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 : ملخص البحث 
مادة التربيص اإل يييي ميص في العراك ست  ين  ل ص يهدف البحث الى بيان إثر التعليم الذاتي في تحصييييلب  لبص الصييييل اوسط ال ت  يييي  في 

 الب س البص ستم اختيارهم بالطريقص القصيييييدمص ستم اختيار نيييييعاتل  ت ةب ال ر   ص الترريايص سالتي تم تدري يييييها ال  دة    160الدرا يييييص م  
ه اك أثر ساضييل للتعليم الذاتي في ال ط رة سأخرى ضييابطص ثم تدري ييها ال  دة ال  تف ص في ال تام ال در يييت سلد ت حييب البحث الى ان  

 تحصلب  لبص الصل اوسط ال ت    ل ادة التربيص اإل  ميصت
 الكلمات المفتاحية: أثر، التعلم الذاتي، مستوى التحصيل، مادة التربية اإلسالمية، الصف األول المتوسط

Abstract : 

 The research aims to show the effect of self-education on the achievement of first-grade students in the 

middle school in Islamic education in Iraq and the study sample consisted of 160 male and female students 

and they were chosen by the intentional method. . The research found that there is a clear impact of self-

education on the achievement of the first intermediate grade students in Islamic education.key 

words:Impact, self-learning, achievement level, Islamic education subject, first intermediate grade 

 أواًل مشكلة الدراسة:
لقد ظهر م  خ ط الدرا يا  ساوبحا  الترب   اوه يص التي محفى بها التعلم الذاتي سأثر  في تحصيلب الطلبصو سضيرسرة ا يت راريتل خ ط 

دسر  في ت جيل   ليا   ل يا  التعلم ال  ف ص لتحقلق أهداف الع ليص التعلي يصو ك ا تال  أه يص اترا  الطلبص يح  مادة التربيص اإل  ميص س 
التعلم م  خ ط البحث     رك تعليم بديلص سمط رة سم اكبص لرسح العصييرت سس  ييي ا في ظب يدرة الدرا ييا  التي ت اسلن هذا ال  ضيي  و 

( التي أسحييين بصييييا ص بعت س دا  التربيص اإل ييي ميص سفق مباد  2006سا يييترابص لت حييييا  الدرا يييا  ال يييابقص مةب درا يييص مطالقص  
(و إس أن البا ث م  خ ط ا   ل فقد س ظ تديي م ييت ى اهت اا الدرا ييا  ب هارة التعلم الذاتيو سال  ييل  2006لتعلم الذاتي  مطالقصو ا

   م ار ييييييييص ال عل ل  لهذا ال    م  ال هارا و فقد ت ييييييييفب لدى البا ث  افتاا إلجراك درا ييييييييص تحاسط ال  ييييييييل    أثر التعلم الذاتي في 
 في مادة التربيص اإل  ميص في العراكتاألول المتوسط ل تحصلب  لبص الص

تأحلب مفه ا التعلم الذاتيو سما مقدمل م  فائدة لل ختسن الترب   تترلى أه يص هذ  الدرا ص في م ض  ها الذ  يهتم بثانيًا أهمية البحث: 
ل  اكبص متطلبا  العصيييييييير الذ  يأكد  لى أه يص التعلم الذاتي   ست يييييييياهم بدرجص كالرة في تحقلق فا ليص   ليا  التعلم للترا  اإل يييييييي ميو

سال  ييييييييل    أثر  في ال تعل ل ت ك ا تت ةب أه لتها قي ا يت لق م ا  ييييييييتقدمل م  فائدة كالر  لر يق أركان الع ليص التعلي ص م  م ييييييييأسلل   
ل ييخصيييص الطالب ال  ييتقلص با ييتخدامل ستقدمم تغذمص راجعص  ل عل ل  سأسلياك اوم رو م ا يأكد أه لتها في ب اكترب يل  سمديري  سم ييرفل  سا

م ف  سليد تفليد اليدرا ييييييييييييييص الحيالييص البيا ةل   لى اودسا  بحيث  مهيارة  يديةيص كيا ت ياد   لى التعلم اليذاتي م  مصييييييييييييييادر ال عرفيص ال ت فرةو  
 ل  تقاليصت للبا ةل  اسفادة م ها في درا اتهم ا

 ت عى هذ  الدرا ص إلى تحقلق اوهداف اآلتيص:  أهداف الدراسة 
 ال  ل     ايعص التعلم الذاتي سمدى م ا اتل في تدريس مادة التربيص اإل  ميصت ت1
 في مادة التربيص اإل  ميصت األول المتوسطبيان اثر  ريقص التعلم الذاتي في تحصلب  لبص الصل  ت2

ما أثر التعلم الذاتي في تحصئئئيل ةلبة الصئئئف ص الدرا ييييص في اإلجابص    ال ييييأاط الرئيس الذ   ر تل سه :  تتحدد م ييييفل اسئئئ لة البحث
 تاألول المتوسط لمادة التربية اإلسالمية في محافظة صالح الدين"

 ما مدى م ا بص  ريقص التعلم الذاتي في تدريس مادة التربيص اإل  ميص؟ ت1
في مادة التربيص اإل يي ميص تع د إلى أثر  ريقص األول المتوسئط في تحصييلب  لبص  ( 0.05α = هب ت جد فرسك ذا  دسلص إ صييائيص   ت2

 التدريس سالر س سالتفا ب بل ه ا؟ 
 تتحدد هذ  الدرا ص بالتصارها بالبحث  لى ما مأتي :حدود الدراسة 

 تم ت في ها  لى أ اس التعلم الذاتيتاألول المتوسط س دة درا يص م  كتام التربيص اإل  ميص للصل  ت1
 ا تخدا أداة للدرا ص م  إ داد البا ث سه  اختبار تحصللي ليقيس أثر التعلم الذاتي في زيادة تحصلب الطلبصت ت2
يتم اختيارها   ييييييي ائياا م  ال رت ق اوحيييييييلي للدرا يييييييص  األول المتوسئئئئئط تطالق اوداة تطايقاا لالياا سبعدماا  لى  ل ص م   لبص الصيييييييل   ت3

 ال ت ةب في مدارس تربيص العراكت
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: ه  ذلك التغلر سالتط ر الذ  يتركل التعلم أثرسرد  بعت ال صيطلحا  في الدرا يص التي مرب تعريفها إجرائيا سهي:  التعريفات اإلجرائية
 ك ا مقاس م  ا ترابا  الطلبص  لى أداة الدرا ص التي أ دها البا ث لهذ  الغامصت الذاتي في تحصلب مادة التربيص اإل  ميصو

: التعلم الذ  مفهر قيل دسر الطالب سجهد  ال ييييييييييييخصييييييييييييي بأكار لدر م ف  بحلث ي  ي قيل رسح اس ييييييييييييتق ليص ساإلبدا  في التعلم الذاتي
 تحصللل لل عرفص سال هارا  تحن إنراف ال علم ست جلهل 

: ه  الفرك بل  مت  ييييي    ما  الطلبص في اسختبارا  القاليص سمت  ييييي    ماتهم في اسختبارا  البعدمص التي أجرين يلمسئئئتوى التحصئئئ
  لى يفس ال  دة الدرا يص في مادة التربيص اإل  ميصت

سال حددة في كتام التربيص : مر   ص ال عارف سالقيم ساستراها  سالخارا  ال  ف ص في إ ار الدي  اإل يييييييييييي مي مادة التربية اإلسئئئئئئئئالمية
 في العراكتاألول المتوسط اإل  ميص للصل 
م  أكةر ال  ضييييييييي  ا  التعلي يص إثارة للقلق ه  كيايص ت ف  ال علم م  م يييييييييا دة ت ملذ  ليصيييييييييبح ا أكةر ا يييييييييتق سا   تطور التعلم الذاتي

ييد م  لايب البيا ةل  سالهل يا  سال  ف يا  الق مييص ساليدسلييص  (تسلقيد  في التعلم اليذاتي بياهت ياا متتا2010ست في يا سدافيييص  خليفيص س ييييييييييييييعيدو 
التي م ييييييييييغلها أمر تط ير التعليم في الدسط ال ختلفص ستر ييييييييييد ذلك في البح   سالدرا ييييييييييا  سال دسا  سال أت را  التي  قد    ط التعليم 

ل مأت ر القاهرة الذ   قد تحن إنييييييييراف  لث  قد أسط مأت ر ر يييييييي ي في مدي ص برلل   احيييييييي ص أل ايياو ثم أ قب  1963الذاتي بدكاا م   
يفامل الخاص بتصيييييييييييي يم ستطالق  1977 قد مأت ر ثالث في مدي ص فاريا ثم لدا دفلت  اا    1968سفي  اا    1965م ف ص الل ي ييييييييييييف  

 و  لث أيل يركت (تسأحييبل التعلم ال  فم ذاتيا مصييطلحاا نييائق اس ييتخداا م ذ الة ايل ا2005برامج التعليم الذاتي سالتعليم الفرد   امرو  
 لى ا ييييييييتق ط سم ييييييييأسليص الت ملذ    تعل هم ست    تي ص ال صييييييييطلل في تأكلد   لى كيا أن الذا  هي العامب او ييييييييا ييييييييي في ب اك 

