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 مقرتح  : تصورCOVID 19املستجد للتعليم يف ظل أزمة فريوس كورونا  ذاتيًا كمدخلالتعلم املوجه 

 خالد بن ناهس الرقاصأ.د/ 

   kragges@ksu.edu.sa  ، ، السعوديةجامعة امللك سعود الرتبية،أستاذ علم النفس، كلية 

 

 م15/7/2020قبلت للنرش يف    م5/2020/ 1قدمت للنرش يف 

 ظل أزمة فريوس كورونا املستجد ذاتًيا يفللتعلم املوجه اول هذه الدراسة إطارًا مقرتحًا تتن امللخص:

19-COVID من منطلق املسؤولية االجتامعية للعلم، والتي تسهم يف الوقوف عىل نامذج التعلم املوجه ،

الكشف عن مظاهر التغري يف سلوكنا إبان هذه اجلائحة قوامه:  تصويرًا،ذاتيًا؛ وتقرتح هذه الدراسة إطاًرا 

دواعي االهتامم بالتعلم املوجه ذاتيًا، تعريف التعلم املوجه ذاتيًا، النامذج العلمية املؤملة التي متر بنا، 

، تصور مقرتح لتفعيل التعلم املوجه ذاتيًا. وتنتهي الدراسة بتقديم عددًا من ذاتياً الشائعة للتعلم املوجه 

 طروحات املستقبلية املؤمل تنفيذها.األ

 : التعلم املوجه ذاتيًا، االستعداد للتعلم املوجه ذاتيًا، فريوس كورونا الكلامت املفتاحية
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Creative Leadership and its Relationship with Creative Self-efficacy of Female 

Educational Supervisors in the Light of Some Variables 

Khaled N. Al Raqes(1), and Reem A. Sulaiman Al-Essa(2) 
King Saud University  

(Received 29/11/2017; accepted 18/03/2018) 

Abstract: The study aimed to investigate the level of creative leadership and creative self-efficacy for the supervisory authority in public 

education, highlight the differences in creative leadership and creative self-efficacy in terms of variables such as position, academic 

qualification, years of experience and explore the relationship between creative leadership and its sub-dimensions and creative self-efficacy 

and its sub-dimensions. A random sample of 122 female educational supervisors was selected. A creative leadership scale (Al-Salami, 2012) 

and an Arabic version of the creative self-efficacy list translated by Alotaibi (2016) were used. The findings showed that the female 

educational supervisors had leadership qualities to a great extent, while creative self-efficacy in creative performance was noticeable to a fair 

extent. Besides, there were no significant differences in the extent to which the female educational supervisors enjoyed creative leadership 

qualities in terms of position and academic qualification, while there were significant differences in the extent to which the female 

educational supervisors enjoyed creative leadership qualities in terms of experience.In addition, there were no significant differences in 

creative self-efficacy in terms of position and academic qualification, while there was a significant positive relationship between creative 

leadership and creative self-efficacy.  

Keywords: creative leadership, creative self-efficacy, creative thinking, female educational supervisors  
_________________________________________________________________________________  

 
�1����) *��� ��$�+ ,�C	
�� �C�O ,rV.�� K�< M�>)^ b 

������ ,�����?�� �C	���� �:�Z�� ,"b s�2458� S�[�� t$��� ,�11451b� 
 (1) Professor of psychology,  Psychology department,  Education 

college,  King Saud University. 

Riyadh, Saudi Arabia, P.O. Box (2458) Postal Code (11451). 

u3
:�E� �[��: Kragges@ksu.edu.sa  e-mail:  

�2�v�U�� KC��R B%��7 ,S�	
�� w�JE� x>:$ ,���	�R �5-$  (2) Educational Supervisor, Educational Supervision Office, Al Ghat 

Education Department 
 



 

 1 

 

 

Metacognitive skills, perfectionism, and academic self-efficacy 

As predicators of achievement goal orientations among 

Sample of graduate students in Education College 

 

Prof. Khaled N. Alotaibi 

Professor of Educational Psychology 

King Saud University-Saudi Arabia 

kragges@ksu.edu.sa 

 

Abstract; 

This study aimed toinvestigate the possibility of predicting achievement goal orientations 

from metacognitive skills, perfectionism, and academic self-efficacy among graduate students. The 

study sample consisted of  182 graduate students from the College of Education at King Saud 

