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الملخص.
إن التعمم الحاتي السشظم في عسمية التعمم من مهاصفات الستعمم الشاجح حيث يييء التعمم
السدتسخ ألن الستعمم السشظم ذاتيا لم يكن معتسجا عمى السعمم في التعمم .ومن السفتخض أن يترف طمبة
الجراسات العميا بالتعمم الحاتي السشظم حيث إنو عميو بإجخاء دراسات ثم كتابة تقاريخ ليا ونظ اخ إلى كهنيم
في السخحمة الجراسية الستقجمة .ولكن ،تهجج دراسات تجل عمى عجم اتراف طمبة الجراسات العميا بو مسا
يؤدي ذلك إلى تداؤالت في اتراف طمبة الجراسات العميا بو في ىحه الجامعة وخاصة في كتابة البحهث
العمسية بالمغة العخبية .إذن تيجف ىحه السقالة إلى معخفة مدتهى التعمم الحاتي السشظم لجة طمبة الجراسات
تبشت من عجة مقاييذ تكيذ أربعة مكهنات ،وىي:
ووّزعت استبانة ّ
العميا في كتابة البحهث العمسيةُ .
تحجيج األىجاف ،والسخاقبة ،والتقهيم ،وإبقاء التذجيع ،إلى  525طالبا وطالبة الجراسات العميا من قدم
المغة العخبية وآدابيا .وأشارت الشتيجة إلى أن الظمبة مارسها التعمم الحاتي السشظم بذكل مختفع كسا ىه
الستهقع.
الكلمات المفتاحية :التعمم الحاتي السشظم – تحجيج األىجاف – السخاقبة – التقهيم – التذجيع
Abstract
In learning process, autonomous learning is considered as one of the characteristics of
the successful learner, in which it provides continuous learning when the learners
becoming less dependent on teacher during learning. Seeing that postgraduate students
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are advanced in the level of study, they are supposedly practicing autonomous
learning as they are required to carry out research and writing report. However, a
research showed that postgraduate students are not considered as autonomous
learners. It leads to an inquiry whether postgraduate students in this university are
practicing autonomous learning or not, especially in writing research in Arabic Thus,
this research aims to identify the level of autonomous learning among postgraduate
students when writing research in Arabic. The questionnaire was distributed among
125 respondents from Department of Arabic Language and Literature. This
questionnaire was constructed from several scales which measure four main
components of autonomous learning; identifying objectives, monitoring, selfevaluation and self- motivation. As expected, the result shows the higher level of
practicing autonomous learning among students.
Keywords: Autonomous learning, identifying objectives, monitoring, self-evaluation
and self- motivation

المقدمة.
تعخض من خاللو سعة االختيار والسبادرة والسثابخة
عخف باألداء الحي َّ
إن التعمم الحاتي السشظم ُي َّ

وجعمت ىحه العشاصخ من ضسن نظخيات التعمم لجى الكبار & (Ponton, Carr,
في التعمم السهجو ذاتياُ .

) . Derrick, 2004وىي متهقعة من الستعمم الكبيخ الحي بسعتقجاتو وسمهكياتو يعقب العدم برهرة طبيعية
والدمهكيات الالحقة .وكحلك بالشدبة لظمبة الجراسات العميا الحين يعتبخون من الستعمسين الكبار لسا ليم من
السعارف والخبخات التي تجاوزوا بيا مخحمة الجراسة الجامعية.
يجل البحث عمى عال قة وطيجة بين استخاتيجية السيتا السعخفية وقجرة الظمبة في إجخاء البحث
العمسي ) .(Rahman, Yasin, Salamuddin, & Surat, 2014أما نظخية السيتا السعخفية فكانت تتزسن
من استخاتيجية التعمم الحاتي السشظم ،وىي قائسة عمى التخظيط والسخاقبة والتقهيم .وطمبة الجراسات العميا
باعتبارىم باحثين متقجمين ،إنو من الستهقع لجييم القجرة في تخظيط األىجاف لكتابة البحهث ،ومخاقبة كل
ىحه الخظهات واإلجخاءات أثشاء كتابة البحهث بيحه استخاتيجيات التعمم.
فيحه االستخاتيجيات في التعمم الحاتي السشظم تديم في تحدين كفاءة الظمبة في كتابة البحث
العمسي برهرة عامة ،وخاصة في صياغة مذكمة البحث .حيشسا ارتفع اكتداب الظمبة نحه استخاتيجية
السيتا السعخفية ،يكهن كفاءتيم في ميارة مشاىج البحث العمسي مختفعة

