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 -1ممخص البحث :
هدف البحث الحالي إلى تعرف التعمم الذاتي لطمبة المرحمة اإلعدادية في العراق وتكونت
عينة الدراسة من ( )33طالب وطالبة من المرحمة اإلعدادية في محافظة بابل بالعراق وقد صمم
الباحث استبيان وزع عمى الطمبة بعد إن تم عرضه عمى األساتذة من ذوي االختصاص في و ازرة
التربية حتى يكتسب الصيغة النهائية وتم توزيعه عمى الطمبة وتم تحميل البيانات باستخدام
الوسائل اإلحصائية مثل المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوسط المرجح والوزن النسبي
ومن أهم النتائج التي توصل إليها البحث هي :
 -1زيادة عدد المدارس التي تعاني من تأخير دراسي لألعداد كثيرة من الطمبة فيها وعدم تفعيلل
التعمم الذاتي.
 -2االعتمللاد عمللى إحصللائيات مديريللة تربيللة بابللل بللالعراق لمطمبللة المتللأخرين د ارسلليا مللن أجللل
تعميمهم كيفية استخدام التعمم الذاتي أثناء الدوام وفي العطل المدرسية .
إما أهم التوصيات كانت .
_ 1تفعيل دور التعمم الذاتي في المرحمة االعدادية بالعراق
 _2دور التعمم الذاتي في معالجة التاخر الدراسي بالمدارس االبتدائية بالعراق .
الكممات المفتاحية  :التعمم  -التعمم الذاتي  -المهارة .

Abstract :
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 عدي علي كاظم.د.م

The goal of current research to identify the role of community
participation in the activation of self-learning for students of middle
school in Iraq and study sample consisted of 30 students from the middle
school in Babil province of Iraq was designed researcher questionnaire
was distributed to the students after they were presented to the faculty of
specialists in the Ministry of Education until gaining the final version was
distributed to students. Data were analyzed using statistical methods such
as arithmetic mean, standard deviation, and the weighted average relative
weight is the most important findings of the research are:
1. Through community participation is self-learning effective and suitable
for middle school students
2. Self-learning is better than traditional learning in solving the problems
of education, such as underachievement.
The study also showed that there are several factors were the cause of the
delay in students' curriculum, including: 1. Triple always a problem in those schools which leads to narrow the
time of the student and the teacher in providing course material wellpresentation
2. Weakness possibilities of teaching in these schools because of the
limited time available .
Keywords : Learning - self learning - skill
 خمفية البحث2-1
إن الللتعمم الللذاتي نللوع مللن أنلواع التعملليم يكللون فيلله المللتعمم المسللئول عللن التخطلليط لمللدرس
 ومن مميزات هذا األسموب إمكانية.ولممادة العممية التي يرغب في تعممها وفي التنفيذ وفي التقويم
 فهلو نملط ملن.تطبيقه فلي جميلم م ارحلل التعمليم كلل حسلب مادتله وقدرتله العقميلة ومسلتوا العملري
التعملليم المخطللط والموج لله ذاتيللا أو فرديللا وال للذي يمللارس فيلله الم للتعمم الن للاطات التعميميللة بمف للرد
وينتقل من ن اط إلى ن اط آخر متجها نحو األهداف التعميمية المحددة بحرية وبالمقدار والسرعة
.)1(التي تناسبه مستعينا في ذلك بالتقويم الذاتي وار ادات المعمم وتوجيهاته
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وتتضح سمات التعمم الذاتي :

يضم بعض الكتاب سمات التعمم الذاتي كما يمي

()2

:

 يه للدف ال للتعمم ال للذاتي إل للى تحقي للق تعم للم يؤك للد إيجابي للة الم للتعمم ون للاطه وي ارع للي خصائص للهالمتميزة.
 يؤكد التعمم الذاتي عمى توافر خيارات اللتعمم المتنوعلة والمصلادر التلي يحتلاج إليهلا كلل ملتعممحتى يستثمر طاقاته وفق قدراته واستعداداته ورغباته.
 يركز التعمم الذاتي عمى فردية المتعمم في الدراسة والتعمم وعملى إمكانيلة تعاونله ال خصلي ملمالمجموعة.
 يتلليح الللتعمم الللذاتي لمفللرد المللتعمم الفللرص لتحمللل مسللؤولية تعمملله فيمللارس الن للاطات المتنوعللةوفق قدراته واستعداداته.
 يهللدف الللتعمم الللذاتي إلللى إكسللاب الفللرد مهللارات وعللادات التعملليم المسللتمر الللذي يحمللل الفللردمسؤولية متابعة تعمم نفسه بنفسه.
 يقوم التعمم الذاتي عمى تنظيم الخبرات والمواد التعميميلة عملى نحلو يسلمح لكلل طاللب أن ينملو ويتقلدموفقا لقدراته.
إن ما يميز اللتعمم اللذاتي هلو أنله موجله ذاتيلا يعتملد الملتعمم فيله عملى نفسله بالدرجلة األوللى
ممللا يكسللبه الثقللة بللالنفس واالسللتقولية وال للعور بالمسللؤولية والحريللة وكمهللا صللفات مطموبللة لمكللائن
الب للري الللذي يفتللرض تميللز عللن اتخ لرين فاالسللتقولية عنصللر قللوي مللن عناصللر الللنظم التربويللة
واالجتماعية .

