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 الممخص:
استيدف البحث التحقق من فعالية برنامج تدريبي قائم عمى بعض استراتيجيات ما وراء  

االنفعال في تنظيم الذات األكاديمي لدى طالب الدبموم التربوي بكمية التربية جامعة الطائف، 
( طالبا  22طالب ا، وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين، األولى )( 32وتكونت عينة البحث من )

( طالب بالمجموعة الضابطة، حيث أعد الباحث )مقياس 21بالمجموعة التجريبية، والثانية )
تنظيم الذات األكاديمي، والبرنامج التدريبي القائم عمى بعض استراتيجيات ما وراء االنفعال(، 

( جمسة بمعدل جمستين أسبوعي ا، وبعد انتياء 33رنامج بواقع )وتعرضت المجموعة التجريبية لمب
البرنامج التدريبي تم تطبيق مقياس تنظيم الذات األكاديمي، وأظيرت النتائج تحسن مستوى تنظيم 
الذات األكاديمي لدى طالب المجموعة التجريبية عند مقارنتيم بطالب المجموعة الضابطة فى 

ر التدريب عمى البرنامج خالل القياس التتبعي لممجموعة التجريبية القياس البعدي، واستمرارية أث
بعد أربع أسابيع من القياس البعدي، وتم تفسير نتائج البحث في ضوء ما توصمت إليو نتائج 

 البحوث السابقة واإلطار النظري.

                طالب –تنظيم الذات األكاديمي –استراتيجيات ما وراء االنفعال الكممات المفتاحية:
 الدبموم التربوي.
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Abstract: 
 The study  aimed to verify the effectiveness of a training program 

based on some metaemotion strategies in academic self-regulation 
among the students of the educational diploma in Faculty of Education 
at Taif University. The sample consisted of (21) students. The sample 
was divided into two groups, the first (11) students in experimental 
group, and the second (10) students in control group, The researcher 
prepared the academic self-regulatory scale, and training program 
based on some of metaemotion strategies , the students of the 
experimental group received the 22-session training program at the rate 
of two sessions per week. After the end of the training program, the 
academic self-regulation measure was applied and the application was 
re-applied one month after the first application. The results showed an 
improvement in the level academic self-regulation among the 
experimental group when compared with the students in the control 
group in the post-measurement, and the continuity of the impact of 
training on the program during the follow up measurements among the 
experimental group after four weeks . The results were interpreted by 
the theoretical framework and the results of previous studies. 

Keywords: Metaemotion Strategies - academic self-regulation - 
students of educational diploma. 

 

 
 
 



 ار اليادى ضيف كيش أحمد عبد د/         بعض استراتيجياتقائم عمى  تدريبيبرنامج  فعالية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

799 
  8102دٍسورب   – الثانٌ عشز العدد   -  43  جمللدا        

 

 

 المقدمة:
من الموضوعات الرئيسة في عمم النفس، لما لو  Meta-Emotionي عد ما وراء االنفعال 

من أىمية في معالجة المشكالت في المرحمة الجامعية وما بعدىا، والتي يحدث فييا تغيرات 
الية واجتماعية ومعرفية، خاصة  في الطالب الذين يبدون استعدادا  لتحسين أفكارىم وردود انفع

أفعاليم ومشاعرىم، كما تكون لدييم الرغبة في تحسين مستواىم األكاديمي، لذلك فقد يؤدي 
استخدام استراتيجيات ما وراء االنفعال إلى تحسن كل تمك المعايير لدييم وبوجو خاص تحسن 

 تيم األكاديمي. تنظيم ذا
أن ما وراء االنفعال   Pushpam and Srinivasan (2016, 118)ويرى كل من 

يفيد الطالب في مناح  كثيرة، فيو يساعدىم عمى اكتساب الوعى الذاتي بسماتيم وقدراتيم 
ومسؤولياتيم تجاه عممية التعمم، وتنمية الميارات الالزمة لحل مشكالتيم واتخاذ قراراتيم، كما 

ميم لمتعامل مع المواقف الصعبة، ومواجية األزمات، وتحقيق التوازن بين األىداف وتحقيق يؤى
أن ما وراء االنفعال ىو بناء  Norman and Furnes (190 ,2016)الذات. ويذكر كل من 

متعدد األوجو يتكون من معارف وخبرات واستراتيجيات، حيث تكون االستراتيجيات عبارة عن 
نظيم أو التحكم تتضمن استراتيجيات متعددة االتجاىات يطبقيا الطالب شكل من أشكال الت
 لمتحكم في انفعاالتو.

أن استراتيجيات ما  Srinivasan and Pushpam (2016, 667)ويذكر كل من 
وراء االنفعال تساعد الطالب في تحسين قدراتيم التعميمية، كما تساعدىم في التعامل مع 

ة، والتي بدورىا تحسن أداءىم األكاديمي في المواد التعميمية المختمفة. المواقف االنفعالية بفعالي
أن ىذه االستراتيجيات تمعب   Bartsch, Appel and Storch (2010, 175)كل من  ويرى

دورا  كبيرا  في تقميل النتائج االنفعالية، وتتضمن اختيار الموقف، وتعديل الموقف، ونشر االنتباه، 
عادة التقييم الم  عرفي، وتعديل االستجابة.وا 

 Pekrun and Linnenbrink-Garcia, 2012; Villavicencio)ويشير كل من 
and Bernardo, 2016)  لدى الطالب. وقد  تعزز تنظيم الذاتإلى أن االنفعاالت اإليجابية

إلى وجود عالقة بين  Villavicencio and Bernardo (2016)توصمت نتائج بحث 
 ية وتنظيم الذات، وأن االنفعاالت اإليجابية تتنبأ بتنظيم الذات لدى الطالب.االنفعاالت اإليجاب

يتضح مما سبق أن استراتيجيات ما وراء االنفعال تساىم في تقميل االنفعاالت السمبية في 
المراحل المختمفة من عممية االنفعال لدى الطالب وكذلك في تنظيم الذات األكاديمي لدييم؛ 

 المختمفة.  الدراسيةعيم إلى تحسين إنجازىم األكاديمي في المقررات األمر الذي قد يدف
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أن تنظيم الذات ي مكن الطالب من أداء عدة ميام في  Corte (2016, 266)ويرى 
وقت واحد من خالل التخطيط والتوجيو ومراقبة وتقييم األنشطة التي تستخدم لحل المشكمة. 

ات األكاديمي ي حسن عمميات التعمم والتحكم فييا إلى أن تنظيم الذ Sasai (2017, 55)ويشير 
لدى الطالب ويمكنيم من توجيو سموك التعمم الخاص بيم من أجل تحقيق األىداف. ويرى كل 

أن تنظيم الذات األكاديمي يساعد الطالب في  Lichtinger and Kaplan (2011, 9من )
الجتماعية واألكاديمية وما يتبعو من التعامل بفعالية مع الميام وتحقيق التوازن بين األىداف ا

االنخراط بفعالية مع متطمبات الميارات األكاديمية في المجاالت المختمفة والتي تساعد في رفع 
 مستواىم األكاديمي. 

ونظرا  لألىمية التي يحظى بيا تنظيم الذات األكاديمي فقد اىتم كثير من عمماء النفس 
 ,Sullivan 2010; Yeager,  Henderson,  Pauneskuوالباحثين بدراستو وبحثو )مثل: 

Walton, and D'Mello  2014 ،حيث3129؛ الضمعان، 3127؛ اسماعيل ،)              
، وأوصى الطالبأوضحت نتائج تمك البحوث وجود انخفاض في تنظيم الذات األكاديمي لدى 

الباحثون بأىمية تحسينيا نظرا  ألنيا تع د ىدفا  ميما  لجميع األعمار في المراحل التعميمية 
                     دريبية لتحسين تنظيم الذات األكاديمي، المختمفة، لذلك فقد ص ممت بعض البرامج الت

                          ومن بين تمك البرامج برنامج التدريب عمى ما وراء االنفعال الذى أعده كل من
(Lee, 2013; Gus, Ros, Gilbert and Kilby, 2017) 

 عمى تدريبيا  قائما  اول برنامجا  وامتدادا  لمثل ىذه البحوث التدخمية فإن البحث الحالي تن
وتشير البحوث  بعض استراتيجيات ما وراء االنفعال لدى طالب الدبموم التربوي بجامعة الطائف.

إلى وجود تناقض بين نتائجيا من حيث تأثيرىا الدال في المتغيرات التابعة المختمفة مع الطالب، 
لبعض استراتيجيات ما وراء االنفعال  حيث أسفرت نتائج بعض تمك البحوث عن وجود تأثير دال

في المتغيرات التابعة المختمفة والتي منيا تنظيم الذات األكاديمي مثل ما ورد في بحث كل  
 ,Rose, McGuire-Snieckus and Gilbert, 2015; Gus, Rose and Gilbert)من

2015; Srinivasan and Pushpam, 2016)  ىناك بعض البحوث التي أسفـــرت، و 
نتائجيا عن عدم وجود أثر دال الستراتيجيات ما وراء االنفعال في بعض المتغيرات، كما في 

. واستنادا  لما تقدم، فقد قام الباحث الحالي بدراسة مدى تأثير برنامج   Lee (2013)بحث 
تدريبي قائم عمى بعض استراتيجيات ما وراء االنفعال في تنظيم الذات األكاديمي لدى طالب 

 وم التربوي بجامعة الطائف.الدبم
 مشكمة البحث:

أشارت نتائج البحوث السابقة إلى أىمية تحسين تنظيم الذات األكاديمي في المراحل 
 Sullivan 2010; Yeager,  et)التعميمية المختمفة والتي من بينيا الدراسات العميا، مثل بحث

al., 2014; Fat'hi,  Azar, Mirnasab and Gargari 2015  ،؛ 3127؛ اسماعيل
(، ولقد تعددت تمك Karaoglan Yilmaz, Olpak and Yilmaz 2018؛3129الضمعان، 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Yeager,+David+S/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Henderson,+Marlone+D/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Paunesku,+David/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Paunesku,+David/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Walton,+Gregory+M/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/D$27Mello,+Sidney/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Yeager,+David+S/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Fat$27hi,+Ayatollah/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Azar,+Eskandar+Fathi/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Azar,+Eskandar+Fathi/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Gargari,+Rahim+Badri/$N?accountid=142908
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البحوث تبعا  ألبعاد تنظيم الذات األكاديمي المستيدف بحثيا، وأشارت نتائج تمك البحوث إلى 
وجود انخفاض ممحوظ في مستوى تنظيم الذات األكاديمي في المراحل التعميمية المختمفة، 

 Martinek, Hofmann andخاصة لدى طالب الجامعة والمراىقين وىذا ما توصل )و 
Kipman, 2016; Olson, 2017 ولقد اكتشف الباحث الحالي من خالل عممو بالتدريس .)

