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أثر برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا في تأجيل اإلشباع األكاديمي 
  والتوجهات الهدفية

 أشرف محمد اغريب 
 * معاوية أبو غزالد. 

 ملخص:
ثر برنامج تدريبي على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا في تأجيل هدفت الدراسة الكشف عن أ

تكونت عينة و  ،ربدإلبة الصف الثامن األساسي بمدينة اإلشباع األكاديمي والتوجهات الهدفية لدى ط
( طالبُا تم اختيارهم بالطريقة المتيسرة، وقد توزعت عينة الدراسة على شعبتين: 86الدراسة من)

طالبًا(، تم تدريبهم على البرنامج التدريبي، واألخرى مجموعة ضابطة  53تجريبية )إحداهما مجموعة 
 طالبًا( لم تخضع للتدريب. 55)

ولتحقيق أهداف الدراسة، تم إعداد برنامج تدريبي على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا، 
 & Bembenuttyواستخدام مقياس تأجيل اإلشباع األكاديمي لبيمبنوتي وكارابينيك )

Karabenick, 1998( كما استخدم مقياس التوجهات الهدفية ألبو غزال وآخرون ،)Abu 
Ghazal et al., 2013.) 

وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيًا على مقياس تأجيل اإلشباع في المجال 
إقدام(، و)أهداف  –ء األكاديمي، وأبعاد مقياس التوجهات الهدفية )أهداف اإلتقان(، و)أهداف األدا

وقد بلغ حجم األثر على مقياس تأجيل  ،إحجام( لصالح المجموعة التجريبية-األداء 
(؛ مما يعني وجود أثر مرتفع جدًا للتدريب على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا في 3.2.5اإلشباع)

(، وعلى توجه 3.586تأجيل اإلشباع األكاديمي، فيما بلغ حجم األثر على توجه الهدف )اإلتقان 
(؛ مما 3.230تجنب -(، فيما بلغ حجم األثر على توجه الهدف )أداء3.122إقدام -الهدف )أداء

 يعني أثر مرتفع للتدريب على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا في توجهات األهداف. 
راتيجيات التعلم تأجيل اإلشباع في المجال األكاديمي، التوجهات الهدفية، است الكلمات المفتاحية:

 .المنظم ذاتياً 
                                                

 ن./ األرداليرموكجامعة التربية/ كلية  *

 4/6/2316تاريخ قبول البحث                             13/3/2316تاريخ استالم البحث 
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Impact of aTraining Program Based on Self- Regulated Learning 

Strategies on Academic Delay of Gratification and Goal Orientations 

Ashraf Mohammad Agraib  

Dr. Muawia Abu- Ghazal* 

Abstract: 

The current study aimed at investigating the impact of a training 

program based on self- regulated learning strategies on academic delay of 

gratification and goal orientations among 8th grade male students in Irbid. 

The study sample consisted of (73) students who were chosen as an 

available sample. The students were distributed into two groups; 

experimental group with (36) students who were trained on the training 

program, and the control group with (37) students who were not trained. 

To achieve the aims of the study, a training program was prepared 

based on self- regulated learning strategies, Bembenutty & Karabenick, 

(1998) academic delay of gratification scale, and Abu- Ghazal., et al (2013) 

goal orientations scale. 

The results revealed that there were significant statistical differences on 

the delay of gratification, and goal orientations domains in favor of the 

experimental group. The impact extent on the delay of gratification scale 

was (0.273) which indicated the existence of high impact of the training 

program on academic delay of gratification.  In addition, the impact extent 

on the mastery- goal was (0.368), and it was (0.122) on the performance- 

approach goal, and (0.209) on the performance- avoidance goal which 

indicated the existence of high impact of the training program based on goal 

orientations.       

Keywords: Self- Regulated Learning Strategies, Academic Delay of 

Gratification, Goal Orientations. 
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  المقدمة
لكل متعلم في هذه الحياة أهداف يرغب فيي تحقيقهيا، ويتطليب الو يول إليهيا اليوعي، واإلدرا ، 
واإلدارة، واستخدام استراتيجيات فعالة، حيث إنه وخالل السيعي لتحقييق هيدف ذو ةيمية مرتفعية تظهير 

فيي مقابييل  فير  وماافي ت ربميا تكييون ذات ةيمية أقيل؛ تجعيل الفييرد يفكير ويتأميل فيي الحصييول عليهيا
الو ول إلى الهدف ذو القيمة العالية وتحقيقيه. وفيي  يل التطيور التكنوليوجي وانتشيار أجهزتيه يواجيه 
المتعلميون تحييديات أكاديمييية عديييدة، حيييث يطلييب ميينهم المعلمييون أداء الواجبييات المدرسييية والمنزلييية، 

ك فيي ضيوء فير  الخيرو  وفي المقابيل يتوقعيون مينهم تحقييق أهيداف اليتعلم والنجياي األكياديمي، وذلي
 مع األ دقاء للعب، أو االنخراط في الحياة االجتماعية، وممارسة النشاطات المختلفة.

وتشييال الفيير  والماافيي ت المختلفيية هييدفًا ثانويييًا يرغييب األفييراد فييي الحصييول عليهييا، وتتسييبب 
غييير الفييرد بحييدوم مشييالة تعيييق الو ييول إلييى الهييدف األساسييي، كمييا تعتبيير تهديييدًا لتحقيقييه؛ حيييث ي

األولويييات، وبالتييالي تصييبح هنالييك إماانييية ألن يحييل الهييدف الثييانوس محييل الهييدف األساسييي ويصييبح 
هيدفأ رئيسيًا، ومين المتوقيع هنيا إعيادة ترتيييب األولوييات، فيصيبح تنظييم اليذات وضيبطها للو يول إلييى 

 (.Hofmann, Friese, & Strack, 2009الهدف الرئيس وتحقيقه ليس باألمر السهل )
وتعيد  مقاوميية الفيير  أو الماافلييات المختلفيية ميين أجيل تحقيييق أهييداف بعيييدة المييدى ذات القيميية 

 ,Casey, Somervilleالعاليية مين األميور المهمية فيي حيياة الفيرد والمجتميع مين الناحيية التنمويية )
Gotlib, Ayduk, Nicholas, Franklina, Askrend, Mischelh, & Shodae,  2011.) 

والماافيي ت التييي تييأتي ميين النجيياي العلمييي بعيييدة المييدى نوعييا مييا، ويعييد  ذلييك محبطييًا  ولعييل األهييداف
للمتعلمييين، إذ إنييه ميين الصييعب عليييهم فييي جميييع األعمييار بييذل الجهييد والوقييت الييذس يتطلبييه التعليييم 
الجيييد؛ لييذلك فييةن قييدرة المتعلمييين علييى تأجيييل اإلشييباع فييي المجييال األكيياديمي تعييد عنصييرًا رئيسييًا فييي 

 ,Kirbyق الكفيياءة للو ييول إلييى األهييداف واالسييتمرار فييي الجهييد و ييواًل للنجيياي األكيياديمي )تحقييي
Winston, & Santiesteban, 2002.) 

وميين خييالل التوجهييات الهدفييية يييتم تفسييير السييلو  المعرفييي والوجييداني للمتعلمييين فييي المهمييات 
السييتراتيجيات المناسيييبة التيييي األكاديمييية، وتحفييييزهم نحوهييا، وذليييك ميين خيييالل زييييادة الجهييد وتطيييوير ا

 .(Lock, & Latham, 1990)الهدف تحافظ على االستمرار في السلو  الموجه نحو تحقيق 
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 تأجيل اإلشباع األكاديمي: 
 & Bembenutty) اإلشييييباع األكيييياديمي بحسييييب بيمبنييييوتي وكارابينيييييكتأجيييييل يعييييرف 

Karabenick,1998 )ات متاحيييييييية ومحببيييييييية بأنييييييييه ا تأجيييييييييل الطلبيييييييية وتييييييييأخيرهم لفيييييييير  ونشيييييييياط
  إليهم من أجل متابعة أهداف أكاديمية هامة وذات ةيمة، والتي غالبًا ما تكون بعيدة المدى.

( Mischel,1996وتعييود حقيقيية تأجيييل اإلشييباع إلييى التجييارت الطولييية التييي قييام بهييا ميشييييل)
درسية فيي ( على أطفال ما قبل المmarshmallow experiencesُسم يت بتجارت خبرة المارشميلو)

سن األربع سنوات حتيى تخرجيوا مين الثانويية العامية، وقيد كانيت تجاربيه تقيوم عليى أن توضيع الحليوى 
أمام األطفال ثيم يخير  المجيرت مين الغرفية، وُيخيطير األطفيال بيين أن يقرعيوا الجيرس مباشيرة ويحصيلوا 

ثليث سياعة حتيى على قطعة حلوى على نحو عاجل، وبين أن ينتظروا لفترة تصيل إليى ربيع سياعة أو 
(. Lehrer, 2009يعيود إلييهم المجيرت ويحصيل مين ينتظير مين األطفيال عليى قطعتيين مين الحليوى)

ميين تجاربييه تمييييز األطفييال الييذين يسييتطيعون تأجيييل انييدفاعهم ويقيياومون الييدافع  أهدافييهحييدى أكييان و 
 .((Al-Aasar & Kafafi, 2000 للحصول على الحلوى ويؤجلون إشباع رغبتهم

تأجييييييل اإلشيييييباع مييييين ثيييييالم وجهيييييات نظييييير: األوليييييى هيييييي أن تأجييييييل اإلشيييييباع  وُينظييييير إليييييى
األكييييياديمي قيييييدرة إيجابيييييية وعالمييييية عليييييى الكفيييييياءة الذاتيييييية بيييييين المتعلميييييين يماييييين تطويرهيييييا علييييييى 

 & ,Cayubit, Cadacio, Chuaاليييذاتي )ميييدار الوقيييت باسيييتخدام اسيييتراتيجيات التنظييييم 
Verdan,2016 مييييييييرتبي بالشخصييييييييية ويسيييييييياعد علييييييييى ضييييييييبي (. والثانييييييييية أن تأجيييييييييل اإلشييييييييباع
(، أمييييا وجهيييية النظيييير الثالثيييية فةنييييه shoda,Mischel & 1995بالسيييييطرة )الييييذات والشييييعور 