University. In this study, four types of scales were used, namely the 2x2 Achievement Goal 

Orientation Scale developed by Elliot andMcGregor  (2001 ) the Metacognitive Skills Scale developed 

by Al-Watban (2006), the Adaptive and Maladaptive Scale developed byFrostetet. al (1993) and the 

Academic Self-Efficacy Scale developed by Wood and Locke(1987). The results of the study 

revealed that there were significant impacts of metacognitive skills, perfectionism, and academic 

self-efficacy on achievement goal orientations, and metacognitive skills, adaptive perfectionism, and 

academic self-efficacy were good predicators of mastery-approach goal orientation. In addition, there 

was a good possibility of predicting performance-avoidance goal orientation from both maladaptive 

perfectionism and academic self-efficacy. The results also showed that two types of perfectionism 

can be a good predicator of mastery-avoidance, and maladaptive one can predict performance-

approach goal orientations. 

 

 

Key words: Achievement goal orientations, Metacognitive skills, Adaptive and Maladaptive 

perfectionism, Academic self-efficacy, graduate Students . 
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التعلم املوجه ذاتيا وأساليب التعلم مهارات نمذجة العالقة السببية بني 
  طالب كلية املجتمع بجامعة امللك سعوددى التحصيل األكاديمي لو

  * خالد العتيبي
  

 9/6/2015 تاريخ قبوله                   26/1/2015 تاريخ تسلم البحث

لمباشرة وغير المباشرة التعرف على التأثيرات ا إلىالحالية  الدراسة هدفت :ملخص
والتحصــيل الدراســي؛  وأســاليب الــتعلم ،مهــارات الــتعلم الموجــه ذاتيــا : بــين كــل مــن

ذلـك، قـام الباحـث بتطبيـق      ولتحقيـق . بينهـا نمذجـة العالقـة السـببية    وذلك مـن خـالل   
أسـاليب  ، ومقيـاس  )2007( ويليامسـون ا لمقياس التقييم الذاتي للتعلم الموجـه ذاتيـ  

طالبـًا فـي    )140(على عينـة عشـوائية مـن    ) 1994( عدل إلنتوستل وتايتالتعلم الم
مسـتوى امـتالك   أن  الدراسـة  نتـائج وقد أظهـرت  . كلية المجتمع بجامعة الملك سعود

متوسطًا، في الوقت الـذي حقـق فيـه    كان  عينة الدراسة لمهارات التعلم الموجه ذاتيأ
. ب للـتعلم لـديهم ـــ تفوقـًا عاليـاً     األسـلوب السـطحي، واإلسـتراتيجي كأسـالي    : ـكٌل مـن 

ــائج أيضــًا أ    ــأثير المباشــر  كمــا أظهــرت النت ــتعلم  ن الت باســتثناء األســلوب  ألســاليب ال
إال أن  ر،لتـأثير غيـر المباشـ   فـي ا يختلـف عنـه    التحصيل األكاديمي ــفي  ياإلستراتيج

ت مهـارا لتـأثير المباشـربعد توسـط    عن االتأثير غير المباشر تضاعف عدة مرات هذا 
ــا؛  ــتعلم الموجــه ذاتي ــا ت  أن  يشــير إلــى ممــا  ال ــتعلم الموجــه ذاتي ًا لعــب دورمهــارات ال

 .أساليب التعلم، والتحصيل األكاديميفى العالقة بين  وسيطًا

ــة  ــات المفتاحيـ ــيل     : الكلمـ ــتعلم، التحصـ ــاليب الـ ــا، أسـ ــه ذاتيـ ــتعلم الموجـ ــارات الـ مهـ
  ..األكاديمي، العالقة السببية

  

  

  

عقــود األخيــرة تغيــرًا جوهريــًا فــي االتجاهــات   شــهدت ال :مقدمــة
التربويـــة ونظـــرة علـــم الـــنفس التربـــوي إلـــى المتعلمـــين؛ حيـــث اتجـــه   
االهتمـــام نحـــو تحقيـــق مســـتويات عاليـــة مـــن التـــوزان بـــين النظـــام         

ــرات التــي يشــهدها    ،التعليمــي والتدريســي  ــيم والتغي علــى  قطــاع التعل
ــعدة  ــة األصـ ــدادًا     ،كافـ ــتعلم إعـ ــداد المـ ــالل إعـ ــن خـ ــًا  مـ ــًا وعمليـ علميـ