ومن خالل سؤالو ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة، وجود انخفاض في مستوى تنظيم الذات 
 . األكاديمي لدى طالب الدبموم التربوي

إغفال البحوث السابقة العربية  -في حدود ما اطمع عميو الباحث  -فقد لوحظ أيضا  
واألجنبية ليذا الشأن؛ أىمية دراسة تنظيم الذات األكاديمي، ومن أجل تحسين ذلك المتغير 
التابع؛ فإنو يمكننا استخدام برنامــج تدريبي قائــم عمى بعض استراتيجيات ما وراء االنفعال ييدف 

لى تحسين تنظيم الذات األكاديمي لدى طالب الدبموم التربوي بجامعة الطائف، مما يجعل إ
 البحث الحالي يسيم بقوة في سد تمك الفجوة.

ولقد تم تحديد مشكمة البحث الحالي في محاولة اإلجابة عن السؤال 
 الرئيس اآلتي:

نفعال في تنظيم ما فعالية برنامج تدريبي قائم عمى بعض استراتيجيات ما وراء ال 
وقد تتفرع من ىذا السؤال الرئيس  الذات األكاديمي لدى طالب الدبموم التربوي بجامعة الطائف؟

 األسئمة اآلتية: 
ىل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في  -

 القياس البعدي لمقياس تنظيم الذات األكاديمي؟
طي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسين القبمي ىل توجد فروق بين متوس -

 والبعدي لمقياس تنظيم الذات األكاديمي؟
ىل توجد فروق بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسين البعدي  -

 والتتبعي لمقياس تنظيم الذات األكاديمي؟ 
 ىدف البحث:

ر التدريب عمى بعض استراتيجيات ما وراء ييدف البحث الحالي إلى فعالية اختبا
االنفعال في تنظيم الذات األكاديمي، واستمرار ىذا األثر خالل القياس التتبعي بعد مرور أربع 

 اسابيع من القياس البعدي لدى طالب الدبموم التربوية بجامعة الطائف.
 أىمية البحث:

ري ا لمعالقة بين التدريب عمى ما تنبع أىمية البحث الحالي من إمكانية تقديمو تأصيال  نظ -
 وراء االنفعال في تنظيم الذات األكاديمي لدى طالب الدبموم التربوي. 
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يقدم البحث أدوات جديدة كمقياس تنظيم الذات األكاديمي، وبرنامج تدريبي قائم عمى بعض  -
            استراتيجيات ما وراء االنفعال تم إعدادىما لتتناسب مع طالب الدبموم التربوي في 

 البيئة العربية.
استقصاء أنسب االستراتيجيات لما وراء االنفعال التي ي مكن أن تؤدي إلى تحسين تنظيم  -

 الذات األكاديمي لدى طالب الدبموم التربوي. 
ربما يستفيد أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة من نتائج البحث الحالي، خاصة  عند إعدادىم  -

دف إلى تحسين تنظيم الذات األكاديمي لدى طالب الدراسات العميا لمبرامج التدريبية التي تي
 ومرحمة البكالوريوس.

الخروج بمجموعة من التوصيات التربوية في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا في البحث  -
الحالي، والتي قد تساعد القائمين عمى تطوير برامج الدراسات العميا بالجامعة؛ وتكون بمثابة 

ممية لتحسين تنظيم الذات األكاديمي من خالل تطبيق البرامج التدريبية المختمفة؛ محاولة ع
 إلعداد الطالب كي يصبحوا مسؤولين وقادرين عمى مواجية المواقف الصعبة في المستقبل. 

 مصطمحات البحث:
  Meta-emotion Strategiesاستراتيجيات ما وراء النفعال 

ضمن تنظيم الطالب لذاتو وضبط انفعاالتو الشخصية إجراءات تت ت عرف إجرائي ا بأنيا
عادة التقييم  والتحكم فييا من خالل مجموعة من االستراتيجيات التي تتمثل في تدريب االنفعال، وا 

المعرفي، واستراتيجياتو العممية، وتعديل الموقف والتي تم تدريب طالب المجموعة التجريبية 
  .الحالي عمييا في الجمسات التدريبية في البحث

 Academic Self-Regulationتنظيم الذات األكاديمي: 
ي عرفو إجرائيا  بأنو عممية ذىنية بنائية يقوم بيا الطالب لتحقيق األىداف التي وضعيا 

والتعميم الذاتي، والتقييم الذاتي، ورد  والمراقبة،مسبقا  من خالل عدة أبعاد تتمثل في: التخطيط، 
 قياسيا بمقياس تنظيم الذات األكاديمي الم عد في البحث الحالي.الفعل الذاتي والتي يتم 

 : قيام الطالب بتحديد األىداف قبل االنخراط في عممية التعمم.التخطيط -
               ىو تتبع الطالب لسموكو النابع من ذاتو ومعارفو المكتسبة والتحكم في ذاتو  المراقبة: -

 أثناء التعمم.
ام الطالب باستخدام استراتيجيات التعمم لحل المشكالت الصعبة التي : ىو قيالتعميم الذاتي -

 تواجيو في المحتويات المقررة.
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 : مدى مقارنة الطالب لألداء الحالي بمعيار بعد التعمم.التقييم الذاتي -
ىو قيام الطالب بتأمل ما اكتسبو من معارف وميارات بعد االنتياء من  رد الفعل الذاتي: -

 عممية التعمم.
 ددات البحث:مح

يتحدد البحث الحالي بعينة من طالب الدبموم التربوي بجامعة الطائف في الفصل 
ه، كما يتحدد كذلك بالبرنامج  التدريبي المعد، 2551/:254الدراسي األول من العام الجامعي 

 ومقياس تنظيم الذات األكاديمي.
 اإلطار النظري:

: ما وراء النفعال   أول 
( عمى أن ما ;Norman and Furnes, 2016 Mendonça, 2013يتفق كل من )

في االنفعاالت أو حول االنفعاالت". كما يتفق كل  وراء االنفعال ىو عبارة عن "إدراك االنفعاالت
عمى أن ما وراء االنفعال يشير إلى األفكار والمشاعر   (Stover, 2003; Ding, 2015) من

 ,Jager and Bartsch, 2006; Mitmansgruber) حول االنفعاالت. ويعرفو كل من
Beck, ofer  and Schubler 2009)   بأنو ردود الفعل االنفعالية األخرى حول انفعاالت

 الفرد نفسو. 
 ,King, 2013; Morey, 2013; Srinivasan and Pushpam)ويتفق كل من 

عبارة عن  عمى أن نظرية ما وراء االنفعال تتشابو مع ما وراء المعرفة حيث إنيا ،(2016
مجموعة منظمة من المشاعر والمعتقدات والتفكير والمعرفة بانفعاالت الفرد وانفعاالت اآلخرين، 

 ,Lee (2012ويرى وىي بمثابة مجموعة من االنفعاالت الثانوية التي تتبع االنفعاالت األولية. 
البيئة  عمى أىمية تفاعل الفرد مع اآلخرين في االنفعال تركزأن نظرية ما وراء ، (10

االجتماعية، فيي تركز عمى العالقات االجتماعية التي يتأثر الطالب من خالليا بتصرفات 
 بعض الشخصيات البارزة مما ينعكس عمى تصريف شؤون حياتيم.

يتضح مما سبق تشابو نظرية ما وراء االنفعال مع ما وراء المعرفة حيث أن كمتييما 
فيو أثناء التفكير أو بما يشعر بو أثناء الشعور في تتفقان في وعى ومعرفة الطالب بما يفكر 

موقف معين يعرفو الطالب حول طريقتيم في كيف يفكرون أو كيف يشعرون، بيد أن نظرية ما 
وراء االنفعال تكون أكثر شموال  واتساعا  حيث إنيا تتكون من معتقدات الطالب وتفكيره ومعارفو 

 حول انفعاالتو وانفعاالت اآلخرين. 
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 ص ما وراء النفعال: خصائ
 ;Mendonça, 2013; Norman and Furnes, 2016)يتفق كل من 

Haradhvala, 2016; Mechler 2016)، تتميز بخاصية  عمى أن عممية ما وراء االنفعال
تأممية، أنيا تخدم الوظائف التنظيمية وىي بمثابة مجموعة من الخصائص الضرورية إلدارة 

الب، ويمكن استخدام الطالب النفعاالتو السمبية في تحسين وتعديل االنفعاالت لدى الط
االنفعاالت اإليجابية، كما أنيا تساعده في تصنيف انفعاالتو الخاصة، وتمكنو من استخدام 

 ميارات حل المشكالت في المواقف المختمفة.
الب واستنادا  لما سبق فإن ما وراء االنفعال يقوم عمى التفكير التأممي، بحيث يتمكن الط

من إدارة وتعديل انفعاالتو الخاصة من خالل وظائفو التنظيمية، كما تمعب دورا ميما  يؤدي إلى 
تعمم الطالب من خالليا، ثم ال تمبث تمك االنفعاالت السمبية أن تتحول إلى انفعاالت ايجابية، 

 فيكون لدى الطالب حينئذ  القدرة عمى حل المشكالت بطرق وأساليب جديدة.
 ات ما وراء النفعال:استراتيجي

 Emotion coaching strategy استراتيجية تدريب النفعال  -2
إلى أن استراتيجية تدريب  ((Rose et al. 2015; Gus et al. 2015يشير كل من

االنفعال تساعد الطالب عمى تنظيم انفعاالتيم التي يواجيونيا في المواقف المختمفة وفيم 
 ,Gottman, Katz and Hooven)أفضل. ويتفق كل من  المعمومات لتحقيق نجاح أكاديمي
1997; Gus et al. 2015)  ، :عمى وجود خمس خطوات الستراتيجية تدريب االنفعال وىي

( التعرف عمى انفعاالت الطالب كفرصة لمتآلف مع عممية التدريس 3( إدراك انفعال الطالب 2
الطالب عمى تسمية االنفعاالت  عدةمسا( 5بتعاطف والتأكيد عمى مشاعر الطالب  االستماع( 4

  الحدود، وذلك من خالل مساعدة الطالب في حل المشكمة. وضع( 6لفظيا   
  Cognitive reappraisal strategyاستراتيجية إعادة التقييم المعرفي -3

 ,Gross, Richards and John, 2006; Brockman, Ciarrochi)يعرف كل
Parker and Kashdan 2017) تيجية إعادة التقييم المعرفي بأنيا شكل من أشكال استرا

التغيير المعرفي يتضمن تفسير حالة من االنفعال المحتمل أن يحدث لموقف ما بطريقة تغير 
 تأثيرىا االنفعالي قبل أن يحدث ىذا التأثير بشكل كامل.

أن   et al.(Virga and Bota, 2014; Brockman 2017(ويرى كل من 
ويمكن أن تؤدي إلى تغيير  ،فعالة في عممية تنظيم االنفعال ة التقييم المعرفياستراتيجية إعاد

كما قد تؤدي إلى التكيف االجتماعي، وتحديد عمميات أفضل لصنع  المحتوى السمبي لممعارف،
إلى إمكانية ،   Rusk, Tamir and Rothbaum (2011, 445(ويشير كل من  القرار.