(ت سبالر م م  لدا اإلنيييييييييييييارة إلى ف رة التعليم الذاتي في اإلر  الفل يييييييييييييفي الترب   إس أيها بدأ  تتط ر 2005اوهداف التعلي يص   امرو  
ب في مراط البحث سالترريب م ذ بدامص القرن الحالي  لث أحيييييبحن في العق د اوخلرة او ييييياس الذ  ا يييييت د  إليل يفريا  التربيص ستدخ

حديةص  سالتعليم الحديةصتسفي ال لن الحاضييرأحييبل الركلتة او ييا يييص التي تت ح ر   لها ا ييتراتيريا  ت   ل جيا التعليم ستطايقاتها سالتربيص ال
 (ت 2005مدةو     ماا محا

تعدد  التعريفا  ال تعلقص ب فه ا التعلم الذاتي بتعدد البا ةل  الترب يل  ستعدد اتراهاتهم سآرائهمو فقد  رفل  ابدي  مفهوم التعلم الذاتي  
س بعضها سفقاا لإلمفايا  بأيل: أ ل م للتعليم سالتعلم تتاح قيل الفرحص لل تعلم لل  اركص الفعالص في ج ايب الع ليص التعلي يص التعل يص كلها أ

تل ال تعددةو ال تا ص سللتقدا في   ليص التعليم معت دا أ ا ا  لى ذاتلو سم تفلداا م  ال باد  الترب يص ست   ل جيا التعليم ال تا ص سفقا إلمفايا
اختياراتل سيق ا يف ل ب ف لو سح سا لألهد يتائج  ال تعلم  ال علم ست جلهلو  لى أن يتح ب  ال حددة   ابدي و  سبإنراف م   ال ل كيص  اف 

(تس رفل   د  سزامب بأيل: أ د أ اللب اكت ام الفرد لل لتا  بطريقص ذاتيص دسن معاسيص أ د أس ت جيل م  أ دو أ  أن الفرد معلم 1993
ل تعلم باذط جه د  في اكت ام (تأما الع ر  سزم ؤ : فقد  رف ا التعليم الذاتي بأيل: الع ليص التي مق ا فلها ا2010يف ل ب ف ل   د  سزامبو  

  ال عرفص سالخارة سال هارة م  مصادرها ال تعددة دسن اسلتتاا ب عايلر سض اب  ال  لل الصفيو سس تتم داخب  ررة الصل الع ر  سالر دو 
م ر م  خ لل ببعت (تسلد  رفل ال ربل ي سالط اس  بأيل: ذلك او ل م الذ  معت د  لى ي اط ال تعلم م   لث  2009الخ الدة سي  لو  

 ال  الل التعلي يص سيفت ب ال هارا  ب ا تت افق مق  ر تل سلدراتل الخاحصو سي ف  أن م تخدا ال تعلم في ذلك ما أ فر    ل الت   ل جيا
سذكر  حل ط  (ت  2006م  م اد مارمرص سس ائب تعلي يص متعددة سذلك لهدف تحقلق أهداف ترب يص م   دة للفرد ال تعلم  ال ربل ي س  اس و  

اتي     تعريا  بايدسرا( لتعلم الذاتي: أن  مفه ا التعليم ال  فم ذاتيا م  التف لرا  ال فريص الحاليص للتعليم التي تأكد أن ال تعلم با ث ذ
 (ت 2009ال عل ما  سمرهت ي   لها سأن معارفل تأثر بدرجص كالرة في دافعلتل سمةابرتل ست جلهل ل ل كل اإليراز     حل طو 

 سس التعلم الذاتيأ
ي معتار التعلم الذاتي خط ة مه يص ل رتقياك بالع لييص الترب يص ايط لا م  ت جلهيا  سمبياد  مرتبطيص بالتعليمو فه ياك العيديد م  او ييييييييييييييس الت

 (ت2005أد  إلى تط ر  م  أه ها او س ال ف يص سالفل ايص ساسجت اعيصو سالتي جاك   لى ال ح  اآلتي  الق و 
 : (2005مبادئ التي تحكم التعلم الذاتي وتوجهه )محامدة وغباين،  ومن أهم ال

 لدرتل  لى مرا اة الفرسك الفردمص  -1
 ت لت  بال ر ص الذاتيص  -2
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 ارتبا ل بإمرابيص ال تعلم سم اركتل الفا لص في التعلم -3
 معرفص الت جل الذاتي لل تعلم -4
 ا تخداا التغذمص الراجعص سالتعتيت الف ر   -5
 تحللب ال ه ا م ا دتل  لى  -6
 ا تخداا الت  يق في مصادر التعلم سأ اللبل -7
 تحديد اوهداف ال ل كيص -8
 ا ت راريص التقليم سن  للتل -9

سه اك أمضيييا مر   تل  م  او يييس مخضيييق التعلم الذاتي له ا ك ا أنيييار إللها العلي سهي: أ يييس فل يييايص اجت اعيصو سأ يييس  ييييف ل جيص 
 (:2010اسجت اعيص فإيها تركت  لى ث ثص مباد  هي  الهتام صو ترب يصو سقي ا يتعلق باو س الترب يص 

 م اركتها في الحضارة ال عاحرةت -1
 سلدرتل  لى القضاك  لى التخلل في ال رت قت -2
 مادأ الت  يص اسلتصادمص ساسجت اعيص ال املصت -3

 (:2005سلد ذكر  امر أ س التعلم الذاتي اآلتيص   امرو 
 يتالفرسك الفردمص سالتعليم الذات -1
 ا تةارة ال تعلم سدافعلتل يح  التعلمت -2
 م تد ي ظه ر ا ترابا  جديدةت -3
 إثارة الرغبص لدى ال تعلم في ال عرفص سالتعليم ال  ت رت -4
 اس ترابا  ال تفا لص سالتفا ب بل  الطريقص ساس تعدادت -5
 ال ع ر بالط أيل ص ساإلل ط م  الت تر سللق ال تعلم أث اك   ليص التعليمت -6

 (:2005سأنار الق  ساو  د إلى أهم او س ال ف يص التي ت اق   ليص التعلم ست هد لها ست ت ر معها  الق  ساو  دو 
 التعلم الذاتي سالحاجص إلى تحقلق الذا ت -1
 الدافييص سالتعلمت -2
 الدافييص سالتعلم الذاتي ست  ب  -3
 الدافق إلى اإليرازت -
 م ت ى الط  ح سالتعلم الذاتيت  -
   سالتعلم الذاتيتاستراها -
 ال ل ط ساسهت اما  سالتعلم الذاتيت -
 اإلرادة سالتعلم الذاتيت  -
 اسيفعاس  سالتعلم الذاتيت  -

 أساليب التعلم الذاتي ومهاراته
العديد م  او ييييييييياللب سالارامج الترب يص ال ختلفص سالتي ترتب  باوبحا  سالره د الترب يصو فقد اظهر  البح    ه اكأسئئئئئئاليل التعلم الذاتي

 لى سج د بعت اسخت فا  بل  هذ  او ييييييييييييياللب إس أيها تتفق  لى تحقلق تعليم يأكد  لى ا يييييييييييييتق ليص ال تعلمو سامرابلتلو سي يييييييييييييا لو  
 (:2001ذ  او اللب أس الارامج  ما مأتي  غباي و سيت ا ب مق لدراتل سا تياجاتلو سم  ه

تعد م  أهم ل ا د الطرك العل يص التي ت يييييتخدا في تطالق مباد  يف ييييييصو سرائدها  يييييف ر سهي م  م  يفريا  التعلم أواًل: التعليم المبرمج
ا تقدا ال ادة التعلي يص للطلبص  لى نيييييفب ال يييييل كيص سالتي تفرا أن التعلم محد    دما معتز ا يييييترابا  الطلبص م بلو قيحد  التعلم   دم

مةلرا  تهلئ لل الفرحيييييص لي يييييترلب لهاو فتعتز اس يييييترابا  لدى الطلبص   د اختيار اإلجابص الصيييييحيحص بعد ا يييييترابتل ال بانيييييرةو فلتعلم 
 (ت2001 بطريقص أفضب سلتحقلق ذلك د ى  ف ر إلى ف رة تق يم ال ادة التعلي يص إلى خط ا  حغلرة سمتتابعص  غباي و
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سهذا ما أكد  لى فا ليص التعليم ال ارمج في التعليم الع جيو س رك التي م ف  ا ييييييييتخدامها م  لاب ال درس الخصيييييييي حييييييييي وحييييييييحام 
التحصيلب ال تديي خصي حيا في الصيف ف كةلر  العددو ك ا م ف  ا يتخدامل مق الطلبص الذي  فاتتهم أجتاك م  ال  ياك أس ال ادى الدرا ييص  

 فترة زم يص معل صتب اب التغللب ل
ظهر هذا ال    م  التعليم  لى يد كب م  ات   ي ن سسيل ي ن س ي بست سه  عبارة    برامج في   ثانيًا: التعلم الذاتي باسئتددام الحاسئو 

ت إس أن  مراس  التعلم كافصو سي ف  م  خ لها تقدمم ال عل ما  ستختي هاو م ا يتيل الفرص أماا الطلبص ليفت يييل بطريقتل  ل ط ال  يييائب
 هذا ال    م  التعلم لل  لايا  م ها:

 س ف  زيادة في الت اليا أث اك إ دادهات -
  دا أنراكهم لع صر التفا ب الب ر  بل  ال علم سال تعلمت -

