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الفروق بني مرتفعي ومنخفضي التلكؤ األكادميي يف 
التعلم راتي التنظيم والتحكم الزاتي لذى طالب الرتبية 

 اخلاصة جبامعة الطائف
ىدؼ البحث إلى التعرؼ عمى العالقة بيف التمكؤ  _الممخص

األكاديمي والتعمـ ذاتي التنظيـ والتحكـ الذاتي, كما ىدؼ إلى معرفة 
الفروؽ بيف مرتفعي ومنخفضي التمكؤ األكاديمي في التعمـ ذاتي 

ة بكمية التربية جامعة التنظيـ والتحكـ الذاتي لدى طالب التربية الخاص
( طالبا مف قسـ التربية 240الطائؼ, وتكونت عينة البحث مف )

الخاصة بكمية التربية جامعة الطائؼ, واستخدمت الباحثة مقياس 
التمكؤ األكاديمي ومقياس التعمـ ذاتي التنظيـ ومقياس التحكـ الذاتي, 

كؤ وتوصمت النتائج إلى وجود عالقة سالبة بيف بعض أبعاد التم
األكاديمي وبيف أبعاد التعمـ ذاتي التنظيـ, كما وجدت عالقة سالبة 
بيف بعض أبعاد التمكؤ األكاديمي وبعض أبعاد التحكـ الذاتي, بينما 
وجدت عالقة موجبة ودالة بيف أبعاد التعمـ ذاتي التنظيـ وأبعاد التحكـ 
الذاتي, كما وجدت فروؽ دالة بيف الطالب منخفضي ومرتفعي التمكؤ 
األكاديمي في البعد المعرفي وبعد ما وراء المعرفة والبعد الدافعي 
والبعد البيئي والدرجة الكمية لمتعمـ ذاتي التنظيـ لصالح الطالب 
منخفضي التمكؤ األكاديمي, كذلؾ وجدت فروؽ دالة بيف الطالب 
منخفضي ومرتفعي التمكؤ األكاديمي في رؤية الذات اإليجابية 

الذات لإلحباط والحث الذاتي والوعي الذاتي لمفرد االنتقائية ومقاومة 
والتقويـ اإليجابي لمذات والدرجة الكمية لمتحكـ الذاتي لصالح الطالب 

 .منخفضي التمكؤ األكاديمي
منخفض التمكؤ  ,مرتفع التمكؤ األكاديميالكممات المفتاحية: 

 التحكـ الذاتي. ,التعمـ ذاتي التنظيـ ,األكاديمي
. المقدمة1  

ُيعد التمكؤ األكاديمي مف الظواىر المنتشرة في الحياة      
األكاديمية, فالطالب الذي يؤجؿ واجباتو الدراسية يعرؼ ماذا 
يفعؿ, ومع ذلؾ لديو استعداد إلنجاز ىذه الواجبات ولكنو يؤجميا 

 .ألوقات مستقبمية وقد ال ينجزىا

أف التمكؤ أصبح موجودا في ,Steel [1] ولذلؾ يرى      
مجاالت متعددة, حيث إف كثيرا مف الناس يؤجموف التعامؿ مع 

 ,Tella & Tella [2] صعوبة الحصوؿ عمى الماؿ, كما يشير

Akinsol  إلى أف التمكؤ ظاىرة شائعة بيف الطالب, وىو أكثر
 [3]  ضررا لتحصيميـ األكاديمي مما ينفعيـ, كما يشير كؿ مف

Al-Attiyah, [4] Balkis & Duru  يبدو أف التمكؤ إلى أنو
األكاديمي سائد في األوضاع األكاديمية, ومنتشر بيف الطالب 
وبيف معممي ما قبؿ الخدمة, حيث يميموف إلى التأخير في 
مياميـ دوف وجود أعذار, ويؤدوف مياميـ حتى آخر لحظة قبؿ 

 .المواعيد النيائية, والذي قد يزيد مف التوتر لدييـ

الطالب الذي يؤجؿ المياـ  [ أف5] ومف ىنا يرى أحمد,     
األكاديمية عندما يأتي وقت االستعداد لالختبار تراوده أحالـ 
اليقظة والشرود, ويتجنب الجموس لالستذكار, ويبحث عف أشياء 
أخري غير ضرورية ليؤدييا, كما أف لكؿ طالب ىدؼ يسعى 
لتحقيقو, فمنيـ مف يحاوؿ إنجازه بشكؿ فوري, ومنيـ مف يتباطأ, 

قيقو حتى أخر لحظة ممكنة, وىو ما يطمؽ عميو ويؤجؿ تح
 .بالتمكؤ األكاديمي

إلى أنو قد يوجد اختالؼ في  ,Ferrari [6] ويشير     
المواقؼ وبيف الطالب في اختالؽ األعذار األكاديمية, حيث 
يدعي المتمكئوف أف لدييـ أعذارا مختمقة يستخدمونيا في كثير 

دي غير المتمكئيف أعذارا مف األحياف, وفي المقابؿ يمكف أف يب
مقبولة يستخدمونيا في كثير مف األحياف, كما أف اتخاذ الحجج 
األكاديمية واألعذار الزائفة ظاىرة واسعة االنتشار بيف طالب 

 .الجامعات



 
 

205 

إلى أف العديد  ,Kuhnle; Hofer & Kilian [7] ويشير     
ىو  Self-Control مف البحوث ترى أف قوة التحكـ الذاتي

عامؿ ميـ في تحديد النتائج اإليجابية في حياة األفراد, ووجيت 
االنتباه إلى وجود عالقة بيف ضبط الذات والتعمـ والتحصيؿ 
األكاديمي, وتشير النظرية إلى أف الطالب ذوي المستوى األعمى 
مف ضبط الذات أكثر قدرة عمى استثمار أوقاتيـ في أوقات 

 .الفراغ
 ,Duckworth; Quinn & Tsukayama [8] ويوضح     

أف تقييـ بطاقة الكفاءات تحدد المزيد مف التحكـ الذاتي أكثر مف 
الذكاء الذي يمكف أف يساعد الطالب عمى التعمـ واالستقالؿ في 
حؿ المشكالت في التعميـ الرسمي, في حيف أف التحكـ الذاتي 
يساعد الطالب عمى الدراسة, والواجبات المنزلية كاممة, 

 [9]  شكؿ إيجابي في قاعة الدراسة, كما يبيفوالتصرؼ ب
Artino Stephens  أف نجاح المناخ التعميمي عبر اإلنترنت

المستقؿ يساعد عمى زيادة الدافعية, وتحسيف ذاتية التنظيـ 
 .لممتعمـ
يتضح مما سبؽ أف التمكؤ األكاديمي منتشر في المجاؿ      

الطالب في العممية التعميمي, وقد يكوف إيجابيا أو سمبيا بيف 
التعميمية, كما أف اتخاذ الحجج األكاديمية واألعذار ظاىرة بيف 
طالب الجامعات في ىذه اآلونة, وأظيرت نتائج البحوث أف 
الطالب ذوي المستوى األكاديمي األعمى لدييـ ضبط ذاتي 
وسيطرة أكثر قدرة عمى تنظيـ أوقاتيـ بطريقة مرضية في 

وقات الفراغ, وىذا يساعد عمى زيادة القضايا األكاديمية وفي أ
 .مستوى الدافعية, وتنظيـ التعمـ الذاتي لدييـ

 دراسةمشكمة ال. 2
إلى أف التمكؤ طويؿ المدى  ,Chu & Choi [10] ُيشير     

يشبو الذات المعوقة والسموؾ المختؿ, كما أف التمكؤ قد يؤدي 
 .إلى نتائج سمبية عمى وجو التحديد

التمكؤ  أنVictor; David & Michael [11] ويذكر      
في اإلنجاز األكاديمي مشكمة شائعة بيف طالب الجامعات, 

%( 25ويؤجموف المياـ األكاديمية في بعض األحياف, وثبت )

مف الطالب لدييـ تمكؤ إلى درجة أنو يسبب ليـ الضغط 
٪( مف الطالب ىـ في 52وانخفاض في األداء األكاديمي, وأف )

 .ماـ بيـ بسبب تمكؤىـ األكاديميحاجة إلى االىت
أف التمكؤ لو  ,Grant, [12] Asikhia [13] كما يرى     

نتائج سمبية عند كثير مف الطالب, ولذلؾ يحتاج الباحثوف 
وعمماء النفس إلى اكتشاؼ طرؽ جديدة لمتخفيؼ مف حدة ىذه 
المشكمة, كما يجب النظر إلى الحد مف التمكؤ األكاديمي لدى 

والعمؿ عمى إعادة النظر في طرؽ التعميـ التقميدية الطالب, 
التي ال تتطابؽ مع أساليب تعمـ الطالب والميارات الالزمة 

 .لممجتمع
إلى أنو يمكف التعرؼ عمى أسباب ,Faruk [14]  ويشير     

سموكيات التمكؤ المختمفة, كاالدعاء بعدـ الذىاب إلى العمؿ 
 [15]  محدد, كما توصؿحتى المحظة األخيرة, أو بعد الوقت ال

Onwuegbuzie,  إلى أف قمؽ اإلحصاء ىو المسئوؿ عف
تأخر كثير مف الطالب بااللتحاؽ بمواد الدراسات ألطوؿ فترة 
ممكنة, وقد يؤدي ذلؾ إلى ميؿ الطالب إلى التمكؤ في ىذه 

 .التخصصات
أف عممية التمكؤ  ,Rakes & Dunn [16] ويرى     

التقدـ العممي, وقد تؤدي إلى نتائج  األكاديمي قد تؤثر سمبا في
سمبية بما في ذلؾ انخفاض االلتزاـ باليدؼ, وتقميؿ مدة الوقت 
المخصص لمعمؿ, واإلخفاؽ في إنجاز المقرر الدراسي, كذلؾ 

أف التمكؤ في اتخاذ القرارات, وتعمـ كيفية ,Ferrari [6]  يرى
أو اتخاذىا ىو حقيقة مف حقائؽ الحياة تكوف نتيجتيا الفشؿ 

خفاقو  الخطأ, وأحيانا يأسؼ المتمكئ عمى ضياع فرص النجاح وا 
في اتخاذ القرارات, وقد يكوف التمكؤ األكاديمي وسيمة لميروب 
 الفوري مف المياـ المنفرة, أو النتائج السمبية لمشخص, كما يرى 

[17] Cao, أف التمكؤ األكاديمي أصبح أكثر انتشارا بيف الطالب
 & Klassen; Krawchuk [18]وأوضحفي السنوات األخيرة, 

Rajani  ,أف الدافعية تكوف منخفضة عند المتمكئيف السمبييف
وأف طالب الجامعة المتمكئيف أكثر تأثرا بو, وأنيـ أقؿ مف 

 .المستويات العميا مف التمكؤ اليومي في المياـ
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يتضح مما سبؽ أف ظاىرة التمكؤ األكاديمي أكثر انتشارا      
الجامعة كما أشارت معظـ البحوث التي تناولت بيف طالب 

التمكؤ األكاديمي, وانتشار ىذه الظاىرة بيف طالب الجامعة قد 
يؤدي إلى تأثيرىا السمبي في تقدميـ عمميا, وقد يكوف أيضا سببا 
في تأخر كثير منيـ عمميا, مما قد يؤدي إلى انخفاضيـ في 

لفرص في فشميـ التعمـ ذاتي التنظيـ والتحكـ الذاتي, وضياع ا
خفاقيـ في اتخاذ القرارات, ولذلؾ تظير الحاجة إلى كشؼ  وا 
الفروؽ بيف الطالب مرتفعي ومنخفضي التمكؤ األكاديمي في 
التعمـ ذاتي التنظيـ والتحكـ الذاتي, ومعرفة العالقة بيف 
منخفضي ومرتفعي التمكؤ األكاديمي وبيف التعمـ ذاتي التنظيـ 

كمية التربية بقسـ التربية الخاصة  والتحكـ الذاتي لدي طالب
 .جامعة الطائؼ

 دراسةفروض الب. 
ال توجد عالقة دالة إحصائيا بيف التمكؤ األكاديمي وأبعاد  -1

التعمـ ذاتي التنظيـ لدى طالب التربية الخاصة بكمية التربية 
 .جامعة الطائؼ

ال توجد عالقة دالة إحصائيا بيف التمكؤ األكاديمي وأبعاد  -2
التحكـ الذاتي لدى طالب التربية الخاصة بكمية التربية جامعة 

 .الطائؼ
ال توجد عالقة دالة إحصائيا بيف أبعاد التعمـ ذاتي التنظيـ  -3

وأبعاد التحكـ الذاتي لدى طالب التربية الخاصة بكمية التربية 
 .جامعة الطائؼ

ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف درجات الطالب مرتفعي  -4
ومنخفضي التمكؤ األكاديمي في أبعاد التعمـ ذاتي التنظيـ لدى 

 .طالب التربية الخاصة بكمية التربية جامعة الطائؼ
ال توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف الطالب مرتفعي  -5

ومنخفضي التمكؤ األكاديمي في التحكـ الذاتي لدى طالب 
 .التربية الخاصة بكمية التربية جامعة الطائؼ

 الدراسةب. أسئمة 
بناء عمى ما سبؽ يمكف صياغة مشكمة البحث في التساؤالت 

 :التالية

ىؿ توجد عالقة دالة إحصائيا بيف أبعاد التمكؤ األكاديمي  -1
وأبعاد التعمـ ذاتي التنظيـ لدى طالب التربية الخاصة بكمية 

 التربية جامعة الطائؼ؟
اديمي ىؿ توجد عالقة دالة إحصائيا بيف أبعاد التمكؤ األك -2

اصة بكمية التربية وأبعاد التحكـ الذاتي لدى طالب التربية الخ
 جامعة الطائؼ؟

ىؿ توجد عالقة دالة إحصائيا بيف أبعاد التعمـ ذاتي التنظيـ  -3
وأبعاد التحكـ الذاتي لدى طالب التربية الخاصة بكمية التربية 

 جامعة الطائؼ؟
ب مرتفعي ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف درجات الطال -4

ومنخفضي التمكؤ األكاديمي في أبعاد التعمـ ذاتي التنظيـ لدى 
 طالب التربية الخاصة بكمية التربية جامعة الطائؼ؟

ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائيا بيف الطالب مرتفعي  -5
ومنخفضي التمكؤ األكاديمي في التحكـ الذاتي لدى طالب 

 التربية الخاصة بكمية التربية جامعة الطائؼ؟
 دراسةف الاهدج. أ
ىدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى العالقة بيف أبعاد      

التمكؤ األكاديمي وأبعاد التعمـ ذاتي التنظيـ وأبعاد التحكـ الذاتي, 
كما ىدؼ إلى معرفة الفروؽ بيف مرتفعي ومنخفضي التمكؤ 
األكاديمي في التعمـ ذاتي التنظيـ والتحكـ الذاتي لدى طالب 

 .الخاصة بكمية التربية جامعة الطائؼالتربية 
 دراسةأهمية الد. 

عمى أسباب ومخاطر التمكؤ  ,Asikhia [13] ركز     
األكاديمية كمشكمة سموكية ينطوي عمييا تأجيؿ الميمة التي ىي 
بحاجة إلى إنجازىا, وأف الطالب المتمكئيف بحاجة إلى تمقي 

رة في التحصيؿ, المشورة في مناقشة معنى التمكؤ والعوامؿ المؤث
دارة التعميـ  وىذا يتطمب مف المرشديف والمعمميف وأولياء األمور وا 
أف يؤدوا دورىـ في مساعدة الطالب عمى الخروج مف ىذه 

 .المشكمة السموكية لضماف محافظتيـ عمى النظاـ التعميمي
إلى أف التدخؿ في خفض درجة ,Seo [19] كما يشير      

التمكؤ عند الطالب قد يكوف أكثر نجاحا إذا ركز عمى تحسيف 
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الكفاءة الذاتية لمطالب, والتأكيد عمى تنمية الميارات السموكية 
دارة الوقت, وتحسيف التحكـ  مثؿ المراقبة الذاتية ومكافأة الذات وا 

 .في الزمف المدرؾ
يف يعيشوف مع المتمكئيف إلى أف الذ ,Ferrari [6] وتوصؿ     

المزمنيف رأوا أنيـ يعتمدوف عمى اآلخريف غير المتمكئيف, 
لذلؾ يحتاج ويسمحوف ليـ بالقياـ بأعماؿ خاصة بيـ إلنجازىا, و 

؛ إلنقاذىـ مف الفشؿ والعواقب الوخيمة المتمكئوف لمف يرشدىـ
 .مف خالؿ استكماؿ المياـ الخاصة بيـ

فعالية تدريب الطالب عمى إلى  ,Kostons [20] وأشار     
التقييـ الذاتي وعمى مياراتيـ في دقة اختيار الميمة وزيادة التقييـ 
الذاتي والدقة في اختيار الميمة التي قد تؤدي إلى زيادة 

 .مخرجات التعمـ مع التعمـ ذاتي التنظيـ
العديد مف البحوث  أنKuhnle; et al [7] وأوضح      

أظيرت قوة التحكـ الذاتي وأنو مف العوامؿ األساسية في تحديد 
النتائج اإليجابية في حياة األفراد, وتوجو االنتباه إلى عالقة 
التحكـ الذاتي بالتعمـ والتحصيؿ الدراسي, كما يكوف الطالب 
عمى مستوى عاؿ مف التحكـ الذاتي, وأكثر قدرة عمى االستفادة 

يـ بطريقة مرضية في القضايا األكاديمية وأوقات الفراغ, مف أوقت
 .وأكثر قدرة عمى حماية أنفسيـ ضد االنحرافات الدراسية

 جرائية د. التعريفات اإل
 :التمكؤ األكاديمي –أ
 :تعريؼ التمكؤ األكاديمي -1

أف التمكؤ المزمف ىو خمؿ  ,.Ferrari, J. R [21] أوضح     
الفرد في الحياة, وىو تأخير غير وظيفي في تحقيؽ أىداؼ 

 .منطقي وغير عقالني
 ,Schouwenburg & Groenewoud [22] ويعرؼ     

التمكؤ بأنو تأجيؿ اإلجراءات أو المياـ إلى وقت الحؽ, وأف 
التمكؤ يعتبر آلية لمتعامؿ مع القمؽ المرتبطة مف بداية أية ميمة 

 .أو اتخاذ قرارات إلى استكماليا
التمكؤ األكاديمي  ,Dietz; Hofer & Fries [23] ويعرؼ     

بأنو تأجيؿ أنشطة التعمـ نتيجة لبعض القيـ البارزة في المجتمع, 

وعدـ سعى الطالب إلى تحقيؽ أىدافيـ, ويقضوف أوقات الفراغ 
مع الزمالء, الدعائيـ بعدـ وجود وقت لتنظيـ المياـ األكاديمية, 

 .شاقةولدييـ الرغبة في تأخير أنشطة التعمـ ال
التمكؤ األكاديمي بأنو تأخير الطالب  Steel [1] كما يعرؼ     

األنشطة األكاديمية التي ال داعي لتأخيرىا, ويرغب في أف ينجزه 
 .في نياية الوقت

التمكؤ األكاديمي بأنو  Rakes & Dunn [16] ويعرؼ     
تأجيؿ العمؿ أو تأخيره عمدا, والذي يجب االنتياء منو, وعدـ 

 .نية أو رغبة في اتخاذ أي عمؿوجود 
التمكؤ بأنو تأجيؿ إتماـ العمؿ ,Babadoğan [24]  ويعرؼ

الذي ينبغي القياـ بو, ولو األولوية في إنجازه وتركو آلخر 
 .لحظة
 & Kağana; Çakırb; İlhanc [25]ويعرؼ     

Kandemirb,  التمكؤ األكاديمي بأنو عادة شائعة بيف الطالب
المماطمة, وال يمكف استخداـ أدائيـ الفعمي في بسبب سموؾ 

عممية التعمـ, وبالتالي يفشؿ في عممية تسييؿ تعمميـ ميارات 
 .التعامؿ

التمكؤ بأنو تأجيؿ أي نشاط ,Gafni & Geri [26]  كما يعرؼ
 .تحت السيطرة آلخر لحظة ممكنة, أو ال يؤديو عمى اإلطالؽ

مي بأنو عبارة عف التمكؤ األكادي ,Seo [19] كما يعرؼ     
تأجيؿ األنشطة األكاديمية الضرورية بقصد في إنجازىا نياية 

