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العالقة بني التعلم املنظم ذاتيا والتحصيل األكاديمي لدى عينة 
  من طلبة جامعة الريموك

عبدالناصر الجراح 
 *

 

 
 

 18/10/2010 تاريخ قبوله   14/1/2010 تاريخ تسلم البحث

 عــن مســتوى امــتالك طلبــة الجامعــة   فهــدفت الدراســة إلــى الكشــ  :ملخــص

ت هذه المكونات تختلف باختالف     لمكونات التعلم المنظم ذاتيا، وما إذا كان      

ــة        ــدرة التنبؤيـ ــرف القـ ــى تعـ ــافة إلـ ــي، إضـ ــتواه الدراسـ ــب أو مسـ ــنس الطالـ جـ

ــا إذا كــان         ــة م ــاديمي، ومعرف ــا بالتحصــيل األك ــتعلم المــنظم ذاتي ــات ال لمكون

التحصيل األكاديمي يختلف عند الطلبـة ذوي المسـتوى المرتفـع مـن الـتعلم               

سـتوى المـنخفض مـن الـتعلم المـنظم          المنظم ذاتيا عنه عند الطلبة ذوي الم      

ــة الدراســـة مـــن   . ذاتيـــا ــة مـــن  ) 331(وقـــد تكونـــت عينـ ــا وطالبـ ــة طالبـ طلبـ

الدراسة استخدم مقيـاس     في جامعة اليرموك، ولتحقيق أهداف       البكالوريوس

ــوردي  ــا،   (Purdie)ب ــتعلم المــنظم ذاتي ــائج أن امــتالك   وقــد أ لل ظهــرت النت

ى مكون التسميع والحفظ جـاء ضـمن   الطلبة لمهارات التعلم المنظم ذاتيا عل 

كمـــا تبـــين أن الـــذكور . المســـتوى مرتفـــع، وبـــاقي األبعـــاد بدرجـــة متوســـطة

يتفوقون على اإلناث علـى مكـون وضـع الهـدف والتخطـيط، وأن طلبـة السـنة                 

الرابعة يتفوقـون وبداللـة إحصـائية علـى طلبـة السـنتين الثانيـة والثالثـة علـى                   

وكذلك . بة، وطلب المساعدة االجتماعيةمكوني االحتفاظ بالسجالت والمراق

أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل األكـاديمي       

بــين فئــة الطلبــة مرتفعــي الــتعلم المــنظم ذاتيــا وفئــة الطلبــة منخفضــي الــتعلم   

ــا علـــى مكـــوني وضـــع الهـــدف والتخطـــيط، والتســـميع والحفـــظ     المـــنظم ذاتيـ

االحتفـاظ  كمـا تبـين أن مكـوني    . م مـنظم ذاتيـا  ولصـالح الطلبـة مرتفعـي الـتعل    

بالســـــجالت والمراقبـــــة، ووضـــــع الهـــــدف والتخطـــــيط، يتنبئـــــان بالتحصـــــيل 

 الــــتعلم المــــنظم ذاتيــــا، :الكلمــــات المفتاحيــــة (.األكــــاديمي لــــدى الطلبــــة

 .)  التحصيل األكاديمي

 متؤكد المدرسة المعرفية االجتماعية في التعلم أن التعل :المقدمـــــة

ملية اكتساب للمعلومات، بل هو عملية فاعلة يبني فيها ليس ع

المتعلم المعلومة والمهارة، مما يساهم في تحسين مستوى اإلنتاج 

وعليه، يكون دور المعلم تقديم المساعدة للطالب عندما . لديه

ويولي . يحتاج، والتوقف عن ذلك عندما تنمو قدراته الذاتية

، والمتعلم الذي مم الذاتي للتعلالباحثون أهمية كبرى لعملية التنظي

يمكن تسميته بالفاعل هو الذي يقوم بهذا النوع من التنظيم الذي 

  .يعتمد على التقييم الذاتي

 فـــي التأكيـــد علـــى (Bandura, 2002)يعـــود الفضـــل إلـــى بانـــدورا 

عمليات التنظيم الذاتي لدى المتعلمـين مـن خـالل نظريتـه فـي الـتعلم                

أشـار إلـى أن المتعلمـين يسـتطيعون ضـبط      المعرفي االجتماعي، حيـث    

 من خالل تصوراتهم واعتقاداتهم عن النتائج المترتبـة علـى           سلوكاتهم

ســلوكاتهم، وأن عمليــات التنظــيم الــذاتي تســهم فــي إحــداث التغيــرات 

 .التي تحدث على السلوك

_________________________ 

 .االردن، إربد، جامعة اليرموك، يةكلية الترب* 

 .األردن، ربدإ، 2010 الطبع محفوظة لجامعة اليرموك حقوق ©
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Abstract: This study aimed at investigating the level of self-
regulated learning components among university students, and 
whether these components differ according to the student's 
gender and academic achievement. Furthermore, the study 
aimed at identifying the predictability of self-regulated 
learning components of academic achievement, and whether 
academic achievement differs among students with high/ low 
level of self-regulated learning. The sample of the study 
consisted of 331 male and female undergraduate students 
from Yarmouk University. To achieve the aims of the study, 
Purdie self-regulated learning scale was used. The results of 
the study revealed that the students' level of self-regulated 
skills on the rehearsing and memorizing component was high, 
whereas the level of the rest of the components was moderate, 
that male students scored significantly higher than female 
students on the goal setting and planning component, and that 
4th year students scored significantly higher than those in their 
2nd and 3rd year on keeping records and monitoring, and 
seeking social assistance components. The results also 
revealed that there were statistically significant differences in 
academic achievement between students with high/ low self-
regulated learning on goal setting and planning, rehearsing 
and memorizing in the favor of students with high level self-
regulated learning. Finally, the results revealed that keeping 
records and monitoring, and goal setting and planning 
components predict academic achievement among students. 
(Keywords: Self-Regulated Learning, Academic Achievement).  

   

وتعتمد النظرية المعرفية االجتماعية على عدد من األسس 

واالفتراضات، تتمثل في أن األفراد يتعلمون السلوكات عن طريق 

النمذجة لسلوكات أو مخرجات سلوكات اآلخرين، كما أن التعلم 

يس بالضرورة أن يقابله تغير في سلوكه، الذي يحدث لدى الفرد ل

إضافة إلى أن نتائج السلوكات التي يقوم بها الفرد تلعب دورا هامًا 

في تعلمه، وأن المعرفة التي يمتلكها الفرد تلعب دورًا كبيرًا في 

عملية التعلم، وأن األفراد يتحكمون بشكل كبير بأفعالهم وبالبيئة من 

 وتعديل البيئة المحيطة، أو تغيير خالل اتخاذ خطوات نشطة لبناء

 .  (Bandura, 2006)أنفسهم 

 بين التعلم التقليدي الموجه (.Singh, N. D)ويميز سينج 

من المعلم، وبين التعلم المنظم ذاتيًا، إذ يشير إلى أن التعلم 

التقليدي يعتمد على تلقين الطلبة ما يتوجب عليهم أن يتعلموه أو 
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توى المادة باعتباره الهدف النهائي للدرس، يفعلوه، والتركيز على مح

ومستسلمًا، ويزيد التنافس بين ويكون الطالب فيه منصاعًا 

 كما يسوده االعتماد على المعلم المجموعات مع قليل من التفاعل،

في اتخاذ القرارات، باعتماد توجيهات المعلم، واستخدام أنماط 

ة بكثرة، كما يقوم تفكير متماثلة، وتستخدم فيه الدافعية الخارجي

المعلم بعملية التقويم كاملة، ويسوده أسلوب السؤال والجواب 

والتقيد بالمنهاج، وتكون فيه وسائل التعليم ثابتة وهي الكتاب 

أما التعلم المنظم ذاتيا فيركز على . المقرر، كما تقل روح المغامرة

حرية الطالب وفرديته، واعتماده على نفسه في اتخاذ القرارات، 

وتحمل المسؤولية في التعلم، ويزيد فيه التعاون مع وجود مستوى 

عال من التفاعل بين المجموعات، كما يستخدم فيه الطالب أنماطًا 

متنوعة من التفكير، ويركز على الحوافز والدافعية الداخلية لدى 

الطالب، ويعتمد على عملية التقييم والتعزيز والمراقبة الذاتية من 

م أسلوب حل المشكلة، ويعتمد على التكامل بين الطالب، ويستخد

المواد التعليمية ومصادر المعرفة، كما يسوده النمط ما وراء 

 . المعرفي في التعليم

ويوصف الطلبة ذوو التعلم المنظم ذاتيًا بأنهم ذوو دافعية 

عالية؛ ألن لديهم استعدادا أكبر للمشاركة والمثابرة لفترة زمنية 

ام التعليمية، ويبذلون جهدًا أكبر من أولئك أطول عند أداء المه

الذين ليس لديهم تنظيم ذاتي، كما أنهم يمارسون خبراتهم التعليمية 

بكفاءة وبطرق مختلفة، ولديهم مخزون واسع من االستراتيجيات 

المعرفية وما وراء المعرفية، وقدرة على إعادة ترتيب وتنظيم 

برون للوصول إليها، كما أنفسهم، ويحددون أهدافهم التعليمية ويثا

أنهم بارعون في مراقبة أهدافهم، ولديهم دافعية داخلية، واستقاللية، 

 ,Zimmerman)ونشاط ما وراء معرفي في أثناء تعلمهم الشخصي 
1995). 

