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امللخص:
هدف البحث إلى التعرف على التعلم املنظم ذاتيا كمنبئ بالنهوض األكاديمي لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة ،باستخدام
املنهج الوصفي (االرتباطي/الفارقي /التنبؤي) ،وطبق على عينة بلغت  343طالبا وطالبة بجامعة أم القرى ،طبق عليهم مقياس النهوض
األكاديمي ومقياس التعلم املنظم ذاتيا ،وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة ،ودالة إحصائيا لدى طلبة جامعة أم القرى بين
النهوض األكاديمي وأبعاده( :فاعلية الذات ،اهتزاز الثقة ،املشاركة األكاديمية ،القلق ،العالقة بين الطالب واملعلم) والتعلم املنظم ذاتيا
وأبعاده( :وضع الهدف والتخطيط -االحتفاظ بالسجالت واملراقبة -التسميع والحفظ -طلب املساعدة االجتماعية) .وتراوحت معامالت
االرتباط بين  0.360و ،0.536وأظهرت النتائج فروقا ذات داللة إحصائية في الدرجة الكلية للنهوض األكاديمي لصالح الذكور ،ولصالح طلبة
التخصصات النظرية ،وظهرت فروقا ذات داللة إحصائية لدى الذكور على أبعاد النهوض األكاديمي( :اهتزاز الثقة ،والعالقة بين الطالب
واملعلم) ،ولدى طلبة التخصصات النظرية على بعدي (فاعلية الذات والعالقة بين الطالب واملعلم) ،ولقد أظهر الذكور فروقا ذات داللة
إحصائية في الدرجة الكلية للتعلم املنظم ذاتيا وجميع أبعاده ،كما ظهرت فروق دالة إحصائيا بين مرتفعي ومنخفض ي النهوض األكاديمي في
الدرجة الكلية للتعلم املنظم ذاتيا وجميع أبعاده لصالح مرتفعي النهوض األكاديمي ،وتوصلت النتائج إلى أن التعلم املنظم ذاتيا يتنبأ بداللة
إحصائية بالنهوض األكاديمي ،وكانت األبعاد األكثر إسهاما هي( :وضع الهدف والتخطيط ،وطلب املساعدة االجتماعية).
الكلمات املفتاحية :التعلم املنظم ذاتيا؛ النهوض األكاديمي؛ طلبة الجامعة؛ جامعة أم القرى؛ مكة املكرمة.

