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فاعلية برنامج قائم على التنظيم الذاتي للتعلم في تحسين فعالية الذات األكاديمية لدى األطفال  
 ذوي اإلعاقة الفكرية القابلين للتعليم 

 

 ملخص البحث:

تحسين فعالية    فيللتعلم    الذاتيهدف البحث إلى الكشف عن فاعلية برنامج قائم على التنظيم  
الذات األكاديمية لدى األطفال ذوى اإلعاقة الفكرية القابلين للتعليم، تكونت عينة البحث األساسية  

- 6ما بين )( أطفال من ذوى اإلعاقة الفكرية القابلين للتعليم ، وتراوحت أعمارهم الزمنية  5من )
  50)  ما بين( وتراوح نسبة ذكائهم  1.303( سنوات وانحراف معياري ) 7.2( سنوات بمتوسط ) 9
التالية )مقياس فعالية  7.905( وانحراف معياري )60)  ( بمتوسط75  - (، وتم تطبيق األدوات 

/الباحثة(   )إعداد  األكاديمية(  التنظيم    –الذات  على  قائم  تدريبي  )إعداد للتعلم    الذاتيبرنامج  
( 3( أسابيع تقريًبا بمعدل )10( جلسة لمدة استغرقت )30الباحثة(، تم تدريب األطفال على )/

ويلكوكسون  اختبار  استخدام  وتم  التجريبي  شبه  المنهج  الباحثة  استخدمت  أسبوعًيا،   جلسات 
Wilcoxon  ، وأسفرت نتائج البحث عن: وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات

سين القبلي والبعدي لفعالية الذات األكاديمية للمجموعة التجريبية لصالح القياس البعدي، وعد  القيا
الذات  لفعالية  والتتبعي  البعدي  القياسين  درجات  رتب  متوسطي  بين  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود 

ات األكاديمية  فعالية الذ   -الكلمات المفتاحية: التنظيم الذاتي للتعلم  األكاديمية للمجموعة التجريبية.  
 .اإلعاقة الفكرية القابلين للتعليم ذوي األطفال  -

  الفكرية   اإلعاقة  ذوي   األطفال  -فعالية الذات االكاديمية  -: التنظيم الذاتي للتعلم الكلمات المفتاحية
 للتعليم  القابلين
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The Effectiveness of a Program Based on Self-regulation for 

Learning in Improving Academic Self-efficacy among Educable 

Children with Intellectual Disabilities 

Abstract: 
This research aimed at investigating the effectiveness of a program based 

on self-regulation for learning in improving the academic self-efficacy 

among educable children with intellectual disabilities. Participants were 

(5) educable children with intellectual disabilities, whose chronological 

ages ranged between (6-9) years, with an average of (7.2) years and a 

standard deviation of (1.303). Also, their intelligence ranged between (50 

- 75), with an average of (60) and a standard deviation of (7.905). The 

researcher prepared and utilized the following instruments (academic self-

efficacy scale, and a training program based on self-organization for 

learning). The children were trained on (30) sessions for a period of 

approximately (10) weeks, at a rate of (3) sessions per week. The researcher 

used the quasi-experimental method. To analyze the data of the research, 

Wilcoxon test were used. The research results revealed that there were 

statistically significant differences between the ranks mean scores of the 

experimental group in the pre and post-tests of the total score of academic 

self-efficacy scale and of each dimension separately, in favor of the post-

test. Also, the results revealed that there were no statistically significant 

differences between the ranks mean scores of the experimental group in the 

post and follow up-tests of the total score of academic self-efficacy scale 

dimensions and of each dimension separately. 

Keywords: Self-regulation for Learning - Academic Self-efficacy - 

Educable Children with Intellectual Disabilities. 
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 أوال: مقدمة البحث:
يمر العالم في الفترة الحالية بالعديد من المتغيرات المتالحقة والسرررررريعة والتي تفره نفسرررررها  
على النظم التعليمية ضررررررررررررررورة بناع متعلم قادر على مواكبة تلل التغيرات والتوافق والتكيف معها، 

كبير على المتعلم ذاته، وأن يكون دوره أكثر إيجابية في  ومن هنا ضررررورة أن يتم االعتماد بشرررك 
عملية التعلم وتمكينه من تنمية وتطوير ذاته وقدراته، والتعلم المسررررتمر، ولذلل فيعد مفهوم التنظيم  
الرذاتي للتعلم من المفراهيم الملحرة في الفترة الحراليرة لمسررررررررررررررراعردة المتعلم على اسررررررررررررررتغالل طراقراتره  

دارتها للتح مكاناته وا  ألطفال ذوى اإلعاقة الفكرية القابلين  كم بها وذلل لتحقيق األداع األفضرررررررررررررر  وا 
 ومن ثم للمجتمع كك . للتعلم