 إلى أن التعلم المنظم ذاتيا (.Singh, N. D)ويضيف سينج 

 عن يعتمد أساسا على أن الطالب القدير يتحمل كامل المسؤولية

تعلمه، ويعطيه الفرصة لكي يكون قادرا على وضع أهداف تعليمية 

واقعية ويعمل على تحقيقها، ويقرر المتعلم في نهاية األمر معالم 

نشاطاته، وما يحكم مستوى تقدمه هو السرعة والقدرة، ويؤكد أنه 

 التعليمية ذاتيًا، وبشكل فعال، فإنها ستضيف تعندما تدار الخبرا

ورا بحسن األداء والفاعلية، األمر الذي يؤدي إلى إلى الطالب شع

زيادة الدافعية لديه، وعليه، فإن الدوافع الداخلية والمستمرة تشكل 

 .عنصرا مهما من عناصر التعلم المنظم ذاتيا

 أن (Pintrich & Garcia, 1991)وقد وجد بنتريك وجارسيا 

ترتبط ارتباطًا التعاون، والتنظيم، وما وراء المعرفة، وإدارة المصادر 

وثيقًا بتوجيه الهدف الداخلي، األمر الذي يؤثر في مستوى أداء 

الطالب المعرفي، وعندما يزداد مستوى الوعي المعرفي لديه، فإنه 

يصبح أكثر ميًال الستخدام االستراتيجيات، وتكون النتيجة زيادة 

 .مستوى األداء

ن  أ(Pintrich & Garcia, 1994)ويؤكد بنتريك وجارسيا 

المعلم الذي يدرك آثار الوعي األكاديمي الذاتي، يستطيع أن يحسن 

أداء الطلبة عن طريق طرح نماذج الستراتيجيات تعليمية مناسبة، 

واستخدام االستراتيجية التي تقوم بدورها برفع مستوى التنظيم 

الذاتي لديهم، وبالتالي تحسين األداء األكاديمي، وتعزيز الوعي 

 .الذاتي

 التعلم المنظم ذاتيًا (Zimmerman, 1995)يمرمان ويعرف ز

بأنه عملية عقلية معرفية منظمة، يكون فيها المتعلم مشاركا نشطًا 

أما بنتريك . في عملية تعلمه حتى يتحقق هدفه من التعلم

(Pintrich, 1999)االستراتيجيات :  فيعرف التعلم المنظم ذاتيا بأنه

هم، كاستخدام استراتيجيات التي يستخدمها الطلبة لتنظيم معرفت

معرفية وما وراء معرفية مختلفة، واستراتيجيات إدارة المصادر 

في حين يعرفه . التعليمية التي يستخدمها الطلبة للتحكم بتعلمهم

العملية التي يضع من خاللها :  بأنه(Bembenutty, 2006)بمبنوتي 

 .المتعلم أهدافًا، ويراقب تعلمه، وينظمه، ويتحكم فيه

 ثالثة مكونات للتعلم (Zimmerman, 1986)قدم زيمرمان وي

في أثناء ) النشطون(المنظم ذاتيا، يمارسها الطلبة الفاعلون 

 عمليات التعلم الخاصة بهم، فيكونون أكثر وعيا للعالقات الوظيفية

Functional Relations  بين أنماط أفكارهم، وأفعالهم، والمخرجات

ا وراء معرفي، وفيه يقوم المتعلم المنظم البيئية االجتماعية، األول م

ذاتيا بعمليات التخطيط، والتنظيم، والدراسة الذاتية، والتقييم 

والثاني . الذاتي، خالل المراحل المختلفة لعملية اكتساب المعرفة

دافعي، وفيه يدرك المتعلم ذاته باعتباره كفؤًا، ومستقًال، ومدفوعًا 

لمتعلم المنظم ذاتيا، ويبني، ويبدع والثالث سلوكي، يختار ا. داخليًا

أو يصمم بيئة اجتماعية ومادية الكتساب المعرفة بأقصى درجة 

 .ممكنة

 فيقترح نموذجا ثالثيا للدافعية (Pintrich, 1989)أما بنتريك 

 :  الثالثة للتعلم المنظم ذاتيا هيريمكن أن يرتبط بالعناص

ات ويشمل معتقد:  Expectancy Componentمكون توقعي  -1

الطلبة حول قدراتهم على أداء مهمة ما، وأنهم مسؤولون عن 

هل استطيع "أدائهم، ويتضمن إجابات الطلبة على سؤال 

وقد أشارت الدراسات أن الطلبة الذين " ؟ةالقيام بهذه المهم

يؤمنون بقدرتهم على الدخول والمشاركة في استراتيجيات ما 

رفية بصورة وراء معرفية، يستخدمون االستراتيجيات المع

أكبر، وأنهم أكثر ميًال للمثابرة على أداء المهمة من الطالب 

 .الذين ال يؤمنون بقدرتهم على أداء المهمة

 ويشمل أهداف الطلبة :Value Componentمكون القيمة  -2

ومعتقداتهم حول أهمية المهمة واهتمامهم بها، وتشير 

تمل الدراسات إلى أن الطلبة ذوي التوجه الدافعي الذي يش

 والتعلم، والتحدي،  Goals of Mastery على أهداف اإلتقان

إضافة إلى اعتقاداتهم بأن المهمة ممتعة وهامة أكثر استخدامًا 

 .لالستراتيجيات، وأكثر فاعلية في إدارة الجهد
ويشمل ردود أفعال : Affective Componentمكون انفعالي  -3

ما "ة عن سؤال وتتضمن اإلجاب. الطلبة االنفعالية تجاه المهمة

وقد . ومن أبرزها قلق االختبار" شعوري تجاه هذه المهمة؟

 ,Benjamin)أشار بنيامين ومكيشي ولين وهولينجر
McKeachie, Lin & Holinger, 1981)  إلى أنه على الرغم من
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أن الطالب ذوي القلق المرتفع يبذلون جهودًا، ويثابرون 

 أنهم ظهروا كغيرهم من الطالب ذوي القلق المنخفض، إال

متعلمين غير فعالين، وغير كفئين، وال يستخدمون 

  .االستراتيجيات المالئمة للتحصيل
 ثالثة مكونات  (Zimmerman, 1990)وقد حدد زيمرمان

االستراتيجيات التي تتضمن الهدف : أساسية للتنظيم الذاتي هي

والوسيلة، والتغذية الراجعة الذاتية، واالعتراف بأهمية التحضير 

العمل، وتقود هذه العناصر الثالثة إلى عملية تعليمية متطورة، و

 .إضافة إلى كفاءة عالية

 بعد (Pintrich & DeGroot, 1990) ويشير بنتريك وديجروت

مراجعتهما للعديد من الدراسات إلى أن هناك ثالثة مكونات للتعلم 

المنظم ذاتيا ذات أهمية خاصة لألداء الصفي، يتمثل المكون األول 

في استراتيجيات الطلبة ما وراء المعرفية كالتخطيط، والمراقبة، 

والتعديل، ويتمثل المكون الثاني في إدارة الطلبة وسيطرتهم على 

المهام األكاديمية الصفية، وتتضمن المثابرة على أداء المهمة، وعزل 

، في حين يمثل ةالمشتتات، والمحافظة على المشاركة المعرفي

االستراتيجيات المعرفية الفعلية التي يستخدمها المكون الثالث في 

التسميع، : الطلبة لتعلم المواد الدراسية وتذكرها وفهمها مثل

والتفسير والتنظيم التي تبين أنها تقوي المشاركة المعرفية الفاعلة 

 .في التعلم، وتؤدي إلى مستويات أعلى من التحصيل األكاديمي

 أربعة مكونات للتعلم  نموذجا يتضمن(Purdie)ويقدم بوردي 

 Goal Setting and)أولها وضع الهدف والتخطيط: المنظم ذاتيًا، هي

Planning)  : ويتمثل بقدرة الطالب على وضع أهداف عامة، وأخرى

خاصة، والتخطيط لها وفق جدول زمني محدد، والقيام باألنشطة 

وثانيها االحتفاظ بالسجالت . المرتبطة بتحقيق تلك األهداف

وتتمثل بقدرة : (Keeping Records and Monitoring)اقبة والمر

الطالب على مراقبة النشاطات التي يقوم بها لتحقيق األهداف، 

وثالثها التسميع . وتسجيلها، وتسجيل النتائج التي يتوصل إليها

ويتمثل بقدرة الطالب : (Rehearsing and Memorizing)والحفظ 

. صورة جهرية أو صامتةعلى حفظ المادة عن طريق تسميعها ب

: (Seeking Social Assistance)ورابعها طلب المساعدة االجتماعية 

ويتمثل بلجوء الطالب إلى أحد أفراد األسرة، أو المعلمين، أو 

الزمالء للحصول على المساعدة في فهم المادة التعليمية، أو أداء 

 ).2007أحمد، (الواجبات 

تعلم يمكن أن يكون  أن الم(Pesut, 1990)ويؤكد بيسوت 

واعيا لوعيه، أو أن يدعو إلى استخدام التقنيات اإلبداعية؛ من أجل 

توجيه تفكيره وسلوكه في محاولة منه الستحداث مؤسسات إبداعية 

مفيدة في تطوير مخرجات التعليم التي نريدها، وأنه من خالل 

ا، عملية التنظيم الذاتي التي تتضمن مراقبة الذات وتقييمها وتعزيزه

لهذا فمن . يكون قادرا على تطوير معارفه وخبراته ما وراء المعرفية

األفضل أن نضع الطلبة في موقع يجعلهم يقومون بأنفسهم بفهم 

سلوكهم وتنظيمه من أجل تحقيق هدف خالق أو مخرج تعليمي 

 . حواض

وإذا كان زيادة مستوى األداء هدفًا هامًا من أهداف التعلم، 

الذاتي للتعلم يجب أن تعطى االهتمام الالزم من فإن عملية التنظيم 

 إلى أن هذه المهارة تمكن (Biggs, 1985)الباحثين، حيث أشار بيجز 

الطالب من تخطيط مهمته التعليمية وتنظيمها، واالنخراط في التعلم 

الذاتي، ومراقبة مستوى تقدمه باستمرار من خالل التقييم الذاتي 

أن التعلم المنظم ذاتيًا، يؤدي إلى رفع وقد أثبتت الدراسات . ألدائه

مستوى الكفاءة الذاتية التي ترتبط ارتباطا عضويا مع أداء الطالب 

 & McKeachie, Pintrich)األكاديمي، والنشاطات التي يمارسها 

Lin, 1985; Garcia, 1995; Blickle, 1996) . كما أن التنظيم الذاتي

همية فيما يتعلق بتعلم للمعرفة والسلوك على درجة عالية من األ

 . (Judd, 2005)الطالب وتحصيله األكاديمي 

ويشير عدد من العلماء إلى أهمية السيطرة الذاتية األكاديمية 

Academic Self Control  ،وتأثيرها في مخرجات العملية التعليمية 

وتحديدًا التحصيل األكاديمي، فإذا كان الطالب ال يتمتع بالوعي 

كما . (Blickle, 1996)تي، فإن أداءه سيكون عشوائيًا األكاديمي الذا

 إلى أن المراقبة الذاتية لدى الطلبة (Thiede, 1999)أشار ثايد 

ارتبطت باألداء على االختبارات، وذلك من خالل العديد من التجارب 

 .التي أجريت في مواقف تعليمية

 & Zimmerman)بونز -وفي دراسة أجراها زيمرمان ومارتنز

Martinez-Pons, 1986) أظهرت نتائجها أن استخدام الطلبة ،

 بالتحصيل األكاديمي للطلبة، أالستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا يتنب

من التباين في التحصيل في ) 0.84(حيث فسر التعلم المنظم ذاتيا 

من التحصيل في مادة الرياضيات، ) 0.81( اإلنجليزية، وةمادة اللغ

) 13(كما أظهرت النتائج أن . بشكل عاممن التحصيل ) 0.93(و

) 14(استراتيجية من استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا من أصل 

استراتيجية، تميز بين الطلبة ذوي التحصيل المرتفع والطلبة ذوي 

 .التحصيل المنخفض

 (Pintrich & DeGroot, 1990)كما أجرى بنتريك وديجروت 

 باطية بين توجه الدافعية دراسة بهدف الكشف عن العالقة االرت
Motivational Orientation والتعلم المنظم ذاتيًا، والتحصيل

طالبا من طالب الصف السابع في ثمان ) 173(األكاديمي لدى 

شعب للعلوم، وسبعة شعب للغة اإلنجليزية، أشارت النتائج إلى وجود 

ة عالقة ارتباطية إيجابية بين الكفاءة الذاتية، والقيمة الداخلي

باعتبارهما مكونين للتعلم المنظم ذاتيًا، وبين التحصيل األكاديمي، 

كما أظهرت نتائج تحليل االنحدار أن التنظيم الذاتي، والكفاءة 

الذاتية، وقلق االختبار قد عملت باعتبارها متنبئات بالتحصيل 

األكاديمي للطلبة، في حين لم يكن للقيمة الداخلية أي تأثير مباشر 

 . األكاديمي للطلبةفي التحصيل

دراسة للكشف عن العالقة االرتباطية ) 1995(وأجرت حسن 

بين استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم، والتحصيل الدراسي، وفيما 

إذا كانت هذه االستراتيجيات تختلف باختالف جنس الطالب، وقد 

طالبا وطالبة، موزعين بالتساوي ) 270(تكونت عينة الدراسة من 

الجنسين، من الصف الثاني اإلعدادي في مدينة الزقازيق على كال 

بمصر، وقد كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة 
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إحصائيا بين استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم، والتحصيل 