املقدمة:
يسعى طلبة الجامعة إلى املض ي قدما في دراستهم األكاديمية لتحقيق طموحاتهم وتوجهاتهم نحو وظيفة املستقبل ،كالطب ،أو الهندسة ،أو التربية
والتعليم ،وغيرها؛ إال أنه في أثناء مشوارهم الدراس ي تواجههم الكثير من املحن والتحديات والعقبات األكاديمية ،ويحتاج الطلبة ملجابهتها إلى قدر عال
من اإليجابية والدافعية لإلنجاز ،والثقة بالذات والقدرات العلمية.
وقد يتعرض بعض الطلبة إلى اإلحباطات واملخاطر أثناء مسيرتهم الدراسية ،األمر الذي من شأنه التقليل من دافعيتهم أو تثبيطها نحو املض ي
قدما في مجالهم الدراس ي ،األمر الذي يجعلهم بحاجة إلى النهوض األكاديمي  Academic buoyancyالذي يزود الطلبة بطاقة تساعدهم للتغلب على
اإلجهاد ،وعلى اإلحباط الذي قد يواجهونه في البيئة الدراسية ،وهو يعمل على تشيع الطالب والطالبات على الدراسة ،وإبداء مشاركاتهم األكاديمية ،هذا
باإلضافة إلى االستمتاع بالدراسة ،والشعور بالثقة واحترام الذات ،والرغبة في مشاركة األصدقاء( .الزغبي)2018 ،
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ويعبر مفهوم النهوض األكاديمي عن مواجهة الطالب ملشكالته األكاديمية اليومية من خالل استجابات إيجابية تتضمن مقاومة للتحديات التي
يواجهها في حياته الدراسية اليومية ) ،) Martin & Marsh,2008 aولقد عبر بعض الباحثين عن مصطلح النهوض األكاديمي Academic buoyancy
بمسميات أخرى مرادفة له؛ مثل" :الطفو األكاديمي"( .محمود2018 ،؛ عابدين2018 ،؛ حليم ،)2019 ،و"الطفو الدراس ي" (مصطفى2014 ،؛ بالل،
)2020
وتم اشتقاق مصطلح "النهوض األكاديمي" -أساسا -بمختلف مترادفاته من بحوث "الصمود األكاديمي" الذي عرف في أعمال كل من الباحثين
"مارتن ومارش" اللذين توصال إلى أن الصمود األكاديمي يعبر عن تحمل الطالب للمحن الشديدة التي تعرضه إلى الخطر أثناء مسيرته الدراسية؛ في حين
أن النهوض األكاديمي يكمن في مواجهة التحديات واملشكالت البسيطة في الحياة الدراسية اليومية ،مثل :انخفاض الدرجات ،وقلق االختبارات،
واملنافسات بين الطلبة (عابدين2018 ،؛ حليم ،)2019 ،كما يتضمن مصطلح النهوض األكاديمي التعامل بإيجابية مع العقبات والصعوبات األكاديمية،
فقد عرف بأنه قدرة الطالب على التعامل مع العقبات والصعوبات من خالل مسيرته األكاديمية ، (Martin&Marsh, 2008 a: 168).وهو يمثل السلوك
الذي يضمن محافظة الطلبة على كفاءتهم األكاديمية ،إضافة إلى التكييف اإليجابي مع املشكالت التي تواجههم في رحلتهم األكاديمية أثناء الدراسة
( ،)Bakhshaee, Hejazi, Dortaj & Farzad, 2016: 94ولقد أشارت سميث ) Smith (2016إلى أن النهوض األكاديمي يمثل حالة من االتزان والثبات
االنفعالي لدى الطلبة ،تمكنهم من مواجهة األحداث التي قد يمرون بها إما بسبب درجات متدنية قد حصلوا عليها ،أو لفشلهم في إتمام بعض املهام
األكاديمية ،وأضافت أن الطلبة الذين يتمتعون بالنهوض األكاديمي لديهم املقدرة على تخطي األزمات واملحن الدراسية ،للتحول من حالة الفشل إلى
حالة التقدم والنجاح األكاديمي.
وقد بدأ تفسير مفهوم "النهوض األكاديمي" من خالل نموذج نظري سمي بنموذج (عجلة الدافعية واالندماج) قدمه مارتن ومارش )(2006
 ،Martin & Marshحيث قسم نموذج الدافعية إلى عوامل تقوم إما بتعزيز أو بإضعاف الدافعية ،واالندماج واملشاركة األكاديمية باألفكار واملشاعر
والسلوكيات ،وتم اعتبار العوامل التي تعزز الدافعية في هذا النموذج على أنها تكيفية ،في حين تم اعتبار العوامل التي تضعف تلك الدافعية عوامل غير
تكيفية ،ولقد وضح ليم ومارتن ) Liem & Martin (2012األفكار والسلوكيات التي تقع ضمن األبعاد التكيفية وغير التكيفية ،وتتضمنها عجلة
الدافعية واالندماج ،وتتمثل هذه األفكار والسلوكيات تبعا لذلك في أربعة أبعاد ،وهي:
 .1األفكار املعززة (التي تسهل عملية التعلم) :تحتوي على فعالية الذات  ،Self-Efficacyوتتضمن ثقة الطلبة بأدائهم أثناء الدراسة ،وتوجه هدف
اإلتقان  ،Mastery orientationويتضمن توجه الطلبة نحو تطوير أدائهم الدراس ي ومعلوماتهم ،والقيمة  Valuingالتي تتضمن إدراك الطلبة
ألهمية العمل األكاديمي الذي يشاركون به خالل الدراسة وقيمته وفائدته.
 .2السلوكيات املعززة (التي تسهل عملية التعلم) :تحتوي على املثابرة  ،Persistenceوتتضمن إصرار الطالب على تقديم املشاركة الصفية واملحافظة
عليها ،والتخطيط  Planningالذي يتضمن تخطيط الطلبة ألعمالهم األكاديمية ،وإدارة املهمة  ،Task managementوتتضمن تنظيم الطلبة
ألوقاتهم التي يبذلونها في الدراسة ،وذلك من خالل جداول زمنية ،إضافة إلى االهتمام بترتيب املكان الدراس ي.
 .3األفكار املعرقلة (التي تعرقل عملية التعلم) :تحتوي على القلق  ،Anxietyوتتضمن مدى شعور الطلبة بالقلق أثناء التفكير في األعمال الدراسية،
وتجنب الفشل  ،Failure avoidanceوهو يتضمن دافعية الطلبة لألداء الدراس ي مع تجنب القيام بعمل سيئ أو مخيب لآلمال ،والضبط غير املؤكد
 ،Uncertain controlويتضمن عدم ثقة الطالب بجودة أدائه ،إضافة إلى عدم معرفته بطرق تجنب األداء الدراس ي السيئ.
 .4السلوكيات املعرقلة (التي تعرقل عملية التعلم) :تحتوي على العجز الذاتي  ،Self- handicappingويتضمن تخلي الطلبة عن فرص النجاح
األكاديمي بالعزوف عن الدراسة باعتبار أن ذلك يعد عذرا لإلخفاق الدراس ي ،وتجنب املشاركة  Disengagementالتي تتضمن ميل الطلبة إلى
العزوف -إجماال -عن األداء األكاديمي والتحصيل الدراس ي.
وبعد نموذج (عجلة الدافعية واالندماج) الذي قدمه مارتن ومارش ) ،Martin & Marsh (2006تم إجراء املزيد من الدراسات من الباحثين مارتن
ومارش ) Martin & Marsh (2008 bأنفسهما ،وتوصلوا خاللها إلى أن هناك خمسة منبئات مفترضة للنهوض األكاديمي ،تعتبر بمثابة مكونات رئيسة له،
وذلك بعد دراسة طبقوها على طلبة الثانوية في خمس مدن أسترالية ،وتوصلوا من خاللها إلى خمسة عوامل محددة لقدرة الطلبة على تجاوز املحن
األكاديمية ،واعتبروا بأنها مكونات تناسب قياس النهوض األكاديمي ،وهذه املكونات هي:
 .1فاعلية الذات  :Self- Efficacyتمثل ثقة الطالب بقدرتهم على الفهم واألداء الجيد في املدرسة ،ومقدرتهم على مواجهة التحديات ،وتقديم أفضل
أداء دراس ي.
 .2اهتزاز الثقة  :Uncertain Controlتمثل عدم تيقن الطالب بشأن كيفية أداء عمل يخص الدراسة على نحو جيد ،أو عدم تيقنه من كيفية تجنبه
لألداء الدراس ي السيئ.
 .3املشاركة األكاديمية  :Academic Engagementتتضمن املثابرة ،واالستمتاع بالدراسة ،واملشاركة في الصف ،والطموح الدراس ي ،وتقييم املدرسة.
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 .4القلق : Anxietyيتعلق بالشعور بالتوتر وعدم االرتياح لدى الطلبة عند تفكيرهم بواجباتهم املدرسية أو اختباراتهم.
 .5العالقة بين املعلم والطالب  :Teacher- Student Relationshipتتعلق بتصورات الطالب حول كيفية تعاملهم مع معلميهم ،واحترام معلميهم لهم.
اعتبر العديد من الباحثين في مجال النهوض األكاديمي بأن مقومات النهوض األكاديمي التي تظهر لدى الطلبة ،تتمثل في ثقة الطالب بنفسه
وبقدراته ،ومقاومة قلق االختبار بشكل مناسب ،والدافعية نحو الدراسة ،وفعالية الذات ،والتحكم فيها ،وتحديد األهداف األكاديمية ،باإلضافة إلى
املقدرة الجيدة على التواصل االجتماعي ،واملشاركة الصفية ،واالستمتاع بالجو الدراس ي ،واألنشطة التعليمية ،مع وجود عالقات جيدة مع املعلمين
وزمالء الدراسة ،فضال عن دعم الوالدين ،والتعاون مع املؤسسات املجتمعية (الزغبي2018 ،؛ عابدين2018 ،؛ الخضيري والزغول.)2019 ،
وهذا ما أكدته دراسة عطية ( )2020التي هدفت إلى التعرف على مستوى النهوض األكاديمي ومستوى عادات العقل لدى  216طالبا من الطالب
العاديين واملتفوقين بالصف األول الثانوي بمدينة الزقازيق بجمهورية مصر العربية ،وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى النهوض األكاديمي لدى الطالب
املتفوقين كان مرتفعا ،ومتوسطا لدى الطالب العاديين ،كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين النهوض األكاديمي
وعادات العقل( :املثابرة ،التساؤل وحل املشكالت ،الدقة ،التحكم في االندفاع ،توظيف املعارف السابقة في مواقف جديدة ،االستعداد الدائم للتعلم،
وروح املخاطرة) لدى الطالب العاديين واملتفوقين دراسيا.
كما أشارت دراسة بالل ( )2020إلى الدور الذي يقوم به الطفو (النهوض) األكاديمي تجاه صمود الطالب في مواجهة أزمات وتحديات الدراسة،
وعالقة الطفو (النهوض) الدراس ي بالصمود األكاديمي الذي يعبر عن التغلب على الصعوبات الحادة واملزمنة التي تهدد تطور الطالب التعليمي ،وتضمنت
الدراسة  183طالبا من طلبة املرحلة الثانوية بمدارس تبوك الحكومية ،ووضحت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الطفو الدراس ي والصمود
األكاديمي ،وأنه يمكن التنبؤ بمستوى الصمود األكاديمي من خالل معرفة مستوى الطفو الدراس ي.
كذلك وجدت دراسة آزدي وأبدول أهزادي ) ،Azadi & Abdollahzadeh (2020أنه باإلمكان التنبؤ بالنهوض األكاديمي لدى الطلبة من خالل
كفاءتهم املدركة وتنظيمهم املعرفي لالنفعال ،وتكونت عينة الدراسة من  200طالب من طلبة الصف الثاني الثانوي بمدينة أصفهان بإيران ،وأظهرت