 .المدة المحددة ليا
يتضح مف التعريفات السابقة أف التمكؤ األكاديمي يتميز      

بتأخير العمؿ بطريقة غير منطقية وغير عقالنية, وتأجيؿ 
تياء اإلجراءات أو المياـ أو أنشطة التعمـ عمدا والتي يجب االن

منيا إلى وقت الحؽ, بحجة بأنو ليس لدى الطالب وقت لترتيب 
المياـ األكاديمية, ولدييـ الرغبة في تأخير أنشطة التعمـ الشاقة, 
كما يعد التمكؤ آلية لمتعامؿ مع القمؽ المرتبط مف بداية القياـ 
بأية ميمة, أو اتخاذ قرارات, وأنو عادة شائعة بيف الطالب 

 .ة في إنجازىا نياية المدة المحددة لوبسبب سموؾ المماطم
 ى أنوػػػػػػػػػػػػوبناء عمى ما سبؽ يمكف تعريؼ التمكؤ إجرائيا عم     
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تأجيؿ الطالب إلنجاز ميامو األكاديمية واألنشطة التعميمية 
ىماؿ الوقت واالدعاء بصعوبة  عمدا, وعدـ االلتزاـ بإكماليا, وا 

التوافؽ النفسي وتأخير مواعيد المياـ, أو االدعاء بالجيؿ وسوء 
المذاكرة وانخفاض الدافعية لمتعمـ واالدعاء بحاجتو لموقت إلنجاز 
ميامو والتي يجب االنتياء منيا, أو تأخيرىا إلى وقت الحؽ 

نجازىا في نياية المدة المحددة لو, أو التكاسؿ في أدائيا  .وا 
 :العوامؿ الدافعة لمتمكؤ األكاديمي

[( أف التمكؤ 27] )في: سيير جرادات, يرى محمود الخوالدة
 :األكاديمي قد ينشأ نتيجة العوامؿ اآلتية

 .الدالؿ الزائد لمطالب مف قبؿ األسرة, وتعويدىـ عميو -1
شخصية الطالب, كأف يكوف ال مباليا أو انطوائيا, ويميؿ  -2

إلى البقاء في المنزؿ أكثر مف الخروج منو لمعب مع الزمالء 
التمفزيونية المرعبة التي تركز عمى الجوانب لمشاىدة األفالـ 

 .السمبية لمعمـ
ممارسات الطالب مع األسرة والتي ليا دور سمبي في  -3

 .إظياره بصورة غير مرغوب بيا لديو
غياب التجييزات الترفييية والرياضية واأللعاب, وعدـ وجود  -4

ساحات فسيحة لمعب وضعؼ التجييزات والمختبرات, بحيث ال 
الطالب أف يقضي فييا وقتًا ممتعا ينمي فييا ىواياتو أو  يستطيع

 .يرّوح بيا عف نفسو
وجود رفقاء داخؿ الصؼ يمارسوف العنؼ بجميع أشكالو  -5

عمى زمالئيـ, يدفع بعض الطالب إلى التغيب والتمكؤ عف 
 .الذىاب لممدرسة

أسموب العنؼ المفظي والرمزي والبدني والتمفظ ببعض  -6
تعبر عف الممؿ مف الدواـ والتدريس مبينا أىمية العبارات التي 

 .اعتماد أسموب تعزيز انتماء الطمبة لمدارسيـ
عدـ اعتماد برامج ال منيجية تؤدي إلى زيادة الفجوة بيف  -7

الطالب والمدرسة مطالبا بإيجاد برامج تعميمية وترفييية تساعد 
 .في تعزيز الرغبة في الحضور إلى المدرسة بتفاؤؿ

 :لتمكؤأنواع ا
 أف  ,Chu & Choi, [10] Rakes & Dunn [16]اعتبرت

والسموؾ  Self – Handicapping التمكؤ مثؿ إعاقة الذات
وبناء عمى ذلؾ فإف ليس  ,Dysfunctional المضطرب وظيفيا

كؿ سموكيات التمكؤ ضارة أو تؤدي إلى نتائج سمبية, ولذلؾ 
 :فرقوا بيف نوعيف مف المتمكئيف

السمبيوف وىـ المتمكئوف بالمعنى التقميدي, بمعنى المتمكئوف  -1
ويسمحوف بالسمبية, والسموؾ المتردد  Paralyzed أنيـ مقيدوف

والمشموؿ مف قبؿ الحيرة في العمؿ, واإلخفاؽ في إنجاز المياـ 
 .؛ لترددىـلوقت المحدد أو الفشؿ في إنجازىافي ا
الناشطوف أداء المياـ, وال يؤجمونيا, ويستخدـ المتمكئوف   -2

ألنيـ ال يميموف إلى معاناة  ؛التمكؤ كاستراتيجية أكاديمية إيجابية
 .مف العواقب السمبية األكاديمية كالمتمكئيف السمبييف

عف وجود جانبيف لمتمكؤ, ىما:   Morales [28]كما كشؼ
التمكؤ البناء, والتمكؤ غير البناء, وال تمكؤ, وميز بيف التمكؤ 

المرغوبية, والتمكؤ غير البناء مع نواتج غير البناء مع نواتج 
 .المرغوبية

وتظير النتائج أنو عمى الرغـ مف مماطمة المتمكئيف      
الناشطيف إلى نفس درجة المتمكئيف السمبييف, فإنيـ أكثر تشابيا 
لغير المتمكئيف مف المتمكئيف السمبييف بشرط االستخداـ اليادؼ 

عتقاد في الكفاءة الذاتية, لموقت, والسيطرة عمى الوقت, واال
وأساليب التعامؿ, وتشير نتائج البحوث إلى وجود حاجة إلى 

 .إعادة تقييـ آثارىا في نتائج األفراد
 :التعمـ ذاتي التنظيـ -ب 

يؤدى مفيـو التعمـ ذاتي التنظيـ إلى أف المتعمميف ساعيف 
نشطيف عقميًا لممعرفة والميارة, وجاذبا لالنتباه إلى أىمية 

ميات التعمـ ذاتي التنظيـ, وأنو يوضح قدرة الطالب عمى عم
ثارة دافعيتيـ لمتعمـ ذاتيا  .التعمـ بأنفسيـ, وا 

أف التعمـ ذاتي التنظيـ يعطي  Zimmerman [29] ويرى     
مستوى مف االستقاللية والنشاط لممتعمـ, وأنو يعد منبئًا جيدًا 

إنو يتضمف بالنجاح األكاديمي, ولو قيمة كبيرة وميمة, حيث 
عوامؿ كثيرة مختمفة تؤثر في األداء األكاديمي بالمواقؼ 

 .التعميمية
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لبحث با ,Zimmerman & Risemberg [30] واىتـ     
, وذلؾ بتوضيح كيؼ يصبح يفي التنظيـ الذاتي األكاديم

الطالب متقنيف لعمميات تعمميـ, أما بالنسبة لمنظرة االستراتيجية 
مف قدرات تعمـ الطالب  يالتحميؿ التربو لتعمـ فتنقؿ بؤرة عف ا

البيئة المدرسية أو المنزلية إلى استراتيجياتيـ الشخصية  يف
 .لتحسيف مخرجات التعمـ وبيئة الدراسة

يتضح مما سبؽ أف التعمـ ذاتي التنظيـ يثير دافعية الطالب إلى 
أف يكوف في عممية تعممو ذاتيا, ومتقنا ليا, مما يؤثر ذلؾ في 

 .المواقؼ التعميمية في كاديمياألأدائو 
 :ثانيًا: مفيـو التعمـ ذاتي التنظيـ

الطالب  أدى ظيور التعمـ ذاتي التنظيـ إلى تصور أف     
عمميات تعمميـ  في يمعرفمشاركوف ناشطوف سموكيًا ما وراء 

الخاصة, وأنيـ يخططوف وينظموف ويبنوف ويراقبوف ويقيموف 
مية االكتساب, وبنا عمى ذلؾ ذاتيًا عمى مراحؿ متنوعة أثناء عم

يمكف تقديـ بعض المفاىيـ الخاصة بالتعمـ ذاتي التنظيـ عمى 
 :النحو التالي

التعمـ ,Zimmerman & Martinez-Pons [31]  يعرؼ
ذاتي التنظيـ بأنو العممية الموجية ذاتيًا, والتي يحوؿ المتعمموف 

 .مف خالليا قدراتيـ العقمية إلى ميارات أكاديمية
التعمـ ذاتي التنظيـ بأنو بنية مكونة  ,Pintrich [32] يعرؼكما 

مف العديد مف العوامؿ المعرفية, وما وراء المعرفة, و الدافعية, 
تعمـ المتعمـ وقدرتو عمى تحقيؽ في  واالجتماعية التى تؤثر

 .األىداؼ األكاديمية
أف التعمـ ذاتي التنظيـ  ,Chularut & Debacker [33] ويرى

التي يصبح عندىا األفراد مشاركيف نشطيف في ىو الدرجة 
 .دوافعيـ وسموكيـ بالنسبة إلى عممية تعمميـ

بأنو عممية محددة ذاتيا  ,Dresel & Haugwitz [34] ويعرفو
وعمميو نشطة لمتخطيط والتنفيذ والمراقبة والتحكـ في أنشطة 

 .التعمـ االستراتيجي
عمي أنو العممية البنائية النشطة التي  [35] ريـ سميموف,وعرفتو 

تتمثؿ في قياـ المتعمميف بوضع أىداؼ لتعمميـ مف خالليا 

يحاولوف مراقبة معرفتيـ ودافعيتيـ وسموكيـ وتنظيميا والتحكـ 
 .فييا موجييف بأىدافيـ ومقيديف بالخصائص البيئية في السياؽ

نو عممية التعمـ ذاتي التنظيـ عمى أ [36] الصياد, ويعرؼ      
بنائية نشطة متعددة األوجو التي تتكامؿ مع بعضيا معرفيًا وما 
وراء المعرفة ودافعيًا, وتركز عمى المتعمـ بكونو بناء نشطًا 

يحدد أىدافو ويخطط لحميا, ويختار استراتيجياتو  استراتيجياً 
ويراقب عممية تعممو ويتحكـ في بيئة تعممو مف خالؿ تبني 

 .إحراز أىدافو األكاديميةمعتقدات دافعية بغية 
يتضح مف التعريفات أىمية مفيـو التعمـ ذاتي التنظيـ حيث      

, وبالرغـ  توصؿ الباحثوف إلى تصورات مختمفة عف ىذا المفيـو
رؤيتيـ لمتعمـ ذاتي التنظيـ, إال أنيـ في  مف ىذه االختالفات

يتفقوف عمى أىميتو لمطالب خاصة ولمعممية التعميمية عامة, 
أف تعريفات التعمـ ذاتي التنظيـ وصفت المتعمميف ذاتيا بأف  كما

, واستراتيجيوفلدييـ وعيًا بما وراء المعرفة, وأنيـ مخططوف 
والتفاعالت بيف معرفة التالميذ وميارات ما وراء المعرفة, 
والدافعية, كما ركزت عمى االىتماـ بكيفية كوف التعمـ ذاتي 

, واىتمت بمستوى قدرة الفرد التنظيـ وظيفة لممعرفة والميارات
 .عمى تنظيـ تعممو ذاتيا

ألنيا  [37] اليواري والخولي,وتتبنى الباحثة تعريؼ      
استعانت بمقياسيما, والذي ينص عمى أف التعمـ ذاتي التنظيـ 
بأنو مجموعة مف األبعاد المعرفية وما وراء المعرفة ودافعية 

 .بكفاءة وبيئية يستخدميا الفرد إلنجاز مياـ تعممو
 :محددات التعمـ ذاتي التنظيـ

يوضح فيو التعمـ  مقترحاً  أنموذجاً ,Zimmerman [38] قدـ 
ذاتي التنظيـ لدى المتعمميف, وأشار فيو إلى أف محددات لمتعمـ 
ذاتي التنظيـ ىي محددات ذاتية وبيئية وسموكية يمكف توضيحيا 

 :عمى النحو التالي
 :المحددات الذاتية -1

تشير المحددات الذاتية لمتعمـ ذاتي التنظيـ إلى العمميات      
الخفية التى يستخدميا المتعمـ لتنظيـ تعممو ذاتيا, وتتضمف كـ 
ونوع المعمومات السابقة التى يمتمكيا الطالب, وعمميات ما وراء 
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المعرفة التي تساعد ىذه العمميات عمى جعؿ المتعمـ قادرًا عمى 
مع المعمومات الشرطية )عف التنظيـ  دمج المعمومات التقريرية

سموكو, كما في  ( بما يمكنو مف التخطيط وممارسة التحكـالذاتي
أف عمميات ما وراء المعرفة تعتمد كذلؾ عمى األىداؼ المرجأة 
لممتعمـ, وتشير أيضا فعالية الذات إلى معتقدات الطالب حوؿ 

ا موقؼ محدد بنجاح, أم فيقدرتو عمى استكماؿ مياـ محددة 
أف القمؽ عمى  ,Zimmerman [38] الحالة الوجدانية فيري

السموؾ, وأف قمؽ في  سبيؿ المثاؿ يعوؽ الجيود المبذولة لمتحكـ
دراكيـ لفعاليتيـ الذاتية يمكف أف يؤثر في عمميات ما  الطالب وا 

, كما أنو يعوؽ وضعيـ لألىداؼ عكسيوراء المعرفة بشكؿ 
  .طويمة المدى

 :ةالمحددات السموكي -2
أف المؤثرات السموكية ,Zimmerman [39]  يوضح     

تتفاعؿ مع العمميات الذاتية مف خالؿ المحددات البيئية, فتشير 
 الذاتيالمالحظة الذاتية إلى المحاوالت الصريحة إلدراؾ السموؾ 

يشير إلى استجابات الطالب  ذاتيلمطالب, كما أف التقويـ ال
تتضمف مقارنة منظمة ألدائيـ مع المعيار أو اليدؼ,  التي

عمى بعض العمميات الذاتية مثؿ  ذاتيوتعتمد عممية التقويـ ال
والمعمومات كما أنيا تعتمد   فعالية الذات, والتخطيط لميدؼ, 

 .عمى المالحظة الذاتية
العديد  ,Zimmerman & Martinez [31] كما وجد      

ى أف المتعمميف ذاتيي التنظيـ ينشئوف مف األدلة التجريبية عم
وينظموف ويبدعوف بيئات تعميمية مف شأنيا تحسيف تعمميـ, 
حيث يرتبوف حجرة تعمميـ مستبعديف عناصر أو مثيرات 
التشتت, ويجيزوف ما يحتاجوف إليو مف مواد ضرورية لتعمميـ 

 .كتوفير اإلضاءة المالئمة والمواد الكتابية والكتب المطموبة
 :المحددات البيئية -3

إلى أف الضبط الذاتي يكتسبو ,Bandura [40]  أشار     
 أنSchunk [41]  مف خالؿ بيئتو االجتماعية, ويرىالطالب 

كؿ مف النمذجة واإلقناع المفظي والمساعدة المباشرة )مصدرىا 
البيئة االجتماعية( تحسف مف التعمـ ذاتي التنظيـ لمطالب, كما 

إلى أف كؿ  ,Zimmerman & Martinez-Pons [42]  يرى
مف الخصائص المادية لمميمة ونواتج أداء الميمة يعداف مكونيف 

 .ميميف لمبيئة المادية لمتعمـ
السابقة أنيا تعتمد عمى  الذاتييتضح مف محددات التنظيـ      

بعضيا البعض تبادليا, فالتعمـ ذاتي التنظيـ يتأثر بكؿ مف 
درجتو  فييختمؼ  الذاتيالمؤثرات البيئية والسموكية, والتنظيـ 

بحسب البيئة المادية واالجتماعية والجيود الذاتية المبذولة مف 
, كما تؤدي السموكي, وبحسب نواتج األداء الذاتيأجؿ التنظيـ 

ألحداث االجتماعية والخصائص المادية لبيئة تعمـ الفرد دورًا ا
 .التعمـ ذاتي التنظيـ فيميمًا 

 :طبيعة التعمـ ذاتي التنظيـ
تتضمف عممية التعمـ استخداـ عمميات منظمة ذاتيا      

كالتخطيط وتجييز المعمومات والمراقبة وما وراء المعرفة, 
وجدانية والسموكية والتنظيـ وعمميات الضبط والمراقبة الدافعية وال

لعمميات اكتساب المعرفة والميارة  ذاتيوالتأمؿ, وعممية التنظيـ ال
 .وحؿ المشكالت

أف الطالب في  Paris, Byrnes, & Paris [43] ويرى     
ـ إلحراز التعمـ ذاتي التنظيـ يمارسوف ضبطا عمى وضع التعم

إلى أف   ,Paris & Winograd [44]أىداؼ تعمميـ, كما يشير
 :التعمـ ذاتي التنظيـ يتميز بثالث سمات وىى

الوعى بالتفكير الفعاؿ, وتحميؿ الفرد  أيالوعى بالتفكير:  -1
الخاص, وىذا يمثؿ ما وراء المعرفة, حيث يتضمف التعمـ 

 .التفكير حوؿ التفكير
استخداـ االستراتيجيات التعمـ ذاتي التنظيـ رصيدا متناميا  -2

متعمـ, والدراسة, وضبط الوجداف, وتحقيؽ مف االستراتيجيات ل
 .األىداؼ

الدافعية الراىنة لمجيد واالختيار, ويتضمف قرارات دافعية  -3
دراؾ  حوؿ أىداؼ النشاط, والصعوبة المدركة, وقيمة الميمة, وا 
قدرة المتعمـ عمى إكماؿ الميمة, والفوائد المحتممة لمنجاح أو 

 .احتماالت الفشؿ
 أف مف المظاىر,Wigfield & Eccles [45]  كما يرى     
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الميمة لمتعمـ ذاتي التنظيـ ىو اختيار ما إذا كنت ستستمر في 
 أداء األنشطة المختمفة أو ال, ومثؿ ىذا االختيار قد يكوف معقدا

ـ تأكيد حوؿ النواتج مواقؼ التحصيؿ, حيث يوجد عدفي 
أف الطالب يقيموف فعالية  Narciss [46] وضحتالمحتممة, و 

ستراتيجيات المحددة أثناء عممية التعمـ, كما يقيموف فيميـ اال
لمموضوع, ويصدروف أحكاما خاصة بالمعرفة والسموؾ, ومظاىر 

 .التعمـ
مالمح لبنية التعمـ ذاتي  ثالثةWinne; et al [47]  ويذكر
 :التنظيـ

 .أف تصؼ نظرية التعمـ ذاتي التنظيـ أنماطا مف المعرفة -1
تمقائيا بدوف ترو أو تعمد, ووصؼ التعمـ أف التعمـ ينظـ  -2

ذاتي التنظيـ بالقوة يستمـز أف يكوف لدى المتعمـ تصورا معرفيا 
 .لألىداؼ

أف التعمـ ذاتي التنظيـ يتضمف نشاطيف مختمفيف, ىما  -3
 .مراقبة وضبط ما وراء المعرفة

 :أبعاد التعمـ ذاتي التنظيـ
 & Zimmerman, [39] Zimmerman [42]حدد     

Martinez-Pons,  التعمـ ذاتي التنظيـ إلى عدة أبعاد خاصة
, ووضعيا في أربعة عشر والسموكي يوالدافع المعرفيبالنشاط 

, والتنظيـ والتحويؿ, ووضع ذاتي: التقويـ الىياستراتيجية 
األىداؼ والتخطيط لتنفيذىا, والبحث عف المعمومات, والمراقبة 

ة, ومكافأة الذات, والتسميع واالحتفاظ بالسجالت, والبنية البيئي
والحفظ, وطمب المساعدة مف األقراف والمدرسيف والراشديف, 

 .ومراجعة االختبارات والمراجع والسجالت والكتب المقررة
 ,Kitsantas; Zimmerman & Cleary [48]وأضاؼ 

ي التعمـ ذاتي ف Modeling الدور الخاص والميـ لمنمذجة
األبعاد الرئيسة  ,Warr & Donwing [49] التنظيـ, كما يحدد

 :لمتعمـ ذاتي التنظيـ فيما يمي
 .أبعاد التعمـ المعرفية: وتتضمف التسميع والتنظيـ والتفصيؿ -1
أبعاد التعمـ السموكية: وتتضمف: البحث عف المساعدة مف  -2