(Rahman, Yasin,

) .Salamuddin, & Surat, 2014لحا ،أتت الباحثتان بيحه الجراسة لتديم إسياما من البيانات في ىحا
السجال.
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مذكلة الدراسة وهدفها.
يفتخض ارتفاع التعمم الحاتي السشظم بارتفاع السخحمة الجراسية لجى الستعمم )،(Al-Flit, 2015

ولكن ،قج يخالف ىحا األمخ أي أن مدتهى التعمم الحاتي السشظم قج لم يتأثخ بالسخحمة الجراسية (Henri,
) .Morrell, & Scott, 2018وإنسا قج لم يترف طمبة الجراسات العميا بالتعمم الحاتي السشظم (Xu,

) .2009وىحا من السدتغخب بو لسا كانت ليم من الخبخات التعّمسية في السخحمة الجامعية أو البكالهريهس
عمى األقل .وأىم السجال الحي يشبغي اىتسام طمبة الجراسات العميا بو ىه كتابة البحهث العمسية وخاصة
أن الجامعة أفخضت نذخ مقاالت عمسية شخطا لمتخخج .لحا ،إن معخفة مدتهى التعمم الحاتي السشظم لجى
طمبة الجراسات العميا في كتابة البحث العمسي بالمغة العخبية أمخ ميم يداعج الجامعة في التخظيط
السدتقبل في تشسية كفاءة الظمبة في كتابة البحهث والسقاالت العمسية .وتيجف ىحه الجراسة إلى معخفة
مدتهى التعمم الحاتي السشظم السسارس لجى طمبة الجراسات العميا في كتابة البحث العمسي بالمغة العخبية.
الدراسات الدابقة.
لقج دّلت دراسات عجيجة عمى وجهد عالقة وطيجة بين التعمم الحاتي السشظم وتظهر السخحمة
الجراسية .مشيا ما أشار ) (Azizi, 2014إلى عجم استعجاد العيشة من السخحمة الستهسظة من الجراسة
الجامعية لمتعمم الحاتي السشظم من حيث كانها محتاجين إلى تهجييات السعمسين في إجخاء بعض السيامات
الجراسية في الحجخة الجراسية ،أي أن العيشة كانها غيخ قادرين عمى إنجاز السيامات بجون التهجييات
تجيدىم لمتعمم الحاتي ،وىحه
الجقيقة من السعمسين ،وقج يعهد األمخ عمى أن العيشة لم تتكهن لجييم ميارات ّ
السيارات قج يكتدبيا الستعمم كمسا يكتدب الخبخات التعمسية عبخ التظهر في السخحمة الجراسية.

لقج

أجخيت دراسة ) (Henri, Morrell, & Scott, 2018لسعخفة مدتهى التعمم الحاتي السشظم لجى الظمبة بين
السخحمة التسييجية والجامعية ،واستشتجت الجراسة عمى أن مدتهى التعمم الحاتي السشظم في السخحمتين كان
َّ
لمستهقع أو الفخضية من حيث أن لمسخحمة الجراسية عالقة بسدتهى التعمم
مشخفزا ،وىحا األمخ مخالف
الحاتي السشظم .وكحلك استكذف باحث آخخ أن الظمبة من السخحمتين الستهسط والستقجم غيخ مدتعجين
لمتعمم الحاتي السشظم ،وما زالها محتاجين إلى تأييج السعمسين وتهجيييم .وأكج ىحا األمخ عمى أن االستعجاد
لمتعمم الحاتي السشظم لم يتأثخ بالسدتهى الجراسي .ولكن ،اختمف األمخ في دراسة أخخى )(Chan, 2015