يماييييين النظييييير إليييييى تأجييييييل اإلشيييييباع عليييييى أنيييييه اسيييييتراتيجية لتحقييييييق أهيييييداف طويلييييية الميييييدى يماييييين 
 االنتميييييييياء(الحاجيييييييية إلييييييييى االنجيييييييياز، والحاجيييييييية إلييييييييى دافعييييييييية )تفعيلهييييييييا ميييييييين خييييييييالل محييييييييددات 

(Bembenutty & Karabenick, 1998)      . 
وُينظييييير إليييييى تأجيييييييل اإلشيييييباع ضيييييمن السييييييياقات األكاديميييييية مييييين وجهيييييية نظييييير أنيييييه يمايييييين 

مثييييال: أداء ممتيييياز فييييي والجهييييد )زيييييادة فيييير  تحقيييييق األهييييداف األكاديمييييية التييييي تتطلييييب الوقييييت 
خلييييييي عيييييين االمتحييييييان(، والييييييذس يعنييييييي الحصييييييول علييييييى درجيييييية ممتييييييازة فييييييي االمتحييييييان، مقابييييييل الت

-Abd-El-Fattah & ALاأل ييييدقاء( )مثييييال: الخييييرو  للعييييب مييييع للطالييييب )نشيييياط محبييييب 

Nabhani, 2012 .) 
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ولشيييييري ماأيييييية تأجييييييل اإلشيييييباع، قيييييام ميتكيييييالف وميشييييييل ببنييييياء نظيييييام يصيييييوران فييييييه قيييييدرة 
العقييييل عليييييى ممارسيييية قيييييوة اإلرادة بنظييييامين متعارضيييييين همييييا: النظيييييام االسيييياخنا والنظيييييام االبييييياردا، 

تمثيييييل النظيييييام االسييييياخنا فيييييي الجيييييزء الحيييييوفي مييييين اليييييدما ، ويتضيييييمن اليييييدوافع والعواطيييييف، حييييييث ي
وهييييو مسييييؤول عيييين تحريييييك سييييلوكات اإلنسييييان المختلفيييية، مثييييل الجييييوع، والجيييينس، والسيييييطرة، بينمييييا 
يتركيييييز النظيييييام االبييييياردا فيييييي قشيييييرة الفيييييف الجبهيييييي، وهيييييو مسيييييؤول عييييين ردود الفعيييييل مييييين خيييييالل 

فيييية حيييييول األهيييييداف الخا يييية عليييييى الميييييدى الطويييييل، وبالتيييييالي فيييييةن تفعيييييل اإلدرا  والتفكيييييير والمعر 
كييييييال النظييييييامين ضييييييروريان و  ،نظييييييام اسيييييياخن وبيييييياردا يسييييييمح لنييييييا بييييييالتفكير فييييييي أعمالنييييييا ونتائجهييييييا

ويعمييييالن بييييالتزامن، ولكييييين يختلييييف التفاعيييييل بينهمييييا تبعيييييا للحاليييية، أميييييا السييييلو  فهيييييو نتيجيييية نظيييييام 
 (.Metcalfe & Mischel ,1999) اآلخرواحد يمارس نفوذًا أكثر من 

( فيييييييةن تأجييييييييل اإلشيييييييباع هيييييييو و يفييييييية لتوقعيييييييات الفيييييييرد ,1008Mischelلميشييييييييل )ووفقيييييييا 
للحصييييييول علييييييى الماافيييييي ت، ومسييييييتوى الكفيييييياءة الذاتييييييية، والقيميييييية الذاتييييييية، والمعتقييييييد الييييييذس يتبنيييييياه 

وميييين أجييييل التأجيييييل، يجييييب   ،الفييييرد. وأن األفييييراد سيييييختارون ماافييييأة يمايييين اعتبارهييييا ةي ميييية للغاييييية
أن يشييييعر األفيييييراد بالكفييييياءة الذاتيييييية فيميييييا يتعليييييق بقيييييدرتهم وكفييييياءتهم فيييييي تحقييييييق النتيييييائج الالحقييييية. 
وبوجييييود الكفيييياءة الذاتييييية، فييييةن األفييييراد سييييوف ينهماييييون فييييي سييييلو  موجييييه نحييييو الهييييدف، وبالتييييالي 

وبالتيييييالي فيييييةن مسيييييتوى عاليييييًا مييييين الكفييييياءة الذاتييييية هيييييو شيييييرط لتأجييييييل  ،سييييريعليييين يرضيييييوا بشيييييال 
ي المسيييييتقبل. وبعبيييييارة أخيييييرى، فيييييةن القيييييدرة عليييييى تأجييييييل اإلشيييييباع األكييييياديمي تتوسيييييي اإلشيييييباع فييييي

 الكفاءة الذاتية والهدف البعيد المدى والسلو .
  (:Goal Orientations)الهدفية التوجهات 

تعيييييرف التوجهييييييات الهدفيييييية بأنهييييييا المعتقيييييدات والوجييييييدانيات والتفسييييييرات التييييييي تبيييييين القصييييييد 
 . (Ames, 1992)بةقدام ركة باألنشطة واالستجابة لها من السلو ، وتتمثل بالمشا

وتفسييييير التوجهيييييات الهدفيييييية تعليييييم الطلبييييية انطالقيييييًا مييييين دوافعهيييييم المختلفييييية، حييييييث تيييييزودهم 
(، وتفسيييييييييييير السييييييييييييلو  2010Schunk,&Pintrich)المهمييييييييييييات باألسييييييييييييبات لالنييييييييييييدما  بييييييييييييأداء 

ميييين خييييالل زيييييادة الجهييييد  المعرفييييي والوجييييداني للطلبيييية فييييي المهمييييات األكاديمييييية، وتحفييييزهم نحوهييييا
وتطييييييوير االسييييييتراتيجيات المناسيييييييبة التييييييي تحييييييافظ عليييييييى االسييييييتمرار فييييييي السيييييييلو  الموجييييييه نحيييييييو 

 .(Lock, & Latham, 1990)الهدف تحقيق 
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( Schwinger&Pelster,2011)أنمييييييياط ويصييييييين ف إلييييييييوت أنمييييييياط األهيييييييداف إليييييييى ثالثييييييية 
 وهي:

لذاتيييية وتحسيييين المهيييارات المتبعييية وفيهيييا يركيييز الفيييرد عليييى تطيييوير كفاءتيييه اأهدددداف اإلتقدددا :  .1
 في التعلم، ويستخدم استراتيجيات التنظيم الذاتي بشال مرتفع.

وفيهييييا ينصييييب تفكييييير الفييييرد علييييى إ هييييار قدراتييييه وكفاءتييييه مقارنيييية مييييع إقدددددا :  –أهددددداف أدا  .2
 اآلخرين، محاواًل إ هار التقدم عليهم، وهو ذو كفاءة مدركة مرتفعة.

تجنييييب الفييييرد إ هييييار عييييدم الكفيييياءة أمييييام اآلخييييرين، وغالبييييًا مييييا وفيهييييا يإحجددددا :  –أهددددداف أدا  .5
 ياون ذو كفاءة مدركة منخفضة، ويتوقع منه التسويف.

تعمييييل أهييييداف اإلتقييييان عليييييى تنمييييية مجموعيييية ميييين العملييييييات والنتييييائج اإليجابييييية فييييي اليييييتعلم 
ة مختلفييييييكحييييييب االسييييييتطالع، والمعالجيييييية العميقيييييية للمعلومييييييات، والمثييييييابرة وامييييييتال  أنميييييياط عييييييزو 

(1999Elliot,McGregor&Gable, أمييييييييييا أهييييييييييداف األداء فةنهييييييييييا توجييييييييييه المييييييييييتعلم لتحسييييييييييين .)
 يييييورته أميييييام اآلخيييييرين، واختييييييار المهميييييات السيييييهلة أو الصيييييعبة التيييييي تضيييييمن ليييييه النجييييياي، وهيييييو 

فاشيييياًل بييييذلك يتجنييييب المهمييييات الصييييعبة، ويقييييوم بتبرييييير سييييلوكاته ونتائجهييييا حتييييى ال يعتبيييير نفسييييه 
(David, 2009.) 

-األداءهييداف )األأهييداف اإلقييدام وأهييداف التجنييب(، فقييد ارتبطييت )األداء يييز بييين أهييداف وللتمي
( ارتباطيًا قوييًا بيالقلق، وتيدني الفاعليية الذاتيية، وتجنيب طليب المسياعدة، واسيتخدام اسيتراتيجية تجنبوال

رة، واالنفعيال قدام( بالمثابواإل – األداء)أهداف الدراسة السطحية، والدرجات المنخفضة، بينما ارتبطت 
( قيد ارتبطيت بنيواتج Al-Zghoul, 2006)الزغيول إال أنهيا وبحسيب  ،اإليجيابي، واليدرجات المرتفعية

 سترجاع المتدني للمعرفة.   إستراتيجية الدراسة السطحية، واالسلبية كالسلو  التخريبي واستخدام 
والفشييييييل،  ويعتقييييييد ذوو أهييييييداف اإلتقييييييان ميييييين الطلبيييييية بأهمييييييية الجهييييييد المبييييييذول فييييييي النجيييييياي

(، وتقيييييم أدائهيييم Dweck & Leggett, 1988)اإلنجييياز والتنظييييم اليييذاتي، والتصيييميم عليييى 
الخيييا  فيييي  يييل ميييا يحققونيييه مييين تقيييدم، والرضيييا عييين األداء وبيييذل الجهيييد حتيييى و ن كيييان هناليييك 

 (. Dweck & Elliot, 1983)للفشل إماانية 
رات التيييييي يمتلكونهيييييا، وتقيييييييم بينميييييا يمتييييياز الطلبييييية ذوو أهيييييداف األداء بمخييييياوفهم حيييييول القيييييد