يكون فيهرا    المكونرات،ويعرف التنظيم الرذاتي للتعلم برهنره أنره عمليرة بنرائيرة نشررررررررررررررطرة متعرددة  
ويتحم  مسررئولية أسرراسررية  وسررلوكًيا،الطف  مشررارًكا نشررًطا في عملية تعلمه معرفًيا وما وراع معرفًيا 

واسررررررررررررررتخرردام   الررذاتيررة،ومعتقرردات خرراصرررررررررررررررة بررالتحكم والفعرراليررة    دافعيررة،من خالل تبني معتقرردات  
 ،مد كام مح  )مصررررررررطفياسررررررررتراتيجيات معرفية وما وراع معرفية بهدف التنظيم والتحكم في تعلمه 

2005.) 

هو للتعلم  الذاتي  والتنظيم    والتنظيم  الذاتي  التسميع  منها  معرفية  الستراتيجيات  المتعلم  استخدام 
واإلتقان وما وراع معرفية منها تحديد الهدف والتخطيط له والمراقبة واستراتيجيات إدارة المصادر  

)وليد السيد خليفة،  إلنجاز المهام  وبيئة التعلم ومنها مراجعة السجالت وطلب المساعدة األكاديمية 
2007) 

للتعلملذلل فإن           يقوم فيه المتعلم ببذل جهود فعالة   التنظيم الذاتي  أسلوب ألداع المهمة 
فيقوم بمراقبة مستمرة    لألهداف؛لتحديث المعرفة والتفكير في اختيار أنسب االستراتيجيات المالئمة  

هذا الوعي يحكم    المعرفية؛فهو يعي بنوعية عناصر المعرفة والمعتقدات والدافعية والعمليات    ألدائه؛
.  (Butler & Winne, 1995,p.245)من خالله المتعلم علي درجة نجاحه في موقف تعلمه  

 ما وراع معرفية: هذه  معينة، أوهنال استراتيجيات معرفية معينة مفيدة عند تعلم أو القيام بمهام  و 
ستراتيجيات تنفيذية إجرائية في طبيعتها وتستخدم عند التخطيط أما مراقبة وتقييم التعلم أو أداع اال

التالميذ على أن   ذاتيا، وتساعد يشار إليها غالبا على أنها استراتيجيات التعلم المنظم   االستراتيجية
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 ,Sturomsk)  سهلةيكونوا على وعي بالتعلم كعملية وباألحداث التي تجع  هذه العملية بسيطة و 
1997, p. 2)   . التعلم المنظم ذاتيا الفعال أن يكون لدى الطالب أهدافا ودافعية أكاديمية    ويتطلب

نما أيضا دوافعهم الداخلية ومعارفهم   يمكن تحقيقها، ويجب أن ينظم الطالب ليس فقط أفعالهم وا 
 (.Schunk, 1998,p. 138المرتبطة بالتحصي  والمعتقدات والنوايا والوجدان )

الجسمية   النواحي  كافة  في  العادي  قرينه  يختلف عن  الفكرية  اإلعاقة  ذا  الطف   أن  من  وبالرغم 
إال أن القدر الكبير من تدني المستوى األكاديمي لدى   واألكاديمية،والعقلية واالجتماعية واالنفعالية  

تلل الفئة يرجع إلى استراتيجيات التعليم التقليدية )سميرة أبو الحسن عبد السالم؛ خالد محروس 
 (.2016 حسنين، بكري؛ محمد رفعت 

ن إعداد الطف  ذي اإلعاقة الفكرية يتطلب تحسين فعالية الذات األكاديمية بشقيها: )الذات   كفاع ( وا 
بما تشمله من اتجاهات ومشاعر نحو نفسه، كالثقة في النفس ودافعية اإلنجاز األكاديمي، و)الذات 
كموضوع( بما تشمله من عمليات سلوكية تحكم السلول، مث  االنتباه واالستماع الجيد، والقدرة على 

على   االعتماد  يحقق  بما  األدائية  القدرات  ورفع  المعلومات،  واسترجاع  من تخزين  والحد  الذات 
 (. 89 ص. ،2016مظاهر االتكالية )خالد رمضان عبد الفتاح، 

  على ( "بهنها مقدرة المتعلم  2010)عبد الحكيم المخالفى  وتعرف فعالية الذات األكاديمية من قب   
ر  ؤث والتحكم في األحداث التي ت  معين،أداع السلول الذي يحقق نتائج تعليمية مرغوبة في موقف  