 اآلخريف, ومف المادة المكتوبة وبرامج الكمبيوتر والتطبيقات

 .العممية
, وضبط االنفعاليت: وتتضمف الضبط أبعاد تنظيـ الذا -3

 .الدافعية, ومراقبة الفيـ
أبعاد لمتعمـ ذاتي  ثالثةRozendaal ;et al [50]  ويحدد

ثالثة أنماط مف القدرات, ىي: القدرات الخاصة في  التنظيـ تقع
بتنظيـ أنماط تجييز المعمومات, والقدرات الخاصة بتنظيـ عممية 

 .الذات التعمـ, والقدرات الخاصة بتنظيـ
 & Cao [51]وفى سياؽ الحديث عف أبعاد التعمـ أعطى     

Neitfeld,  أىمية خاصة لبعد ما وراء المعرفة ورأيا أف ىناؾ
أربعة أحكاـ لما وراء المعرفة تثرى التعمـ ذاتي التنظيـ وىى: )أ( 
الحكـ عمى صعوبة أو سيولة ميمة التعمـ. )ب( والحكـ عمى 

حكاـ الخاصة بالثقة.)د( والحكـ عمى الفيـ ومراقبتو )جػ( واأل
 .اكتساب المعرفة مف عدمو

يتضح مما سبؽ أف األبعاد األكثر استخداما أربعة أبعاد لمتعمـ 
ذاتي التنظيـ, وىي البعد المعرفي, وما وراء المعرفة, والدافعي, 

 .والبيئي
 :التحكـ الذاتي -جػ 

 :تعريؼ التحكـ الذاتي
التحكـ الذاتي ىو تمؾ العممية أف (Rehm,1977)  يرى    

 ؛التي يمكف لمفرد أف يغير أو يعدؿ مف احتماؿ ظيور استجابتو
حتى في أثناء الغياب النسبي لمتدعيـ الخارجي لالستجابات, 
ويتـ التحكـ الذاتي في السموؾ مف خالؿ ثالث عمميات )رؤية 

 ].52] لذات وتقييـ الذات وتدعيـ الذات(ا
التحكـ الذاتي بأنو قدرة الفرد عمى  [53] كامؿ,كما عرؼ      

استخداـ اإلرادة عمى أنيا طاقة ال وزف ليا في ممارسة التغذية 
لتحقيؽ التوازف في العالقة بيف النظاـ الشعوري اإلرادي  ؛المرتدة

 .القشري, والنظاـ الالشعوري الالإرادي التحت قشري
السموؾ بأنو [ التحكـ الذاتي في 52] فاطمة إبراىيـ, وتعرؼ     

 ؛مقدار تمكف الفرد مف مراقبة ذاتو وسموكو في المواقؼ المختمفة
ليتمكف مف تقييـ سموكو بصورة صحيحة, وبالتالي يكوف قادرا 

 ددهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعمى تعديؿ استجاباتو, والتحكـ فييا مف خالؿ نظاـ يح
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 .بعممية التدعيـ الذاتي
التنظيـ الذاتي بأنو قدرة الفرد  [54] نبيمة شراب,وتعرؼ      

عمى دراسة وتنظيـ وترتيب الموقؼ بدافعية وانفعاؿ متزف, 
ومواجية أية مشتتات أو رد فعؿ غير إيجابي, سعيا لتحقيؽ 

 .األداء المطموب وتقويمو
يتضح مما سبؽ مف تعريفات التحكـ الذاتي أنو عممية      

تمكف الطالب مف تعديؿ سموكو مف خالؿ ثالث عمميات, ىي 
رؤية الذات وتقييـ الذات وتدعيـ الذات, وبالتالي يمكف لمطالب 

 [53] كامؿ,سموكو, واستعانت الباحثة بتعريؼ التحكـ وضبط 
 .في بحثيا ألنيا استخدمت مقياسو

 :موؾ التحكـ الذاتيخصائص مفيـو س
النواقص الخاصة بالتحكـ في الذات Rehm ,1977  يصنؼ 

ذات وتقويـ الذات وتعزيز إلى ثالثة جوانب ىي: مراقبة ال
  [52].الذات
أف مفيـو التحكـ ,Banduea & Walters [40] وذكر      

الذاتي يتسـ بقدرة الطالب عمى تحمؿ تأجيؿ المكافأة االجتماعية 
يا, ويكوف لدى الطالب القدرة عمى استيعاب التي يحصؿ عمي

أسباب عدـ الوصوؿ إلى اليدؼ في ضوء محكات مرجعية, 
عادة صياغة لتمؾ المحكات, وقدرة الفرد عمى مقاومة التجارب  وا 
الفاشمة في حياتو واآلثار السمبية ليا, وقدرة الفرد عمى إدراكو 

بموغو  لمكافأة الذاتية عندلمالبسات حدوث الموقؼ, وتقديـ ا
 ].53] اليدؼ

 . االطار النظري والدراسات السابقة3
تقـو الباحثة بتقسيـ الدراسات السابقة إلى ثالثة محاور تتضمف 

 :ما يمي
المحور األوؿ: دراسات تناولت التمكؤ األكاديمي ومتغيرات نفسية 

 :أخرى
وجية الضبط  ,Carden; Bryant & Moss [55] بحث     

الداخمية والخارجية والتمكؤ األكاديمي واإلنجاز األكاديمي لدى 
( طالبا, وطبؽ عمييـ مقياس 114طالب الجامعة, وعددىـ )

مقياس التمكؤ األكاديمي وجية الضبط الداخمية والخارجية و 

ومقياس اإلنجاز األكاديمي, وتقرير ذاتي عف أعماليـ, وأظير 
أقؿ في التمكؤ األكاديمي, وانخفاض  طالب التوجو الداخمي أنيـ

نجاز أكاديمي أعمى مف وجية الضبط  في قمؽ االختبار, وا 
 .الخارجي

الكشؼ عف العالقة بيف التمكؤ  ,Popoola [56] استيدفت     
األكاديمي واألداء األكاديمي لدى طالب الجامعة, وتكونت 

( أنثى, 87( ذكرا, )98( طالبا, منيـ )185المجموعة مف )
واستخدـ مقياس التمكؤ األكاديمي, وبيانات عف األداء 
األكاديمي, وتشير النتائج إلى أف الموضوعات األكاديمية كانت 
ليا عالقة عكسية مع التمكؤ, كما أظيرت النتائج وجود فروؽ 
دالة بيف األداء األكاديمي المنخفض والمتمكئيف المعتدليف مع 

 .كئيف المعتدليفانخفاض أداء المتمكئيف أكثر مف المتم
إلى  ,Alexander & Onwuegbuzie [57] وىدؼ     

الكشؼ عف العالقة بيف األمؿ والتمكؤ األكاديمي, وكاف عدد 
( طالبا بالدراسات العميا وذلؾ لتطبيؽ مقياس 116المشاركيف )

تقييـ التمكؤ األكاديمي لمطالب, ومقياس األمؿ لمكبار وأف ينفذوا 
رات التمييدية, وتشير النتائج إلى أف األمؿ في مزيج مف المقر 

كؿ عوامؿ األمؿ ساعدت عمى التنبؤ بالتمكؤ األكاديمي, مع 
 .تقدير الخوؼ مف الفشؿ, ولكف ليس منفرا مف الميمة

عالقة التمكؤ  Akinsola; Tella & Tella [2] كما بحث     
األكاديمي بالتحصيؿ لدى طالب الجامعة, وتكونت المجموعة 

, وتـ استخداـ مقياس التمكؤ األكاديمي, وتشير ( طالبا150)
النتائج إلى وجود عالقة بيف التمكؤ األكاديمي والتحصيؿ 
الدراسي, كما وجدت فروؽ دالة بيف مستويات التمكؤ في 
تحصيؿ الرياضيات لصالح منخفضي التمكؤ, وأف أداء 

 .منخفضي التمكؤ كاف أفضؿ مف أداء متوسطي التمكؤ
[ إلى التعرؼ عمى عالقة التمكؤ 5أحمد ]كما ىدؼ بحث      

األكاديمي بالرضا عف الدراسة واإلنجاز األكاديمي, والمتغيرات 
التي يمكف أف تسيـ في التنبؤ بالتمكؤ األكاديمي لدى طالب 

( طالب, 200جامعة الممؾ خالد, وتكونت عينة الدراسة مف )
واشتممت األدوات عمى مقياس التمكؤ األكاديمي, ومقياس 
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لدافعية لإلنجاز ومقياس الرضا عف الدراسة, وأشارت النتائج ا
إلى وجود فروؽ دالة بيف مرتفعي ومنخفضي التمكؤ األكاديمي 
بيف الطالب في الرضا عف الدراسة واإلنجاز األكاديمي لصالح 
منخفضي التمكؤ األكاديمي, ولـ يدخؿ التمكؤ األكاديمي لدى 

عف الدراسة والدافع  الطالب في البنية العاممية مع الرضا
لإلنجاز األكاديمي, وأمكف التنبؤ بالتمكؤ األكاديمي مف خالؿ 
الرضا العاـ والرضا عف التقويـ واالمتحانات والرضا عف 

 .النشاطات في الكمية واإلنجاز األكاديمي
بحثا عف عالقة التمكؤ  [58وأجرى شريت, ومحمود, ]     

ة الذاتية لدى تالميذ الصؼ األكاديمي بالدافعية لإلنجاز والفعالي
( تمميذًا 538السادس لممرحمة االبتدائية, وبمغت المجموعة مف )

( تمميذة, واستخدما مقياس 291( تمميذًا, )247وتمميذة منيـ )
التمكؤ األكاديمي ومقياس الدافعية لإلنجاز في العمؿ األكاديمي 

يف ومقياس الفعالية الذاتية, وتشير النتائج إلى وجود فروؽ ب
التالميذ والتمميذات في التمكؤ األكاديمي لصالح التالميذ, كما 
وجدت فروؽ دالة بيف منخفضي ومرتفعي التمكؤ األكاديمي في 
الدافعية لإلنجاز والفعالية الذاتية لصالح منخفضي التمكؤ 
األكاديمي, ودخؿ التمكؤ األكاديمي لدى التالميذ والتمميذات في 

لإلنجاز في العمؿ المدرسي, والفعالية بنية عاممية مع الدافعية 
 .الذاتية
 ,Collins, Onwuegbuzie, & Jiao [59] وبحث     

القدرة القرائية )الفيـ القرائي وقراءة المفردات( لمتنبؤ بالتمكؤ 
األكاديمي لدى طالب الدراسات العميا, وكاف عدد المشاركيف 

اثنيف مف ( طالبا, وكشؼ النتائج عف عالقات متعددة بيف 120)
القدرة القرائية ومستويات طالب الدراسات العميا لمتمكؤ 
األكاديمي, كما وجدت عالقات دالة ومتعددة بيف القدرة القرائية 
والتمكؤ األكاديمي الناتج عف الخوؼ مف الفشؿ المرتبط بكتابة 

 .الورقة المؤجمة, وأداء المياـ اإلدارية
أثر الذكاء العاطفي في  ,.Deniz ; et al [60] وبحث     

التمكؤ األكاديمي وموضع الضبط عمى مجموعة مف طالب 
( 162( أنثى, )273( طالبا, منيـ )435الجامعات وعددىـ )

ذكرا, واستخدموا أنموذج معمومات عف الشخصية ومقياس الذكاء 
العاطفي ومقياس التمكؤ األكاديمي ومقياس موضع الضبط, 

د الفرعية لمقياس الذكاء العاطفي وتشير النتائج إلى أف األبعا
والتعامؿ مع الضغوط ترتبط  adaptability والقابمية لمتكيؼ

بدرجة عالية بميوؿ الطالب المتمكئيف أكاديميا, كما وجد أف 
اثنيف مف مقياسيف فرعييف مف الذكاء العاطفي والقابمية لمتكيؼ 
والمزاج العاـ يمكف التنبؤ بو بشكؿ ممحوظ لمقياس موضع 

ضبط, ووجدت عالقة سمبية بيف ميارات الذكاء العاطفي ال
 .والتمكؤ األكاديمي وموضع الضبط

أسباب  ,Özer; Demir & Ferrari [61] وفحص     
انتشار وأعذار التمكؤ األكاديمي لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف 

( 203الجنسيف ومستوى الصؼ األكاديمي, وحمموا استجابات )
قدـ ليـ مقياس التمكؤ األكاديمي, طالب مف الجامعة التركية, و 

٪ مف الطالب الذيف كاف لدييـ تمكؤ 52وأشارت النتائج إلى أف 
أكاديمي, وأف الذكور أكثر تكرارا لمتمكؤ أكثر في المياـ 
األكاديمي مف اإلناث, وأفادت الطالبات أنيف أكثر تمكؤا أكاديميا 

ثر مف الذكور بسبب الخوؼ مف الفشؿ والكسؿ, وأف الذكور أك
تمكؤا أكاديميا كنتيجة ألخذ المخاطر والتمرد عمى السيطرة أكثر 

 .مف فعؿ اإلناث
البنية العاممية واالتساؽ الداخمي ,Morales [28] وقيـ      

لمقياس التمكؤ األكاديمي لكؿ مف الجانب التكيفي والالتكيفي 
( طالبا مف الجامعة عمى مقياس التمكؤ 250لمتمكؤ, واستجاب )

ي, ونتج عف ىذا التحميؿ ثالثة مقاييس فرعية لمتمكؤ األكاديم
وىي: التمكؤ البناء, والتمكؤ غير البناء, وال تمكؤ, ووجدت عالقة 
بيف التمكؤ البناء والتمكؤ غير البناء, اتضح أيضا أف الصدؽ 
التمييزي لمقياس التمكؤ األكاديمي الجديد إمكانية التكيؼ في 

استخداميا لتحقيؽ العوامؿ  األوضاع األكاديمية, والتي يمكف
 .السموكية التي ترتبط بالتحصيؿ األكاديمي السابؽ والتالي

مف بحثو تحديد ما إذا كانت السمة ,Çapan [62] وىدؼ      
لدى طالب الجامعة لمتنبؤ  Perfectionist الشخصية الكمالية

بالتمكؤ األكاديمي والرضا عف الحياة, وكاف عدد المشاركيف 
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بجامعة األناضوؿ, واستخدـ مقياس الكمالية  ( طالبا230)
متعددة األبعاد لمسمة الشخصية الكمالية, ومقياس تقييـ التمكؤ 
الطالبي لمتمكؤ األكاديمي, ومقياس الرضا عف الحياة, وأشارت 
النتائج إلى أنو أمكف التنبؤ الداؿ مف خالؿ توجو الذات نحو 

 .رضا عف الحياةسمة الشخصية الكمالية بالتمكؤ األكاديمي وال
إلى أف التمكؤ  ,.Kağana, et al [25] وىدؼ بحث     

والوسواس القيري  perfectionism األكاديمي يرتبط بالكمالية
والعوامؿ الخمسة لمسمات الشخصية وسموكيات التمكؤ 

( طالبا مف 265األكاديمي, وتكونت مجموعة البحث مف )
لميؿ إلى التمكؤ مختمؼ الجامعات, وفي ىذا البحث تـ تحديد ا

األكاديمي لمطالب, والميؿ إلى الكماؿ, مف أجؿ تحديد السمات 
الشخصية لذوي اليوس القيري ومقياس العوامؿ الخمسة 
لمشخصية, وتوصمت النتائج إلى أف الكمالية والوسواس القيري 
والعوامؿ الخمس لمسمات الشخصية مف المتغيرات الميمة التي 

 .ميتفسر سموؾ التمكؤ األكادي
التفاعؿ بيف أساليب التعمـ  ,Babadoğan [24] وحمؿ     

وسموكيات التمكؤ األكاديمي واإلنجازات األكاديمية لمطالب 
المشاركيف في برنامج تعميـ المغة اإلنجميزية في كمية العمـو 
التربوية, وتبيف أنو ليست ىناؾ عالقة دالة بيف التحصيؿ 

التعمـ لمطالب, بينما وجدت  الدراسي والتمكؤ األكاديمي, وأساليب
عالقة إيجابية بيف أساليب التعمـ وسموكيات التمكؤ األكاديمي 

 .لمطالب
عالقة التمكؤ األكاديمي بدافعية  Al-Attiyah [4] وبحثت     

التالميذ ومعتقد الكفاءة الذاتية, وطبقت مقياس التمكؤ األكاديمي 
كاديمية, ( تمميذا وتمميذة, ومقياس الدافعية األ538عمى )

ومقياس الكفاءة الذاتية, وكشفت النتائج وجود اختالؼ بيف 
الذكور واإلناث في التمكؤ األكاديمي لصالح الذكور, كما وجدت 
فروؽ بيف التمكؤ األكاديمي المرتفع والمنخفض في الدافعية 
األكاديمية والكفاءة الذاتية لصالح التالميذ منخفضي التمكؤ 

 .األكاديمي
 عمى السمات  ,.Michinov; et al [63] حثوركز ب     

التمكؤ, ودورىا في مناخ  -الخاصة بالمتعمميف في إدارة وقت 
التعمـ عبر اإلنترنت, وبشكؿ أكثر تحديدا مف المتوقع أف التمكؤ 
مف شأنيا أف يؤثر في نجاح التعمـ عبر اإلنترنت, وكما كاف 

ظير أف  متوقعا وجدت عالقة سمبية بيف التمكؤ واألداء, كما
المتعمميف مرتفعي التمكؤ عبر اإلنترنت أقؿ نجاحا مف المتعمميف 
منخفضي التمكؤ, باإلضافة إلى ذلؾ تـ العثور عمى بعض 
االختالفات السموكية بيف المتعمميف مرتفعي ومنخفضي التمكؤ 
في األوقات التي قرروا بدء العمؿ أو إعادتو عف بعد, وشعرت 

 .شعروا بالتسرب مف الدورة بدافع لمعمؿ في الدورة, كما
 - Klibert; Langhinrichsen [64]وتناوؿ بحث     

Rohling; Luna & Robichaux,   العالقات بيف التمكؤ
ودافعية اإلنجاز ومؤشرات قابمية التعرض لالنتحار لدى االناث 

( فردا, منيـ 475والذكور بالكمية, وكاف مف بيف المشاركيف )
مف الجامعييف, ولكال الجنسيف وجد ( ذكرا 139( أنثى )336)

ارتباط داؿ لمتمكؤ ودافعية اإلنجاز عمى مختمؼ المستويات تشير 
إلى قابمية التعرض لالنتحار, وبالنسبة لإلناث مّثؿ التمكؤ بشكؿ 
ممحوظ عند اإلناث لـ يكف موجودا عند الذكور في كؿ مف 

تئاب مؤشرات االنتحار تتجاوز بكثير مما كاف لو تأثير في االك
 .وتقدير الذات

التحقؽ في ما إذا كاف التمكؤ  ,Faruk [14] وىدؼ بحث     
العاـ, والدافعية األكاديمي والكفاءة الذاتية األكاديمية يمكف أف 
تتنبأ بالتمكؤ األكاديمي بيف طالب الجامعة, وتكونت مجموعة 

( طالبا, واستخداـ مقياس التمكؤ األكاديمية 774البحث مف )
دافعية األكاديمية ومقياس الكفاءة الذاتية واستمارة ومقياس ال

بيانات شخصية, وأظيرت النتائج وجود عالقة إيجابية دالة بيف 
التمكؤ األكاديمي والتمكؤ بشكؿ عاـ, في حيف أف العالقة بيف 
التمكؤ األكاديمية والدافعية األكاديمية والكفاءة الذاتية األكاديمية 

العاـ مؤشرا لمتمكؤ األكاديمية, كما  ليست دالة, كما كاف التمكؤ
أظير النتائج فروؽ دالة في التمكؤ األكاديمي في تخصص 
الطالب والصؼ الدراسي عمى الرغـ مف مستويات التمكؤ 

 .األكاديمي لـ تختمؼ عند نوع الجنس
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 & Patrzek; Grunschel [65]وكاف الغرض مف بحث     

Fries,  ىو التحقؽ في السوابؽ  Antecedents وعواقب
التمكؤ األكاديمية لدى طالب الجامعة الذيف يحتاجوف إلى تكرار 