الوصول إلى معان جديدة لألحداث قد تكون إيجابية. كما إعادة التقييم لمطالب عن طريق 
أن استراتيجية إعادة التقييم المعرفي قد تسيم في تغيير طريقة  Rehmert (2013, 14)يزعم

 التفكير في الحدث، وتركز عمى "سابقة" حدث سابق راسخ في الذىن.
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 Process strategy استراتيجية العممية: -4
وتنظيم االنفعال في صورة تييئة ثم رد عمى التمثيل العقمي  ىي عبارة عن تصور لتوليد

المتولد داخميا ، وعمى اإلشارات الخارجية، أو كمييما. تتكون ىذه االستراتيجية من أربع مراحل 
متسمسمة من توليد االنفعال. أوال  ينظر الفرد إلى الحافز في سياقو لتسييل عممية التفسير، ثانيا  

النتباه نحو الحافز أو خصائصو. ثالث ا يقوم الفرد بتقييم الحافز وتقييم تكافؤه يوجو الفرد مصادر ا
)سعادتو أو عدم رضاه( ومدى ارتباطو باألىداف الحالية. ورابعا  يتم توليد التقييم المعرفي 

 .(Maxwell, 2017, 2)ذاتي ا
 strategy  Situation modificationاستراتيجية تعديل الموقف: -5

لطالب إلى تعديل الموقف الذي يتعرض إليو نتيجة لالنفعال المباشر بعد تأثره ىي سعي ا
                                                                                                                         .(Bartsch et al. 2010, 175) من جراء ذلك الموقف

ن استراتيجيات ما وراء االنفعال تتضمن االستخدام الفعال لتمك ونستخمص مما سبق أ
عادة التقييم  االستراتيجيات بشكل منظم؛ بتصنيفاتيا المتعددة المتمثمة في تدريب االنفعال، وا 
المعرفي، واستراتيجية العممية، وتعديل الموقف من خالل حل المشكالت في المواقف التعميمية 

عمى أن يكونوا واعين بسماتيم وقدراتيم ومسؤولياتيم، وكذلك اىتمام المختمفة، وحض المتعممين 
البحوث السابقة بدراسة البرامج التدريبية أو التدريب عمى بعض استراتيجيات ما وراء االنفعال في 
بعض المتغيرات األخرى وأن استراتيجية تدريب االنفعال كان ليا أثر فعال في تحسين تنظيم 

                    ن خالل تدريب األميات عمى ىذه االستراتيجية كما في بحثالذات لدى األطفال م
(2004 (Cook, وأشارت نتائج بعض تمك البحوث إلى فعالية البرنامج التدريبي لموالدين القائم ،

االنفعال لدى أبنائين، كما في  عمى ميارات ما وراء االنفعال؛ في تحسين الوعي وتنظيم
تحسين  ؛ وفى(Havighurst, Wilson, Harley, Kehoe, Efron & Prior, 2012)بحث

، (Wilson, Havighurst & Harley, 2014)االنفعاالت السمبية لدى أبنائين كما في بحث
 في تحسين تنظيم الذات لدى المراىقين كما أظيرت النتائج إلى فعالية استراتيجية تدريب االنفعال

تحسين تنظيم الذات وفيم المعمومات لتحقيق نجاح  ، وفى(Rose et al. 2015)كما في بحث 
(؛ وفي التنبؤ بتنظيم االنفعال  (Gus et al. 2015أكاديمي أفضل لدى األطفال كما في بحث

(؛ وفى تحسين تنظيم الذات والدوافع لدى Smith, 2016والتكيف لدى المراىقين كما في بحث )
 & Arguedas, Daradoumis)حثالطالب من خالل تأثير الوعى باالنفعال كما في ب

Xhafa, 2016)تحسين القدرات التعميمية لدى المتعممين من خالل استراتيجيات ما وراء  ؛ وفى
            وفي تحسين قدرة  ؛ (Srinivasan and Pushpam, 2016)االنفعال كما في بحث 

النفعال كما في المتعمم عمى تنظيم انفعاالتو من خالل برنامج تدريبي قائم عمى تدريب ا
 (Gus et al. 2017).بحث
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 ثاني ا : تنظيم الذات الكاديمي:
 ,Zimmerman, 1998; Zimmerman, 2002; Cetin) يتفق كل من )

عمى أن تنظيم الذات األكاديمي ىو سموك وأفكار ومشاعر وأفعال تكون موجية من 2015
 .بوتحقيق األىداف الخاصة ية لإلى ميارات أكاديم وتحويل قدراتو الذىنية الطالب نحو ذاتو،

بأنو عممية بنائية  Wolters, Pintrich, and Karabenick (2005, 251)كل من  ويعرفو
             نشطة، يقوم فييا الطالب بوضع أىداف  لتعمميم؛ ثم يحاولون مراقبة وتنظيم معارفيم 

كما يعرفو  تي وضعوىا مسبقا .ودوافعيم وتوجيو سموكيم، ويمتزمون بتحقيق أىدافيم التعميمية ال
Olson (2017, 6)  بأنو العممية العقمية التي تمكن الطالب من التخطيط وتركيز االنتباه

 واالحتفاظ بالمعمومات وتذكرىا.
 Zimmerman, 1990; Schutt 2009; Lichtinger and)ويشير كل من  

Kaplan 2011) طالب عمى استخدام إلى أن تنظيم الذات األكاديمي يتميز بمساعدة ال
استراتيجيات ما وراء المعرفة ودافعيتيم نحو التعمم، ويساعدىم عمى التعامل بفعالية مع الميام 
األكاديمية؛ وعمى تحقيق التوازن بين األىداف االجتماعية واألكاديمية؛ ويمكنيم من االنخراط 

ا يسيم في توسيع فيم بفعالية مع متطمبات الميارات األكاديمية في المجاالت المختمفة، كم
 معارف الطالب األكاديمية، وأن  ىذا الفيم يعزز اتخاذ القرارات المتعمقة بالمحتوى. 

ويستنتج مما سبق أىمية تنظيم الذات األكاديمي في مساعدة الطالب عمى تطبيق 
ة لتحقيق االستراتيجيات التعميمية في مواقف التعمم المختمفة المرتبطة بالمحتويات التعميمية المقرر 

، كما أنو يساعد الطالب عمى المشاركة واالنخراط بفعالية في مواقف التعمم اإلنجاز األكاديمي
 لتحسين الميارات األكاديمية التخاذ القرارات الصحيحة.

 خصائص الطالب ذوي تنظيم الذات األكاديمي المرتفع:
ى أن عمZimmerman, 1989; Pintrich, 1995; Sasai, 2017) يتفق كل من )

الطالب الذين يتميزون بمستوى مرتفع من التنظيم األكاديمي يكونون منظمين ذاتيا ؛ ومشاركين 
نشطين في عممية التعمم؛ ولدييم القدرة عمى التحكم في سموكيم؛ ويضعون أىداف ا لميمة معينة 
 مميئة بالتحديات من أجل تحقيق تمك األىداف؛ ويستخدمون ميارات التخطيط االستراتيجي؛

ويتمتعون بدرجة عالية من الفعالية الذاتية؛ وتكون لدييم وجية نظر حول المعرفة االجتماعية 
أن ىؤالء الطالب  Zimmerman (2002, 66الخاصة بمحتوى التعمم األكاديمي. ويرى )

مبادرون في جيودىم لمتعمم؛ ولدييم القدرة عمى تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف؛ ويستخدمون 
ات المختمفة التي ترتبط بالميام األكاديمية ويتكيفون معيا؛ ويراقبون سموكيم؛ االستراتيجي

 وينظمون أنفسيم؛ ويضعون رؤية لمستقبميم بشكل متفائل. 
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ويستنتج مما سبق أن الطالب الذين لدييم تنظيم ذات أكاديمي مرتفع يتصفون 
ي تعمميم، ولدييم القدرة بخصائص تميزىم عن غيرىم، حيث أنيم يتصفون بأنيم منظمون ذاتيا  ف

عمى تخطيط وتحديد األىداف المستقبمية وتحقيقيا برؤية جديدة، ولدييم رؤية نقدية حول 
الموضوعات أو المواقف التي يتعرضون إلييا في المحتويات األكاديمية، كما أنيم يتمتعون 

 بمقدرة عمى استخدام استراتيجيات وأساليب تعميمية مختمفة.
 ات األكاديمي:  أبعاد تنظيم الذ

أن تنظيم الذات األكاديمي  Akhtar and Mahmood (2013, 38)يحدد كل من 
( التخطيط؛ وىو األفكار واألفعال ذاتية التوليد، التي ص ممت 2يشتمل عمى خمس أبعاد ىي: 

( المراقبة؛ وىو قيام الطالب بتعديل ذاتو من حالة إلى 3بشكل منيجي لتحقيق األىداف المطموبة 
( التعميم الذاتي؛ وىو أخذ 4ة والتحكم فييا في ضوء المعايير التي وضعيا اآلخرون حال

المالحظات والنظر في نقاط القوة والضعف واالستراتيجيات التي تطبق لمعالجة التحديات اليومية 
( التقييم الذاتي؛ وىو عممية تأممية ذاتية تحدث بعد التعمم؛ ويقوم الطالب 5لمميام األكاديمية 

( رد الفعل الذاتي؛ وىو رد الفعل عمى األداء 6تنظيم أنفسيم بتقييم دقيق لمدى جودة أدائيم ب
 واالستراتيجيات التي يستخدميا الطالب لمتعامل مع نتيجة التفكير التأممي. 

ويتضح مما سبق ارتباط أبعاد تنظيم الذات األكاديمي في مرحمة التفكير الشخصي 
   أن تؤثر عمى سموك تعمم الطالب في جميع مراحل األداء  بالعوامل الشخصية التي يمكن

 والتأمل الذاتي. 
وقد الحظ الباحث الحالي اىتمام البحوث السابقة بتنمية أو تحسين تنظيم الذات 

 Sullivanاألكاديمي من خالل البرامج أو التدريب عمى بعض االستراتيجيات كما ورد في بحث 
أن التدريب عمى استراتيجيات التعمم المختمفة قد حسن  الذى توصمت نتائجو إلى ،(2010)

 .Yeager et al ((2014تنظيم الذات األكاديمي لدى طالب الجامعة، وكشفت نتائج بحث 
إلى أن التساؤل الذاتي حول األغراض االجتماعية أدى إلى تحسن تنظيم الذات األكاديمي لدى 

إلى فعالية   Fat'hi et al. (2015)المراىقين والشباب. من ناحية أخرى، أشارت نتائج بحث
التدريب عمى استراتيجيات الحد من التسويف في تنظيم الذات األكاديمي لدى طالب المرحمة 

ائج بحث الثانوية لصالح المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة، كما أشارت نت
( إلى فعالية أنموذج استقالل المتعمم في تحسين أبعاد تنظيم الذات لدى طالب 3127اسماعيل )

 الصف الثاني الثانوي.
فعالية التدريب عمى ما وراء المعرفة في  Corte De (2016)وأظيرت نتائج بحث 

القائم عمى أن البرنامج  Olson 2017)تحسين ميارات تنظيم الذات. كما أظيرت نتائج بحث )
االستراتيجيات العقمية كان لو تأثير كبير في تحسين ميارات تنظيم الذات لدى األطفال ما قبل 

( إلى فعالية برنامج تعميمي في تحسين تنظيم الذات 3129المدرسة. وأشار بحث الضمعان )

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Yeager,+David+S/$N?accountid=142908
https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Fat$27hi,+Ayatollah/$N?accountid=142908
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 Basso and Abrahaoاألكاديمي لدى طالب كمية الطب. وأظيرت نتائج بحث كل من
 وأظيرت نتائج فعالية التدريب عمى األنشطة التعميمية في تحسين التعمم ذاتي التنظيم.  (2018)

فعالية ما وراء المعرفة في تحسين   Karaoglan Yilmaz et al. (2018)بحث كل من
 ميارات تنظيم الذات لدى طالب المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة.