الدراسي، وأظهرت أيضًا أن اإلناث كن أكثر استخدامًا الستراتيجيات 

ور على المقياس ككل، وعلى أبعاد التنظيم الذاتي للتعلم من الذك

التنظيم والتحويل والتسميع واالستظهار وطلب المساعدة من 

 .اآلخرين

بدراسة من أهدافها الكشف عن ) 1996(كما قام إبراهيم 

العالقة بين التعلم المنظم ذاتيًا، والتحصيل الدراسي لدى عينة 

نوي في طالبًا وطالبة من طلبة الصف األول الثا) 120(تكونت من 

محافظة المنوفية بمصر، وقد كشفت النتائج عن وجود عالقة 

ارتباطية غير دالة إحصائيا بين مكونات التعلم المنظم ذاتيا 

والتحصيل الدراسي في مواد اللغة العربية، واللغة اإلنجليزية 

 بين الدرجة الكلية طوالرياضيات، حيث بلغت قيم معامل االرتبا

، 0.4-(تحصيل الدراسي في المواد الثالث للتعلم المنظم ذاتيا وال

 على التوالي، كما أظهرت على مستوى األبعاد أن قيم )0.14، 0.16

 فعالية الذات وبين التحصيل في اللغة نمعامالت االرتباط بين مكو

 على التوالي، وكذلك )0.22، 0.19 (العربية، واللغة اإلنجليزية كان

الذكور في الدرجة الكلية للتعلم أشارت النتائج إلى تفوق اإلناث على 

المراجعة : المنظم ذاتيا، وفي أبعاد التعلم المنظم ذاتيا التالية

المنتظمة، وانتقاء الحلول، والدافعية التلقائية، وتحضير الدروس، 

 .والبحث عن المعلومات

وللكشف عن العالقة بين التنظيم الذاتي للتعلم، وكل من 

 Schunk)لذاتية، أجرى شنك وإرتمر التحصيل األكاديمي والكفاءة ا

& Ertmer, 1999) طالبا وطالبة )44( دراسة على عينة تكونت من 

من طلبة الجامعة، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة موجبة 

دالة إحصائيا بين التعلم المنظم ذاتيا وبين كل من التحصيل 

 .األكاديمي والكفاءة الذاتية لدى الطلبة

 من خالل دراسته التعرف إلى )1999(يد وهدف عبد الحم

تأثير مكونات الدافعية، واستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في 

التحصيل األكاديمي لدى طلبة كلية التربية بالزقازيق، وقد تكونت 

 طالبا وطالبة، وقد أظهرت نتائج الدراسة )435(عينة الدراسة من 

افعية، واستراتيجيات تأثر التحصيل األكاديمي بكل من مكونات الد

التعلم المنظم ذاتيا، وأن الذكور حصلوا على درجات أعلى من 

اإلناث في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا ككل، وعدم وجود 

فروق بين الجنسين في أبعاد التكرار، واإلتقان، والتنظيم، والبحث 

عن المساعدة، كما أظهرت النتائج أن طلبة السنة الرابعة أكثر 

 . الكا الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا من طلبة السنة األولىامت

 دراسة كان من أهدافها تعرف العالقة )2002(وأجرى ردادي 

بين استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم، والتحصيل الدراسي لدى 

 طالبا وطالبة من الصف الثالث المتوسط، )239(عينة تكونت من 

درسة منارات المدينة المنورة، وقد بينت وطلبة الثالث الثانوي في م

النتائج أن الذكور يتفوقون على اإلناث في مكوني فاعلية الذات، 

والدافعية الداخلية، في حين تفوقت اإلناث على الذكور في مكون 

قلق االختبار، كما تفوق طلبة الثالث الثانوي على طلبة الثالث 

الداخلية، وقد تنبأت المتوسط في مكوني فاعلية الذات والدافعية 

استراتيجيات التنظيم الذاتي بالتحصيل األكاديمي لدى الطلبة 

 .الذكور فقط

كان من  (Sui-Chu, 2004)كو -وفي دراسة أجراها سوي

أهدافها الكشف عن العالقة االرتباطية بين التحصيل األكاديمي 

والتعلم المنظم ذاتيًا، لدى عينة من الطلبة بلغ متوسط أعمارهم 

عامًا من هونج كونج، وقد كشفت النتائج عن وجود عالقة ) 15(

ارتباطية موجبة بين التعلم المنظم ذاتيا، وبين التحصيل األكاديمي 

في مواد القراءة والرياضيات والعلوم، وكانت استراتيجيات التحكم، 

والكفاءة الذاتية األكثر ارتباطًا مع التحصيل بالمواد الثالثة، في حين 

ني الدافعية والتذكر بشكل سلبي مع التحصيل في ارتبط مكو

كما أشارت النتائج إلى أن طلبة هونج كونج أقل . الرياضيات والعلوم

استخدامًا الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا من باقي الطلبة 

 .المشاركين في الدراسة من الدول األخرى

 & Nota, Soresi)كما أجرت نوتا وسوريسي وزيمرمان 

Zimmerman, 2004) دراسة أظهرت نتائجها أن استراتيجيات التعلم 

المنظم ذاتيا المعرفية، تتنبأ بعالمات الطلبة في مادة اللغة االيطالية، 

والرياضيات، والمواد التقنية في المدرسة الثانوية، وكذلك تتنبأ 

 .بدرجات الطلبة في امتحانات الجامعة، وبدرجات في الماجستير

 الستقصاء العالقة بين (Judd, 2005) وأجرى جود دراسة

استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا ومعتقدات الكفاءة الذاتية، وبين 

 طالبًا من مدرسة )61(التحصيل األكاديمي لدى عينة تكونت من 

 طالبًا )13(كاثوليكية للذكور في والية هاواي، وقد اختار الباحث 

 الطلبة ذوي التحصيل  من)15(من الطلبة ذوي التحصيل المرتفع، و

المنخفض بناء على نتائج ثالثة اختبارات تحصيلية على مدار الفصل 

الدراسي كامال، وقد أظهرت النتائج أن الطلبة مرتفعي التحصيل 

كانوا أكثر استخداما الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا من الطلبة 

حصيل منخفضي التحصيل، وأن التنظيم الذاتي يؤثر إيجابًا في الت

األكاديمي، وأن مهارات التعلم المنظم ذاتيًا، ومعتقدات الكفاءة 

 .الذاتية يتنبآن باألداء الالحق على االختبارات

 & Mousulides)وهدفت دراسة موسوليدس وفيليبو 

Philippou, 2005) إلى الكشف عن العالقة بين معتقدات الدافعية 

واستراتيجيات ) فالكفاءة الذاتية، وقيمة المهمة، وتوجه الهد(

التعلم المنظم ذاتيا وبين التحصيل األكاديمي في مادة الرياضيات، 

 طالبا وطالبة من معلمي قبل )187(وقد تكونت عينة الدراسة من 

الخدمة في قبرص، وقد كشفت النتائج أن مكون الكفاءة الذاتية كان 

 أقوى المتنبآت بالتحصيل األكاديمي، تاله مكون قيمة المهمة، في

 .حين لم يتنبأ توجه الهدف بالتحصيل األكاديمي

 دراسة كان من أهدافها (Anderton, 2006)وأجرى أندرتون 

الكشف عن أثر استخدام استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا في 

 معلما ومعلمة من )28(التحصيل األكاديمي لدى عينة تكونت من 

معلم في والية معلمي قبل الخدمة، الملتحقين في برنامج تعليم ال

أالباما، وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أثر الستراتيجيات 

 .التعلم المنظم ذاتيا في التحصيل األكاديمي لدى أفراد الدراسة
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 إلى الكشف (Bembenutty, 2006)وهدفت دراسة بمبنيوتي 

عن العالقة بين استخدام الطلبة الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا 

وكل من التحصيل األكاديمي Purdie قياس بوردي باستخدام م

 طالبا وطالبة )147(ومعتقدات فاعلية الذات، لدى عينة تكونت من 

في الجامعة، وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية 

موجبة بين التعلم المنظم ذاتيا والتحصيل األكاديمي لدى الطلبة، 

 . قدات فاعلية الذات لدى الطلبةوأن التعلم المنظم ذاتيا يتنبأ بمعت

 & Klassen, Krawchuk)وأجرى كالسن وكراوكك وراجاني

Rajani, 2007)  دراسة من جزأين، هدف الجزء الثاني منها إلى 

الكشف عن العالقة بين مجموعة من المتغيرات منها التحصيل 

 الذاتية للتنظيم الذاتي للتعلم، وذلك على عينة األكاديمي والكفاءة

 طالب بكالوريوس في كندا، وقد أشارت نتائج )195(تكونت من 

 ،)0.25(الدراسة إلى أن قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين بلغت 

 . وكانت دالة إحصائيا

 )128( على عينة تكونت من )2007(وفي دراسة أجراها أحمد 

قة الثالثة بكلية التربية بالمنصورة، من أهدافها طالبًا من طالب الفر

الكشف عن العالقة االرتباطية بين أبعاد التنظيم الذاتي للتعلم 

والتحصيل األكاديمي، والتعرف إلى مدى اختالف التحصيل 

األكاديمي تبعا لمستويات التنظيم الذاتي للتعلم، إضافة إلى تحديد 

تي للتعلم بالتحصيل األكاديمي، القدرة التنبؤية ألبعاد التنظيم الذا

وقد كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا 

، ومع )0.67(بين التحصيل األكاديمي، وبعد وضع الهدف والتخطيط 

، ومع بعد التسميع )0.63(بعد االحتفاظ بالسجالت والمراقبة 

كما . )0.44(، ومع بعد طلب المساعدة االجتماعية )0.55(والحفظ 

 لدى الطالب ذوي المستوى يأشارت إلى أن التحصيل األكاديم

المرتفع من التنظيم الذاتي للتعلم، أفضل منه لدى الطالب منخفضي 

مستوى التنظيم الذاتي للتعلم على كافة األبعاد، وكذلك أظهرت 

النتائج قدرة بعدي وضع الهدف والتخطيط، واالحتفاظ بالسجالت 

 .ؤ بالتحصيل األكاديمي لدى الطلبةوالمراقبة على التنب

هودجز وكوكس -وفي دراسة أجراها هودجز وستاكبول

(Hodges, Stackpole-Hodges, & Cox, 2008) للكشف عن ، 

القدرة التنبؤية للكفاءة الذاتية، والتنظيم الذاتي، واألسلوب المعرفي 

طالبا، وقد أظهرت ) 70(بالتحصيل األكاديمي لدى عينة تكونت من 

ائجها أن األسلوب المعرفي له قدرة تنبؤية دالة إحصائيا في نت

التحصيل األكاديمي لدى الطلبة، في حين لم تكن للتعلم المنظم 

 .ذاتيًا، والكفاءة الذاتية قدرة تنبؤية بالتحصيل األكاديمي للطلبة

 ,Bail, Zhang & Tachiyama)وأجرى بيل وزانج وتاكياما 
طالبا وطالبة من جامعة هاواي، ) 157( دراسة تجريبية على (2008

