولي الش

ع البحث   وكيفية البحث عن المعلومات من خالل –اإلنترنت  – للمعلومات مواق

ھرھا  ع  googleوأش ل م ة التعام دم ، وكيفي ادى والمتق ه الع ث في ة البح وطريق

  .بالقراءة والتنقيح وإستخالص المھم منھا ئجواالن

ع  -٤ ذ م وم التالمي ا يق ن خالل اإلنترنت عن موضوع بعضھم تعاوني ة بحث م بعملي

  .يختارونه 

  .لتعلم فريا أو تعاونيا بالبحث على شبكة المعلومات عن موضوع ا لتالميذيقوم ا -٥
  

 :الجلسةيم يقت

ذ ويطلب من windows" النوافذ " موضوع الباحث  يختار   - ل تلمي البحث  ك

وعلى شبكة المعلومات الدولية ، ويطلب منھم مناقشة ، عن ھذا الموضوع فى المكتبة

ة  بعضھم فيما قاموا به بعد ذلك ويقوم المعلم بمساعدة التالميذ فى عملية البحث وتنقي

  .الوثيقة بالموضوع  الصلة ات غير ذالنواتج بحذف ارتھا النواتج وإد

  السابعةالجلسة 

ة المالحظات في مفكره وأھميتدوين  على عرف التالميذ تأن ي -١:  ف الجلسةاھدأ

واألدوات التي بطريقة فعالة،المالحظات بتدوينكيف يقومون و ،ذلك

  على ذلك بفاعليه  تساعد



  

- ٢٠٩ 

  .تدوين المالحظات ما تعلموه عن التالميذ يطبقأن  - ٢
 

  حصتان:  وقت الجلسة
  

  : الجلسة إجراءات 

 :المالحظات في مفكره تدوين للتالميذ أھمية الباحث يوضح -١

رهالمالحظات  تدوين   - يساعد في تنظيم المعلومات بحيث يمكن أن  في مفك

ا  ر مم ه أكب ه موجودة بفاعلي ا بمعرف ا وربطھ يحسن استرجاع يمكن تجھيزھ

  .يعمل على زيادة التركيز والمعلومات، 
  

 :المالحظات تدوين للتالميذ مجموعة من اإلرشادات لتحسين عملية الباحث يذكر -٢

  .ةالمالحظ تدوين كله قبل بداية  الدرسعلى   Skimسريعة لق نظرة أ -

 ).ن ، نصوص، ملخص الفصل، أسئلةاعنو( الدرسالحظ تنسيقات  -

 .وين الرئيسة كتابة صحيحةتأكد من كتابة العنوان وكتابة العنا -

دوين المالحظات دون  - ة ت ي كراس رة(المالحظات ف اريخ، )المفك د الت ع تحدي  م

 .الموضوع، الصفحة

رأه   - ا تق دك عم ا خط أو األحدد ،عبر بمفردات من عن ة ضع تحتھ جزاء الھام

 دوائر

 .صف تتابع األحداث والخطوات واألفكار -

 .وما يتفرع منھا على شكل مخطط ضع في  قائمة الموضوعات األساسية -

 .اذكر تفاصيل كل فكرة أساسية -

 .كون خريطة مفاھيمية لألفكار األساسية وما يتفرع منھا -

ات أو  - ئلة ، مالحظ افة أس ن إض ا م ك الحق ة تمكن وامش فارغ اكن للھ رك أم ات

 .معلومات جديدة كأعمدة لالسترجاع

 .اترك سطور بين الموضوعات الجزئية -

" مھارات استخدام الفأرة" بتدوين مالحظات عن موضوع   كنموذج  الباحث يقوم  -٣

  :فيقوم بالخطوات اآلتية  cornell بطريقة 

ي  - ادات  الت ذكرھم باإلرش دوين المالحظات ،وي دة ت ذ فائ رف  الباحث التالمي يع

  .تساعدھم على تدوين المالحظات

  ھا يرسم الباحث خطا رأسيا من بداية الصفحة إلى نھايت -

 .يضع الباحث مسافة موضحة أو مبينة في الجانب األيسر -



  

- ٢١٠ 

  :يكتب الباحث مالحظاته في الجزء األيمن، كما في الشكل التالي -

  

  

  

اقش  - ق التي يمكن أن الباحث ين ا العوائ ابق، وم دة الخطوات الس ذ فائ ع التالمي م

  .يواجھھا التلميذ، وكيف يمكن التغلب عليھا

وم  -٤ دوين مالحظات عن موضوع با الباحث يق ام بت أرة" لقي ارات استخدام الف " مھ

  :فيقوم بالخطوات اآلتية    paragraph الفقرة بطريقة 

ك الفقرة يعرف  الباحث التالميذ فائدة تدوين المالحظات بطريقة  - ،وكيفية عمل ذل

ل استخدام  ة ب وھى أخذ مالحظات على شكل قطع وال تھتم بأن تكون جمال كامل

ع مخ اتقط ى المعلوم د، تصرة للحصول عل د انتقاال وعن ى موضوع جدي ل إل

  .كتب قطعة جديدة نترك مساحة فارغة ون

  .الفقرة تدوين المالحظات  بطريقة مع التالميذ فائدة الباحث يناقش   -

وم  -٤ دوين مالحظات عن موضوع  الباحث يق ام بت أرة" بالقي ارات استخدام الف " مھ

ة ذ أن وي       T- bar  بطريق ة ضح الباحث للتالمي تخدم T- bar طريق دما  تس عن

يئين ن ين ش ابھات ب روق والتش من خالل قارن بين شيئين ، فھي تساعد على وضع الف

م أكتب مالحظاتك عن كل و ه في طرف من ث د أن تكتب عن ذي تري ضع العنصر ال

  .عنصر 

  

  

ن  -٨ ب الباحث م ا  يطل ذ تعاوني ن موض التالمي ات ع دوين مالحظ ات " وع ت مكون

ى ام الحاسب اآلل ة "   وعناصر نظ ة  cornell بطريق رة و بطريق ة الفق   وبطريق

T- bar     ه  الباحث التالميذ يناقشو ذه الطرق فيما قاموا ب ين ھ ة ب و  ، والمقارن

ا، ، والصعوبات التي واجھوھا ه الطرقماذا استفادوا من ھذ ،وكيف تم التغلب عليھ

  .المساعدة التى استخدموھا ومصادر 

  الثامنةالجلسة 

  تنظيم بيئة التعلم وأھمية ذلكمعنى التالميذ على  عرفتأن ي-١: ف الجلسةاھدأ

 مع تقديم وسائل مساعدة لذلك يقوم التلميذ بتنظيم بيئة تعلمه وكيف

. 