( جامعة 12المشورة, وأجريت مقابالت شبو منظمة مع )
كمستشاريف مف ذوي الخبرة في الجامعات األلمانية, وأشارت 
النتائج إلى أف السوابؽ والعواقب كانت انعكاس لخصائص 

 .لبيئة الجامعيةالطالب والحاالت الشخصية والتعمـ وا
 :تعقيب عمى دراسات المحور األوؿ

يمكف عرض الدراسات التي تناولت التمكؤ األكاديمي في المحور 
األوؿ مف حيث اليدؼ والعينة واألدوات المستخدمة ومنيج 

 :البحث والنتائج التي توصمت إلييا
مف حيث اليدؼ: تنوعت أىداؼ الدراسات السابقة, حيث  -1

الدراسات إلى التعرؼ عمى العالقة بيف وجية ىدفت بعض 
الضبط الداخمية والخارجية والتمكؤ األكاديمي واإلنجاز األكاديمي 

 Carden, et al., [55] [56]والرضا عف الدراسة كبحث
Popoola,, [57] Alexander & Onwuegbuzie, [2] 

Akinsola, et al., [60]  [5]وأحمد, Deniz, et al., 

نجاز والفعالية الذاتية, كبحث شريت, ومحمود والدافعية لإل
[58,] [24] Babadoğan,  والقدرة القرائية )الفيـ القرائي وقراءة

 ,Collins, et al., [4] Al-Attiyah [59]  المفردات( كبحث

 Çapan [62] [52]والسمة الشخصية الكمالية كبحث
Kağana, et al.,  وارتباطو والتعمـ ذاتي التنظيـ بأنماط التمكؤ

واستفادت الباحثة مف ذلؾ في  ,,Cao [17] بالدافعية كبحث
 .صياغة عنواف البحث واليدؼ منو

مف حيث المشاركيف: تنوعت مجموعات المشاركيف في  -2
الدراسات السابقة طبقا الختالؼ أىدافيا, وكاف معظـ المشاركيف 
مف طالب الجامعة والدراسات العميا, وقميؿ مف المرحمة 

ناث( وتراوح عددىـ ما بيف )  - 114االبتدائية والثانوية )ذكور وا 
( طالبا, واستفادت الباحثة مف ذلؾ في اختيار مجموعة 774

 .المشاركيف في بحثيا وعددىـ
 مف حيث أدوات جمع البيانات: تنوعت أدوات جمع البيانات -3

في الدراسات السابقة, فاستخدمت مقياس وجية الضبط الداخمية 
والخارجية ومقياس التمكؤ األكاديمي ومقياس اإلنجاز األكاديمي, 
ومقياس الرضا عف الدراسة, ومقياس الفعالية الذاتية والقدرة 
القرائية, ومقياس التنظيـ الذاتي ومقياس الكفاءة الذاتية 
األكاديمية, ومقياس تقدير الذات, ومقياس الكفاءة الذاتية لمتنظيـ 

حثة بمقاييس التمكؤ األكاديمي في ىذه الذاتي, واستعانت البا
 .الدراسات لتصميـ مقياس التمكؤ األكاديمي لمبحث الحالي

مف حيث منيج الدراسة: استعانت الباحثة بمناىج البحث  -4
التي اعتمدت عمييا الدراسات السابقة, حيث وجد أف معظـ 
الدراسات السابقة اعتمدت عمى المنيج الوصفي االرتباطي 

 .والمقارف
مف حيث النتائج: أوضحت نتائج الدراسات السابقة أف  -5

طالب التوجو الداخمي أنيـ أقؿ في التمكؤ األكاديمي, وانخفاض 
نجاز أكاديمي أعمى مف وجية الضبط  في قمؽ االختبار, وا 

كما أظيرت النتائج  ,Carden, et al [55] الخارجي كبحث
قا لمستوى وجود فروؽ دالة في األداء األكاديمي المنخفض طب

وعوامؿ األمؿ  ,Popoola [56] التمكؤ األكاديمي كبحث
ساعدت عمى التنبؤ بالتمكؤ األكاديمي, مع تقدير الخوؼ مف 

كما  ,Alexander & Onwuegbuzie [57] الفشؿ كبحث
وجدت فروؽ دالة بيف مستويات التمكؤ في تحصيؿ الرياضيات 

كاف أفضؿ لصالح منخفضي التمكؤ, وأف أداء منخفضي التمكؤ 
كما Akinsola, et al.  [2]مف أداء متوسطي التمكؤ كبحث

وجدت فروؽ دالة بيف مرتفعي ومنخفضي التمكؤ األكاديمي بيف 
الطالب في الرضا عف الدراسة لصالح منخفضي التمكؤ 
األكاديمي, كذلؾ وجدت فروؽ دالة بيف مرتفعي ومنخفضي 

ديمي لصالح التمكؤ األكاديمي بيف الطالب في اإلنجاز األكا
منخفضي التمكؤ األكاديمي, وأمكف التنبؤ بالتمكؤ األكاديمي مف 
خالؿ الرضا العاـ والرضا عف التقويـ واالمتحانات والرضا عف 

[, 5النشاطات في الكمية واإلنجاز األكاديمي كبحث أحمد ]
كما ثبت أف الكفاءة ] ,Çapan [62] 58وشريت, ومحمود ]

 .Özer, et al [28] ى تنبؤا لمتمكؤالذاتية لمتنظيـ الذاتي أقو 
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[61] Morales,  كما أظيرت النتائج أف كافة متغيرات الدافعية
كانت دالة وتتنبأ مف خالليا بالتمكؤ, واستفادت الباحثة مف ىذه 

 .النتائج في تفسير نتائج بحثيا
المحور الثاني: دراسات تناولت التمكؤ األكاديمي والتعمـ ذاتي 

 :نفسية أخرىالتنظيـ ومتغيرات 
ميؿ الطالب إلى التمكؤ  ,Tuckman [66] قارف     

األكاديمي والتنظيـ الذاتي وأدائيـ في تعمـ استراتيجيات شبكة 
( طالب مف الجامعات واستخدـ مقياس 106اإلنترنت, وأجاب )

ميؿ التمكؤ, والتقرير الذاتي عف تبريرات التمكؤ, ومقياس التنظيـ 
ب, وتشير النتائج إلى أف المتمكئيف الذاتي, ومقياس أداء الطال

 .أكاديميا يدعموف التمكؤ عف طريؽ الترشيد وليس التنظيـ الذاتي
عالقة التمكؤ األكاديمي  ,.Klassen et al [18] واستكشؼ     

والتنظيـ الذاتي والكفاءة الذاتية األكاديمية, وتقدير الذات, 
-Self-Efficacy for Self والكفاءة الذاتية لمتنظيـ الذاتي

Regulation ( طالبا جامعيا, وبينت النتائج ارتباط 456لدى )
متغيرات الذات األخرى بالتمكؤ, وأف الكفاءة الذاتية ذاتية التنظيـ 
ىي األكثر تنبؤا بالميؿ لمتمكؤ, وأف المتمكئيف السمبييف كانوا أكثر 
 تأثيرا بالتمكؤ السمبي, ومستويات أعمى مف التمكؤ اليومي والتمكؤ
في المياـ, وتوقع انخفاض لمدرجات الفعمية, وانخفاض لمكفاءة 

 .الذاتية ذاتية التنظيـ
 إلى معرفة العالقة بيف توجو الذات ,Seo [19] كما ىدؼ     

Self-Oriented نحو الكماؿ Perfectionism  والتمكؤ
األكاديمي بواسطة دور الكفاءة الذاتية كوسيط لمعالقة, واشترؾ 

جامعيا, وأظيرت النتائج أف الكفاءة الذاتية تتوسط ( طالبا 692)
العالقة بيف توجو الذات نحو الكماؿ والتمكؤ األكاديمي, كما 
تشير النتائج إلى أف التمكؤ يعتمد عمى التفاعؿ المعقد بيف 
عوامؿ الشخصية, وأف الكماؿ والتمكؤ والبنية الشخصية تميؿ 

, وعمى وجو إلى انعكاس لمشعور بتضاؤؿ الكفاءة الشخصية
التحديد تتوسط الكفاءة الذاتية بشكؿ كامؿ العالقة بيف توجو 
الذات والكماؿ والتمكؤ األكاديمي, كما تؤدي الكفاءة الذاتية دورا 
 .ميما في العالقة بيف توجو الذات نحو الكماؿ والتمكؤ األكاديمي

التمكؤ األكاديمي  ,.Klassen; et al [67] ودرس     
( طالبا جامعيا, وتـ 1145عدد الطالب ) والدافعية, وكاف

التوصؿ إلى وجود عالقة بيف التمكؤ والدافعية والكفاءة الذاتية 
والتعمـ ذاتي التنظيـ, كما تـ فحص أنماط سموؾ التمكؤ واألثر 
السمبي لمتمكؤ لممقارنة بيف طالب الجامعة الكندية 
 والسنغافورييف, وأفاد المشاركوف أنيـ أكثر عرضة لمتمكؤ,
وصنؼ الطالب السنغافوريوف بأف لدييـ تمكؤا أكثر مف الطالب 
الكندييف )التمكؤ لو تأثير سمبي في األداء األكاديمي(, وقضى 
المتمكئوف السمبيوف أكثر مف الوقت المحدد مف المتمكئيف 

 .المحايديف, وأقؿ عرضة لمكفاءة الذاتية والتعمـ ذاتي التنظيـ
رات ذاتية التنظيـ عمى القرا ,Kennedy [86] وبحث     

المدى الطويؿ مف حيث التعرؼ عمى الميؿ نحو التمكؤ, 
وأظيرت النتائج وجود االنزعاج والقمؽ بشأف احتماؿ االستبعاد 
االجتماعي الذي قد يزيد بشكؿ كبير مف احتماؿ التمكؤ, 
باإلضافة إلى ذلؾ فإف التقييـ المبكر لمميوؿ إلى التمكؤ في 

كاف لو التأثير السمبي المباشر في الكفاءة  الفصؿ الدراسي األوؿ
الذاتية واالنتماء لممدرسة, كما وجد أثر داؿ لسمبية التمكؤ في 
نياية الفترة وبمعدؿ تراكمي, ولـ توجد عالقة دالة بيف التمكؤ 

تقاف األداء  ).والتوجو نحو انجاز اليدؼ )مثؿ إتقاف الطريقة وا 
ات بيف التمكؤ إلى العالق ,Grant [12] وىدؼ بحث     

والذكاء داخؿ الشخص نفسو والذكاءات المتعددة بيف الطالب 
 ؛في التعميـ العالي مف أجؿ الحموؿ الممكنة لمشكمة التمكؤ
 الرتباط الذكاء داخؿ الشخص نفسو مع الذات, ومعرفة الذات

self-knowledge وفيـ الذات Self-Understanding ,
-Self وتصحيح الذات, Self-Monitoring ومراقبة الذات

Correction, ( طالبا بالجامعة, 135وكاف عدد المشاركيف )
وطبؽ مقياس التمكؤ, ومقياس الذكاءات المتعددة, وأشارت 
النتائج إلى أف تمكؤ الطالب كاف أكثر في المياـ األكاديمية مف 
المياـ اإلدارية, وأف المتمكئيف عادة ما يكوف لدييـ نفور مف 

روف باإلرىاؽ, ولدييـ صعوبة في اتخاذ الميمة, كما يشع
 القرارات, وأنيـ كسالى, كما أف الطالب مرتفعي الذكاء كاف أقؿ
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 .احتماال لمتمكؤ مف الطالب منخفضي الذكاء
بحثا عف التمكؤ ,Klassen & Kuzucu [67]  كما أجرى     

( 508األكاديمي وعالقتو بالكفاءة الذاتية لمتنظيـ الذاتي لدى )
درسة ثانوية بتركيا, أظيرت النتائج أف االناث كانت طالب مف م

لدييف مستويات عميا مف الكفاءة الذاتية لمتنظيـ الذاتي, كما تنبأ 
بمستوى مرتفع لإلناث أكثر مف الذكور, ولكف لـ توجد فروؽ 
بيف مستويات التمكؤ األكاديمي لمكفاءة الذاتية التي كانت أقوى 

ث مف الذكور, ولكف كانت الكفاءة مؤشرا لمتنبؤ بالتمكؤ عند اإلنا
الذاتية لمتنظيـ الذاتي أقوى تنبؤا لمتمكؤ, وكانت كتابة المياـ أكثر 
عرضة لمتمكؤ لمذكور واإلناث, وعندما تمكأ الذكور كانوا أكثر 
عرضة لقضاء بعض الوقت مع وسائؿ اإلعالـ االلكترونية, في 

الت حيف كانت اإلناث أكثر احتماال لقراءة الكتب والمج
 .والصحؼ

إلى معرفة أثر  ,Rakes & Dunn [16] وىدؼ بحث     
تنظيـ الجيود وميارة التنظيـ الذاتي, والدافعية الداخمية في سموؾ 
التمكؤ األكاديمي لدى طالب الدراسات العميا عمى شبكة 
االنترنت, وأشارت النتائج إلى أف الدافعية الذاتية لمتعمـ 

مف التمكؤ, واالستراتيجيات الخاصة وانخفاض تنظيـ الجيود يزيد 
 .تشجع عمى تنظيـ الجيود

العالقة بيف  Corkin; Yu & Lindt [69] وفحص     
الذي  Active Delay جوانب التعمـ ذاتي التنظيـ والبطء النشط

قد يكوف مختمفا في عالقة التعمـ ذاتي التنظيـ مع التمكؤ, وكاف 
ف مف المتوقع أف ( طالب جامعييف, وكا206عدد المشاركيف )

التجنب, وسمبيا مف  -يكوف التمكؤ إيجابيا مف قبؿ أىداؼ التمكف
خالؿ استخداـ استراتيجية ما وراء المعرفة, في حيف كاف مف 
المتوقع أف يكوف سمبيا في البطء النشط مف خالؿ أىداؼ 
يجابيا بواسطة الكفاءة الذاتية, كما تؤيد ىذه النتائج  التجنب, وا 

ط ىو شكؿ مختمؼ عف التمكؤ الذي قد يكوف أف البطء النش
أكثر إيجابية نظرا الرتباطو ببعض عمميات التكيؼ مع التنظيـ 

 .الذاتي والتحصيؿ الدراسي
 تحديد الفروؽ ,Iskender [70] كما كاف اليدؼ مف بحث     

والتمكؤ  Self-Compassion بيف الجنسيف في التعاطؼ الذاتي
 Attitudesالوظيفي األكاديمي واالتجاه نحو الخمؿ

Dysfunctional,  ومعرفة العالقات بيف التعاطؼ الذاتي
والتمكؤ األكاديمية واالتجاه نحو الخمؿ الوظيفي, وكاف عدد 

( طالبا بالجامعة, واستخدـ مقياس التعاطؼ 251المشاركيف )
الذاتي ومقياس التمكؤ األكاديمية ومقياس واالتجاه نحو الخمؿ 

النتائج أنو لـ توجد فروؽ دالة بيف الذكور الوظيفي, وأظيرت 
واإلناث في التعاطؼ الذاتي والتمكؤ األكاديمية واالتجاه نحو 
الخمؿ الوظيفي, بينما وجدت عالقة بيف التعاطؼ الذاتي والتمكؤ 
األكاديمية وعالقة سالبة االتجاه نحو الخمؿ الوظيفي, ومع ذلؾ 

تجاه نحو الخمؿ لـ توجد عالقة بيف التمكؤ األكاديمية واال
 .الوظيفي

بحثا عف العالقة بيف التمكؤ ,Hannok [71] وأجرى      
والدافعية ومعتقدات الكفاءة الذاتية والكفاءة الذاتية مف أجؿ التعمـ 

يمي, ذاتي التنظيـ وتقدير الذات واختبار القمؽ واألداء األكاد
 ( طالبا تايالنديا مراىقا,401)( طالبا كنديا و312واشترؾ )

واستخدـ مقياس التمكؤ ومقاييس الدافعية, وأظيرت النتائج أف 
كافة متغيرات الدافعية كانت دالة وتتنبأ مف خالليا بالتمكؤ, 
وبالكفاءة الذاتية لممراىقيف بالتعمـ ذاتي التنظيـ بتأثير قوي, كما 
كشفت النتائج نوعية التمكؤ األكاديمي وتعريفاتو وسوابقو والنتائج 

التمكؤ, والتغمب عمى التمكؤ, ودور الدافعية  المترتبة عمى
 .والثقافات في الدافعية لإلنجاز والتمكؤ

مقارنة التعمـ ذاتي التنظيـ بأنماط Cao [17]  وىدؼ بحث     
( 66التمكؤ وارتباطو بالدافعية بيف طالب الجامعة وعددىـ )

طالبا, واستخدـ استبيانات مرتبط بخبرتيـ في عمـ النفس 
بينت النتائج أف اعتقاد الطالب بفائدة التمكؤ كانت التربوي, و 

أفضؿ مؤشر بالتمكؤ األكاديمي مف االعتقاد بالكفاءة الذاتية 
وتوجيات اليدؼ نحو التحصيؿ وارتبط عمر الطالب بأنماط 
التمكؤ وبيف المتمكئيف الجامعييف, وكاف الطالب األصغر سنا 

كبر سنا يميموف أكثر ميال لمتمكؤ النشط, بينما كاف الطالب األ
 .إلى الدخوؿ في التمكؤ السمبي
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 :تعقيب عمى دراسات المحور الثاني
يمكف عرض الدراسات التي تناولت التمكؤ األكاديمي والتعمـ 
ذاتي التنظيـ في المحور الثاني مف حيث اليدؼ والعينة 

 :واألدوات المستخدمة ومنيج البحث والنتائج التي توصمت إلييا
اليدؼ: تنوعت أىداؼ الدراسات السابقة, حيث مف حيث  -1

ىدفت بعض الدراسات إلى التعرؼ عمى عالقة التمكؤ األكاديمي 
 بالتنظيـ الذاتي وأدائيـ في تعمـ استراتيجيات شبكة اإلنترنت كبح

[66] Tuckman, [67] Klassen & Kuzucu  والتنظيـ
لكفاءة الذاتية الذاتي والكفاءة الذاتية األكاديمية, وتقدير الذات, وا

 Klassen, et al., [67] Klassen [18]لمتنظيـ الذاتي كبحث

et al., [69] Corkin, et al.,  وتوجو الذات نحو الكماؿ
 ,Kennedy [68] والقرارات ذاتية التنظيـ ,Seo [19] كبحث

واستفادت الباحثة مف ذلؾ في صياغة عنواف البحث واليدؼ 
 .منو
ت مجموعات المشاركيف في مف حيث المشاركيف: تنوع -2

الدراسات السابقة طبقا الختالؼ أىدافيا, وكاف معظـ المشاركيف 
ناث(,  مف طالب الجامعة والدراسات العميا, والثانوية )ذكور وا 

( طالبا, واستفادت الباحثة 692 - 66وتراوح عددىـ ما بيف )
 .مف ذلؾ في اختيار المشاركيف, وعددىـ في بحثيا

جمع البيانات: تنوعت أدوات جمع البيانات مف حيث أدوات  -3
في الدراسات السابقة, فاستخدمت مقياس التمكؤ األكاديمي 
ومقياس اإلنجاز األكاديمي, ومقياس التنظيـ الذاتي, ومقياس 
التنظيـ الذاتي ومقياس الكفاءة الذاتية األكاديمية, ومقياس تقدير 

ومقياس التعمـ  الذات, ومقياس الكفاءة الذاتية لمتنظيـ الذاتي,
ذاتي التنظيـ, ومقياس معتقدات الدافعية, واستعانت الباحثة 
بمقاييس التمكؤ األكاديمي في ىذه الدراسات لتصميـ مقياس 

 .التمكؤ األكاديمي لمبحث الحالي
مف حيث منيج الدراسة: استعانت الباحثة بمناىج البحث  -4

معظـ التي اعتمدت عمييا الدراسات السابقة, حيث وجد أف 
الدراسات السابقة اعتمدت عمى المنيج الوصفي االرتباطي 

 .والمقارف

مف حيث النتائج: أوضحت نتائج الدراسات السابقة أف  -5
المتمكئيف أكاديميا يدعموف التمكؤ عف طريؽ الترشيد وليس 

كما أف الكفاءة الذاتية  ,Tuckman [66] التنظيـ الذاتي كبحث
ؤا بالميؿ لمتمكؤ, وأف المتمكئيف سمبيا ذاتية التنظيـ ىي األكثر تنب