طالبا وطالبة ) 78(طالبا وطالبة مجموعة تجريبية، و) 79(منهم 

مجموعة ضابطة، وذلك للتعرف إلى أثر تدريب الطلبة على مهارات 

التعلم المنظم ذاتيا في أثناء دراسة مساق معين في التحصيل 

جموعة األكاديمي لدى طلبة الجامعة، وقد أظهرت النتائج أن الم

 التي درست مساقًا في التعلم المنظم ذاتيا كان تحصليها ةالتجريبي

في ذلك المساق أعلى من تحصيل المجموعة الضابطة التي لم تتلق 

مثل ذلك التدريس، وكانوا أقل عرضة للرسوب في المساقات 

 .األخرى

 & ,Hong, Peng)وفي دراسة أجراها هونج وبنج ورويل 

Rowell, 2009)مستوى التنظيم الذاتي للواجبات  للكشف عن 

قيمة المهمة وقيمة الدافعية والجهد : البيتية في ستة مجاالت هي

واإلصرار والتخطيط واختبار الذات، وكذلك الكشف عما إذا كان 

التنظيم الذاتي للواجبات البيتية يختلف باختالف جنس الطالب، أو 

 طالبًا )330(مستوى تحصيله الدراسي، وتكونت عينة الدراسة من 

 من طلبة الصف الحادي )407(وطالبة من طلبة الصف السابع، و

وقد أظهرت .  في الصين Metroplitanعشر في مدينة متروبوليتان

نتائج الدراسة أن مستوى التنظيم الذاتي للواجبات البيتية جاء 

منخفضا لدى الطلبة على المقياس ككل، أما على مستوى األبعاد، 

ة، والجهد بمستوى مرتفع، في حين جاءت قيمة فجاءت قيمة المهم

الدافعية، واختبار الذات بمستوى منخفض، ولم تكن هناك فروق 

بين الجنسين في مستوى التنظيم الذاتي للواجبات البيتية، في حين 

كانت هناك فروق في مستوى التنظيم الذاتي للواجبات البيتية تعزى 

قط، ولصالح الطلبة لمستوى التحصيل عند طلبة الصف السابع ف

ذوي التحصيل المرتفع، كما كان التنظيم الذاتي لطلبة الصف 

 .الحادي عشر أفضل منها لدى طلبة الصف السابع

يالحظ من الدراسات السابقة أن بعضها أظهر وجود عالقة 

ارتباطية موجبة بين التعلم المنظم ذاتيا والتحصيل األكاديمي 

(Pintrich & DeGroot, 1990; Schunk & Ertmer, 1999; 
Sui-Chu, 2004; Nota et al., 2004; Judd, 2005; Anderton, 
2006; Bembenutty, 2006; Klassen et al., 2007; Bail et 

al., 2008; Hong et al., 2009;  ،2007؛ أحمد، 1995 ، حسن 
 عدم وجود عالقة )1996(، في حين أظهرت دراسة إبراهيم )

المنظم ذاتيا والتحصيل األكاديمي، أما دراسة ارتباطية بين التعلم 

فقد كشفت بعض نتائجها عن  (Hong et al., 2009)هونج وآخرون 

وجود عالقة ارتباطية سلبية بين مكوني التعلم المنظم ذاتيا 

 .وبين التحصيل األكاديمي) الدافعية، والتذكر(
بونز -وكذلك أظهرت نتائج دراسة زيمرمان ومارتنز

(Zimmerman & Martinez-Pons, 1986)   تنبؤ استراتيجيات التعلم

المنظم ذاتيا بالتحصيل األكاديمي، ودراسة بنتريك وديجروت 

(Pintrich & DeGroot, 1990) أظهرت قدرة التنظيم الذاتي، ومكوني 

الكفاءة الذاتية وقلق االختبار على التنبؤ بالتحصيل األكاديمي، 

وكذلك أشارت . تنبؤ بالتحصيلوعدم قدرة القيمة الداخلية على ال

إلى تنبؤ مهارات التعلم المنظم ذاتيا  (Judd, 2005)دراسة جود 

 & Mousulides)ودراسة موسوليدس وفيليبو . بالتحصيل األكاديمي

Philippou, 2005)  ،التي كشفت عن قدرة مكوني الكفاءة الذاتية 

أ مكون ومكون المهمة بالتنبؤ بالتحصيل الدراسي، في حين ال يتنب

ودراسة هودجز وآخرون . توجه الهدف بالتحصيل األكاديمي

(Hodges et al., 2008) التي أظهرت عدم قدرة التعلم المنظم ذاتيًا 

 التي )2002(ودراسة ردادي . على التنبؤ بالتحصيل األكاديمي

أشارت إلى أن التعلم المنظم ذاتيا يتنبأ بالتحصيل األكاديمي لدى 

 .الطلبة الذكور فقط
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وفيما يتعلق بمتغير الجنس، فقد تباينت نتائج الدراسات، ففي 

، عبد 1996، إبراهيم، 1995حسن، (حين أظهرت نتائج دراسات 

 أن اإلناث أكثر استخداما من الذكور للتعلم المنظم )1999الحميد، 

 أشارت إلى )2002(ذاتيا على المقياس ككل، نجد أن دراسة ردادي 

كوني فاعلية الذات، والدافعية الداخلية، أما أن الذكور يتفوقون في م

اإلناث فيتفوقن في مكون القلق، إال أن نتائج دراسة عبد الحميد 

 أشارت إلى عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في أبعاد )1999(

التكرار، واإلتقان، والتنظيم، والبحث عن : التعلم المنظم ذاتيا التالية

 ,.Hong et al)ئج دراسة هونج وآخرون المساعدة، وهو ما أكدته نتا

 التي أظهرت عدم وجود فروق بين الجنسين في التنظيم (2009

 . الذاتي للواجبات البيتية

 Duckworth)كذلك أظهرت نتائج دراسة دكوورث وسليجمان 

& Seligman, 2006)  أن اإلناث أكثر استخداما من الذكور 

عام، وأنهن أكثر كفاءة الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا بشكل 

ذاتية في الكتابة والقراءة، في حين كان الذكور أكثر كفاءة ذاتية في 

وأشارت دراسة كيسيكي . العلوم والرياضيات والرياضة والعلوم

 إلى أن اإلناث أكثر استخدامًا (Kesici et al., 2009)وآخرون 

والتحليل الستراتيجيات التعلم المعرفية من الذكور في أبعاد التذكر 

والتفسير، وعدم وجود فروق بين الجنسين في أبعاد التلخيص، 

 ,Demirel & Coskun)كما بينت دراسة ديميريل وكوزكن . واإلعادة

وكذلك دراسة .  أن اإلناث أكثر تعلمًا موجهًا ذاتيًا من الذكور(2010

 التي أظهرت أن اإلناث (Acar & Aktamis, 2010)أكار وأكتامس 

ما الستراتيجيات التنظيم الذاتي، واستراتيجيات أكثر استخدا

. الدافعية، وأن الذكور أقل وعيا باستخدام استراتيجيات الدافعية

 & Farajollahi)كما أشارت نتائج دراسة فاراجوالهي ومونيكيا 

Moenikia, 2010) أن التعلم المنظم ذاتيا عند اإلناث أكثر منه عند 

 أن (Pintrich & Zusho, 2007)وقد أكد بنتريك وزوشو . الذكور

هذا الموضوع لم يحسم بعد، وأنه ما زال بحاجة إلى مزيد من 

 .الدراسات

إن االختالف في نتائج الدراسات السابقة حول طبيعة العالقة 

بين مكونات التعلم المنظم ذاتيًا واستراتيجياتها، وبين التحصيل 

كونات األكاديمي للطلبة، وحول القدرة التنبؤية لهذه الم

واالستراتيجيات بالتحصيل األكاديمي للطلبة، واختالف نتائجها تبعًا 

لمتغيري الجنس والمستوى الدراسي، ونقص الدراسات في البيئة 

 يسوغ وجود مثل هذه الدراسة التي - حسب علم الباحث–األردنية 

يتوقع أن تضيف نتائجها أساسًا للباحثين ينطلقون من خالله إلى 

 الدراسات حول التعلم المنظم ذاتيًا، وعالقته إجراء مزيد من

كما يمكن أن تساعد . بمتغيرات أخرى لم تتناولها الدراسة الحالية

التربويين في تسليط الضوء على أهمية العالقة بين التعلم المنظم 

 .ذاتيا بمكوناته المختلفة، والتحصيل األكاديمي للطلبة

تالف النتائج في وفيما يتعلق بمتغير الجنس يالحظ أيضا اخ

ضوء هذا المتغير، ففي حين أظهر بعضها تفوق اإلناث على الذكور، 

نجد بعضها اآلخر أظهر تفوق الذكور على اإلناث، كما أشارت نتائج 

دراسات أخرى إلى عدم وجود فروق بين الجنسين في التعلم 

 .المنظم ذاتيا، مما يسوغ إجراء مثل هذه الدراسة
راسي، فقد كانت الدراسات التي أما متغير المستوى الد

عبد الحميد، (تناولت هذا المتغير محدودة عربيًا وعالميًا كدراسات 

التي كشفت أنه كلما ) Hong et al., 2009، 2002 ردادي،، 1999

الصف، أو السنة الدراسية في (تقدم المستوى الدراسي للطلبة 

 أعلى، كان مستوى التعلم المنظم ذاتيا لديهم بمستوى) الجامعة

 . مما يجعل إمكانية اختباره في هذه الدراسة أمرًا ضروريًا

كما ال بد من اإلشارة في أن هذه الدراسة تتشابه مع دراسة 

في بعض الجوانب، إال أنها تختلف معها في بعضها ) 2007(أحمد 

اآلخر، فقد بحثت الدراسة الحالية التعلم المنظم ذاتيا في ضوء 

الدراسي، في حين كانت عينة الدراسة متغيري الجنس والمستوى 

من الطالب الذكور، ومن مستوى السنة ) 2007(في دراسة أحمد 

كما أنها اهتمت بالكشف عن العالقة االرتباطية بين . الثالثة فقط

مكونات التعلم المنظم ذاتيًا، وبين التحصيل األكاديمي من خالل 

أهداف حساب معامالت ارتباط بيرسون، وهو ما لم يكن ضمن 

 .  الدراسة الحالية

 عن فهدفت هذه الدراسة الكش: مشكلة الدراسة وأسئلتها

مستوى امتالك طلبة الجامعة لمكونات التعلم المنظم ذاتيًا، ومما إذا 

كانت هذه المكونات تختلف باختالف جنس الطالب، أو مستواه 

الدراسي، ومعرفة فيما إذا كان التحصيل األكاديمي يختلف عند 

ة ذوي المستوى المرتفع من التعلم المنظم ذاتيا عنه عند الطلب

الطلبة ذوي المستوى المنخفض من التعلم المنظم ذاتيا، إضافة إلى 

التعرف إلى القدرة التنبؤية لمكونات التعلم المنظم ذاتيا بالتحصيل 

وبالتحديد حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة الفرعية . األكاديمي

 :اآلتية

 توى التعلم المنظم ذاتيا لدى طلبة جامعة اليرموك؟ما مس: 1

 =α)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : 2
 بين متوسطات استجابات طلبة جامعة اليرموك على كل (0.05

مكون من مكونات التعلم المنظم ذاتيا تعزى لجنس الطالب 

 ولمستواه الدراسي، وللتفاعل بينهما؟

 =α)روق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة هل توجد ف: 3
 في مستوى التحصيل األكاديمي، بين الطلبة ذوي (0.05

المستوى المرتفع، والطلبة ذوي المنخفض من التعلم المنظم 

 ذاتيا؟ 

ما القدرة التنبؤية لمكونات التعلم المنظم ذاتيًا بالتحصيل : 4

 األكاديمي لدى طلبة جامعة اليرموك؟

يبين األدب التربوي أن هناك عددًا كبيرًا من : لدراسةأهمية ا

الدراسات التي تناولت العالقة بين التعلم المنظم ذاتيا بمكوناته 

واستراتيجياته، وبين التحصيل األكاديمي للطلبة في فئات عمرية 

مختلفة، إال أن هذه الدراسات تتباين في نتائجها من ثقافة إلى 

هذه الدراسة بما ستضيفه إلى المعرفة، أخرى، ومن هنا تبرز أهمية 

أو بمقدار ما يستفاد من تطبيقاتها التربوية، وذلك من خالل التعرف 

وضع الهدف والتخطيط، (إلى مستوى التعلم المنظم ذاتيا بمكوناته 
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واالحتفاظ بالسجالت والمراقبة، والتسميع والحفظ، وطلب 