 أما ايجابياته
 جعب التعلم أ هب سأ ر  سأكةر م كمصت -
 لتعلي يص ال تقدمصتتح ل  فرص الع ب ال  تقاليص بتهل ص الطلبص لعالم يت ح ر   ط التق يا  ا -
 (ت2001ت  يص مهارا  معرقيص  قليص كحب ال  ف   سج ق الايايا  ستحلللها  غباي و  -

معد الفلدي  ال تفا ب م  ا د  أدسا  التعلم الذاتي سأه هاو سذلك يتيرص لقدرتل  لى دمج دسر الحا ييييييي م بالفلدي  ثالثًا: الفيديو المتفاعل:
سأ لق  للها ا يييييييم الفلدي  ال تفا بت سيعتار هذا ال فاا لادر  لى تقدمم درسس تعلي يص للطلبص بعد أن  في تق يص  ديةص في العقد ال اضيييييييي  

يتم  ت يييرللها لى نيييري  فلدي و إذ تعتار آليص   لل برب  جهاز الفلدي  بالحا ييي م لضيييب   ركص الفلدي و باإلضيييافص إلى م ييياهدة الصييي ر  
ثر في  ير ص تقدمم الدرس التعلي ي ست يل يللت سهذا مع ب  لى جذم ايتبا  ال تعلم سيح ز ال صيح بص القياا با يترابا  فا لصو م ف  أن تأ 

باإلضيافص ل ج د أ ياللب مت رر لدى البا ةل  سالدرا يل  ف  ها م  أنيار إللها ال يام ك في كتابل او ياللب    لى اهت امل إلى درجص لصي ى 
 (:1988 و س  ر  2005التعلي ص للتربيص اإل  ميص ما يلي  ال ام كو 

 التعلم ال ارمجت ت1
 ال  دا  التعلي يص ال صغرة  ال  دي س ( أس التعليم ال  دي ليت ت2
 الحقائبو الرزا التعلي يصت ت3
 التعلم م  خ ط اسيترينت ت4
 التعلم ب  ا دة ال  ال ترت ت5
 ال قررا  الدرا يص ال صغرةت ت6
  قائب/ رزا ي اط التعلمت ت7

 (:1984سالق و  1998سذكر أمضا جامب بعت م  أ اللب التعلم  جامبو 
 التعلم ال ارمجت ت1
 التعليم بال  ال ترت  ت2
 الحقائب/ الرزا التعلي يصت ت3
 التعلم الفرد   خطص كللر(ت  ت4
 التعلم باسكت افت ت5
 ال  دي   التعلي يص   س دا  التعلم الصغلرة(ت ت6

سمت ررة أ يايا لدى  دد م  البا ةل  سال اتال  فان البا ث يرى بأن ج يق او ييييياللب ال يييييابقص   سيتيرص لتعدد او ييييياللب ال ت   ص سال ختلفص
أتفقن في لدرتها  لى تركلت دسر الطلبص سا يييتقللتهم في الحصييي ط  لى ال عرفص سال حييي ط إللها بغت ال فر    او يييل م الذ  يتبق في 

 ي جد أ يييل م س لد أس مخصيييم لتعلم م ضييي   ما فل ب م ضييي   سل ب متعلم تعلي ل سكب فرد مختار او يييل م ال  ا يييب أكةر لتعل ل ف 
 أ ل م م ا ب للت
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ذكر العديد م  البا ةل   لى سج د تصييي يفا  ل هارا  التعلم الذاتي إس أن أكةر البا ةل  نييي  سا سدلص ما لدمل الق    مهارات التعلم الذاتي
 (سهي:2005سآخرسن  الق  ساو  دو 

 :مهارات تنظيمية -1
سلهييا  ييدد م  اإلجراكا  مةييب تحييديييد اوهييدافو ساختيييار ال حت ىو ستحلللييل سترتي ييلو سترتلاهييا في س ييدة أس  تمييص مت يياملييصو سايتقيياك  رك 
 تحصييللها ستعل هاو ستحديد م ييت يا  إتقايهاو سالت ف  م ها سفق معايلر معت دةو ستحديد ال لن ال  ا ييبو سمقدار  س  يي  إدارتل ساس ييتفادة

 م ل   د القياا بأي طص التعلم الذاتي سكذلك ال فان الذ  ي فر ال رسط ال  ا دة  لى  دس    ليص التعلمتالقص ى 
 مهارات التوجيه والتحكم: -2

ستت ةيب في ت جييل مختلل القيدرا  الر يييييييييييييي ييص سالح ييييييييييييييييص الحركييص سالعقلييص  ساسيفعيالييص سالت احييييييييييييييلييصو سالتحفم بهياو ست ظيفهيا في معيالريص 
 ساسيتبا ت م ض  ا  التعلم

 مهارات القراءة الفاعلة: -3
سهي تلك ال هارا  التي ت تهدف ال ح ط بالقار  إلى بل غ م ت يا  رقيعص م  الفهم ساس تيعام ستتض   في ال لن يف ل  ر ص الحركص  

 في ال ادة ال قرسكة سزيادة مردسد الره د التي ياذلها ال تعلمت  
 الجيدة:المهارات الداصة بالذاكرة   -4

سهي مر   يص م  ال هيارا  ذا  الصييييييييييييييليص بع لييص معيالريص ميادة التعلم سي يدادهيا ست في هيا سترملتهيا ثم إدخيالهيا إلى اليذاكرة الط يليص اوميد 
سمحاسلص  اس تفاظ بها م  اجب ا ييييترجا ها في ال  ييييتقاب م   لث اوجتاك سالع احيييير سالتفصييييل   أس م   لث ال  دا  سال تب ال الرة 

 ار الرئي يص سبص رة مترابطص سمت ل لص دسن أن يأد  ذلك بالضرسرة إلى الحفظ الحرفي الغلر لائم  لى الفهمتساوف 
 مهارات التركيز في التعلم الذاتي: -5

سهي القدرة  لى ت جيل التف لر في م ضيييق سا د فق و ساسيصيييراف في ال لن يف يييل    ال  ضييي  ا  اوخرىت  لث أن بعت ال تعل ل  
رة ت ييييتن اسيتبا  أس  دا التركلت ستع د هذ  الفاهرة إلى  دد م  الع امب م ها الع امب الر يييي يص ساسجت اعيص سال ف يييييص سبل ص معاي ن ظاه

 التعلم ال ادمص مةب ارتفا  درجص الحرارة س دا كفامص اإلضاكة س لرهات
 المهارات الكتابية: -6
 في التعلم الذاتيت لذا مرب  لى ال تعلم أن مف ن لادراا  لى ا يييييييييتخداا الطرائق تعد ال  اد ال طا  ص م  أكةر ال  اد التعلي يص ا يييييييييتخداماا  

 ساو اللب سال هارا  التي ت ف ل م  اإلفادة م  هذ  ال صادر إلى ألصى  د م ف  سم  بل  أهم هذ  او اللب سال هارا :
 تدسي  ال   فا ت -
 كتابص ال لخصا  سالتعليقا   -
 كتابص البح   سال قاس    -
 حيا ص م ائب التعلم سم ض  اتل  لى نفب مخططا  سخرائ   قليصت -
 كل ا  مفتا يل كال صطلحا  سالق ايل ت -
 مهارات استددام مصادر التعلم: -7

مقصيد ب صيادر التعلم كب س يي  اس تق يص تح ب معل ما  سمعارف سأ ياللب   ب  ي اك أكاين مرئيص اس م ي   ص اس مرئيص سم ي   ص معاا  
أ ياياا أسعيص ال عل ما   مةب  كتبو بح  و مقاس و تقاريرو أف ا مصيي رةو محاضييرا و ألراص ت ييرلب م غ طص اس   سهي ما مطلق  ليل

 أ  س ائ  أخرى(ت  
 مهارة التقويم الذاتي:  -8

لم سمقدار ما سيقصييد بها تلك ال هارا  التي ت ف  ال تعلم م  القياا بع ليص اختبار ستق يم مدى فه ل سا ييتيعابل لل عل ما  م ضيي  ا  التع
 صيلل م هاو سدرجص  إتقايل لهذا التحصيلب بهدف م يا دتل ل ف يل في تحديد ال  يت ى الذ  سحيب إليل أ  تحديد ما تم ايراز  سفق معايلر 

يت محيددة سمعرفيص ميا اليذ  ي بغي القيياا بيل م  اجيب تحقلق أهيداف التعلمو أن إتقيان مهيارا  التق يم اليذاتي م  لايب ال تعلم يأد  إلى تعت 
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ثقتل ب ف ييييييل سالى  ا ييييييتةارة ي ييييييا ل سدافعلتل ستتسيد   بتغذمص راجعص ف ريص ت ف ل م  تعديب ستصييييييحيل معل ماتل الخا  ص ستأكلد ستر ييييييي   
 ال عل ما  الصحيحصت سل ي تأد  هذ  ال هارا  ال ظائل ال حددة لها سبد م  أن ت تفم ستت امب قي ا بل ها  لى نفب م ف مص سا دةت

إنَّ ت ظيا التعلم الذاتي في كتب التربيص اإل ييييي ميص يتطلب ال رسر ب را ب أس خط ا    توظيف التعلم الذاتي في كتل التربية اإلسئئئئالمية
 تى يحقق هذا الهدفت سهذ  الخط ا  مترتبص  لى  دد م  الع امب أس الع احيييييييير ال تداخلص معا في ظب الع ليص التعلي يصت سترى البا ةص 