حيث ُوجج بأن لمظمبة الجامعيين استعجاد لمتعمم الحاتي السشظم خالل مخاجعتيم التخظيط لسحتهيات السادة
وتدميم أعسال الدشة .وكحلك تهجج عالقة إيجابية بين اإلنجاز في تعمم المغة اإلنجميدية لغة ثانية والتعمم
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الحاتي السشظم لجى الستعمسين في تخكيا حيث وجج الباحث أن مدتهى التعمم الحاتي السشظم يختفع بارتفاع
الكفاءة المغهية لجى الستعمسين ).(Ünal, Çeliköz, & Sarı, 2017

ودّلت كل ىحه الجراسات عمى وجهد عالقة إيجابية بين التعمم الحاتي السشظم وتظهر السخحمة
الجراسية .إذن ،إنو من السعقهل أن الظمبة الستقجمين التعمم الحاتي السشظم ألنيم من الستهقع قادرون عمى
تشظيم دراستيم بسا لجييم من الكفاءة المغهية السختفعة بجون مخاقبة السعمم.
إن تحجيج األىجاف جدء من السيتا االستخاتيجية ) (Holec, 1979وىه السخحمة األولى من التعمم
الحاتي السشظم .وتعهد السيتا السعخفية عمى قجرة الستعمم ومعخفتو في الفيم والتحكم عمى العسمية السعخفية
بهعي ) .(Çakici, 2015ويتعمق التعمم الحاتي السشظم بالقجرة الذخرية في تحجيج أىجافو التعمسية مع
تخظيط الحي سيقهم بو من أجل تحقيق تمك األىجاف السخجهة ) ،(Oxford, 2016وتحجيج االستخاتيجيات
والكيام بتحميل واجبات التعمم من أجل تحقيق تمك األىجاف (Zimmerman, Bonner, & Kovach,
).1996

وفي ضهء السخاقبة ،كان يحجد الستعمم الحاتي السشظم السحتهيات والسهاد التعمسية التي يخيج التخكيد
عمييا والسهضهع الحي يشبغي استيعابو ،وبأسمهب آخخ ،يختار ما يذاء من استخاتيجيات التعمم السشاسبة
لو .وتدتغخق ىحه العسمية فتخة طهيمة ألن الستعمم يقهم بسحاوالت كثيخة قبل الحرهل عمى أندب
االستخاتيجية بشاء عمى معخفتو الدابقة ،ومن ىشا ،يدتظيع أن يخاقب بالجقة مجى فعالية طخيقة التعمم
السظبقة ،ويداعجه ىحا األمخ في تعيين األسباب السيسة لفذل بعض الظخق أو فاعميتيا (Holec,

) .1979وبالتالي يخاقب الستعمم فاعمية االستخاتيجية فتكهن مخاقبة نتائج االستخاتيجية من حيث أن يشتبو
الستعمم إلى العالقة بين نتائج التعمم ).(Zimmerman, Bonner, & Kovach, 1996

إن تحجيج أىجاف التعمم والتقهيم الحاتي معا يؤيج التعمم الحاتي السشظم وخاصة عشجما يختبط التقهيم
الحاتي بأىجاف التعمم مباشخة وعشجما تكهن ىشاك عهامل قج تسشع من التقهيم الحاتي ).(Schunk, 1996

ويعدز التقهيم الحاتي التعمم الحاتي السشظم في معظم األحهال (Panadera, Jonsson, & Botella,