ستفاد من البحوث السابقة في إعداد وبناء األطر ويمكن القول بأن البحث الحالي ا
 Norman (2016)النظرية الخاصة بما وراء االنفعال واستراتيجياتيا التي وردت في بحث 

and Furmes ،وفي تنظيم الذات األكاديمي الوارد في بحث كل من )الضمعان ،
ة متكاممة (، وذلك من أجل أن تكون األطر النظريAkhtar and Mahmood, 2013؛3129

وشاممة لجميع جوانب مجال البحث الحالي. كما استفاد بصفة خاصة من 
. من ناحية أخرى، (Zimmerman, 1998; Srinivasan and Pushpam, 2016)بحثي

البحث الحالي، مثل:  مـن بعض البحوث السابقة في إعداد الجمسات التدريبية في تم االستفادة
(Havighurst, et al., 2012; Lee, 2013; Pushpam and Srinivasan, 2016). 

 موقع البحث الحالي من البحوث السابقة:
يختمف البحث الحالي عن البحوث السابقة التي تم عرضيا في أسموب تناولو لفعالية برنامج  -2

تدريبي قائم عمى بعض استراتيجيات ما وراء االنفعال في تنظيم الذات األكاديمي لدى 
 وي بجامعة الطائف.طالب الدبموم الترب

يختمف البحث الحالي في تناولو لممتغير المستقل والتابع عن البحوث السابقة التي ع رضت  -3
 في اإلطار النظري.  

يختمف البحث الحالي مع معظم البحوث السابقة في العينة واألدوات والبرنامج التدريبي القائم  -4
ستفادة الباحث من بعض البحوث السابقة عمى بعض استراتيجيات ما وراء االنفعال، رغم ا

 (.(Villavicencio and Bernardo, 2016في بناء البرنامج المع د؛ مثل بحث 
 فروض البحث:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعتين التجريبية  -
               ب والضابطة في القياس البعدي لمقياس تنظيم الذات األكاديمي لصالح طال

 المجموعة التجريبية.
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في  -

 القياسين القبمي والبعدي لمقياس تنظيم الذات األكاديمي لصالح القياس البعدي.
جريبية ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعة الت -

 في القياسين البعدي والتتبعي لمقياس تنظيم الذات األكاديمي.
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 إجراءات البحث:
 المنيج المستخدم في البحث: 

ينتمي البحث الحالي إلى فئة البحوث شبو التجريبية التي تيدف إلى بحث أثر متغير 
المتغير التابع( تجريبي )المتغير المستقل( وىو برنامج تدريبي قائم عمى ما وراء االنفعال في )

 ويتمثل في تنظيم الذات األكاديمي لدى طالب الدبموم التربوي بجامعة الطائف. 
 مجتمع البحث:

تكون مجتمع البحث من جميع طالب الدبموم التربوي بكمية التربية بجامعة الطائف، 
والمنخفضين في  ىـ،2551/:254والمسجمين في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 توى تنظيم الذات األكاديمي.مس
: العينة الستطالعية:  أول 

( طالب ا من طالب الدبموم التربوى 54تم اختيار عينة استطالعية لمبحث بمغ قواميا )
ه،  2551/  :254بكمية التربية بجامعة الطائف في الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

 ( شير ا.5.8ا، بانحراف معياري )( شير  3:7.7وقد بمغ متوسط أعمارىم الزمنية )
 ثاني ا: العينة األساسية:

( طالب ا من طالب الدبموم التربوي بكمية التربية 32تم اختيار عينة أساسية قواميا )
بجامعة الطائف منخفضين في مستوى تنظيم الذات األكاديمي، وىم الذين تقع درجاتيم في 

ديمي، وقد روعي عند اختيار أفراد العينة األساسية اإلرباع األدنى في مقياس تنظيم الذات األكا
أن يكونوا من نفس المستوى األكاديمي لمعينة االستطالعية، وقد تم ذلك االختيار في الفصل 

ىـ ، وبمغ متوسط األعمار الزمنية لعينة البحث  2551/:254الدراسي االول من العام الدراسي 
( شيرا  ، وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين 5.16( شير ا، بانحراف معياري )411األساسية )

 ( طالب.21( طالبا ، واألخرى ضابطة )22إحداىما تجريبية )
 ثالث ا: التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة:

حرص الباحث عمى التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة في بعض المتغيرات 
 والمتمثمة في: التي يمكن أن تؤثر عمى نتائج البحث،

                     : درب الباحث الطالب في المجموعة عمى بعض استراتيجيات ماالقائم بالتجربة -أ
 وراء االنفعال. 

 : كان محتوى التدريب واحد لكل أفراد العينة التجريبية في كل جمسة.المثيرات المستخدمة -ب
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ية والضابطة في العمر الزمني كما تم حساب التكافؤ بين طالب المجموعتين التجريب
وتنظيم الذات األكاديمي، وذلك حتى ال يكون الختالف ىذه المتغيرات أثر في نتائج البحث، 

 ( يوضح ذلك.2والجدول )
 لمتوسطي رتب درجات طالب المجموعتين "U( نتائج حساب قيمة "2جدول )

 بعادهالتجريبية والضابطة فى العمر الزمني وتنظيم الذات األكاديمي وأ
 

 المتغيرات
 المجموعة التجريبية

 22ن = 
 المجموعة الضابطة

 الداللة U Z 21ن = 
 مجموع الرتب متوسط الرتب مجموع الرتب متوسط الرتب

 غير دالة 1.146 65.611 61.:21 6:.21 232.61 22.16 العمر الزمني

مي
كادي

 األ
ات

 الذ
ظيم

تن
 

 غير دالة 215.611 611.:5 215.61 21.56 237.61 22.61 التخطيط
 غير دالة 217.111 62.111 217.11 21.71 236.11 22.47 المراقبة

 غير دالة 111.:21 54.111 233.11 23.31 11.:21 1:.: التعميم الذاتي
 غير دالة 231.111 65.111 222.11 22.21 231.11 2:.21 التقييم الذاتي

 غير دالة 611.:21 65.611 61.:21 21.16 232.61 22.16 رد الفعل الذاتى
 غير دالة 227.611 61.611 225.61 22.56 227.61 :21.6 الدرجة الكمية

( أنو ال توجد فروق دالة إحصائي ا بين متوسطي رتب 2يتضح من الجدول السابق )
درجات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى جميع متغيرات البحث والمتمثمة في العمر الزمني 

الكمية واألبعاد لمقياس تنظيم الذات األكاديمي قبل بدء التدريب، مما يعنى أن ىناك  والدرجة
 تكافؤ مناسب بين المجموعتين التجريبية والضابطة.

 رابع ا: أدوات البحث:  
 ( مقياس تنظيم الذات األكاديمي )إعداد الباحث( 2) 

 بموم التربوى.  قياس تنظيم الذات األكاديمي لدى طالب الد اليدف من المقياس:
: إلعداد ىذا المقياس تم االستفادة من المقاييس المتضمنة في األساس النظري لممقياس

بعض البحوث السابقة واألطر النظرية التي تحدد صفات الطالب ذوي تنظيم الذات األكاديمي 
  ;et al., Fat'hi (Akhtar and Mahmood, 2013  2015؛من مثل بحث كل 

 لتحديد أبعاده، وصياغة العبارات المتضمنة في كل ب عد. وذلك ، 3129)الضمعان، 
 وصف المقياس وزمنو: 
( عبارة وأمام كل عبارة خمس اختيارات 46ي صورتو النيائية من )يتكون المقياس ف

إطالقا (، ويكون عمى الطالب اختيار اإلجابة المناسبة لو، ويقيس  -نادر ا –أحيان ا -غالبا   –)دائم ا 
المقياس خمسة أبعاد لتنظيم الذات األكاديمي ىي: التخطيط والمراقبة والتعميم الذاتي والتقييم 

الفعل الذاتي، وكل ب عد يقيس مؤشر ا من عدة مؤشرات سموكية لتنظيم الذات الذاتي، ورد 
 األكاديمي المتمثمة في الجدول التالي: 

https://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Fat$27hi,+Ayatollah/$N?accountid=142908
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 ( أبعاد مقياس تنظيم الذات األكاديمي والمؤشرات الدالة عمييا1جدول )
 أرقام العبارات المؤشرات الدالة عميو البعد

 أخطط لمحصول عمى تقدير ممتاز.  التخطيط 
 دد أىدافي المستقبمية لتحقيق رغباتي.أح 
 أكتب جميع الميام اليومية التي تطمب منى في المحاضرات. 
 أعد جدوال  إلدارة أوقات الدراسة والمراجعة األسبوعية. 
 أضع جدوال  محددا  الستذكار دروسي اليومية. 

2 ،6 ،22 ،2: ،33 

  لي. تفوقي في دراستي الجامعية يرجع لتشجيع أساتذتي  المراقبة 
 اتقاني لمغة العربية يساعدني في فيم أي موضوع. 
 أسأل نفسي بشكل مستمر إذا كنت حققت أىدافي. 
 أقوم بمراجعة دورية لمقرراتي الستنتاج العالقات اليامة بين مكوناتيا. 
 التزم بالقواعد والموائح المنظمة لمدراسة الجامعية. 
 ذكار دروسي.أستخدم اساليب تعمم مفيدة بشكل تمقائي أثناء است 
 أطرح عمى نفسي أسئمة تؤكد مدى فيمى لممقرر. 
 استوعب المعمومات المعروضة في المحاضرة. 