 -2الفصل األول :االطار المنهجي لمبحث
 1-2مشكمة البحث:
يمكللن االنتبللا اليللوم إلللى االختوفللات الكبيلرة بللين مللا نعي لله اليللوم ومعي للة األمللس البعيللد أو
القريب عمى حد سواء ،ألن الواقم الراهن ي ير إلى أهميته من خول اتلية التي يرتسم بهلا والتلي
تعنلي التقلدم العمملي والتكنوللوجي والتنلوع المبهلر فلي التعمليم  ،وهلذا طبعلا مملا يلؤثر ويزيلد ملن عمميلات
التعمم الذاتي واتساع المقدرة في التعمم الذاتي.
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وحسب تقرير اليونسكو ،فإن العراق في فترة ما قبل حرب الخميج الثانية عام ( )1991كلان
يمتمك نظاما تعميميا يعتبر من أفضل أنظمة التعميم في المنطقة .كذلك كانت نسبة القلادرين عملى
القل لراءة والكتاب للة ف للي فتل لرة الس للبعينات والثمانين للات م للن الق للرن الماض للي عالي للة ج للدا ،حي للث ك للادت
الحكومة في ذلك الوقت أن تطور عمميلات اللتعمم وتنوعهلا والتلي تزامنلت ملم المضلي فلي القضلاء
عمى األمية وتوسم نطاق التعميم االبتدائي وتهيئة إمكانات التعميم والتعمم لمطمبة(.)3
إال أن التعميم في العراق عانى الكثير بسبب الحروب والحصار تأخ ار دراسيا واضلحا ،حيلث
وصللمت نسللبة األميللة خللول السللنوات الللثوث الماضللية إلللى  %23فللي المللدن و  %53فللي القللر
واألرياف(.)4
وبنلاء عمللى مللا سللبق فللإن م للكمة هللذا البحلث تكمللن فللي د ارسللة الللدور الللذي تؤديلله الم للاركة
المجتمعيللة فللي تفعيللل اسللموب الللتعمم الللذاتي مللن خللول تمبيللة احتياجللات العمميللة التعميميللة لتومللذة
الد ارسللة اإلعداديللة وتحديللدا لمصللف السللادس اإلعللدادي  ،واالسللتفادة المتحققللة لمتومللذة مللن تللوفير
المستمزمات واألجواء المناسبة ،وقياس مد فاعمية عممية اكتسلاب مهلارة اللتعمم اللذاتي لمحلد ملن
ظاهرة التأخر الدراسي داخل العممية التعميمية والتربوية في العراق.ومن خول ماسبق يمكن تحديد
م كمة البحث الحال من التساؤالت التالية :
تساؤالت البحث  :وتاتي تساؤالت البحث كما يمي
 ما هو مفهوم التعمم الذاتي لد طمبة المرحمة اإلعدادية بالعراق؟ كيف يمكن تفعيل اسموب التعمم الذاتي لد طمبة المرحمة اإلعدادية بالعراق ؟ 2-2أهداف البحث:
يسللعى الباحللث مللن خللول األسللاليب واألدوات البحثيللة المتاحللة إليلله إلللى تحقيللق جممللة مللن
األهداف العممية بموضوع البحث:
 -1تفعيل دور التعمم الذاتي في المدارس االعدادية بالعراق .
 -2التعرف عمى التعمم الذاتي لمعالجة حلاالت التلأخر الد ارسلي فلي المرحملة االعداديلة فلي
العراق .
 3-2أهمية البحث :
تكمن أهمية البحث الحالي في :
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 -1استخدام اساليب التعمم الذاتي في المدارس االعدادية بالعراق .
 -2استخدام التعمم الذاتي لتعويض عن التعمم التقميدي لمعالجة التأخر الدراسي .
 4-2حدود البحث :
 .1الحدود الزمانية :المدارس االعدادية لمعام الدراسي . 2319_ 2318
 .2الحدود المكانية  :المدارس االعدادية في محافظة بابل مدينة الحمة .
 .3الحللدود الب لرية  :طمبللة المللدارس االعداديللة فللي مدينللة الحمللة محافظللة بابللل بواقللم ()13
مدارس .
 5-2منهج البحث :
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحميمي كمنهجا لمبحث الحالي .
 6-2مصطمحات البحث :
التعمم الذاتي:
يعني التعمم الذاتي  :أن المرء يعمم نفسه بنفسه من خول عممه وسرعته الذاتية.
ويعرفلله الزيتللون والعبللد اه "هل للو األسل للموب الل للذي يقل للوم فيل لله الفل للرد نفس لله ب للالمواقف التعميمي للة
المختمفلة الكتسلاب المعموملات والمهلارات  ،بحيلث ينتقلل محلور االهتملام ملن المعملم إللى المتعمم ،
فالمتعمم هلو اللذي يقللرر متللى وأيللن ينتهللي  ،وأي الوسللائل والبللدائل يختللار  ،ومللن ثللم يصللبح هللو
المسل للؤول عل للن تعممل لله وعل للن صل للناعة تقدمل لله الثقل للافي والمعرفل للي  ،وعل للن النت ل للائج والقل ل ل اررات الت ل للي
يتخللذها"(. )5
ويعرفله صللالح  :بتهيئللة مواقللف تعميميللة لممللتعمم مصللممة فللي صللورة موديلوالت تعميميللة ،
لها أهداف سللموكية محللددة  ،ويوجلله المللتعمم خللول هللذ المواقللف لتحقيلق تملك األهللداف  ،حسللب
سلرعته الذاتيلة ،وامكاناتله  ،معتمدا عمى نفسه في تحقيق هذ األهداف وتقويم نواة تعمم لله .
المهـــــارة " :تعن ل للي الس ل للهولة والدق ل للة والس ل للرعة المسللتخدمة فللي تنفيللذ أداء عقمللي أو بللدني
ويتم تنميته من خ للول الممارس للة "( . )6وتعل للرف إجرائيلا بقلدرة الطاللب /المعملم عملى تحصليل وأداء
مه للارات التحل للاور االلكترونل للي الصل للوتي المت ل لزامن ومهل للارات التحل للاور االلكترون للي الص للوتي غي للر
المتزامن بعد د ارسلة الموديلوالت التعميمية المقترحة.

 -3الفصل الثاني :اإلطار النظري لمبحث
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 1-3التعمم الذاتي :Self-Learning
يعد التعمم الذاتي  Self-Learningواحدا ملن األسلاليب التربويلة التلي دعلت إليله متطمبلات
عصللر االنفجللار المعرفللي ،ودعللت إليلله التغي لرات التربويللة س لواء فللي المنللاهج الد ارسللية أو أهللداف
التعملليم ،والتللي اتجهللت إلللى التركيللز عمللى فرديللة المللتعمم كمظهللر مللن مظللاهر االهتمللام بللالفروق
الفردية ،والقدرات الخاصة المميزة لكل فرد ،واحترام تفكير  ،وارادته في تحديد مسار تعممه وحياته.
-1مفهوم التعمم الذاتي:
لقللد تعللددت مفللاهيم الللتعمم الللذاتي  Self-Learningتبعللا لتعللدد المللدارس التربويللة والنفسللية،
وتبعا لخبرات وتجارب الباحثين في هذا المجال.
أساليب التعمم:
 التعمم باالكت اف.