النتائج أن التنظيم املعرفي بأبعاده والكفاءة املدركة لدى الطلبة تنبأت بنهوضهم األكاديمي ،وأن إدراك الطالب ملا يمتلكونه من كفاءة ذاتية ،إضافة إلى
استخدامهم إلستراتيجيات التنظيم املعرفي لالنفعال تعمل على رفع مستوى نهوضهم األكاديمي بشكل دال إحصائيا.
وقد أوضحت دراسة عابدين ( )2018التي هدفت إلى معرفة التأثير املباشر وغير املباشر للطفو (النهوض) األكاديمي على قلق االختبار ،والثقة
بالنفس ،والتوافق األكاديمي لدى عينة تكونت من  318من طالب وطالبات املرحلة الثانوية بمدينة اإلسكندرية بجمهورية مصر العربية ،وجود تأثير
مباشر وآخر غير مباشر للطفو األكاديمي على كل من الثقة بالنفس والتوافق األكاديمي لدى الطلبة ،كما بينت النتائج أن الشعور بقلق االختبار كان
يظهر بصورة أقل لدى الطلبة الذين يمتلكون مستويات عالية من الطفو األكاديمي ،كما وجد أن الطفو األكاديمي يؤثر في زيادة ثقة الطلبة بأنفسهم،
إضافة إلى أنهم أظهروا توافقا أكاديميا.
كما قامت جمعة ) Gomaa (2018بدراسة هدفت من خاللها إلى التحقق من طبيعة العالقة بين الدافعية والتحصيل الدراس ي ،وبين الطفو
(النهوض) األكاديمي ،لدى عينة تكونت من  250طالبا وطالبة بمرحلة البكالوريوس من كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة ،وأسفرت نتائج الدراسة عن
وجود عالقة ارتباطية قوية وموجبة بين كل من الطفو األكاديمي والتحصيل الدراس ي ،وبين الدافعية والتحصيل الدراس ي ،وأن كل من متغيري الطفو
األكاديمي والدافعية قد أظهرا اسهاما داال إحصائيا تنبأ بالتحصيل الدراس ي لدى الطلبة.
وهدفت دراسة يان وهايفر والحوري ) Yan, Hiver, and Al- Hoorie (2018إلى اختبار مدى قدرة النهوض األكاديمي في مواجهة الضغوط
والتحديات كجزء من وضع الدراسة عبر اإلنترنت  Online courseأثناء تعلم اللغة الثانية ،حيث تم تجميع بيات  787طالبا وطالبة يدرسون لغة ثانية
بجامعة كوريا الشمالية ،وأسفرت النتائج عن قدرة تنبؤ النهوض األكاديمي بتحصيلهم الدراس ي.
وبالرغم من حاجة الطلبة إلى النهوض األكاديمي ،وهو املصطلح الذي يطلق على مجمل ما يحتاجه الطالب في مواجهة العقبات اليومية التي
يواجهها في حياته الدراسية؛ إال أنه يتطلب لحصوله تعامل الطالب مع مجريات حياته األكاديمية اليومية بشكل مختلف ،بدأ من تنظيم املعرفة التي
يتلقاها ،ووضع األهداف واالستراتيجيات التي تعين على االحتفاظ بها ألكبر مدى ،انتهاء بطلب املساعدة من املحيطين أثناء محاوالته فهم املادة العلمية
وأداء الواجبات ،ويمكن التعبير عن ذلك -إجماال" -بالتعلم املنظم ذاتيا" . Self-Regulated Learning
إن عملية اكتساب املعلومات لدى املتعلم من العمليات املعقدة التي قد يتعرض فيها إلى الكثير من الصعاب واإلحباطات ،وهو يقوم من خاللها
ببناء املعلومات التي يحصلها أثناء العملية التعليمية ،إذ هو بحاجة إلى تطوير مهارات خاصة في تعامله مع هذه املعلومات ،ومنها تنظيم املعلومة
وتنسيقها ،األمر الذي يسهل عليه عملية حفظها واسترجاعها ،ويمكن وصف ذلك كله بعملية "التعلم املنظم ذاتيا" ،التي -غالبا -يرتفع معها أداء
الطالب أكاديميا ،حيث إن الطالب املنظم ذاتيا يتسم بالدافعية العالية ،واالستعداد الكبير للمشاركة واملثابرة لوقت أطول أثناء أداء املهام التعليمية،
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باإلضافة إلى ممارسة الخبرات التعليمية بكفاءة وبطرق متنوعة ،مع تحديد األهداف التعليمية بوضوح (الجراح،
؛.)Sadeghi & Geshnigaui, 2016
يعتبر التعلم املنظم ذاتيا  Self-Regulated Learningمن املفاهيم املعاصرة التي تبحث في استغالل اإلمكانات الداخلية لدى املتعلم لتنظيم
ممارساته التعليمية وتحقيق نتائج أفضل أثناء استذكار الدروس وفهمها ،وهذا يعتمد بدرجة كبيرة على انسجامه املعرفي مع املادة العلمية ،ومدى
دافعيته الذاتية للتعلم ،األمر الذي ييهئ للطالب اختيار أدواته في العملية التعليمية بعناية ،فضال عن التفاعل مع البيئة التعليمية وما يلحقها من
عالقات اجتماعية بضبط ومهارة ( .(Linder, 2002
إن العالم باندورا ) Bandura (2002من أوائل العلماء الذين تطرقوا إلى عملية التنظيم الذاتي لدى املتعلمين ،ضمن نظريته املعرفية االجتماعية،
حيث فسر ضبط املتعلمين لسلوكهم أثناء العملية التعليمية على أنه يصدر من خالل تصوراتهم واعتقاداتهم حول النتائج املترتبة على ما يقومون به من
سلوك أثناء عملية تعلمهم ،وأكد أن عملية التنظيم الذاتي لدى الطالب تساعده على تغيير سلوكه املتعلم نحو األفضل.
لقد تنوعت تعاريف الباحثين للتعلم املنظم ذاتيا إال أنها اتفقت في مجملها على أنه يتضمن عملية بناء للمعلومات ،وتحديد الهدف من التعلم،
واملشاركة الفعالة ،وكل ذلك عبر استراتيجيات ومهارات معرفية محددة ،يعرفها بنتريك ) Pintrich (1990: 33أنه عبارة عن استراتيجيات يستخدمها
الطالب لتنظيم املعرفة ،كاالستراتيجيات املعرفية وما وراء املعرفية ،واستراتيجيات إدارة املصادر التعليمية؛ أما زيمرمان )Zimmerman (1995: 217
فيعرف التعلم املنظم ذاتيا ،على أنه عملية عقلية معرفية منظمة ،يشارك فيها املتعلم في عملية تعلمه بشكل نشط إلى حين تحقيق هدفه من التعلم،
وأشار إلى أن هناك مجموعة من الخصائص التي يمتلكها الطالب املنظم ذاتيا ،مثل :امتالك الدافعية العالية ،واملشاركة في عملية التعلم مع استخدام
مهاراته املعرفية ،ومنها :التكرار والربط والتنظيم ،فضال عن املهارات ما وراء املعرفية ،ويرى كذلك بأن الشخص الذي يمتلك مهارة التعلم الذاتي يكون
شخصا ذو كفاءة أكاديمية عالية ،ويمتلك طاقة وحيوية وشغف بالتعلم ،كما يمتلك املقدرة على تنظيم تعلمه ،والتخطيط والتوجه نحو إنجاز
األهداف ،مع مشاركة إيجابية وفاعلة في بيئته التعليمية .وعرف بمبتوني ) Bembenutty (2006: 221التعلم املنظم ذاتيا (باختصار) ،على أنه تلك
العملية التي يضع املتعلم أهدافه من خاللها ،ويراقب ما تعلمه ،وينظمه ،ويتحكم فيه.
وقد حدد زيمرمان ) Zimmerman (1990ثالثة مكونات أساسية للتعلم املنظم ذاتيا تقود إلى عملية تعليمية متطورة وذات كفاءة عالية ،وهذه
املكونات هي :استراتيجية الهدف ،والوسيلة ،والتغذية الراجعة الذاتية ،واإلقرار بأهمية التجهيز والعمل.
في حين حدد بنتريك وديجورت ) Pintrich & DeGroot (1990ثالثة مكونات مختلفة للتعلم املنظم ذاتيا ،فتمثل املكون األول في االستراتيجيات ما
وراء املعرفية للتالميذ ،كالتخطيط واملراقبة والتعديل ،وتضمن املكون الثاني إدارة املهام األكاديمية الصفية وسيطرتهم عليها ،من خالل املثابرة على أداء
املهمة ،وعزل املشتتات ،واالهتمام باملشاركة املعرفية ،بينما تضمن املكون الثالث االستراتيجيات املعرفية التي يستخدمها الطلبة -حقيقة -أثناء العملية
التعليمية التي تساعدهم على تحقيق مستوى أعلى في التحصيل الدراس ي ،كفهم الدروس وتذكرها ،وذلك من خالل عمليات التسميع والتفسير
والتنظيم.
أما بوردي وآخرون ) Purdie, Hattie & Douglas (1996فقد حددوا أربعة مكونات للتعلم املنظم ذاتيا ،أولها وضع أهداف عامة وخاصة،
والتخطيط لها في أنشطة محددة ،وذلك وفق جدول زمني معين ،بينما تضمن املكون الثاني خاصية االحتفاظ بالسجالت واملراقبة ،من خالل تسجيله
ومراقبته لألنشطة التي ترتبط بتحقيق أهدافه ،وتسجيل ما يتوصل إليه من نتائج ،أما املكون الثالث فتمثل في حفظ املادة العلمية مع ممارسة
تسميعها سواء أكان ذلك جهريا أو بطريقة صامتة ،في حين اشتمل املكون الرابع على طلب التلميذ املساعدة االجتماعية في فهم املادة العلمية ،أو في حل
الواجبات ،إما من أحد أفراد أسرته ،أو من معلميه ،أو حتى من زمالئه.
وتعتبر مكونات التعلم املنظم ذاتي ا وثيقة الصلة بمقومات النهوض األكاديمي ،حيث أشار كل من( :الزغبي2018 ،؛ وعابدين2018 ،؛ والخضيري
والزغول )2019 ،إلى مقومات عدة لها تأثير محفز للنهوض األكاديمي عند الطلبة ،تتضمن( :الثقة بالنفس ،ومقاومة قلق االختبار ،والدافعية للدراسة،
فعالية الذات والتحكم فيها ،وتحديد األهداف الدراسية ،والتواصل االجتماعي الجيد ،واملشاركة الصفية واالستمتاع بالجو الدراس ي واألنشطة
التعليمية ضمن عالقات جيدة مع املعلمين وزمالء الدراسة) ،وهذه املقومات ليست ببعيدة عن مكونات التعلم املنظم ذاتيا التي حددها بوردي
وآخرون ) Purdie, Hattie and Douglas (1996فقد تضمنت( :تحديد الطالب ألهدافه العامة والخاصة مع التخطيط لها ،واحتفاظ الطالب
بسجالت ملراقبة انشطته ملتابعة نتائج مدى تحقق أهدافه ،باإلضافة إلى مكون طلب املساعدة االجتماعية من األهل واملعلمين والرفاق لفهم املادة
العلمية واملهام الدراسية على أكمل وجه).
وقد كشفت بعض الدراسااات واألبحاااث عاان نتااائج مخيبااة لآلمااال ،كااان أبرزهااا أناه منااذ بدايااة اسااتقالل الطلبااة عاان والااديهم فااي التعلاايم واالعتماااد علااى
الذات في التعامل مع املعلومات الدراسية منذ املرحلااة الدراسااية املتوسااطة؛ يباادأ الطلبااة فااي بناااء معتقاادات ذات تااأثير ساالبي علااى دافعيااتهم ،مثاال :انخفاااض
قدرتهم على تنظيم املعلومة والتعامل معها (.(Corpus, McClintic- Giber & Hayenga, 2009) (Usher & Pajares, 2008
2010؛ Zimmerman, 1990