4 ،23 ،26 ،32 ،34 ،36 ،42 ،43 

التعميم 
 الذاتي

 أحاول قراءة المادة العممية من عدة مصادر استعدادا  لالختبار. 
 يصعب عمى معرفة األفكار الرئيسة لمموضوع. 
 مات التي ق دمت في المحاضرة.أحاول تذكر المعمو  
 أطبق ما تعممتو لمقيام في مواقف جديدة. 
 أحب التعمم في مجموعات تعاونية أثناء المحاضرة. 
 استخدم استراتيجيات ناجحة في كتابة المالحظات. 
 أضع خطا  تحت األفكار الميمة في الدرس. 

5 ،8 ،24 ،31 ،44 ،45 ،46 

التقييم 
 الذاتي

 ستاذي في المحاضرة.اتوتر عندما يسألني أ 
 اشعر بتوتر زائد خالل انتظار تقييم األنشطة. 
 اشعر بالخوف عندما يقترب االختبار. 
 أشعر باالرتباك قبل دخولي االختبار. 
 اشعر براحة البال بعد ظيور النتيجة. 
 أشعر باالرتباك قبل دخولي االختبار. 
 بكا .أعيد تقييم فروضي التي وضعتيا لحل المشكمة عندما أكون مرت 
 اشعر بثقة في نفسى خالل االستذكار. 

3 ،7 ،: ،27 ،29 ،38 ،39 ،41 

رد الفعل 
 الذاتي

 استفيد من تجاربي في التعامل مع المشكالت التي تواجينى. 
 الموضوعات الصعبة التي تواجينى تجعمني متوترا . 
 أتفوق في دراستي عندما تكون مطابقة لميولي. 
 .أتوتر عند مذاكرة موضوعات صعبة 
 أشارك زمالئي في األنشطة ألحصل عمى رضا أستاذي. 
 استوعب أفضل عند مراجعة ما تم استذكاره. 
 أرجع سبب تفوقي لقدراتي المرتفعة. 

9 ،21 ،25 ،28 ،35 ،37 ،3: 
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  تقدير الدرجات:
( 2، إطالقا  = 3، نادر ا = 4أحيان ا =  5، غالبا =6يتم توزيع الدرجات كما يمي )دائم ا = 

ة لكل عبارة من عبارات المقياس، حيث إن جميع العبارات إيجابية، أي أن النياية العظمى بالنسب
( درجة، وتدل الدرجة المرتفعة عمى ارتفاع مستوى تنظيم الذات األكاديمي 286لممقياس ىي )

 لدى طالب الدبموم التربوي، والعكس صحيح. 
 الخصائص السيكومترية لممقياس:

 الصدق : -2
( محكمين من أساتذة قسم عمم النفس بكمية 8: تم عرض المقياس عمى ) حكمينصدق الم -أ 

اآلداب وقسمي المناىج وطرق التدريس بكمية التربية بجامعة الطائف، وطمب من كل منيم 
إبداء الرأي حول مدى مالءمة كل عبارة  من عبارات المقياس لتحقيق ىدفو، ووضوح 

ة لقياس البعد الذى تقيسو والجدول التالي يوضح صياغة العبارات، ومدى مناسبة كل عبار 
 النسب المئوية التفاق المحكمين عمى كل عبارة من عبارات المقياس:

 ( اتفاق السادة المحكمين عمى عبارات مقياس تنظيم الذات األكاديمي3جدول )
رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

رقم 
 العبارة

نسبة 
 االتفاق

2 82.53 9 96.82 26 211% 33 82.53 3: 82.53 

3 96.82 : 96.82 27 96.82 34 211% 41 96.82 
4 96.82 21 82.53 28 82.53 35 96.82 42 211% 
5 96.82 22 211% 29 96.82 36 96.82 43 82.53 
6 211% 23 82.53 2: 96.82 37 211% 44 211% 
7 82.53 24 211% 31 82.53 38 211% 45 211% 
8 211% 25 82.53 32 211% 39 82.53 46 96.82 

( أن نسب اتفاق السادة المحكمين عمى عبارات مقياس 4يتضح من الجدول السابق )
( % مما يشير إلى أن المقياس يتمتع 211 – 72.11تنظيم الذات األكاديمي تراوحت ما بين )

بة من الصدق، وكانت أىم التعديالت التي أشاروا إلييا ىي تعديل صياغة بعض بدرجة مناس
ضافة عبارات عمى بعد رد الفعل  عبارات المقياس لتعبر عن مؤشرات تنظيم الذات األكاديمي، وا 
ضافة عبارات عمى بعد التعميم الذاتي، وتم عرض المقياس مرة أخرى عمى المحكمين  الذاتي، وا 

 ت المطموبة وأفاد جميع المحكمين بصدق المقياس.بعد إجراء التعديال
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 التساق الداخمي: -
تم حساب صدق االتساق الداخمي لممقياس عن طريق حساب معامالت االرتباط بين 

( 5الدرجة الكمية لمقياس تنظيم الذات األكاديمي ودرجة كل بعد من أبعاد المقياس، وجدول )
 يوضح ذلك. 

 لداخمى بين الدرجة الكمية لممقياس ودرجة كل بعد( معامالت التساق ا1جدول )

 معامل الثبات عدد العبارات أبعاد المقياس
 1.87 6 التخطيط
 1.89 9 المراقبة

 1.92 8 التعميم الذاتي
 :1.7 9 التقييم الذاتي

 1.79 8 رد الفعل الذاتي

اس وكذلك عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد المقي
 أسئمتو، والجدول التالي يوضح ذلك. ودرجات

 ( معامالت الرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد المقياس ودرجات عباراتو5جدول )
 رد الفعل الذاتي التقييم الذاتي التعميم الذاتي المراقبة التخطيط

2 1.89 4 1.96 5 1.86 3 1.89 9 1.88 
6 1.86 23 1.83 8 1.79 7 1.94 21 1.87 
22 1.92 26 1.86 24 1.89 : 1.96 25 1.92 

2: 1.86 32 1.89 31 1.79 27 1.89 28 1.83 

33 1.79 34 1.79 44 1.89 29 1.88 35 1.81 

  36 1.89 45 1.79 38 1.79 37 1.79 

  42 1.99 46 1.89 39 1.79 3: 1.7: 

  43 1.82   41 1.84   

الت االرتباط بين درجة العبارة والدرجة ( أن جميع قيم معام6يتضح من الجدول السابق )
(، كما يتضح أيضا  أن قيم 1.12الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو دالة إحصائيا  عند مستوى )

معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لمبعد والدرجة الكمية لممقياس دالة إحصائيا  عند مستوى 
                 يمكن التوصل إلييا عن طريق  ( مما يشير إلى الثقة في النتائج التي1.12داللة )

 المقياس الحالي.
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 الثبات: -1
( أسابيع  4بفاصل زمني قدره ) إعادة تطبيق الختبارقام الباحث بحساب الثبات بطريقة 

(، 1.83" )التخطيط( وبمغت قيمة معامل الثبات لبعد " 54عمى العينة االستطالعية ) ن = 
(، 1.83" )التقييم الذاتي (، ولبعد ":1.7" )التعميم الذاتيولبعد "  (،1.88" )المراقبةولبعد" 
(، 1.12( وىى قيم دالة عند مستوى )1.92(،  ولمدرجة الكمية )1.84" )رد الفعل الذاتي ولبعد "

مما يدل عمى ثبات مناسب لممقياس ويدعو إلى الثقة في النتائج التي يمكن التوصل إلييا، كما 
،  لألبعاد الفرعية والدرجة الكمية معامل ألفاكرونباخياس من خالل استخدام تم حساب ثبات  المق

(، 1.82)المراقبة (، وبعد :1.7)التخطيط لممقياس، فكانت قيمة معامل ألفاكرونباخ عمى بعد 
(، 1.82) رد الفعل الذاتي(، وبعد 1.86) وبعد التقييم الذاتي(، 1.81) التعميم الذاتيوبعد 

ير ذلك إلى ثبات مناسب لممقياس. (، ويش:1.8ألفاكرونباخ لمدرجة الكمية )  وكانت قيمة معامل
 ( البرنامج التدريبي القائم عمى ما وراء النفعال )إعداد الباحث( 3)

 اليدف العام لمبرنامج:
الكشف عن مستوى تنظيم الذات األكاديمي لدى طالب المجموعة التجريبية عقب 

 القائم عمى ما وراء االنفعال. التدريب عمى البرنامج التدريبي
 األىداف الفرعية لمبرنامج:

 أن يقوم الطالب بعد انتياء التدريب بما يمي:   
 أن يستخدم بعض استراتيجيات ما وراء االنفعال بكفاءة.  -
عادة التقييم المعرفي واستراتيجية  - أن يطبق بعض ىذه االستراتيجيات )تدريب االنفعال وا 

 موقف( في المواقف المختمفة.العممية وتعديل ال
 خطوات بناء البرنامج:

 إن بناء البرنامج التدريبي في البحث الحالي قد مر بالخطوات التالية:
 الطالع عمى بعض البرامج التدريبية القائمة عمى ما وراء النفعال ومنيا: -
 Havighurst, et al., 2012; Lee, 2013; Wilson et al., 2014; Rose)برنامج  -

2017)  et al., 2016; Guset al., Arguedas 2015; et al., Guset al., 2015; 
 الطالع عمى البحوث السابقة التي تناولت ما وراء النفعال ومنيا:  -

(Bartsch et al., 2010; Pushpam and Srinivasan, 2016; Norman and 
Furmes, 2016; Srinivasan and Pushpam, 2016; Villavicencio 

and Bernardo, 2016 ). 
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              الطالع عمى األطر النظرية ذات الصمة بما وراء النفعال وتنظيم الذات ومنيا -
Pekrun and Linnenbrink-Garcia , 2012; Villavicencio and Bernardo, 2016) 

                   ا:الطالع عمى البحوث السابقة التي تناولت تنظيم الذات األكاديمي ومني -
( Lichtinger and Kaplan, 2011; Akhtar and Mahmood, 2013).              

 اشتمل البرنامج عمى نوعين من الجمسات ىما:  :البرنامججمسات 
 (: الجمسات اإلعالمية:2)

ىدفت الجمسات اإلعالمية إلى تزويد طالب المجموعة التجريبية بمعمومات عن متغيرات 
ا  -)ما وراء االنفعال  البحث تنظيم الذات األكاديمي(، وذلك لتييئتيم لمتدريب، وإلعالميم أيض 

بالميام المنوطة بكل طالب، وطبيعة مستوي األداء المتوقع منيم، وتضمنت تمك الجمسات 
 جمستين استغرق تنفيذىا أسبوع ا زمنيا .