كما تعرفها أماني سعيدة    األكاديمية،صدار التوقعات الذاتية عن كيفية أداع المهام  وا    حياته،في  
( بهنها تعني معارف ومعتقدات الفرد وثقته في امتالكه لألنماط السلوكية والنفسية  2012)  سيد سالم

ذه وقدرته على استخدام ه  األكاديمية،وح  المشكالت    األكاديمي،الفعَّالة لمعالجة مواقف التعلم  
األنماط إلحداث تغيير في موقف التعلم. كما تبين أن توظيف استراتيجيات التنظيم الذاتي للتعلم 
تساعد على تحسين فعالية الذات األكاديمية لدى األطفال المعاقين فكريا بما تتيح لهم تفوقا في  

عبد السالم؛   السلول المتعلم على غيرهم ممن ال يستخدمون هذه االستراتيجيات )سميرة أبو الحسن 
 (. 2016  حسنين،خالد محروس بكري؛ محمد رفعت 

تبدو للبعه غير مالئمة لألطفال ذوي   للتعلم قد  الذاتي  التنظيم  وبالرغم من أن مهارات 
اإلعاقة الفكرية ، إال أن هنال بعه البحوث والدراسات التي أشارت إلى فاعلية هذه المهارات مع  
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الذات األكاديمية، ومنها:   تنمية  الفئة فى  التي أجراها )تلل  وأشارت   Wolters (1998الدراسة 
تائج الدراسة إلى أن الطالب ينظمون مستوى جهدهم في المهام األكاديمية باستخدام استراتيجيات ن

الدافعية، المشكالت  باختالف  يتنوع  االستراتيجيات  لتلل  الطالب  استخدام  وأن  ودافعية،    معرفية 
لصالح مجموعة  أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة     (Emo et al., 2000)والدراسة التي أجراها  

 ضبط الدافعية بالمقارنة بالمجموعة الثانية التي لم تتناول برنامج لضبط الدافعية. 

 ثانيا: مشكلة البحث: 

ماا فااعلياة برناامج قاائم على تتبلور مشرررررررررررررركلرة البحرث الحرالي في السررررررررررررررؤال الرئيس الترالي: 
ذوي اإلعااقاة الفكرياة التنظيم الاذاتي للتعلم في تحساااااااااين فعاالياة الاذات األكااديمياة لادى األطفاال  

 القابلين للتعليم؟

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس السؤالين الفرعيين التاليين:
ه  توجد فروق دالة إحصررررررائًيا بين متوسررررررطي رتب درجات المجموعة التجريبية في أبعاد  .1

 مقياس فعالية الذات االكاديمية والدرجة الكلية في القياسين القبلي والبعدي؟  
ه  توجد فروق دالة إحصررررررائًيا بين متوسررررررطي رتب درجات المجموعة التجريبية في أبعاد  .2

 والدرجة الكلية في القياسين البعدي والتتبعي؟ مقياس فعالية الذات االكاديمية
 ثالثا: أهداف البحث: 

البحررث الحررالي إلى تحسررررررررررررررين فعرراليررة الررذات األكرراديميررة لرردى األطفررال ذوي اإلعرراقرة    يهرردف
البرنرامج القرائم على التنظيم الرذاتي للتعلم والكشررررررررررررررف عن  من خالل  الفكريرة القرابلين للتعليم

 مقدارها شهر من المتابعة.استمراريته بعد مرور فترة 
 رابعا: أهمية البحث: 

 األهمية النظرية:  -1
الرذات األكراديميرة، ومرا    لفعراليرةتتمثر  في افتقراد األطفرال ذوي اإلعراقرة الفكريرة القرابلين للتعليم  

 ينتج عن ذلل من تدني مستوى التحصي  األكاديمي، كما تظهر تلل األهمية من خالل:
التنظيم الذاتي للتعلم بالنسرررربة لألطفال ذوي اإلعاقة الفكرية القابلين للتعليم،  أهمية مهارات  .أ

 حيث إن التدريب على هذه المهارات يساعد الطف  على تحسين فعالية الذات األكاديمية.
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بالتدريب وتعدي  سرررلوكها كونها من الفئات القابلة للتعليم والتدريب الفئة المسرررتهدفة    حاجة .ب 
 مع.والموجودة بالمجت

 األهمية التطبيقية:  -2
تقديم برنامج لتحسين فعالية الذات األكاديمية على أساس علمي سليم لتدريب أطفال الفئة   .أ

المسرررررررتهدفة )األطفال ذوي اإلعاقة العقلية القابلين للتعليم( واسرررررررتفادة العاملين في الميدان 
 من هذا البحث العلمي. 