 أنواع االكت اف .

 التعمم التعاوني.

 التعمم الجماعي.

 التعمم الذاتي.

 التعمم بالنمذجة.

 التعمم الفردي.

 التعمم التنافسي.

هنلاك العديلد ملن التقسليمات ألسلاليب اللتعمم اللذاتي ،واللتعمم الفلردي أ لار كملب Kemp
 1977إلى أن التعميم الفردي ينقسم إلى أنماط عديدة منها:
 -1التعمم الذاتي

 -3التعمم بالخطو الذاتي

 -2الدراسة المستقمة

 -4والتعمم الفردي الجماعي.

()7

-2خصائص التعمم الذاتي وسماته:
عمللى ال للرغم م للن وج للود بع للض االختوف للات ف للي أ للكال وأس للاليب ال للتعمم ال للذاتي ،ف للإن هن للاك
مجموعة من الخصائص والسمات التلي تميلز ملن غيلر ملن أسلاليب اللتعمم األخلر  ،ويمخلص كلل
من( :)8حسن جامم وأحمد النجدي وآخرون أهم هذ الخصائص وتمك السمات بما يأتي:
 مراعاة الفروق الذاتية والسرعة الذاتية لممتعمم
 الضبط والتحكم في مستو إتقان المادة
 التوجيه الذاتي لممتعمم والقدرة عمى اتخاذ الق اررات
 التقويم الذاتي لممتعمم
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الخمط بين مفهوم التعمم الذاتي ومفهوم تفريد التعميم:
مللن الموحللظ وجللود خمللط بللين مفهللوم الللتعمم الللذاتي ومفهللوم تفريللد التعملليم ، ،حيللث أن تفريللد
التعميم يقصد به تحميل خصائص الفرد وأساليبه في التعمم ،تحميل مستو قد ارتله وخب ارتله ومعارفله
السابقة ،أي مراعاة خصائص الفرد في كلل جوانبله ،ثلم تصلميم بلرامج تعميميلة تتناسلب ملم قلدرات
هذا الفرد ،وهذ البرامج ال تعتمد بالضرورة عمى التعمم الذاتي ،فمن الممكن إعلداد برنلامج تعميملي
مصمم لفرد واحد بهدف معالجة نواحي الضعف عند واثراء قدراته ،وهذا البرنامج لليس بالضلرورة
أن يللتم تنفيللذ بأسللموب الللتعمم الللذاتي ،أي أن الفللرد ال ي للترط أن يكللون هللو الللذي يقللوم بتحصلليل
الم للادة وتعممه للا ،وانم للا ق للد يس للاعد الم للدرس أو أح للد الرف للاق ،وطالم للا ك للان ه للذا البرن للامج ي ارع للي
الخصائص الفردية لممتعمم ،فهو برنامج مفرد.
أي أن تفريد التعميم يقصد به "تقديم تعميم يراعي الفروق الفردية بين المتعممين ،وهو برنامج
تعميمي يمد كل متعمم بمقررات دراسية تتناسب مم حاجاته وادراكاته واهتماماته ،ويكون كل ملتعمم
ح ار في اختيار المادة التي تناسبه ،ويتفاعل مم البيئة التعميمية وفقا لقدراته وبطريقته الخاصة"(.)9
أنماط التعمم الذاتي:
التعمم الذاتي المبرمج:
يللتم بللدون مسللاعدة مللن المعمللم ويقللوم المللتعمم بنفسلله باكتسللاب قللدر مللن المعللارف والمهللارات
واالتجاهات والقيم التي يحددها البرنامج الذي بين من خول وسائط وتقنيات التعمم (ملواد أو ملادة
أو جزء من مادة) ،وتتيح هلذ البلرامج الفلرص أملام كلل ملتعمم ألن يسلير فلي د ارسلته وفقلا لسلرعته
الذاتية مم توافر تغذية راجعة مسلتمرة وتقلديم التعزيلز المناسلب لزيلادة الدافعيلة ،وظهلرت أكثلر ملن
طريقة لبرمجة المواد الدراسية-:
أ -البرمجة الخطية:
وتقللوم عمللى تحميللل المللادة الد ارسللية إلللى أج لزاء تسللمى كللل منهللا إطللا ار وتت لوالى فللي خللط
مستقيم وتقدم األسئمة بحيث يفكر المتعمم ويكتب.
ب -البرمجة التفريغية:
وهنللا اإلطللارات تتصللل بإطللارات فرعيللة تضللم أكثللر مللن فك لرة ،ويكللون الس لؤال مللن نمللط
االختيار من متعدد ،والمتعمم يختار اإلجابة فإذا كانت صحيحة يأخذ اإلطار التالي في
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التتللابم الرئيسللي ،واذا كانللت اإلجابللة غيللر صللحيحة يأخللذ اإلطللار الللذي يفسللر للله الخطللأ
()12

مقارنة بين التعميم التقميدي والتعمم الذاتي:
مجال المقارنة

التعميم التقميدي

التعمم الذاتي

المتعمم

متمق سمبي

محور فعال في التعمم

المعمم

ممقن

ي جم االبتكار واالبداع

الطرائق

واحدة لكل المتعممين

متنوعة تناسب الفرق الفردية

الوسائل

سمعية بصرية لكل المتعممين

متنوعة تناسب الفرق الفردية

الهدف

وسيمة لعمميات ومتطمبات

التفاعل مم العصر والهيئة

التقويم

يقوم به المعمم

يقوم به المتعمم

 2-3مهارات التعمم الذاتي:
البد من تزويد المتعمم بالمهلارات الضلرورية لملتعمم اللذاتي أي تعميمله كيلف يلتعمم .وملن هلذ
المهارات:
 .1مهارات الم اركة بالرأي.
 .2مهارة التقويم الذاتي.
 .3التقدير لمتعاون.