  

  



  

- ٢١١ 

 .عن تنظيم بيئة التعلم تم تعلمه ما ميذ الالت يطبقأن  - ٢

  حصتان: وقت الجلسة

  الجلسة ءات إجرا

يم  -١ ى تنظ اعدھم عل م يس ه بھ ة محيط ن بيئ ولھم م ا ح ل م ذ ھ أل الباحث  التالمي يس

وماذا تعنى يساعد  الباحث التالميذ علي إجاباتھم عن ھذا السؤال ؟ ويناقش  تعلمھم

 .وكيف ذلك دوماذا تعنى ال يساع، على التعلم 
  

 .ي زيادة تنظيمھم للبيئةمجموعة من المقترحات تساعد التالميذ ف الباحثيقدم -٣

ا  وقسمھاجمع أدواتك كلھا في مكان واحد  - ه  سوفإلى قسمين األول م ا و تفعل م

  :سجل ذلك كما في الشكل التاليفعلته 

  

  

  

  

ك ك   -  زل وسجل ذل ه في المن ا فى مكون   قائمة لما تؤديه في المدرسة ولما تؤدي

  الشكل 

  

  

  

  .ا  والتساعدك على التعلم بصورة أفضلاستبعد األشياء التى تؤديھ  -

  .نظم شنطة الكتب ودوالبك مع بداية كل أسبوع   -

  كل ليلة قبل النوم جمع كتبك في حقيبتك وتأكد أن كل واجباتك قد قمت بھا -

  .اختار البيئة أو المكان الذي تجلس فيه وحاول أن تنظمه  -

 .حاول أن تقلل عوامل التشويش أو تستبعدھا  -

 .م المواد التي تذاكرھا على وقتك المتاح للمذاكرةقس  -

   التاسعةالجلسة 

مالحقة الذات وأھمية ذلك على معنى  علىعرف التالميذ تي -١:ف الجلسةاھدأ

األدوات التي يمكن أن على عرف التالميذ تي،وعملية التعلم 

  .مالحقة الذاتل يستخدموھا

 .الذاتمالحقة ما تمم تعلمه عن أن يطبق التالميذ  .- ٢

 

  في المنزلفعله تما   في المدرسةفعله تما 

 



  

- ٢١٢ 

  .حصتان : وقت الجلسة
  

  : الجلسة إجراءات 

 .للتالميذ مفھوم مالحقة الذات  الباحث يقدم - ١

ى أدائك،  - اء عل اب بن أة أو العق ا ھو مالحقة الذات ھي أن تختار بنفسك المكاف كم

  .مفھوم النفس اللوامة 

  .وھذا يمكن أن يساعد في زيادة الدافعية لتحقيق أھدافك  -

أ -  ة، إن المكاف ياء مادي ا أش دة فة ليست دائم ود بالفائ ى يع افز ذو معن ار الح اختي

يرا  افز قص ون الح اة أن يك افز،مع مراع ة كح طة ترفيھي تخدام أنش ك و اس علي

  .له نتائج إيجابية لألھداف القصيرة وأكبر لألھداف طويلة المدى
  

 :يوضح المدرب مثال على مالحقة الذات - ٢

ات اخ    - ي درج ر الباحث ف ى ينظ ن حصل عل ھر  وم ار الش ة  تب ة النھائي الدرج

  .رمزيه الباحث بحافز فيكافأ

ذي حصل     - ر ال ا التغي اذا تشعر، وم يناقش الباحث التلميذ الحاصل على الحافز م

  .لك 

افز     - ون الح ه ، وضرورة  أن يك افز وأھميت ي الح ذ ف ة التالمي اقش الباحث بقي ين

  ذاتيا ،

دم كل تلميذ يكافأ نفسه     - رة ق و بأخذ راحة أو لعل ك دم ول دما يجيب أو يتق أو عن

  .القيام برحلة ما 
  

  يوضح المدرب للتالميذ متى يقومون بمالحقة ذاتھم- ٣ 

  مالحقة الذات تكون عند االنتھاء من تحقيق ھدف،  -

  .العقاب عندما ال تكمل إنجاز ھدفك   -

ن -٤ ث م ب الباح ل  يطل ذ  لتك أة عمي ه بالمكاف ة ذات ه  مالحق ام ب ابي ق اط إيج ى نش ل

  .بصورة جيدة ىوبالحرمان من شيء عندما ال يؤد

  العاشرةالجلسة 

ة  علىعرف التالميذ تيأن   -١:ف الجلسةاھدأ ذكر أھمي وتويالتسميع والت ى  ا عرف عل

  . أفضلبطريقة التسميع والتذكر طرق  وأدوات تساعد على 

ه أن  يطبق التالميذ ما ت - ٢ ى من طرق  وأدوا م تعلم  ت تساعد عل

 .التسميع والتذكر



  

- ٢١٣ 

  حصتان: وقت الجلسة

  : الجلسة إجراءات 

  في الجلسة السابقة؟  تعلمنا وعرفناماذا : يبدأ الباحث بسؤال  - ١

  .يستمع الباحث إلجابات التالميذ     -

ي    - ذ   يعلق عل ات التالمي انية محدودة السعة  وإجاب ذاكرة اإلنس م أن ال ذكر لھ ي

ه فى الجلسة المعلومات فيھا والبد من تنظيم  ا تعلم بعض م ذا سبب نسيان ال وھ

  .السابقة

ھل    - دم الباحث لطرق  تس ات يق ترجاع المعلوم ذاكرة  اس ن ال ذ م ر ،وھ ا يظھ

ات و ي تثبيت المعلوم ة  التسميع ودوره ف تخدام طرق تحسن أھمي ذكر ، واس الت

  .منه

  

اھھملمس الباحث  مناقشة بھا مجموعة من األسئلة م ديق -٢ ادة انتب  اعدة التالميذ في زي

 .للتسميع والتذكر

  . يقل تركيزككم من الوقت تقضيه في المذاكرة قبل أن    -

ين     - ا يتع ين م ز ب كيف تنظم انتباھك ومتى تكون على وعى بما تقرأ وكيف تمي

 .فھمه وما يمكن قراءته فقط

  نشاطا ؟  أي األوقات خالل اليوم تكون ذاكرتك أكثر   -

 ما ھي نقاط القوة والضعف في ذاكرتك ؟   -

 .عمليات المعرفيةالفي عالقتھا ب كيف  تنظم ذاكرتك    -

ز    - ما ھي النقاط أو الموضوعات الصعبة التي تحتاج إلى نوع خاص من التجھي

ة ذكر  والمعالج ات (والت طلحات  –التعريف ماء  –المص ومات  –األس  –الرس

  .) النظريات  -األرقام 

  