) 2017ألن الستعمم يجعل أىجاف التعمم معيار التقهيم.
إن الجافعية الحاتية من مسيدات التعمم الحاتي السشظم ) ،(Yeung, 2016وىي من العشرخ
العاطفي لمتعمم الحاتي السشظم ) . (Tassinari, 2012والستعمم الحي يغخس في نفدو الجافعية الحاتية نحه
التعمم يجل عمى كثخة استخجامو الستخاتيجية السيتا السعخفية .والستعمم الشذيط في عسمية التعمم قج تدداد
دافعيتو برهرة مختفعة ويؤدي إلى اإلنجاز األكاديسي.
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منهجية الدراسة.
تديخ الجراسة عمى السشيج الهصفي ويتم التحميل اإلحرائي لبيانات الجراسة باستخجام الحدمة
اإلحرائية لمعمهم االجتساعية ) (SPSSباستخجام الستهسظات الحدابية .وتم جسع البيانات خالل استبانة
مكهنة من بشهد تكيذ مدتهى التعمم الحاتي السشظم لجى عيشة الجراسة .وتست صياغة البشهد باستفادة من
استخاتيجيات التعمم الحاتي السشظم ألوكدفهرد بالتخكيد عمى الشظاقين :السعخفي والعاطفي (Oxford,

) 2016لسا ليسا عالقة بالجراسة ،والتأكج من صحة صياغتيا بسخاجعة الخبخاء .وحرمت البشهد عمى قيسة
ألفا كخونباخ ( )9.9الختبار معامل الثبات إشارة عمى اتراف البشهد بالجقة وصالحيتيا لكياس مدتهى
التعمم الحاتي السشظم .والبشهد برهرتيا األخيخة متكهنة من  55بشجا باستخجام مكياس ليكخت (Joshi ,

) ،Kale, Chandel, & Pal, 2015التي تكيذ أربع عشاصخ رئيدة وىي :تحجيج األىجاف في كتابة
البحث ،مخاقبة االستخاتيجيات الفعالة في كتابة البحث ،والتقهيم الحاتي في كتابة البحث ،وتعديد الجافعية
الحاتية في كتابة البحث.
وأما بالشدبة لعيشة البحث ،تم تحجيج حجسيا بهاسظة ججول حجم العيشة (Krejcie & Morgan,
) 1970بظخيقة السعايشة الظبكية اليجفية )(Neyman, 1934) (Stratified Purposive Sampling

يتكهن مجتسع الجراسة من طمبة الجراسات العميا في مخحمتي الساجدتيخ والجكتهراه من قدم المغة العخبية
وآدابيا ،بالجامعة اإلسالمية العالسية بساليديا في الفرل الثاني لمعام الجراسي 2958/2957م .وكان
طالبا وطالب ًة من السجتسع.
حجم العيشة ً 525
تحليل البيانات ونتائج الدراسة.
إن ليحا السهضهع أربعة مكهنات أساسية عشاصخ رئيدة (وىي :في تحجيج األىجاف ،ومخاقبة
االستخاتيجيات ،والتقهيم الحاتي ،وتعديد الجافعية الحاتية) .لحلك ،سيشبي التحميل وتقجيم نتائج الجراسة بشاء
عمييا .ويتم عخض الشتائج خالل الشدبة السئهية والستهسظات الحدابية والتك اخرات .والججيخ بالحكخ أن
نمخص السكياس إلى السهافقة وعجميا
مكياس ليكخت أصال تقجم خسدة مقاييذ ،ولكششا في ىحا السقال ّ

والسحيجة ،حيث جعمت الباحثت ان السهافقة وشجة السهافقة من السهافقة برهرة عامة ،وجعمتا عجم السهافقة
وعجميا بالذجة من عجم السهافقة برهرة عامة .لحلك ،أتت الباحثتان في ىحا السقال بثالث خانات فقط تقج
السهافقة وعجميا والسحايجة.
تحديد األهداف في كتابة البحث.
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ىحا الججول يجل عمى مدتهى طمبة ال جراسات العميا في تحجيج األىجاف في مسارسة التعمم الحاتي السشظم.
الججول ( ) 5الشتيجة الستجابات الظمبة عن تحجيج األىجاف
البنود