 (: الجمسات التنفيذية: 1)
ات التنفيذية إلى التدريب عمى بعض استراتيجيات ما سعى البحث الحالي من خالل الجمس

ميارات البحث التربوي لطالب الدبموم التربوي  وراء االنفعال من خالل المحتوى التدريبي لمقرر
بكمية التربية بجامعة الطائف، وتطبيق ما تم تعممو خالل الجمسات اإلعالمية من أجل الوصول 
إلى ىدف التدريب وىو تحسين مستوى تنظيم الذات األكاديمي لدى طالب المجموعة التجريبية، 

ستين أسبوعي ا لمدة عشر أسابيع، وزمن كل وتضمنت الجمسات التنفيذية عشرين جمسة بواقع جم
جمسة ستون دقيقة. وتم من خالل الجمسات التنفيذية تدريب الطالب عمى تطبيق بعض 

 استراتيجيات ما وراء االنفعال.
 الفنيات المتبعة في تنفيذ الجمسات: -

 الواجب المنزلي. -التعمم التعاوني -الحوار والمناقشة  -تمثيل األدوار -المحاضرة 
 مكونات البرنامج التدريبي: -ه
  :ويتمثل في الجوانب المعرفية التي تقدم لمطالب، والتي تركز عمى ما وراء الجانب المعرفي

االنفعال، وما تتضمنو من خصائص واستراتيجيات، وأدوار كل من الباحث والطالب في كل 
 وكيفية تحسينو.  تووأىميأبعاد تنظيم الذات األكاديمي جمسة، كما يحتوي ىذا الجانب عمى 

 :ويتمثل في تقديم أنشطة تدريبية مرتبطة بالمحتوى التعميمي لممجموعة  الجانب الميارى
التجريبية والتدريب عمييا من خالل بعض استراتيجيات ما وراء االنفعال بيدف تحسين 

 .تنظيم الذات األكاديمي لدى الطالبمستوى 
 مناخ مشجع عمى التعمم يكون بعيدا  عن التعقيد : يرتبط ىذا المكون بوجود الجانب الوجداني

بحيث يحتوي ىذا المناخ عمى عالقات طيبة تتمثل في الود واالحترام وتبادل المشاعر بين 
مما يزيد من دافعيتيم ومشاركتيم في إجراءات  الباحث والطالب وبين الطالب أنفسيم،

 التدريب بفعالية.
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 وصف محتوى جمسات البرنامج التدريبي: 
ا لمحتوى جمسات البرنامج التدريبي القائم عمى بعض ي وضح الجدول التالي ممخص 

 استراتيجيات ما وراء االنفعال وعددىا وزمنيا واليدف منيا: 
 ( محتوى جمسات البرنامج التدريبي القائم عمى ما وراء النفعال6جدول )

رقم 
 عدد عنوان الجمسة الجمسة

 اليدف اإلجرائي من الجمسات دمةالفنيات المستخ زمن الجمسة الجمسات

  ما وراء االنفعال 2
 
 
 
 
3 

 اعالمية
 

71 
 دقيقة

تمثيل -المحاضرة 
الحوار -األدوار

التعمم -والمناقشة 
الواجب -التعاوني

 المنزلي.

 في نياية الجمسة يصبح كل طالب قادرا  عمى أن:
 يذكر مفيوم ما وراء االنفعال. -
 يوضح خصائص ما وراء االنفعال. -
 يحدد أىمية ما وراء االنفعال. -
 يشرح استراتيجيات ما وراء االنفعال. -
 يوضع عالقة ما وراء االنفعال بالمتغيرات األخرى. -

تنظيم الذات  3
 األكاديمي

 

71 
 دقيقة

تمثيل -المحاضرة 
الحوار -األدوار

التعمم -والمناقشة 
الواجب -التعاوني

 المنزلي.

 ادرا  عمى أن:في نياية الجمسة يصبح كل طالب ق
 يحدد مفيوم تنظيم الذات األكاديمي. -
 يوضح أىمية تنظيم الذات األكاديمي. -
 يشرح أبعاد تنظيم الذات األكاديمي. -
 

2 
 إلى
31 

التدريب عمى بعض 
استراتيجيات ما وراء 

 االنفعال

31 
 تنفيذية

 دقيقة 71
 لكل جمسة

 
تمثيل -المحاضرة 

الحوار -األدوار
 التعمم-والمناقشة 
الواجب -التعاوني

 المنزلي.
 

 في نياية الجمسة يصبح كل طالب قادرا  عمى أن:
يعرف الطالب أول استراتيجية من استراتيجيات ما وراء -2

 االنفعال، وكيف تتطبق.
يعرف الطالب ثاني استراتيجية من استراتيجيات ما  -3

 وراء االنفعال ما وراء االنفعال، وكيف تتطبق.
ث استراتيجية من استراتيجيات ما يعرف الطالب ثال -4

 وراء االنفعال ما وراء االنفعال، وكيف تتطبق.
يعرف الطالب رابع استراتيجية من استراتيجيات ما  -5

 وراء االنفعال ما وراء االنفعال، وكيف تتطبق.
يطبق الطالب اإلجراءات األساسية الستراتيجيات ما  -5

 وراء االنفعال ويصبح قادر ا عمى أن:
 .البحث التربويذكر مفيوم ي -
 .البحث التربوييحدد وظائف  -
 .البحث التربوييوضح خصائص  -
 .البحث التربوييحدد أىداف  -
 يذكر افتراضات البحث التربوي. -
 يذكر أخالقيات البحث التربوي. -
 يوضح طرق الحصول عمى المعرفة. -
 يشرح مشكالت البحث التربوي. -
 التربوي.يذكر مراحل عممية البحث  -
 يحدد مشكمة بحثية في مجال تخصصو. -
 يذكر معايير اختيار المشكمة البحثية. -
 يشرح مصادر اختيار المشكمة البحثية. -
 يحدد معايير صياغة المشكمة البحثية. -
 يوضح بمثال صياغة سؤال رئيس لمشكمة بحثية. -
 يحدد مفيوم الفرض. -
 يذكر معايير صياغة الفروض البحثية. -
 يوضح أىمية الفروض البحثية. -
 يذكر أنواع الفروض البحثية. -
 يعطى أمثمة تطبيقية عمى الفروض البحثية. -
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رقم 
 عدد عنوان الجمسة الجمسة

 اليدف اإلجرائي من الجمسات دمةالفنيات المستخ زمن الجمسة الجمسات

 يحدد مصطمحات البحث إجرائيا . -
 يذكر تصنيف البحوث التربوية. -
 يذكر مفيوم البحث األساسي. -
 يذكر مفيوم البحث التقويمي. -
 يعرف مفيوم البحث الكمي. -
 بحث النوعي.يذكر مفيوم ال -
 يميز بين البحث الكمي والبحث النوعي. -
 يذكر مفيوم البحث التاريخي. -
 يفسر مصادر البحث التاريخي. -
 يذكر مفيوم البحث الوصفي. -
 يوضح أنواع الدراسات الوصفية. -
 يطبق بأمثمة عمى الدراسات المسحية. -
 يوضح بأمثمة أشكال دراسة العالقات. -
 دراسات العمية المقارنة.يعطى مثال عمى ال -
 يذكر مفيوم الدراسات االرتباطية. -
 يطبق بمثال عمى الدراسات االرتباطية. -
 يذكر مفيوم الدراسات التطورية. -
 يوضح أنواع الدراسات التطورية. -
 يعطى أمثمة توضيحية عمى الدراسات التطورية. -
 يقارن بين الدراسات الطولية والدراسات المستعرضة. -
 ذكر مفيوم البحث التجريبي.ي-
 يعطى أمثمة عمى البحوث التجريبية. -
 يذكر مفيوم المجموعة التجريبية. -
 يذكر مفيوم المجموعة الضابطة.-
 يعرف مفيوم المتغير المستقل.-
 يذكر مفيوم المتغير التابع.-
 يوضح مفيوم البحث اإلجرائي. -
 يشرح مميزات البحث اإلجرائي. -
 البحث التربوي. يوضح أىمية مخطط-
 يحدد عناصر مخطط البحث التربوي. -
 يحدد المعايير الواجب توافرىا في عنوان البحث.-
 يشرح القواعد المستخدمة في تحديد المشكمة.-
 يذكر مفيوم الفرض.-

 يشرح خصائص الفروض البحثية.
 يفرق بين فروض البحث وافتراضات البحث.-
 بحوث السابقة.يشرح الخطوات الرئيسة في مراجعة ال -
 يذكر مفيوم المصادر األولية.-
 يشرح مفيوم المصادر الثانوية. -
 يقارن بين المصادر األولية والمصادر الثانوية.-
 يشرح خطوات مراجعة البحوث السابقة. -
 يصنف المتغيرات في العموم السموكية والتربوية.-
 يوضح العالقة بين المتغير المستقل والمتغير التابع. -
 يذكر مفيوم المتغيرات الكمية. -
 يشرح مفيوم ضبط المتغيرات.-
 يوضح اىداف ضبط المتغيرات.-
 يشرح طرق ضبط المتغيرات.-
 يقارن بين الصدق الداخمي والخارجي في البحث.-
 يوضح العالقة بين الصدق الداخمي والخارجي. -
 يوضح العوامل المؤثرة في الصدق الداخمي. -
 ؤثر عمى الصدق الخارجي.يشرح العوامل التي ت-
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 الحدود الزمنية والمكانية لتطبيق البرنامج: -
استغرق التطبيق القبمي والبعدي أسبوع باإلضافة إلى الجمسات "اإلعالمية" و"التنفيذية" 
فترة زمنية مدتيا أثنا عشر أسبوع ا بمعدل جمستين إعالمية استغرق تنفيذىا أسبوع ا وجمستين 

نفيذية لعينة مكونة من أحد عشر طالبا  )المجموعة التجريبية( من قسم عمم أسبوعي ا لمجمسات الت
 النفس بكمية اآلداب بجامعة الطائف، وتم التدريب بإحدى القاعات الدراسية بالكمية.

 التحقق من صالحية البرنامج التدريبي: -
ما  : تم عرض جمسات البرنامج التدريبي القائم عمى بعض استراتيجياتصدق البرنامج

وراء االنفعال عمى سبعة محكمين من أعضاء ىيئة التدريس بقسم عمم النفس بكمية اآلداب 
والتربية الخاصة بكمية التربية بجامعة الطائف ألخذ آرائيم ومقترحاتيم حول الجمسات وىدفيا، 
 ولمعرفة مدى صالحية البرنامج الم عد ط م ب من كل منيم إبداء الرأي حول البرنامج، والجدول

 التالي يوضح نسب اتفاق المحكمين عمى عناصر تحكيم البرنامج.
                      ( نسب التفاق بين المحكمين عمى عناصر تحكيم البرنامج التدريبي7جدول )

 بعض استراتيجيات ما وراء النفعال القائم عمى

 نسب االتفاق عناصر التحكيم م
 %96.82 فايتيا لكل جمسةمدى دقة صياغة األىداف اإلجرائية وك 2
 %82.53 .ارتباط األىداف اإلجرائية لكل جمسة بمحتوى التدريب 3
 %211 مدى مالءمة الميام واألنشطة التدريبية لمستوى العينة. 4
 %96.82 قياس مدى تحقيق أىداف كل جمسة من خالل التقويم.  5

صر التحكيم تراوحت ما ( أن نسبة االتفاق بين المحكمين عمى عنا8يتضح من الجدول )
، وتعتبر ىذه النسب مناسبة مما يدعوا إلى الثقة في صالحية  %( 211 ، 82.53بين )

جراءاتو وطرق تقويمو، وتم عمل التعديالت في ضوء ما أشاروا إليو  البرنامج التدريبي بأىدافو وا 
متطبيق عمى من مالحظات، وتم عرضو عمييم مرة أخرى وأفادوا صالحية البرنامج التدريبي ل

 العينة المختارة.
 خامس ا : إجراءات البحث : 

تم الحصول عمى موافقة وكيل الجامعة لمدراسات العميا والبحوث بجامعة الطائف عمى -2
 التطبيق بعد التحقق من صالحية وسالمة األدوات التي تطبق عمى طالب الدبموم التربوي.