 .4االس ل للتفادة م ل للن التس ل للهيوت المت ل للوفرة ف ل للي البيئ ل للة
المحمية.
 .5االستعداد لمتعمم.

وعمى المعمم االهتمام بتربية توميذ عمى التعميم الذاتي من خول:

()11

 ت جيم المتعممين عمى إثارة األسئمة المفتوحة. ت جيم التفكير الناقد واصدار األحكام. تنمية مهارات القراءة والتدريب عمى التفكيلر فيملا يقل أر واسلتخوص المعلاني ثلم تنظيمهلا وترجمتهلاإلى مادة مكتوبة.
 طرح م كوت حياتية واقعية لمنقاش.دور المعمللم فللي تحقيللق الللتعمم الللذاتي لمطمبللة يتمثللل فللي حللثهم عمللى اكت للاف المعمومللات
والحقلائق بأنفسلهم ،وتعلريفهم بكيفيلة الللتعمم سلواء ملن الكتللب والمصلادر المختمفللة ،أو ملن التجللارب
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العمميللة المتنوعللة ،أو مللن الوسللائل التعميميللة التقميديللة منهللا والحديثللة وبخاصللة القللدرة عمللى التعامللل مللم
الحاسوب واإلنترنت ووسائل التكنولوجيا الحديثة(.)12
ولك للي يس للتطيم المعم للم القي للام ب للدور ف للي ال للتعمم ال للذاتي فوب للد أن تت للوفر لدي لله بع للض الخص للائص
ومنها(:)13
 إدراك المعمم ووعيه لمفهوم التعمم الذاتي وأهدافه. عمم المعمم باألهداف التعميمية التي يجب أن يوصمها التوميذ. تحمس المعمم لمتعمم الذاتي واقتناعه بأهميته. القدرة عمى تنظيم المواد التعميمية واعدادها. القدرة عمى اإلجابة عن استفسارات التوميذ وتساؤالتهم. 3-3مبررات التعمم الذاتي:
هناك عدة أسباب أدت إلى ظهور فكرة التعمم الذاتي أهمها ما يأتي(:)14
 تراكم المعرفة ب كل متزايد ،وعدم استطاعة المؤسسات التعميمية تقلديم كلل هلذ المعرفلة
لممللتعمم فللي فت لرة زمنيللة محللدودة ،وهللذا أد إلللى ضللرورة أن يكتسللب الفللرد مهللارة تعملليم
نفسه بنفسه.
 عدم قدرة المناهج الد ارسلية فلي معظلم اللدول العربيلة عملى تمبيلة احتياجلات األفلراد حيلث
يغمللب عميهللا االتجللا النظللري ،وكللذلك االعتمللاد عمللى طللرق التللدريس التقميديللة التللي تهللتم
بللالحفظ والتمقللين وتهمللل مسللتويات الللتعمم العميللا ،فضللو عللن زيللادة فللي أعللداد المتعممللين
ب للكل ال يسللمح باسللتيعابهم فللي المؤسسللات التربويللة ،ونقللص فللي أعللداد المعممللين فللي
المراحل التعميميلة المختمفلة ،فكلان اسلتخدام اسلموب اللتعمم اللذاتي ملن أجلل التغملب عملى
هذ الم كوت وتحقيق األهداف التعميمية المرجوة.
 التغيلرات التللي تتعللرض لهللا أهللداف التعملليم باسللتمرار ،ممللا جعللل اكتسللاب مهللارات الللتعمم
الللذاتي أمل ار ممحللا وموجهللا إلللى مهللارات تحصلليل المعللارف أكثللر مللن تحصلليل المعلارف
ذاتها.
 معانللاة معظللم الللدول النامي للة مللن قصللور فللي موارده للا الوزمللة لمواجهللة خطللط التنمي للة
وخاصللة مللا يتعمللق بالخللدمات التعميميللة ،لللذلك فقللد اسللتحدث نظللام الللتعمم الللذاتي الللذي
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يسللمح لمفللرد بمواصللمة تعمملله فللي أثنللاء قياملله بعمملله ،ممللا يسللاعد عمللى زيللادة دخملله ورفللم
مستو معي ته.
 اتساع التطور التكنولوجي في ميدان الحياة العامة وأثلر فلي عمميلة التعمليم والتلي تسلاهم
عمى حل الم كوت في العممية التعميمية .

 -4الفصل الثالث  :االطار العممي
إجراءات البحث
 1-4مجتمع البحث :
تكون مجتمم البحث الحالي من ( )5مدارس من مدينة الحمة محافظة بابل .
 2-4عينة البحث
تكونللت عينللة البحللث مللن ( )33طالللب مللن طمبللة الصللف السللادس اإلعللدادي فللي ثانويللة
القاسم في محافظة بابل تم اختيارهم بطريقة ع وائية.
 3-4منهج البحث:
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحميمي في إجراءات البحث.
 4-4أداة البحث :
اسللتخدم الباحللث اسللتمارة اسللتبيان مكونللة مللن ( )32فقلرة تللم عرضللها عمللى السللادة الخبلراء
وتم حذف عدد من الفقرات لتكتب استمارة االستبيان صيغتها النهائية ثم وزعت عمى العينة.
 5-4صدق االداة :
قللام الباحللث بإعللداد اسللتمارة االسللتبيان بصللورتها األوليللة مكونللة مللن ( )42فق لرة وعرضللت
عمى السادة الخبراء وتم النقاش حول فقراتها وتم حلذف علدد ( )13فقلرات لتصلبح األداة بصليغتها
النهائية ( )32فقرة حيث تم حساب صدق االتساق الداخمي لها علن طريلق إيجلاد معاملل االرتبلاط
بين كل عبارة واجمالى االستبيان .
 6-4ثبات االداة :
تم حساب الثبات وقد تبين أن ثبات االستبيان وصل إلى (.)3995
 7-4المعالجات اإلحصائية:
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ت للم تحمي للل بيان للات الد ارس للة الوس للط الم للرجح وال للوزن النس للبي حي للث ت للم وفق للا لل ل أر ليك للرت
احتسللاب العبللارة التللي حصللمت عمللى وسللط مللرجح ( )1.51فللأكثر عبللارة هامللة ومللؤثرة ضللمن أراء
الطمبة.