كانوا أكثر أثرا بالتمكؤ السمبي, ومستويات أعمى مف التمكؤ 
اليومي والتمكؤ في المياـ, والتوقع المنخفض لمدرجات الفعمية, 

 ,Klassen [18] وانخفاض الكفاءة الذاتية ذاتية التنظيـ كبحث

et al.,  العالقة بيف توجو وأف الكفاءة الذاتية تؤدي دورا ميما في
كذلؾ   ,Seo [19]الذات نحو الكماؿ والتمكؤ األكاديمي كبحث

كاف المتمكئوف السمبيوف أكثر مف الوقت المحدد مف المتمكئيف 
المحايديف وأقؿ عرضة لمكفاءة الذاتية والتعمـ ذاتي التنظيـ, 

وأف الدافعية الذاتية لمتعمـ  ,.Klassen, et al [76] كبحث
الجيود يزيد مف التمكؤ, واالستراتيجيات الخاصة وانخفاض تنظيـ 

كما  Rakes & Dunn [16] تشجع عمى تنظيـ الجيود كبحث
أف البطء النشط ىو شكؿ مختمؼ عف التمكؤ الذي قد يكوف 
أكثر إيجابية نظرا الرتباطو ببعض عمميات التكيؼ مع التنظيـ 

 ,.Corkin, et al [69]الذاتي والتحصيؿ الدراسي كبحث
 .واستفادت الباحثة مف ىذه النتائج في تفسير نتائج بحثيا

المحور الثالث: دراسات تناولت التحكـ الذاتي وبعض 
 :المتغيرات

إلى معرفة العالقة بيف  [72] آماؿ محروس,ىدفت بحث      
مركز التحكـ والضبط الذاتي لمسموؾ بأخطاء الكتابة العربية 

بية, وتكونت مجموعة الشائعة لدى طالب وطالبات كمية التر 
( 100( طالبة, )300( طالب وطالبة, منيـ )400البحث مف )

طالب, واستخدمت مقياس التحكـ, واختبار اإلمالء, واتضح مف 
النتائج عدـ وجود فروؽ دالة بيف مركز التحكـ الداخمي / 
الخارجي وأخطاء الكتابة لدى الطالب والطالبات, كما تبيف مف 

ت درجة الضبط الخارجي زادت أخطاء النتائج أنو كمما زاد
االمالء والنقؿ, وأف أصحاب التحكـ الداخمي أكثر فعالية وأكثر 
انجازا وتحصيال أكاديميا, وأحسف أداء بمقارنتيـ بأصحاب 

 .التحكـ الخارجي
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بحثا عف مدى فاعمية كؿ  [52] فاطمة إبراىيـ,كما أجرت      
في التخفيؼ مف  مف اإلرشاد النفسي المعرفي والتحكـ الذاتي

( 50حدة الشعور باالكتئاب واليأس لدى الطالب, وعددىـ )
طالبا مف المرحمة الثانوية, واستخدمت مقياس االكتئاب ومقياس 
اليأس والبرنامج المستخدـ, وأوضحت النتائج وجود فروؽ بيف 
التطبيؽ القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية األولى والثانية 

دي في تخفيؼ اليأس واالكتئاب, وبيف لصالح التطبيؽ البع
المجموعة التجريبية األولى والثانية التي تمقت العالج بالتحكـ 
الذاتي والضابطة في التطبيؽ البعدي لتخفيؼ اليأس واالكتئاب 

 .لصالح المجموعة التجريبية األولى والثانية
إلى معرفة عالقة كشؼ  [73] السفاسفة,وىدؼ بحث      

الذاتي في السموؾ لدى المرشديف التربوييف, وبمغ الذات بالتحكـ 
( مرشدا ومرشدة, واستخدـ مقياس كشؼ 152عدد المشاركيف )

الذات ومقياس التحكـ الذاتي في السموؾ, وأشارت النتائج إلى 
أف كشؼ الذات لمدرجة الكمية ولموالديف ولمزميؿ كانت منخفضة, 

بينما أظيرت  في حيف كاف كشؼ الذات عاليا لموالدة والصديؽ,
النتائج وجود فروؽ دالة في التحكـ الذاتي في السموؾ تعزى 
لممستوى االجتماعي ولصالح اإلناث والمستوى االجتماعية 
ولصالح العزاب مف الجنسيف ولمتفاعؿ الثنائي بيف الحالة 
االجتماعية وكؿ مف المستوى االجتماعي والخبرة العممية لصالح 

العزاب مف الجنسيف ومف ذوي  المرشدات العزاب والمرشديف
الخبرة العممية القصيرة في االرشاد, ولـ تشر النتائج إلى وجود 
فروؽ في التحكـ الذاتي في السموؾ عمى كؿ مف الخبرة العممية 
والتفاعؿ بينيا وبيف النوع االجتماعي, والتفاعؿ الثالثي بيف ىذه 

 .المتغيرات
العالقة بيف التحكـ بحثا عف  ,.Kuhnle; et al [7] وأجرى     

وتكونت  ,flow الذاتي والدرجات المدرسية وتوازف الحياة والتدفؽ
( طالبا بالصؼ الثامف, واستخدموا مقياس 697المجموعة مف )

التحكـ الذاتي, والدرجات المدرسية, ومقياس توازف الحياة, 
ومقياس التدفؽ أثناء الدراسة مف بداية العاـ الدراسي حتى 

ت النتائج إلى أنو يمكف التنبؤ بالدرجات المدرسية نيايتو, وأشار 

مف خالؿ توازف الحياة, والتدفؽ مف خالؿ التحكـ الذاتي, كما 
أف التحكـ الذاتي قد يساعد المراىقيف عمى أف يكونوا أكثر 
استعدادا لمدراسة, وأكثر تنسيقا الستثماراتيـ في مجاالت مختمفة 

 .مف حياتيـ
إلى معرفة القدرة  ,.Hofer; et al [74] وىدؼ بحث     

المعرفية والتحكـ الذاتي والتقارير الذاتية واالختبار التحصيمي 
بالصفوؼ المدرسية ونتائج االختبار لدى المراىقيف,  ئكمتنب

( طالبا, وأوضحت النتائج وجود فروؽ في القدرة 697وعددىـ )
 المعرفية والتحكـ الذاتي بالنسبة لتبايف الصؼ, وكانت متغيرات
الشخصية أفضؿ تنبؤ مف الدرجات, في حيف أظيرت القدرة 
المعرفية أعمى تبايف مع االختبار التحصيمي, وفسرت المتغيرات 
االستفادة مف أوجو قوة التحكـ الذاتي كمفتاح لممحددات الرئيسية 

 .لنتائج التعمـ
 :تعقيب عمى دراسات المحور الثالث

التحكـ الذاتي في يمكف التعقيب عمى الدراسات التي تناولت 
المحور الثالث مف حيث اليدؼ والعينة واألدوات المستخدمة 

 :ومنيج البحث والنتائج التي توصمت إلييا
مف حيث اليدؼ: ىدفت بعض الدراسات إلى التعرؼ عمى  -1

آماؿ  تحكـ والضبط الذاتي لمسموؾ كبحث عالقة مركز ال
بالتحكـ الذاتي في السموؾ  , وعالقة كشؼ الذات[72] محروس,
, والعالقة بيف التحكـ الذاتي والدرجات [73] السفاسفة,كبحث 

 .Kuhnle, et al [7] المدرسية وتوازف الحياة والتدفؽ كبحث
وفاعمية كؿ مف اإلرشاد النفسي المعرفي والتحكـ الذاتي في 

[, 52التخفيؼ مف حدة الشعور باالكتئاب واليأس كبحث ]
المعرفية والتحكـ الذاتي والتقارير الذاتية واالختبار  ومعرفة القدرة
 بالصفوؼ المدرسية ونتائج االختبار كبحث كمتنبئالتحصيمي 

[74] Hofer, et al.,  واستفادت الباحثة مف ذلؾ في صياغة
 .عنواف البحث واليدؼ منو

مف حيث المشاركيف: كاف معظـ المشاركيف مف مرشديف  -2
 - 152ية, وتراوح عددىـ ما بيف )وطالب الجامعة, والثانو 

 ( طالبا, واستفادت الباحثة مف ذلؾ في اختيار المشاركيف697
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 .في بحثيا وعددىـ
مف حيث أدوات جمع البيانات: استخدمت الدراسات السابقة  -3

مقياس التحكـ الذاتي في السموؾ, واختبار اإلمالء ومقياس 
ومقياس التدفؽ,  االكتئاب ومقياس اليأس, ومقياس توازف الحياة,

والتقارير الذاتية, واستعانت الباحثة بمقياس التحكـ الذاتي لكامؿ 
 .[ في البحث الحالي53]
مف حيث منيج الدراسة: وجدت الباحثة أف معظـ الدراسات  -4

السابقة اعتمدت عمى المنيج الوصفي االرتباطي والمقارف 
 .فاستعانت بيذا المنيج

ائج الدراسات السابقة أف مف حيث النتائج: أوضحت نت -5
أصحاب التحكـ الذاتي الداخمي أكثر فعالية وأكثر انجازا 

حاب التحكـ وتحصيال أكاديميا, وأحسف أداء بمقارنتيـ بأص
, كما وجود أف [72] آماؿ محروس,الذاتي الخارجي كبحث 

المجموعة التجريبية التي تمقت العالج بالتحكـ الذاتي تفوقت في 
تخفيؼ اليأس واالكتئاب كبحث فاطمة إبراىيـ التطبيؽ البعدي ل

[, ووجدت فروؽ دالة في التحكـ الذاتي في السموؾ تعزى 52]
لمنوع االجتماعي ولصالح اإلناث ولمحالة االجتماعية ولصالح 
العزاب مف الجنسيف ولمتفاعؿ الثنائي بيف الحالة االجتماعية 

رشدات رة العممية لصالح الموكؿ مف النوع االجتماعي والخب
, كما أف التحكـ الذاتي قد يساعد عمى [73] السفاسفة,كبحث 

االستعداد لمدراسة, وأكثر تنسيقا الستثماراتيـ في مجاالت مختمفة 
وأف أوجو قوة التحكـ  .Kuhnle, et al [7] مف حياتيـ كبحث

 [74] الذاتي كمفتاح لممحددات الرئيسية لنتائج التعمـ كبحث
Hofer, et al., الباحثة مف ىذه النتائج في تفسير  واستفادت

 .نتائج بحثيا
 :تعقيب عاـ عمى الدراسات السابقة

يتضح مف العرض السابؽ لمدراسات السابقة أنو يمكف االستفادة 
 :منيا في البحث الحالي عمى النحو التالي

معظـ الدراسات السابقة صممت مقاييس لمتمكؤ األكاديمي,  -1
في تصميـ مقياس التمكؤ ولذلؾ اعتمدت عمييا الباحثة 

 .األكاديمي وعباراتو

اتضح مف نتائج الدراسات السابقة وجود عالقة ارتباطية بيف  -2
التمكؤ األكاديمي والتعمـ ذاتي التنظيـ, بينما لـ يوجد بحث ربط 
بيف التمكؤ األكاديمي والتعمـ ذاتي والتنظيـ التحكـ الذاتي, كما لـ 

والتعمـ ذاتي التنظيـ أو التحكـ  توجد فروؽ بيف التمكؤ األكاديمي
في حدود ما اطمعت  –الذاتي, وذلؾ لعدـ وجود بحث سابؽ 

تناوؿ جميع متغيرات البحث الحالي معا, وىذا  –عميو الباحثة 
 .يعطي أىمية لمبحث الحالي

اتضح أيضا أف المتمكئيف السمبييف كانوا أكثر أثرا بالتمكؤ  -3
لتمكؤ اليومي في أداء السمبي, ولدييـ مستويات أعمى مف ا

المياـ, وصاحب ذلؾ انخفاض في درجة الكفاءة الذاتية ذاتية 
 .التنظيـ

اتضح كذلؾ وجود عالقة بيف التمكؤ األكاديمي وبيف التنظيـ  -4
الذاتي وأدائيـ في تعمـ استراتيجيات الشبكة العممية لإلنترنت 

رات ذاتية والتنظيـ الذاتي والكفاءة الذاتية لمتنظيـ الذاتي والقرا
 .التنظيـ

تناولت الدراسات السابقة عينات متنوعة ومختمفة مف حيث  -5
الحجـ والنوع, والمراحؿ الدراسية )االبتدائية والمتوسطة والثانوية 
والجامعية والدراسات العميا والمرشديف(, ومف ىذا المنطمؽ 
استفادت الباحثة في اختيار المشاركيف في البحث مف طالب 

 .خاصة بكمية التربية جامعة الطائؼالتربية ال
بالرغـ مف التشابو القميؿ بيف ىذا البحث وبعض الدراسات  -6

في حدود  -السابقة, إال أف البحث الحالي تميز بأنو أوؿ بحث 
جمع بيف التمكؤ األكاديمي والتعمـ  –ما اطمعت عميو الباحثة 

كمية ذاتي التنظيـ والتحكـ الذاتي لدى طالب التربية الخاصة ب
 .التربية تناولت ىذه المتغيرات معا

استفادت الباحثة مف نتائج الدراسات في صياغة فروض  -7
بحثيا صياغة صفرية حيث لـ يوجد بحث سابؽ تناوؿ جميع 

 .متغيرات البحث الحالي
 جرااات. الطريقة واإل4

 دراسةمنهج ال. أ
 الوصفي بشقيو الوصفي اعتمد البحث الحالي عمى المنيج     
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االرتباطي الذي ييتـ بدراسة الظاىرة عف طريؽ التحميمي و  
استخداـ مقاييس عممية مقننة بغية تجميع المعمومات وتحميميا 

 .منيجيًا لموصوؿ إلى تفسيرات ونتائج عممية محددة
 دراسةمجتمع ال .ب
المشاركوف في البحث االستطالعي: تكونت مجموعة البحث  -1

( طالب مف قسـ التربية الخاصة بكمية 100االستطالعية مف )
التربية جامعة الطائؼ, واليدؼ مف االستعانة بيذه المجموعة 
إقامة الخصائص السيكومترية ألدوات الحث الحالي, وتتراوح 

( وانحراؼ 19.55( بمتوسط قدره )23 - 18أعمارىـ ما بيف )
 (.3.15معياري )

المشاركوف في البحث األساسي: تكونت مجموعة البحث  -2
( طالبا مف قسـ التربية الخاصة بكمية 140األساسية مف )

-18.3التربية جامعة الطائؼ, وتراوحت أعمار ىـ ما بيف )
(, 3.4( وانحراؼ معياري )19.67( بمتوسط قدره )22.8

 .المجموعة االستطالعيةويتقارب سف ىذه المجموعة مع 
 

 دراسةأدوات ال .جـ
 (إعداد الباحثةتمكؤ األكاديمي: )مقياس ال -1

عمى األطر النظرية  االطالعخطوات تصميـ المقياس: بعد 
 والدراسات السابقة والمقاييس استعانت الباحثة ببحث

[75] Farran [76]والحسيني, ,وىالؿ Milgrama, et al. 
[28] [77] Morales [15] Onwuegbuzie, [2] 
Akinsola, et [78] Schraw, et al., [18] Klassen, et 

al.  في تصميـ مقياس التمكؤ األكاديمي, وتـ  [79] الشرنوبي,و
اجراء التحميؿ العاممي عميو الستخدمو في البحث الحالي, 
وصاغت مجموعة مف العبارات تعكس التعريؼ اإلجرائي لمتمكؤ 

( 90ائية )األكاديمي, وبمغ مجموع عدد العبارات في الصورة الني
طيت ثالث (, وأععبارة, يجاب عنيا بػ )دائمًا / أحيانًا / نادراً 

درجات لإلجابة عف دائمًا, ودرجتيف ألحيانًا, ودرجة واحدة 
لإلجابة عف نادرًا, والعبارات السالبة تقديرىا يكوف عكسيا, 

( التالي يوضح أرقاـ العبارات االيجابية والسالبة 1والجدوؿ )
 .ألبعاد مقياس التمكؤ األكاديمي بعد إجراء التحميؿ العاممي لو

 1جدول 
 أرقام العبارات االيجابية والسالبة ألبعاد مقياس التمكؤ األكاديمي

 المجموع أرقام العبارات السالبة أرقام العبارات اإليجابية األبعاد م
 7 84, 35 70, 68, 60, 45, 24 التكاسؿ 1
 11 65, 42, 33, 32, 31, 10 81 ,79, 73, 46, 18 عدـ االلتزاـ 2
 8 30, 8, 1 53, 36, 30, 22, 20, 4 اىماؿ الوقت 3
 9  77, 41, 40, 39, 29, 28, 27, 26, 23 االدعاء في صعوبة المياـ 4
 9 38 83, 78, 66, 56, 48, 44, 12, 6 تأجيؿ انجاز الواجبات 5
 8  90, 89, 88, 87, 82, 69, 61, 47 االدعاء بالجيؿ 6
 10 17, 14 85, 76, 73, 71, 59, 52, 50, 34 النفسي سوء التوافؽ 7
 9 58, 57, 3 67, 55, 51, 49, 43, 13 تأخير مواعيد المذاكرة 8
 10 75, 63, 25, 9 86, 80, 64, 37, 16, 5 انخفاض الدافعية لمتعمـ 9
 9 7, 2 74, 62, 54, 21, 19, 15, 11 االدعاء بالحاجة لموقت 10

 90 24 66 التمكؤ األكاديمي ككؿ
( أف مقياس التمكؤ األكاديمي تكوف 1يتضح مف الجدوؿ )     
( عبارة سالبة, 24( عبارة إيجابية, )66( عبارة, منيـ )90مف )

( عبارة, 11( عبارات, وعدـ االلتزاـ )7وتكوف بعد التكاسؿ مف )
ىماؿ الوقت ) ( 9( عبارات, واالدعاء في صعوبة المياـ )8وا 

بارات, واالدعاء بالجيؿ ( ع9عبارات, وتأجيؿ انجاز الواجبات )

( عبارات, وتأخير 10( عبارات, وسوء التوافؽ النفسي )8)
( 10( عبارات, وانخفاض الدافعية لمتعمـ )9مواعيد المذاكرة )

 .( عبارات9عبارات, واالدعاء بالحاجة لموقت )
 :الخصائص السيكومترية لممقياس

 صدؽ المقياس: استخدمت الباحثة صدؽ المحكميف -أ 
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 :العاممي بناء عمى ما يمي والصدؽ
صدؽ المحكميف: عرضت الباحثة المقياس في صورتو  -1

األولية عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف في مجاؿ 
( محكميف, وطمب منيـ إبداء رأييـ 5عمـ النفس وعددىـ )

ومالحظاتيـ في عبارات المقياس والتعديالت التي يرونيا مناسبة 
عادة 5ـ وآرائيـ تـ حذؼ )ليا, وبناًء عمى مقترحاتي ( عبارات, وا 

صياغة بعض العبارات, واستدركت الصياغات المغوية واألخطاء 
 .( عبارة90النحوية والفنية, واستقر المقياس عمى )

 الصدؽ العاممي لممقياس: طبؽ المقياس في صورتو األولية  -2

( طالب بقسـ التربية 100عمى مجموعة استطالعية بمغ عددىا )
بكمية التربية جامعة الطائؼ, وتـ إجراء التحميؿ العاممي  الخاصة

بطريقة المكونات األساسية, وبعد التدوير المتعامد, وبأخذ محؾ 
( الختيار التشبعات الدالة, ولـ يتـ حذؼ أية 0.3جيمفورد )

(, وىذا 0.3عبارة أو أي بعد؛ ألف كؿ تشبعاتيـ أكثر مف )
( أبعاد, 10بذلؾ تػـ تحديد )يضمف نقاًء عامميًا أفضؿ لألبعاد, و 

( عبارة تقيس التمكؤ األكاديمي, والجدوؿ 90وتـ اإلبقاء عمى )
( التالي يوضح توزيع العبارات وتشبعيا عمى كؿ عامؿ مف 2)

 عوامؿ التمكؤ األكاديمي.
 2 جدول

 تشبع العبارات عمى كل عامل من عوامل التمكؤ األكاديمي

 العامل الخامس العامل الرابع العامل الثالث العامل الثاني العامل األول
معامل  رقم العبارة