طالب الذين تقع درجاتيم في اإلرباع  األدنى طبق مقياس تنظيم الذات األكاديمي وتحديد ال -3
 في كل منيما.

قام بتقسيم الطالب إلى مجموعتين تجريبية وضابطة، وتم إجراء التكافؤ بينيما في العمر  -4
 الزمنى وأبعاد تنظيم الذات األكاديمي والدرجة الكمية.



 ار اليادى ضيف كيش أحمد عبد د/         بعض استراتيجياتقائم عمى  تدريبيبرنامج  فعالية
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 تم بناء البرنامج عمى بعض استراتيجيات ما وراء االنفعال. -5
 البرنامج التدريبي عمى طالب المجموعة التجريبية فقط. ط بق -6
بعد انتياء فترة التدريب عمى البرنامج تم تطبيق مقياس تنظيم الذات األكاديمي عمى  -7

المجموعتين )قياس بعدى(، ثم ط بق نفس األداة بعد األسبوع الرابع عمى طالب المجموعة 
 التجريبية فقط )قياس تتبعي(.

بعد تصحيح استجابات الطالب عمى  إلحصائي المالئم لحجم العينةتم إجراء التحميل ا -8
وتفسير النتائج في ضوء اإلطار النظري والبحوث السابقة وتوصيات  المقياس المستخدم

 نتائج البحث.
 ومناقشتيا:نتائج البحث 

يوجد فروق ذات دللة إحصائية بين الفرض األول: ينص ىذا الفرض عمى أنو: " 
ت طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمقياس متوسطي رتب درجا

". والختبار صحة ىذا الفرض تم  تنظيم الذات األكاديمي لصالح طالب المجموعة التجريبية
لألزواج غير المتماثمة لبحث داللة الفروق بين  Mann Whitneyاستخدام اختبار مان ويتنى 

التجريبية والضابطة في القياس البعدي لمقياس  متوسطي رتب درجات طالب المجموعتين
 التنظيم الذاتي األكاديمي وأبعاده، ويتضح ذلك في الجدول التالي:

( لمتوسطي رتب درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في U( قيمة )8جدول )
 القياس البعدي لمقياس تنظيم الذات األكاديمي.

 البعد
 

متوسط  ن المجموعة
 موع الرتبمج الرتب

 معامل
مان ويتنى 

U 
 الداللة Zقيمة 

 حجم التأثير

 التخطيط 
 18:.4 1.111 287.11 27.11 22 التجريبية

 1.97 دالة
 66.11 6.11 21 الضابطة

 43:.4 1.111 287.11 27.11 22 التجريبية المراقبة 
 1.98 دالة

 66.11 6.61 21 الضابطة

 4.536 8.111 11.:27 26.47 22 التجريبية التعميم الذاتي
 1.87 دالة

 73.11 7.31 21 الضابطة

 :8:.4 1.111 287.11 27.11 22 التجريبية التقييم الذاتي
 1.99 دالة

 66.11 6.61 21 الضابطة

 96:.4 1.111 287.11 27.11 22 التجريبية رد الفعل الذاتي
 1.99 دالة

 66.11 6.61 21 الضابطة

 4.995 1.111 287.11 27.11 22 التجريبية الكمية الدرجة
 1.97 دالة

 66.11 6.61 21 الضابطة
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( بين 1.12( وجود فروق دالة إحصائي ا عند مستوى )9يتضح من الجدول السابق )
متوسطي رتب درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة، في أبعاد تنظيم الذات األكاديمي 

فروق لصالح طالب المجموعة التجريبية، كما تراوحت قيمة حجم األثر والدرجة، وىذه ال
( مما يعني أن من 1.99(، )1.87( ما بين )nعمى جذر  Zباستخدام القانون )قسمة قيمة 

%( من تباين درجات طالب المجموعة التجريبية في القياس البعدي لتنظيم  99%( إلى )87)
 ىذه القيم تشير لحجم تأثير كبير.الذات األكاديمي يعود ألثر البرنامج و 

وتتفق نتيجة ىذا الفرض من حيث تأثير البرنامج التدريبي القائم عمى بعض استراتيجيات 
ما وراء االنفعال في المتغيرات التابعة األخرى المستخدمة مع نتائج العديد من البحوث السابقة 

ت أو التدريب عمى بعض التي استخدمت برنامجا  تدريبيا  عمى ميارات أو استراتيجيا
 .Cook, 2004; Havighurst et al 2012; Wilson et al)االستراتيجيات ومنيا بحث ) 

2014; Gus et al. 2015; Srinivasan and Pushpam, 2016; Smith, 2016 ; 
Gus, et al.  2017)( وتتفق نتيجة البحث الحالي مع ما أشار إليو ،Kloes (2015  عمى

ىذه االستراتيجيات قد لعب دورا  محوريا  حيث أتاح لمطالب فيم كيفية التعامل  أن التدريب عمى
مع االنفعاالت الكبيرة مثل الغضب أو الخوف أو اإلثارة؛ وساىم في تعمميم وفى كيفية تنظيم 
انفعاالتيم أو التقميل من تمك االنفعاالت، كما أن ذلك التدريب قد ساىم في دعم السموك 

التدريب عمى االنفعاالت لمشكالت السموكية لدى ىؤالء الطالب، وعمى أن اإليجابي، وحل ا
بينما اختمفت تمك يساعد الطالب عمى أن يكونوا أكثر وعي ا بزيادة استخداميم لمكممات االنفعالية، 

التي أشار إلى عدم فعالية التدريب عمى ما وراء   Lee, (2013 )النتيجة مع نتائج بحث 
 متغيرات.االنفعال في بعض ال

ويعزي الباحث الحالي تفوق طالب المجموعة التجريبية عمى طالب المجموعة  
الضابطة في األداء عمى أبعاد مقياس تنظيم الذات األكاديمي إلى أن آليات استراتيجيات ما وراء 

التعامل مع المواقف االنفعالية بفعالية ونشاط وحيوية والتي قد  االنفعال قد أتاحت لمطالب
مستوى تنظيم ذاتيم األكاديمي والتي بدورىا حسنت من أدائيم بدورىا في ارتفاع  ساىمت

األكاديمي لممحتويات المقررة. وقد يرجع ذلك التفوق أيضا  إلى الحالة االنفعالية التي يكون عمييا 
الطالب، حيث ي حتمل أن التدريب قد أدى إلى تقميل االنفعاالت والتوتر لدييم، وذلك بعد أن 

ت تمك االستراتيجيات ليم عرض أفكارىم بحرية كاممة، مما دفعيم إلى المشاركة النشطة أتاح
والمستمرة طوال فترات التدريب، وقد يعزى تفوقيم إلى أن التدريب عمى تمك االستراتيجيات قد 
                 ساعد عمى الوعي بمسئولياتيم، كما أن تكرارىم لمخبرات الناجحة ربما زاد من مستوى

 تنظيميم األكاديمي.



 ار اليادى ضيف كيش أحمد عبد د/         بعض استراتيجياتقائم عمى  تدريبيبرنامج  فعالية
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 الفرض الثاني:
يوجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطي رتب ينص ىذا الفرض عمى أنو: " 

درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسين القبمي والبعدي لمقياس تنظيم الذات 
 األكاديمي لصالح القياس البعدي.

لألزواج  Mann Whitneyيتنى والختبار صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار مان و 
غير المتماثمة لبحث داللة الفروق بين متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في 

 (::وأبعاده، ويتضح ذلك في الجدول ) القياسين القبمي والبعدي لمقياس تنظيم الذات األكاديمي
تجريبية في طالب المجموعة ال( لمتوسطي رتب درجات U( نتائج حساب قيمة )9جدول )

 القياسين القبمي والبعدي لمقياس تنظيم الذات األكاديمي وأبعاده

 البعد
 

 ن المجموعة
متوسط 

 الرتب
 مجموع الرتب

 معامل

 Uمان ويتنى 
 الداللة Zقيمة 

 حجم التأثير

 التخطيط 
 77.11 7.11 22 القبمي

1.111 5.128 
 :1.9 دالة

 298.11 28.11 22 البعدي

 المراقبة 
 77.11 7.11 22 ميالقب

1.111 5.154 
 :1.9 دالة

 29.11 28.11 22 البعدي

 التعميم الذاتي
 78.61 7.25 22 القبمي

2.611 4.:37 
 1.98 دالة

 296.61 27.97 22 البعدي

 التقييم الذاتي
 79.11 7.29 22 القبمي

3.111 4.:39 
 1.98 دالة

 296.11 27.93 22 البعدي

 اتيرد الفعل الذ
 77.11 7.11 22 القبمي

1.111 5.159 
 :1.9 دالة

 298.11 28.11 22 البعدي

 الدرجة الكمية
 77.11 7.11 22 القبمي

1.111 4.:95 
 1.99 دالة

 298.11 28.11 22 البعدي
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( وجود فروق دالة إحصائي ا بين متوسطي رتب درجات :يتضح من الجدول السابق )
كاديمي وأبعاده لدى طالب المجموعة التجريبية في القياسين والقبمي مقياس تنظيم الذات األ

(، كما تراوحت قيم حجم األثر باستخدام 1.16والبعدي لصالح القياس البعدي عند مستوى )
%( إلى 98(، مما يعني أن من ):1.9(، )1.98( بين )nعمى جذر  Zالقانون )قسمة قيمة 

التجريبية في القياس البعدي في المقياس السابق  %( من تباين درجات طالب المجموعة :9)
 ذكره ألثر التدريب عمى بعض استراتيجيات ما وراء االنفعال، وىذه القيم تشير لحجم تأثير كبير.