 -5الفصل الرابع
 1-5عرض وتفسير ومناقشة النتائج
جدول ()1
استجابات العينة عمى استمارة االستبيان حول تفعيل التعمم الذاتي في مدارس محا فضة بابل
المتوسط االنح ار
العبارات

م

الحسابي

ف
المعياري

1

تفعيل التعمم الذاتي يسهم في الحد من التاخر الدراسي

غير هام

هام
ك

%

ك

%

الوسط الوزن
المرجح النسبي

الترتيب

(ن = )33

1.83

3963

25

%83

5

1.83 %17

%92

13

1.87

3958

26

%87

4

1.87 %13

%93

6

3

تعمم الفرد من خول تحديد مجال معين لمتعمم

1.67

3963

23

%67

1.67 %33 13

%83

27

4

يحدد المتعمم المستو الذي يرغب الوصول إليه في التعمم

1.33

3958

13

%33

1.33 %67 23

%67

32

1.83

3959

25

%83

5

1.83 %17

%92

13

يضم المتعمم نفسه في اإلطار األساسي لمموضوع

1.87

3966

26

%87

4

1.87 %13

%93

6

 7يكون المتعمم خمفية عن الموضوع الذي يريد تعممه

1.93

3963

27

%93

3

1.93 %13

%95

3

1.93

3965

28

%93

2

1.93 %7

%97

1

 9إدراك المتعمم طبيعة المادة التي يريد تعممها.

1.83

3969

24

%83

6

1.83 %23

%93

16

 13يحب أن يختار المتعمم الوسائل التي يمكن من خولها التعمم

1.83

3967

24

%83

6

1.83 %23

%93

16

 11يصمم المتعمم جدول زمني يحدد فيه عدد الساعات الوزمة لتعمم موضوع معين1.83 .

3968

25

%83

5

1.83 %17

%92

13

1.93

3983

27

%93

3

1.93 %13

%95

3

 13أن يكون المتعمم عمى عمم بقدرته االستيعابية نحو موضوع التعمم الموجود 1.87

3983

26

%87

4

1.87 %13

%93

6

 14معرفة تأثير العوامل الخارجية الخاصة بالمتعمم وتأثيرها عمى عممية التعمم 1.83

3973

24

%83

6

1.83 %23

%93

16

 15استخدام التغذية المرتدة أثناء عممية التعمم.

1.93

3978

27

%93

3

1.93 %13

%95

3

 16إمكانية المتعمم في تعديل الوقت المخصص لمتعمم إذا كان غير كافي

1.93

3973

28

%93

2

1.93 %7

%97

1

 17استبدال الوسائل التعميمية إذا كانت غير مجدية

1.77

3965

23

%77

7

1.77 %23

%88

23

 2جعل لتعمم الذاتي تعمم منظم من قبل المتعمم

 5يحب أن يحدد المتعمم المراجم التي سوف يعود إليها في عممية تعممه
6

8

يستعين المتعمم بالمختصين من أجل تجديد المستو اإلر ادات الخاصة
في موضوع التعمم

 12أن ال يفرط المتعمم بتقدير قدراته الذاتية.
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 18تحسين األداء أثناء العممية التعميمية باستمرار

1.77

3983

23

%77

7

1.77 %23

%88

23

 19التقويم المستمر من قبل المتعمم لقدراته.

1.73

3976

21

%73

9

1.73 %33

%85

26

 23يكون المتعمم هو مقياس نفسه في عممية التعمم الذاتي

1.73

3987

22

%73

8

1.73 %27

%87

25

 21إجراء تقويم في نهاية كل عممية تعمم ذاتي ألي موضوع

1.63

3973

19

%63

1.63 %37 11

%82

33

 22ابتعاد المتعمم عن اإلحباط الذي قد يتعرض له المتعمم أثناء التعمم الذاتي

1.63

3975

18

%63

1.63 %43 12

%83

31

 23األخذ باتراء المقدمة من قبل اتخرين أثناء عممية التعمم الذاتي

1.83

3972

25

%83

5

1.83 %17

%92

13

 24رغبات الفرد الذاتية من أهم عوامل التعمم الذاتي

1.87

3985

26

%87

4

1.87 %13

%93

6

 25تفاعل الفرد مم مجتمعية من العوامل المهمة في التعمم الذاتي.

1.77

3975

23

%77

7

1.77 %23

%88

23

 26رغبة الفرد في التعمم في أكثر من تخصص.

1.67

3963

23

%67

1.67 %33 13

%83

27

 27إجراء المتعمم لمحصول عمى معمومات غير مجال تخصصه

1.77

3965

23

%77

7

1.77 %23

%88

23

 28عممية التواصل المتسمر مم المجتمم من أهم عوامل التعمم الذاتي.

1.83

3967

25

%83

5

1.83 %17

%92

13

 29هوايات التعمم التقميدي يعتبر من عوامل التعمم الذاتي.

1.83

3968

24

%83

6

1.83 %23

%93

16

 33سير التعميم الذاتي بطريقة مستقيمة.

1.77

3983

23

%77

7

1.77 %23

%88

23

 31استخدام التفكير لناقد في عممية التعمم الذاتي.

1.67

3973

23

%67

1.67 %33 13

%83

27

 32يجب أن يستخدم المتعمم الخريطة الذهبية في عممية التعمم الذاتي.