(، Dweck&Leggett,1988)الفشييييييل اآلخييييييرين ألدائهييييييم، ويعتبييييييرون القييييييدرة هييييييي سييييييبب النجيييييياي أو 
ويختيييييييارون المهميييييييات السيييييييهلة التيييييييي تعظيييييييم ليييييييديهم فييييييير  النجييييييياي، ويتجنبيييييييون المهميييييييات التيييييييي 
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ى تظهييييييرهم بمظهيييييير عييييييدم الكفيييييياءة، ويقيمييييييون أنفسييييييهم بالمقارنيييييية بغيييييييرهم، كمييييييا أنهييييييم يميلييييييون إليييييي
 &Dweck)المهمييييات الدافعييييية الخارجييييية، ويبييييدون راضييييين عيييين أنفسييييهم إذا تييييم النجيييياي فييييي 

Elliot, 1983; Urdan, Midgley& Underman, 1998 .) 
 استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا: 

تشير اسيتراتيجيات اليتعلم المينظم ذاتييًا إليى إجيراءات وعملييات يمتلكهيا المتعلميون، وتهيدف إليى 
معلوميييات والمهيييارات، والتيييي ييييرتبي اسيييتخدامها ارتباطيييًا إيجابييييًا باإلنجييياز، والحيييافز، وتيييأخير اقتنييياء ال

 (.Zhang, Karabenick, Maruno,& Lauermann, 2011) األكاديمياإلشباع في المجال 
واليذس اعتبير (، Pintrich)ومن أكثر التصنيفات اسيتخدامًا وأوسيعها انتشيارا هيو تصينيف بنتير 

تيجيات الييتعلم الميينظم ذاتيييًا اسييتراتيجيات خا يية تمايين المييتعلم ميين اسييتخدام عمليييات اسييتخدام اسييترا
ذاتية ينظم من خاللها تعلمه، وبيلة تعلمه، وتشمل استخدامه الستراتيجيات معرفية، واسيتراتيجيات ميا 

منظميية وراء معرفييية، واسييتراتيجيات إدارة مصييادر الييتعلم؛ لتحقيييق أهدافييه التعلمييية، ويتخللهييا إجييراءات 
 .وموجهة ذات خطوات متسلسلة يتضمنها التداخل

 المينظم اليتعلم اسيتراتيجيات (Pintrich & DeGroot, 1990) وديجيروتوقيد  ينف بنتير  
 يلي: ذاتًيا كما

 أوال: االستراتيجيات المعرفية:
وهي مجموعة من الطرق واألسياليب المعرفيية المسيتخدمة فيي فهيم المعلوميات الجدييدة وتيذكرها 

 .( ,2012Bergstra, & KostonsBoer ,)السابقة ا بالمعلومات وربطه
 وتشمل االستراتيجيات المعرفية: 

وتتمثيل فيي قيدرة الطاليب عليى حفيظ الميادة (: Rehearsal strategy) التسدمي اسدتراتيجية  .1
عييين طرييييق تكيييرار تسيييميعها بصيييورة جهريييية أو  يييامتة، وهيييي تيييؤثر عليييى االنتبييياه والعملييييات 

 المعرفة.المتصلة بتحصيل 
وتتمثيييل فيييي إعطييياء أفكيييار ومسيييميات (: strategy Elaboration)التوسدددعة  اسدددتراتيجية .2

مختلفيية ومتعييددة، والبحييث فيييي البنييية المعرفييية السييتخال  معنيييى أو فكييرة واسييتخدام العصيييف 
الذهني في إيجاد البدائل، وهي تسياعد عليى تخيزين المعلوميات فيي اليذاكرة طويلية الميدى واليربي 

 مات. بين المعلو 
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وتتمثيييل فيييي السييلوكات التيييي تتضيييمن (: Organization strategy)التنظددديم  اسدددتراتيجية .3
 اختيار أفكار أساسية في النف، وتلخيصه، واختيار الطريقة لتنظيم األفكار.

وتتمثيل فيي الدرجية التيي يقيرر  (:Critical Thinking strategy(اسدتراتيجة التفكيدر الناقدد .4
رفيية السييابقة علييى المواقييف الجديييدة، وتسيياعد فييي حييل المشيياالت، فيهييا المتعلمييون تطبيييق المع

 والتو ل إلى قرارات ناقدة وتقييمها.
 معرفية: ورا  ما االستراتيجيات :ثانيا 

يشييير مصيييطلح ميييا وراء المعرفيية إليييى االختييييار اإلرادس والييوعي بالعملييييات المعرفيييية والسييييطرة 
 (. Flavell, Miller, & Miller, 1993)ت المشاالعلى آليات التنظيم التي يستخدمها في حل 

 وتشمل االستراتيجيات ما وراء معرفية: 
وتعني قدرة المتعلم على وضع أهداف عامة، وأهداف خا ة، وفق جيدول  التخطيط:استراتيجية  .1

 زمني محدد مخطي له، وةيامه بأنشطة تحقق تلك األهداف.
بة النشاطات التي يقوم بهيا لتحقييق األهيداف، وتعني قدرة المتعلم على مراة المراقبة:استراتيجية  .2

وتسجيلها، وتسجيل النتيائج التيي تو يل إليهيا، وتتمثيل بتركييز االنتبياه فيي أوضياع اليتعلم، وتقيييم 
 الذات الذس يرمي إلى الفهم ومراةبة ذلك الفهم، ومراةبة الصعوبات التي تواجه الطالب.

 ييير القيييوة والضيييعف فيييي التفكيييير، وتقيييويم وتتمثيييل فيييي التعيييرف إليييى عنااسدددتراتيجية التقدددويم:  .3
 وكيف؟ خفقت؟اإلنجازات، وتتضمن أسللة المتعلم لنفسه ذاتيًا مثل: هل حققت الهدف؟، بماذا أ

 ثالًثا: استراتيجيات إدارة مصادر التعلم: 
وهييييي اسييييتراتيجيات تييييدعم المتعلمييييين فييييي إدارة العوامييييل البيلييييية والمييييوارد المتاحيييية، والمصييييادر 

 (. ,Karabenick,& Pintrich,Wolter 2003) الفردداخلية التي تعتبر تحت تصرف الخارجية وال
 وتشمل استراتيجيات إدارة مصادر التعلم: 

وتتضييمن السيييطرة علييى كييل مييا يحييدم حييول المييتعلم أثنيياء الدراسيية إدارة بيئددة الدراسددة ووقتهددا:  .1
  تساعده على الدراسة. والسعي الستقرار العوامل المحيطة، وتوفير جميع عوامل الراحة التي

وتتمثل بتوزيع الجهود المبذولة على المهمات بشال  حيح، إذ هيذه االسيتراتيجية تنظيم الجهد:  .2
مزيجيًا مين التفاعيل بيين المعرفية واليدافع، بحييث يسيتطيع الميتعلم السييطرة عليى جهيده بالزيييادة أو 

  (.2002Ruohotie ,) النقصان
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األقيران الرفياق مصيدرًا هاميًا لليتعلم حييث تحيدم اإلفيادة مين  حيث يعتبيرتعلم األقرا  أو الرفاق:  .3
 جهود اآلخرين بشال متبادل.

 اليزمالء؛ أو المعلميين، أو أسيرته، أفيراد أحيد إليى الميتعلم لجيوء الخارجيدة:المسداعدة  طلدب .4
ييتم تبيادل المفياأيم بحييث  الواجبيات؛ أداء أو التعليميية، الميادة فهيم فيي المسياعدة عليى للحصيول

 ارف وتعديلها، و درا  المتعلم ممن يطلب المساعدة. والمع
 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

يتعييييييييرم المتعلمييييييييون وبشييييييييال مسييييييييتمر تحييييييييت ضييييييييغي األقييييييييران واإلعالنييييييييات التلفزيونييييييييية 
والموسيييييييقى واأللعييييييات الرياضييييييية إلييييييى تعزيييييييز اإلشييييييباع الفييييييورس لر بيييييياتهم، والحصييييييول علييييييى مييييييا 

ييييياة الدينامييييية التييييي تتطلييييب ميييينهم الصييييبر، والمراةبيييية، يريييييدون ميييين الماافيييي ت الفورييييية، فييييي  ييييل الح
وبييييذل الجهييييد؛ إليجيييياد الحلييييول المناسييييبة لبيليييية الييييتعلم و نجييييازهم األكيييياديمي، والتييييي نييييادرًا مييييا تقييييدم 

، وهيييييييذه المفارقيييييية عززهيييييييا المجتميييييييع بتعزييييييييز اإلشيييييييباع (,2008Herndon)فيهييييييا ماافييييييي ت فوريييييييية
تأجيييييييييل اإلشييييييييباع لتحقيييييييييق الكفيييييييياءة  الفييييييييورس، والتييييييييي تعنييييييييي أن الطلبيييييييية غييييييييير قييييييييادرين علييييييييى

 (.2005Seligman, & Duckworth ,األكاديمية)
وخييييالل عمييييل الباحييييث مرشييييدًا تربويييييًا فييييي المييييدارس، لييييوحظ أن هنالييييك تخبطييييًا وعييييدم وعييييي 

نيييييًا بيييييالخرو  إليييييى حصييييية رياضييييية أو اليييييدى الطلبييييية عنيييييد قيييييرع جيييييرس انتهييييياء الحصييييية الدراسيييييية إذ
بهم خييييييار  الحقائييييييب، متلهفييييييين للخييييييرو ، غييييييير واعييييييين اسييييييتراحة، ويتركييييييون خلفهييييييم أقالمهييييييم وكتيييييي

لمتطلبييييات الحصييييية التييييي تليهيييييا، أو االسيييييتعداد الختبييييار تحصييييييلي ينتظيييييرهم بعييييد ذليييييك، حتيييييى و ن 
نييييبههم أحييييد المعلمييييين إلييييى ضييييرورة االهتمييييام بةكمييييال الواجييييب أو التركيييييز فييييي التعليمييييات المعطيييياة 

 إليهم.
ليييييى الو يييييائف واألعميييييال، بميييييا فيييييي وتعتبييييير هيييييذه السيييييلوكات سيييييمة شخصيييييية ذات تيييييأثير ع

ذليييييك الو يييييائف االجتماعييييييية والعاطميييييية والعقليييييية والمعرفييييييية والسيييييلوكية، وهيييييذه السييييييمة غالبيييييًا مييييييا 
تكيييون فيييي حالييية  يييراع مييييع تأجييييل اإلشيييباع، وبالتيييالي  يييراع مييييع اليييتعلم األكييياديمي، وهيييذا يشييييال 

بعييييييييييييد العائقيييييييييييًا للطلبييييييييييية فيييييييييييي سيييييييييييعيهم إليييييييييييى تحقييييييييييييق أهيييييييييييدافهم التعليميييييييييييية عليييييييييييى الميييييييييييدى 
(2003Spinella&Miley,.) 