 داد الال ص ال  ئ ص ساورضييص ال  ا يبص أسس لاب الع ب  لى تطالق هذا ال    م  ايل لاب الادك بت ظيا التعلم الذاتي يتحتم  لل ا تط ير سي 
ا التعلمت ف   الع احر ال تداخلص سالتي مرب الادك بتط يرها:  رفص الصل سال علم سال تعلم سال تام ستط ير ال  اهج سمصادر التعلم س لره

يفاا التعليم ال فرد سهي: ال تعلم سال علم سال  اد التعلي يص سالفرسف ساإلمفايا  ال ةلرتسلد  دد ي يييي ان الع ليا  بالتفا    بل  مدخ   
مفيايا  ال تيا صت سهذ  التفيا    متعيددة ب ع ى أيهيا تحيد  بل  ال تعلم سال علمو سبل  ال تعلم سال  اد التعلي ييصو سبل  ال تعلم سالفرسف ساإل

 (:1993ال تا ص ك ا ه  م ضل في ال فب اآلتي  ي  انو 
 

 

 

 

 

 التفاعل بين مدخالت نظام التعليم المفرد                                   

 
 
 
 

سقي ا يلي  را للع احييييييييير ال يييييييييابقص التي تعد   امب م يييييييييا دة لت ظيا التعلم الذاتي م  خ ط ربطها باودسار سال تطلبا  الرديدة في 
 البا ةصت صر اسيفرار ال عرفيت مرتبص   ب أه لتها م  سجهص يفر 

التعلم الذاتي ه  ا تعداد  ايعي للتعلمو سلد تعلم اإلي ان في ال اضي بدسن ال فم التعلي يص التي يردها الل ا كيا يتعامب مق   إنالمتعلم.
 (ت 2003ل  ة الطايييص الرغراقيص سال  اخ  لر ال  ئمو سا تطا  ب اك الحضارا  ال ختلفص  ابراهيمو 

اوسلى في   ليص تط ير مهارا  التعلم الذاتيت سه  حيييييييييا ب الدسر ال ح ر  ساو يييييييييا يييييييييي في هذ  ستعد ا يييييييييتق ليص ال تعلم ذاتيا الركلتة  
الع ليييصت سال تعلم ال يياهر ي بغي  ليييل التعلم دسن اس ت يياد  لى اوخرو ك ييا ي بغي  ليييل اس ييييييييييييييتفييادة م  الفرص ال تييا ييص لييل  الهتام ييصو 

    ص سمتعددة م  امرابيص ستفا ب ال تعلم في ال  لل التعلي يو سم  أمةلص ذلك:(تسم  أهم ما م لت التعلم الذاتي ت فلر أنفاط مت2010
التفا ب بل  ال تعلم سالاريامج التعلي ي بحلث م ف ل تلقي تغذمص راجعص ف ريص    مدى حيييحص ا يييتراباتل س   مدى التقدا الذ  محرز و  -

 لتحقلق أهداف معل ص سليس م  أجب أ  جتاك خارجيتم ا يأد  إلى ت  يص دافعلتل الذاتيص سر اتل الحقيقص  في التعلم 
التفا ب بل  ال تعلم س لر  م  ال تعل ل  في مر   ا  حييييييييييغلرة أس كالرة م ا يأد  إلى ت  يص إ  ييييييييييا ييييييييييل بال  يييييييييياركص سال  ييييييييييأسليص   -

 اسجت اعيصت
لل ساتخياذ القرارا   ال ييييييييييييييام كو  التفيا يب بل  ال تعلم سال علم م  خ ط ميا يتلقيا  م  ت جلهيا  سيرنييييييييييييييادا  ت ف يل م  تحلليب ال  ا -

 (ت2005
 سم  أه يص التعلم الذاتي خص حا لل تعلم ايل مرعلل ال ح ر او ا ي لع ليص التعلمت

 (:www.dahsh.comسهذا يت ةب باوم ر اآلتيص  جرجسو 
ال فس سالتربيص با تبار  أ يييل م التعلم اوفضيييب ويل محقق ل ب متعلم تعلي ا التعلم الذاتي كان سما يتاط يلقى اهت اماا كالرا م   ل اك  -

 يت ا ب مق لدراتل س ر تل الذاتيص في التعلم سيعت د  لى دافعلتل للتعلمت
 مأخذ ال تعلم دسرا امرابيا سي طا في التعلمت -

 المعلم

المواد 
 التعليمية

 المتعلم

اإلمكان
ات 

http://www.dahsh.com/
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 يم يف ل ب ف ل سي ت ر معل مدى الحياةتم ف  التعلم الذاتي ال تعلم م  إتقان ال هارا  او ا يص ال زمص ل  احلص تعل -
 إ داد اوب اك لل  تقاب ستع يدهم تح ب م أسليص تعل هم بأيف همت -
 تدريب الت ملذ  لى  ب ال  ف   سيمراد بل ص خصبص لإلبدا ت -
ص ت ف  ال تعلم م  إتقان  أن العالم م ييهد ايفرارا معرقيا متط را با ييت رار س ت ييت عبل يفم التعلم س رائقها م ا يتحتم سج د إ ييتراتيري -

 مهارا  التعلم الذاتي لي ت ر التعلم معل خارج ال در ص س تى مدى الحياةت
سيعتار  ق ال تعلم في التعلم سا يييييت تا ل أث اك تعل ل  قا أ يييييا ييييييا ل ب فرد سل ي مصيييييبل هذ  الحق ذا مع ى سبد م  تعاسن سي     لص  

 (:www.moqatel.com  يل بل  ال علم سال تعلم تق ا  لى أ اس أن ل ب فرد  أخ تيا  التعلمو 
 تعلم با ت تا تالحق في ال -
 الحق في اختيار الطريقص لحب ال  فلص التي ت اجهلت -
 الحق في التعلم سفقا ل ر تل ستحديد ما محتاج إليلت -
 الحق في ب اك تعل ل  لى خاراتل ال ابقص سأي طتل ال خصيصت -
 الحق في اس تفادة م  ال  ا دا  التعلي ص ال ت   ص خ ط مدة تعل لت -
 خفق في ترربتل م لل تعلي يتالحق في أن مخطئ سفي أن م -
 الحق في اس تفادة م  ال  ا دا  التعلي ص ال ت   ص خ ط مدة تعل لت -
 الحق في التعالر    أ  ا ي ل سم ا ر  خ ط مدة ب اك  سي داد ت -
 الحق في تعرف معايلر تغللر م ا دمل سمعاسييل سالحق في التراح معايلر التقيم الخاحصت -
 مهاراتل سم اهبل لل    ك ا يت  ىتالحق في ت  يص  -

  م ا تقدا يرد أن دسر ال تعلم أحبل أكةر تط راا ست  عاا م ا كان  ليل فه  م أسط    تعل ل س   تط ير ذاتل ت
ق سفقا إ داد ال علم العصييييييير  سه  ال علم الذ  لدمل  يييييييعص ثقاقيص في الف  ن العقليص سالعل ا ساللغا  سيق د الترديد سحييييييي ا ص ال رت  المعلم

 ل قتضييييييييا  العصييييييير سلادر  لى التعامب مق ترديد الةقافص ال حليص سالتفا ب مق الةقافص العال يص بدس م  التلقل  أس اسياهار ك ا م يييييييتطيق
(تسس بيد أن يتحلى ال علم بعيدد م  ال فياميا  ال ه ييص 1992س بشو    2009التيدريس بيأ ييييييييييييييالليب م طلقيص م  م هرييص ال  ييييييييييييييتقايب  كيافيو  

 (:2005سخري صو  2009لل تغلرا  العال يص سهي  كافيو ال  ئ ص 
 كفاما  معرقيص ست  ب معلم ال عرفص سال علم البا ث سالتعلم الذاتيت -1
 كفاما  مه يص ست  ب ال علم الرل ي سال علم الخص حي سال علم الت اف يت -2
 كفاما  ثقاقيص ست  ب ال علم الدم قرا ي سمعلم ال  ا  ص سال علم العصر ت -3

يايدس م  مفه ا التعلم اليذاتي أن ا ييييييييييييييتخيداميل ليد يأد   إلى يقم الحياجيص إلى ال علم أس مقليب م  اليدسر اليذ  يأدميلو أس ليد يأد  إلى  سليد  
اس ييييتغ اك   ل سل   مخطئ  م  يتصيييي ر ذلك فال علم  في أ ييييل م التعلم الذاتي لل دسر مهم سج هر  سذلك سن ا ييييتع اط هذا او ييييل م 

لب م  ال علم مهارا   ليا م  اإلرنيييياد سالت جيل سأن مف ن ساعيا  بأ  اط   بل س  ييييا ييييا  لحاجاتهم  ساهت اماتهم م  أ يييياللب التعلم يتط
 (ت2005سمتعا فا معهم سلدمل مدى سا ق م  ال عل ما  لت جيل   بل إلى ال  اد التعل يص ال  ا بص لهم  ال ام كو 

ي    دسر  التقللد  في يقب ال عرفص ستلقل  الطلبص سيأخذ دسر ال رنيييد سال  جل سال احيييل  سياتعد دسر ال علم في ظب إ يييتراتيريص التعلم الذات
 (:2005لت ملذ  سيفهر دسر ال علم في التعلم الذاتي ك ا يلي  محامدةو 

لختيياميييص التعرف  لى لييدرا  ال تعل ل  سمل لهم ساتريياهيياتهم  م  خ ط ال   فييص ال بييانييييييييييييييرة ساسختبييارا  التق ي يييص سالا ييائيييص  سا -1
 سالت خيصيص  ستقدمم الع ن لل تعلم في تط ير لدراتل ست  يص مل لل ساتراهاتلت