فعالية التدريب عمى  حيث وتتفق نتيجة الفرض الثاني مع نتائج البحوث السابقة من
ت بشكل عام لدى المراىقين ومنيا بحث كل بعض استراتيجيات ما وراء االنفعال في تنظيم الذا

بينما اختمفت تمك النتيجة مع نتائج ، ((Rose et al. 2015; Arguedas et al. 2016من 
عدم فعالية استراتيجيات التعمم ذاتي التنظيم الذي أشارت نتائجو إلى  (Clyde, 2015)بحث 

وتتفق ىذه النتيجة أيضا  مع ما  .في تحسين تنظيم الذات األكاديمي لدى طالب المرحمة الثانوية
عمى أن التدريب عمى استراتيجيات التعمم المختمفة واندماج  Sullivan (2010)أشار إليو 

الطالب في بيئة التعمم الجامعية، ومشاركتيم النشطة في التعمم والتكيف مع المواقف الجديدة 
                  ظيم الذات األكاديميوالندوات الخاصة بالمعتقدات التحفيزية قد ساعد عمى تحسين تن

 لدى الطالب.
ساىم في  ويمكن أن يعزى التفوق في البحث الحالي إلى التدريب عمى البرنامج الذى

عرض قدر كبير من المعمومات عن أىمية تنظيم الذات األكاديمي وفائدتو بالنسبة لمطالب من 
لطالب بدراسة مادة ميارات البحث التربوي، حيث رفع مستواىم أكاديميا ، والذي أدى إلى اىتمام ا

كما أن جمسات البرنامج أوضحت جوانب التعمم المتضمنة في المادة السالف ذكرىا وذلك لمتغمب 
عمى نقاط الضعف في ىذه الجوانب وزيادة نقاط القوة فييا، كما أن التفاعل اإليجابي واالحترام 

ا أدى إلى خمق جو خال  من التوترات المتبادل والحب بين كل من الباحث والطالب ربم
واالنفعاالت أثناء التدريب، وىذا قد ساىم بدوره في زيادة الدافعية الداخمية لدييم والذى انعكس 
بدوره عمى ارتفاع مستوى تنظيم ذاتيم األكاديمي، ويتفق ىذا مع ما أشار إليو كل 

يجابية بين األساتذة من أن العالقات اإل Raufelder, Scherber and Wood (2016)من
والطالب عندما تقوم عمى الحب والود من شأنيا أن تمنح الطالب دافعية لمتعمم، وبالتالي فإنيم 

أيضا ، فربما انعكس التعزيز اإليجابي الذي قدم  يميمون إلى إحراز مستويات أكاديمية مرتفعة.
بدوره عمى أدائيم وربما ساىم  لمطالب أثناء التدريب في تحقيق زيادة ثقتيم بأنفسيم والذي انعكس

 في زيادة تنظيم ذاتيم األكاديمي.
 الفرض الثالث:

" ل يوجد فروق ذات دللة إحصائية بين متوسطي رتب ينص ىذا الفرض عمى أنو: 
                   درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي لمقياس تنظيم

 الذات األكاديمي".
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لألزواج  Wilcoxonمن صحة ىذا الفرض تم استخدام اختبار ويمككسون  تحققولم
 .النتائج المرتبطة بيذا الفرض ( يوضح21المتماثمة، والجدول )

لمتوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجريبية في  "Z( نتائج حساب قيمة "20) جدول
 عادهالقياسين البعدي والتتبعي لمقياس تنظيم الذات األكاديمي وأب

 الداللة Z مجموع الرتب متوسط الرتب العدد الرتب المتغير

 التخطيط 

 9.11 5.11 3 الرتب السالبة

 6 الرتب الموجبة غير دالة 2.245
 5 الرتب المتساوية 31.11 5.11

 22 المجموع

 المراقبة 

 26.11 4.86 5 الرتب السالبة

 غير دالة 2.111
 3 الرتب الموجبة

 6 الرتب المتساوية 7.11 4.11
 22 المجموع

 التعميم الذاتي

 25.11 4.61 5 الرتب السالبة

1.927 

 غير دالة

 3 الرتب الموجبة
 6 الرتب المتساوية 8.11 4.61

 22 المجموع

 التقييم الذاتي

 7.11 4.11 3 الرتب السالبة

1.558 

 غير دالة
 4 الرتب الموجبة

 7 الرتب المتساوية 11.: 4.11
 22 المجموع

 رد الفعل الذاتي

 23.11 4.11 5 الرتب السالبة

 غير دالة 2.453
 2 الرتب الموجبة

 7 الرتب المتساوية 4.11 4.11
 22 المجموع

 الدرجة الكمية

 44.11 6.61 7 الرتب السالبة

 غير دالة 1.686
 5 الرتب الموجبة

 2 الرتب المتساوية 33.11 6.61
 22 المجموع

( عدم وجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسطات درجات 21يتضح من الجدول )
المجموعة التجريبية عمى أداء أبعاد تنظيم الذات األكاديمي والدرجة الكمية في القياسين البعدي 

 ج المستخدم.والتتبعي مما يدل عمى استمرارية فعالية البرنام
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وتتفق نتيجة ىذا الفرض مع نتائج بعض البحوث رغم تباين متغيراتيا المستقمة إال أنيا 
  حسنت من مستوى تنظيم الذات وميارتو بشكل عام واألكاديمي بشكل خاص مثل بحث كل من

(Sullivan, 2010; Yeager et al., 2014; Fat'hi et al., 2015; Corte, 
2016; Olson, 2017; Basso and Abrahao, 2018; Karaoglan, 2018; 

  3129؛ )الضمعان، 3127اسماعيل، 
 ,Kaur and Kaur (2014 إليو الباحثان وتتفق نتيجة البحث الحالي مع ما أشار

إلى أن تنظيم الذات يزيد من درجة المرونة لدى الطالب وقدرتيم عمى التكيف مع  (913
كما أن لدييم عدىم عمى مواجية التحديات اليومية، السموك اإلنساني، وأن ىذا التكيف يسا

مجموعة من االستراتيجيات التي يطبقونيا لمواجية التحديات األكاديمية اليومية. كما أن الطالب 
الذين ينظمون أنفسيم ىم في واقع األمر يمارسون العمل األكاديمي، ومواجية التحديات، وبذل 

 .عد عمى تحقيق النجاح األكاديميالجيود، وتطوير لفيم الموضوع مما يسا
ويرجع الباحث الحالي عدم وجود فروق دالة احصائي ا بين متوسطي درجات طالب 
المجموعة التجريبية خالل القياسين البعدي والتتبعي في المقياس السابق ذكره؛ إلى أن التدريب 

لمختمفة التي عمى البرنامج قد أعطى فرصة لمطالب مكنتيم من التعرف عمى وجيات النظر ا
ساىمت في التعمم، وأن األنشطة التي ق دمت ليم وتم تدريبيم عمييا ربما ساعدتيم في زيادة 

حيث  Schutt (2009مستوى تنظيميم األكاديمي. ويتفق التفسير السابق مع ما ورد في بحث )
ل  كبير عمى قرر ذلك الباحث أن استخدام االستراتيجيات التعميمية واألنشطة التدريبية يساعد بشك

اتخاذ القرارات المتعمقة بالمحتوى؛ وأن فيم المحتوى األكاديمي يزيد من دافعيتيم نحو التعمم، 
مكانية  وبالتالي يتحسن تنظيم الذات األكاديمي لدييم فينعكس ذلك عمى إنجازىم االكاديمي وا 

 تحقيق األىداف األكاديمية الخاصة بيم. 
فعاالت اإليجابية التي تولدت لدييم من خالل التدريب كما يمكن أن يعزى التفوق إلى االن

إلى أن االستراتيجيات قد أعطتيم فرصة لتخطيط وتحديد أىداف عالية المستوى، وأن مشاركتيم 
في تحسين تنظيم ذاتيم األكاديمي، ويتفق ىذا التفسير مع ما  تالفعالة في الجمسات ربما ساىم

إلى أن االنفعاالت اإليجابية تولد أفكارا   Villavicencio and Bernardo (2016))أشار إليو 
وسموكيات منظمة ذاتيا ، وتحدد أىدافا  أدائية أعمى، وتزيد من المشاركة في ميام التعمم وتحسين 

وربما يرجع التفوق أيضا  إلى الدور اليام الذي لعبو كل من التقويم  تنظيم الذات لدى الطالب.
سات طوال فترة التدريب، واستخدام الطالب الستراتيجيات إكمال التكويني الذي استخدم في الجم

               الواجبات المنزلية في تحفيز الطالب الذي يمكن أن يكون قد ساىم في زيادة مستوى
 تنظيميم األكاديمي.  
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 التوصيات:
 في ضوء نتائج البحث الحالي يقدم الباحث التوصيات اآلتية:          

عادة التقييم المعرفي ضرورة تبنى  -2 استراتيجيات ما وراء االنفعال مثل تدريب االنفعال وا 
 واستراتيجية العممية وتعديل الموقف والتي تزيد من تنظيم الذات األكاديمي لدى الطالب. 

ضرورة تدريب االساتذة عمى كيفية استخدام استراتيجيات ما وراء االنفعال، وتعريفيم بأىمية  -3
 تطبيق تمك االستراتيجيات في جميع المقررات األكاديمية. كل منيما، ومحاولة

 ضرورة إجراء بحوث حول تنظيم الذات األكاديمي لدى طالب الجامعة.  -4
ضرورة االعتماد عمى استراتيجيات ما وراء االنفعال بدال  من الطريقة التقميدية في التدريس  -5

 في قاعات المحاضرات. 
دام ثالثة أنواع من التقويم )المبدئي، التكويني، ينبغي عمى االساتذة الجامعيين استخ -6

 النيائي( في قاعات المحاضرات أثناء استخدام استراتيجيات ما وراء االنفعال.
 البحوث المقترحة:

من خالل نتائج البحث الحالي ونتائج البحوث السابقة وجدت مجموعة من المشكالت 
 التي يمكن أن تكون موضوعات لبحوث مستقبمية:

الية برنامج تدريبي قائم عمى الذكاء االنفعالي في تحسين تنظيم الذات األكاديمي لدى  فع -2
 طالب جامعة الطائف.

فعالية التدريب عمى أبعاد تنظيم الذات األكاديمي في تحسين ميارات اتخاذ القرار لدى  – 3
 طالب الجامعة.

 البنية العاممية لما وراء االنفعال لدى طالب الجامعة. – 4
                فعالية برنامج تدريبي قائم عمى استراتيجيات ما وراء االنفعال في إدارة الذات لدى – 5

 طالب الجامعة.
 عالقة ما وراء االنفعال بالذكاء الوجداني لدى طالب الجامعة.- 6
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 قائمة المراجع 
 المراجع العربية: (2)

ستقاللية المتعمم في تدريس الفمسفة (. استخدام نموذج ا3127اسماعيل، سماح محمد إبراىيم )
لتنمية أبعاد التنظيم الذاتي وقيم التعايش مع اآلخر لدى طالب المرحمة 

 .249-:8، 322 دراسات في المناىج وطرق التدريس،الثانوية. 

(. فاعمية برنامج تعميمي قائم عمى التعمم اإللكتروني في 3129الضمعان، محمد بن طالل نايل )
ظيم الذات األكاديمي وميارات التواصل اإللكتروني لدى تحسين مستوى تن

مجمة البحث عينة من طالب كمية الطب بجامعة الحدود الشمالية. 
 .471-434(، 2):2، العممي في التربية
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