وسييييياون المجتمييييع مختلفييييًا وأقييييل تحضييييرًا إذا كييييان أفييييراده غييييير قييييادرين علييييى تأجيييييل إشييييباع 
(، فقييييييدرة الييييييتحام بالجهيييييد والييييييدوافع السييييييلوكية Mischel,1974األميييييور المفروضيييييية علييييييى ذواتهيييييم)
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يم الييييذاتي والر بييييات والعواطييييف هييييي السييييمة األساسييييية للييييذات، وهييييذه العملييييية هييييي جييييزء ميييين التنظيييي
 (.Tice, Bratslavsky & Baumeister, 2001)اإلشباع يطلق عليها تأجيل 

أن يشييييييعر المتعلميييييون بالكفيييييياءة الذاتيييييية فيمييييييا يتعليييييق بقييييييدرتهم عليييييى تحقيييييييق النتييييييائج يجيييييب 
الالحقيييية. وبوجييييود الكفيييياءة الذاتييييية، فييييةن الطلبيييية سييييوف ينهماييييون فييييي سييييلو  موجييييه نحييييو الهييييدف، 

يع فييييي تحقيييييق تلييييك الفيييير  وسيييييؤجلون إشييييباعها، وبالتييييالي فييييةن وبالتييييالي ليييين يرضييييوا بشييييال سيييير 
المسيييييييييييتقبل مسيييييييييييتوى عالييييييييييييًا مييييييييييين الكفييييييييييياءة الذاتيييييييييييية هيييييييييييو شيييييييييييرط لتأجييييييييييييل اإلشيييييييييييباع فيييييييييييي 

1966)Mischel,(.   
وبما أن القدرة على تأجيل اإلشباع األكاديمي تتوسيي العالقية بيين ضيبي اليذات والكفياءة الذاتيية 

ُيصيار إليى تحسيين ، فةنه (,1008Mischel)أخرى و  من جهة من جهة، والهدف بعيد المدى والسل
ضبي الذات وزيادة الوعي لدى الطلبة؛ من أجل تحسين القدرة على تأجييل اإلشيباع، وبالتيالي سييحقق 

 من خاللها الطلبة األهداف بعيدة المدى.
 فيييييي ضيييييوء ميييييا يشيييييير إلييييييه األدت التربيييييوس فيييييي مجيييييال اليييييتعلم المييييينظم ذاتييييييًا واسيييييتراتيجياتهو 

التييييي يييييرتبي اسييييتخدامها ارتباطييييًا إيجابيييييًا بالفعالييييية الذاتييييية، والييييدافع، وتييييأخير اإلشييييباع فييييي المجييييال 
وتزيييييييييييد ميييييييييين كفيييييييييياءة (. Zhang,Karabenick,Maruno,&Lauermann,2011)األكيييييييييياديمي 

تحيييييييياول فيييييييةن هيييييييذه الدراسييييييية  ،(Pintrich,2000) النتيييييييائجالفيييييييرد الذاتيييييييية وقدرتيييييييه فيييييييي تحقييييييييق 
 اآلتية: اإلجابة عن األسللة

ما أثر برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتييًا فيي تأجييل اإلشيباع فيي المجيال  .1
 األكاديمي؟ 

مييييييا أثيييييير برنييييييامج تييييييدريبي قييييييائم علييييييى اسييييييتراتيجيات الييييييتعلم الميييييينظم ذاتيييييييًا فييييييي التوجهييييييات  .2
 الهدفية؟

 أهمية الدراسة: 
 جانبين: منتأتي أهمية الدراسة 

 : األهمية النظرية
وتتمثييل بمييا ستضيييفه الدراسيية إلييى الماتبيية العربييية ميين معرفيية حييول اسييتراتيجيات الييتعلم الميينظم 
ذاتيًا، وتأجيل اإلشباع في المجال األكاديمي، والتوجهات الهدفيية، لميا لهيا مين مين آثيار إيجابيية عليى 



 .9102، الثالثعدد الاألردنية، المجلد الرابع، مجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

622 

 

ليب الضييبي ضييبي الييذات، وزيييادة كفيياءة الطلبيية، والنهييوم بمسييتوى إدراكهييم، ووعيييهم لممارسيية أسييا
 المعرفي والسلوكي، واالنهما  بالمهمات والمواقف التعليمية لتحسين النتاجات وتحقيق األهداف. 

 األهمية التطبيقية: 
وتتمثل في الكشيف عين أثير التيدريب عليى اسيتراتيجيات اليتعلم المينظم ذاتييًا فيي كيل مين تأجييل 

د برنيامج قيائم علييى اسيتراتيجيات الييتعلم اإلشيباع األكياديمي والتوجهييات الهدفيية، وذليك ميين خيالل إعييدا
 &Bembenutty)المنظم ذاتيًا، ومقياس تأجيل اإلشباع في المجيال األكياديمي لبيمبنيوتي وكارابينييك

1998Karabenick,)(ومقييييياس التوجهييييات الهدفييييية ألبييييو غييييزال والحمييييورس والعجلييييوني ،Abu 
Ajlouni, 2013-Hamouri, & Al-, AlGhazalول المسيتفيدين منهيا فيي (، ووضيعها فيي متنيا

المسيييتقبل، كميييا يماييين للمعنييييين بالعمليييية التربويييية االسيييتفادة مييين نتائجهيييا بةعيييادة النظييير فيييي العمليييية 
وتبنيييي  ،التربويييية وطيييرق تدريسيييها تضيييمينها كيييل ميييا يسييياعد الطلبييية عليييى تأجييييل اإلشيييباع األكييياديمي

 ظم ذاتيًا.توجهات هدفيية تكييمية من خالل تو يف استراتيجيات التعلم المن
 أهداف الدراسة: 

تهييدف الدراسيية الحالييية الكشييف عيين أثيير برنييامج تييدريبي علييى اسييتراتيجيات الييتعلم الميينظم ذاتيييًا 
علييى تأجيييل اإلشييباع فييي المجييال األكيياديمي والتوجهييات الهدفييية، كمييا تهييدف إلييى تماييين الطلبيية ميين 

لتيي سيتؤثر إيجابيًا عليى الطلبية، وانتقيال أثير امتال  استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا وتنميتها لديهم، وا
 التعلم لديهم.

 مصطلحات الدراسة:
إجييراءات وعمليييات يمتلكهييا المتعلمييون تهييدف إلييى اقتنيياء  اسددتراتيجيات الددتعلم المددنظم ذاتيددًا:

المعلومات والمهارات، والتي يرتبي استخدامها ارتباطًا إيجابيًا باإلنجاز، والحيافز، وتيأخير اإلشيباع فيي 
 (Zhang, Karabenick, Maruno,& Lauermann, 2011) األكاديميلمجال ا

هيو تأجييل الطلبية لفير  ونشياطات متاحية ومحببية إلييهم مين أجيل  تأجيل اإلشباع األكداديمي:
 & Bembenutty) الميدىمتابعية أهيداف أكاديميية هامية وذات ةيمية، والتيي غالبيًا ميا تكيون بعييدة 

Karabenick,1998 .) جة التي يحصل عليها الطالب عليى مقيياس تأجييل اإلشيباع فيي ويقاس بالدر
 المجال األكاديمي. 
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ميين المعتقييدات والوجيدانيات والر بييات والتفسيييرات التييي تبييين القصييد  نظييام الهدفيددة:التوجهددات 
. وتقياس بالدرجية (Ames, 1992) بةقيداممين السيلو ، وتتمثيل بالمشياركة باألنشيطة واالسيتجابة لهيا 

 ها الطالب على مقياس التوجهات الهدفية.التي يحصل علي
 حدود الدراسة ومحدداتها: 

مدينية  اقتصرت الدراسة على عينة من طلبة الصف الثامن فيحدود بشرية ومكانية وزمانية: 
 .2316 -.231إربد خالل الفصل الدراسي الثاني من العام 

 محددات الدراسة: 
لى اسيتراتيجيات اليتعلم المينظم ذاتييًا فيي تأجييل اقتصرت الدراسة على أثر برنامج تدريبي قائم ع

اإلشييباع األكيياديمي والتوجهييات الهدفييية، كمييا اقتصييرت علييى بنيياء برنييامج تييدريبي علييى اسييتراتيجيات 
الييتعلم الميينظم ذاتيييًا و عييداد أنشييطة خا يية بيييه، وتعريييب واسييتخدام مقييياس تأجيييل اإلشييباع المعرفيييي 

(، واستخدام مقيياس التوجهيات الهدفيية Bembenutty&Karabenick,1998)وكارابينيك لبيمبنوتي 
 .(,.2013Abu Ghazal et al) وآخرون الثالثي ألبو غزال 
 الدراسات السابقة: 

( Ghanizadeh & Mohammadzadeh,2015)زاده هييدفت دراسيية غيياني زاده  محمييد 
مدينية كيرزاس فيي الكشف عن العالقة بين التعلم الذاتي وتوجهات األهداف ليدى الطلبية الجيامعين فيي 

( طالبيييًا جامعييييًا طب يييق علييييهم اسيييتبيان سيييمة التنظييييم اليييذاتي 1.تكونيييت عينييية الدراسييية مييين)و  ،إييييران
وقد كشفت النتيائج عين وجيود عالقية كبييرة بيين التنظييم اليذاتي وتوجهيات  ،واستبيان توجهات األهداف

 األداء.  اإلتقان، كما كشفت عن وجود عالقة كبيرة بين التنظيم الذاتي وتوجهات 
( دراسية هيدفت Arabzadeh,Kadivar& Dlavar, 2012وأجرى أرات زاده وكاديفار ودلفار)