901

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 3ص919- 898 :

التعلم املنظم ذاتيا كمنبئ بالنهوض األكاديمي لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة

العتيبي وآخرون

ويساعد التعلم املنظم ذاتيا الطالب على تحديد أهدافه داخل العملية التعليمية ،والتخطيط لها بشكل منظم ،ويستطيع من خالله مراقبة أدائه
األكاديمي ،األمر الذي يؤدي بدوره إلى رفع مستوى كفاءته الذاتية وتحصيله األكاديمي على املدى البعيد (الجراح2010 ،؛ .)Thiede, 1999
ولقد تناولت الدراسات السابقة بعض املتغيرات ذات الصلة بالتعلم املنظم ذاتيا ،أو بأحد مكوناته لدى الطلبة وبين النهوض األكاديمي ،ومنها
دراسة حليم ( )2019التي هدفت إلى فحص العالقة بين الطفو (النهوض) األكاديمي وبين توجهات أهداف اإلنجاز التي تعتبر ذات صلة وثيقة بمكون
التعلم املنظم ذاتيا (وضع الهدف والتخطيط) لدى طلبة الصف األول ثانوي بمحافظة الشرقية بجمهورية مصر العربية ،وتكونت عينة الدراسة من
 365طالبا وطالبة ،وتوصلت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في الطفو (النهوض) األكاديمي بجميع مكوناته لصالح الذكور ،كما أن توجهات
أهداف اإلنجاز تتنبأ بشكل دال إحصائيا بالطفو (النهوض) األكاديمي بجميع أبعاده ،وأظهرت وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين أبعاد
الطفو األكاديمي( :فاعلية الذات ،السيطرة غير املؤكدة ،االندماج األكاديمي ،العالقات املتبادلة بين املعلم والطالب) وبين توجهات أهداف اإلنجاز ،في
حين كان هناك ارتباط سالب دال إحصائيا بين بعد (القلق) وبين توجهات أهداف اإلنجاز لدى الطلبة ،كما أظهرت فروقا فردية ذات داللة إحصائية بين
الجنسين لصالح الذكور في توجهات الهدف نحو اإلنجاز في بعد (اإلتقان /إقدام).
في هذا السياق ،كشفت دراسة الخضيري والزغول ( )2019عن طبيعة العالقة بين العجز املتعلم الذي يتضمن فقدان األمل واليأس وعدم ثقة
الفرد بقدراته وبين التعلم املنظم ذاتيا ،وذلك لدى  560طالبة في الصف التاسع األساس ي بمحافظة املفرق باألردن ،وأظهرت النتائج وجود عالقة
ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين التعلم املنظم ذاتيا بجميع أبعاده التي تضمنت( :وضع الهدف والتخطيط ،االحتفاظ بالسجالت واملراقبة،
التسميع والحفظ ،وطلب املساعدة االجتماعية) ،وبين العجز املتعلم بجميع أبعاد ه (بعد الدافعية ،البعد السلوكي ،البعد املعرفي ،والبعد االنفعالي).
كما دعمت دراسة راميلي وكوشيني ) Rameli & Koshini (2018دور التنظيم الذاتي والتوجهات نحو هدف اإلنجاز في تحفيز النهوض األكاديمي
لدى الطلبة ،حيث هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى كفاءة برنامج مقترح يعتمد على استراتيجية التوجه نحو هدف اإلنجاز وخطوات التنظيم
الذاتي لدراسة مادة الرياضيات في التنبؤ بالنهوض األكاديمي لد ى طلبة املرحلة املتوسطة بمدينة ماليزيا ،وبعد تطبيق البرنامج املقترح وقياس النهوض
األكاديمي لديهم ،تبين نجاح النموذج املقترح للبرنامج الذي اعتمد على تحديد توجهات هدف اإلنجاز ،كما أظهرت النتائج تنبؤ التنظيم الذاتي بنهوض
الطلبة األكاديمي في مادة الرياضيات.
إضافة إلى ذلك قامت الزغبي ( )2018بدراسة تأثير التعلم االجتماعي الوجداني في النهوض األكاديمي الذي يعد ذو صلة وثيقة بمكون (طلب
املساعدة االجتماعية) ضمن مكونات التعلم املنظم ذاتيا ،حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير برنامج قائم على التعلم االجتماعي الوجداني
في تحسين مستوى النهوض األكاديمي لدى عينة تكونت من  67طالبة متعثرة أكاديميا بجامعة طيبة باملدينة املنورة باململكة العربية السعودية ،ولقد تم
تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين تجريبية وضابطة ،حيث خضعت املجموعة التجريبية إلى برنامج يتضمن التدرب على مهارات التعلم االجتماعي
الوجداني ،وتكون من خمس مراحل /تضمنت مهارات- 1 :الوعي الذاتي-2 ،الوعي االجتماعي (التفاعل بإيجابية مع اآلخرين)-3 ،إدارة الذات- 4 ،اتخاذ قرار
مسؤول-5 ،إدارة العالقات (إقامة عالقات تعاون مع اآلخرين) ،وقامت الطالبات من املجموعتين التجريبية والضابطة باالستجابة على مقياس النهوض
األكاديمي ،والذي يتضمن خمسة أبعاد (فاعلية الذات ،اهتزاز الثقة ،املشاركة األكاديمية ،القلق ،والعالقة بين املعلم والطالب) ،وأظهرت نتائج الدراسة
وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس النهوض األكاديمي بجميع أبعاده لصالح املجموعة التجريبية ،مما يدل على أن طلب املساعدة االجتماعية
والتعاون مع اآلخرين يزيد من مستوى النهوض األكاديمي لدى الطلبة.
وكشفت دراسة صديقي وجيشنيجاني ) Sadeghi & Geshnigani (2016دور التعلم املوجه ذاتيا  Self- directed learningفي التنبؤ بالنهوض
األكاديمي لدى عينة تكونت من  369طالبا وطالبة بجامعة "لوريستن" للعلوم الطبية بإيران ،وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة
إحصائية بين التعلم املوجه ذاتيا وأبعاده( :الضبط الذاتي والرغبة في التعلم) وبين النهوض األكاديمي لدى الطلبة بشكل عام؛ إال أن الطالبات حققن
مستوى أعلى من الطالب في التعلم املوجه ذاتيا ،إضافة إلى أن كال من الضبط الذاتي والرغبة في التعلم قد تنبأ بداللة إحصائية بالنهوض األكاديمي لدى
طلبة الجامعة.
كما هدفت دراسة الجراح ( )2010إلى الكشف عن مستوى التعلم املنظم ذاتيا وتأثيره على التحصيل الدراس ي لدى  331طالبا وطالبة بجامعة
اليرموك باألردن ،وأظهرت النتائج أن الطلبة يمتلكون مستوى مرتفع من التعلم املنظم ذاتيا في التسميع والحفظ بشكل عام لدى الجنسين ،في حين
تفوق الذكور في جانب تنظيم وضع الهدف والتخطيط ،كما أظهر طلبة السنة الرابعة تفوقا داال إحصائيا فيما يتعلق بتنظيم االحتفاظ بالسجالت
واملراقبة وطلب املساعدة االجتماعية ،مقارنة بطلبة السنة الثانية والثالثة ،باإلضافة إلى أن املستوى املرتفع من التعلم املنظم ذاتيا أظهر تنبؤا داال
إحصائيا باملستوى املرتفع للتحصيل األكاديمي لدى طلبة الجامعة ،وتنبأ بعديا بوضع الهدف والتخطيط واالحتفاظ بالسجالت ،ومراقبة التحصيل
األكاديمي للطلبة.
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ويتضح مما سبق أن النهوض األكاديمي يتضمن ثقة الطالب بنفسه ،واالستمتاع بمشاركاته األكاديمية ،واتزانه تجاه القلق من االختبارات،
وإيجابية العالقات املتبادلة بينه وبين معلميه ،كما أن النهوض األكاديمي يدعم تحصيل الطالب الدراس ي وتفوقه ،ويجعله أكثر صمودا ملواجهة األزمات
في مسيرته األكاديمية ،كما أنه يرتبط بتنظيم الذات والتوجهات نحو هدف اإلنجاز ،وبإدراك لكفاءة الذاتية والتنظيم املعرفي لالنفعال ،وبعالقات
الطالب االجتماعية ،وطلب املساعدة في الدراسة من األهل والزمالء واملعلمين ،وهي التي تتصل بشكل أو بآخر بالتعلم املنظم ذاتيا ومكوناته التي حددها
بوردي وآخرون ) Purdie, Hattie & Douglas (1996وتضمنت تحديد الطلبة ألهدافهم العامة والخاصة والتخطيط لها ،واالحتفاظ بسجالت مراقبة
أنشطتهم ملتابعة نتائج تحقق األهداف ،فضال عن طلب املساعدة االجتماعية من األهل واملعلمين والرفاق بغرض فهم املادة العلمية واملهام الدراسية
على النحو املطلوب ،وعليه يهدف البحث الحالي إلى التنبؤ بالنهوض األكاديمي من خالل التعلم املنظم ذاتيا.
مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
أظهرت الدراسات السابقة أن النهوض األكاديمي يتصل اتصاال وثيقا بإدارة الطالب لذاته وأفكاره ،وضبط انفعاالته وسلوكياته بشكل عام
(عابدين ،)2018 ،األمر الذي يزيد قدرته للتغلب على اإلجهاد واإلحباط الذي قد يواجهه في حياته الدراسية ،ويجعله أكثر صمودا في مواجهة أزماتها
(بالل ،)2020 ،وهذا يقود إلى ارتفاع مستوى تحصيله الدراس ي ( ،) Gomaa, 2018وتفوقه (عطية ،)2020 ،ويعاني طلبة الجامعة -كثيرا -من ضعف
الدافعية وضعف الثقة في التخطيط ،األمر الذي يشعرهم بصعوبة مواجهة احتياجاتهم األكاديمية ) ،(Rameli & Kosnin, 2018وهم بحاجة إلى
ممارسة التعلم بشكل أكثر تنظيما في حياتهم الدراسية ،فمن خالل ذلك يتمكنون من تحديد أهدافهم ،ومراقبة عملية تعلمهم ،وتنظيمها ،والتحكم
فيها (.)Bembenutty, 2006
ولقد أوضحت العديد من الدراسات كدراسة الزغبي ( )2018وجود عالقة وطيدة بين النهوض األكاديمي وبعض مكونات التعلم املنظم ذاتيا ،مثل:
طلب املساعدة االجتماعية من اآلخرين ،وتحديد األهداف (Rameli & Koshini, 2018؛ حليم ،)2019 ،كما تبين إمكانية التنبؤ بنهوض الطلبة
األكاديمي من خالل عملية التعلم املوجه ذاتيا ( ،) Sadeghi & Geshnigani, 2016ومن خالل تنظيم الذات والتوجهات نحو هدف اإلنجاز ( & Rameli
Koshini, 2018؛ حليم ،)2019 ،ومن خالل إدراك الكفاءة الذاتية والتنظيم املعرفي لالنفعال )(Azadi &Abdollahzadeh, 2020؛ إال أن هناك ندرة -
تحديدا -في الدراسات التي تتناول طبيعة العالقة والقدرة التنبؤية للتعلم النظم ذاتيا وأبعاده( :تحديد الطالب لألهداف العامة والخاصة مع التخطيط
لها ،واالحتفاظ بسجالت مراقبة األنشطة ،وطلب املساعدة االجتماعية من قبل األهل واملعلمين والرفاق) للنهوض األكاديمي لدى طلبة املرحلة
الجامعية ،وهذ ما يحاول البحث الحالي التوصل إليه.
يسعى البحث الحالي إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية:
 .1هل يمكن التنبؤ بالنهوض األكاديمي من خالل التعلم املنظم ذاتيا وأبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،التسميع والحفظ ،طلب املساعدة
االجتماعية) لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة( :ذكور /إناث/العينة ككل)؟
 .2هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النهوض األكاديمي وأبعاده( :فاعلية الذات ،اهتزاز الثقة ،املشاركة األكاديمية ،القلق ،العالقة بين
الطالب واملعلم) والتعلم املنظم ذاتيا وأبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،التسميع والحفظ ،طلب املساعدة االجتماعية) لدى طلبة جامعة أم
القرى بمكة املكرمة (ذكور /إناث/العينة ككل)؟
 .3هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في النهوض األكاديمي وأبعاده( :فاعلية الذات ،اهتزاز الثقة ،املشاركة األكاديمية ،القلق ،العالقة بين الطالب
واملعلم) لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة ،تبعا للجنس( :ذكور /إناث) ،والتخصص( :نظري /تطبيقي)؟
 .4هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التعلم املنظم ذاتيا وأبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،التسميع والحفظ ،طلب املساعدة االجتماعية)
لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة تبعا للجنس( :ذكور /إناث) ،والتخصص( :نظري /تطبيقي)؟
 .5هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات التعلم املنظم ذاتيا وأبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،التسميع والحفظ ،طلب املساعدة
االجتماعية) لدى مرتفعي ومنخفض ي النهوض األكاديمي من طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة( :ذكور /إناث/العينة ككل)؟
أهداف الدراسة:
يهدف البحث الحالي إلى التعرف على:
 .1إمكانية التنبؤ بالنهوض األكاديمي من خالل التعلم املنظم ذاتيا وأبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،التسميع والحفظ ،طلب املساعدة
االجتماعية) لدى طلبة جامعة أم القرى( :ذكور /إناث/العينة ككل) بمكة املكرمة.
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معرفة العالقة بين النهوض األكاديمي وأبعاده( :فاعلية الذات ،اهتزاز الثقة ،املشاركة األكاديمية ،القلق ،العالقة بين الطالب واملعلم) والتعلم
املنظم ذاتيا وأبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،التسميع والحفظ ،طلب املساعدة االجتماعية).
الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية في النهوض األكاديمي وأبعاده( :فاعلية الذات ،اهتزاز الثقة ،املشاركة األكاديمية ،القلق ،العالقة بين
الطالب واملعلم) لدى طلبة جامعة أم القرى تبعا للجنس( :ذكور /إناث) ،والتخصص( :نظري /تطبيقي).
الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية في التعلم املنظم ذاتيا وأبعاده (وضع الهدف والتخطيط ،التسميع والحفظ ،طلب املساعدة
االجتماعية) لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة تبعا للجنس (ذكور /اناث) ،والتخصص( :نظري /تطبيقي).
الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية في درجات التعلم املنظم ذاتيا وأبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،التسميع والحفظ ،طلب املساعدة
االجتماعية) لدى مرتفعي ومنخفض ي النهوض األكاديمي من طلبة جامعة أم القرى( :ذكور /إناث/العينة ككل) بمكة املكرمة.