ذ بطرق  الباحث  يعرف -٣ اعديمكن أن التالمي ى  ھمتس ذكر   التسميع تحسينعل والت

   :وھى

  .  Mnemonicsمعينات الذاكرة   -

  . PQ4R طريقة  إعادة السرد والتسميع  -

  .  Rehearsal Strategiesالسرد والتسميع الصم    -

  



  

- ٢١٤ 

درس  Mnemonicsمعينات الذاكرة الباحث كنموذج  باستخدام يقوم   -٤ التعامل  " ل

  :فيقوم الباحث بـ"  مع سطح المكتب

رات ي وأنه  معين الذاكرةتوضيح معنى   - ط الفق شتمل على التصور البصري ورب

 يساعد على تنظيم المعلومات في أنماط مألوفة بحيث يكون من السھلل  باألماكن

  استرجاعھا 

ث أن  - ح الباح ذاكرة يوض ات ال ل معين ى تعم وين عل يالتتك ة ل تمث ياء عقلي ألش

  ، مادىواألحداث أو المواقف التي ليس لھا وجود 

ربط  و مفاتيح الكلمات يوضح الباحث أن معين الذاكرة يشتمل على  -  ى ال تشير إل

ا،  ة السابق تعلمھ ين الكلمات المألوف ا وب راد تعلمھ ة الم ر المألوف ين الكلمات غي ب

  األماكن الطبيعية تقوم على ربط الفقرات بسلسلة من و ربط الفقرات باألماكنو

ين مجموعة الكلمات  اقصصالتلميذ يكون والتوليف القصصياستراتيجية و ربط ب ت

  .وتذكرھا بحيث تؤلف ھذه الكلمات مع بعضا البعض قصة ذات معنى

تراتيجية و ىاس روف األول ب الح راد  تراكي ة ي ل كلم ى ك رف األول ف ذ الح ويأخ

وان الطيف أو ، حروفحفظھا وتذكرھا واشتقاق كلمة أو جملة من ھذه ال ثال أل فم

  . ROYGBIVقوس    قزح 

  . المكتبيقوم الباحث كنموذج بعمل معينات للذاكرة لدرس سطح  -

 

  :كا يلى كيفية تطبيقھاللتالميذ ويعرفھم   PQ4R بتقديم طريقةيقوم الباحث  -٥

ة  - ذ أن طريق تخدم  PQ4R يعرف البحث التالمي ظ تس ى حف ذ عل اعد التالمي لتس

ذكر م رأووت رف نا يق ى  P(Preview)، وح ة عل رة تمھيدي اء نظ اه إلق معن

ئلة  Q (Question)الموضوع وقراءة معالمه األساسية ، والحرف ى طرح أس يعن

ـ 4Rوالعنصر  ا ب دأ كل منھ ع كلمات تب رأ   Rيتألف من أرب ، وتصور  Readاق

ريا  مع reflectبص ع recite، وس ذ  review، وراج ع التلمي ك يتب ق ذل ولتطبي

  :لخطوات اآلتيةا

راء  – ١ ار ، وإق اوين األساسية األفك ى العن ة ، انظر إل راءة تمھيدي إقرأ الموضوع ق

  .الملخص وتنبأ  بما سيتناوله الموضوع 

دم  – ٢ د يق ئلة ق اوين وأطرح أس ية والعن ار األساس ي الموضوعات أو األفك ر ف انظ

  .المتن إجابات عليھا 

  ألساسية وابحث عن إجابات من األسئلة المفروضة أقرأ المادة ، وانتبه لألفكار ا – ٣
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فكر وتصور وأنت تقرأ كون صور بصرية من المتن أو النص وحاول أن تربط  – ٤

  .المعلومات الجديدة في النص بما تعرفه من قبل 

ا دون النظر  – ٥ بعد القراءة تسمع بصوت عال بأن تجيب على األسئلة التي طرحتھ

وائم ترجع ق اب واس ى الكت ا  إل تن إم ي الم ة ف ة المنظم ائق الھام ار أو الحق األفك

  .بصوت عال أو على نحو صامت

ة  – ٦ رة ثاني م تجيب  م ك ضروريا ث مراجعة المادة بأن تعيد قراءتھا حين يكون ذل

  .  عن األسئلة التي طرحتھا

  

    Rehearsal Strategies الصم  السرد والتسميععيوب بالتالميذ  الباحث يعرف  -٦

رف ا ذ يع ث التالمي ن  لباح را م دم كثي تلفظ ال يق رار أو ال رد التك اعدةإن مج ،  المس

األفكار في كتاب إذا قرأه بصوت مرتفع  فالتلميذ ال يستطيع أن يتذكر جميع الكلمات أو

.  

  

  .تكوين معينات للذاكرة لدرس  نظام التشغيل تعاونيامن التالميذ يطلب الباحث  -٧

  

 :الجلسةيم يقت

ار   - أرة" موضوع باحث ال يخت ارات الف ن "  مھ ب م ذ ويطل ل تلمي وين  ا ك تك

د ، عن ھذا الموضوع معينات للذاكرة  ه بع اموا ب ا ق ويطلب منھم مناقشة بعضھم فيم

  .ذلك

  

  

  ةالحادية عشرالجلسة 

 التالميذ بمعنى مراجعة السجالت وأھميتھا الباحثيعرف أن  - ١: ف الجلسةاھدأ

  .يقومون بذلكوكيف 

قأن  -٢ وم   يطب ن مفھ وه ع ا تعلم ذ م جالت التالمي ة الس مراجع

 .بفاعلية

  حصتان: وقت الجلسة

  الجلسة إجراءات 
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ة  تنوع فمنھا  ةالمراجع أن يوضح المدرب للتالميذ  -١ وم، مراجع ة خالل الي مراجع

  .االمتحانومراجعة قبل  أثناء الدراسة
  

ى  – ٢ وم ويعط الل الي ة خ ى المراجع ذ معن درب للتالمي ح الم ن يوض ة م مجموع

  :التعليمات توضح أنه البد أن تكون المراجعة مستمرة خالل اليوم للتأكد من أن 

  تستطيع أن تقرأ ما كتبتهو واضحةالتى دونتھا  المالحظات .  

  ھل توجد كلمات تبحث عن أسئلة  

 ھل توجد أشياء يجب أن تركز عليھا بسبب أھميتھا  

 ھل توجد أشياء مما كتبناه ال يفھم  

  او إسأل زمالئك عما لم تفھمه المعلمذلك إسأل وإذا وجد.  
  