التعرف إلى أثر تدريس استراتيجية في اليتعلم المينظم ذاتييًا عليى تأجييل اإلشيباع األكياديمي ليدى طلبية 
المرحلييية  ( طالبيييًا مييين طلبييية33المرحليية الثانويييية فيييي مدينييية كيييرا  فيييي إييييران، ليييدى عينييية ماونييية مييين)

الثانوييية، تييم تييوزيعهم إلييى مجمييوعتين تجريبييية وضييابطة، وقييد كشييفت النتييائج وجييود فييروق ذات دالليية 
إحصييائية فييي تأجيييل اإلشييباع األكيياديمي لصييالح المجموعيية التجريبييية، وهييذا يييدل علييى أن اسييتخدام 

 .استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا يزيد من القدرة على تأجيل اإلشباع األكاديمي
( العالقية بيين مهيارات التفكيير Anneke, & France, 2008)وفيرانس وتناوليت دراسية أنكيي 

وقيييد تكونيييت عينييية الدراسييية  ،ميييا وراء معرفيييي وتوجهيييات هيييدف اإلنجييياز ليييدى طلبييية جامعييية أمسيييتردام
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وقييد أ هييرت نتييائج الدراسيية وجييود  ،( طالبييًا وطالبيية طبييق عليييهم مقييياس التوجهييات الهدفييية032ميين)
 ، وأداء إقدام(.إقدام-إتقان)األهداف ن مهارات التفكير الما وراء معرفي وبين توجهات ارتباط بي

( التعرف إلى العالقة بين Coutinho, & Neuman, 2008)ونيومان وهدفت دراسة كوتنهو 
( طالبييًا وطالبيية ميين طلبيية 820مهييارات التفكييير مييا وراء معرفييي وتوجهييات األهييداف، علييى عينيية ميين)

وقيد خرجييت النتييائج بيأن التوجهييات الهدفييية جميعهيا ارتبطييت ارتباطييًا موجبييًا  ،األمريايييةجامعية الينييوس 
 مع مهارات التفكير ما وراء المعرفي لدى الطلبة.

دراسة كان من بين أهدافها الكشف عن العالقة بين  (Bembenutty,2007) بيمبنوتيوأجرى 
( طالبيًا 584تكونيت عينية الدراسية مين)و  ،اتيياً تأجيل اإلشيباع األكياديمي واسيتراتيجيات اليتعلم المينظم ذ

إنييام( مسييجلين فييي مسيياق مقدميية فييي علييم اليينفس فييي جامعيية  213ذكييور، و 184) جامعييياً وطالبيية 
الوسي الغربي من الواليات المتحدة، كشفت نتائج الدراسة عن عالقة موجبة دالة إحصائيا بيين تأجييل 

ع والتنظييم والتوسيعة والتفكيير الناقيد واسيتراتيجات ميا اإلشباع األكياديمي وكيل مين اسيتراتيجيات التسيمي
 وراء المعرفة وطلب المساعدة و دارة الوقت.

بدراسية كيان ميين بيين أهيدافها التعييرف إليى العالقيية  (Bembenutty,2001) بيمبنييوتيكميا قيام 
 82) جامعيياً ( طالبيًا وطالبية 132بين تأجيل اإلشيباع األكياديمي والتوجهيات الهدفيية، عليى عينية مين)

أ هيرت النتيائج وجيود ارتبياط موجيب و  ،( مشاركين في دورات الرياضيات الجامعييةطالباً  43وطالبة، 
 كبير بين التوجه هدف اإلتقان وتأجيل اإلشباع األكاديمي.

 التعقيب على الدراسات السابقة: 
اتييًا فيي تأجييل تناولت الدراسة الحالية أثر برنامج تدريبي قائم على اسيتراتيجيات اليتعلم المينظم ذ

اإلشيييباع األكييياديمي والتوجهيييات الهدفيييية، وهيييذا ميييا يميزهيييا عييين الدراسيييات السيييابقة، إذ هيييدفت معظيييم 
الدراسييات السييابقة إلييى كشييف العالقيية اإلرتباطييية بييين المتغيييرات، باسييتثناء دراسيية أرات زاده وكاديفييار 

سييتراتيجية اتييدريس أثيير ف تعيير  ( التييي هييدفت إلييى Arabzadeh,Kadivar&Dlavar,2012ودلفييار)
وعليييه فييةن الدراسيية الحالييية تتميييز بأ ييالة  ،فييي الييتعلم الميينظم ذاتيييًا علييى تأجيييل اإلشييباع األكيياديمي

موضوعها وأهميته إذا ما أضفنا إلى ذلك أن موضوعها لم يتم تناوله في البيلة العربيية واألردنيية، وليم 
ى درجيية ميين األهمييية فييي العملييية التعليمييية يييتم تنيياول األثيير علييى متغيراتهييا، وبييأن هييذه المتغيييرات عليي

 والتربوية وتطويرها، وهذا ما برر إجراء هذه الدراسة وأهميتها.
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  :منهجية الدراسة
اسيييتخدمت الدراسييية المييينهج شيييبه التجريبيييي؛ إذ حاوليييت الكشيييف عييين أثييير برنيييامج تيييدريبي قيييائم 

األكياديمي والتوجهيات الهدفيية ليدى اسيتراتيجيات اليتعلم المينظم ذاتييًا عليى تأجييل اإلشيباع فيي المجيال 
 طلبة الصف الثامن.

 عينة الدراسة:
( طالبيًا مين طلبية الصيف الثيامن األساسيي، مين مدرسية عمير بين 86تكونت عينة الدراسية مين)

الخطيات األساسييية للبنيين، إحييدى ميدارس لييواء الكيورة فييي مدينية إربييد تيم اختيييارهم بالطريقية المتيسييرة، 
( شييعب ميين الصييف الثييامن فييي المدرسييية 4تجريبييية وضييابطة( مييين أ ييل))شييعبتين وقييد تييم اختيييار 

( طالبًا، فيميا بليغ عيدد أفيراد المجموعية 53بالطريقة العشوائية، وقد بلغ عدد أفراد المجموعة التجريبية)
   ( طالبًا.55الضابطة)

 أدوات الدراسة:
 لتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام اآلتي: 

 أواًل: البرنامج التدريبي: 
( جلسيية تدريبييية، قيائم علييى اسييتراتيجيات الييتعلم الميينظم 23تيم إعييداد برنييامج تييدريبي مايون ميين)

، واليذس اعتبير اسيتخدام (Pintrich & DeGroot, 1990)وديجيروت بنتير  ذاتييًا حسيب تصينيف 
استراتيجيات اليتعلم المينظم ذاتييًا اسيتراتيجيات خا ية تماين الميتعلم مين اسيتخدام عملييات ذاتيية يينظم 

اسيييتراتيجيات معرفيييية، واسيييتراتيجيات ميييا وراء معرفيييية، )وتشيييمل ن خاللهيييا تعلميييه، وبيلييية تعلميييه، مييي
واسيييتراتيجيات إدارة الميييوارد(، ويتخللهيييا إجيييراءات منظمييية وموجهييية ذات خطيييوات متسلسيييلة يتضيييمنها 

 التداخل.
أجيل ( محامين من المختصين بعلم النفس التربيوس مين 3وقد تم عرم البرنامج التدريبي على)

إبداء مالحظاتهم من حيث مناسبة الجلسات، ومحتواها، واألنشطة المسياندة، و جيراء أس تعيديل يرونيه 
 مناسبًا سواء كان بالحذف أو اإلضافة.

 ثانيًا: مقياس التوجهات الهدفية:
 Abu Ghazal) وآخيرون استخدم في الدراسة مقياس التوجهات الهدفية الذس طيوره أبيو غيزال 

et al., 2013) ،(عبارة موزعة على ثالثة أبعياد فرعيية وهيي: 21والذس تكون بصورته النهائية من )
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( عبييييارات(، 0(، وتكييييون ميييين)إقييييدام-أداء )أهييييداف ( عبييييارات(، و .ميييين) ت، وتكونيييياإلتقييييان)أهييييداف 
 ( عبارات(.3و)أهداف أداء ي تجنب، وتكون من)

 صدق المقياس:  
بعيرم  (Abu Ghazal et al., 2013) وآخيرون للتحقق من الصدق الظاهرس قام أبو غيزال 

( عبييارة علييى خمسيية محامييين مختصييين فييي علييم اليينفس 23المقييياس بصييورته األولييية الماونيية ميين)
التربوس في جامعة اليرمو  لتحديد مدى سالمة الفقرات، ومدى انتمائها للبعيد اليذس تنتميي إلييه، وبعيد 

وقييد تحقييق أبييو غييزال وآخييرون ميين  ،( فقييرة21( فقييرات ليصييبح المقييياس ماونييًا ميين)4ذلييك تييم حييذف)
الصيدق العيياملي باسيتخدام التحليييل العياملي تبعييًا لطريقيية الماونيات األساسييية، وأجيرس التييدوير بطريقيية 
يين أساسييين هميا: أن يايون تشيبع العاميل اليذس  التدوير المائل، وقيد اختييرت العبيارات فيي ضيوء محا 

(، وقيد انطبييق 3.4ى أس عامييل آخير أقيل ميين)(، وأن يايون تشييبع العبيارة علي3.4تنتميي ليه أكثيير مين)
 ( عبارة.21هذان المحاان على)

( طالبيييييًا مييييين 23وفيييييي هيييييذه الدراسييييية تيييييم تطبييييييق المقيييييياس عليييييى عينييييية اسيييييتطالعية قوامهيييييا)
خييييار  عينيييية الدراسيييية، وتييييم حسييييات معييييامالت االرتبيييياط بييييين درجيييية كييييل فقييييرة مييييع الدرجيييية الكلييييية 
للمجييييال الييييذس تنتمييييي إليييييه الفقييييرة، وتراوحييييت االرتباطييييات بييييين فقييييرات األداة ومجيييياالت الدراسيييية مييييا 