أهمية الدراسة:
تتضح أهمية البحث في النقاط التالية:
 .1تطرقه ملوضوع النهوض األكاديمي املهم في دعم املتعلم في مسيرته الدراسية ،والذي يمده بالثقة في اإلمكانات والتصدي للصعوبات والتحديات
األكاديمية التي يواجهها باستمرار ،األمر الذي يزود الطلبة بطاقة تساعدهم على التغلب على اإلجهاد واإلحباط ،وبالتالي التفوق الدراس ي وارتفاع
مستوى التحصيل العلمي لديهم.
 .2إثراء املكتبة العربية بنتائج علمية حول طبيعة العالقة بين النهوض األكاديمي والتعلم املنظم ذاتيا ،ومدى أهمية التعلم املنظم ذاتيا لدى الطلبة
وإسهامه في نهوضهم أكاديميا.
 .3تفيد نتائج الدراسة الحالية الباحثين واملربين -نظريا وتطبيقيا -من خالل توظيف املعرفة التي تم التوصل إليها في املجال التربوي واإلرشادي ،وذلك
لعمل برامج إرشادية خاصة بالنهوض األكاديمي والتعلم املنظم ذاتيا للطلبة لزيادة دافعيتهم للدراسة واالستمتاع بها ،والشعور بالثقة في
اإلمكانات ،واحترام الذات ،إضافة إلى العالقات الجيدة مع املعلمين والزمالء.
محددات الدراسة:
التزمت الدراسة باملحددات التالية:
• الحدود املوضوعية :تتحدد الدراسة باملوضوع الذي تتناوله وهو التعلم املنظم ذاتيا كمنبئ للنهوض األكاديمي لدى طلبة جامعة أم القرى بمدينة
مكة املكرمة.
• الحدود البشرية :اقتصرت الدراسة على عينة من طلبة البكالوريوس بجامعة أم القرى بمدينة مكة املكرمة من التخصص العلمي (التطبيقي)
واألدبي (النظري).
• الحدود الزمانية :الفصل الدراس ي األول من العام الجامعي 1443-1442 :ﻫ 2021-2020 /م.
• الحدود األدائية :تتحدد نتائج الدراسة بطبيعة األدوات املستخدمة فيها ،وهما مقياس النهوض األكاديمي من إعداد الزغبي ( ،)2018ومقياس
التعلم املنظم ذاتيا الذي قننه الجراح ( )2010على البيئة األردنية ،واعتمده الشريم والالال ( )2015على البيئة السعودية ،ويرجع املقياس في
صورته األولية الى النسخة العربية التي اعدها أحمد ( )2007ملقياس التعلم المنظم ذاتيا لبوردي ورفاقه )Purdie, Hattie & Douglas (1996
• الحدود املكانية :تم تطبيق الدراسة على عينة من طالب وطالبات مرحلة البكالوريوس بجامعة أم القرى بمدينة مكة املكرمة.
مصطلحات الدراسة:
• النهوض األكاديمي :Academic Buoyancy
تعرف الزغبي ( )397 :2018النهوض األكاديمي بأنه" :سلوك إيجابي وبناء وتكيف ألنواع التحديات والنكسات واملحن التي يمر بها الطالب بشكل
مستمر خالل مراحل إعدادهم األكاديمي" ،وتتمثل مكوناته فيما يلي:
 .1فاعلية الذات  :Self -efficacyيشير إلى اعتقاد الطالب وثقتهم بقدرته على الفهم واألداء الدراس ي الجيد ،مع القدرة على التعامل بنجاح في
مواجهة التحديات.
 .2اهتزازالثقة  :Uncertain Controlيشير إلى عدم ثقة الطالب بقدرته على األداء الجيد ،أو حتى على تجنب األداءات والنتائج غير املرضية.
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املشاركة األكاديمية  :Academic Engagementتشمل استمرارية الطالب في األداء األكاديمي ،واالستمتاع بالدراسة ،واملشاركة في األنشطة
الدراسية ،والطموح العلمي ،وتقدير قيمة املدرسة وتقييمها.
القلق  :Anxietyيتضمن تعبير الطالب عن توتره وعدم ارتياحه عند التفكير في األداء التعليمي أو االمتحانات ،وشعوره بالقلق أو الخوف من عدم
األداء الجيد للمهام الدراسية واالمتحانات.
العالقة بين املعلم والطالب  :Teacher -Student Relationshipيشمل تصورات الطلبة عن كيفية تعاملهم مع معلمهم واحترام معلميهم لهم.
وتعرف الدراسة الحالية النهوض األكاديمي :بأنه استجابة الطلبة ملقياس النهوض األكاديمي املستخدم بالبحث الحالي (مقياس النهوض األكاديمي
للزغبي عام .)2018