 لقابلين للتعليم. إعداد مقياس لفعالية الذات األكاديمية لألطفال ذوي اإلعاقة الفكرية ا .ب 
 خامسا: المفاهيم اإلجرائية لمصطلحات البحث:  

  (Self-Regulation for Learning) للتعلم:التنظيم الذاتي  -1

اسررتخدام المتعلم السررتراتيجيات    للتعلم هوالتنظيم الذاتي  إلى أن  (2002يشررير عادل العدل )
محددة تجعله يص  إلى درجة التمكن من استخدام عمليات ذاتية لتنظيم سلوكه بطريقة استراتيجية  

  الدراسية.وأيضا تنظيم بيئة التعلم لتحقيق األهداف 

 :(Academic Self-Effectivenessفعالية الذات األكاديمية: )-2

بهنها اعتقادات الطف  وثقته أنه قادر على َتنظيم وَتنفيذ األعماِل الضرورية    تعرفها الباحثة      
التي يحص  عليها الطف  المعاق   إجرائًيا بالدرجة  وتقاس،  للَنجاح في المهّمة األكاديمية الُمعطاة

 فكريا على " مقياس فعالية الذات األكاديمية "  
 :القابلين للتعليماألطفال ذوي اإلعاقة الفكرية -3

 Educable Children with Intellectual Disabilities  

  أطفالويعرف األطفال ذوو اإلعاقة الفكرية القابلين للتعليم إجرائيا في البحث الحالي بهنهم:  
الدمج المنتسرررررررربين لمدرسررررررررة العبور االبتدائية المشررررررررتركة، التابعة لمديرية التربية والتعليم بمطروح،  

 –  50( سررررررررنوات، تراوحت نسرررررررربة ذكائهم ما بين )9 –  6تراوحت أعمارهم الزمنية ما بين )والذين 
( على مقياس سررررررررررتانفورد بينيه للذكاع، والذين يعانون من انخفاه مسررررررررررتوى العمليات العقلية  70

 المعرفية بشك  عام وفعالية الذات األكاديمية بشك  خاص.

 سادسا: محددات البحث: 
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يتحدد البحث الحالي بالعينة واألدوات وأسررررراليب المعالجة االحصرررررائية المسرررررتخدمة الختبار  
 الفروه 

بالبرنامج التدريبي القائم على التنظيم الذاتي للتعلم وفعالية الذات المحددات الموضااااااوعية:   .1
 األكاديمية لدى األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية القابلين للتعليم.

م تطبيق البحرث الحرالي على األطفرال ذوي اإلعراقرة الفكريرة القرابلين  ت  المحاددات المكاانياة: .2
للتعليم في فصرول الدمج بمدرسرة العبور االبتدائية المشرتركة، التابعة لمديرية التربية والتعليم 

 بمحافظة مطروح 
تم تطبيق البحرث خالل الفصرررررررررررررر  الردراسرررررررررررررري الثراني للعرام الردراسرررررررررررررري المحاددات المماانياة:  .3

 م.2021/2022
اإلعاقة الفكرية القابلين للتعليم بمدرسرررة العبور االبتدائية    ذوي األطفال   البشاارية:حددات الم .4

 .7المشتركة بالكيلو 

 : أواًل: منهج البحث
 على: تعتمد الدراسة الحالية  

 المنهج شبه التجريبي:  
)التنظيم الذاتي تعتمد الدراسة الحالية على المنهج شبه التجريبي لدراسة أثر المتغير المستق   

 للتعلم( والمتغير التابع )فعالية الذات االكاديمية( لدى االطفال ذوي االعاقة الفكرية القابلين للتعليم. 

 ثانًيا: عينة البحث:
 : المتعلقة بأدوات البحث عينة البحث االستطالعية -أ

( طرالبرة من االطفرال ذوي االعراقرة الفكريرة 11تكونرت عينرة البحرث االسررررررررررررررتطالعيرة من ) 
مقياس  أدوات البحث والتي تتضرررررررمن )  حسررررررراب الخصرررررررائص السررررررريكومتريةالقابلين للتعليم بغره 

فعراليرة الرذات األكراديميرة لألطفرال ذوي اإلعراقرة الفكريرة القرابلين للتعليم )إعرداد البراحثرة( والبرنرامج  
،  ى التنظيم الررذاتي للتعلم لألطفررال ذوي اإلعرراقررة الفكريررة القررابلين للتعليم )إعررداد البرراحثررة( القررائم عل

باإلضرررررافة إلى الوقوف على بعه الصرررررعوبات التي يمكن تالفيها عند تطبيق أدوات البحث على  
 أفراد العينة األساسية.
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 عينة البحث األساسية:  -ب

( األساسية من  البحث  للتعليم  طالب من    (5تكونت عينة  القابلين  الفكرية  االعاقة  ذوي 
بمدرسة العبور االبتدائية المشتركة، وتم اختيارهم بطريقة قصدية وتراوحت أعمارهم الزمنية ما بين  