 االرتباط
معامل  رقم العبارة

 االرتباط
معامل  رقم العبارة

 االرتباط
معامل  رقم العبارة

 االرتباط
معامل  رقم العبارة

 االرتباط
24 52,0 10 -80,0 1 -69,. 23 52,0 6 53,0 
35 -54,0 18 42,0 4 -38,. 26 51,0 12 -55,0 
45 51,0 31 -72,0 8 -43,. 27 54,0 38 65,0 
60 57,0 32 -48,0 20 54,0 28 73,0 44 51,0 
68 71,0 33 -61,0 22 48,0 29 66,0 48 -66,0 
70 74,0 42 -71,0 30 40,0 39 50,0 56 -30,0 
84 -66,0 46 -37,0 36 -80,0 40 46,0 66 51,0 
  65 -51,0 53 50,0 41 63,0 78 38,0 
  72 42,0   77 -64,0 83 57,0 
  79 -57,0       
  81 53,0       

 العامل العاشر العامل التاسع العامل الثامن العامل السابع العامل السادس
معامل  رقم العبارة

 االرتباط
معامل  رقم العبارة

 االرتباط
معامل  رقم العبارة

 االرتباط
معامل  رقم العبارة

 االرتباط
معامل  رقم العبارة

 االرتباط
47 47,0 14 67,0 3 -41,. 5 -59,0 2 39,0 
61 56,0 17 61,0 13 -68,0 9 41,0 7 42,0 
69 61,0 34 -73,0 43 -48,0 16 -56,0 11 54,0 
82 -40,0 50 -55,0 49 -65,0 25 -46,0 15 75,0 
87 61,0 52 -49,0 51 36,0 37 -62,0 19 53,0 
88 69,0 59 47,0 55 62,0 63 -43,0 21 50,0 
89 -54,0 71 56,0 57 36,0 64 -51,0 54 -56,0 
90 41,0 73 51,0 58 -46,0 75 47,0 62 -46,0 
  76 45,0 67 -37,0 80 -39,0 74 -42,0 
  85 45,0   86 33,0   
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( 7األوؿ تشبع بػ )( أف العامؿ 2يتضح مف الجدوؿ )     
(, 84 – 70 – 68 – 60 – 45 – 35 – 24عبارات وىي )

(, 0.74 -0.51وأف قيـ معامالت االرتباط تراوحت ما بيف )
(, وأف قيمة الجذر الكامف بمغت 0.01وىي دالة عند مستوى )

%(, وعميو 38316(, وأف نسبة التبايف العاممي المفسرة )9338)
امؿ )التكاسؿ في أداء المياـ(, تقترح الباحثة تسمية ىذا الع

ويعرؼ بأنو ادعاء الطالب باالنشغاؿ بأمور خارج النظاـ 
التعميمي, وعدـ معرفتو بما يسند إليو مف مياـ أكاديمية, 
واالدعاء بعدـ القدرة عمى القياـ بيا أو المشاركة بالمعمومات, 
والحرص عمى عدـ استثمار الوقت, والتباطؤ في عمؿ الواجبات 

 .سيةالدرا
 ( عبارات, وىي11كما يتضح أف العامؿ الثاني تشبع بػ )     

(10 – 18 – 31 – 32 – 33 – 42 – 46 – 65 – 72 – 
(, وأف قيـ معامالت االرتباط تراوحت ما بيف 81 - 79
(, وأف قيمة 0.01(, وىي دالة عند مستوى )0.80 -0.37)

المفسرة  (, وأف نسبة التبايف العاممي4737الجذر الكامف بمغت )
%(, وعميو تقترح الباحثة تسمية ىذا العامؿ )عدـ 23313)

االلتزاـ بالوقت(, ويعرؼ بأنو اعتقاد الطالب بعدـ االلتزاـ 
بالتغيير, وتأجيؿ أداء الواجبات الدراسية, واالدعاء بأنو ليس 
لديو وقت لممذاكرة أو التخطيط لمدرس, مما قد يؤدي بو إلى 

الموكمة إليو, وليس لديو حب تشتت االنتباه في المياـ 
لالستطالع أو االكتشاؼ, وعدـ الرغبة في تحقيؽ درجات عميا 

 .لشعوره بفقد السعادة
( عبارات, وىي 8يتضح أيضًا أف العامؿ الثالث تشبع بػ )     
(, وأف قيـ 53 - 36 – 30 – 22 – 20 – 8 – 4 – 1)

 (, وىي0.80- -0.38-) معامالت االرتباط تراوحت ما بيف
(, وأف قيمة الجذر الكامف بمغت 0.01دالة عند مستوى )

%(,, 11.44(, وأف نسبة التبايف العاممي المفسرة )6.46)
وعميو تقترح الباحثة تسمية ىذا العامؿ )إىماؿ الوقت(, ويعرؼ 
بأنو ادعاء الطالب بقصر الوقت؛ مما يؤدي إلى التقصير في 

ى ماليا, وعدـ الرغبة في األداء, وتأخر تأدية الواجبات الدراسية وا 
 المذاكرة مف أوؿ الوقت المحدد, واختيار معظـ الوقت في

 .التحدث مع اآلخريف, وتجنب المناقشة معيـ في المواد الدراسية
 ( عبارات, وىي9يتضح كذلؾ أف العامؿ الرابع تشبع بػ )     

(23 – 26 – 27 – 28 – 29 – 39 – 40 – 41 - 77 ,)
(, 0.73 - 0.46االرتباط تراوحت ما بيف )وأف قيـ معامالت 

(, وأف قيمة الجذر الكامف بمغت 0.01وىي دالة عند مستوى )
%(, وعميو 70310(, وأف نسبة التبايف العاممي المفسرة )0436)

تقترح الباحثة تسمية ىذا العامؿ )االدعاء بصعوبة المياـ(, 
ممذاكرة, ويعرؼ بأنو اعتقاد الطالب بأف ليس لديو طريقة عممية ل

ىماؿ الدراسة, وشعوره  مما يؤدي بو تراكـ الواجبات الدراسية, وا 
بالممؿ وتشتت االنتباه أثناء المذاكرة, وزيادة درجة القمؽ, وتأخير 

 .المذاكرة, ويبدي حججا واىية في صعوبة أداء المياـ
 ( عبارات, وىي9يتضح كذلؾ أف العامؿ الخامس تشبع بػ )     

(6 – 12 – 38 – 44 – 48 – 56 – 66 – 78 - 83 ,)
(, 0.66 - 0.30وأف قيـ معامالت االرتباط تراوحت ما بيف )

(, وأف قيمة الجذر الكامف بمغت 0.01وىي دالة عند مستوى )
%(, وعميو 8439(, وأف نسبة التبايف العاممي المفسرة )5635)

تقترح الباحثة تسمية ىذا العامؿ )تأجيؿ انجاز الواجبات(, 
تأجيؿ المتطمبات الدراسية؛ حتى انتظار الوقت  ويعرؼ بأنو

المناسب, وعدـ الحرص عمى المذاكرة, والمماطمة في قراءة 
الكتب المقررة, والمجوء إلى تأخير الوقت المحدد لممذاكرة, 
واالدعاء بصعوبة الحصوؿ عمى المعمومات بحجة عدـ المعرفة, 

 .واإلحساس بضيؽ الوقت
 ( عبارات, وىي8سادس تشبع بػ )يتضح أيضا أف العامؿ ال     

(, أف قيـ 90 – 89 – 88 – 87 – 82 – 69 – 61 – 47)
(, وىي دالة 0.69 - 0.40معامالت االرتباط تراوحت ما بيف )

(, 8434(, أف قيمة الجذر الكامف بمغت )0.01عند مستوى )
%(, وعميو تقترح  5738وأف نسبة التبايف العاممي المفسرة )

العامؿ )االدعاء بالجيؿ(, ويعرؼ باىتماـ  الباحثة تسمية ىذا
الطالب باألشياء غير الميمة وعدـ الرغبة في معرفة أية 
معمومة, وليس لديو اقتناع بالمياـ الدراسية, لخوفو مف عدـ تقبؿ 
خفاء المشاعر, وأنو ليس متفرغا  الزمالء أو التحدث معيـ, وا 

 .لممذاكرة



462015
 

224 

 ( عبارات, وىي10بػ )يتضح أيضا أف العامؿ السابع تشبع      
(14 – 17 – 34 – 50 – 52 – 59 – 71 –73 – 76 - 

 - 0.45(, وأف قيـ معامالت االرتباط تراوحت ما بيف )85
(, وأف قيمة الجذر 0.01(, وىي دالة عند مستوى )0.73

(, وأف نسبة التبايف العاممي المفسرة 7134الكامف بمغت )
ا العامؿ )سوء التوافؽ %(, وعميو تقترح الباحثة تسمية ىذ3438)

النفسي(, ويعرؼ بأنو اعتقاد الطالب شعوره بالضيؽ والضجر 
وشعوره بعدـ القدرة عمى أداء الواجبات الدراسية, وترؾ المذاكرة 
لمحظة األخيرة مف الوقت, والتباطؤ في تنظيـ جدوؿ المذاكرة, 

 .والخوؼ مف االختبارات
 ( عبارات, وىي9)كذلؾ يتضح أف العامؿ الثامف تشبع بػ      

(3 - 13 – 43 – 49 – 51 – 55 – 57 – 58 – 67 ,)
 - - 0.36وأف قيـ معامالت االرتباط تراوحت ما بيف )

(, وأف قيمة الجذر 0.01(, وىي دالة عند مستوى )0.68
(, ونسبة التبايف العاممي المفسرة 6034الكامف بمغت )

انخفاض %(, وعميو تقترح الباحثة تسمية ىذا العامؿ )1638)
الدافعية لمتعمـ(, ويعرؼ بأنو ادعاء الطالب بالمرض, وعدـ 
التخطيط لممياـ, وتأخير مواعيد المذاكرة دوف عذر, وأنو غير 
ممتـز بالجدوؿ الدراسي, والتيرب مف إنجاز الواجبات, لعدـ 
التحكـ في الوقت وتنظيمو, والتردد في اختيار الموضوعات في 

 .الوقت المناسب
 ( عبارات, وىي10أيضا أف العامؿ التاسع تشبع بػ )يتضح      

(5 – 9 – 16 – 25 – 37 – 63 – 64 – 75 – 80 - 
 - 0.33(, وأف قيـ معامالت االرتباط تراوحت ما بيف )86

(, كما أف قيمة الجذر 0.01(, وىي دالة عند مستوى )0.62
(, ونسبة التبايف العاممي المفسرة 3534الكامف بمغت )

ميو تقترح الباحثة تسمية ىذا العامؿ )سوء التوافؽ %(, وع7137)
النفسي(, ويعرؼ بأنو شعور الطالب بالممؿ, والميؿ لممذاكرة 
تحت الضغط, وعدـ الرضا عف الحياة, وزيادة درجة القمؽ, 

 .واإلحساس بأف إنجازه أقؿ مف اآلخريف
 ( عبارات, وىي 9يتضح أيضا أف العامؿ العاشر تشبع بػ )     

(, أف 74 – 62 – 54 – 21 – 19 – 15- 11 – 7 – 2)
(, وىي 0.75 - 0.39قيـ معامالت االرتباط تراوحت ما بيف )

(, وأف قيمة الجذر الكامف بمغت 0.01دالة عند مستوى )
%(, وعميو 2836(, ونسبة التبايف العاممي المفسرة )5133)

تقترح الباحثة تسمية ىذا العامؿ )االدعاء بالحاجة لموقت(, 
ؼ بأنو ادعاء الطالب بأنو في حاجة إلى وقت لمتفكير في ويعر 

العمؿ األكاديمي واكتساب المعرفة, مما يؤدي بو إلى عدـ 
االنتياء مف الموعد المحدد, وتأجيؿ المتطمبات الدراسية, وعدـ 
بذؿ الجيد, واالدعاء بأف مزاجو عمى غير ما يراـ, والتعمد في 

, والتيرب مف المذاكرة, التباطؤ إلنجاز الواجبات األكاديمية
 .والخروج مع األصدقاء, واالنتظار حتى يكمؿ الزمالء واجباتيـ

كرونباخ  -الثبات: تـ حساب الثبات باستخداـ معامؿ ألفا  –ب
(, 0.79وكاف قيمة معامؿ الثبات لبعد التكاسؿ في أداء المياـ )

ىماؿ الوقت )0.71وعدـ االلتزاـ بالوقت ) ( واالدعاء 0.82( وا 
(, 0.72( وتأجيؿ انجاز الواجبات )0.78وبة المياـ )بصع

( 0.75( وسوء التوافؽ النفسي )0.76واالدعاء بالجيؿ )
( وسوء التوافؽ النفسي 0.67وانخفاض الدافعية لمتعمـ )

( والدرجة الكمية 0.77(, واالدعاء بالحاجة لموقت )0.74)
 ثقة(, مما يدؿ عمى ثبات المقياس, وال0.87لمتمكؤ األكاديمي )

 ).نتائجو في البحث الحاليفي 
صورتو النيائية مف في  تصحيح المقياس: تكوف المقياس -جػ
( عبارة, موزعة عمى عشرة أبعاد, ويصحح المقياس مف 90)

)دائما, أحيانا, نادرا(  ثالثيخالؿ االستجابة عمى مقياس متدرج 
 وتعطى االستجابة األولى ثالث درجات, والثانية درجتيف, والثالثة
درجة واحدة عمى الترتيب, ويعكس ىذا الترتيب عند تصحيح 

 .العبارات السالبة
 ])37اليواري والخولي, ]) مقياس التعمـ ذاتي التنظيـ: إعداد -2

وبعض  النظريضوء اإلطار في  تـ إعداد المقياس     
  Zimmerman,,Vermunt [39] الدراسات السابقة مثػػؿ

[50] Rozendaal, et al., [80] صورتو في  ويتكػوف المقياس
 ( عبارات موزعة عمى أربعة أبعاد )معرفية,108األولية مف )
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 ). وما وراء المعرفة, والدافعية, والبيئية
 :الخصائص السيكومترية

 :التاليتحقؽ الباحثاف مف صدؽ وثبات المقياس عمى النحو 
 :الصدؽ -أ 
صدؽ المحكميف: عرض معدا المقياس عمى مجموعة مف  -1

ضوء في  , وتـ تعديؿ بعض العباراتالتعميميأساتذة عمـ النفس 
آرائيـ ومقترحاتيـ, كما تـ حذؼ ثالث عبارات بناء عمى آرائيـ, 

 .( عبارات105وبذلؾ أصبح المقياس مكوف مف )
لممقياس مف  العاممي: تـ حساب الصدؽ العامميالصدؽ  -2

ؿ المصفوفة االرتباطية لدرجات إجابات أفراد عينة التقنيف خال
( طالبة بكمية 30( طالبًا بكمية التربية, و)30البالغ عددىا )

الدراسات اإلنسانية جامعة األزىر عمى عبارات المقياس, وتـ 
مف الدرجة األولى لمصفوفة االرتباط,  العامميإجراء التحميؿ 

ية, واتضح أنو أمكف استخراج باستخداـ طريقة المكونات األساس
ر مف واحد صحيح, أربعة عوامؿ الجذر الكامف لكؿ منيا أكب

( مف حجـ التبايف الكمى, وتكوف مف أربعة %67.34وتضمنت )
( تشبعًا دااًل, وتراوحت 44عوامؿ: العامؿ األوؿ: تضمف )

(, وأمكف تسمية ىذا العامؿ " 0.62 - 0.30التشبعات ما بيف )
( تشبعًا دااًل, وتراوحت 22: تضمف )الثانيامؿ ", والعالمعرفي

(, وأمكف تسمية ىذا العامؿ " 0.62 -0.31التشبعات ما بيف )
( تشبعًا دااًل, 17ما وراء المعرفة", والعامؿ الثالث: يتضمف )

(, وأمكف تسمية 0.42 - 0.30وتراوحت التشبعات ما بيف )
( تشبعًا 17ىذا العامؿ " الدافعي ", والعامؿ الرابع: تضمف )

(, وأمكف 0.55 -0.32دااًل, وتراوحت التشبعات ما بيف )
", وبذلؾ يتمتع المقياس بمعامالت  البيئيتسمية ىذا العامؿ " 

 .صدؽ عالية ويمكف استخدامو
 -ثبات المقياس: تـ حساب الثبات باستخداـ معامؿ ألفا  -ب

( وما 0.82) المعرفيكرونباخ وكاف قيمة معامؿ الثبات لمبعد 
( 0.69) والبيئي( 0.85) ي( والدافع0.75راء المعرفة )و 

( مما 0.01(, وىي دالة عند مستوى )0.87والدرجة الكمية )
نتائجو, كما حسبت الباحثة في  يدؿ عمى ثبات المقياس والثقة

كرونباخ, وكاف قيمة  –الحالية الثبات باستخداـ معامؿ ألفا 
( 0.79( وما وراء المعرفة )0.85) معامؿ الثبات لمبعد المعرفى

(, مما 0.89( والدرجة الكمية )0.72) والبيئي( 0.81والدافعى )
 .نتائجو في البحث الحاليفي  يدؿ عمى ثبات المقياس والثقة

 :تصحيح المقياس -جػ
( عبارة, موزعة 100صورتو النيائية مف )في  يتكوف المقياس
  عمى أربعة أبعاد

ؿ االستجابة عمى مقياس متدرج ويصحح المقياس مف خال ,
)تنطبؽ تمامًا, تنطبؽ, ال تنطبؽ أبدًا( وتعطى االستجابة  ثالثي

األولى ثالث درجات, والثانية درجتاف, والثالثة درجة واحدة عمى 
الترتيب, ويعكس ىذا الترتيب عند تصحيح العبارات السالبة 

, 42, 39, 37, 29, 28, 23, 22, 20, 19, 17أرقاـ 
47 ,50, 53 ,55 ,59 ,66 ,88 ,94. 
 ])53] مقياس التحكـ الذاتي: إعداد )كامؿ, -3

[ مقياس التحكـ الذاتي, وذلؾ بيدؼ 53صمـ كامؿ ]     
الكشؼ عف مكونات عممية التحكـ الذاتي, وذلؾ مف خالؿ 
إجراء تحميؿ عاممي بغرض الوصوؿ إلى العوامؿ التصنيفية 

يس رؤية الذات وتقييميا المحتمؿ أف تميز بيف العبارات التي تق
( عبارة, وبعد اجراء التحميؿ 76وتدعيميا. وتكوف المقياس مف )

 .( عبارة51العاممي أصبح المقياس مكوف مف )
 :الخصائص السيكومترية لمقياس التحكـ الذاتي

 :صدؽ المقياس –أ
التحميؿ العاممي: حسب معد المقياس التحميؿ العاممي بعد  -1

( عوامؿ, 6( عبارة موزعيف عمى )51ح )التدوير المتعامد أصب
والتي زاد قيمة الجذر الكامف ليا عف الواحد الصحيح, 

%( مف تبايف المصفوفة االرتباطية, وكاف 3369واستخمصت )
%( 3326( ونسبة التبايف )6435الجذر الكامف لمعامؿ األوؿ )

وسمي برؤية الذات اإليجابية االنتقائية و وكاف الجذر الكامف 
%( وسمي 35316( ونسبة التبايف )5233الثاني ) لمعامؿ

وكاف الجذر الكامف لمعامؿ الثالث بمقاومة الذات لإلحباط 
وكاف %( وسمي بالحث الذاتي 639بايف )( ونسبة الت0532)
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%( 0035( ونسبة التبايف )0631الجذر الكامف لمعامؿ الرابع )
الخامس وكاف الجذر الكامف لمعامؿ وسمي بالوعي الذاتي لمفرد 

%( وسمي بالتقويـ اإليجابي 9334( ونسبة التبايف )0331)
 .لمذات

الثبات: حسب معد مقياس التحكـ الذاتي الثبات باستخداـ  –ب
( وتـ استخراج معامؿ التصحيح 6930التجزئة النصفية وبمغ )

(, كما حسبت الباحثة 8230براوف الذي بمغ ) –السبرماف 
تي باستخداـ التجزئة النصفية الحالية ثبات مقياس التحكـ الذا

 –( وتـ استخراج معامؿ التصحيح السبرماف 7130الذي بمغ )
(, وىذا المعامؿ مرتفع إلى حد ما, 8430براوف الذي بمغ )