لم  إ داد ال  اد التعلي يص ال زمص مةب الرزا التعلي يص مصيادر التعلمو ست ظيا التق يا  الحديةص كالتلفازو ساوف او سالحا ي م في التع -2
 الذاتيت

 طص الادك التي  ددها اسختبار الت خيصيتت جيل الطلبص سختيار أهداف تت ا ب مق يق -3

http://www.moqatel.com/
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تدريب الطلبص  لى ال هارا  ال فتايص ست يييي ب  مهارة ال حيييي ط إلى ال عل ما  سال عارف سمصييييادر التعلم سمهارة اس ييييتخداا العل ي   -4
 لل صادر سمهارة ال عل ا  الترب يص ال ت افرة في مفتبص ال در ص أس خارجهات

 لطالب م   د الةغرا  سا ت  اط الخارا  ال زمص للتسضق الخط  الع جيص التي ت ف  ا -5
 القياا بدسر ال  ت ار ال تعاسن مق ال تعل ل  في كب مرا ب التعلم في التخطي  سالت فلذ سالتق يمت -6

 (: 1993س     2006سلد سضق ال ربل ي سزمللل اودسار اآلتيص لل علم في ض ك إ تراتيريص التعلم الذاتي  ال ربل ي سآخرسنو 
 عرف خارا  ال تعل ل  ال ابقصتت -1
 تعرف لدرا  ال تعل ل  سمل لهم ساهت اماتهم ساتراهاتهمت -2
 تخطي  ال  الل التعلي يص ب ا يت ا ب مق لدرا  ال تعل ل  ساهت اماتهم سخاراتهم ال ابقصت -3
 تعرف  اجا  ال تعل ل  سرغباتهمت  -4
 سضق خطص الدرا ص ل ب متعلم سمتابعص تقدمل فلهات -5
 م بال عل ما  سال  ائب ال زمص ل  ا دتل  لى تق يم تقدمل ذاتياتتتسيد ال تعل -6
 إ داد بل ص تعل يل م ا بص للتعلم الذاتي     ريق ت فيم الصل الدرا ي سالردسط الدرا يت -7
 ت خيم حع با  التعلم التي ي اجهها ال تعل ل  سسضق الحل ط ال  ا بص للتغلب  للهات -8
 ا  ساإلرنادا  ال  ا بصتمتابعص ال تعل ل  مق تقدمم الت جله -9

تعتيت ذاتيص التعلم سذلك ب  يييا دتل  لى ا يييتعادة ثقتل ب ف يييل أس التدخب لتهدئص  اس  الغرسر التي ت جد   د بعت ال تعل ل  ترا   -10
 البعت اوخرت

 م ا دة ال تعلم  لى تعلم الخارا  الرديدةت -11
 سأنييييييار  ابدي  في درا ييييييص أجراها    التعلم الذاتي إلى أن التعلم الذاتي س مع ي تقليصييييييا أس تحري ا ودسار ال علم ك ا معتقد البعتو بب

م  مع ي تغللرا ستعدي  لهاو ساورجل أن هذ  اودسار تعد أكةر تعقلدا سحيييييييع بص م  اودسار التقللدمص لل علم سبخاحيييييييص دسر  ك الب لل عرفص  
ط الطرك التي تركت  لى امرابيص ال علم س يييلايص ال تعلمت سلد أنيييار البا ث إلى ت يييعص ادسار رئي ييييص لل علم في التعلم الذاتي   ابدي و  خ 

(تلذا فإن اوداك الرديد ال ت لق م  ال علم سالدسر ال تغلر الذ  مرب  ليل القياا بل في ضي ك  ايعص هذا اوداكو ي بغي أن يت ح ر 1993
 فل ل م  تقدمم ال  عيص التعل يص الرديدة التي مفرضيها مرت ق ال عرفصو سالتي م يت جاها إك يام الت ملذ ال هارا  التي  تعل هم  لى    ط ت

التعامب الفَعاط مق تحدما  ال رت قو سال  عيص الرديدة للتعلم تفرا مر   ص م  التح س  في ال  ار يييا  التعل يص الحاليص إلى م ار يييا  
 (:2010(تسم  هذ  ال  ار ا  التعلي يص التي تركت  لى ما يلي  الحرير و 2010حرير و أخرى  ال

 ت  يص مهارا  الترديد ساسبت ارت -
 تدعيم مهارا  التحللب سالتف لر ساإلبدا ت -
 التأكلد  لى ثقافص اإلتقان سالر دةت -
 تربيص التفرد سالت لت ساسخت فت -
 التدريب  لى مهارا  اس تقصاك سالتق يمت -
  رس  ادا  اس ت اد  لى الذا ت -
 التدريب  لى ال غامرة العل يص سارتياد ال ره طت  -

سمق ي يييييييييي ك  اجا  جديدة سمتطلبا  متغلرة في ظب تط را  العصيييييييييير ف  بد م   قد مقاريص بل  التعليم التقللد  سالتعلم الذاتي في  دة 
 (ت2005مراس   محامدةو 

 ليم الذاتي التع التعليم التقليدي  مجال المقارنة
 مح ر فعاط في التعلم متلق  لاي ال تعلم
 م رق اسبت ار ساإلبدا  ملق  ال علم
 مت   ص ت ا ب الفرسك الفردمص  سا دة ل ب ال تعل ل  الطرائق
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 متعددة سمت   ص   ييص بصريص ل ب ال تعل ل  ال  ائب
 التفا ب مق العصر سالهل ص س للص لع ليا  سمتطلبا   الهدف 
 مق ا بل ال تعلم مق ا بل ال علم التق يم

( فقيد ليارن بل  التعلم اليذاتي اليذ  أ لق  لييل مصييييييييييييييطلل التعليم اس ييييييييييييييهيامي سبل  ال  ياذج 1970أميا سايين ال يذك ر في الق  ساو  يد  
 (2005التقللدمص للتعليم  لى ال ح  التالي  الق  ساو  دو 

 دي التعليم التقلي التعليم االسهامي )الفعال(
 ال علم س دة محدد اوهداف سهي في الغالب ض  يصو سلد س تصب للت ملذت مع ب ال علم سالتل لذ  لى تحديد اوهداف سي ادة تحديدها

 التلقل يتمحدد ال علم أنياك معتقد أيهم مرب أن معرف يها سيق ا بالتدريس   مع ب ال علم سالت ملذ  لى تحديد ال  ض  ا  سال  ف   ال ه ص
 مق ا ال علم بعرا اودلص التي  لى الت ملذ م  فتها مق ا ال علم سالت ملذ بتحديد ال صادر التي محتاج يها لحب ال  ف  

 مق ا ال علم بتعل  ال  ف   مفت ل الت ملذ  ل س بديلص لل  ف  
 م بإ داد اسختبارا  س لى الت ملذ اس ترابص لهامق ا ال عل مق ا ال علم سالت ملذ  باختبار ستق يم الحل ط ال ختلفص

 مق ا ال علم بتق يم أداك التل لذ مق ا ال علم سالت ملذ بتق يم أداك التل لذ  س اجا  التعلمت
 الدراسات السابقة:
( بدرا ييييييص بع  ان مدى مرا اة كتب الدرا ييييييا  اسجت اعيص في ال ر لص اإل دادمص في  ييييييلط ص  م ان ل عايلر التعلم 1995   لامن الرردايي

الذاتي سمدى تطالق ال عل ل  لها في  رفص الصييييييييلو سهدفن هذ  الدرا ييييييييص إلى اإلجابص    ال ييييييييأاط الرئيس التالي: ما مدى مرا اة كتب 
اإل دادمص في  يييييلط ص  م ان ل عايلر التعلم الذاتي سما مدى تطالق ال عل ل  لها في  رفص الصيييييفصت سلد   الدرا يييييا  اسجت اعيص في ال ر لص

( معل ا سمعل ص تم اختيارهم   ييييييييي ائيا م  ث   م ا ق تعلي يص هي محاففص م يييييييييق و سم طقص البا  صو 151ت  ين  ل ص الدرا يييييييييص م   
الدرا ييص سه  ج يق معل ي سمعل ا  الدرا ييا  اسجت اعيص في  ييلط ص  م ان سالبال     تقريبا م  مرت ق  %10سالداخليص ست ييفب العل ص ي ييبص  

(و سأظهر  يتائج تطالق اس ييييييييييتبايص أن معل ي الدرا ييييييييييا  اسجت اعيص مطبق ن التعلم الذاتي بدرجص مت  ييييييييييطص أس ما معادط 752 ددهم  
( بل  ا جاك 3-  5ت2( ميياراا ب ت  ييييييييييي  يتراسح بل   22ك  (  لث جا85ت0( سهي ألب م  ال ييار الذ   ددتل البا ةص ب  يييييييييييبص  81ت0 
 ( سهي مت  طص التطايو ك ا أظهر  ال تائج: 49ت2 – 5ت1( ميياراا ب ت    يتراسح بل   21 
سج د   لص سثيقص بل  مرا اة كتب الدرا يييييييييييييا  اسجت اعيص ل عايلر التعلم الذاتي سال  يييييييييييييل    مدى تطالق مع لي الدرا يييييييييييييا   -