  المراجعة أثناء الدراسة من خالل األسئلة اآلتية معنىيوضح المدرب للتالميذ  – ٣

 ما ھي النقاط األساسية في المالحظات التي يمكن أن تساعدك.  

 متى تقوم بالمراجعة أثناء الدراسة.  

  ماذا سوف تستفيد من المالحظات  

 ف فيه مالحظاتك إعمل اختبارا ؟ أدخل في منافسةأكتب مقاال يوظ.  

 استفيد من المالحظات في فھم الكتاب المدرسي وفى فھم بموضوع التالي ؟  

  احكم على استخدامك ، قرر ھل تريد المراجعة في نھاية الدراسي  

 ھل تراجع لمدة نصف ساعة يوميا في أسبوع االمتحانات.  
  

ذ  -٤ ة يطلب الباحث من التالمي ةالوحدة مراجع اھھمويوجه ،  الثاني للمالحظات  انتب

  .ويساعدھم على إتمام ذلك كيفية أدائھم للمراجعة فيويناقشھم ، السابقة 

  

   

  ةالثانية عشر الجلسة

أثناء  لتعلم لخطوات التنظيم الذاتي على التالميذ  يتعرفأن  - ١: ف الجلسةاھدأ

  .  برنامج الرسامتعلمھم ل

استخدام  أثناء  للتعلم الذاتيالتنظيم ات أن يطبق التالميذ خطو - ٢

  .برنامج الرسام 

  حصتان: وقت الجلسة

  : الجلسة إجراءات
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  :يناقش الباحث التالميذ فى خلفياتھم المعرفية عن برنامج الرسام، من ناحية  -١

  ھو برنامج الرسام ؟ ما )١

  برنامج الرسام ؟ نشغلكيف  )٢

  ماذا يمكن أن نعمل باستخدام برنامج الرسام؟ )٣

  ومم تتكون نافذته؟ برنامج الرسام؟يعمل يف ك )٤

ذا العمل   ه عن ھ اذا أعرف ى م د أن أرجع عل ل أداء أي عمل الب ه قب رفھم أن م ، فيع ث

اب د من  أستفسر عن ھذا العمل  من معلم أو زميل أو والد أو من كت اذا والب ة م معرف

  .، ثم يعرض الباحث للنقاط السابقة بالتوضيح وكيف أسأل عنه  ل عنهسأأ

  

وم " رسم مثلث "  الباحث نشاطا عن  يقدم -٢ ام، فيق امج الرس   الباحثباستخدام برن

  :المھمة كما يلي  أداء بنمذجة

  ،حدد ما ھو الھدف؟ معرفة الھدف ھىيعرف الباحث التالميذ أن أول خطوة  -١

  ، ببرنامج الرسام" رسم مثلث" في ھذا المثال الھدف ھو    -  

  :طوة التالية ھي أن أفھم الھدف يوضح الباحث أن الخ -٢

فيناقش معھم الھدف ، مم يتكون المثلث؟ وكيف يرسم؟، ما ھي طريقة الرسم   - 

  .ببرنامج الرسام

  .يوضح الباحث للتالميذ أن الخطوة التالية ھي  تجزأة  الھدف -٣

في ھذا المثال يجزأ  رسم المثلث إلى رسم كل ضلع من  أضالع المثلث  -     

  .برنامج الرسام  باستخدام

  يعرف الباحث  التالميذ أن الخطوة التالية تحديد  الطرق المتاحة ألداء المھمة  -٤

م    -    ة الرس رق عملي ي ط ا ھ ال م ذا المث ي ھ ة ، ف ي األدوات المتاح ا ھ وم

  لعملية الرسم في برنامج الرسام؟

ن، ويعرض ألدوات برنامج الرسام     امج الرسم م أشرطة  وأداة الرسم فى برن

  األدوات

  يعرف الباحث التالميذ أن الخطوة التالية ھي تحديد معايير النجاح ألداء المھمة -٥

تقيم، وأن يكتمل      -     في ھذا المثال معيار النجاح ھو رسم كل جزء كخط مس

  .الشكل كمثلث 

  "الرسم " يعرف الباحث  التالميذ أن الخطوة التالية ھي األداء  -٦
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المثال يستخدم الباحث األداة المناسبة ويرسم كل ضلع ، ويكون  في ھذا -     

 .مثلث 

  يعرف الباحث التالميذ أن الخطوة التالية ھي تقييم األداء -٧

وب فكيف     -       ان ھو المطل إذا ك فيقارن الشكل الذي رسم بالھدف المطلوب ف

و ن ھ م يك ل ، وإن ل كل أفض م بش ة ويرس ن أداء المھم ن م ن أن يحس  يمك

ه  رى أن ن ي اعدة م ب مس ھا ويطل كلة ، ويشخص ن المش ث ع وب  فيبح المطل

أن  م ، أو من مصدر خارجي ك ه ، أو من المعل يستطيع  مساعدته من زمالئ

  .يراجع الكتاب المدرسي مرة أخرى 

ة  -٨  ى نوت ة ف ارة بفعالي ول للمھ ا للوص ي اتبعھ وات الت ث الخط ص الباح يلخ

  .مالحظات

ه يعرف  الباحث التال -٩   ا توصل إلي ادة استخدم م ة ھي إع ميذ أن الخطوة التالي

  .-ويعيد نفس الخطوات السابقة، في عملية الحقه

  

ع "  الباحث من التالميذ القيام بنشاط   يطلب-٣ ام، " رسم مرب امج الرس باستخدام برن

وم  ذفيق ابقة  التلمي وات الس ي الخط ذ ف اقش الباحث التالمي ة ، وين أداء  المھم ا  ،ب كم

  :كما يلي، باستقاللدھم على أداء المھارة يساع

  معرفة الھدف ،يحدد التلميذ ما ھو الھدف؟: أول خطوة  -١

  ، ببرنامج الرسام" رسم مربع" في ھذا المثال  -   

  :الخطوة التالية ھي فھم الھدف  -٢

ة    -  ي طريق ا ھ م؟، م ف يرس ع؟ وكي ون المرب م يتك دف ، م ذ الھ يشرح التلمي

  .لرسامالرسم ببرنامج ا

  .الھدف  تجزأة الخطوة التالية ھي   -٣

ع   -     في ھذا المثال يجزأ  التلميذ الھدف إلى رسم كل ضلع من أضالع المرب

  .باستخدام برنامج الرسام

  الخطوة التالية تحديد  الطرق المتاحة ألداء المھمة  -٤

ة الرسم    -  ا ھي طرق عملي ا ھي، في ھذا المثال  يحدد التلميذ م األدوات  وم

  المتاحة لعملية الرسم في برنامج الرسام؟

ام -     امج الرس رض ألدوات برن ن ، ويع م م امج الرس ى برن م ف وأداة الرس

  أشرطة األدوات
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  يحدد  التلميذ معايير النجاح ألداء المھمة -٥