• التعلم املنظم ذاتيا :Self-organized learning
يعرف الجراح ( )339 :2010التعلم املنظم ذاتيا بأنه" :قدرة الطالب على وضع أهداف عامة ،وأهداف خاصة ،والتخطيط لها وفق جدول زمني
محدد ،والقيام باألنشطة املرتبطة بتحقيق تلك األهداف" ،وتتمثل مكونات التعلم املنظم ذاتيا فيما يلي:
 .1وضع الهدف والتخطيط  : Objective and planningيتضمن مقدرة الطالب على وضع أهداف عامة وأهداف خاصة ،والتخطيط لها وفق
جدول زمني محدد ،مع القيام باألنشطة ذات الصلة بتحقيق أهدافه.
 .2االحتفاظ بالسجالت واملر اقبة  : Keeping records and monitoringيعبر عنه بمقدرة الطالب على مراقبة نشاطاته التي يقوم بها لتحقيق
أهدافه ،وتسجيل نتائجه التي حققها.
 .3التسميع والحفظ  : Recitation and memorizationيتمثل من خالل حفظ الطالب للمادة العلمية وتمكنه من تسميعها بصورة جهرية أو
صامتة.
 .4طلب املساعدة االجتماعية  : Social assistance requestيتمثل من خالل سؤال الطالب ملعلميه أو زمالئه ملساعدته في فهم الدروس
والواجبات.
وتعرف الدراسة الحالية التعلم املنظم :بأنه استجابة الطلبة على مقياس التعلم املنظم ذاتيا املستخدم بالبحث الحالي ،وهو مقياس التعلم
املنظم ذاتيا لبوردي وهاتي ودوجالس  Purdie, Hattie & Douglasعام  1996ترجمة أحماد (.)2007

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
استخدمت الدراسة الحالية املنهج الوصفي( :االرتباطي/الفارقي /التنبؤي) ،وذلك لدراسة التعلم املنظم ذاتيا كمنبئ للنهوض األكاديمي لدى طلبة
جامعة أم القرى في مكة املكرمة ،ولإلجابة عن تساؤالت الدراسة.
مجتمع الدراسة وعينتها:
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات جامعة أم القرى بمدينة مكة املكرمة ،والبالغ عددهم  101931طالبا وطالبة ،خالل الفصل
الدراس ي األول من العام الجامعي 1443-1442 :ﻫ 2021-2020 /م ،وتمثلت العينة من  343طالبا وطالبة بجامعة أم القرى ممن يدرسون بالتخصصات
النظرية والتطبيقية ،من مستويات دراسية متنوعة تراوحت من املستوى األول وحتى املستوى الثامن (جدول  ،)1وكان عدد الطالب الذكور  171طالبا
بنسبة ( %49.9بينهم  88طالبا من التخصصات التطبيقية بنسبة  ،%25.7و 83طالبا من التخصصات النظرية بنسبة  ،) %24.2أما عدد الطالبات
فقد بلغ  172طالبة بنسبة ( %50.1بينهم  64طالبة من التخصصات التطبيقية بنسبة  ،%18.7و 108طالبة من التخصصات النظرية بنسبة ،)%31.5
وقد تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة.
جدول ( :)1توزيع عينة الدراسة النهائية تبعا للمستوى والنوع والتخصص ن=343

التخصص
تطبيقي
املستوى

األول
الثالث
الرابع

التكرار
النسبة من املجموع الكلي
التكرار
النسبة من املجموع الكلي
التكرار
النسبة من املجموع الكلي

نظري

33

43

9.6

12.5

37

35

10.8

10.2

10

24

2.9

7
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التكرار
النسبة من املجموع الكلي
التكرار
النسبة من املجموع الكلي
التكرار
النسبة من املجموع الكلي
التكرار
النسبة من املجموع الكلي
التكرار
النسبة من املجموع الكلي
التكرار
النسبة من املجموع الكلي

الخامس
السادس
السابع
الثامن
ذكور

النوع

إناث

العتيبي وآخرون
24

41

7

12

15

19

4.4

5.5

21

13

6.1

3.8

12

16

3.5

4.7

88

83

25.7

24.2

64

108

18.7

31.5

أدوات الدراسة:
أوال :مقياس النهوض األكاديمي:
اعتمدت أمل الزغبي ( )2018في بناء عبارات مقياس النهوض األكاديمي على مقياس النهوض األكاديمي  Academic buoyancyلكل من مارتن
ومارش ) ،(Martin & March, 2008 bوتكون املقياس في صورته النهائية من  25موقفا موزعين على األبعاد الخمسة للمقياس ،فيلي كل موقف ثالث
استجابات تتفاوت من حيث مستوى القدرة على النهوض األكاديمي يشار إليها بالبدائل :أ(ثالث درجات)،ب(درجتان)،ج(درجة واحدة)،وتشير الدرجة
املرتفعة لكل من األبعاد األول ،والثالث ،والخامس( :فاعلية الذات ،املشاركة األكاديمية ،العالقة بين الطالب واملعلم) إلى ارتفاع مستويات فاعلية
الذات ،واملشاركة األكاديمية ،والقدرة على التواصل مع املعلمين ،أي بما يشير إلى ارتفاع مستوى النهوض األكاديمي ،وتشير الدرجة املنخفضة للبعدين
الثاني ،والرابع( :اهتزاز الثقة ،القلق) إلى ارتفاع مستوى اهتزاز الثقة ،ومستوى القلق ،بينما تشير الدرجات املرتفعة للبعدين إلى ارتفاع مستوى النهوض
األكاديمي ،وللتحقق من الصدق الظاهري للمقياس؛ تم عرضه على مجموعة من املحكمين املتخصصين ،فوصلت عدد مواقف املقياس بعد هذا
اإلجراء إلى ( )20موقفا موزعين على األبعاد الخمسة للمقياس ،وتم حساب صدق املقياس باستخدام الصدق التالزمي مع مقياس النهوض األكاديمي
لطالب املحاسبة الذي أعده بايوسنج ) piosang (2016وذلك بعد ترجمته وتعريبه ،وحساب ثباته على البيئة السعودية ،على عينة مكونة من 300
طالب وطالبة بجامعة طيبة ،وقد بلغ معامل ألفا لألبعاد الفرعية املكونة للمقياس املترجم وللمقياس ككل-0,647-0،756-0,547-0,760-0,800( :
 )0,825على التوالي ،وبحسب معامل االرتباط بين درجات العينة في املقياسين في الدرجة الكلية ،وقد بلغ معامل االرتباط بين الدرجات في املقياسين
 0,885مما يشير إلى صدق املقياس املعد .وللتحقق من ثبات املقياس تم حساب ألفا لكرونباخ ،وحساب الثبات ملفردات كل بعد فرعي من أبعاد املقياس
وذلك في حالة حذف الدرجة املفردة من الدرجة الكلية للمقياس ،كما بلغت قيمة معامل ألفا العام لكل بعد فرعي من أبعاد املقياس-0,665-0,691( :
 )0,739-0,611-0,706على التوالي ،مما يشير إلى أن جميع العبارات ثابتة ،كما تم التحقق من االتساق الداخلي للمقياس بحساب معامل االرتباط بين
كل مفردة والبعد الفرعي الذي تنتمي إليه ،ووجد أن قيم معامالت االرتباط دالة عند مستوى ( ،)0,01كما بلغت معامالت ارتباط األبعاد الخمسة
بالدرجة الكلية للمقياس )0.710-0,758-744,|0-0,823-0,786( :وهي جميعها مرتفعة ودالة عند مستوى ( ،)0,01مما يدل على االتساق الداخلي
للمقياس.
وقد تم التحقق من صدق وثبات املقياس في البحث الحالي بعد تطبيقه على عينة استطالعية مكونة من  50طالبا وطالبة من طلبة مرحلة
البكالوريوس جامعة أم القرى بمكة املكرمة ،وتم التحقق من الصدق الداخلي للمقياس من خالل حساب معامالت االرتباط بين بين درجة كل عبارة
والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ،وكذلك حساب معامل ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس ،وحساب معامالت االرتباط البينية بين أبعاد
املقياس ،كما يتضح في الجداول التالية:
جدول (:)2