1.83

3973

25

%83

1.83 %17

%92

13

5

يوض للح الج للدول ( )1التكل ل اررات والنس للب المئوي للة لك للل اس للتجابة والوس للط الم للرجح وال للوزن
النسبي وترتيب العبارات وفقا تراء العينة.
يتضللح ان الوسللط المللرجح لجميللم العبللارات تلراوح بللين ( )2.33 ،1.33بللوزن نسللبى ت لراوح بللين (،%67
)%97
ويتضح من الجدول إن العبارة ( )4والتي تنص عمى "يحدد المتعمم المسلتو اللذي يرغلب
الوصول إليه في التعمم" حصمت عمى وسط مرجح ( )1.33وعميله فقلط كانلت اسلتجابات مفلردات
العينللة عميهللا نحللو االسللتجابة بغيللر هامللة وعميلله فهللي غيللر مللؤثرة وال يجللب االعتمللاد عميه لا عنللد
وضم البرنامج.
بينم للا حص للمت ب للاقي العب للارات عم للى وس للط م للرجح ( )1.93 :1.63مم للا ي للير إل للى إن
اسللتجابات مفللردات العينللة عمللى هللذ العبللارات كانللت نحللو االسللتجابة بهامللة ا أنهللا مللؤثرة ويجللب
االعتماد عميهلا عنلد وضلم البرنلامج وكلان ترتيلب هلذ العبلارات وفقلا ألهميتهلا تأسيسلا عملى وزنهلا
النسبي كما يمي:
في المرتبة األولى عبارتي:
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 يسللتعين المللتعمم بالمختصللين مللن أجللل تحديللد المسللتو اإلر للادات الخاصللة فللي موضللوعالتعمم
 إمكانية المتعمم في تعديل الوقت المخصص لمتعمم إذا كان غير كافيوفى المرتبة الثانية عبارات
 استخدام التغذية المرتدة أثناء عممية التعمم. أن اليفرط المتعمم بتقدير قدراته الذاتية. يكون المتعمم خمفية عن الموضوع الذي يريد تعممه.في المرتبة الثالثة عبارات
 التعمم الذاتي تعمم منظم من قبل المتعمم أن يكون المتعمم عمى عمم بقدرتها االستيعابية نحو موضوع التعمم الموجود. رغبات الفرد الذاتية من أهم عوامل التعمم الذاتي يضم المتعمم نفسه في اإلطار األساسي لمموضوعفي المرتبة الرابعة عبارات:
 تفعيل التعمم الذاتي يسهم في الحد من التاخر الدراسي . يجب أن يحدد المتعمم المراجم التي سوف يعود إليها في عممية تعممه يصمم المتعمم جدول زمني يحدد فيه عدد الساعات الوزمة لتعمم موضوع معين. األخذ باتراء المقدمة من قبل اتخرين أثناء عممية التعمم الذاتي عممية التواصل المستمر مم المجتمم من أهم عوامل التعمم الذاتي. يجب أن يستخدم المتعمم الخريطة الذهبية في عممية التعمم الذاتي.في المرتبة الخامسة عبارات:
 يحب أن يختار المتعمم الوسائل التي يمكن من خولها التعمم معرفة تأثير العوامل الخارجية الخاصة بالمتعمم وتأثيرها عمى عممية التعمم. هويات التعمم التقميدي يعتبر من عوامل التعمم الذاتي. إدراك المتعمم طبيعة المادة التي يريد تعممها.في المرتبة السادسة عبارات:
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 تحسين األداء أثناء العممية التعميمية باستمرار إجراء المتعمم لمحصول عمى معمومات غير مجال تخصصه سير التعميم الذاتي بطريقة مستقيمة. تفاعل الفرد مم مجتمعة من العوامل المهمة في التعمم الذاتي. استبدال الوسائل التعميمية إذا كانت غير مجديةفي المرتبة السابعة عبارات:
 يكون المتعمم هو مقياس نفسه في عممية التعمم الذاتي التقويم المستمر من قبل المتعمم لقدراته. يتعمما لفرد من خول تحديد مجال معين لمتعمم استخدام ا لتفكير لناقد في عممية التعمم الذاتي. رغبة الفرد في التعمم في أكثر من تخصص.في المرتبة الثامنة عبارة:
 إجراء تقويم في نهاية كل عممية تعمم ذاتي ألي موضوع.في المرتبة التاسعة عبارة:
 ابتعاد المتعمم عن اإلحباط الذي قد يتعرض له المتعمم أثناء التعمم الذاتي.ويللر الباحللث إن اسللتجابات العينللة التللي أكللدت عمللى ت لوافر ( )31أساسللا لوضللم برنللامج
الللتعمم الللذاتي قللد توافقللت مللم طبيعللة الللتعمم الللذاتي والللذي يكللون فيلله المللتعمم هللو المسللئول عللن
التخطلليط لمللدرس والمللادة العمميللة التللي يرغللب فللي تعممهللا وفللى التنفيللذ والتقللويم فجللاءت عبللارات
يصللمم المللتعمم جللدول زمنللي يحللدد فيلله عللدد السللاعات الوزمللة لللتعمم موضللوع معللين ويجللب إن
يختار المتعمم الوسائل التي يمكن ملن خولهلا اللتعمم ،واسلتبدال الوسلائل التعميميلة إذا كانلت غيلر
مجدية.
كما يلر الباحلث ظهلور م ارعلاة مبلدأ الفلروق الفرديلة والقلدرات الخاصلة المميلزة لمفلرد عنلد
التعمم الذاتي في العديد من العبارات وخاصة التي تتجه نحو استغول قدرات المتعمم ففي المرتبة
األولى جاءت عبارة إمكانية المتعمم من تعديل الوقت لتراعى الفروق الفردية في التوقيت ،وأيضلا
في المرتبة الثالثة عبارة رغبات الفرد الذاتية من اهم عوامل التعمم الذاتي ويضم.
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كمللا يللر الباحللث إن التوميللذ اتجهلوا نحللو الضللبط والللتحكم فللي مسللتو اتقللان المللادة وقللد
ظهللر ذلللك جميللا فللي العبللارات أن يكللون المللتعمم عللل عمللم بقدرتلله االسللتيعابية نحللو موضللوع الللتعمم
الموجود.
وير إن التعمم الذاتي دعم التوجيه الذاتي لممتعمم وزيادة قدرته عمى اتخاذ القرار وظهرت
فللي عبللارات يج لب أن يختللار المللتعمم الوسللائل التللي يمك لن مللن خولهللا الللتعمم ،يج لب أن يحللدد
لمتعمم المراجم التي سوف يعود إليها في عممية تعممه.
وير ان استجابات العينة قد أكدت مفهوم التقويم اللذاتي لمملتعمم والتلي ظهلرت فلي عبلارة
التقويم المستمر من قبل الملتعمم لقد ارتله ،يكلون المتلم هلو مقيلاس نفسله فلي عمميلة اللتعمم اللذاتي،
إجراء تقويم في نهاية كل عممية تعمم ذاتي ألي موضوع.
وقد أكلدت اسلتجابات العينلة عملى اكتسلاب التوميلذ مهلارات الم لاركة بلالرأي وأكلدت ذللك
عبللارات األخللذ بللاتراء المقدمللة مللن قبللل اتخ لرين أثنللاء عمميللة الللتعمم الللذاتي ،عمميللة التواصللل
المستمر مم المجتمم من أهم عوامل التعمم الذاتي ،تفاعل الفرد مم مجتمعة من العواملل المهملة
في التعمم الذاتي.
واالستفادة من التسلهيوت المتلوفرة فلي البيئلة المحميلة حيلث جلاءت عبلارة يسلتعين الملتعمم
بالمختصين من أجل تجديد المستو اإلر ادات الخاصة في موضوع التعمم لتؤكد ذلك.
واالستعداد لمتعمم فأكدت عبارة إن رغبات الفرد الذاتيلة ملن اهلم عواملل اللتعمم ذللك وأيضلا
عبارة يجب أن يختار المتعمم الوسائل التي يمكن من خولها التعمم.
وتتفللق النتللائج مللم " غبللاين" فللي إن الللتعمم الللذاتي يؤكللد إيجابيللة المللتعمم ون للاطه وي ارعللي
خصائصلله المتمي لزة ،و يؤكللد الللتعمم الللذاتي عمللى ت لوافر خيللارات الللتعمم المتنوعللة والمصللادر التللي
يحتاج إليها كل متعمم حتى يستثمر طاقاتله وفلق قد ارتله واسلتعداداته ورغباتله و يركلز عملى فرديلة
المتعمم في الدراسة.
واتفق للت ه للذ النتيج للة مل للم نتيج للة عناي للات نجم لله ( )1995فل للي إمكاني للة االعتم للاد عملللى
الكمبيوتر ذاتيا في عممية التعمم.
كمللا تتفللق مللم نتيجللة ن لوان يعقللوب حسللين ( )1977فللي التللأثير االيجللابي لمللتعمم الللذاتي
عمى التوميذ.
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وبللذلك يكللون الباحللث قللد أجللاب عمللى تسللاؤل البحللث والللذي يللنص عمللى "مللا هللي طبيعللة
التعمم الذاتي لطمبة المرحمة اإلعدادية بالعراق؟"
 2-5نتائج البحث :
ان مللن أه لم عوامللل اكتسللاب الطمبللة لمهللارات الللتعمم الللذاتي لمعالجللة حللاالت التللأخر الد ارسللي
لطمبة المرحمة اإلعدادية في مدارس تربية بابل بالعراق.
 -1المدارس التلي تعلاني ملن تلأخير د ارسلي فلي ت ازيلد مسلتمر بسلبب كثلرة أعلداد الطمبلة وعلدم
تطبيق التعمم الذاتي .
 -2المتابعة مم إدارات المدارس في معرفة أسباب التأخر الدراسي داخل كل مدرسة.
 -3المتابعة مم مدرسي اإلر اد التربوي لمعرفة أهم األسباب التي تؤدي إلى التلأخر الد ارسلي
لد الطمبة.
 -4التنسلليق مللم م اركللز ال للباب فللي كللل مدينللة فللي الع لراق لغللرض إقامللة النللدوات والمللؤتمرات
محاضرات.
 -5التعاون مم منظمات المجتمم المدني لممساعدة في الحد من أسباب التأخر الدراسي.
 3-5استنتاجات البحث :
 -1التعمم الذاتي تعمم فعال ومناسب لطمبة المرحمة اإلعدادية المتأخرين دراسيا.
 -2التعمم الذاتي يفتح أفاق جديدة لطمبة المرحمة اإلعدادية.
 -3يرفم التعمم الذاتي العبء عن كاهل الدولة ألنه ال يتطمب نفقات كبيرة مثل التعميم
التقميدي.
 -4يمكن القضاء عمى أسباب التأخر الدراسي في المدارس العراقية عن طريق التعمم الذاتي.
 -5إقامة ندوات ومحاضرات من أجل دعم التعميم في العراق.
 -6دور الم اركة المجتمعية في معالجة التأخر الدراسي في المدارس الحكومية في العراق.