تقيم، وأن يكتمل     -      في ھذا المثال معيار النجاح ھو رسم كل جزء كخط مس

  .الشكل كمربع 

  .يؤدى التالميذ عملية الرسم   -٦

ا باستقالل عن الباحث  األداة المناسبة   -    ذ فردي في ھذا المثال يستخدم التلمي

 .ويرسم كل ضلع ، ويكون مربع 

وب ،يقيم التلميذ أدائه  -٧ ذي رسم بالھدف المطل ارن الشكل ال ان ھو  ، فيق إذا ك ف

ن  ن أن يحسن م ذ كيف يمك رر التلمي وب فيق كل المطل م بش ة ويرس أداء المھم

وب  فيبحث عن المشكلة ، ويشخصھا ويطلب  أفضل ، وإن لم يكن ھو المطل

م ، أو من  ه ، أو من المعل ه يستطيع  مساعدته من زمالئ رى أن مساعدة من ي

  .مصدر خارجي كأن يراجع الكتاب المدرسي مرة أخرى 

ص ا -٨ ارة بفعالليلخ ول للمھ ا للوص ي اتبعھ وات الت ذ الخط ة تلمي ى نوت ة ف ي

  .مالحظات

ه  -٩  ة الحق ي عملي ه ف ل إلي ا توص تخدم م ا اس ذ فردي د التلمي س ، يعي د نف ويعي

  . الخطوات السابقة

  

  :التقويم

زل "  القيام بنشاط  ميذكل تل الباحث من   يطلب امج " رسم من باستخدام برن

اھمة  بنفسه دون مساعدة من الباحث، بأداء  الم التلميذالرسام، ليقوم  قش وين

ذا النشاط ى ھ ذ بعضھم بعضا ف اعد التالمي ، وفى حال وجود صعوبات يس

  .التغلب عليھاالتالميذ على 

  

   ةعشر ةالثالث الجلسة

  : ھدف الجلسة

ى التالميذ  يتعرفأن  -١ ذاتي عل تعلم لخطوات التنظيم ال امج  من  ل برن

  .  الدفتر  

وات -٢ ذ خط ق التالمي تعلم أن يطب ذاتي لل يم ال ت التنظ امج باس خدام  برن

  .الدفتر 

  حصتان: وقت الجلسة
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  : الجلسة إجراءات 

  :، من ناحية الدفترخلفياتھم المعرفية عن برنامج  فييناقش الباحث التالميذ -١

  ؟الدفترھو برنامج  ما -

  ؟الدفتربرنامج  نشغلكيف  -

  ؟الدفترماذا يمكن أن نعمل باستخدام برنامج  -

  تكون نافذته؟ومم ت ؟الدفتربرنامج يعمل كيف  -

م  ل  ث ذا العم ن ھ ه ع اذا أعرف ى م ع عل د أن أرج ل الب ل أداء أي عم ه قب رفھم أن فيع

م يعرض الباحث  اب ، ث د أو من كت ل أو وال م أو زمي ذا العمل من معل أستفسر عن ھ

  .للنقاط السابقة بالتوضيح

  

 ١٦ببنط     خيركم من تعلم العلم وعلمـه -كتابة نص "  الباحث نشاطا عن  يقدم -٢

ه أحمر وموضوع في وسط الصفحة  باستخدام " مع وضع خط تحته مثقل ولون كتاب

  :المھمة كما يلي  أداء بنمذجة  الباحثبرنامج الرسام، فيقوم 

  حدد ما ھو الھدف؟.معرفة الھدف : يعرف الباحث التالميذ أن أول خطوة -١

  ، ببرنامج الدفتر" كتابة نص " في ھذا المثال   -  

  احث أن الخطوة التالية ھي فھم الھدف ،يوضح الب -٢

ر  -    ة  تغيي ا ھي طريق ل؟، م نص؟ وكيف يظل ة ال م الھدف ، كتاب فيناقش معھ

  .بنط الكتابة  ولونھا ببرنامج الدفتر

  .يوضح الباحث للتالميذ أن الخطوة التالية ھي  تجزأة  الھدف -٣

م  -     ى النص  في ھذا المثال يجزأ  كتابة النص إلى كتابة النص ث ات عل العملي

  .باستخدام برنامج الدفتر

  يعرف الباحث  التالميذ أن الخطوة التالية تحديد  الطرق المتاحة ألداء المھمة  -٤

ة ، في ھذا المثال ما ھي طرق عملية الكتابة   -   وما ھي األدوات المتاحة لعملي

  الكتابة واستخدام أشرطة األدوات في برنامج الدفتر؟

  . ألدوات برنامج الدفتر ويعرض -    

اح ألداء  -٥ ايير النج د مع ي تحدي ة ھ وة التالي ذ أن الخط ث التالمي رف الباح يع

  المھمة،

ى، وأن  -         كله المعط ى ش نص ف ة ال و كتاب اح ھ ار النج ال معي ذا المث ي ھ ف

  .يكتمل    التنسيق 
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  "الكتابة " يعرف الباحث  التالميذ أن الخطوة التالية ھي األداء  -٦

وم   -     نص ، ويق ب ال بة ويكت ث األداة المناس تخدم الباح ال يس ذا المث ي ھ ف

 .بالتنسيقات

  تقييم األداءيعرف الباحث التالميذ أن الخطوة التالية ھي  -٧

وب فكيف     -       ان ھو المطل إذا ك وب ف فيقارن النص الذي كتب بالھدف المطل

كل أفض م بش ة ويرس ن أداء المھم ن م ن أن يحس و يمك ن ھ م يك ل ، وإن ل

ه  رى أن ن ي اعدة م ب مس ھا ويطل كلة ، ويشخص ن المش ث ع وب  فيبح المطل

أن  م ، أو من مصدر خارجي ك ه ، أو من المعل يستطيع  مساعدته من زمالئ

  .يراجع الكتاب المدرسي مرة أخرى 

ه  -٨   يعرف  الباحث التالميذ أن الخطوة التالية ھي إعادة استخدم ما توصل إلي

  .ويعيد نفس الخطوات السابقة، الحقه في عملية

ة -٩ ارة بفعالي ول للمھ ا للوص ي اتبعھ وات الت ث الخط ص الباح ة  يلخ ى نوت ف

  .مالحظات

  