يوضح معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ملقياس النهوض األكاديمي ن=50

رقم
العبارة

بعد فاعلية
الذات

رقم
العبارة

بعد اهتزاز
الثقة

رقم
العبارة

بعد املشاركة
األكاديمية

رقم
العبارة

بعد القلق

رقم
العبارة

بعد العالقة بين
الطالب واملعلم

1
2
3
4
5

**0.728
**0.680
**0.710
**0.758
**0.728

6
7
8
9
10

**0.654
**0.625
**0.712
**0.726
**0.687

11
12
13
14
15

**0.389
**0.704
**0.532
**0.772
**0.567

16
17
18
19
20

**0.657
**0.629
**0.641
**0.815
**0.757

21
22
23
24
25

**0.637
**0.655
**0.739
**0.702
**0.669

** دالة عند مستوى ()0.01
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يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه جاءت موجبة ،وذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( ،)0,01وقد تراوحت معامالت االرتباط لفقرات البعد األول بين ( ،)0.758 -0.680أما بالنسبة ملعامالت ارتباط فقرات البعد الثاني
فقد تراوحت بين ( ،)0.726 -0.625في حين تراوحت معامالت ارتباط فقرات البعد الثالث بين ( ،)0.772 – 0.389بينما تراوحت معامالت ارتباط فقرات
البعد الرابع بين ( ،)0.815-0.629وتراوحت معامالت ارتباط فقرات البعد الخامس بين (.).0.739 -0.637
جدول ( :)3يوضح معامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية ملقياس النهوض األكاديمي ن=50

األبعاد

معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس

1

فاعلية الذات
اهتزاز الثقة

**0.758

3

املشاركة األكاديمية
القلق

**0.813

5

العالقة بين الطالب واملعلم

**0.723

2

4

**0.840
**0.793

**دالة عند مستوى داللة ()0.01

يتضح من الجدول السابق أن معامالت ارتباط األبعاد بالدرجة الكلية ملقياس النهوض األكاديمي جاءت موجبة وذات داللة إحصائية عند مستوى
(.)0,01
جدول ( :)4يوضح معامالت االرتباط البينية ملقياس النهوض األكاديمي ن=50