 .ويمكف قبولو
 :اإلجراءات التنفيذية لمبحث

عمى األدبيات النفسية تناولت متغيرات البحث  االطالع -1
الحالي مف خالؿ اإلطار النظري والبحوث السابقة بغرض 

 .اإلفادة منيا في تصميـ أدوات البحث
تقنيف أدوات البحث الحالي, والقياـ بالتطبيؽ عمى مجموعة  -2

 .استطالعية مف طالب التربية الخاصة
ساسية مف طالب تطبيؽ أدوات البحث عمى المجموعة األ -3

 .التربية الخاصة بكمية التربية جامعة الطائؼ

تمت المعالجات اإلحصائية لممقاييس لمتحقؽ مف صحة  -4
 .اختيار الفروض

تفسير ومناقشتيا في ضوء اإلطار النظري, والبحوث  -5
 .السابقة, وصياغة التوصيات الخاصة بالنتائج

 النتائج ومناقشتها. 5
الحالي والفروض الموضوعة لو, وحجـ في ضوء أىداؼ البحث 

العينة, وفي ضوء ما أشارت إليو العديد مف البحوث السابقة, تـ 
استخداـ المتوسطات الحسابية, واالنحرافات المعيارية, ومعامؿ 
االرتباط بيرسوف, وتحميؿ التبايف أحادي البعد, واختبار )ت(, 

البيانات  واستعانت الباحثة بيذه األساليب اإلحصائية لمعالجة
 :طبقا لفروض البحث عمى النحو التالي

ال " نتائج الفرض األوؿ ومناقشتيا: ينص الفرض األوؿ عمى أنو
توجد عالقة دالة إحصائيا بيف التمكؤ األكاديمي وأبعاد التعمـ 
ذاتي التنظيـ لدى طالب التربية الخاصة بكمية التربية جامعة 

ساب معامؿ ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ ح. "الطائؼ
ارتباط بيرسوف بيف درجات الطالب عمى مقياس التمكؤ 
األكاديمي و درجاتيـ عمى مقياس التعمـ ذاتي التنظيـ, والجدوؿ 

 :( التالي يوضح ذلؾ3)

 3 جدول
 141مقياس التعمم ذاتي التنظيم ن =  قيم معامالت االرتباط بين درجات الطالب عمى مقياس التمكؤ األكاديمي ودرجاتهم عمى

 التعمم ذاتي التنظيم
 التمكؤ األكاديمي

البعد ما وراا  البعد المعرفي
 المعرفة

الدرجة الكمية لمتعمم ذاتي  البعد البيئي البعد الدافعي
 التنظيم

 0.20- 0.21 0.36- 0.20- 0.06 التكاسؿ في أداء المياـ

 0.30- 0.31- 0.41- 0.30- 0.17 عدـ االلتزاـ

 0.20- 0.30- 0.32- 0.20- 0.10 إىماؿ الوقت

 0.35- 0.33- 0.30- 0.32 - 0.11 االدعاء بصعوبة المياـ

 0.23- 0.14 0.31- 0.24 0.12 تأجيؿ انجاز الواجبات

 0.21- 0.13 0.32- 0.21 0.30- االدعاء بالجيؿ

 0.32- 0.10 0.17 0.30 - 0.09 سوء التوافؽ النفسي

 0.31- 0.31- 0.18 0.31- 0.16 مواعيد المذاكرةتأخير 

 0.23 0.09 0.10 0.24- 0.18 انخفاض الدافعية لمتعمـ

 0.22 0.30- 0.12 0.11 0.13 االدعاء بالحاجة لموقت

 0.34- 0.34- 0.10 0.23 0.19 التمكؤ األكاديمي ككؿ

ىماؿ  أبعاد مقياس التمكؤ( أف معظـ 3يتضح مف الجدوؿ )       األكاديمي )التكاسؿ في أداء المياـ, وعدـ االلتزاـ, وا 
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الوقت, واالدعاء في صعوبة المياـ, وتأجيؿ انجاز الواجبات, 
وسوء التوافؽ النفسي, وتأخير مواعيد المذاكرة, وانخفاض 
الدافعية لمتعمـ, واالدعاء بالحاجة لموقت, والتمكؤ األكاديمي 
ككؿ( ارتبطت ارتباطا سالبا ودااًل إحصائيا مع معظـ أبعاد 

ي, وما وراء المعرفة, مقياس التعمـ ذاتي التنظيـ )المعرف
والدافعي, والبيئي, والتعمـ ذاتي التنظيـ ككؿ(, وتراوحت 

(, وىي غير دالة 0.23-, 0.10معامالت االرتباط ما بيف )
(, بينما وجدت عالقة سالبة بيف األبعاد 0.05عند مستوى )

, 0.30-) ما بيفاألخرى لمتمكؤ األكاديمي والتعمـ ذاتي التنظيـ 
تحقؽ الفرض جزئيا, وىذا يدؿ عمى وجود  ( وىذا يعني0.35-

عالقة غير دالة إحصائيا بيف بعض أبعاد التمكؤ األكاديمي وبيف 
أبعاد التعمـ ذاتي التنظيـ, كما يدؿ عمى وجود عالقة سالبة بيف 

 .بعض أبعاد التمكؤ األكاديمي وبيف أبعاد التعمـ ذاتي التنظيـ
في أف  ,Popoola [56] وتتفؽ النتائج السابقة مع نتائج     

الموضوعات األكاديمية كانت ليا عالقة عكسية مع التمكؤ, ومع 
إلى وجود عالقة بيف ,.Akinsola; et al [2]  ذلؾ توصؿ

 ;Collins [59]التمكؤ األكاديمي والتحصيؿ الدراسي, وجد أيضا

et al.,  عالقات دالة ومتعددة بيف القدرة القرائية والتمكؤ
لخوؼ مف الفشؿ المرتبط بكتابة ورقة األكاديمي الناتج عف ا

 Morales, [28] [24] األجؿ, وأداء المياـ اإلدارية, كذلؾ
Babadoğan,  إلى وجود عالقة بيف التمكؤ البناء والتمكؤ غير

البناء, وعالقة إيجابية ميمة بيف التعمـ وسموكيات التمكؤ 

إلى وجود عالقة  ,Faruk [14] األكاديمي لمطالب, كما توصؿ
إيجابية دالة بيف التمكؤ األكاديمي والتمكؤ بشكؿ عاـ, في حيف 
أف العالقة بيف التمكؤ األكاديمية والدافعية األكاديمية والكفاءة 

 .الذاتية األكاديمية ليست دالة إحصائيا
ويمكف تفسير ىذه النتائج عمى أف الطالب في التمكؤ      

شطة التعميمية األكاديمي يؤجؿ إنجاز ميامو األكاديمية واألن
عمدا, وال يمتـز بإكماليا, وييمؿ الوقت ويدعي بصعوبة المياـ, 
أو الجيؿ بيا بسبب سوء التوافؽ النفسي لديو مما يترتب عمى 
ذلؾ تأخير مواعيد المذاكرة وانخفاض الدافعية لمتعمـ واالدعاء 
بحاجتو لموقت إلنجاز ميامو والتي يجب االنتياء منيا, وىذا ال 

لتعمـ ذاتي التنظيـ, حيث أف التعمـ ذاتي التنظيـ يثير يتفؽ مع ا
دافعية الطالب إلى أف يكوف في عممية تعممو ذاتيا, ومتقنا ليا, 

المواقؼ التعميمية, في  األكاديميمما يؤثر في تحسيف أدائو 
وىذا ما توصمت إليو النتيجة في وجود عالقة سمبية بيف التمكؤ 

 .األكاديمي والتعمـ ذاتي التنظيـ
نتائج الفرض الثاني ومناقشتيا: ينص الفرض الثاني عمى     

أنو " ال توجد عالقة دالة إحصائيا بيف التمكؤ األكاديمي وأبعاد 
ة بكمية التربية جامعة التحكـ الذاتي لدى طالب التربية الخاص

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض حسبت الباحثة معامؿ الطائؼ. "
ب عمى مقياس التمكؤ الطالارتباط بيرسوف بيف درجات 

( 4درجاتيـ عمى مقياس التحكـ الذاتي, والجدوؿ )األكاديمي و 
 :التالي يوضح ذلؾ

 4 جدول
 141قيم معامالت االرتباط بين درجات الطالب عمى مقياس التمكؤ األكاديمي ودرجاتهم عمى مقياس التحكم الذاتي ن = 

 الذاتيالتحكم 
 التمكؤ األكاديمي

رؤية الذات اإليجابية 
 االنتقائية.

مقاومة الذات 
التقويم اإليجابي  الوعي الذاتي لمفرد. الحث الذاتي لإلحباط

 لمذات
الدرجة الكمية 
 لمتحكم الذاتي

 0.28- 0.18- 0.31- 0.17- 0.15- 0.28- التكاسؿ في أداء المياـ

 0.37- 0.11- 0.26- 0.39 0.19 0.17 عدـ االلتزاـ

 0.36- 0.10 0.21- 0.30 0.23 0.26- إىماؿ الوقت

 0.12 0.04- 0.16- 0.35 0.13 0.18 االدعاء في صعوبة المياـ

 0.30- 0.03- 0.26- 0.32- 0.25- 0.12 تأجيؿ انجاز الواجبات

 0.33- 0.07- 0.21 0.30- 0.13 0.16 االدعاء بالجيؿ

 0.27- 0.18- 0.25- 0.29- 0.32- 0.07 سوء التوافؽ النفسي

 0.24- 0.11- 0.24 0.38- 0.10 0.14 تأخير مواعيد المذاكرة
 0.21- 0.10 0.12- 0.20- 0.33- 0.21- انخفاض الدافعية لمتعمـ
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 0.09 0.04- 0.21- 0.10 0.33- 0.19 االدعاء بالحاجة لموقت

 0.34- 0.23- 0.26- 0.33- 0.34- 0.20 التمكؤ األكاديمي ككؿ

( السابؽ أف أبعاد مقياس التمكؤ 4يتضح مف الجدوؿ )      
ىماؿ  األكاديمي )التكاسؿ في أداء المياـ, وعدـ االلتزاـ, وا 
الوقت, واالدعاء في صعوبة المياـ, وتأجيؿ انجاز الواجبات, 
وسوء التوافؽ النفسي, وتأخير مواعيد المذاكرة, وانخفاض 

عية لمتعمـ, واالدعاء بالحاجة لموقت, والتمكؤ األكاديمي الداف
ككؿ( ارتبطت ارتباطا سالبا ودااًل إحصائيا مع أبعاد مقياس 
التحكـ الذاتي )رؤية الذات اإليجابية االنتقائية, ومقاومة الذات 
لإلحباط, والحث الذاتي, والوعي الذاتي لمفرد, والتقويـ اإليجابي 

(, وتراوحت معامالت لمتحكـ الذاتيت, والدرجة الكمية لمذا
(, وىي دالة عند 0.37-, 0.23-االرتباط السالبة ما بيف )

( 0.05(, بينما لـ توجد عالقة دالة عند مستوى )0.01مستوى )
(, 0.20, 0.09بيف البعض اآلخر مف األبعاد تراوحت ما بيف )

وىذا يعني تحقؽ الفرض جزئيا, ووجود عالقة سالبة بيف بعض 
 .التعمـ ذاتي التنظيـ وبعض أبعاد التحكـ الذاتيأبعاد 
وذلؾ لعدـ وجود  -ومع اختالؼ متغيرات البحوث السابؽ      

فاختمفت  -بحوث تناولت التمكؤ األكاديمي مع التحكـ الذاتي 
[ في وجود 72نتائج البحث الحالي مع نتائج آماؿ محروس ]

العالقة بيف مركز التحكـ والضبط الذاتي لمسموؾ بأخطاء 
كشؼ الذات  [ في وجود عالقة73الكتابة, ومع نتائج السفاسفة ]

 ,.Kuhnle, et al [7] بالتحكـ الذاتي في السموؾ, ومع نتائج

في العالقة بيف التحكـ الذاتي والدرجات المدرسية وتوازف الحياة 
في معرفة القدرة  ,.Hofer; et al [74] ومع ,Flow والتدفؽ

 .المعرفية والتحكـ الذاتي والتقارير الذاتية واالختبار التحصيمي
فسير ىذه النتائج عمى أف الطالب المتمكئيف ويمكف ت     

يفضموف العمؿ تحت الضغط, ويتخذوف قرارات مدروسة 
لممماطمة في أداء المياـ, ويسمحوف ألنفسيـ بإتباع السموؾ 
المتردد والمشموؿ مف قبؿ الحيرة في العمؿ, واإلخفاؽ في إنجاز 

نما المياـ في الوقت المحدد أو الفشؿ في إنجازىا؛ لترددىـ, بي
الطالب في التحكـ الذاتي يحاوؿ مف تعديؿ سموكو مف خالؿ 
رؤيتو ذاتو وتقييمو وتدعيمو ليا, وبالتالي يمكف لمطالب التحكـ 
وضبط سموكو, وىذا ما توصمت إليو النتيجة في وجود عالقة 

 .سمبية بيف التمكؤ األكاديمي والتحكـ الذاتي
الث عمى أنو الفرض الث نتائج الفرض الثالث ومناقشتيا: ينص

ال توجد عالقة دالة إحصائيا بيف أبعاد التعمـ ذاتي التنظيـ "
وأبعاد التحكـ الذاتي لدى طالب التربية الخاصة بكمية التربية 

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض حسبت الباحثة . "جامعة الطائؼ
معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات الطالب عمى مقياس التعمـ 

( 5ـ عمى مقياس التحكـ الذاتي, والجدوؿ )درجاتيظيـ و ذاتي التن
 :التالي يوضح ذلؾ

 5 جدول
 141قيم معامالت االرتباط بين درجات الطالب عمى مقياس التعمم ذاتي التنظيم ودرجاتهم عمى مقياس التحكم الذاتي ن = 

 التحكم الذاتي
 التعمم ذاتي التنظيم

اإليجابية رؤية الذات 
 الحث الذاتي. مقاومة الذات لإلحباط االنتقائية.

الوعي الذاتي 
 لمفرد.

التقويم اإليجابي 
 لمذات

 الدرجة
 الكمية لمتحكم الذاتي

 0.38 0.37 0.32 0.31 0.36  0.35 المعرفي

 0.46 0.42 0.45 0.37 0.39 0.41 ما وراء المعرفة

 0.38 0.31 0.37 0.31 0.32 0.35 الدافعي

 0.42 0.40 0.36 0.34 0.33 0.30 البيئي

 0.48 0.45 0.43 0.39 0.41 0.44 التعمـ ذاتي التنظيـ ككؿ

 بيف إيجابية عالقة ىناؾ أف السابؽ( 5) الجدوؿ مف يتضح     
, المعرفة وراء وما, المعرفي) التنظيـ ذاتي التعمـ مقياس أبعاد

 مقياس أبعاد وبيف( ككؿ التنظيـ ذاتي والتعمـ, والبيئي, والدافعي

 الذات ومقاومة, االنتقائية اإليجابية الذات رؤية) الذاتي التحكـ
 اإليجابي والتقويـ, لمفرد الذاتي والوعي, الذاتي والحث, لإلحباط
 معامالت وتراوحت(, الذاتي لمتحكـ الكمية والدرجة, لمذات
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 مستوى عند دالة وىي(, 0.48, 0.30) بيف ما االرتباط
 البديؿ الفرض وتحقؽ, الفرض تحقؽ عدـ يعني وىذا(, 0.01)

 التنظيـ ذاتي التعمـ أبعاد بيف ودالة موجبة عالقة وجود وىو
 في زيادة يقابميا أحدىما في الزيادة أف أي, الذاتي التحكـ وأبعاد
 .اآلخر
, النتائج ىذه مع اتفاقيا في السابقة البحوث نتائج أوضحت     
 فعالية أكثر الداخمي الذاتي التحكـ أصحاب أف إلى أشارت حيث
 بأصحاب بمقارنتيـ أداء وأحسف, أكاديميا وتحصيال انجازا وأكثر
 وجود كما[, 72] محروس آماؿ كبحث الخارجي الذاتي التحكـ

 تفوقت الذاتي بالتحكـ العالج تمقت التي التجريبية المجموعة أف
 فاطمة كبحث واالكتئاب اليأس لتخفيؼ البعدي التطبيؽ في

 السموؾ في الذاتي التحكـ في دالة فروؽ ووجدت[, 52] إبراىيـ
 التحكـ أف كما[, 73] السفاسفة كبحث االجتماعي لمنوع تعزى
 تنسيقا وأكثر لمدراسة, االستعداد عمى يساعد قد الذاتي

 [7] كبحث حياتيـ مف مختمفة مجاالت في الستثماراتيـ
Kuhnle, et al., كمفتاح الذاتي التحكـ قوة أوجو وأف 

  .Hofer, et al [74]. كبحث التعمـ لنتائج الرئيسية لممحددات

 بما وعياً  لدييـ الطالب أف عمى النتائج ىذه تفسير ويمكف     
 كما دافعية, ولدييـ ,واستراتيجيوف مخططوف وأنيـ المعرفة, وراء
 وييتـ والميارات, لممعرفة وظيفة لو التنظيـ ذاتي التعمـ أف

 ذلؾ عمى ويترتب, ذاتيا تعممو تنظيـ عمى الفرد قدرة بمستوى
, المحبطة الذات ويقاوموف, االنتقائية اإليجابية ذواتيـ يروف أنيـ

, إيجابي بشكؿ الذات ويقوموف, بيا والوعي, لمذات حث ولدييـ
 التعمـ بيف إيجابية عالقة وجود في النتيجة إليو توصمت ما وىذا
 .الذاتي والتحكـ التنظيـ ذاتي
 ال"  أنو عمى الرابع الفرض ينص: ومناقشتيا الرابع الفرض نتائج
 مرتفعي الطالب درجات بيف إحصائيا دالة فروؽ توجد

 التنظيـ ذاتي التعمـ أبعاد في األكاديمي التمكؤ ومنخفضي
 الطالب درجات بيف الفروؽ داللة لمعرفة التبايف تحميؿ الباحثة
 في( الوسيط باستخداـ) األكاديمي التمكؤ ومنخفضي مرتفعي
 بكمية الخاصة التربية طالب لدى التنظيـ ذاتي التعمـ أبعاد
 نتائج يوضح التالي( 6) الجدوؿ ويوضح, الطائؼ جامعة التربية
 .التبايف تحميؿ

 6 جدول
  141 = ن األكاديمي التمكؤ ومنخفضي مرتفعي الطالب لدى التنظيم ذاتي التعمم ألبعاد التباين تحميل

 مستوى الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المتغير
 0.01 146.85 8460.94 1 8460.94 بيف المجموعات البعد المعرفي

 57.62 238 13712.86 داخؿ المجموعات
  239 22173.80 المجموع

البعد ما وراء 
 المعرفة

 0.01 189.24 3450.42 1 3450.42 بيف المجموعات
 18.23 238 4339.57 داخؿ المجموعات

  239 7789.98 المجموع
 0.01 139.53 1932.34 1 1932.34 بيف المجموعات البعد الدافعي

 13.8 238 3296.16 داخؿ المجموعات
  239 5228.50 المجموع

 0.01 63.76 881.67 1 881.67 بيف المجموعات البعد البيئي
 13.8 238 3291.07 داخؿ المجموعات

  239 4172.73 المجموع
الدرجة الكمية لمتعمـ 

 ذاتي التنظيـ
 0.01 7.08 97687.35 1 97687.35 داخؿ المجموعات
 13798.88 238 3284132.38 داخؿ المجموعات

  239 3381819.73 المجموع
 والبعد المعرفة وراء ما وبعد المعرفي البعد في( 0.01) مستوى  عند دالة" ؼ" قيمة أف السابؽ( 6) الجدوؿ مف يتضح     
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 حيث, التنظيـ ذاتي لمتعمـ الكمية والدرجة البيئي والبعد الدافعي 
, 139.53, 189.24, 146.85) المحسوبة" ؼ" قيمة بمغت

" ؼ" قيمة مف أكبر وىى, التوالي عمى( 7.08, 63.76
 الطالب بيف فروؽ وجود إلى يشير وىذا(, 7.08) الجدولية
 ما وبعد المعرفي البعد في األكاديمي التمكؤ ومنخفضي مرتفعي

 لمتعمـ الكمية والدرجة البيئي والبعد الدافعي والبعد المعرفة وراء
 مجموعة أية لصالح الفروؽ اتجاه عمى ولمتعرؼ, التنظيـ ذاتي