وفيما إذا كان لدى طلبة جامعة اليرموك، ) المساعدة االجتماعية

هناك أثر لمتغيري جنس الطالب ومستواه الدراسي في هذه 

المكونات، إضافة إلى تزويدنا بمعرفة مدى إمكانية التنبؤ بالتحصيل 

األكاديمي من خالل مكونات التعلم المنظم ذاتيا، وفيما إذا كان 

التحصيل األكاديمي يختلف تبعا لمستوى التعلم المنظم ذاتيا لدى 

 . الطلبة

كذلك، فإن أساتذة الجامعات والمعنيين بالعملية التربوية ككل، 

يمكن أن يستفيدوا من نتائج هذه الدراسة، وذلك بالعمل على 

تحسين مستوى التعلم المنظم ذاتيا لدى الطلبة من خالل تصميم 

البرامج التدريبية، أو عقد دورات تدريبية للطلبة من شأنها االرتقاء 

م ذاتيا لدى الطلبة، األمر الذي سينعكس بمستوى التعلم المنظ

إيجابًا على تحصيلهم األكاديمي، باإلضافة إلى توجيه الطلبة إلى أن 

يكونوا موجهين داخليًا، ومشاركين نشطين في أثناء عملية تعلمهم 

 .داخل الغرفة الصفية وخارجها

 التعريفات اإلجرائية
هداف هي قدرة الطالب على وضع األ: التعلم المنظم ذاتيا

والتخطيط لعملية التعلم، واالحتفاظ بالسجالت التعليمية، ومراقبة 

عملية التعلم، وتسميع المواد التعليمية وحفظها، وطلب المساعدة 

 . االجتماعية من اآلخرين

هو قدرة الطالب على وضع أهداف : وضع الهدف والتخطيط

عامة، وأهداف خاصة، والتخطيط لها وفق جدول زمني محدد، 

قيام باألنشطة المرتبطة بتحقيق تلك األهداف، ويعبر عنه بالدرجة وال

التي يحصل عليها الطالب على الفقرات الخاصة بهذا المكون في 

 .مقياس التعلم المنظم ذاتيا

هو قدرة الطالب على مراقبة : االحتفاظ بالسجالت والمراقبة

نتائج نشاطاته التي يقوم بها لتحقيق أهدافه، وتسجيلها، وتسجيل ال

التي يتوصل إليها، ويعبر عنها بالدرجة التي يحصل عليها الطالب 

 .على الفقرات الخاصة بهذا المكون في مقياس التعلم المنظم ذاتيا

يتمثل بقدرة الطالب على حفظ المادة عن : التسميع والحفظ

طريق تسميعها بصورة جهرية أو صامتة، ويعبر عنه بالدرجة التي 

على الفقرات الخاصة بهذا المكون في مقياس يحصل عليها الطالب 

 .التعلم المنظم ذاتيا

هو لجوء الطالب إلى أحد أفراد : طلب المساعدة االجتماعية

أسرته، أو المعلمين، أو الزمالء؛ للحصول على المساعدة في فهم 

المادة التعليمية، أو أداء الواجبات، ويعبر عنه بالدرجة التي يحصل 

لفقرات الخاصة بهذا المكون في مقياس التعلم عليها الطالب على ا

 .المنظم ذاتيا

هو معدل الطالب التراكمي في جميع : التحصيل الدراسي

مساقاته الدراسية التي درسها في جامعة اليرموك، والمسجل في 

 .ملف الطالب في دائرة القبول والتسجيل في الجامعة

ئج هناك محددان يحوالن دون تعميم نتا: حدود الدراسة

 :الدراسة هما

اقتصرت الدراسة على عينة من طلبة البكالوريوس في كلية  -

التربية في جامعة اليرموك، وبالتالي ال تعمم نتائجها على طلبة 

الدراسات العليا في الكلية، أو على باقي طلبة كليات الجامعة 

 .األخرى

 للتعلم المنظم ذاتيا، (Purdie)استخدام مقياس بوردي  -

وضع الهدف والتخطيط، : عة مكونات هيوالمتضمن أرب

واالحتفاظ بالسجالت والمراقبة، والتسميع والحفظ، وطلب 

 .المساعدة االجتماعية، وما تتمتع به من دالالت صدق وثبات
 الطريقة واإلجراءات

 : عينة الدراسة
طالبا وطالبة من طلبة كلية ) 331(تكونت عينة الدراسة من 

ختيروا بطريقة متيسرة، وذلك خالل التربية في جامعة اليرموك، ا

، موزعين حسب 2009-2008الفصل الثاني من العام الجامعي 

يبين توزيع أفراد العينة حسب ) 1(متغيري الدراسة، والجدول 

 .متغيري الجنس والمستوى الدراسي

.توزيع أفراد العينة حسب متغيري الجنس والمستوى الدراسي): 1(جدول            

   لمستوى الدراسيا 

 الكلي سنة رابعة سنة ثالثة سنة ثانية سنة أولى  الجنس
 103 20 41 18 24 العدد

 ذكر
 %100.0 %19.4 %39.8 %17.5 %23.3 النسبة
 228 73 94 39 22 العدد

 أنثى
 %100.0 %32.0 %41.2 %17.1 %9.6 النسبة
 331 93 135 57 46 العدد

 الكلي
 %100.0 %28.1 %40.8 %17.2 %13.9 النسبة

 : أداة الدراسة
 -Self استخدم في هذه الدراسة مقياس التنظيم الذاتي للتعلم

Regulation of Learning  الذي أعده بوردي (Purdie) وعدله ،

فقرة ) 28(يتكون المقياس من . للبيئة العربية) 2007(أحمد 

وضع الهدف والتخطيط، : موزعة بالتساوي في أربعة مكونات، هي

، واالحتفاظ بالسجالت )25، 21، 17، 13، 9، 5، 1(اته وفقر

، والتسميع )26، 22، 18، 14، 10، 6، 2(والمراقبة، وفقراته 

، وطلب )27، 23، 19، 15، 11، 7، 3(والحفظ، وفقراته 

 ). 28، 24، 20، 16، 12، 8، 4(المساعدة االجتماعية، وفقراته 
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 : صدق المقياس
 العاملي للمقياس، وذلك  من الصدق(Purdie)تحقق بوردي 

من طلبة المرحلة الثانوية الذي كشف ) 254(على عينة تكونت من 

وضع الهدف والتخطيط، واالحتفاظ بالسجالت : عن أربعة عوامل هي

والمراقبة، والتسميع والحفظ، وطلب المساعدة االجتماعية، بعد 

، وقد فسرت جميع )0.30(حذف الفقرات التي يقل تشبعها عن 

 . من التباين) 51.477(ل ما نسبته العوام

من الصدق الظاهري ) 2007(وللبيئة العربية تحقق أحمد 

للمقياس من خالل عرضه على متخصصين اثنين في اللغة اإلنجليزية 

لضمان سالمة الترجمة، وخمسة من المتخصصين في علم النفس، 

كما . وقد أخذ بمالحظات المحكمين، وأجرى التعديالت المطلوبة

طالبا ) 160(ى التحليل العاملي للمقياس على عينة تكونت من أجر

من طلبة كلية التربية بالمنصورة في مصر، وقد حافظ المقياس على 

كما قام بحساب معامل . أبعاده وفقراته كما في النسخة األصلية

ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس مع البعد الذي تنتمي إليه، على 

البا من طلبة كلية التربية، وقد تراوحت ط) 80(عينة تكونت من 

، وجميعها دالة إحصائيا عند )0.782 – 0.389(هذه القيم بين 

 .(α =  0.05)مستوى الداللة 

وفي الدراسة الحالية، تم التحقق من الصدق الظاهري 

للمقياس، وذلك بعرضه على خمسة محكمين تخصص علم النفس 

يالت اللغوية على بعض التربوي، حيث اقترحوا إجراء بعض التعد

 ).1انظر ملحق (المفردات، لتتناسب مع البيئة األردنية، 

كم تم التحقق من صدق البناء للمقياس، وذلك بتطبيقه على 

طالبا وطالبة، وحساب معامل ارتباط كل فقرة ) 60(عينة تكونت من 

 – 0.28(بالبعد الذي تنتمي إليه، وقد تراوحت هذه القيم بين 

، وتم أيضًا حساب معامل ارتباط كل بعد بالبعد اآلخر، )0.76

 – 0.36(وبالدرجة الكلية للمقياس، وقد تراوحت هذه القيم بين 

 .(α =  0.05)، وجميعها دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )0.82

 : ثبات المقياس

 تحقق من (Purdie)إلى أن بوردي ) 2007(يشير أحمد 

 اإلعادة، وذلك بتطبيقه، وإعادة ثبات المقياس عن طريق ثبات

تطبيقه على عينة الصدق، وقد تراوحت قيم معامل الثبات بين 

 ).2(، وذلك كما يظهر من الجدول )0.69-0.81(

من ثبات المقياس من خالل تطبيقه ) 2007(وتحقق أحمد 

طالبًا من طلبة كلية التربية، وإعادة تطبيقه بعد مرور ) 80(على 

-0.78(ق األول، وقد تراوحت القيم بين أسبوعين على التطبي

 .يظهر هذه القيم) 2(، والجدول رقم )0.84

وفي الدراسة الحالية تم التحقق من ثبات المقياس باستخدام 

طريقة االختبار وإعادة االختبار من خالل تطبيقه وإعادة تطبيقه بعد 

) 60(مرور أسبوعين من التطبيق األول، وذلك على عينة تكونت من 

با وطالبة، من خارج عينة الدراسة، وقد وجد أن معامل طال

، كما تم حساب معامل الثبات )0.78-0.64(االستقرار يتراوح بين 

بطريقة كرونباخ ألفا، وقد وجد أن معامل االتساق الداخلي 

، التي تؤكد جميعها على )0.75-0.61(للمقياس يتراوح ما بين 

ض الدراسة الحالية، والجدول تمتع األداة بدالالت ثبات مقبولة ألغرا

 .يبين جميع هذه القيم) 2(رقم 

 

مقياس التعلم المنظم ذاتيألبعاد  معامالت االستقرار واالتساق الداخلي): 2(جدول 

 ثبات اإلعادة عند  لبعدا

   (purdie)بوردي 

 

 ثبات اإلعادة عند 

 )2007(احمد 

 ثبات اإلعادة في 

 الدراسة الحالية

 اخلي ثبات االتساق الد

 في الدراسة الحالية

 0.61 0.73 0.83 0.72 وضع الهدف والتخطيط

 0.66 0.64 0.78 0.69 االحتفاظ بالسجالت والمراقبة

 0.68 0.65 0.84 0.76 التسميع والحفظ

 0.75 0.78 0.79 0.81 طلب المساعدة االجتماعية

 : تصحيح المقياس

 وفق يستجيب المفحوص على كل فقرة من فقرات المقياس

تدريج خماسي يبدأ بموافق بشدة، وتأخذ خمس درجات، إلى غير 

موافق بشدة، وتعطى درجة واحدة، وبالتالي فإن أعلى درجة يحصل 

ويتم ). 7(، وأدنى درجة )35(عليها الطالب على كل بعد تكون 

الحكم على مستوى التعلم منظم ذاتيا على كل بعد من أبعاد 

 :ار اآلتيالمقياس عند الطالب حسب المعي

 . مستوى منخفض)2.33-1(الدرجات من  -

 . مستوى متوسط)3.67 -2.34(الدرجات من  -
 . مستوى مرتفع)5 -3.68(الدرجات من  -

 

 : إجراءات الدراسة

بعد التحقق من دالالت صدق األداة وثباتها، قام الباحث 

بتوزيع المقياس على الطلبة المسجلين في بعض المساقات اإلجبارية 

ة في كلية التربية في جامعة اليرموك لمرحلة البكالوريوس، واالختياري

وقد قدر معدل الزمن الذي قضاه الطلبة في االستجابة على 

 دقيقة، كما أكد الباحث على سرية البيانات التي )15(المقياس بـ 

سيحصل عليها من الطلبة، وأن استخدامها سيكون ألغراض علمية 

ارات الطلبة البسيطة حول فقط، وتمت اإلجابة على بعض استفس

 .بعض الفقرات، وفي النهاية شكر الطلبة على تعاونهم
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 : تصميم الدراسة والمعالجات اإلحصائية