 هذ  ال عايلر في الع ليص التعلي يص  لث سجد أن ال عايلر  لر ال اردة في ال تب س مطبقها ال علم في ال لن يف لتاسجت اعيص ل
 س ت جد فرسك ذا  دسلص إ صائيص في تطالق ال عل ل  للتعلم الذاتي تعتى للر ست -
 سافد( لصالل ال علم ال افدت  -  اييت جد فرسك ذا  دسلص إ صائيص في تطالق ال عل ل  للتعلم الذاتي تعتى للر  يص   -

سفي ضيي ك يتائج الدرا ييص سم ال ييتها أسحيين البا ةص بضييرسرة تط ير ال تب سيثراها لتق ا سفق مباد  التعلم الذاتيو سضييرسرة أن تق ا سزارة 
 التربيص سالتعليم في ال لط ص بت فيم دسرا  تدريايص سسرش   ب لل عل ل  اث اك الخدمص لتح ل  أدائهمت 

( بدرا ييص هدفن إلى اكت يياف اثر ا ييتخداا تفريد التعليم في تحصييلب الط م في مادة التربيص اإل يي ميص للصييل  1994لاا ب ي عي ييى  س 
 اوسط الةاي   اودبيو سلد لاا البا ث بتفريد س دة الع ب في اإل ييي ا م  كتام التربيص اإل ييي ميص للصيييل اوسط الةاي   اودبي  لى ي  

ق ال  اد التعلي يص ال فت بص  التعلم بال م(و  ي   رسث  ف التفريد (ت سبعد أن  ُّ م هذا التفريد م  لاب لر ل مختصصت تم التعليم     ري
سضيق أ ي لص لل  دة لت  ن ب ر   ها أداة للدرا يصو سلد اختلر مرت ق الدرا يص م    م الصيل اوسط الةاي   اودبي في مديرة تربيص ل اك  

تائج فرلاا ذا دسلص إ صيائيص لصيالل ال ر   ص التي در ين بتفريد التعليمت سلد أسحيى البا ث با ت اد أ يل م التفريد في ال  رةتسأظهر  ال 
( درا يييييييص هدفن إلى  1999تدريس التربيص اإل ييييييي ميص سا يييييييتخداا ذلك او يييييييل م في الدسرا  التدريايص التي تعقد لل عل ل تسأجر  للعت ا  

العربيص في الصيييل التا يييق او يييا يييي ل عايلر التعلم الذاتي سمع لا  تطايقصو ست ضييييل مفه ا التعلم الذاتي    معرفص مدى مرا اة كتب اللغص
 سمعايلر  س  احر  سحلتل بع ليص التط ير الترب   ال    دو سا تخدمن الدرا ص أدسا  هي: 

 ييييا ييييي لهذ  ال عايلرو ست يييي ب كتب ال طالعص  لائ ص معايلر التعلم الذاتيو لتعرف مدى تحقلق كتب اللغص العربيص للصييييل التا ييييق او •
 سال ص ص سالتعالر سالتلخيمو سالتطايقا  اللغ يصت 
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ا ييييييييييييييتبياييص لتعرف أبرز ال ع ليا  التي تحيد م  تطالق مفه ا التعلم اليذاتي م  سجهيص يفر معل ي اللغيص العربييص سمعل ياتهيا بيال ر ليص   •
 حاففص جرشت او ا يص للصل التا ق في ال دارس الحف ميص التابعص ل 

 سأ فر  يتائج الدرا ص ما مأتي: 
أن كتب اللغص العربيص ال قررة لطلبص الصيييييل التا يييييق في اوردن لد  ققن معايلر التعلم الذاتي ب  يييييبص مرضييييييص: مق سج د تباي  بل   -

 ال عايلرت ستباي  التحقق سفقا ل    ال تام ال قررت 
لقائ ل   لى تدريس كتب اللغص العربيص في ال ر لص او ييييييا يييييييص للصييييييل التا ييييييق  أن م  سجهص يفر معل ي اللغص العربيص سمعل اتها ا -

 ت ةلن في خ  ص   ر مع لا بارزاات 
( بدرا يص هدفن إلى تقليم كتام التربيص اإل ي ميص ال ط ر للصيل اوسط مت  ي  في ضي ك مباد  التعليم الذاتي في 2007سلامن ال ييام  

ال ط ر للصيييل اوسط مت  ييي   ل ص الدرا يييص بل  كتب التربيص اإل ييي ميص ل ر لص التعليم او يييا يييي   اوردنت سمةب كتام التربيص اإل ييي ميص
التي تعد مرت ق الدرا ييييصو سا ييييتخدمن ا ييييت ارة تحللب ال حت ى أداة للدرا ييييصو سنيييي لن ف ا  التحللب خ  ييييص مباد  هي  ترتلب ال حت ىو  

ق يم(و سأظهر  يتائج الدرا يص أن مادأ التق يم في كتام التربيص اإل ي ميص للصيل  ال هارا  التي تضي  ها ال حت ىو اوهدافو اوي يطصو الت
اوسط مت  ييييييي  ال ط ر ا تب ال رتبص اوسلى يليل مادآ اوهداف في ال رتبص الةاييصو ثم مادأ اوي يييييييطص ثم ال هارا  التي تضييييييي  ها ال حت ى 

التربيص اإل ييي ميص ال ط ر للصيييل اوسط مت  ييي  ل باد  التعلم الذاتي    سأخلرا مادأ ترتلب ال حت ىتسأسحييين الدرا يييص بضيييرسرة نييي  ط كتام
ب يييييييفب مت ازن س مطغى قيل جايب  لى جايبو إضيييييييافص إلى إجراك ال تيد م  الدرا يييييييا    ط ال  ضييييييي   يف يييييييل  لى بالي كتب التربيص 

تعليم ستعلم العقلدة اإل يي ميص ال تضيي  ص في  ( درا ييص هدفن إلى التعرف  لى مباد  التعلم ال فرد في1995اإل يي ميصتسأجرى أب  دماك  
ال تام سال يييييييي صو سمدى معرفص معل ي التربيص اإل يييييييي ميص لهذ  ال باد ت سا ييييييييتخدمن خ س أدسا  هي لائ ص مباد  التعلم ال فرد سمقياس 

  ن ال رت ق الدرا يييييص م  ف تل  ه ا ال عرفص سال  ار يييييص ل باد  التعلم ال فردت س قلبص تعلي يص في س دة العقلدةو ساسختبار التحصيييييلليت ست
 مرت ق الط م سمرت ق ال عل ل  ال عل ا ت سكان م  يتائج هذ  الدرا ص: 

 إن مباد  التعلم ال فرد لد تض  ها القرآن ال ريم سأنارَّ إللها ال  ص ال ا يص ال  رفصت  ت1
( سي ار يييييييي ن هذ   %83ت82أن معل ي سمعل ا  التربيص اإل يييييييي ميص لل ر لص الةاي يص معرف ن مباد  التعلم ال فرد ب  ييييييييبص م  يص بلغن   ت2

 (ت%45ت81ال باد  ب  بص  
 إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة
ا ييييييتخدا البا ث ال  هج ال حييييييفي التحلللي الذ  مق ا  لى سحييييييل ستحللب الفاهرة للد الدرا ييييييصو سيعت د أ ييييييل م ال  ييييييل م  خ ط   

 ا يتخداا أدسا  الدرا يص ال صي  صو لر يق الايايا  ال زمص لهذ  الدرا يصت سيعرف ال  هج ال حيفي: بأيل الدرا يص ال حيايص التي ت يتهدف ب 
ة معل ص أس م لل معل  مغلب  ليل حييييييييفص التحديد م  لابو سيقصييييييييد بها ج ق الحقائق ستحلللها ستف ييييييييلرها  نييييييييك تقرير خصييييييييائم ظاهر 

 (ت2004س تخ ص دسستها ستصب     ريق ذلك إلى إحدار تعلي ا  ب أن ال  لل أس الفاهرة التي مق ا البا ث بدرا تها   ريبو 
 ف  لى أثر التعلم الذاتي م  خ ط ال  دة ال ط ّرة في كتام التربيص اإل ييي ميص سي يييتخدا ال  هج ال حيييل التحلللي في هذ  الدرا يييص لل ل

للصيل اوسط ال ت  ي  في تحصيلب الطلبص في مادة التربيص اإل ي ميصو سذلك بعد أن تم تق ييم  ل ص الدرا يص إلى مر   تل   لث خضيعن 
ال ط رةو في  ل  در يييييييييييييين ال ر   يص الةيايييص  الضييييييييييييييابطيص( ال  يدة  ال ر   يص اوسلى  التررياييص( لل عيالريص أ  التيدريس م  خ ط ال  يدة 

 التعلي يص ال تض ص في ال تام ال درست سلد اتبعن في ذلك اإلجراكا  التاليص:
ت فيم س دة درا ييص م  كتام التربيص اإل ي ميص للصيل اوسط ال ت  ي  سي داد درس يها سفق  ريقص التعلم الذاتي بحلث تختلل  ايعتها   ت1