ــرات  ــذه التغيــ ــع هــ ــار المعرفــــي. يتناســــب مــ ــه نحــــو  ،فاالنفجــ والتوجــ
 ،وغيرهــا ،وانبثــاق تكنولوجيــات التعلــيم الحديثــة  ،االقتصــاد المعرفــي

وجعلتهـا   ،جملة من التحديات أمام األنظمة التعليميـة الحاليـة   أوجدت
لجعــل الفــرد المــتعلم   ؛تتجــه إلــى البحــث عــن أســاليب وطــرق جديــدة   

 فاتجهت األنظار نحـو . على التكيف مع هذه التغيرات ومجاراتها قادرًا
كأحـد األسـاليب    (Self-Directed Learning)الـتعلم الموجـه ذاتيـا    

التــي تجعــل المــتعلم نشــطًا فــي إعــادة تنظــيم المــادة التعليميــة، وبنــاء 
ممـا يجعـل بنيتـه     ؛المعارف المتضمنة فيهـا، وربطهـا بمعارفـه السـابقة    

  .ًاثر ثباتًا ورسوخالمعرفية أك
  

_________________________  
  .السعودية، جامعة الملك سعود ،كلية التربية، علم النفسقسم  *   

  .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 
  

 

  
Modeling the Causal Relationship between Self-Directed 

Learning Skills, Learning Styles and Academic 
Achievement of the Community College Students at King 

Saud University 
 

Khaled Alotaibi, Department of Psychology, College of Education, 
King Saud University, Saudi Arabia. 

 
Abstract: This study aimed at identifying the direct and indirect 
effects of self-directed learning skills, learning styles and academic 
achievement through modeling the causal relationship between them. 
To achieve this aim, the researcher applied Williamson’s self-rating 
scale of self-directed learning (2007) and Entwistle and Tait’s (1994) 
adjusted learning style scale to a random sample of (140) students of 
the Community College at King Saud University. The results 
indicated that the students had a moderate level of self-directed 
learning skills, and that superficial and strategic learning styles were 
the most common learning methods. In addition, the results showed 
that the direct effect of learning styles, except the strategic style, on 
academic achievement differed from the indirect effect. However, the 
indirect effect was much greater than the direct effect after the 
mediation of self-directed learning skills. This means that these skills 
play a mediating role in the relationship between learning styles and 
academic achievement. 
Keywords: Self-directed Learning Skills, Learning Styles, Academic 
Achievement, Causal Relationship. 

  

دأب الباحثون والمنظرون التربويون  ،السنوات األخيرةوفي 
التعلم لقياس أبعاد ومحاور  ؛التصورات النظريةوالنماذج ببناء 

جعل تالكيفية التي ودراستها ميدانيًا، وبالتركيز على الموجه ذاتيا 
من خالل  هاالمتعلمين ينشطون في عملية تعلمهم، ويدعمون

لى قيامهم بعمليات تعديل إ ة، إضافًةمجموعة من األنشطة المساند
  ).Levett-Jones, 2005(مناسبة 

إلى أعمال التعلم الموجه ذاتيا ويعود الفضل في االهتمام ب
حول دافعية المتعلمين، الذي أوضح فيه 1961عام  Houle هويول

ألن مثل هذه  ؛للمشاركة في أنشطة التعلم عًاأن للمتعلمين داف
تعليمية محددة،  عدتهم على تحقيق أهدافالمشاركة من شأنها مسا

والبحث عن المعرفة التي تحقق لهم اإلشباع الذاتي، والرضا 
 Tough ثم جاءت دراسات توف .(Schrank, 2013)االجتماعي 

لتجعل  ؛حول تعلم الكبار1975عام  Knowles، ونولز 1979عام 
 ,Huangفي دراسات التعلم  ًاشائع التعلم الموجه ذاتيا مفهومًا

2008) .(  
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  179    جميع الحقوق محفوظة –كلية التربية  –جامعة طيبة.  