 (.3.08-3.53بين )
 بات المقياس:ث

تييييييم  اسييييييتخدام طييييييريقتين للتحقييييييق ميييييين ثبييييييات أداة الدراسيييييية، الطريقيييييية األولييييييى هييييييي االختبييييييار 
والطريقييييية الثانيييييية هيييييي حسيييييات معاميييييل كرونبيييييا  ألفيييييا لفقيييييرات (، Test-Retest)و عيييييادة االختبيييييار

( طالبييييييًا بفييييييارق 23االسيييييتبانة. حيييييييث تيييييم فييييييي األولييييييى تطبييييييق األداة علييييييى العينيييييية االسيييييتطالعية)
معاميييييل ثبيييييات االسيييييتقرار( بيييييين )بيرسيييييون مدتيييييه أسيييييبوعان، وتيييييم حسيييييات معاميييييل االرتبييييياط زمنيييييي 

كميييييا تيييييم فيييييي الطريقييييية الثانيييييية حسيييييات معاميييييل ثبيييييات االتسييييياق اليييييداخلي، وقيييييد تيييييراوي  ،التطبيقيييييين
(، فييييييي حييييييين تيييييييراوي معامييييييل ثبييييييات اإلعيييييييادة 3.686 -2..3)بيييييييين معامييييييل الثبييييييات للمجيييييياالت 

 نتائج ثبات مقبولة لتحقيق أهداف الدراسة. (، وهي3.643 -01..3للمجاالت بين)
 تصحيح المقياس: 

 تميييييييت( فقيييييييرة، موزعييييييية عليييييييى ثالثييييييية أبعييييييياد، 21تكيييييييون المقيييييييياس بصيييييييورته النهائيييييييية مييييييين)
يجيييييات عليهيييييا مييييين و ( تحيييييت إحيييييدى اليييييدرجات، Xاإلجابييييية عليييييى فقيييييرات المقيييييياس بوضيييييع إشيييييارة)
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طة، ومنخفضيييية، ومنخفضيييية خييييالل مييييدر   لياييييرت الخماسييييي، بدرجيييية كبيييييرة جييييدًا، وكبيييييرة، ومتوسيييي
جييييييدًا. وقييييييد تييييييم االعتميييييياد للحاييييييم علييييييى األوسييييييي الحسييييييابية علييييييى التصيييييينيف التييييييالي: المتوسييييييي 

( درجييييييية 5.88 – 2.54)الحسيييييييابي ( درجييييييية منخفضييييييية، والمتوسيييييييي 2.55أقيييييييل مييييييين )الحسيييييييابي 
 ( درجة مرتفعة.3- .5.8)الحسابي متوسطة، والمتوسي 

 كاديمي: ثالثًا: مقياس تأجيل اإلشباع في المجال األ 
وكارابينييييييييييييك تيييييييييييم اسيييييييييييتخدام مقيييييييييييياس تأجييييييييييييل اإلشيييييييييييباع فيييييييييييي األكييييييييييياديمي لبيمبنيييييييييييوتي 

(Bembenutty&Karabenick,1998تيييييييييم عرضييييييييييه عليييييييييي ،) ( ميييييييييين المختصييييييييييين باللغيييييييييية 2)ى
 اإلنجليزية بقصد تعريبه، و عادة ترجمته إلى اللغة العربية؛ للتأكد من  حة الترجمة.

 صدق المقياس:
( محامييييين مختصييييين فييييي علييييم 3س تييييم عييييرم المقييييياس علييييى)للتأكييييد ميييين الصييييدق الظيييياهر  

الييييينفس التربيييييوس واألخيييييذ بمالحظييييياتهم وتعيييييديالتهم مييييين حييييييث ميييييدى  يييييالحية الصيييييياغة اللغويييييية، 
و جيييييييراء أس تعيييييييديالت يرونهيييييييا مناسيييييييبة، وقيييييييد اقتصيييييييرت مالحظييييييياتهم عليييييييى بعييييييي  التعيييييييديالت 

 اللغوية البسيطة. 
 ثبات المقياس:

قتين للتحقييييق ميييين ثبييييات المقييييياس: الطريقيييية األولييييى هييييي فييييي هييييذه الدراسيييية تييييم اسييييتخدام طييييري
(، والطريقيييييية الثانيييييية هييييييي حسييييييات معامييييييل كرونبييييييا  Test-Retest)االختبييييييار االختبيييييار و عييييييادة 

حيييييييييث تييييييييم فييييييييي الطريقيييييييية األولييييييييى تطبيييييييييق االسييييييييتبانة علييييييييى العينيييييييية  ،ألفييييييييا لفقييييييييرات االسييييييييتبانة
ت معاميييييل االرتبييييياط بيرسيييييون ( طالبيييييًا بفيييييارق زمنيييييي مدتيييييه أسييييبوعان وتيييييم حسيييييا23االسييييتطالعية )

)معاميييييل ثبيييييات االسيييييتقرار( بيييييين التطبيقيييييين. كميييييا تيييييم فيييييي الطريقييييية الثانيييييية حسيييييات معاميييييل ثبيييييات 
االتسيييييييياق الييييييييداخلي ميييييييين خييييييييالل معامييييييييل ألفييييييييا كرونبييييييييا ، وقييييييييد بلييييييييغ معامييييييييل ثبييييييييات االتسيييييييياق 

(. ونتييييييائج الثبييييييات هييييييذه مقبوليييييية 3.64( فييييييي حييييييين بلييييييغ معامييييييل ثبيييييات اإلعييييييادة )3.64اليييييداخلي)
 (. 1يق أهداف هذه الدراسة كما هو في الجدول)لتحق

(: معامالت ثبات االتساق الداخلي" كرونباخ ألفا " وثبات اإلعادة لمقياس التوجهات الهدفية 1جدول)
 للعينة االستطالعية

 ثبات اإلعادة ثبات االتساق الداخلي األبعاد
 01..3 20..3 أهداف اإلتقان

 3.643 3.686 إقدام- أداء أهداف
 3.622 3.653 تجنب-أداء هدافأ 
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 تصحيح المقياس: 
( مواقييييييف افتراضييييييية، 13يتييييييألف مقييييييياس تأجيييييييل اإلشييييييباع فييييييي المجييييييال األكيييييياديمي ميييييين) 

وكيييييل موقيييييف يتكيييييون مييييين عبيييييارتين، تمثيييييل العبيييييارة األوليييييى قيييييدرة الطاليييييب عليييييى تأجييييييل اإلشيييييباع 
، ويختييييييار الطالييييييب األكييييياديمي، فيمييييييا تمثييييييل العبيييييارة الثانييييييية نقييييييف القيييييدرة علييييييى تأجيييييييل اإلشيييييباع

بالتأكييييييد سيييييأختار أ، احتميييييال )ربييييياعي إحيييييداهما، بحييييييث تكيييييون اإلجابييييية عليييييى مقيييييياس ذو تقيييييدير 
 (.  4-1احتمال سأختار ت، بالتأكيد سأختار ت(. تعطى لها درجات من) أ،سأختار 

ولتفسيييييير اليييييدرجات تيييييم االعتمييييياد عليييييى التصييييينيف اآلتيييييي للحايييييم عليييييى األوسيييييي الحسيييييابية: 
( درجييييييية 2.00 – 2)الحسيييييييابي ( درجييييييية منخفضيييييية، والمتوسيييييييي 1.00 – 1)الحسيييييييابي المتوسييييييي 

 ( درجة مرتفعة.5.00 – 5)الحسابي متوسطة، والمتوسي 
 تكافؤ المجموعات على مقياس تأجيل اإلشباع:   

الضيابطة والتجريبيية( عليى مقييياس تأجييل اإلشيباع األكيياديمي، )المجموعييات للتحقيق مين تكيافؤ 
سييابية واالنحرافييات المعيارييية علييى االختبييار القبلييي حسييب المجموعيية ثييم تييم اسييتخرا  المتوسييطات الح

 ( التالي:2استخدام اختبار )ت( كما في الجدول)
 نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة لألدا  القبلي على مقياس تأجيل اإلشباع األكاديمي (:2جدول)

المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
لداللة ا قيمة ت المعياري 

 اإلحصائية
 5103. 2.47 35 تجريبية 5053. 6723. 4753. 2.55 33 ضابطة

( نتييائج اختبيياراتا لييلداء القبلييي علييى مقييياس تأجيييل اإلشييباع لبيييان الفييروق 2يظهيير الجييدول)
الدالييية إحصيييائيًا بييييين المتوسيييطات الحسيييابية، حيييييث أ هيييرت النتيييائج عييييدم وجيييود فيييروق ذات دالليييية 

س تأجييل اإلشيباع فيي االختبيار القبليي تعيزى إليى المجموعية، وبالتيالي فيةن هنيا  إحصيائية عليى مقييا
 تكافؤا في عالمات الطلبة على االختبار القبلي لكل من المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية. 