إن هللا يحب إذا عمل أحدكم كتابة جملة  "  الباحث من التالميذ القيام بنشاط   يطلب-٣

ه ال أن يتقن وم "   عم دفتر، فيق امج ال تخدام برن ذباس أداء  ال التلمي اقش ب ة ، وين مھم

ارة باستقالل،الباحث التالميذ في الخطوات السابقة ى أداء المھ ا يساعدھم عل ا  ، كم كم

  :يلي

  معرفة الھدف ،يحدد التلميذ ما ھو الھدف؟: أول خطوة  -١

  ، ببرنامج الدفتر" الكتابة للنص" في ھذا المثال  -   

  الخطوة التالية ھي فھم الھدف ، -٢

ة التنسيق يشرح التلميذ ال -    ا ھي طريق ھدف ، كتابة النص؟ وكيف ينسق؟، م

  .ببرنامج الدفتر

  .الخطوة التالية ھي  تجزأة  الھدف -٣

امج  -     تخدام برن نص  باس ة ال ى كتاب دف إل ذ الھ زأ  التلمي ال يج ذا المث ي ھ ف

  .وإجراء التنسيقات  الدفتر،

  الخطوة التالية تحديد  الطرق المتاحة ألداء المھمة  -٤

يق    -   ة والتنس رق الكتاب ي ط ا ھ ذ م دد التلمي ال  يح ذا المث ي ھ ي ، ف ا ھ وم

  األدوات المتاحة لعملية الكتابة، والتنسيق في برنامج الدفتر؟



  

- ٢٢٢ 

دفتر  -    امج ال دفتر من ، ويعرض ألدوات برن امج ال ى برن وأداوات التنسيق ف

  أشرطة األدوات

  يحدد  التلميذ معايير النجاح ألداء المھمة -٥

وب، وأن يكتمل     -      ا ھو مطل في ھذا المثال معيار النجاح ھو كتابة النص كم

  .النص 

  " الكتابة" يؤدى التالميذ عملية   -٦

ا باستقالل عن الباحث  األداة المناسبة   -     في ھذا المثال يستخدم التلميذ فردي

 .و يكتب النص وينسقه، ويكون النص المطلوب 

ذ أدائ -٧ يم التلمي و يق ان ھ إذا ك وب ف دف المطل ب بالھ ذي كت نص ال ارن ال ه   فيق

ة ويرسم بشكل  المطلوب فيقرر التلميذ كيف   يمكن أن يحسن من أداء المھم

وب  فيبحث عن المشكلة ، ويشخصھا ويطلب  أفضل ، وإن لم يكن ھو المطل

م ، أو من  ه ، أو من المعل ه يستطيع  مساعدته من زمالئ رى أن مساعدة من ي

  .رجي كأن يراجع الكتاب المدرسي مرة أخرى مصدر خا

ه -٨   ة الحق ي عملي ه ف ل إلي ا توص تخدم م ا اس ذ فردي د التلمي س ، يعي د نف ويعي

  .الخطوات السابقة

  .يلخص التلميذ الخطوات التي اتبعھا للوصول للمھارة بفعالية -٩

  :التقويم

ام بنشاط   يطلب ة حديث  "  الباحث من التالميذ القي أنفسكم حاسبوا كتاب
ل أن تحاسبوا ودين وسبعة صفوف  قب ذاكرة من عم " ووضع جدول للم

بأداء  المھمة  بنفسه دون مساعدة من  التلميذباستخدام برنامج الدفتر، ليقوم 

  .الباحث

   ةعشر ةالرابع الجلسة

والنوافذ فيھا ،  على الوسائط فائقة التشعبالتالميذ  يتعرفأن  -١ :ف الجلسةاھدأ

  .ستفادة منھاواإل اعدة وكيفية  استخدامھاواألدوات المس

ذاتيالتنظيم  إستراتيجيات أن يطبق التالميذ  -٢ تعلم  ال تعلم لل اء ال أثن

  .من الوسائط فائقة التشعب ذاتيا 

  . حصتان:  وقت الجلسة

  :الجلسة إجراءات 
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ة التشعب ات ماستخديعرض الباحث ا – ١ امج الوسائط فائق ذ الموجودة برن و النواف

ي ال تخدم ف ف تس امج وكي ي البرن اعدة ف ائل المس رض الوس امج ويع دة ، برن وفائ

  .استخدامه

تخدم  -٢ ف يس عب ويوضح كي ة التش ائط فائق تخدام الوس وذج باس وم الباحث كنم يق

  .للتعلم مع برنامج الوسائط فائقة التشعب الذاتياستراتيجيات التنظيم 

وتر واستخدام حسب يطلب الباحث من التالميذ تعاونيا أو فرديا  -٣ التمكن من الكمبي

تعلم  ائط ب دةالوس ث  الوح اقش الباح م ين ى ث ب اآلل ر الحاس ى عناص ى وھ  األول

  :فى التالميذ 

وف ي - ي س دافھم الت عون لأھ درسس م ال ن تعل ا م يم و و  تحقيقھ اظالتنظ  االحتف

ات دوين المالحظ جالت وت ذات و و بالس ة ال جالت مالحق ة الس ف ، مراجع وكي

ذاتيظيم بالتنيقومون  تعلم من  ال ة التشعب لل ذة ال باستخدام خالل الوسائط فائق ناف

ذة  األخرىمن خالل النوافذ  التنظيمية وكيف يقومون بذلك ات وناف ذة المحتوي ، ناف

  .المصطلحات ، ونافذة الفھارس

وا من يساعد الباحث التالميذ  - م يتمكن ذين ل ة التشعب ال تعلم من الوسائط فائق في ال

  . ھاتطبيق اإلستراتيجيات من خاللمن الوسائط فائقة التشعب واالستفادة 

  :يميالتق

ام بنشاط   يطلب ذ القي امج "  الباحث من التالمي م برن دفتر،  تعل من خالل ال

بأداء  المھمة  بنفسه دون مساعدة من  التلميذيقوم و، الوسائط فائقة التشعب 

  .الباحث

  
  

   ةعشرالخامسة  الجلسة

  

النوافذ فيھا ، على الوسائط فائقة التشعب والتالميذ  يتعرفأن  -١ :ف الجلسةاھدأ

  .كيفية  استخدامھا واالستفادة منھاواألدوات المساعدة و

أثناء التعلم من التنظيم الذاتى للتعلم ستراتيجيات أن يطبق التالميذ ا - ٢

  .الوسائط فائقة التشعب ذاتيا 

  حصتان:  وقت الجلسة

  :الجلسة إجراءات 
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برنامج الوسائط فائقة التشعب ات ماستخداش الباحث التالميذ فيما تعلموه من ناقي - ١