مهارات التفكير االستداللي  تحسينخرائط العقل في باستخدام استراتيجية التعلم النشط  فعالية
  ةلدى طلبة الجامع التحصيل الدراسيو والدافعية الداخلية للتعلم 

  *يبيلد بن ناهس الرقاص العتخا

  .ود، المملكة العربية السعوديةجامعة الملك سع ية،كلية الترب مشارك،لا علم النفسأستاذ 
  

  8/1/2015: ُقبل بتاريخ    26/8/2014: ُعدل بتاريخ    18/3/2014: لم بتاريخاستُ 

  الملخص
مهارات التفكير تحسين خرائط العقل في باستخدام استراتيجية التعلم النشط  فعاليةالكشف عن إلى  الدراسةهذه هدفت 

قسموا عشوائيًا إلى  ،طالباً ) 40(تكونت عينة الدراسة من . اسياالستداللي والدافعية الداخلية للتعلم والتحصيل الدر 
اختبار التفكير وأعد الباحث . )طالباً  21( وعددها ضابطة :األخرىو ، )طالباً  19(وعددها  تجريبية :األولى :مجموعتين

قام الباحث بتدريس المجموعة التجريبية و . للمادة العلمية ياً تحصيلًا ، واختبار ة للتعلمالداخلي ةالدافعي نةتبااالستداللي، واس
 الدراسة إلى وتوصلت. بالطريقة االعتياديةالمجموعة الضابطة  تم تدريسفي حين  ،باستخدام استراتيجية خرائط العقل

 ةالدافعي، و مهارات التفكير االستدالليكل من ريبية والضابطة في التجتين إحصائيًا بين المجموعًال دا اً فرق أن هناك
  .ةلصالح المجموعة التجريبي ؛والتحصيل الدراسي ة للتعلمالداخلي

  .م، التحصيل الدراسيالستداللي، الدافعية الداخلية للتعلا خرائط العقل، التعلم النشط، التفكير: كلمات المفتاحيةال
  

  دمةــالمق
 

أحد أساليب  Active Learningيعد التعلم النشط 
محور العملية  التي تعتبر المتعلم، التدريس الحديثة

التعليمية، باعتباره يعتمد على إيجابية المتعلم في الموقف 
، واقتصار في العملية التعليمية، ومشاركته النشطة التعليمي

على تهيئة البيئة واألجواء التعليمية المناسبة المعلم  دور
وفي سياق استراتيجيات التعلم النشط، ). 2013التركي، (

وكذلك بذله الجهود فإن تفاعل المتعلم مع المادة العلمية، 
العقلية واليدوية المناسبة، يسهم في بناء المعرفة المطلوبة 

ومن أبرز هذه االستراتيجيات ما ُيسمى بخرائط . في ذهنه
من  اً يتضمن عدد ،عبارة عن تمثيل بياني التي هي، و العقل

أو البنود األخرى المرتبطة  ،الكلمات واألفكار والمهام
إلى اختزال المعلومات  مما يؤدي؛ بموضوع الدراسة

بوزان، (بعضا المتنوعة في شكل أفكار مترابطة مع بعضها 
؛ لتخطيط أدوات تعليمية مفيدة تعتبر الخرائط وهذه. )2013

 لتمثيل هيكل المعرفة عادةً  تستخدمالتعلم والتفكير البناء، و 
(Havens et al., 1997) ، تعلم ًا للأسلوبتعد خرائط العقل كما

 وفهمها ،ن اختزال كمية كبيرة من المعلوماتذاتي، يتضمال
وفقًا لنظرية ؛ زيادة فعالية الذاكرةإضافًة الى  ،بشكل أفضل
 ,.Cognitive Load Theory (Farrand et alفي التحمل المعر 

2002).  
على مبادئ النظرية كما أن هذه اإلستراتجية ترتكز 

يكون من  ،التي يرى أصحابها أن اكتساب المعرفة ،البنائية
خالل قيام المتعلم بنفسه بمعالجة المعلومات في إطار بنائه 

اعتمادًا  ؛ةعقليتصميم الخريطة ال؛ وذلك من خالل المعرفي
 ,Jbeili)يةفي بنيته المعرففكاره السابقة على معرفته وأ

ومن ناحية أخرى، فإن خرائط العقل تكمن أهميتها . (2013
تتضمن  ،تحويل المادة اللفظية إلى صورة شكلية في دعم
، وهنا يتفاعل المتعلم ذهنًيا بصورة اً وصور  اً ورموز  اً رسوم