 تكافؤ المجموعات على مقياس التوجهات الهدفية:   
عليييى مقيييياس التوجهيييات الهدفيييية فيييي للتحقيييق مييين تكيييافؤ المجموعيييات )الضيييابطة والتجريبيييية( 

المجييال األكيياديمي، تييم اسييتخرا  المتوسييطات الحسييابية واالنحرافييات المعيارييية علييى االختبييار القبلييي 
 (:5حسب المجموعة كما في الجدول)
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لمجاالت مقياس التوجهات الهدفية على  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية3جدول)
 جموعة الضابطة والتجريبيةللم التطبيق)القبلي(

 العدد  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجموعة المجاالت
 33 600. 3.63 ضابطة اإلتقان أهداف

 35 708. 3.30 تجريبية
 33 721. 3.71 ضابطة إقدام- أداء أهداف

 35 727. 3.71 تجريبية
 33 950. 3.02 ضابطة تجنب-أداء أهداف

 35 610. 3.27 تجريبية
( أن هنييييا  تباينييييًا  اهريييييًا للمتوسييييطات الحسييييابية علييييى حسييييب المجموعيييية 5يظهيييير الجييييدول)

لالختبييار القبلييي، ولبيييان الفييروق الداليية إحصييائيًا بييين هييذه المتوسييطات الحسييابية تييم اسييتخدام اختبييار 
 (:4، كما في الجدول)MANOVAتحليل التباين المتعدد 

( لمقياس التوجهات الهدفية)القبلي( على حسب Manovaد)(: نتائج تحليل التباين المتعد4جدول)
 المجموعة )ضابطة، تجريبية(

مجموع  المتغير التاب  المصدر
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 االحصائية
 المجموعة

Hotelling's trace 
value=.099 
Sig.=.108 

 0513. 4.383 1.896 1 1.896 اإلتقان أهداف
 9893. 000. 0.000 1 000. إقدام- أداء أهداف
 1983. 1.689 1.062 1 1.062 تجنب-أداء أهداف

   4333. 66 28.547 اإلتقان أهداف الخطأ
   5253. 66 34.618 إقدام- أداء أهداف 
   6293. 66 41.507 تجنب-أداء أهداف 

    68 844.551 اإلتقان أهداف المجموع
    68 970.148 إقدام- أداء أهداف 
    68 718.560 تجنب-أداء أهداف 

    67 30.443 اإلتقان أهداف المجموع المعدل
    67 34.618 إقدام- أداء أهداف 
    67 42.569 تجنب-أداء أهداف 

( عييدم وجيود فييروق ذات دالليية إحصيائية علييى مجياالت مقييياس التوجهييات 4يتبيين ميين الجيدول)
بلييي تعييزى إلييى المجموعيية، وبالتييالي فييةن هنييا  تكييافؤًا فييي عالمييات الطلبيية علييى االختبييار القالهدفييية 

 على االختبار القبلي لكل من المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية.
 إجرا ات الدراسة: 

 بعد التحقق من دالالت  دق وثبات أدوات الدراسة تم اآلتي: 
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األكيييياديمي، ومقييييياس التوجهييييات تأجيييييل اإلشييييباع فييييي المجييييال  مقييييياس)الدراسيييية تطبيييييق أدوات  .1
الهدفييية( علييى طلبيية المجمييوعتين التجريبييية والضييابطة تطبيقييًا قبليييًا، علمييًا بييأن عييدد أفييراد عينيية 

األفييراد ( أفييراد عيين االختبييار، حيييث كييان عييدد 3( نظييرًا لايييات)86الدراسيية فييي االختبييار القبلييي)
 ضابطة(. 55تجريبية،  53)

 نظريًا وعمليًا(.)ذاتيًا لى برنامج استراتيجيات التعلم المنظم تدريب طلبة المجموعة التجريبية ع .2
تأجيييييل اإلشييييباع فييييي المجييييال األكيييياديمي، ومقييييياس التوجهييييات  مقييييياس)الدراسيييية تطبيييييق أدوات  .5

 الهدفية( على طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة تطبيقًا بعديًا.
ى الحاسيييوت ميييين أجيييل معالجتهييييا م تفريييييغ اإلجابيييات، و دخييييال البيانيييات إلييييثيييجميييع االسييييتبيانات  .4

 (.SPSSإحصائيًا باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية)
 استخرا  النتائج وتفسيرها ومناقشتها، والخرو  بالتو يات الالزمة.    .3

 متغيرات الدراسة:
 اشتملت الدراسة على: 

 المتغير المستقل:  .1
سيييييتراتيجيات المعرفييييييية، برنيييييامج تيييييدريبي قييييييائم عليييييى اسييييييتراتيجيات اليييييتعلم المييييينظم ذاتيييييييًا )اال

 واالستراتيجيات ما وراء معرفية، واستراتيجيات إدارة الموارد(. 
 المتغيرات التابعة:  .2

 .تأجيل اإلشباع األكاديمي 
  تجنب(.-، أهداف األداءإقدام-األداءأهداف اإلتقان، أهداف )الهدفية التوجهات 

 تصميم الدراسة: 
المجموعيييات القائميييية )التجريبييييي لدراسيييية شيييبه لتحقييييق أهيييداف الدراسيييية، تيييم اسييييتخدام تصيييميم ا

تأجيييييل اإلشييييباع )للمقيييياييس بمجمييييوعتين: مجموعيييية تجريبييييية، ومجموعيييية ضييييابطة(، وتطبيييييق قبلييييي 
األكيييياديمي، والتوجهييييات الهدفييييية( للمجمييييوعتين التجريبييييية والضييييابطة، وميييين ثييييم تعييييري  المجموعيييية 

الضييابطة دون تييدريب، وتييم بعييدها إجييراء البرنييامج التييدريبي(، وتركييت المجموعيية )للمعالجيية التجريبييية 
 ةياس بعدس للمقاييس على المجموعتين بحسب التصميم:

2O X 1O Group1: 
2O 1 دO Group2: 
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 حيث تمثل:
Group1: .المجموعة التجريبية 
Group2: .المجموعة الضابطة 

1O: .القياس القبلي 
X: .)المعالجة)البرنامج التدريبي 
2O: .القياس البعدس 
 لجات اإلحصائية المستخدمة: المعا

لتحلييل بيانييات الدراسيية، تييم حسييات األوسيياط الحسيابية واالنحرافييات المعيارييية، كمييا تييم اسييتخدام 
(؛ إليجيياد الفييروق بييين األوسيياط الحسييابية للمجمييوعتين التجريبييية MANOVAتحليييل التبيياين المتعييدد)

(؛ واسييتخدام تحليييل ANOVAألحيادس)والضيابطة علييى المقيياس القبلييي، وتييم اسيتخدام تحليييل التبيياين ا
 (. ANCOVAالتباين المصاحب)

 :نتائج الدراسة
 أواًل: نتائج السؤال األول، وينص هذا السؤال على:

 ما أثر برنامج تدريبي قائم على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا في تأجيل اإلشباع األكاديمي؟
سيييابية واالنحرافيييات المعياريييية لمقيييياس لإلجابييية عييين هيييذا السيييؤال تيييم اسيييتخرا  المتوسيييطات الح

الضييابطة، التجريبييية( علييى االختبييار البعييدس، وتييم )المجمييوعتين تأجيييل اإلشييباع األكيياديمي لكييل ميين 
لمقييياس تأجيييل  ANCOVA المصيياحبمربييع ايتييا( باسييتخدام تحليييل التبيياين )األثيير حسييات حجييم 

ختبييار البعييدس، كمييا هييو مبييين فييي اإلشييباع األكيياديمي حسييب المجموعيية )ضييابطة، تجريبييية( علييى اال
 (:  3الجدول)
لمقياس تأجيل اإلشباع األكاديمي حسب المجموعة  (ANCOVA) (: تحليل التباين المصاحب5جدول )

 )ضابطة، تجريبية( على االختبار البعدي
مجموع  المصدر

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 حجم األثر
 تامرب  إي

 273. 000. 24.771 8.459 1 8.459 االختبار
    341. 66 22.539 الخطأ
     68 628.090 المجموع

     67 30.998 المجموع المعدل
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عليييى  (=0.05)( وجيييود فيييروق ذات داللييية إحصيييائية عنيييد مسيييتوى الداللييية3ُيظهييير الجيييدول )
ة التجريبيية، كميا يظهير وجيود أثير مقياس تأجيل اإلشباع األكاديمي، وكانيت الفيروق لصيالح المجموعي

 (.%5..2للبرنامج التدريبي على تأجيل اإلشباع بلغت ةيمته )
 ثانيًا: نتائج السؤال الثاني، وينص هذا السؤال على:

 ما أثر برنامج تدريبي على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا على التوجهات الهدفية؟ 
سيييطات الحسيييابية واالنحرافيييات المعياريييية لمقيييياس لإلجابييية عييين هيييذا السيييؤال تيييم اسيييتخرا  المتو 

 (:8الضابطة، التجريبية( على االختبار البعدس كما في الجدول))المجموعتين التوجهات لكل من 
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس التوجهات الهدفية حسب المجموعة 6جدول )

 )ضابطة، تجريبية( على االختبار البعدي
 العدد االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المجموعة مجاالتال

 33 683. 3.39 ضابطة اإلتقان أهداف
 35 566. 4.26 تجريبية 

 33 764. 3.70 ضابطة إقدام- أداء أهداف
 35 662. 4.22 تجريبية 

 33 793. 3.13 ضابطة تجنب-أداء أهداف
 35 888. 4.05 تجريبية 

هنييا  تباينييًا  اهريييًا للمتوسييطات الحسييابية علييى حسييب المجموعيية ( أن 6يظهيير ميين الجييدول )
لالختبييار البعييدس، ولبيييان الفييروق الداليية إحصييائيًا بييين هييذه المتوسييطات الحسييابية تييم اسييتخدام اختبييار 

 :(.( كما يظهر في الجدول )MANCOVAالمتعدد ) المصاحب تحليل التباين
االت الدراسة على مقياس التوجهات الهدفية حسب لمج MANCOVA(: تحليل التباين المتعدد 7جدول )

 المجموعة )ضابطة، تجريبية( على االختبار البعدي.
مجموع  المتغير التاب  المصدر

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 حجم األثر
 مرب  إيتا

 المقياس
Hotelling's Trace 

value=.700  
Sig.=0.00 

 336. 000. 33.346 13.032 1 13.032 اإلتقان أهداف
 118. 004. 8.865 4.511 1 4.511 إقدام- أداء أهداف
 234. 000. 20.140 14.328 1 14.328 تجنب-أداء أهداف

    391. 66 25.795 اإلتقان أهداف الخطأ
    509. 66 33.584 إقدام- أداء أهداف 
    711. 66 46.952 تجنب-أداء أهداف 

     68 1039.510 اإلتقان أهداف المجموع
     68 1109.272 إقدام- أداء أهداف 
     68 942.560 تجنب-أداء أهداف 
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مجموع  المتغير التاب  المصدر
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 حجم األثر
 مرب  إيتا

     67 38.827 اإلتقان أهداف المجموع المعدل
     67 38.095 إقدام- أداء أهداف 
     67 61.280 تجنب-أداء أهداف 

مجيال  عليى (=0.05)صائية عند مسيتوى الداللية( وجود فروق ذات داللة إح.الجدول ) يبين
، وكانيييت الفيييروق لصيييالح المجموعييية تجنيييب-األداء، وأهيييداف إقيييدام-األداءأهيييداف اإلتقيييان، وأهيييداف 