امج وكيف  امج ويعرض الوسائل المساعدة في البرن و النوافذ الموجودة في البرن

  . استخدامهتستخدم وفائدة 

درسقاموا بالتالميذ في أھدافھم التي  الباحثيناقش  -٢ م ال من األول  تحقيقھا من تعل

  .بذلك وا ماالبرنامج  التنظيمية وكيف ق خالل نافذة

بذلك من  امواستخدموھا وكيف قاستراتيجياتھم  التي ا في التالميذ  الباحثيناقش  -٣

  .خالل برنامج الوسائط فائقة التشعب

اقش  -٤ ثين ي  الباح ذ ف امج  التالمي ذ البرن الل نواف ن خ م م ذة تعلمھ رى كناف األخ

  .وكيف قاموا  بذلكالفھارس  نافذةالمحتويات ، ونافذة المصطلحات ، و

تعلم من الوسائط  -٥ ذين يواجھون صعوبات فى ال يقدم الباحث المساعدة للطالب ال

  فائقة التشعب

يطلب الباحث من  التالميذ القيام  بتعلم فردي من الوسائط فائقة التشعب للوحدة   - ٦

  .الثانية

  

  

  

  

  

  

  

  

   ةعشرالسادسة  الجلسة

  

واجھة التالميذ  التيالباحث على أوجه الصعوبات  يتعرفأن  -١:ف الجلسةاھدأ

  .ويناقش معه كيفية التغلب عليھا

تعرف الباحث على ما حققه التالميذ من تعلمھم بالوسائط فائقة أن ي - ٢

  . التشعب

  حصتان:  وقت الجلسة

  :الجلسة إجراءات 
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ن ا – ١ وه م ا تعلم ذ فيم ث التالمي اقش الباح تخدين ائات ماس امج الوس ة برن ط فائق

امج ويعرض التشعب  ي البرن ودة ف ذ الموج ن و النواف تم م ى واجھ للصعوبات الت

  .البرنامج وكيفية التغلب عليھا
  

ة التشعب للوحدة  -٢ يطلب الباحث من  التالميذ القيام  بتعلم فردي من الوسائط فائق

  .الثالثة
  

دم  -٣ ذ  الباحثيق تعلم  امقياسللتالمي ذاتي لل ا - للتنظيم ال رفھم  -البعدى س القي ويع

 .كيف يقومون باإلجابة على المقياس
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  *أعضاء هيئة التدريس بالجامعاتمن أسماء السادة المحكمين 
  جهة العمل  الوظيفة  االسم  م

نفس   الشوربجى دأبو المج  ١ م ال تاذ عل أس
  التربوي المساعد

ة  ة  التربي ة  –كلي جامع
  الزقازيق

نفس  الشناوي  مالشناوي عبد المنع  ٢ م ال تاذ عل أس

  التربوي

ة  ة  التربي ة  –كلي جامع

  الزقازيق

نفس   ادل محمد العدلع  ٣ م ال تاذ عل أس

  التربوي

ة  ة  التربي ة  –كلي جامع

  الزقازيق

نفس   طاحون  حسن  حسين   ٤ م ال تاذ عل أس

  التربوي المساعد

ة  ة  التربي ة  –كلي جامع

  عين شمس

اھج وطرق   شكري سيد أحمد  ٥ تاذ المن أس

  التدريس

ات  ومي لالمتحان ز الق المرك

  والتقويم التربوي

نفس   موسى حافاروق عبد الفت  ٦ م ال تاذ عل أس

  التربوي المتفرغ

ة  ة  التربي ة  –كلي جامع

  الزقازيق

نفس   محمد أحمد دسوقي  ٧ م ال تاذ عل أس

  التربوي  المتفرغ

ة  ة  التربي ة  –كلي جامع

  الزقازيق

حة   محمد أحمد سعفان  ٨ اعد الص تاذ مس أس

  النفسية

ة  ة  التربي ة  –كلي جامع

  الزقازيق

تاذ ع  مصطفى محمد كامل  ٩ نفس أس م ال ل

  التربوي المتفرغ

ة  ة  التربي ة  –كلي جامع

  طنطا

نفس   نبيل محمد زايد١٠ م ال تاذ عل أس

  التربوي المساعد

ة  ة  التربي ة  –كلي جامع

  الزقازيق

نفس   نصر محمود صبري١١ م ال درس عل م

  التربوي

ة  ة  التربي ة  –كلي جامع

  الزقازيق

نفس   وليد السيد خليفة١٢ م ال درس عل م

  التربوي

ة  ة  كلي ة األزھر –التربي جامع

  فرع تفھنا األشراف

اھج وطرق   ھشام حبيب الحسيني١٣ تاذ المن أس

  التدريس المساعد

ات  ومي لالمتحان ز الق المرك

  قسم البحوث –والتقويم التربوي 

  روعي الترتيب األبجدي في كتابة أسماء السادة المحكمين

  *من المعلمين بالمدارس أسماء السادة المحكمين 
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  جهة العمل  الوظيفة  سماال  م

  مدرسة الحلميه اإلعدادية الحديثة بنين  مدير إدارة مدرسيه  ىأحمد عبد الھاد  ١

  مدرسة بحطيط اإلعداديه المشتركة  مدير إدارة مدرسيه  السيد حسن العساسى  ٢

  مدرسة الحلميه اإلعدادية الحديثة بنين  مدير إدارة مدرسيه  السيد طنطاوى  ٣

  مدرسة الحلميه اإلعداديه بنات  مدير إدارة مدرسيه  حسنين محمد دعبد الحمي  ٤

  مدرسة القرين الثانويه بالقرين  مدير إدارة مدرسيه  محمود محمد على ريه  ٥

  مدرسة عمر بن الخطاب بالقرين  وكيل مدرسه  مھا محمد على ريه  ٦

  هادارة ابوحماد التعليمي  موجه تطويرتكنولوجي  احمد قاسم محمود إبراھيم  ٧

  ادارة ابوحماد التعليميه  موجه رياضيات  أحمد عليوه  ٨

  ادارة ابوحماد التعليميه  تطويرتكنولوجي موجه  أيمن رمضان الحلبى  ٩

  ادارة ابوحماد التعليميه  موجه تطويرتكنولوجي  عطيه جمال عطيه أبو خلف١٠

  ادارة ابوحماد التعليميه  موجه تطويرتكنولوجي  صبحى محمد خليل١١

  مدرسة السادات اإلعداديه بنين  مدرس حاسب الى  د اسماعيل النجارأحم١٢

  مدرسة أبوحماد اإلعداديه الجديده المشتركه  مدرس علوم   إسماعيل عبد الغفار التھامى ١٣