رقم
البند

المتوسط
الحدابي
)̅(

.1

يشبغي عمي تحجيج األىجاف أثشاء كتابة البحث،
ّ
وعمى سبيل السثال كتابة الجراسات الدابقة برهرة

4.49

جيجة
.2

أدرك بأن تحجيج األىجاف سيداعجني في إنتاج

4.29

البحث الجيج
.3

أحجد األىجاف الحاتية في كتابة البحث لسجة طهيمة
ّ

.4

ظم السباحث في البحث السظمهب كتابتيا أثشاء
أن ّ

4.99

واقعيا

تحجيج األىجاف

4.95

موافق

محايد

غير موافق

)(N

)(N

)(N

%

%

%

554

8

3

95.2

6.4

2.4

594

54

7

78.4

55.2

5.6

98

24

3

78.4

59.2

2.4

98

22

5

78.4

57.6

4.9

دل الججول الدابق عمى أن معظم طمبة الجراسات العميا وافقها عمى تحجيج األىجاف في كتابة
ّ
البحث (554 = n؛  ،)% 95.2وكان معظسيم (594 = n؛  )% 78.4يجركهن أن تحجيج األىجاف قبل
كتابة البحهث أو السقاالت العمسية سيداعجىم في إنتاج البحث الجيج .وقام السعظم مشيم بتحجيج األىجاف
الحاتية في كتابة البحث لسجة طهيمة واقعيا (98 = n؛  ،)% 78.4وبتشظيم السباحث لمبحث (98 = n؛
 .)% 78.4تجل ىحه األمهر ع مى أن لجى الظمبة ترهر واضح بأن تحجيج األىجاف ىه السبجأ األساسي
وال بج مشو في التعمم الحاتي السشظم.
مراقبة االستراتيجيات الفعالة لكتابة البحث.
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يعخض ىحا الججول اآلتي مدتهى طمبة الجراسات العميا في مخاقبة االستخاتيجيات الفعالة في مسارسة
التعمم الحاتي السشظم.
الججول ( )2الشتيجة الستجابات الظمبة عمى مخاقبة
البنود

رقم
البند

المتوسط
الحدابي
)̅(

.5

أبحث عن السرظمحات العخبية أثشاء كتابة البحث

4.96

باستخجام محخكات البحث
.6

أراقب عمى وضهح الفكخة بعج كتابة عجة فقخات من

3.95

البحث
.7

أقهم مجى استيعابي لمسقالة التي تشاولتيا ،من أجل
ّ
كتابة البحث الجيج

4.57

.8

أحجد االستخاتيجية الفعالة لشفدي أثشاء كتابة البحث
ّ

3.89

موافق

محايد

غير موافق

)(N

)(N

)(N

%

%

%

599

58

7

89.9

54.4

5.6

93

28

4

74.4

22.4

3.2

597

52

6

85.6

9.6

4.8

88

33

4

79.4

26.4

3.2

كبيخ في اتجاىات طمبة الجراسات العميا بقدم المغة
تفاعا ًا
شيجت الباحثتان في الججول الدابق ار ً