 ما كاين  ليل في ال تام ال در يو ست ت ب   احر درس ها ما مأتي:    ايعص 
 ت هلد إل طاك ح رة ناملص    م ض  ا  ال  دةت −
 اوهداف التعلي يص أس ال تاجا  التعلي يص التي ي تفر تحقيقها م  درا ص ال  دةت −
 ال فاهيم او ا يص أس ال قاط ال ه ص في درسس ال  دةت −
    ان الدرسو نفب ت ضيحيو عبارة ارجق إلى كتابك ال قرر سالرأ الدرستال حت ى  لث م  ب  −
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 التدريبا  سهي أي طص تعلي يص  لى نفب أ  لصت −
 أ  لص التق يم الذاتيت −
 اهتم ب عرفص: سهي ت جلها    ط بعت أبرز اوف ار سال قاط ال ه صت −
سالخ حيييص التي تذكر الطالب بال ف يا  او يييا ييييص لل  دة سما فلها م  ت هب تذكر الطالب بأهم اوهداف التي م  ال  تفر أن محققها   −

 يقاط مه صت
 او  لص الختاميص سهي ت  ل مدى فهم الطالب لل ادة الدرا يص في ال  دة سمدى تحقق اوهداف التعلي يصت −
 إ داد اختبار تحصللي في ال  دة الدرا يص سالتحقق م  حدلل سثباتلت ت2
ي تطايقاا لالياا لتحديد ال  ييييت ى التعلي ي ال ييييابق للطلبص سالتحقق م  مدى الت افأ بل  ال ر   تل ت الترريايص تطالق اسختبار التحصييييلل ت3

 التي  تدرس ال  دة ال ط رة سالضابطص التي تدرس ال  دة م  ال تام ال قرر بالطريقص اس تيادمصت
 ل تام ال قرر لل ر   ص الضابطصتتدريس درسس ال  دة ال  ف ص لل ر   ص الترريايص سدرسس ال  دة م  ا ت4
تطالق اسختبار التحصييللي تطايقاا بعدماا لل  ييل    أثر التعلم الذاتي في زيادة تحصييلب  لبص الصييل اوسط مت  يي  في درا ييص التربيص  ت5

 اإل  ميصت
تربيص في حييي ح الدي  للعاا (  الباا س البص م   لبص الصيييل اوسط ال ت  ييي  في مديريص ال160ت  ين  ل ص الدرا يييص م   عينة الدراسئئة  

لت ييهلب إجراكا  الدرا ييص سلربها م  البا ثت سلد تم اختيار نييعاتل  م  ال در ييص    القصييدمصتم اختيارهم بالطريقص   2019/2020الدرا ييي  
في ال تام    يييييي ائياا أ ده ا ت ةب ال ر   ص الترريايص سالتي تم تدري ييييييها ال  دة ال ط رة سأخرى ضييييييابطص تم تدري ييييييها ال  دة ال تضيييييي  ص

(  الباا في ال ر   ص الترريايص  40(  الباا للا ل  م ز ل   لى نييييييييعاتل  ت يييييييي ب كب م ه ا  80ال در يييييييييو ست  ين  ل ص الدرا ييييييييص م   
(  40(  البص في ال ر   ص الترريايص س 40(  البص  لى نييييعاتل  ت يييي ب كب م ها  لى  80(  الباا في ال ر   ص الضييييابطص سم   40س 

    ص الضابطصت  البص في ال ر
تم اختيار ال  دة الةالةص سال ع  يص بالعقلدة اإل ي ميص م  كتام التربيص اإل ي ميص للصيل اوسط مت  ي  في  أوال: الوحدة الدراسئية المطورة

هررة  سال تضي  ص لل  ضي  ا  اآلتيص: الحديث ال يريا  الصيدك سال ذم(و الطهارةو  2021-2020الفصيب الدرا يي الةايي للعاا الدرا يي  
 ال ايو التهذيبو  لث انت لن ال  دة ال ط رة  لى ال فاهيم سال صطلحا  سال باد  ساو فاا ال رعيص في س دة العقلدة اإل  ميصت

للتأكد فقد لاا البا ث بإ داد ال  دة الدرا ييييييص بطريقص التعلم الذاتي ثم  رضيييييها  لى لر ص م  ال حف ل  إلبداك آرائهم سم  فاتهم  للهاو 
 م  مدى م كمتها لتحقلق أهداف هذ  الدرا صت

لاا البا ث بإ داد اختبار تحصيييللي م  ي   اسختبار م  متعدد لقياس تحصيييلب  لبص الصيييل اوسط ال ت  ييي    ثانيا: االختبار التحصئئيلي
م  متعددت سلد اتبق البا ث الخط ا   فقرة م  ي   اسختيار   25في ال  دة ال ط رة في مادة التربيص اإل يييييييي ميصت سانييييييييت ب اسختبار  لى  

 اآلتيص في إ داد اسختبار:
 تحللب محت ى س دة العقلدة اإل  ميص للصل اوسط ال ت    م   لث لل فاهيم سال صطلحا  سال باد  ساو فاا ال رعيص ال اردة فلها  ت1
 ت ى اوهداف ترج ص   احر محت ى الدرسس إلى أهداف تعلي يصو ست زيعها تبعا ل  ت ى الدرسس سم  ت2
إ داد فقرا  اسختبار ب  جب اوهداف التعلي يص ضييييي   م يييييت يا  تصييييي يا بل ا لل راط ال عرفي  التذكرو الفهمو التطالق( سلد بلغن  ت3

 فقرة م  ي   اسختيار م  متعدد ل ب فقرة م  فقرا  اسختبار أربق إجابا  سا دة م ها ححيحصت 25فقرا  اسختبار  
  زيق أهداف س دة العقلدة اإل  ميص للصل اوسط ال ت    تبعا ل حت ى ال  دة سم ت ى اوهدافتإ داد جدسط م احفا  لت ت4
  را فقرا  اسختبار  لى لر ص م  ال حف ل  م  ذس  الخارة ساسختصاصت ت5
 تعديب فقرا  اسختبار تبعا ل   فا  ال حف ل ت ت6
 سضق اسختبار في ح رتل ال هائيص لقياس تحصلب الطلبصت ت7
 ذج لإلجابص الصحيحصتسضق ي    ت8

لل ل ف  لى حييييدك اسختبار الذ  تم إ داد  لاا البا ث بعرضييييل  لى لر ص م  ال حف ل  إلبداك آرائهم سالترا اتهم التي  صئئئدال االختبار
 يرسيها م ا بص 
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 رأمل   ط ما يلي: سلد  لم البا ث ل ب م هم ح رة    اسختبار بص رتل اوسليص مق لائ ص باوهداف التي تغطلها او  لص إلبداك
 حيا ص أ  لص اسختبارت ت1
 مدى ن  ط او  لص ل حت ى ال ادة التعلي يص ل  دة العقلدة اإل  ميص سم كمتها لقياس اوهداف ال  ض  صت ت2
مدى م ا يييييييييبص الادائب ل ب  يييييييييأاط م  هذ  او ييييييييي لصت سلد أخذ البا ث بأراك اللر ص سمقتر اتها   ط أ ييييييييي لص اسختبار بحذف بعت  .3

 ديب ال زا ( م  لر ص ال حف ل   لى الحذف أس التع%80 و ستعديب حيا ص بعضها اسخرت في ض ك م افقص  الفقرا
(  البا س البصو سذلك 30تم التحقلق م  ثبا  اسختبار بتطايقل  لى  ل ص ا يتط عيص م   لر مرت ق الدرا يص مألفص م     ثبات االختبار

م ئ ص الادائبو سمعرفص التم  ال زا لتطالق اسختبارت سبعد ايتهاك البا ث م  تصييييحيل اسختبارت لاا  للتأكد م  سضيييي ح او يييي لصو سمدى 
 بتفري  إجابا  الط م في جدسط سا تخراج ما يلي:

أ  ها للفقرة ( كان  67ت0-  20ت0معامب الصيييييع بص ل ب فقرة م  فقرا  اسختبار سلد تراسح معامب الصيييييع بص لفقرا  اسختبار ما بل    ت1
 (ت21و 19سأدياها للفقرة   24
معامب الت للت ل ب فقرة م  فقرا  اسختبار  لى أ يييييييييييييياس الفرك بل   دد م  أجاب ا  لى الفقرة إجابص حييييييييييييييحيحص سيجابص خا  صت سلد   ت2

 (ت76ت0 – 29ت0تراس ن معام   الت للت لفقرا  اسختبار بل   
( ستعد 75ت0خداا معامب الةبا   ألفا كرسيباخ( سكان معامب ثبا  اسختبار التحصيييللي  معامب الةبا  الداخلي لترايس اسختبار با يييت ت3

 هذ  القي ص كاقيص و راا الدرا ص سمأنرا جلدا سمقا س لةبا  اسختبارت
رت ك يا  ( ستعيد هيذ  ال عيام   مقا ليص إلجراكا  تطالق اسختبيا87ت0 –  20ت0سيتال  م  الريدسط أن معيام   الصييييييييييييييع بيص تراس ين بل   

 ( ستعد هذ  ال عام   مقا لص إلجراكا  تطالق اسختبارت 76ت0 – 29ت0ترسا ن معام   الت للت بل   
مر   ا  الدرا ييص ستق ييي ها إلى مر   تل  إ داها ضييابطص ساوخرى ترريايصو سلامن بالتحقق   اتحديدلاا البا ة  تكافؤ مجموعات الدراسئئة

ي س  ييييييام ال ت  ييييييطا  الح ييييييابيص ساسيحرافا  ال يياريص لل ر   تل  الضييييييابطص سالترريايصو سذلك م  ت اف ه او سذلك بتطالق اختبار لال
لل  ييييييييييييييل   يا إذا كيايين ه ياك فرسك داليص إ صيييييييييييييييائيياا بل  ال ر   تل  لايب تطالق ال عيالريصو سليد أظهر  يتيائج اسختبيار القالي ت يافأ 