ذكائهم ما بين   نسبة ت ( وتراوح1.303( سنوات وانحراف معياري )7.2( سنوات بمتوسط ) 9- 6)
 .( 7.905( وانحراف معياري )60) بمتوسط( أخذت من سجالت المدرسة 75 -50)

 ثالًثا: أدوات البحث: 

 :إعداد/ الباحثة فعالية الذات االكاديمية مقياس - 1

فعراليرة الذات األكاديميرة لدى األطفرال ذوي اإلعاقة الفكرية   تحرديد مسررررررررررررررتوى الهادف من المقيااس: 
 القابلين للتعليم.

 وصف المقياس  -

حيث يتم من خالل هذا المقياس اجابة المعلمة على بعه األسررررئلة لتحديد مسررررتوى االطفال  
وعشرررررررررررررررين   ثالثرررررررة  من  يتكون  حيرررررررث  االكررررررراديميرررررررة  الرررررررذات  فعررررررراليرررررررة  السررررررررررررررؤال    سررررررررررررررؤال،في 

(  21،15،11،6،2والسؤال )  األكاديمي( يقيس الرغبة ف النجاح  19،16،12،10،9،7،5،4،1)
( يقيس مهارة االنتباه ف الفصرررررر  والسررررررؤال 22،18،13،8،3النفس والسررررررؤال )ب  مهارة الثقةيقيس  

 ( يقيس مهارة التعام  مع المعلمة23،20،17،14)

 الخصائص السيكومترية لمقياس فعالية الذات االكاديمية: 

 اواًل الصدق:
 صدق المحكمين:  

ا، من  (  11حيرررث تم عره المقيررراس على مجموعرررة من المحكمين بل  عرررددهم ) محكمرررً
المتخصرررصرررين في علم النفس والتربية الخاصرررة، حيث تم تقديم المقياس مسررربوًقا بتعليمات توضرررح  

  .الهدف من استخدامه، وطبيعة العينة التي سوف تطبق عليها
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 ( نسبة اتفاق المحكمين على عبارات المقياس 1جدول ) 
 عبارات المقياس 

 النسبة المئوية  م النسبة المئوية  م النسبة المئوية  م النسبة المئوية  م
1 90,90% 7 100 % 13 90,90% 19 100 % 
2 90,90% 8 90,90% 14 100 % 20 100 % 
3 100 % 9 100 % 15 90,90% 21 100 % 
4 90,90% 10 90,90% 16 100 % 22 90,90% 
5 100 % 11 100 % 17 100 % 23 90,90% 
6 90,90% 12 90,90% 18 100 %  

( أن نسررررربة اتفاق المحكمين على عبارات المقياس تراوحت ما بين  1الجدول )يتضرررررح من 
 ( وهي نسبة اتفاق مرتفعة تدعوا إلى الثقة في نتائج المقياس.100% - 90,90%)

 ثالثا ثبات المقياس: 

قامت الباحثة بحسررررراب ثبات المقياس بطريقة إعادة تطبيق المقياس، والجدول التالي يوضرررررح       
 د الفرعية والدرجة الكلية للمقياس.ثبات األبعا

 ( ثبات المقياس بطريقة إعادة التطبيق 2جدول )

 معامل الثبات  األبعاد م
 0,958 الرغبة في النجاح األكاديمي  1

 0,943 الثقة بالنفس  2

 0,823 االنتباه في الفصل  3

 0,943 التعامل مع المعلمة  4

 0,867 الدرجة الكلية 

( أن معامالت الثبات مرتفعة في األبعاد وفي الدرجة الكلية مما يدعو  2يتضح من جدول )
 إلى الثقة في نتائج المقياس. 
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 بطريقة ألفا كرونباخ، والجدول التالي يوضح ثبات المقياس:  الثبات كما تم حساب 

 ( ثبات المقياس بطريقة ألفا كرونباخ 3جدول )

 معامل الثبات  األبعاد م

 0,915 النجاح األكاديمي الرغبة في  1

 0,836 الثقة بالنفس  2

 0,850 االنتباه في الفصل  3

 0,920 التعامل مع المعلمة  4

 0,965 الدرجة الكلية 

( أن معامالت الثبات مرتفعة في المحاور وفي الدرجة الكلية مما يدعو  3يتضح من جدول )
 إلى الثقة في نتائج المقياس. 

_ برناامج قاائم على التنظيم الاذاتي للتعلم في تحساااااااااين فعاالياة الاذات األكااديمياة لادى األطفاال 2
 ذوي اإلعاقة الفكرية القابلين للتعليم إعداد/ الباحثة.