 4-5التوصيات:
يوصي الباحث بل:
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_1تفعيل دور التعمم الذاتي في المرحمة االعدادية بالعراق .
_2تفعيل دور التعمم الذاتي في معالجة التاخر الدراسي بالمدارس االبتدائية بالعراق .
 -3استخدام بعض الوسائل الحديثة في العممية التعميمية كما م ار إليها في م كمة البحث
والدراسات المرتبطة.

الهوامش
 -1محمد محمود الحيمة :مهارات التدريس الصيفي ،دار الميسرة ،عمان2332 ،م ،ص .219

 -2نشوان يعقوب حسين :أثر استخدام طريقة التعمم الذاتي باالستقصاء الموجه عمى عقيل المفاهيم العممية
لدى تالميذ المرحمة المتوسطة في مدينة الرياض ،رسالة الخميج العربي1988 ،م .ص .26

 -3المجتمع يتجه نحو األمية ،مقال منشور في موقع الرأي نيوز ،2311-6-16 ،لممزيد أنظر الرابط
التاليhttp://www.arainews.com/News.aspx?id=343437 :

 -4حسب تقرير منظمة اليونسكو مكتب العراق ،منشور عمى وكالة براثا األخبارية ،بتاريخ ،2312/36/26
أنظر الرابط التاليhttp://www.burathanews.com/new_article_161082.html

 -5زيتـون ،عـدنان والعبـد اللـه  ،فـواز  ..كفايـات الـتعلم الـذاتي ومهاراته .دمشق  :دون مكان نشر.
 ،8002ص. 29
 -6صالح ،أحمد زكـي  .علـم الـنفس التربـوي  .القـاهرة  :مكتبـة نهضة مصرية  ، 2998 ،ص. 830
 -7السيد البحيري :مقالة في التعمم الذاتي2338 ،م.
 -8أنظر كالً من:



حسن جامع :مرجع سابق ،1986 ،ص ص.78 -77

أحمد النجدي ومنى عبد الهادي وعمى راشد :طرق وأساليب واستراتيجيات حديثة في تدريس العموم،
القاهرة ،دار الفكر العربي ،2333 ،ص ص .22-23

 -9محمد رضا البغدادي :التعميم المبرمج ،الكويت1982 ،م.