العخبية نحه مخاقبة التظهر في التعمم الحاتي السشظم ،حيث اتجو اىتساميم نحه تحقيق مدتهيات عالية في
كتابة البحهث والسقاالت العمسية .وكانت لجييم ترهرات إيجابية في استيعاب السقالة التي تشاولهىا قبل
كتابة البحث (598 = n؛  ،)%85.6ووججت الباحثتان أن معظم الظمبة (98 = n؛  )% 78.4كانها
يبحثهن عن السرظمحات العخبية باستخجام محخكات البحث ،الختيار السرظمحات الدميسة لكتابة
البحث .وبشاء عمى مفيهم التعمم الحاتي السشظم الحي السغخوس في نفهس الظمبة ،كان معظسيم يخاقبهن
عمى وضهح األفكار في البحث بعج كتابة عجة فقخات من البحث (93 = n؛  ،)%74.4وحجد الكثيخ
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مشيم (88 = n؛  )%79.4االستخاتيجية الفعالة في كتابة البحث .لحلك ،يترف الظمبة بالتعمم الحاتي
السشظم حيث كانها يخاقبهن استخاتيجيات مشاسبة وفعالة في كتابة البحث.
التقويم الذاتي في كتابة البحث.
يهضح الججول اآلتي مدتهى طمبة الجراسات العميا في تقهيم تقجميم في مسارسة التعمم الحاتي السشظم.
الججول ( )3الشتيجة الستجابات الظمبة عمى تقهيم التقجم
رقم

المتوسط

البنود

الحدابي

البند

موافق

محايد

غير موافق

)(N

)(N

)(N

%

%

%

86

25

54

68.8

29.9

55.2

84

32

9

67.2

25.6

7.2

)̅(
.9

أقهم بتقهيم كتابتي بعج كتابة مبحث واحج من

3.85

البحث كسخاجعة األخظاء المغهية التي ارتكبتُيا
.12

أراجع االستخاتيجية األكثخ مفيجة بالشدبة لي في

3.79

الكتابة

كثيخ من الظمبة قامها بتقهيم عسمية كتابة البحث؛ حيث قامها
لقج ورد في الججول الدابق بأن ًا

مشيم (86 = n؛  )%68،8بتقهيم األخظاء المغهية السختكبة في البحث ،ومشيم (84 = n؛ )%67،2

من قام بسخاجعة عمى االستخاتيجية الفعالة في عسمية الكتابة ،ويجل ىحا األمخ عمى أن لمعيشة قجرة مقبهلة
في التقهيم الحاتي تعديد الجافعية الحاتية.
يهضح ىحا الججول عن مدتهى طمبة الجراسات العميا في تعديد الجافعية الحاتية في مسارسة التعمم الحاتي
السشظم.
الججول ( )4تعديد الجافعية الحاتية
البنود

الوسط

موافق

محايد

غير موافق

)̅(

)(N

)(N

)(N
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.11

حيشسا أشعخ بالتعب من كتابة البحث وأكاد التهقف

3.98

مشيا ،أذكخ نفدي بأىسية البحث في حياتي السيشية
في السدتقبل
.12

أشجع نفدي بالكيام بأشياء أحبيا بعج إتسام مبحث
ّ

.13

أفكخ في األمهر التي أحبيا عن البحث تذجيعا

4.38

من البحث

4.56

لشفدي
.14

ُذكخ نفدي كم سأكهن فظيعا إن لم أنتو من
أن أ ّ
ْ

4.29

كتابة البحث ىه الظخيقة الهحيجة لزسان استسخاري

في الكتابة

.15

أبحل جيجي في كتابة البحث لمتجشب من تسجيج

4.27

الفتخة الجراسية حتى ال أشعخ بالفذل

%

%

%

95

57

53

76.9

53.6

59.4

553

55

5

99.4

8.8

9.8

593

59

3

82.4

55.2

2.4

596

55

8

84.8

8.8

6.4

593

57

5

82.4

53.6

4.9

وججت الباحثة أن معظم الظمبة (553 = n؛  )%99.4كانها يقهمهن بأشياء يحبهنيا من أجل
تعديد الجافعية الحاتية في كتابة البحث ،وكثيخ مشيم (596 = n؛  ،)%84.8ويحكخون أنفديم عن الحالة
الفظيعة بدبب عجم االنتياء من البحث ،وكان كثيخ مشيم (593 = n؛  )%82.4يفكخون عن أمهر
يحبهنيا في البحث ،ويخذهن تسجيج الفتخة الجراسية فبحلها جيهدىم في كتابتو.
أوضحت الشتيجة في الججول الدابق أن لمظمبة مدتهى عال من الجافعية الحاتية لكتابة البحهث.
ويفكخ الكثيخ مشيم فيسا يتعمق بالبحث ويذيخ ىحا األمخ إلى حبيم ورغباتيم في كتابة البحهث .ويسكن
تمخيص الشتيجة فيسا يمي من الججول بشاء عمى أربعة مكهنات التعمم الحاتي السشظم:
الججول ( ) 6الستهسط الحدابي لسكهنات التعمم الحاتي السشظم
البنود