 
 :للبرنامجالهدف العام  

 للتعليم.األكاديمية لدى األطفال ذوي اإلعاقة الفكرية القابلين  الذات تحسين فعالية 

 :نتائج البحث ومناقشتها
  التالي:تعره الباحثة نتائج البحث وتفسيرها وذلل للتحقق من فروه البحث على النحو 

ينص الفره األول علي أنه " توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب درجات    الفرض األول:
 ،" البعدي  القياس  التجريبية لصالح  للمجموعة  الذات األكاديمية  لفعالية  القبلي والبعدي  القياسين 

  Wilcoxonاستخدمت الباحثة األسلوب اإلحصائي الالبارامتري اختبار   هذا صحة من وللتحقق
 .( يوضح النتائج المرتبطة بهذا الفره 4ماثلة والجدول ) لألزواج المت
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رتب درجات القياسين القبلي والبعدي لفعالية الذات األكاديمية  لمتوسطي "Zنتائج حساب قيمة " .( 4) جدول
 للمجموعة التجريبية

متوسط  العدد  الرتب المتغير
 الرتب

مجموع  
 الرتب

Z  حجم  الداللة
 التأثير 

  النجاح األكاديميالرغبة في 

 0 0 0 الرتب السالبة 

2.041 0.04 

91 % 
الرتب  

 الموجبة 
5 

الرتب   15 3
 المتساوية 

0 

 5 المجموع 

 الثقة بالنفس  
 

 0 0 0 الرتب السالبة 

2.032 0.04 

91 % 
الرتب  

 الموجبة 
5 

الرتب   15 3
 المتساوية 

0 

 5 المجموع 

 االنتباه في الفصل 
 

 0 0 0 الرتب السالبة 

2.032 0.04 

91 % 
الرتب  

 الموجبة 
5 

الرتب   15 3
 المتساوية 

0 

 5 المجموع 

 التعامل مع المعلمة

 0 0 0 الرتب السالبة 

2.041 0.04 

91 % 
الرتب  

 الموجبة 
5 

الرتب   15 3
 المتساوية 

0 

 5 المجموع 

 الدرجة الكلية للمقياس
 

 0 0 0 الرتب السالبة 

2.023 0.04 

90 % 
الرتب  

 الموجبة 
5 

الرتب   15 3
 المتساوية 

0 

 5 المجموع 
 

متوسطي رتب درجات فروق ذات داللة    إحصائًيا بين ( وجود فروق دالة  4يتضح من الجدول ) 
إحصائية بين متوسطي رتب درجات المجموعة التجريبية في أبعاد مقياس فعالية الذات االكاديمية  

التعام  مع المعلمة( والدرجة    -االنتباه في الفص   -الثقة بالنفس   -)الرغبة في النجاح األكاديمي  
القيا القبلي والبعدي لصالح  القياسين  )الكلية في  البعدي عند مستوى  تم قبول 0,04س  ( وبذلل 

األثر   قيمة حجم  بلغت  كما    خالل   من  البرنامج  تهثير  حجم  لقياس   ايتا،  مربع   حساب بالفره، 
 : (Tomczak, & Tomczak, 2014, 23) التالية المعادلة
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  بين  الفروق   قيمررة  هي(  z)  بينمررا  (1.00  الى  1.00-)  من  ويمتررد   االرتبرراط  معررامرر   هو(  r)  حيررث 
 .العينة ألفراد  الكلى العدد  هي( n) ماأ المجموعات  رتب 
 

  91- %    91)( ممررا يعني أن  90-91-91-91-91( على االبعرراد على الترتيررب )0.80مررا )
من تبرراين درجررات القيرراس القبلي بررالمقررارنررة بررالقيرراس البعرردي يعود   %(  90-%  91-%  91-%

 .تهثير كبير جًداألثر التدريب على البرنامج وهذه القيم تشير لحجم 

فروق دالة إحصائيًا بين متوسطي رتب    توجد  ال ينص الفره الثاني علي أنه "    :الثانيالفرض  
 من "، وللتحققدرجات القياسين البعدي والتتبعي لفعالية الذات األكاديمية للمجموعة التجريبية 

لألزواج   Wilcoxon  الالبارامتري اختبار اإلحصائي  األسلوب  الباحثة استخدمت  الفره  هذا صحة
 .النتائج المرتبطة بهذا الفره  ( يوضح5المتماثلة والجدول )

رتب درجات القياسين البعدي والتتبعي لفعالية الذات األكاديمية  لمتوسطي "Zنتائج حساب قيمة " (5) جدول
 للمجموعة التجريبية