 ال ر   تل ت
  170ت0سبدسلص إ صيييييييييائيص   1.901( تعتى وثر ال ر   ص  لث بلغن تي ص ف  =  05ت0 دا سج د فرسك ذا  دسلص إ صيييييييييائيص     -

 سهي  لر دالصت
سهي    281ت0سبدسلص إ صييائيص   170ت1(  تعتى وثر الر س  لث بلغن تي ص ف =  05ت0 دا سج د فرسك ذا  دسلص إ صييائيص     -

  لر دالصت 
سبدسلص   011ت0ثر التفا ب بل  ال ر   ص سالر س  لث بلغن تي ص ف  ( تعتى و=  05ت0 دا سج د فرسك ذا  دسلص إ صييييييييييييائيص    -

 ست لر هذ  ال تيرص إلى ت افأ ال ر   ا  م   لث ال ر   ص سالر س سالتفا ب بل ه ات 916ت0إ صائيص 
 نتائج الدراسة ومناقشتها 

قي ا يلي  را ل تائج الدرا ييييييص مرتبص سفقا ل رسد  سلد  اسلن هذ  الدرا ييييييص تحقلق أهدافها م  خ ط اإلجابص    او يييييي لص التي  ر تهاو س 
لإلجابص    هذا ال ييييييأاط لاا البا ث السئئئئؤال األول: ما مدى مناسئئئئبة ةريقة التعلم الذاتي في تدريل مادة التربية اإلسئئئئالمية أ يييييي لتها:

دسريا  سال تب سنيبفص اسيترين ثم إ ادة بالرج   إلى اودم ال فر  سالدرا يا  ال يابقص ذا  الع لص ب  ضي   الدرا يص الحاليص ساوبحا  سال
حييييييييا ص ستط ير ال  دة الةالةص م  كتام التربيص اإل ييييييي ميص للصيييييييل اوسط ال ت  ييييييي و ست  ين م  أربق درسس سهي: الحديث ال يييييييريا 

ت كا مق التعلم  الصييييييييييييييدك سال يذم(و الطهيارةو هررة ال ايو التهيذييب  ال فيافيص(ت  ليث لياا البيا يث بتحلليب ال  يدة سي يادة حييييييييييييييييا تهيا ب يا ي
الذاتي  الذاتيت سلد تمَّ ذلك م  خ ط التعريا بالتعلم الذاتي سمبادئل سأ ييييياللبل سكيايص ت ظيفل في كتب التربيص اإل ييييي ميصو ستال  أن التعلم 

يتال  م  ال  ضيي  ت  ريقص م ا ييبص في تدريس مادة التربيص اإل يي ميصو سه  ما أكد  اودم الترب   م  الدرا ييا  ال ييابقص التي ت اسلن هذا 
يتائج تطالق ال  دة ال ط رة م ا ييييييييييييبص التعلم الذاتي لتدريس مادة التربيص اإل يييييييييييي ميصو سي ف  تف ييييييييييييلر ذلك بان ال تعلم ه  مح ر الع ليص 

اك ال عرفص في التعلي يص التعل يصو سه  مف ن أكةر ي يييييييييا ا في التعلم الذاتيو ويل ي ا يييييييييب لدراتل سيتيد فا للتلو سيفتل أمامل ال تيد م  آف
التربيص اإل ييييي ميصو م  خ ط إ   ل  لى مصيييييادر معرقيص س ت حصييييير في ال تام ال در ييييييو ياهيك    أن ت فيم ال ادة الدرا ييييييص سما 
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تتضييي  ل م  أي يييطص تعلي يص يت كا مق خصيييائم الطلبصو سيرا ي ما بل هم م  فرسك في القدرا  ساسهت اما  سالدسافقو سه  ما يتفق مق 
و التي خلصيين إلى أن التعلم الذاتي ذس اثر أكار 1993(تك ا أيل يتفق مق درا ييص  ابدي  1993تهن إليل بعت الدرا ييا   ي يي انو ما اي

 (ت1993فعاليص في التحصلب الدرا ي ست  يص ال هارا و ستغللر استراها و س لرها بالقياس إلى الطرك التقللدمص اوخرى   ابدي و 
ذاتي يتفق مق  ايعص التربيص اإل  ميص سخصائصهاو التي تحترا الفرسك الفردمص سترا لهاو ستعطي كب  الب الحق سف ك ذلك فإن التعليم ال

فروال ذات داللة إحصئائية السئؤال الثاني: "هل توجد  في أن يتعلم سفق إمفايياتل بالطريقص التي ت ا يب لدراتل سمل لل ساهت اماتل ساتراهاتلت
(0.05=)  في تحصئئئئئيل ةلبة الصئئئئئف األول المتوسئئئئئط في مادة التربية اإلسئئئئئالمية تعود إلو أثر ةريقة التدريل والجنل والتفاعل

تحصيييلب  لبص سال ت  يييطا  الح يييابيص ال عدلص ل لإلجابص    هذا ال يييأاط تم ا يييتخراج ال ت  يييطا  الح يييابيص ساسيحرافا  ال يياريصبينهما "
أديا   )(سالردسط  سالر س  ذكرو أيةى(و   تبعا ل تغلر  ال ر   ص  ترريايصو ضييييابطص(وبيص اإل يييي ميص الصييييل اوسط ال ت  يييي  في مادة التر 

تحصئيل ةلبة الصئف األول المتوسئط والمتوسئطات الحسئابية المعدلة ل المتوسئطات الحسئابية واالنحرافات الماياريةجدول )( ضيل ذلكتي
 الجنلو تبعا لمتغيري المجموعة في مادة التربية اإلسالمية 

 الجنل  المجموعة
 البعدي  القبلي 

 العدد  المتوسط المعدل
 االنحراف الماياري  المتوسط الحسابي االنحراف الماياري  المتوسط الحسابي

 40 17.11 3.30 16.83 3.54 12.43 ذكر ترريايص
 40 19.20 3.63 19.18 3.55 13.13 أيةى

 80 18.15 3.64 18.00 3.54 12.78 ال ر   
 40 15.86 4.19 15.90 4.46 13.30 ذكر ضابطص

 40 17.42 4.29 17.68 3.24 13.87 أيةى
 80 16.64 4.30 16.79 3.88 13.59 ال ر   

 80 16.48 3.77 16.36 4.03 12.86 ذكر ال ر   
 80 18.31 4.02 18.42 3.40 13.50 أيةى

 160 17.39 4.02 17.39 3.73 13.18 ال ر   
تحصيلب  لبص الصيل اوسط ال ت  ي  سال ت  يطا  ال عدلص ل الردسط  ( تباي اا ظاهرياا في ال ت  يطا  الح يابيص ساسيحرافا  ال يياريصيال   

سلايان دسلص الفرسك اإل صيييائيص بل  تسالر س  ذكرو أيةى(   ريقص التدريس  ترريايصو ضيييابطص(ب ييياب اخت ف  في مادة التربيص اإل ييي ميص
جدول )(تحليل التباين الثنائي المصئئاحل ألثر  ابيص تم ا يييتخداا تحللب التباي  الة ائي ال صيييا ب الذ  مفهر  جدسط  (تال ت  يييطا  الح ييي

 تحصيل ةلبة الصف األول المتوسط في مادة التربية اإلسالميةةريقة التدريل والجنل والتفاعل بينهما في 
 اإل صائيص  الدسلص  تي ص ف ال ربعا  مت     درجا  الحريص  مر    ال ربعا   مصدر التباي 

 000. 22.908 301.044 1 301.044 القالي  ال صا ب( 
 009. 6.905 90.745 1 90.745 الطريقص
 002. 10.061 132.216 1 132.216 الر س

 645. 212. 2.792 1 2.792 × الطريقص الر س
   13.141 155 2036.881 الخطأ

    159 2570.194 ال ر   
 سيتال  م  الردسط  ( ال تائج اآلتيص:

(و  009ت0( سبدسلص إ صييييييييييييييائيص  905ت6طريقص  لث بلغن تي ص  ف   ال( تعتى وثر  =05ت0سج د فرسك ذا  دسلص إ صييييييييييييييائيص   -
 سجاك  الفرسك لصالل الطريقص الترريايصت
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و  002ت0( سبيدسليص إ صييييييييييييييائييص  061ت10 ليث بلغين تي يص  ف    الر س( تعتى وثر  =05ت0سج د فرسك ذا  دسليص إ صييييييييييييييائييص   -
 سجاك  الفرسك لصالل اإليا ت

(  212ت0 ليث بلغين تي يص ف   التفيا يب بل  الر س س ريقيص التيدريس( تعتى وثر  =05ت0سج د فرسك ذا  دسليص إ صييييييييييييييائييص   يدا   -
التدريس سجاك  الفرسك لصييييييييالل  ( تعتى وثر  ريقص =05ت0ي  ظ سج د فرسك ذا  دسلص إ صييييييييائيص  (ت645ت0سبدسلص إ صييييييييائيص  

( تعتى وثر الر س سجاك  الفرسك لصيييييييييالل اإليا و ستال   دا سج د =05ت0الطريقص الترريايصو سسج د فرسك ذا  دسلص إ صيييييييييائيص  
ال تبعص فرسك ذا  دسلص إ صييييييائيص تعتى وثر التفا ب بل  الر س س ريقص التدريستسي ف  تف ييييييلر هذ  ال تيرص بالق ط أن  ريقص التدريس 
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