مكونات التعلم الذاتي المنظم

المتوسط الحدابي )̅(
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4-1

تحجيج األىجاف في كتابة البحث

4.25

8-5

مخاقبة االستخاتيجيات الفعالة لكتابة البحث

4.92

12-9

التقهيم الحاتي في كتابة البحث

3.89

15-11

تعديد الجافعية الحاتية

4.29

يعخض الججول الدابق بأن لعيشة الجراسة (أي طمبة الجراسات العميا) مدتهى عال من التعمم
الحاتي السشظم إذ كان أدنى الستهسط الحدابي ىه ( )3.89لسكهن التقهيم الحاتي ،وما زالت الكيسة عالية.
وأما بالشدبة لمسكهنات األخخى ،فكان لتحجيج أىجاف التعمم أعمى متهسط حدابي ( )4.25وىحا األمخ
معقهل ألنو أول خظهة لمتعمم الحاتي السشظم ) ، (Holec, 1979الستعمم السشظم ذاتيا في تخظيظو لكتابة
البحث ،أوال يزع ىجفا معيشا ،وتحقيق ىحا اليجف يكهن معيار اإلنجاز لو في كتابة البحث .ويأتي بعج
ذلك تعديد الجافعية الحاتية (الستهسط = ،)4.29ويؤكج ىحا األمخ اتراف العيشة بالتعمم الحاتي السشظم
ألن لمجافعية الحاتية أثخ إيجابي في تشسية التعمم الحاتي السشظم ) .(Kemala, 2016وتأتي بعج ذلك مخاقبة
االستخاتيجيات الفعالة لكتابة البحث (الستهسط =  ،)4.92ثم التقهيم الحاتي في كتابة البحث (الستهسط =
.)3.89
ويسكن استخالص الشتيجة بأن طمبة الجراسة العميا من قدم المغة العخبية وآدابيا كانها يسارسهن
التعمم الحاتي السشظم بجرجة عالية ،وخاصة في كتابة البحث .وتشدجم فكخة التعمم الحاتي السشظم مع عسمية
كتابة البحث أو السقا لة العمسية من ناحية التخظيط والترسيم ،ومخاجعة االستخاتيجات الفعالة من أجل
إكسال كتابة البحث ،وتعديد الجافعية الحاتية من أجل االستسخار فييا .وكل ىحه األمهر تختبط بعزيا
ببعض وىي كانت ىادفة إلى اإلنجاز في كتابة البحث .وذلك انظالق من دور التعمم الحاتي السشظم الحي
يعج إحجى العهامل السثيخة لمتعمم السدتسخ ،ومؤش اخ عمى استقالل الذخرية ،واالعتساد عمى الحات ،والقجرة
وتحسل السدئهلية ).(Al-Flit, 2015
عمى اتخاذ القخار ذاتيا
ّ
لقج أكجت ىحه الجراسة عمى أن طمبة الجراسات العميا مترفين بالتعمم الحاتي السشظم نظ اخ إلى
تقجميم في السخحمة الجراسية ،والتقجم في السخحمة الجراسية وخاصة مخحمة الجراسات العميا التي تزسن من
الخبخات التعمسية الكثيخة والكفاءة العمسية في السحتهى والسيارات المغهية لجى الستعمم وفًقا بسا أتى جسال
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في دراستو ) .(Al-Flit, 2015ولكن قج أشارت بعض الجراسات الدابقة إلى انعجام الفخق اإلحرائي بين
طمبة السخحمة التسييجية وطمبة البكالهريهس (في الدشة الجراسية الثالثة) في التعمم الحاتي السشظم (Henri,