متوسط   العدد  الرتب المتغير 
 الرتب

مجموع  
 الرتب

Z  الداللة 

  الرغبة في النجاح األكاديمي

 12 3 4 الرتب السالبة 

غير  1.342
 دالة 

الرتب 
 الموجبة

1 
الرتب  3 3

 المتساوية
0 

 5 المجموع

 الثقة بالنفس 
 

 7.5 2.5 3 الرتب السالبة 

غير  1
 دالة 

الرتب 
 الموجبة

1 
الرتب  2.5 2.5

 المتساوية
1 

 5 المجموع

 االنتباه في الفص   
 

 4.5 2.25 2 الرتب السالبة 

غير  0.816
 دالة 

الرتب 
 الموجبة

1 
الرتب  1.5 1.5

 المتساوية
2 

 5 المجموع

 التعام  مع المعلمة

 0 0 0 الرتب السالبة 

غير  1.414
 دالة 

الرتب 
 الموجبة

2 
الرتب  3 1.5

 المتساوية
3 

 5 المجموع
 1.633 6 2 3 الرتب السالبة  الدرجة الكلية للمقياس
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الرتب  
 الموجبة

0 
غير  0 0

الرتب  دالة 
 المتساوية

2 
 5 المجموع

 
( عدم وجود فروق ذات داللة إحصررررررائية بين متوسررررررطي رتب درجات 5يتضررررررح من الجدول )

 -المجموعررة التجريبيررة في أبعرراد مقيرراس فعرراليررة الررذات االكرراديميررة )الرغبررة في النجرراح األكرراديمي  
التعام  مع المعلمة( والدرجة الكلية في القياسررررررررررررررين البعدي   -االنتباه في الفصرررررررررررررر   -الثقة بالنفس

ره، مما يدل  على اسرتمرارية فعالية البرنامج التدريبي خالل القياسرين  والتتبعي وبذلل تم قبول الف
 .البعدي والتتبعي

 النتائج: تفسير 

توصرررررررررلت نتائج الدراسرررررررررة الحالية الى وجود فروق دالة إحصرررررررررائيًا بين متوسرررررررررطي رتب      
قياس  درجات القياسرررررررررررررين القبلي والبعدي لفعالية الذات األكاديمية للمجموعة التجريبية لصرررررررررررررالح ال

البعدي، وعد وجود فروق دالة إحصررررررررائيًا بين متوسررررررررطي رتب درجات القياسررررررررين البعدي والتتبعي  
مث   لفعالية الذات األكاديمية للمجموعة التجريبية وهذا يتفق مع نتائج بعه الدراسررررررررررات والبحوث 

(,  Cull & Robin, 2002( , ودراسررة )Karen, 2002( , ودراسررة )Hughes, 2000دراسررة )
( التي توصرررلت نتائجهم الى فعالية Susan, 2002دراسرررة )  (,Graham et al,2005)  دراسرررة

التنظيم الرذاتي للتعلم فى تحقيق مسررررررررررررررتويرات مرتفعرة من التحصررررررررررررررير  األكراديمي في جميع المواد 
الردراسرررررررررررررريرة لردى الطالب العراديين والمعراقين عقليرا وهرذا يردل على كفراعة فعراليرة برنرامج قرائم على  

لتعلم في تحسررررررررررررررين فعرراليررة الررذات األكرراديميررة لرردى األطفررال ذوى اإلعرراقررة الفكريررة  التنظيم الررذاتي ل
 القابلين للتعليم .

دراسة كما تتفق نتائج البحث الحالية مع نتائج معظم الدراسات السابقة التي اجريت مث    
( وتوصلت نتائجها إلى فعالية البرنامج التدريبي في  2009)ماجد محمد عيسى ووليد السيد خليفة,  

تحسن مستوى فعالية الذات األكاديمية والدافعية لإلنجاز األكاديمي واالتجاه نحو الرياضيات لدى 
التحسن بشك  دال التالميذ ذوي صعوبات تعلم الرياضيات في المجموعة التجريبية, ولم َيظهر هذا  

نتائجها عن  Grosbois, 2011،ودراسة )لدى نظرائهم في المجموعة الضابطة   ( التي كشفت 
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وجود عالقة إيجابية بين التنظيم الذاتي العام والقدرات اللغوية فقط لدى األطفال العاديين وباإلضافة  
ثالث استراتيجيات للتنظيم  إلى ذلل، فلقد أوضحت النتائج عن وجود تهثير لنوع الوسيط فيما يتعلق ب 

الذاتي وأوضحت النتائج أيضا عن أنماط ارتباط متغيرة بين استراتيجيات التنظيم الذاتي واألداع في 
 . ك  مهمة مع ك  وسيط 

   التوصيات والدراسات المقترحة:

 التوصيات:  -أ

في ضووووإلط ر اونظ ر ونتا ج اونرا ر ووظربوووونل جر ة،إله ر  وووونة ون   وون     إل ون      

 -ر ان ين: ر  ،نجظ  إ ىر اإلصينل ر اتةإلين  لة،ث ر ،ن ي  جبإلف ت  م ر ةنحثن  ذه ر اإلصينل 

ر  يون  ةووجظرل تإل إليون  للون لي  ة  ونر ر اتةيون جر الليم  لبوه ر اةون ةم  هووووتجظ  ر  ا ون    •

 ر  لنقي  فكتين ر  نةلي   لالليم درخل  ورظس ر و ا.ةنألابنر 

ر ورد  لل ي   اخصووصووي  ةاوظيط ر ابنر اجا ر  نقن ر بكتين ر  نةلي   لالليم ة ورظس  •

 ر و ا.

توظيب ر  لل ي   لى كيبين ربووواخور  ربووواترتي ينل ر اللم ر  ونم ارتين تو ين فلن ين ر ذرل  •

 ر بكتين ر  نةلي   لالليم.ر كندي ين  وى ر ابنر اجا ر  نقن 

ةونط ةتر ا توظيةين ت وون و ر ابنر    اجا ر  نقن ر بكتين ر  نةلي   لالليم  لى ركا وونب   •

 رباترتي ينل ر اللم ر  ونم ارتين.

 المراجع:

مسررررررررررررررتوى التعلم المنظم ذاتيرا وعالقتره بمسررررررررررررررتوى الكفراعة الرذاتيرة  .(2013أديرب إبراهيم توفيق ) 
. رسرررررررالة ماجسرررررررتير،  األكاديمية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية في الجلي  األعلى

 كلية العلوم التربوية والنفسية، جامعة عمان، األردن.
التدريب على اسررررررتخدام بعه اسررررررتراتيجيات التعلم المنظم    (: أثر2011اعتدال عباس حسررررررانين )

ات علمية وأدبية، ذاتيا بين طلبة الجامعة وطلبة المرحلة الثانوية في تخصررررررصرررررر
 .188-160(،21) 144، مجلة كلية التربية جامعة األزهر

(. اسرتراتيجيات  2016سرميرة أبو الحسرن عبد السرالم؛ خالد محروس بكري؛ محمد رفعت حسرنين )
للمعرررراقين عقليررررا القررررابلين للتعلم.   للتعلم الالزمررررة  مجلررررة العلوم التنظيم الررررذاتي 

 .310 – 286(، 3. )التربوية
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التنظيم الذاتي للتعلم وعالقتها بالفعالية الذاتية   (. اسررررررررررررتراتيجيات 2018) عبد الهادى د رشررررررررررررا أحم
صعوبات تعلم الرياضيات: دراسة ميدانية    ذوي والتحصي  الدراسي لدى التالميذ  

مجلة جامعة البعث على تالمذة الصرررررف الرابع األسررررراسررررري في مدينة طرطوس. 
 .159-191، (9) 4، للعلوم اإلنسانية

فرراعليررة برنررامج قررائم على بعه مهررارات التنظيم الررذاتي لتنميررة    (.2020)على  نبوى برراهى أحمررد  
مجلة   اإلعدادية.صرررعوبات تعلم العلوم بالمرحلة   ذوي التحصررري  األكاديمي لدى 
 .393 -373، 30، كلية التربية جامعة بورسعيد 

تدريبي للمعلم قائم علي تحسرررررررررين  أثر برنامج    .(2009)  خليفة  وليد السررررررررريد   عيسرررررررررى، ماجد محمد 
فعالية الذات األكاديمية للتالميذ في الدافعية لإلنجاز واالتجاه نحو الرياضررررررريات  

  (،79)19  ،مجلرة كليرة التربيرة جامعرة بنهرالدى تالميرذ ذوي صررررررررررررررعوبات التعلم،  
1-66. 

فعالية الذات األكاديمية وعالقتها ببعه سررمات الشررخصررية لدى   (.2010)المخالفى عبد الحكيم  
مجلرة جامعة    صررررررررررررررنعراع،الطلبرة " دراسررررررررررررررة ميردانيرة على عينرة من طلبرة جامعرة 

 .514 – 481 (،1) 26 ،دمشق
اسرررتخدام اسرررتراتيجيات التنظيم الذاتي   علىمقرر مقترح للتدريب    (.2005)كام  مصرررطفي محمد 

العلمي السرابع عشرر   للتعلم، المؤتمرللتعلم في ضروع وثيقة المسرتويات المعيارية  
- 289مايو،  (  27-26، )"تحت عنوان "مناهج التعليم والمسررررررررررررتويات المعيارية

303. 
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