استخدم في هذه الدراسة المنهج المسحي، نظرا لتحقيقه 

 :أهداف الدراسة، واشتملت الدراسة على المتغيرات التالية

ذكور، (غير الجنس لإلجابة عن السؤال الثاني تم التعامل مع مت

سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثةـ سنة (، والمستوى الدراسي )إناث

بوصفهما متغيرين مستقلين، والتعلم المنظم ذاتيا بوصفه ) رابعة

أما لإلجابة عن السؤالين الثالث والرابع، فقد تم . متغيرًا تابعًا

هدف وضع ال(التعامل مع التعلم المنظم ذاتيا بمكوناته المختلفة 

والتخطيط، واالحتفاظ بالسجالت والمراقبة، والتسميع والحفظ،، 

بوصفه متغيرًا مستقًال، والتحصيل ) وطلب المساعدة االجتماعية

 .األكاديمي بوصفه متغيرًا تابعًا

ولإلجابة عن السؤال األول تم حساب المتوسطات الحسابية 

حساب واالنحرافات المعيارية، ولإلجابة عن السؤال الثاني تم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتحليل التباين 

) ت(ولإلجابة عن السؤال الثالث تم استخدام اختبار . المتعدد

للفروق بين المتوسطات، أما السؤال الرابع فقد استخدم تحليل 

 .االنحدار للوصول إلى نتائجه

 : نتائج الدراسة ومناقشتها

 : ة ومناقشتهافيما يلي عرض لنتائج الدراس

ما مستوى امتالك طلبة جامعة اليرموك : السؤال األولنتائج 

السؤال تم حساب لإلجابة على  لمكونات التعلم المنظم ذاتيا؟

الستجابات العينة على  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 :يوضح ذلك) 3(مقياس التعلم المنظم ذاتيا، والجدول جميع أبعاد 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  :)3(جدول 

   مقياس التعلم المنظم ذاتيا أبعادالعينة على

 البعد
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 0.59 3.96 التسميع والحفظ 

 0.56 3.63 وضع الهدف والتخطيط 

 0.78 3.52 طلب المساعدة االجتماعية

 0.60 3.50 ةوالمراقب االحتفاظ بالسجالت

 أن أعلى مستوى من التعلم المنظم )3(يتبين من الجدول 

" التسميع والحفظ " على بعدذاتيا لدى طلبة جامعة اليرموك كان

وجاءت ضمن ، )0.59(، وانحراف معياري )3.96(بمتوسط حسابي 

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى طبيعة ، )مرتفع(المستوى 

مد بعضها على الحفظ، األمر الذي التخصصات التربوية، التي يعت

يدعو الطلبة إلى محاولة تكرار المادة وتسميعها عدة مرات لكي 

يتسنى لهم حفظها، مما ينعكس على تحصيلهم األكاديمي إيجابًا، 

كما ال ننسى أن غالبية الطلبة الذين يدرسون تخصصات تربوية 

 األدبي الذي غالبًا ما يكون مسارهم األكاديمي في الثانوية العامة هو

 .يغلب على معظم مواده طابع الحفظ مقارنة مع المسار العلمي

" وضع الهدف والتخطيط"جاء بعد في المرتبة الثانية و

وبتقدير ، )0.56(، وانحراف معياري )3.62(بمتوسط حسابي 

 ،في المرتبة الثالثة" طلب المساعدة االجتماعية"بعد ثم متوسط، 

وبتقدير ، )0.78(اف معياري ، وانحر)3.52(بمتوسط حسابي 

  وبتقدير متوسط أيضًاوفي المرتبة الرابعة واألخيرة جاءمتوسط، 

، )3.50(بمتوسط حسابي " االحتفاظ بالسجالت والمراقبة"بعد 

 وقد يعود ذلك إلى خصائص الطالب ،)0.60(وانحراف معياري 

ا الجامعي، وطبيعة المرحلة العمرية التي يعيشها، فالطالب الجامعي م

زال يعيش في مرحلة المراهقة، وهنا يكون معتدا برأيه، وساعيا إلى 

االستقالل، فيكون طلبه للمساعدة من اآلخرين محدودًا، إما 

العتقاده بأنه أكثر معرفة منهم، أو لثقته بقدراته وإمكاناته، وهذا 

يعني ضرورة توعية الطلبة بأهمية هذه المكونات، ومساعدتهم في 

وطلب المساعدة من الوالدين، والراشدين، وذوي تحديد أهدافهم، 

 .الخبرة، لتوجيه مسارات حياتهم األكاديمية والعملية

وتتفق نتيجة هذا السؤال مع بعض نتائج دراسة هونج 

 التي أظهرت أن مستوى التنظيم (Hong et al., 2009)وآخرون 

الذاتي للواجبات البيتية جاء منخفضا لدى الطلبة على المقياس 

أما على مستوى األبعاد، فجاءت قيمة المهمة، والجهد . ككل

بمستوى مرتفع، في حين جاءت قيمة الدافعية، واختبار الذات 

 .بمستوى منخفض

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية : السؤال الثانينتائج 

 بين متوسطات استجابات طلبة (α= 0.05)عند مستوى الداللة 

كونات التعلم المنظم ذاتيًا تعزى جامعة اليرموك على كل مكون من م

لجنس الطالب ومستواه الدراسي، والتفاعل بينهما؟ لإلجابة على 

السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 يالستجابات العينة على مقياس التعلم المنظم ذاتيا تبعا لمتغير

 :يوضح ذلك) 4( ومستواه الدراسي، والجدول ،جنس الطالب

الجنس والمستوى  ي التعلم المنظم ذاتيا تبعا لمتغيرمكوناتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة على : )4(جدول 

 الدراسي

 التسميع والحفظاالحتفاظ بالسجالت والمراقبةوضع الهدف والتخطيط
طلب المساعدة 

 المستوى الدراسي الجنس االجتماعية
 ع س ع س ع س ع س

 0.88 3.55 0.72 3.77 0.54 3.46 0.64 3.62 أولى 
 0.80 3.37 0.60 4.22 0.60 3.44 0.41 3.87 ثانية 
 0.84 3.22 0.48 3.94 0.60 3.44 0.49 3.64 ثالثة ذكر
 0.50 3.80 0.67 4.02 0.57 3.74 0.61 3.74 رابعة 
 0.81 3.44 0.61 3.96 0.58 3.50 0.54 3.70 الكلي 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 342

 التسميع والحفظاالحتفاظ بالسجالت والمراقبةوضع الهدف والتخطيط
طلب المساعدة 

 المستوى الدراسي الجنس االجتماعية
 ع س ع س ع س ع س

 0.82 3.53 0.69 4.24 0.69 3.53 0.54 3.73 ىأول 
 0.81 3.19 0.54 3.82 0.59 3.18 0.47 3.37 ثانية 
 0.68 3.56 0.55 3.92 0.59 3.47 0.59 3.61 ثالثة أنثى
 0.78 3.73 0.57 4.01 0.53 3.70 0.56 3.69 رابعة 
 0.77 3.55 0.58 3.96 0.61 3.50 0.57 3.60 الكلي 
 0.85 3.54 0.74 3.99 0.61 3.49 0.59 3.67 أولى 
 0.80 3.25 0.58 3.95 0.60 3.26 0.51 3.52 ثانية 
 0.75 3.46 0.53 3.93 0.59 3.46 0.56 3.62 ثالثة الكلي
 0.72 3.75 0.59 4.01 0.54 3.71 0.57 3.70 رابعة 
 0.78 3.51 0.59 3.96 0.60 3.50 0.56 3.63 الكلي 

ناك فروقًا ظاهرية بين متوسطات أن ه) 4(يالحظ من الجدول رقم 

درجات الطلبة على كل مجال من مجاالت التعلم المنظم ذاتيا، وفق 

متغيري الجنس، والمستوى الدراسي، وللتعرف إلى داللة هذه 

الفروق، تم حساب قيمة هوتلنج لمتغير الجنس، وهي غير دالة 

، كما تم حساب قيمة ويلكس المدا )0.025 = ف(إحصائيا 

   ،2.451 = ف(المستوى الدراسي، وهي دالة إحصائيًا لمتغير 

α  =0.004 .( وللكشف عن داللة هذه الفروق في مستوى التعلم

المنظم ذاتيا على كل بعد، وقبل استخدام أسلوب تحليل التباين 

المتعدد، تم التحقق من داللة العالقة االرتباطية بين الدرجات على 

 باستخدام اختبار بارتلت أبعاد مقياس التعلم المنظم ذاتيا

(Bartlett's test of Sphericity) (Snedecor & Cochran, 1989) ،

وكانت ذات داللة إحصائية عند ) χ2) (66.95(وبلغت قيمة 

، وهذا يؤكد وجود ترابط قوي بين )α = 0.05(مستوى الداللة 

 2way(أبعاد المقياس مما يبرر استخدام تحليل التباين المتعدد 

MANOVA ( والجدول ،)يوضح يبين نتائج هذه التحليالت) 5 . 

 مقياس التعلم المنظم ذاتيا مكوناتالستجابات عينة الدراسة على ) 2way MANOVA(نتائج تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة : )5(جدول 

 والمستوى الدراسيالجنسي تبعا لمتغير

مجموع  المكونات مصادر التباين

 المربعات

 درجات

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة

F 

 مستوى

 الداللة

 0.048 3.943 1.147 1 1.147 وضع الهدف والتخطيط

 0.497 0.462 0.156 1 0.156االحتفاظ بالسجالت والمراقبة

 0.844 0.039 0.013 1 0.013 التسميع والحفظ

 الجنس

 0.025= هوتلنج
= مستوى الداللة

 0.865 0.029 0.017 1 0.017طلب المساعدة االجتماعية 0.111

 0.727 0.437 0.134 3 0.402 وضع الهدف والتخطيط

 0.002 5.064 1.714 3 5.142االحتفاظ بالسجالت والمراقبة

 0.709 0.461 0.155 3 0.465 التسميع والحفظ

 المستوى الدراسي

0.90= ويلكس المدا
= مستوى الداللة

 0.003 4.687 2.724 3 8.172طلب المساعدة االجتماعية 0.001

 0.053 2.585 0.752 3 2.257 وضع الهدف والتخطيط

 0.430 0.922 0.312 3 0.936االحتفاظ بالسجالت والمراقبة

 0.119 1.969 1.085 3 3.256 التسميع والحفظ
المستوى *  الجنس

 الدراسي
 0.136 1.858 1.080 3 3.241طلب المساعدة االجتماعية

   0.307 323 99.073 هدف والتخطيطوضع ال

   0.338 323 109.322االحتفاظ بالسجالت والمراقبة

   0.336 323 108.430 التسميع والحفظ
 الخطأ

   0.581 323 187.742طلب المساعدة االجتماعية

    331 4467 وضع الهدف والتخطيط

    331 4174االحتفاظ بالسجالت والمراقبة

    331 5308 الحفظالتسميع و
 الكلي

    331 4290طلب المساعدة االجتماعية
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 = ف(وجود فروق دالة إحصائيًا ) 5(يتبين من الجدول 