، مما يساعد على تنظيم األفكار ؛كبيرة مع المادة العلمية
، وبالتالي الذاكرة منن واالستدعاء عملية التخزيل يسهو 

كما أن هذه الخرائط ، (Jbeili, 2013)االحتفاظ بالتعلم 
الفكرة  وجعلإدارة الوقت بكفاءة،  ن علىالمتعلمي تساعد

يشكر الباحث مركز البحوث التربوية بكلية التربية، عمادة * 
 .دعمه لهذا البحثالبحث العلمي، جامعة الملك سعود، على 
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مهارات التعلم املوجه ذاتًيا وعالقتها بفاعلية الذات األكادميية لدى الطالبات املتفوقات دراسًيا جبامعة امللك 
 1سعود

 3ندى بنت عمر املقوشي               2خالد بن انهس الرقاصأ.د.   

 املُستخلص:

هدد البحث دد للتلبح عدد اليعددالعثقعددنيلبحعراددنيلتددملاملدده بالبحدد عععلبة اددال بألقاددهل لهيعقددنيلبحدد بالب  ه  قددنيلحدد  لبح هحثددهال
بة ف اهال  بسقاهلجبهاعنيلبةعكلسع  ،ل مهله اللتلاع لنيل  انيلبا ركلبح هحثهالبة ف اهال  بسقاهلةمله بالبحد عععلبة ادال

ه  قدددنيلحددد املك،ل بح ادددوليدددكلبحفددد  لل لاملددده بالبحددد عععلبة ادددال بألقادددهل لهيعقدددنيلبحددد بال بألقادددهل اىددد   للهيعقدددنيلبحددد بالب  
ب  ه  قدنيلتدملبح هحثددهالبة ف ادهال  بسدقاهلألثعاددهلحع حيد لابحيد ،،ل بحععمدد،،ل بشفىده إ،ل بح ادوليددكللا هفقدنيلبح  ثدد ل

قددهملاملدده بالبحدد عععلبة اددال بألقاددهلاددكلليددد ب لتفهيعقددنيلبحدد بالب  ه  قددنيلاددكلاددرللاملدده بالبحدد عععلبة اددال بألقاددده ل ع ث دد لا 
إليعدال2013إ،ل ا قهمللهيعقنيلبح بالب  ه  قنيلليد ب لدد )لا2015أل مجنيلبحع قيبلالWilliamson (2007) حقهاى نل

إلعهحثدنيلاددكلبح هحثددهالبة ف ادهال  بسددقاهلجبهاعددنيلبةعدكلسددع  ،لبةع   ددهالتدوقا لبح عثددنيلبة فدد امل340يق دنيلأل  فددنلاددكلا
 ادد  ليراددنيلا اثددنيل بال صحددنيللنييدده قنيلتددملاملدده بالبحدد عععلبة اددال بألقاددهل لهيعقددنيلبحدد بالل هدد تم،لرتدده البح  دده  للت بة

لتلرنل  اددنيلبادد ركلبح هحثددهالبة ف اددهال  بسددقاهلةملدده بالبحدد عععلبة اددال بألقاددهل هفددنلا ألفعددني،ل رنللنب  ه  قددني،ل مددهلأل  ددع
كل هنلا ألفعاه،ل رته البح  ه  للتلرفالصلأل ا للد  لل لاملده بالبحد عععلبة ادال بألقادهلاى   للهيعقنيلبح بالب  ه  قنيلح امل

تددملبح هحثددهالبة ف اددهال  بسددقاهلألعددف للتلبادد رالبح حيدد لابحيدد ،،لبحععمدد،،لبشفىدده إ،ل مددهلرفددالصلأل ادد للدد  لل ل
البح حيددد ،ل تق  دددنلبح  ددده  للا هفقدددنيلبح  ثددد للهيعقدددنيلبحددد بالب  ه  قدددنيلتدددملبح هحثدددهالبة ف ادددهال  بسدددقاهلألعدددف للتلباددد ر

لتفهيعقنيلبح بالب  ه  قنيلح  لبح هحثهالبة ف اهال  بسقاهلاكلارللامله بالبح عععلبة اال بألقاه 

لبح هحثهالبة ف اهال  بسقاه ل–لهيعقنيلبح بالب  ه  قنيل–امله بالبح عععلبة اال بألقاهلالكلمات املفتاحية:

ل  
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