 إقييدام-أداء(، وعليى توجيه الهيدف )55.8، كميا بليغ حجيم األثير عليى توجييه الهيدف )اإلتقيان التجريبيية
 (.3.254 تجنب-أداء(، وبلغ على توجه الهدف )11.6

 مناقشة النتائج:
ناقشية نتيائج السيؤال األول: مييا أثير برنيامج تييدريبي قيائم عليى اسييتراتيجيات اليتعلم المينظم ذاتيييًا م

   في تأجيل اإلشباع األكاديمي؟
علييى  (<0.05)أ هيرت نتييائج الدراسيية وجيود فييروق ذات دالليية إحصييائية عنيد مسييتوى الدالليية

روق لصييالح المجموعية التجريبييية، ووجيود أثيير للبرنييامج مقيياس تأجيييل اإلشيباع األكيياديمي، وكانيت الفيي
 (. %5..2) ةيمتهالتدريبي بلغت 

رت النتائج بأن تدريب الطلبة على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا وتعرضهم للبرنيامج كيان  وُفس 
لييييه أثيييير كبييييير فييييي قييييدرتهم علييييى تأجيييييل اإلشييييباع فييييي المجييييال األكيييياديمي، كمييييا أن تييييدريبهم علييييى 

اتيجيات المعرفيييية، أعيياد تشيييايل فهمهييم ووعييييهم حيييول طريقيية دراسيييتهم ومييوا بتهم عليييى حفيييظ االسييتر 
واسيتذكار اليدروس والمعلوميات المفيييدة وتنظيمهيا، وفيي زيييادة ثقية الطلبية بأنفسييهم مين خيالل معييرفتهم 
بطريقييية رفيييد اليييذاكرة بالمعلوميييات و ثيييراء بنييييتهم المعرفيييية، وفيييي تطيييوير دافعييييتهم، وتصيييوراتهم حيييول 

 كفاءتهم الذاتية. 
( المتعلييق Zimmerman, 2002)زيمرميان كميا ويمايين تفسيير النتيجيية إذا تأملنييا فيي نمييوذ  

بمراحل تنظيم الذات، إذ يفترم أن التعلم يماين الحفياع علييه مين خيالل دورة مين العملييات المنظمية 
المهمييية وتعيييديلها وقيييت  ذاتييييًا التيييي يتوجيييب مييين خاللهيييا أن يقيييوم الطاليييب بالمراةبييية الذاتيييية أثنييياء أداء

قبيل )المسيبق الحاجة. ووفقيًا ليذلك تشيتمل عمليية التنظييم اليذاتي عليى ثيالم مراحيل: مرحلية التخطييي 
التخطيييييي ومعتقييييدات الفاعلييييية الذاتييييية واالهتميييييام )األهييييداف المهميييية(، وتتضييييمن عمليييييات تأسيييييس 

تركيييييز )واألداء االنتبيييياه  أثنيييياء أداء المهميييية( وتشييييمل عمليييييات تييييؤثر فييييي)األداء الييييداخلي(، ومرحليييية 
بعييييد األداء( وتتضييييمن )الييييذاتي االنتبيييياه، والتعليييييم الييييذاتي، والمراةبيييية الذاتييييية(، وأخيييييرًا مرحليييية التأمييييل 
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التقييم الذاتي، والعزو، وردود الفعل نحو الذات(. وعنيد )وتشمل استجابات المتعلم للجهود التي بذلها، 
شييباع كاسييتراتيجية تتضييمن التنفيييذ الفعييال لييردود الفعييل التأمييل فييي هييذه المراحييل ينظيير إلييى تأجيييل اإل

الموجهييية نحيييو الهيييدف بعييييدًا عييين التوقيييف أو اإلعاقييية أثنييياء مرحلييية التخطييييي المسيييبق، كميييا تسييياهم 
مرحليية األداء، ومرحليية التأمييل( فييي اتخياذ القييرار بتأجيييل اإلشييباع والمثييابرة علييى )األخيرتييان المرحلتيان 

 إنجاز المهمة. 
هذه النتيجية إذا تأملنيا فيي اآلثيار التيي يتركهيا اليتعلم المينظم ذاتييًا وسيمات الطلبية ويمان تفسير 

المنظمييين ذاتيييًا عمومييًا، إذ ياييرس الطلبيية المنظمييون ذاتيييًا جهييودهم إلنجيياز المهميية ويحييافظون عليهييا 
ييية رغييم المشييتتات وفتييرات االنتظييار الطويليية، فهييم يتعلمييون تخطيييي أفعييالهم ويؤسسييون أهييدافًا أكاديم

 & Arabzadeh, Kadivar)دراسيية طويلية األجيل. وقييد اتفقيت نتييائج الدراسية الحاليية مييع نتيائج 
Dlavar, 2012 التيييي أ هيييرت نتائجهيييا وجيييود فيييروق ذات داللييية إحصيييائية السيييتراتيجيات اليييتعلم )

التيييي أ هيييرت  (Bembenutty,2007)المييينظم ذاتييييًا فيييي تأجييييل اإلشيييباع األكييياديمي، ونتيييائج دراسييية
قيية موجبيية داليية إحصيييائيًا بييين تأجيييل اإلشييباع األكييياديمي وكييل ميين اسييتراتيجيات التسيييميع وجييود عال

 والتنظيم والتوسعة والتفكير الناقد وما وراء المعرفة وطلب المساعدة و دارة الوقت.
  

أثيييير برنييييامج تييييدريبي قييييائم علييييى اسييييتراتيجيات  الثيييياني: مييييامناقشيييية النتييييائج المتعلقيييية بالسييييؤال 
 ذاتيًا في التوجهات الهدفية؟التعلم المنظم 

بييين  (<0.05)أ هيرت نتييائج الدراسية وجييود فييروق ذات داللية إحصييائية عنييد مسيتوى الدالليية 
أوساط إجابيات المجموعية التجريبيية والضيابطة عليى أبعياد مقيياس التوجهيات الهدفيية، وكانيت الفيروق 

(، 3.586أهييداف اإلتقييان )يييب الترتلصيالح المجموعيية التجريبييية، وقييد بلييغ حجييم األثيير لكييل بعييد علييى 
(؛ ممييييا يعنييييي وجييييود أثيييير مرتفييييع 3.122 إقييييدام-األداء( و)أهييييداف 3.230 تجنييييب-األداءوأهييييداف 

 للبرنامج القائم على استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيًا على أبعاد التوجهات الهدفية لدى الطلبة.
يجابيية بشيال خييا  أكثير ميين ويماين تفسيير النتييائج بيأن البرنيامج التييدريبي ينميي التوجهييات اإل

التوجهيات السييلبية، وأن اسيتراتيجيات الييتعلم الميينظم ذاتييًا قييد سياهمت فييي توسييعة البنيية المعرفييية لييدى 
الطلبيية، وقيييدرتهم عليييى ربيييي المعلوميييات السيييابقة بالمعلومييات الالحقييية و لميييامهم بهيييا، وتوكييييدها، كميييا 

ت التييي لييديهم وطييرق التعييرف إليهييا ميين سيياعدت أنشييطتها علييى زيييادة الييوعي لييدى الطلبيية بالمعلومييا
ميييا هيييي المعلوميييات؟ مييياذا أعيييرف؟ كييييف سيييأقوم  خيييالل أسيييللة التقريييير اليييذاتي: هيييل ليييدس معلوميييات؟

 وقد أدى ذلك إلى تمان الطلبة من مراجعة أنفسهم وطريقة تعلمهم. بالعمل؟
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 ;Wolters, 2003ويمان تفسير النتائج إذا تأملنيا فيي سيمات الطلبية المنظميين ذاتييًا بحسيب)
Zemmerman, 2010 الييذين يتميييزون بالثقيية فييي نجاحيياتهم فييي مهييام الييتعلم، والشييعور بالكفيياءة )

الذاتيييية، وتقريييير المصيييير، ويتبنيييون أهيييداف اإلتقيييان، ويعيييزون نجاحييياتهم إليييى عواميييل داخليييية يماييين 
كاديميييية، السييييطرة عليهيييا كالعميييل الجييياد واسيييتخدام اسيييتراتيجيات تعليييم جييييدة، ويطلبيييون المسييياعدة األ

ويضبطون دافعيتهم وعواطفهم غير المنتجة من خالل تنظييم المهميات حسيب الر بية والمييل، ووضيع 
أهييداف قصييييرة األجيييل التييي تعيييزز شيييعورهم بالفاعلييية الذاتيييية، والتركييييز علييى العيييزو المنيييتج، وتعزييييز 

يسيتطيعون إيجياد جاذبية المهمة، وينظيرون إليى العقبيات كتحيديات أكثير مين كونهيا أحيداثًا تهديديية، و 
أسيبات للتفيا،ل، ويعيدلون توقعيياتهم لتحقييق مزييد ميين االنسيجام ميع قيدراتهم. وقييد اتفقيت نتيائج الدراسيية 

( التيي أ هيرت نتائجهيا وجيود ارتبياط بيين Anneke, & France, 2008الحاليية ميع نتيائج دراسية )
أداء إقييييييييدام(، إقييييييييدام، و  -مهييييييييارات التفكييييييييير المييييييييا وراء معرفييييييييي وبييييييييين توجهييييييييات األهييييييييداف)إتقان

( والتيي خرجيت نتائجهيا بيأن جمييع التوجهيات الهدفيية Coutinho, & Neuman, 2008ودراسية)
 ارتبطت ارتباطًا موجبًا مع مهارات التفكير ما وراء المعرفي. 

 التوصيات: 
تيييدريس اسييييتراتيجيات الييييتعلم الميييينظم ذاتيييييًا تدريسييييًا مباشيييرًا فييييي المييييدارس، و جييييراء المزيييييد ميييين 

ى تأجييييل اإلشيييباع فيييي المجيييال األكييياديمي وعالقتيييه بمتغييييرات أخيييرى كاالندفاعيييية ليييدى الدراسيييات علييي
 الطلبة في المدارس. 
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