3.943 ،α = 0.048 ( في مستوى التعلم المنظم ذاتيا لدى طلبة

وضع الهدف (جامعة اليرموك تعزى لمتغير الجنس على بعد 

  لدرجاتهمحسابيالسط متوحيث بلغ ال ،، ولصالح الذكور)والتخطيط

 ويمكن عزو هذه .إلناثلدرجات ا) 3.60(، في حين بلغ )3.70(

النتيجة إلى طبيعة المجتمعات العربية، ومنها المجتمع األردني الذي 

يتيح للرجل مزيدا من الحرية مقابل األنثى، مما يؤثر في أدوار 

وأعمال كل منهما، فيكتسب الذكور سمة التخطيط منذ سنوات 

، ففي حين يشارك الطالب في األنشطة المنهجية والالمنهجية مبكرة

التي تتم في داخل وخارج الجامعة كاألعمال التطوعية، والمعسكرات 

الشبابية، األمر الذي يدعوه للتخطيط إلنجاز مثل هذه األدوار نتيجة 

تعددها وتشعبها، نجد أن الطالبة قليلة المشاركة في مثل هذه 

ارها على األمور المتعلقة بالمنزل، كذلك ال األنشطة، فتقتصر أدو

ننسى أن الطالب يضع أهدافا ويسعى إلى تحقيقها في هذا المجال، 

من خالل الدراسة الجامعية، والبحث عن وظيفة بعد التخرج 

 .لتحسين المستوى االقتصادي، وتكوين أسرة أو بنائها

تي ال) 2002(وتتفق نتيجة هذا السؤال مع نتائج دراسة ردادي 

بينت أن الذكور يتفوقون على اإلناث في مكوني فاعلية الذات، 

والدافعية الداخلية، في حين تتفوق اإلناث على الذكور في مكون 

التي أفادت ) 1999(كما تتفق مع نتيجة دراسة عبد الحميد . القلق

بأن الذكور حصلوا على درجات أعلى من اإلناث في استراتيجيات 

ككل، إال أنها تعارضها من حيث عدم وجود التعلم المنظم ذاتيا 

ن، والتنظيم والبحث فروق بين الجنسين في أبعاد التكرار، واإلتقا

 .عن المساعدة

وتختلف نتيجة هذا السؤال مع نتائج عدد من الدراسات، منها 

التي أشارت إلى أن اإلناث أكثر استخداما ) 1995(دراسة حسن 

م من الذكور على المقياس ككل، الستراتيجيات التنظيم الذاتي للتعل

وعلى أبعاد التنظيم، والتحويل، والتسميع، واالستظهار، وطلب 

التي ) 1996(ومع نتائج دراسة إبراهيم . المساعدة من اآلخرين

أظهرت أن اإلناث يتفوقن على الذكور في الدرجة الكلية للتعلم 

لول، المراجعة المنتظمة، وانتقاء الح: المنظم ذاتيا، وفي أبعاد

. والدافعية التلقائية، وتحضير الدروس، والبحث عن المعلومات

 ,.Hong et al)إضافة إلى اختالفها مع نتائج دراسة هونج وآخرون 

 التي كشفت عن عدم وجود فروق بين الجنسين في التنظيم (2009

 .  الذاتي للواجبات البيتية

، 5.064 = ف(ويتبين أيضًا وجود فروق دالة إحصائيًا 

α=0.002 ( في مستوى التعلم المنظم ذاتيا لدى طلبة جامعة

االحتفاظ اليرموك تعزى لمتغير المستوى الدراسي على بعد 

 = ف(بالسجالت والمراقبة، وبعد طلب المساعدة االجتماعية 

4.687 ،α = 0.003(مصادر إلىاستخدم اختبار شافييه للتعرف ، و 

 .)6(كما يظهر في الجدول هذه الفروق 

 

 

االحتفاظ  مكوننتائج تحليل اختبار شافييه على : )6(ل جدو

 بالسجالت والمراقبة، ومكون طلب المساعدة االجتماعية

 لمقياس التعلم المنظم ذاتيا تبعا لمتغير المستوى الدراسي

 بعد االحتفاظ بالسجالت والمراقبة

مستويات متغير 

 المستوى الدراسي
الفروق في المتوسطات

مستوى 

 الداللة

 0.233 0.23 ثانية لىأو

 0.992 0.03 ثالثة أولى

 0.190 0.22- رابعة أولى

 0.166 0.20- ثالثة ثانية

 0.000 0.45- رابعة ثانية

 0.012 0.25- رابعة ثالثة

 بعد طلب المساعدة االجتماعية
 0.262 0.29 ثانية أولى

 0.941 0.08 ثالثة أولى

 0.503 0.20- رابعة أولى

 0.340 0.21- ثالثة ثانية

 0.001 0.50- رابعة ثانية

 0.046 0.28- رابعة ثالثة

للتعلم  أن امتالك طلبة السنة الرابعة )6(يتبين من الجدول 

 طلب ، ومكوناالحتفاظ بالسجالت والمراقبةالمنظم ذاتيا على مكون 

 تينالمساعدة االجتماعية أعلى وبشكل دال إحصائيًا من طلبة السن

على باقي إحصائيا لم تكن هنالك فروق دالة في حين الثالثة، والثانية 

، ويمكن عزو هذه النتيجة إلى أنه  الدراسيالمستوىمقارنات متغير 

كلما تقدم المستوى الدراسي تقدم به العمر، وبالتالي يكون أكثر 

نضجا ووعيا، فيدرك بأن المعرفة تراكمية، األمر الذي يحتم عليه 

سجالته التعليمية لسنوات الحقة، فقد االحتفاظ بالمواد الدراسية، و

تفيده فيما لو أكمل دراساته العليا، أو قد تفيده في حال حصل 

على وظيفة، كذلك فهو يسعى بشتى الوسائل لتحسين معدله 

التراكمي كونه اقترب من مرحلة التخرج، فيقوم بطلب المساعدة من 

أو من  المادة الدراسية بصورة أفضل منه، نزمالئه الذين يفهمو

 . ذوي الخبرة، أو المدرسين في الجامعة

وتتفق نتيجة هذا السؤال مع نتائج دراسة عبد الحميد 

والتي أظهرت أن طلبة السنة الرابعة أكثر امتالكا ) 1999(

وعلى . الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا من طلبة السنة األولى

ص عينة الرغم من اختالف خصائص عينة الدراسة الحالية عن خصائ

 ,.Hong et al)ودراسة هونج وآخرون  ) 2002(دراسة ردادي 

إال أنه يمكن القول بأنها تتفق معهما من حيث أن الطلبة  (2009

 هم األكثر امتالكا الستراتيجيات مذوي المستوى الدراسي المتقد

تفوق ) 2002(التعلم المنظم ذاتيا، حيث بينت نتيجة دراسة ردادي 

ي على طلبة الثالث المتوسط في مكوني فاعلية طلبة الثالث الثانو

وكذلك نتيجة دراسة أجراها هونج . الذات والدافعية الداخلية

 فقد أظهرت أن التنظيم الذاتي لطلبة (Hong et al., 2009)وآخرون  

 .الصف الحادي عشر أفضل منها لدى طلبة الصف السابع
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ئية هل توجد فروق ذات داللة إحصا: نتائج السؤال الثالث

 في مستوى التحصيل األكاديمي (α = 0.05)عند مستوى الداللة 

  المستوىبين الطلبة ذوي المستوى المرتفع، والطلبة ذوي

المنخفض على مكونات التعلم المنظم ذاتيا؟ لإلجابة عن هذا 

السؤال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 من الطلبة، %)25(ألعلى ) يالتحصيل األكاديم(للمعدالت التراكمية 

 منهم على مكونات مقياس التعلم المنظم ذاتيا، %)25(وأدنى 

للفروق بين متوسطين لكل بعد على حدة، ) ت(واستخدم اختبار 

 .يبين ذلك) 7(والجدول رقم 

 

ألبعاد الفرعية المكونة للمقياسللفروق بين متوسطات األداء على ا) ت(، وقيم  المعياريةتالمتوسطات الحسابية واالنحرافا): 7(جدول 

 فئة مرتفعي التعلم المنظم ذاتيا

 %25أعلى 

 فئة منخفضي التعلم المنظم ذاتيا

 %25أدنى 

              الفئة

 

 عدد  المتغير

 األفراد

 المتوسط

 لحسابي

االنحراف 

 المعياري

عدد 

 األفراد

 المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى قيمة ت

 الداللة

 0.001 6.531 4.62 71.92 80 5.1 76.67 79 وضع الهدف والتخطيط

 االحتفاظ بالسجالت

 والمراقبة
79 73.25 5.9 79 73.03 4.65 0.275 0.784 

 0.001 5.061 8.62 69.15 79 7.49 75.28 79 التسميع والحفظ

 0.191 1.321 5.28 72.59 79 6.33 73.73 79 طلب المساعدة االجتماعية

وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 7(ين من الجدول رقم يتب

في التحصيل األكاديمي بين فئة الطلبة مرتفعي التعلم المنظم ذاتيًا، 

وضع الهدف وفئة الطلبة منخفضي التعلم المنظم ذاتيا على مكون 

 التسميع والحفظ، ومكون )α =0.001، 6.531 = ت( والتخطيط

طلبة مرتفعي التعلم منظم  ولصالح ال)α =0.001، 5.061 = ت(

 . ذاتيا

ويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل الخصائص التي ذكرها 

 للطلبة المنظمين (Pintrich & DeGroot, 1990)بنتريك وديجروت 

ذاتيًا في أثناء عملية التعلم، فهم يخططون ويراقبون ويعدلون من 

واقتدار، عملية تعلمهم، ويديرون المهام األكاديمية الصفية بكفاءة 

فيثابرون على أداء المهمة، ويعزلون المشتتات، مما يؤدي إلى 

حصولهم على مستويات عالية في التحصيل األكاديمي، أما زيمرمان 

(Zimmerman, 1986) فيرى بأنهم يربطون بين أفكارهم وأفعالهم  

والمخرجات البيئية االجتماعية، كونهم مدفوعين داخليًا ومستقلين 

ارون ويبدعون أو يصممون بيئة اجتماعية ومادية ويخططون ويخت

 . الكتساب المعرفة بأفضل صورة ممكنة

 بأنهم أكثر ميال للمثابرة (Pintrich, 1989)كما يصفهم بنتريك 

. على أداء المهمة من الطالب الذين ال يعتقدون بقدرتهم على أدائها

  فيبين أن لديهم مخزون واسع(Zimmerman, 1995)اما زيمرمان 

من االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية، ولديهم قدرة على 

إعادة ترتيب وتنظيم أنفسهم، ويحددون أهدافهم التعليمية ويثابرون 

للوصول إليها، كما أنهم بارعون في مراقبة أهدافهم، ولديهم دافعية 

داخلية، واستقاللية، ونشاط ما وراء معرفي في أثناء تعلمهم، وهم 

ية عالية؛ ألن لديهم استعدادا أكبر للمشاركة والمثابرة ذوو دافع

لفترة زمنية أطول عند أداء المهام التعليمية، ويبذلون جهدا اكبر من 

 .أولئك الذين ليس لديهم تنظيم ذاتي للتعلم

وفيما يتعلق ببعد التسميع والحفظ، فيشير بنتريك وديجروت 

(Pintrich & DeGroot, 1990)م ذاتيا يمارس  أن المتعلم المنظ

العديد من االستراتيجيات التي تعمل على تقوية المشاركة المعرفية 

الفاعلة أثناء عملية التعلم، األمر الذي يساعد في الحصول على 

مستويات عالية في التحصيل األكاديمي، ومن هذه االستراتيجيات 

 ,Zimmerman)كما يؤكد زيمرمان . التسميع، والتفسير والتنظيم

بأنهم يمارسون خبراتهم التعليمية بكفاءة واقتدار، وبطرق  (1995

 .مختلفة للوصول إلى أعلى المستويات التعليمية

 (Judd, 2005)وتتفق نتيجة هذا السؤال مع نتائج دراسة جود 

التي أشارت إلى أن الطلبة مرتفعي التحصيل كانوا أكثر استخداما 

منخفضي التحصيل، الستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا من الطلبة 