 -13صالح عبد السميع :جامعة حموان ،كمية التربية http://slah.jeeran.com/beh.htm
 6 AkrumHamdy -11يونيو 2311م.

 -12محمد محمود الحيمة :مرجع سابق ،ص .34
 -13نشوان يعقوب حسين :مرجع سابق ،ص .47 -46
 -14أنظر كالً من:


مصطفى عبد السميع محمد وسهير محمد حواله :مرجع سابق ،2335 ،ص .33



فوزي الشر بيني وعفت الطنطاوي :مرجع سابق ،2336 ،ص ص.45 -44



عماد عبد الرحيم الزغول وشاكر عقمه المحاميد :سيكولوجية التدريس الصفي ،عمان ،دار المسيرة

لمنشر والتوزيع ،2337 ،ص ص.222 -221
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المصادر والمراجع
 أحمد النجدي ومنى عبد الهادي وعمى ار د :طرق وأساليب واستراتيجيات حديثة في تدريس
العموم ،القاهرة ،دار الفكر العربي.2333 ،

 أحمللد حسللين ألمقللاني ،وآخللرون" :معجللم المصللطمحات التربويللة فللي المنللاهج وطللرق التللدريس،
القاهرة عالم الكتب ،1996 ،الطبعة األولى.

 أحمد محمد سيد أحمد ال ناوي :الحالة االقتصادية واالجتماعية لألسرة المصرية ،وأثرها عمى
التحصيل الدراسي لمطالب في المرحمة اإلعدادية ،رسالة ماجستير غير من ورة ،كمية البنات،

جامعة عين مس. 1983 ،

 برهللان غميللون ،ضللرورة مللا بعللد القوميللة :إعللادة بنللاء الفكللر االجتمللاعي ،محمللة المعرفللة ،و ازرة
المعارف السعودية ،عدد .2333 ،58

 ت للامر محم للد عب للد الغن للي إبل لراهيم ،تفعي للل دور الم للاركة المجتمعي للة ف للي المجتم للم الخ للارجي
واالستفادة من مؤسسات البيئة ،اإلدارة المركزية لمتدريب مركز التدريب الرئيسلي باإلسلكندرية،

.2337

 تللامر محمللد منصللور ،القضللايا البيئيللة المعاص لرة والم للاركة المجتمعيللة ،ورقللة مقدمللة لممللؤتمر
العممي الدولي الثالث ،جامعة جنوب الوادي ،قنا ،األقصر 13-13 ،نوفمبر .2338

 رانيللة محمللد مصللطفى نصللير ،إدارة الحضللر بالم للاركة بللالتطبيق عمللى الع لوائيات ،القللاهرة،
أكاديمية السادات لمعموم اإلدارية ،رسالة دكتو ار .2337 ،

 زيتلون ،علدنان والعبلد المله ،فلواز  ،كفايلات اللتعمم اللذاتي ومهاراته .دم ق  :دون مكان ن ر
. 2338 ،

 السيد البحيري :مقالة في التعمم الذاتي2338 ،م.

 صالح ،أحمد زكلي  ،عملم اللنفس التربلوي  .القلاهرة  :مكتبلة نهضة مصرية . 1992 ،
 عماد عبد الرحيم الزغول و اكر عقمه المحاميد :سيكولوجية التدريس الصفي ،عمان ،دار
المسيرة لمن ر والتوزيم.2337 ،

 عماد عبد النبي عبد العزيز أبو زيد ،معارض الفن الت كيمي وألفاد منها في تنمية التذوق
الفني لطوب التربية الفنية ،رسالة ماجستير في التربية ،غير من ورة ،كمية التربية الفنية،
جامعة حموان.1996 ،

 عنايات محمود عمي نجمة ،برنامج مقترح لتعميم الكيمياء باستخدام الكمبيوتر ،المؤتمر العممي
السنوي الثالث ،كمية التربية ،جامعة حموان 33 -29 ،أبريل .1995
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 فمراوي محمد فرماوي  ،وآخرون" :المهارات اليدوية والفنية في رياض األطفال ،القاهرة ،مطابم لوتس
بالفجالة.1995 ،

 محمد رضا البغدادي :التعميم المبرمج ،الكويت1982 ،م.
 محمد رضا البغدادي :دراسة مقارنة لتدريس العموم بالطريقة التقميدية في بعض حقوق

المرحمة االبتدائية بالطريقتين المبرمجة والتقميدية مم دراسة اتجاهات التوميذ نحو التعميم

المبرمج ،دراسات جامعة حموان ،الرياض  4س 1977م.

 محمد محمود الحيمة :مهارات التدريس الصيفي ،دار الميسرة ،عمان2332 ،م.

 ن وان يعقوب حسين :أثر استخدام طريقة التعمم الذاتي باالستقصاء الموجه عمى عقيل
المفاهيم العممية لد توميذ المرحمة المتوسطة في مدينة الرياض ،رسالة الخميج العربي،

1988م.

 الهللام عمللى سللالم ك للوط" :فاعميللة برنللامج لمتللدريب عمللى بعللض المهللارات الفنيللة لتنميللة مفهللوم
الذات لد األطفال المتأخرين عقميا القابمين لمتعمم" رسالة ماجستير غير من ورة ،كمية التربية

الفنية ،جامعة حموان.2335 ،

 يسري مصطفى السيد عطية ،دراسة مقارنة لفعالية معالجتين لمتعميم الفردي بالوسائط
التكنولوجية وتفاعمهما مم أسموب التعمم عمى أداء الطوب المعممين لبعض المهارات

المعممية في البيولوجيا رسالة دكتو ار في التربية ،غير من ورة ،كمية التربية ،جامعة أسيوط،

.1993

المصادر األجنبية
 J. Clark. The state, PolpularParticiption and the Voluntary Sector,
World Development, Vol. 23, Issue 4, 1995, PP. 593-594.
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