  مدرسة م عبدالحليم خزبك بالحلميه  مدرس أول رياضيات  السيد احمد عطية ١٤

  بنين الحديثة اإلعدادية الحلميه سةمدر  مدرس رياضيات  نميرى نأمين عبد الرحم١٥

  أبوحماد الثانويه للبنات  مدرس لغه عربيه  سالمةمحمد السيد  ععبد البدي١٦

  مدرسة أبوحماد اإلعداديه الجديده المشتركه  مدرس لغه انجليزيه  الدين سمير زغلول عالء١٧

  مدرسة بحطيط اإلعداديه المشتركه  مدرس حاسب آلى  رضا احمد األقرع١٨

  مدرسة السادات اإلعداديه بأبوحماد  إجتماعيه دراساتمدرس   سليمان دسوقى عطايا١٩

  مدرسة عمر الفاروق للغات بالزقازيق  مدرس رياضيات  شادى صالح ابراھيم٢٠

  مدرسة المھندس عبدالحليم خزبك أول رياضيات مدرس  محمد نورالدين محمود٢١

  مدرسة أبوحماد اإلعداديه الجديده المشتركه  زيهانجليمدرس أول لغه   ناصر أحمد الجناينى٢٢

  

  في كتابة أسماء السادة المحكمين  الوظيفيروعي الترتيب *

 



  

 

Self-Regulated Learning is a basic skill must be acquired 

by any student in an informatics’ society, presenting information 

in limited time with guidance of others for long time is not 

adequate. Students need continuous process to formulate new 

knowledge and skills along life; self-regulated learning is a basic 

component for academic success. 
 

   Self-regulated learning composes of continuous process, 

and Adaptec, Self-regulated students response to learning process 

by evaluating what they learned and ask themselves are that 

sufficiently to success performance, Learning environments must 

have a chance for reviewing learning activities and outputs which 

make a chance for students to change them learning and transfer 

learning into new situations. 
 

Students to regulate their learning use the following 

strategies:  Self-Evaluation strategy, Organizing and 

Transforming Strategy, Goal-Setting and Planning Strategy, 

Information Seeking Strategy ,  Keeping records and  Monitoring 

Strategy, Environmental Structuring Strategy, Self-Consequating 

Strategy, Rehearsing and Memorizing Strategy, Seeking Social 

Assistance Strategy,  Reviewing Records Strategy. 
 

Self-regulated learning strategies can predict the student 

academic success, which show the need for self-regulated 

learning programs in classroom, the traditional learning in many 

times fails in promoting self-regulated learning strategies which 

Summary 
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show the need for applying programs that can improve student's 

self-regulated learning.  
 

Based on social cognitive theory, self-regulated learning 

can be improved by directing teacher activities towards 

connecting classroom activities to self-regulated learning 

cycle, and make classroom an environment improve self-

regulated learning, and controlling learning. 
 

Information Technologies can be used with social 

environment to improve self-regulated learning, computer can 

play peers role to sustain and support learning, also can make 

more controls on learning depending on individual differences.  
 

Hypermedia is one of information technologies combining 

properties of multimedia (sound–picture–movies) and hypertext, 

the data in hypermedia organized as a network, consists of nodes 

and links refers to the relations between nodes -other contents- 

which make an opportunity to access information in random 

fashion by browsing links to another text and links more related to 

the subject.  
 

Hypermedia is not just a method to improve learning 

situations, but it can be a new flexible learning environment, 

satisfy student needs and engage students in a process of 

acquiring information, support multiple learning uses.  

  Hypermedia is a learning tool which provides multiple 

and important advantages for learning, it differs from other tools 

in offering multiple learning paths, it gives more control on self–

dependent learning, learning is not the objective of Hypermedia, 
b 



  

but the objective is the students, the Hypermedia is the next 

generation of learning programs.  
 

The researcher aims to apply a program using activities 

concatenated with traditional learning in classroom and using a 

Hypermedia to satisfy the goal of the program. 

Research Aims: 

The recent research aims to know the effectiveness of a 

program uses a Hypermedia on self-regulated learning strategies 

for preparatory school students. 
  

The research aim can be divided into the following:  

1-Preparing a program can be used by teachers to help students in 

improving the using of self-regulated learning strategies. 

2-knowing the effectiveness of a program the teacher uses on self-

regulated learning strategies. 

3-Knowing the effectiveness of a Hypermedia on self-regulated 

learning strategies.  

4-Knowing the Gender differences (male– female) in using self-

regulated learning strategies. 

 

Research Problem: 

Studying The effectiveness of a program uses a 

Hypermedia on self-regulated learning strategies for preparatory 

students,The Research Questions are:  

1-What is the effect of the method that the teacher uses in a 

classroom with Hypermedia on self-regulated learning for 

preparatory students.  c 



  

2-What is the gender difference (male–female) in using self-

regulated learning strategies. 

 

Research Hypotheses:  

1- There are statistically significance differences between 

experimental group in post  – application and pre-application 

means of self-regulated learning strategies, favoring the post  – 

application. 

2- There are statistically significance differences between 

experimental and control groups in post  – application of self-

regulated learning strategies, favoring experimental group. 

3- There are no statistically significance differences between male 

and female means in post  – application of self-regulated 

learning strategies. 

 

Research Limitations:  

This search and its results are limited by the sample, the 

instruments and the statistical methods that have been used in it.  

 

Research  Procedure:-  

A) Sample:- 

The current research, applied the research instruments on 

an explanatory sample consists of 185 students (75 male, 113 

female) for standardizing the current research instruments. 
 

The final sample consists of 76 students (38 male, 38 

female), from the first grade in a preparatory students in Abu-

Hammad Education Department which divided into two groups, 

d 



  

First group is experimental group ,it consists of 38 students (19 

male, 19 female) second group,  controlling group, it consists of 

38 students (19 male, 19 female), the two groups are similar in 

age,  intellectual quotation. 

  

B) Tools:  

1-Self-regulated Learning Strategies instrument (prepared by 

fatma Helmy frer, 1996).  

2-Intellectual Abilities test (Age 12–14 and afterwards) (prepared 

by Farouk Abdul-Fattah; 1984).  

3-Proposed program (prepared by the researcher).  

 

Research Results:  

Results revealed that the first, second, third hypotheses are 

affirmed. 

        Results were discussed in the light of the theoretical 

background and previous studies, their recommendations were 

formulated as a result. 
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