 لمطالب المعيارية واالنحرافات المتوسطات الباحثة استخدمت
 ذاتي التعمـ أبعاد في األكاديمي التمكؤ ومرتفعي منخفضي
 .ذلؾ يوضح( 7) والجدوؿ, التنظيـ

 7 جدول
 141=  ن التنظيم ذاتي التعمم أبعاد في األكاديمي التمكؤ ومرتفعي منخفضي لمطالب المعيارية واالنحرافات المتوسطات

 االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة البعد
 8.18 84.26 140 المرتفعوف البعد المعرفي

 6.96 96.13 140 المنخفضوف
 4.52 46.05 140 المرتفعوف بعد ما وراء المعرفة

 4.01 53.63 140 المنخفضوف
 3.89 34.78 140 المرتفعوف البعد الدافعي

 3.54 40.46 140 المنخفضوف
 3.99 34.20 140 المرتفعوف البعد البيئي

 3.42 38.03 140 المنخفضوف
 29.68 202.69 140 المرتفعوف الدرجة الكمية لمتعمـ ذاتي التنظيـ

 163.45 243.04 140 المنخفضوف
 الطالب متوسطات أف السابؽ( 7) الجدوؿ مف يتضح     

 مرتفعي الطالب متوسطات مف أكثر مرتفعة التمكؤ منخفضي
 الدافعي والبعد المعرفة وراء ما وبعد المعرفي البعد في التمكؤ
 عمى يدؿ وىذا, التنظيـ ذاتي لمتعمـ الكمية والدرجة البيئي والبعد
 ومرتفعي منخفضي الطالب بيف إحصائيا دالة فروؽ وجود
 والبعد المعرفة وراء ما وبعد المعرفي البعد في األكاديمي التمكؤ

 لصالح التنظيـ ذاتي لمتعمـ الكمية والدرجة البيئي والبعد الدافعي
 رفض ذلؾ يؤدي مما األكاديمي التمكؤ منخفضي الطالب
 الطالب تفوؽ وىو البديؿ الفرض وقبوؿ الصفري الفرض

 التمكؤ مرتفعي الطالب عمى األكاديمي التمكؤ منخفضي
 الدافعي والبعد المعرفة وراء ما وبعد المعرفي البعد في األكاديمي

 .التنظيـ ذاتي لمتعمـ الكمية والدرجة البيئي والبعد
 في ,.Carden, et al [55] نتائج مع النتيجة ىذه وتتفؽ     
نجاز, األكاديمي التمكؤ في أقؿ أنيـ الداخمي التوجو طالب أف  وا 

  بحث مع تتفؽ كما, الخارجي الضبط وجية مف أعمى أكاديمي
[56] Popoola, األكاديمي األداء بيف فروؽ وجود في 

 أكثر المتمكئيف أداء انخفاض مع المعتدليف والمتمكئيف المنخفض

 إلى ,.Akinsola, et al [2] أشار كما, المعتدليف المتمكئيف مف
 المتوسطيف المتمكئيف مف أكثر انخفاض المتمكئيف أداء أف

 ,Çapan [62]ومحمود, وشريت [5] أحمد, وجد, والمرتفعيف
 بيف األكاديمي التمكؤ ومنخفضي مرتفعي بيف فروقا [58]

 التمكؤ منخفضي لصالح الدراسة عف الرضا في الطالب
 ومنخفضي مرتفعي بيف دالة فروؽ وجدت كذلؾ, األكاديمي

 لصالح األكاديمي اإلنجاز في الطالب بيف األكاديمي التمكؤ
 .األكاديمي التمكؤ منخفضي

 التمكؤ مرتفعي الطالب أف عمى النتائج ىذه تفسير ويمكف     
, عقالنية وغير منطقية غير بطريقة العمؿ بتأخير يتميزوف
, الحؽ وقت في منيا االنتياء ويحب عمدا التعمـ مياـ ويؤجموف
 ولدييـ, األكاديمية المياـ إلنجاز وقت لدييـ ليس بأنو بحجة
 منخفضو الطالب بينما, الشاقة التعمـ أنشطة تأخير في الرغبة
 مخططوف وأنيـ المعرفة, وراء بما وعي لدييـ التمكؤ

 مف أكثر ودافعية المعرفة, وراء ما ميارات ولدييـ ,واستراتيجيوف
 .التمكؤ مرتفعي الطالب
 عمى الخامس الفرض ينص: ومناقشتيا الخامس الفرض نتائج
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 مرتفعي الطالب بيف إحصائيا دالة فروؽ توجد ال" أنو 
 طالب لدى الذاتي التحكـ في األكاديمي التمكؤ ومنخفضي

 ىذا مف ولمتحقؽ", الطائؼ جامعة التربية بكمية الخاصة التربية
 بيف الفروؽ داللة لمعرفة التبايف تحميؿ الباحثة حسبت الفرض

 أبعاد في األكاديمي التمكؤ ومنخفضي مرتفعي الطالب درجات
 جامعة التربية بكمية الخاصة التربية طالب لدى الذاتي التحكـ
 تحميؿ نتائج يوضح التالي( 8) الجدوؿ ويوضح, الطائؼ
 .التبايف

 8 جدول
 141=  ن األكاديمي التمكؤ ومنخفضي مرتفعي الطالب لدى الذاتي التحكم ألبعاد التباين تحميل

 الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المتغير
رؤية الذات اإليجابية 

 االنتقائية
 0.01 122.85 2496.15 1 2496.15 بيف المجموعات
 20.32 238 4835.83 داخؿ المجموعات

  239 7331.98 المجموع
 0.01 8.23 198.02 1 198.02 بيف المجموعات مقاومة الذات لإلحباط

 24.08 238 5729.97 داخؿ المجموعات
  239 5927.98 المجموع

 0.01 16.15 258.34 1 258.34 بيف المجموعات الحث الذاتي
 15.10 238 3807.83 داخؿ المجموعات

  239 4066.16 المجموع
 0.01 131.79 7381.50 1 7381.50 بيف المجموعات لمفرد الوعي الذاتي

 56.0 238 13329.89 داخؿ المجموعات
  239 20711.39 المجموع

 0.01 63.22 2754.04 1 2754.04 بيف المجموعات التقويـ اإليجابي لمذات
 43.57 238 10368.43 داخؿ المجموعات

  239 13122.46 المجموع
 0.01 306.26 49622.50 1 49622.50 داخؿ المجموعات الكمية لمتحكـ الذاتيالدرجة 

 162.03 238 38562.29 داخؿ المجموعات
  239 88184.79 المجموع

, ـ عند دالة" ؼ" قيمة أف السابؽ( 8) الجدوؿ مف يتضح
 ومقاومة االنتقائية اإليجابية الذات رؤية في( 0.01) مستوى
 والتقويـ لمفرد الذاتي والوعي الذاتي والحث لإلحباط الذات

 قيمة بمغت حيث الذاتي لمتحكـ الكمية والدرجة لمذات اإليجابي
, 131.79, 16.15, 8.23, 122.85) المحسوبة" ؼ"

" ؼ" قيمة مف أكبر وىى, التوالي عمى( 306.26, 63.22
 الطالب بيف فروؽ وجود إلى يشير وىذا(, 7.08) الجدولية

 اإليجابية الذات رؤية في األكاديمي التمكؤ ومنخفضي مرتفعي
 الذاتي والوعي الذاتي والحث لإلحباط الذات ومقاومة االنتقائية

, الذاتي لمتحكـ الكمية والدرجة لمذات اإليجابي والتقويـ لمفرد
 استخدمت مجموعة أية لصالح الفروؽ اتجاه عمى ولمتعرؼ
 ومستوى( ت) وقيمة المعيارية واالنحرافات المتوسطات الباحثة
 أبعاد في األكاديمي التمكؤ ومرتفعي منخفضي لمطالب داللتيا
 .ذلؾ يوضح( 9) والجدوؿ, الذاتي التحكـ
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 9 جدول
 141=  ن الذاتي التحكم أبعاد في األكاديمي التمكؤ ومرتفعي منخفضي لمطالب المعيارية واالنحرافات المتوسطات

 االنحراؼ المعياري المتوسط العدد المجموعة البعد
 4.69209 23.0333 140 المرتفعوف رؤية الذات اإليجابية االنتقائية

 4.31527 29.4833 140 المنخفضوف
 4.44622 11.7500 140 المرتفعوف مقاومة الذات لإلحباط

 5.32748 13.5667 140 المنخفضوف
 4.03316 14.5500 140 المرتفعوف الحث الذاتي.

 3.96638 16.6250 140 المنخفضوف
 7.12784 48.7250 140 المرتفعوف الوعي الذاتي لمفرد

 7.82367 59.8167 140 المنخفضوف
 6.83251 41.3500 140 المرتفعوف التقويـ اإليجابي لمذات

 6.35975 48.1250 140 المنخفضوف
 13.19674 138.9250 140 المرتفعوف الدرجة الكمية لمتحكـ الذاتي

 12.24332 167.6833 140 المنخفضوف
 التمكؤ منخفضي الطالب متوسطات أف( 9) الجدوؿ مف يتضح
 رؤية في التمكؤ مرتفعي الطالب متوسطات مف أكثر مرتفعة
 الذاتي والحث لإلحباط الذات ومقاومة االنتقائية اإليجابية الذات
 الكمية والدرجة لمذات اإليجابي والتقويـ لمفرد الذاتي والوعي
 بيف إحصائيا دالة فروؽ وجود عمى يدؿ وىذا, الذاتي لمتحكـ
 الذات رؤية في األكاديمي التمكؤ ومرتفعي منخفضي الطالب
 والوعي الذاتي والحث لإلحباط الذات ومقاومة االنتقائية اإليجابية
 الذاتي لمتحكـ الكمية والدرجة لمذات اإليجابي والتقويـ لمفرد الذاتي
 ذلؾ يؤدي مما األكاديمي التمكؤ منخفضي الطالب لصالح
 الطالب تفوؽ وىو البديؿ الفرض وقبوؿ الصفري الفرض رفض

 التمكؤ مرتفعي الطالب عمى األكاديمي التمكؤ منخفضي
 الذات ومقاومة االنتقائية اإليجابية الذات رؤية في األكاديمي
 اإليجابي والتقويـ لمفرد الذاتي والوعي الذاتي والحث لإلحباط
 .الذاتي لمتحكـ الكمية والدرجة لمذات
 أف في[ 72] محروس آماؿ نتائج مع النتيجة ىذه وتتفؽ      

 وتحصيال انجازا وأكثر فعالية أكثر الداخمي التحكـ أصحاب
 كما, الخارجي التحكـ بأصحاب بمقارنتيـ أداء وأحسف, أكاديميا
 لدييـ الذاتي التحكـ ذوي الطالب أف[ 52] إبراىيـ فاطمة وجدت
 التحكـ[ 73] السفاسفة أعزى كما, غيرىـ مف أقؿ واكتئاب يأس

 كما, االجتماعية والحالة االجتماعي النوع إلى السموؾ في الذاتي

 أف إلى ,.Kuhnle, et al., [74] Hofer, et al [7] أشار
 تنسيقا وأكثر لمدراسة, االستعداد عمى يساعد قد الذاتي التحكـ

 قوة أوجو وأف, حياتيـ مف مختمفة مجاالت في الستثماراتيـ
 .التعمـ لنتائج الرئيسية لممحددات كمفتاح الذاتي التحكـ
 التمكؤ مرتفعي الطالب أف عمى النتائج ىذه تفسير ويمكف     

 قبؿ مف والمشموؿ المتردد والسموؾ بالسمبية, ويسمحوف مقيدوف
 المحدد الوقت في المياـ إنجاز في واإلخفاؽ, العمؿ في الحيرة

, الضغط تحت العمؿ ويفضموف, لترددىـ إنجازىا؛ في الفشؿ أو
 ومقاومة لمذات إيجابية رؤية لدييـ التمكؤ منخفضو الطالب أما

 .لمذات إيجابي وتقويـ, ذاتي ووعي حث ولدييـ, لإلحباط
 . التوصيات6

 اقتراح يمكف السابقة, البحوث ونتائج النظري اإلطار ضوء في
 النحو عمى الحالي لمبحث التربوية التوصيات مف مجموعة
 :التالي

رشادية تعميمية برامج بتصميـ االىتماـ -1  التمكؤ لخفض وا 
 .الجامعة طالب لدى األكاديمي

 بيف العالقة لتنمية وذلؾ, لمطالب المحببة باألنشط االىتماـ -2
 في ذلؾ يؤثر قد مما بينيـ القائمة التفاعالت خالؿ مف الطالب

 .الدراسي تحصيميـ
 واستخداـ التنظيـ ذاتي التعمـ استراتيجيات بتحديث االىتماـ -3
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 .الدراسية المواد تعمـ في والمحببة المشوقة التكنولوجية الوسائؿ
 عرض يمكف الحالي البحث نتائج عنو أسفرت ما عمى وبناء
 ذاتي التعمـ في منيا االستفادة يمكف التي التوصيات بعض
 النحو عمى التعميمية المراحؿ في األكاديمي والتمكؤ التنظيـ
 :التالي

 التمكؤ في الجيد وتنظيـ الذاتية لمدافعية تدريبي برنامج أثر -1
 .الجامعة طالب لدى األكاديمي

 تخفيؼ في التنظيـ ذاتي التعمـ استراتيجيات استخداـ أثر -2
 المرحمة طالب األكاديمي التمكؤ عف الناتجة المشكالت بعض
 .الثانوية

 تخفيؼ في التنظيـ ذاتي التعمـ استراتيجيات استخداـ أثر -3
 .الثانوية المرحمة طالب لدى األكاديمي التمكؤ سموؾ

 مع الذاتي التنظيـ ذاتية الذاتية الكفاءة عف بحث إجراء -4
 .بالتمكؤ سمبا المتأثريف الطالب لدى األكاديمي التمكؤ

 األكاديمي التمكؤ طبيعة عف مستقبمية بحوث إجراء -5
 .لو المؤدية واألسباب والعوامؿ ومفاىيمو

 الذكور بيف لممقارنة البحوث مف مزيد إلجراء حاجة ىناؾ -6
 طالب لدى األكاديمي والتمكؤ التنظيـ ذاتي التعمـ في واإلناث
 .الجامعة

 المراجع
 أ. المراجع العربية

(. التمكؤ األكاديمي 2008أحمد, عطية عطية سيد ) [5]
وعالقتو بالدافعية لإلنجاز والرضا عف الدراسة لدى طالب 

مجمة عمـ جامعة الممؾ خالد بالمممكة العربية السعودية, 
 .79 – 1(, 18العدد ) النفس المعاصر والعمـو اإلنسانية:

( البيئة الصفية غير المناسبة تدفع 2011جرادات, سيير ) [27]
 .بطمبة إلى التمكؤ بالذىاب إلى المدرسة

http://www.nebrasnews.com/index.pp 1 - 3  

لتعمـ ميارات  (. أثر برنامج2003سميموف, ريـ مييوب ) [35]
األداء األكاديمي لدي عينة مف طالب  ىالتنظيـ الذاتي عم

 كمية التربية, جامعة ب رسالة دكتوراه غير منشورةالجامعة. 

 طنطا.      

أثر نموذج لمتعمـ ذاتي (. 2009الصياد. وليد عاطؼ ) [36]
التنظيـ في أبعاد مفيـو الذات لدى ذوي صعوبات التعمـ 

. رسالة دكتوراه غير منشور بكمية ساسيبمرحمة التعميـ األ
 التربية جامعة األزىر.

(. 2006اليواري, جماؿ فرغؿ؛ الخولي, مناؿ عمي ) [37]
التعمـ المنظـ ذاتيًا لدى مرتفعي ومنخفضي السعة العقمية 

المجمة المصرية لمدراسات مف طالب الجامعة مف الجنس. 
 .159 -114(, 5)16 النفسية:

(. مدى فاعمية كؿ مف 2005إبراىيـ, فاطمة محمود )  [52]
اإلرشاد النفسي المعرفي والتحكـ الذاتي في التخفيؼ مف 
حدة الشعور باالكتئاب واليأس لدى تالميذ الصؼ الثاني 

دراسات وبحوث المؤتمر العممي الثانوي )دراسة مقارنة(. 
 - 428: ص ص لمجمعية العربية لتكنولوجيا التربية

507. 

مقياس التحكـ الذاتي (. 1988كامؿ, عبد الوىاب محمد ) [53]
 . طنطا: المكتبة القومية الحديثة.)كراسة التعميمات(

التنظيـ الذاتي (. 2008شراب, نبيمة عبد الرءوؼ ) [54]
المسائي  -خصية ذات النشاط الصباحي وعالقتو بنمط الش

 – 91, 78: التربية المعاصرة . لدى طالب كمية التربية
132. 

(. 2008شريت, أشرؼ محمد؛ محمود, أحالـ حسف ) [58]
التمكؤ األكاديمي وعالقتو بالدافعية لإلنجاز والفعالية الذاتية 
لدى عينة مف تالميذ الصؼ السادس لممرحمة االبتدائية. 

مجمة جامعة المنيا: مركز البحوث النفسية بآداب المنيا, 
 - 225, 19: عمـ النفس المعاصر والعمـو اإلنسانية

333. 

http://www.nebrasnews.com/index.pp
http://opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=61053
http://opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=61053
http://opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=61053
http://opac.mandumah.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=61053
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(. مركز التحكـ والضبط 1996محروس, آماؿ أحمد ) [72]
الذاتي لمسموؾ وعالقتو بأخطاء الكتابة العربية الشائعة لدى 
طمبة وطالبات كمية التربية بمنطقة عسير. جامعة 

 . 141 - 95, 27 مجمة كمية التربية,الزقازيؽ: 

(. عالقة كشؼ الذات 2010السفاسفة, محمد إبراىيـ ) [73]
كـ الذاتي في السموؾ لدى المرشديف التربوييف في بالتح

مؤتة لمبحوث والدراسات ضوء بعض المتغيرات. االردف: 
 - 173(, 4)25 سمسمة العمـو االنسانية واالجتماعية,

204. 

ىالؿ, عبد الرحمف محمد؛ الحسيني, نادية السيد  [76]
(. التمكؤ األكاديمي لدى عينة مف طمية وطالبات 2004)

الجامعة وعالقتو ببعض المتغيرات النفسية. جامعة األزىر: 
 .143 – 57(, 1)ج126, مجمة كمية التربية

بعض الخصائص  (.2008الشرنوبي, نادية السيد ) [79]
واالنفعالية المميزة لممتمكئيف وغير المعرفية والشخصية 

جامعة  المتمكئيف أكاديميًا مف طمبة وطالبات الجامعة.
 .363 – 270(, 2)ج137 مجمة كمية التربية,: األزىر
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DIFFERENCES BETWEEN HIGH AND 

LOW ACADEMIC PROCRASTINATION IN 

SELF-REGULATION LEARNING AND 

SELF-CONTROL AMONG SPECIAL 

EDUCATION STUDENTS AT TAIF 

UNIVERSITY 

DALIA KHAIRI ABD-ELWAHAB 

Taif University 

Department of Psychology 

Abstract_ The research aimed to identify the relationship between level of academic 

procrastination and self-regulation learning and self-control, It also aimed to find differences 

between high and low academic procrastination in learning self-regulation and self-control 

among special education students at Taif University. Research group consisted of 240 

students from special education department at Taif University. The researcher academic 

procrastination learning scale, self-regulating scale and self-control scale. The results 

revealed that there is a negative relationship between some dimensions of academic 

procrastination and between dimensions of self-regulation learning, It also found a negative 

relationship between some dimensions of academic procrastination and some of the 

dimensions of self-control, While there is a positive and significant relationship between the 

dimensions of self-regulating learning and dimensions of self-control, It also found 

significant differences between low and high academic procrastination students in cognitive 

dimension, metacognition dimension, the motivational dimension, the environmental 

dimension and the total score of self-regulating learning for students low academic 

procrastination, Also found significant differences between low and high academic 

procrastination students in seeing positive self-selectivity, self-resistance to frustration, self-

induction, individual self-awareness, positive evaluation to the self and the total score of self-

control for low academic procrastination students. 

Key word: high academic procrastination, low academic procrastination, self-regulation 

learning, self-control. 

 

 

 

 

 

 