) .Morrell, & Scott, 2018ولم تهافق الباحثة بسا قجمو ىشخي ألن الشتيجة الحالية تجل عمى ارتفاع
السخحمة الجراسية يؤثخ إلى أكثخ درجة في التعمم الحاتي السشظم .وربسا يعهد سبب انعجم الفخق اإلحرائي
في دراسة ىشخي عمى عجم الفخق الكبيخ في الخمفية العمسية بين السخحمتين (التسييجية والجامعية) ألن
السخحمة التسييجية ال تختمف كثي اخ من السخحمة الجامعية ،والظمبة في ىحه السخحمة التسييجية يعجون أنفديم
لسهاكبة التحجيات الستهقعة في السخحمة الجامعية.

وأما الظالب في السخحمة الجامعية ،فال تختمف

معخفتيم كثي اخ من السخحمة التسييجية ألن طبيعة الجراسة في السخحمتين متذابيتان .لحلك ،ال نتهقع الفخق
ذا الجاللة اإلحرائية بين السخحمة التسييجية والجامعية في التعمم الحاتي السشظم لكهن السعخفة الخمفية في
السخحمتين لم تختمف كثيخا ،وكحلك في استخاتيجيات التعمم .وأما بالشدبة لجراسة جيانفيشج )(Xu, 2009

التي أشارت إلى عجم اتراف طمبة الجراسات العميا بالتعمم الحاتي السشظم ،فكانت الجراسة تعمم اإلنجميدية
لغة ثانية .والججيخ بالحكخ أن العيشة كانها غيخ متخررين في المغة اإلنجميدية وتست دراستيم بغيخىا،
وإضافة إلى ذلك ،عمى الباحث مخاعاة السعخفة الخمفية عن اإلنجميدية لجى العيشة ألن الحي لم يدتهعب
المغة الثانية في السخاحل الجراسية ما قبل الجراسات العميا ال ُيتهقع مشو استيعابو وإنجازه فييا في مخحمة

عج من الستعمسين الكبار .وأما بالشدبة ليحه الجراسة،
الجراسات العميا ،فيه كأنو يتعمم المغة حجيثا ميسا ُي ّ

كانت العيشة تجرس بالمغة العخبية وكانت لجييا معخفية خمفية قهية عن المغة العخبية ميسا كان معظسيم
ناطقين بغيخىا.
خالصة النتائج والتوصيات.
كان لمعيشة مدتهى عال من التعمم الحاتي السشظم ،وكانت الشتيجة متهقعة لكهن العيشة في السخحمة
الستقجمة من الجراسة (مخحمة الجراسات العميا) وتتهقع السخحمة الجراسية السعخفة الخمفية الكثيخة ،وبيحه
يشسي في ذاتو التعمم الحاتي السشظم ويقل االعتساد عمى السذخف وخاصة في كتابة البحهث أو
السعخفة ّ
احتل تحجيج األىجاف األول من التختيب ،ثم
السقاالت العمسية .وأما بالشدبة لسكهنات التعمم الحاتي ،فقج
ّ
تعديد الجافعية الحاتية ،ثم مخاقبة االستخاتيجيات الفعالة لكتابة البحث ،ثم التقهيم الحاتي في كتابة البحث

في األخيخ.
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 عمى سبيل السثال،وتقتخح الباحثتا ن بحثا عن السيارات الستظمبة لسسارسة التعمم الحاتي السشظم
ميارة التفكيخ الشقجي مسا يؤدي إلى اإلبجاع وحل السذكالت من حيث يداعجىم في تحجيج السذكالت
 وإلى أي مجى تؤثخ ىحه السيارات في مسارسة التعمم الحاتي السشظم واإلنجاز في،والتعخف عمييا وتحميميا
.كتابة البحهث
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