وأن التنظيم الذاتي يؤثر إيجابا في التحصيل األكاديمي، وأن 

مهارات التعلم المنظم ذاتيا، ومعتقدات الكفاءة الذاتية يتنبآن باألداء 

 .الالحق على االختبارات

التي كشفت ) 2007(كما تتفق جزئيا مع نتائج دراسة أحمد 

ذوي المستوى المرتفع  لدى الطالب ينتائجها أن التحصيل األكاديم

من التنظيم الذاتي للتعلم أفضل منه لدى الطالب منخفضي مستوى 

وضع : التنظيم الذاتي للتعلم على كافة أبعاد تنظيم الذات األكاديمي

التسميع  والهدف والتخطيط، واالحتفاظ بالسجالت والمراقبة،

 .والحفظ، وطلب المساعدة االجتماعية

 ,.Hong et al) هونج وآخرون وكذلك تتفق مع نتائج دراسة

 التي أظهرت أن هناك فروقا في مستوى التنظيم الذاتي (2009

للواجبات البيتية، تعزى لمستوى التحصيل عند طلبة الصف السابع، 

 .ولصالح الطلبة ذوي التحصيل المرتفع

ما القدرة التنبؤية لمكونات التعلم : نتائج السؤال الرابع

 األكاديمي لدى طلبة جامعة اليرموك؟المنظم ذاتيا في التحصيل 

ية لمكونات التعلم المنظم ذاتيا بالتحصيل للكشف عن القدرة التنبؤ

يوضح ) 8(األكاديمي، استخدم تحليل االنحدار، والجدول رقم 

 .نتائج هذا التحليل
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لمكونات التعلم المنظم ذاتيا بالتحصيل األكاديميية ؤالقدرة التنب: )8(جدول رقم 

 

 ئاتالمتنب

 معامل االنحدار

 )بيتا(المعياري 
معامل االنحدار

غير المعياري

معامل االرتباط

 (R)المتعدد 
التباين المفسر

(R2) 

 التغير في

(R2) 
مستوى داللة (t)قيمة 

(t) 
 0.000 4.928 0.156 0.156 0.395 0.394 0.319 االحتفاظ بالسجالت والمراقبة

 0.037 2.097 0.013 0.169 0.411 0.173 0.136 وضع الهدف والتخطيط

داللة ب ت التي فسراألبعادأن ) 8(يتضح من الجدول رقم 

 مكون: كانتالتحصيل إحصائية نسبِة من التباين في مستوى 

 التباين من) 15.6(ما نسبته   وفسراالحتفاظ بالسجالت والمراقبة،

، وبقدرة تنبؤية )α = 0.001، 4.928 = ت(التحصيل  مستوى في

، ويمكن تفسير هذه النتيجة من ضرورة قيام الطالب )0.395(بلغت 

بتسجيل مالحظاته عن تعلمه، ومراقبة ذاته في أثناء عملية التعلم 

لتدوين نقاط القوة لديه والعمل على تدعيمها، ونقاط الضعف 

والعمل على تعديلها وتالفيها، إضافة إلى قدرته على تحديد 

سب وطبيعة المادة الدراسية، من االستراتيجيات التعليمية التي تتنا

حيث مستوى صعوبتها، ومحتواها، ونوعية االمتحانات المقدمة 

فيها، األمر الذي ينعكس إيجابا على عملية التعلم ككل، وعلى 

 . التحصيل األكاديمي بشكل خاص

 من) 1.3( ما نسبته كما فسر مكون وضع الهدف والتخطيط،

، وبقدرة )α=0.037، 2.097 =ت(التحصيل  مستوى التباين في

األمر الذي يعني أن الطالب المسؤول عن ) 0.016(تنبؤية بلغت 

تعلمه، والمعتمد على ذاته، يضع أهدافًا قصيرة المدى، وأخرى 

متوسطة المدى ترتبط بحصة دراسية، أو فصل دراسي، أو عبر 

السنوات الدراسية األربعة، ويوجه أنشطته التعليمية، وجهوده 

هداف، فيعدل من مساراته، لكي يكون نشطا، لتحقيق تلك األ

وفاعال، ومنتجا، أثناء عملية التعلم، مما يؤثر إيجابا في تحصيله 

 .األكاديمي

دراسة : وتتفق نتيجة هذا السؤال مع نتائج عدة دراسات منها

  (Zimmerman & Martinez-Pons, 1986)بونز -زيمرمان ومارتنز

التعلم المنظم ذاتيا بالتحصيل التي أشارت إلى تنبؤ استراتيجيات 

التي أشارت إلى أن التعلم ) 2002(األكاديمي، ودراسة ردادي 

. المنظم ذاتيا يتنبأ بالتحصيل األكاديمي لدى الطلبة الذكور فقط

 التي أظهرت نتائجها أن (Nota et al., 2004)ودراسة نوتا وآخرون 

المات الطلبة في استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا المعرفية تتنبأ بع

مادة اللغة االيطالية والرياضيات والمواد التقنية في المدرسة 

 التي أشارت إلى تنبؤ مهارات (Judd, 2005)الثانوية، ودراسة جود 

كما اتفقت مع نتائج . التعلم المنظم ذاتيا بالتحصيل األكاديمي

التي أظهرت قدرة بعدي وضع الهدف ) 2007(دراسة أحمد 

الحتفاظ بالسجالت والمراقبة على التنبؤ بالتحصيل والتخطيط، وا

ومع نتائج دراسة بنتريك وديجروت . األكاديمي لدى طالب الجامعة

(Pintrich & DeGroot, 1990) ،من حيث قدرة التنظيم الذاتي 

ومكوني الكفاءة الذاتية وقلق االختبار على التنبؤ بالتحصيل 

ومع . لى التنبؤ بالتحصيلاألكاديمي، وعدم قدرة القيمة الداخلية ع

  (Mousulides & Philippou, 2005)دراسة موسوليدس وفيليبو 

التي كشفت عن قدرة مكوني الكفاءة الذاتية، ومكون المهمة بالتنبؤ 

بالتحصيل الدراسي، في حين ال يتنبأ مكون توجه الهدف بالتحصيل 

إال أنها تتعارض مع نتائج دراسة هودجز وآخرون . األكاديمي

(Hodges et al., 2008) التي كشفت عن عدم قدرة التعلم المنظم 

 . ذاتيا على التنبؤ بالتحصيل األكاديمي

وفي النهاية يمكن إبراز النتائج التي توصلت إليها الدراسة على 

 : النحو اآلتي

امتالك طلبة جامعة اليرموك لمكونات التعلم المنظم ذاتيا  •

يع والحفظ ضمن بدرجات متفاوتة، فكانت لمكون التسم

، أما أبعاد االحتفاظ بالسجالت والمراقبة، )مرتفع(المستوى 

ووضع الهدف والتخطيط، وطلب المساعدة االجتماعية فجاءت 

 ). متوسط(ضمن المستوى 

يتفوق الذكور على اإلناث في مكون وضع الهدف والتخطيط،  •

وعدم وجود فروق بين الجنسين على مكونات التعلم المنظم 

 .خرىذاتيا األ
تفوق طلبة السنة الرابعة وبداللة إحصائية على طلبة السنتين  •

الثانية والثالثة في مكوني االحتفاظ بالسجالت والمراقبة، 

 .وطلب المساعدة االجتماعية
وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل األكاديمي بين  •

فئة الطلبة مرتفعي التعلم المنظم ذاتيا وفئة الطلبة منخفضي 

تعلم المنظم ذاتيا على مكوني وضع الهدف والتخطيط، ال

 . والتسميع والحفظ ولصالح الطلبة مرتفعي التعلم منظم ذاتيا
تنبؤ مكوني االحتفاظ بالسجالت والمراقبة، ووضع الهدف  •

 .والتخطيط، بالتحصيل األكاديمي لدى الطلبة

 : التوصيات

 :ليفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج توصي بما ي

ضرورة أن يقوم أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وأولياء  •

األمور بتوعية الطلبة بأهمية مكونات التعلم المنظم ذاتيا، 

وانعكاسها على تحصيلهم األكاديمي، وتحديدا مكونا االحتفاظ 

 .بالسجالت والمراقبة، ووضع الهدف والتخطيط

ة مكونات أن يعمل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة على تنمي •

االحتفاظ بالسجالت والمراقبة، ووضع الهدف والتخطيط، 

وطلب المساعدة االجتماعية، كونها جميعًا جاءت بمستوى 

متوسط، إذ إن تحسين مستواها لديهم سينعكس بالتالي على 

 .تحصيلهم األكاديمي
إجراء مزيد من الدراسات التي تتناول التعلم المنظم ذاتيًا،  •

متغيرات األخرى، كالدافعية، وقلق وعالقته بعدد من ال

االختبار، وأساليب التعلم سواء لدى طلبة الجامعات، أو لدى 

طلبة المدارس، نظرا لقلة الدراسات التي تناولت هذا المتغير 
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)1(ملحق   

 مقياس التعلم المنظم ذاتيا

 
 الرقم

 الفقرات

 

 موافق

 بشدة

 

 موافق

 

 

 غير

 متأكد

 

غير 

 موافق

غير 

موافق 

 بشدة

     .أبدأ بمذاكرة المادة قبل االمتحان بعدة أسابيع .1
     .بطاقاتأحدد الكلمات غير المعروفة وأدونها على  .2
     .أقوم بكتابة النقاط الهامة عدة مرات حتى استطيع تذكرها .3
     .إذا كان هناك شيء ال افهمه فإنني اطلب من المدرس أن يشرحه لي .4
     .نهاية االمتحان ثم أعود إليها ئلة الصعبة إلىاترك األس .5
     .اكتب مالحظات عن المناقشات التي تمت في المحاضرة .6
اتبع خطوات محددة في حل األمثلة لتساعدني في حل األسئلة المشابهة في  .7

.االمتحان
     

     .المعلومات مع صديقي ونحن في الطريق إلى الكلية أناقش بعض .8
     .م بعمل جدول زمني لمذاكرة كل مادة دراسيةأقو .9

     .أقوم بتسجيل النتائج التي أصل إليها .10
     .اكرر الكلمات الصعبة عدة مرات حتى أحفظها .11
اطلب من والدي أو أي فرد لديه معرفة أكثر مني أن يشرح لي الواجبات  .12

.الدراسية الصعبة
     

     . أهدافيأقوم بأنشطة محددة حتى أصل إلى .13
     .أحاول جاهدا تدوين األمثلة التي يشرحها المدرس .14
     .أسمع لنفسي القوانين والنظريات حتى أحفظها .15
     .اطلب من زمالئي مساعدتي في المسائل الصعبة .16
     .أضع أهدافا لنفسي ثم اقسمها إلى أهداف فرعية .17
     .اكتب مالحظات عن سلوكي داخل المحاضرة .18
     .اكتب المعادالت الرياضية عدة مرات كي استطيع تذكرها .19
عندما تكون هناك أجزاء غامضة في المحاضرة فإنني اطلب من المدرس أن  .20

.يوضحها
     

     .أضع تصورا للتتابع الزمني لكل عمل أقوم به .21
     .أدون القوانين والقواعد الموجودة في كل موضوع .22
     .ع عدة مرات حتى يثبت في ذهنيأقرأ الموضو .23
     .اطلب مساعدة الكبار عندما تواجهني مشكلة في الواجبات المطلوبة مني .24
     .أحدد الهدف الذي أريد الوصول إليه قبل البدء بالعمل .25
     .أراقب طريقتي في حل الواجبات المطلوبة مني .26
     .أقوم بدراسة المادة عدة مرات قبل االمتحان .27
استعين بخبرة إخوتي األكبر أو من لديه معرفة أكثر في فهم الموضوعات  .28

.الصعبة
     

 

 
 