األبعاد

فاعلية الذات

اهتزاز الثقة

فاعلية الذات
اهتزاز الثقة
املشاركة األكاديمية
القلق
العالقة بين الطالب واملعلم

1
**0.625

1

املشاركة
األكاديمية

القلق

**0.512

**0.610

1

**0.533

**0.577

**0.494

1

*0.305

**0.458

**0.590

**0.793

العالقة بين الطالب
واملعلم

1

** دالة عند مستوى * ،0.01دالة عند مستوى داللة 0.05

يتضح من الجدول السابق أن هناك ارتباطات بينية بين أبعاد مقياس النهوض األكاديمي ،فقد جاءت معامالت االرتباط جميعها موجبة وذات
داللة إحصائية عند مستوى (.)0,01
كما تم التحقق من الثبات للمقياس عن طريق حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد املقياس ،حيث بلغت معامالت ارتباط مقياس النهوض
األكاديمي وأبعاده( :فاعلية الذات -واهتزاز الثقة -واملشاركة االكاديمية -والقلق -والعالقة بين الطالب واملتعلم) والدرجة الكلية ،على التوالي-0.759( :
.)0.893 -0.694 -0.724 -0.720 -0.735
كما تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية بمعادلة سيبرمان-بروان ،وكانت على التوالي،)0.786 -0.702 -0.719 -0.711 -0.740 -0.777( :
وبمعادلة جتمان ،كانت على التوالي ،)0.785،-0.701 -0.696 -0.712 -0.736 -0.746( :وتشير النتائج السابقة إلى أن املقياس بكل أبعاده يتمتع بدرجة
جيدة من الصدق والثبات ،مما يعطي ثقة لتطبيقه واستخدامه في البحث الحالي.
هذا وتم استخدام مقياس التعلم املنظم ذاتيا الذي عدله (الجراح )2010 ،على النسخة املعربة التي أعدها (أحمد )2007 ،ملقياس التعلم املنظم
ذاتيا  Self-organized learningالنسخة األجنبية التي أعدها بوردي ورفاقه ( ،)Purdie, Hattie & Douglas, 1996حيث قاام أحماد ( )2007بتعريباه
وتقنيناه علاى البيئاة املصارية ،وقد اقتصر املقياس في أربعة أبعاد للااتعلم امل اانظم ذاتيا ،ه ااي( :وض ااع اله اادف والتخط اايط ،واالحتفاظ بالسجالت واملراقبااة،
والتسااميع والحفااظ ،وطلااب املساااعدة االجتماعية) ،وقد تكون املقياس بصورته النهائية من ( )28فقرة موزعة بواقع ( )7فقرات للبعد الواحد ،ويجياب
الطالاب على املقياس مان خالل تادريج خماساي وفقاا ملقيااس ليكارت ( ،)5-1وتوزعت فقرات املقياس في أربعة مكونات ،هي :وضع الهدف ،والتخطيط،
وفقراته ،)25 ،21 ،17 ،13 ،9 ،5 ،1( :واالحتفاظ بالسجالت واملراقبة ،وفقراته ،)26 ،22 ،18 ،14 ،10 ،6 ،2( :التسميع والحفظ ،وفقراته،15 ،11 ،7 ،3( :
 ،)27 ،23 ،19وطلب املساعدة االجتماعية ،وفقراته.)28 ،24 ،20 ،16 ،12 ،8 ،4 ( :
وللتحقق من صدق املقياس على البيئة األجنبية قام بوردي ورفاقه ( )Purdie, Hattie & Douglas, 1996بالتحقق عن طريق صدق التحليل
العاملي ،وذلك على عينة بلغ عددها ( )254من طلبة املرحلة الثانوية ،وكشف التحليل عن أربعة عوامل ،هي :وضع الهدف والتخطيط ،واالحتفاظ
بالسجالت واملراقبة ،والتسميع والحفظ ،وطلب املساعدة االجتماعية ،وذلك بعد حذف الفقرات التي يقل تشبعها عن ( ،)0.30وقد فسرت العوامل
مجتمعة ( )0,51من التباين ،وللتأكد من ثبات املقياس قام بوردي ورفاقه ( )Purdie, Hattie & Douglas, 1996بالتحقق من ثبات النسخة األجنبية
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للمقياس بطريقة االختبار وإعادة االختبار (ثبات اإلعادة) ،وذلك بتطبيقه ،وإعادة تطبيقه على عينة الصدق ،وقد تراوحت قيم معامل الثبات بين
(.)0.81 -0.69
كما قام (أحمد )2007 ،بالتحقق من صدق املقياس على البيئة العربية ،من خالل التحقق من الصدق الظاهري للمقياس بعرضه على مجموعة
من العرب املتخصصين في اللغة اإلنجليزية وعلم النفس؛ لضمان سالمة الترجمة ،وقد أخذ بمالحظات املحكمين ،وأجرى التعديالت املطلوبة ،إضافة
إلى أنه أجرى التحليل العاملي للمقياس على عينة تكونت من ( )160طالبا من طلبة كلية التربية باملنصورة في مصر ،وقد حافظ املقياس على أبعاده
وفقراته كما في النسخة األصلية ،كما قام بحساب معامل ارتباط كل فقرة من فقرات املقياس مع البعد الذي تنتمي إليه على عينة تكونت من ( )80طالبا
من طلبة كلية التربية ،وقد تراوحت هذه القيم بين ( ،)0,782-0,389وجميعها دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)0.05كما قام (الجراح)2010 ،
بالتحقق من الصدق الظاهري للمقياس بعرضه على محكمين وقد أضافوا بعض التعديالت اللغوية على املقياس ،ثم قام بالتحقق من صدق البناء على
عينة تكونت من ( )60طالبا وطالبة بمرحلة البكالوريوس بجامعة اليرموك باألردن ،وتم حساب معامالت ارتباط كل فقرة بالبعد الذي تنتمي إليه ،وقد
تراوحت هذه القيم بين ( ،)0.76 -0.28إضافة إلى حساب معامل ارتباط كل بعد بالبعد والدرجة الكلية للمقياس ،وتراوحت القيم بين (،)0.82 -0.36
وكانت جميعها دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.05باإلضافة إلى أن الجراح ( )2010قام بالتحقق من الصدق الظاهري للمقياس من خالل عرضه
على مجموعة من املحكمين في األردن؛ لزيادة التأكد من سالمة الصيانة اللغوية ،وقام بحساب معامل ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس،
وتراوحت القيم بين ( ،)0,76 -0,28إضافة إلى حساب معامل ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس ،وتراوحت القيم بين ( )0,82 -0,36وكانت جميعها
ذات داللة إحصائية.
وتحقق أحمد ( )2007من ثبات املقياس من خالل تطبيقه على ( )80طالبا من طلبة كلية التربية باملنصورة بمصر ،وإعادة تطبيقه بعد مرور
أسبوعين على التطبيق األول ،وقد تراوحت القيم بين ( ،)0,84-0,78كما قام (الجراح )2010 ،بالتحقق من ثبات املقياس باستخدام طريقة االختبار،
وإعادة االختبار بعد مرور أسبوعين على التطبيق األول ،على عينة تكونت من ( )60من طلبة البكالوريوس بجامعة اليرموك باألردن ،واتضح أن معامل
االستقرار يتراوح ما بين ( )0.78 -0.64إضافة إلى أنه قام بحساب معامل الثبات بطريقة ألفا كرونباخ ،وكان معامل االتساق الداخلي للمقياس يتراوح ما
بين ( ،)0.75 -0.61ويتضح من خالل ذلك أن املقياس يتمتع بخصائص سيكومترية مناسبة تشجع على استخدامه في الدراسة الحالة.
ولتقنين املقياس على البيئة السعودية قام الشريم والالال ( )2015بالتحقق من الصدق الظاهري للمقياس ملعرفة مدى مناسبته على البيئة
السعودية ،وذلك من خالل عرضه على عشرة أساتذة متخصصين في علم النفس والتربية بجامعة القصيم ،وقد اجمعوا على مناسبة صياغة العبارات
اللغوية للبيئة السعودية ،كما تأكد الباحثان من صدق بناء املقياس من خالل تجربته على عينة استطالعية تكونت من ( )40طالبا وطالبة بجامعة
القصيم باململكة العربية السعودية ،وتم حساب معامل ارتباط كل عبارات املقياس بالبعد الذي تنتمي إليه ،حيث تراوحت معامالت االرتباط بين
( ،)0,69 -0,28وكانت جميعها ذات داللة إحصائية ،كما تم حساب معامالت االرتباط لكل بعد والدرجة الكلية للمقياس ،وتراوحت القيم بين (-0,46
 ،)0,73هذا باإلضافة إلى أن الباحثين قاما بالتحقق من ثبات املقياس بطريقة ألفا كرونباخ ،وإعادة االختبار ،وذلك على العينة االستطالعية نفسها،
حيث تراوحت قيم ألفا كرونباخ املتعلقة باألبعاد بين ( ،)0,79 -0,64وبلغت قيمة الدرجة الكلية للمقياس ( ،)0,82وجميعها قيم مقبولة ،كما تراوحت
قيم معامالت ثبات االستقرار ألبعاد املقياس بطريقة إعادة التطبيق بين ( ،)0,80 -0,70وبلغت الدرجة الكلية للمقياس ( ،)0,86وهي قيم مرتفعة تدل
على أن املقياس يتمتع بمؤشرات ثبات مقبولة على البيئة السعودية.
الصدق والثبات ملقياس التعلم املنظم ذاتيا في البحث الحالي:
تم التحقق من صدق وثبات املقياس واتساقه الداخلي بعد تطبيقه على عينة الدراسة األولية البالغ عددها ( )50طالبا وطالبة بجامعة أم القرى،
وللتحقق من صدق وثبات املقياس بالبحث الحالي تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ،وكذلك
معامل ارتباط كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس ،إضافة إلى حساب معامالت االرتباط البينية ،كما توضحه الجداول التالية:
جدول ( :)5يوضح معامالت ارتباط فقرات مقياس التعلم املنظم ذاتيا بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ن=50

رقم
الفقرة

بعد وضع الهدف والتخطيط

رقم
الفقرة

بعد التسميع والحفظ

1
5
9
13
17
21
25

**0.625
**0.522
**0.602
**0.625
**0.744
**0.708
**0.718

3
7
11
15
16
23
27

**0.796
**0.739
**0.583
**0.603
**0.752
**0.418
**0.786
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رقم
الفقرة

بعد االحتفاظ بالسجالت واملراقبة

رقم
الفقرة

بعد طلب املساعدة االجتماعية

2
6
10
14
18
22
26

**0.727
**0.610
**0.614
**0.702
**0.441
**0.716
**0.324

4
8
12
16
20
24
28

**0.563
**0.581
**0.702
**0.389
**0.693
**0.619
**0.653

** دالة عند مستوى 0,01

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه جاءت موجبة وذات داللة إحصائية
عند مستوى داللة ( ،)0.01كما تراوحت معامالت االرتباط لفقرات البعد األول بين ( ،)0.744 –0.522أما بالنسبة ملعامالت ارتباط فقرات البعد الثاني
فقد تراوحت بين ( ،)0.727 –0.324في حين معامالت ارتباط فقرات البعد الثالث ،فقد تراوحت بين ( ،)0.796 –0.418بينما معامالت ارتباط فقرات
البعد الرابع تراوحت بين (.)0.693 -0.389
جدول ( :)6يوضح معامالت االرتباط البينية ملقياس التعلم املنظم ذاتيا ن=50

التسميع والحفظ

أبعاد مقياس التعلم ملنظم ذاتيا

وضع الهدف
والتخطيط

االحتفاظ بالسجالت
واملراقبة

وضع الهدف والتخطيط
االحتفاظ بالسجالت واملراقبة
التسميع والحفظ
طلب املساعدة االجتماعية

1
**0.663

1

**0.571

**0.697

1

**0.456

*0.325

**0.485

طلب املساعدة االجتماعية

1

** دالة عند مستوى * 0.01دالة عند مستوى داللة 0.05

يتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتباط البينية ملقياس التعلم املنظم ذاتيا جاءت جميعها موجبة ،وذات داللة إحصائية عند مستويي
( )0,01و(.)0,05
كما تم التحقق من الثبات للمقياس عن طريق حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد املقياس ،حيث بلغت معامالت ارتباط مقياس التعلم
املنظم ذاتيا وأبعاده( :وضع الهدف والتخطيط -واالحتفاظ بالسجالت واملراقبة -والتسميع والحفظ -وطلب املساعدة االجتماعية) والدرجة الكلية على
التوالي ،)0.885 -0.710 -0.799 -0.702 -0.708( :كما تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية بمعادلة سيبرمان-بروان ،وكانت على التوالي-0.747( :
 ،)0.870 -0.810 - 0.849 -0.720وبمعادلة جتمان ،كانت على التوالي ،)0.870 -0.804 -0.845 -0.716 -0.741( :وتشير النتائج السابقة إلى أن املقياس
بكل أبعاده يتمتع بدرجة جيدة من الصدق والثبات ،مما يعطي الثقة لتطبيقه ،واستخدامه في البحث الحالي.

نتائج الدراسة:
السؤال األول :وينص على :هل يمكن التنبؤ بالنهوض األكاديمي من خالل التعلم املنظم ذاتيا و أبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،التسميع
والحفظ ،طلب املساعدة االجتماعية) لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة؟
تمت اإلجابة عن هذا التساؤل خالل مرحلتين ،األولى باستخدام االنحدار الخطي البسيط بطريقة  ،Enterوالثانية من خالل تحليل االنحدار
املتعدد بطريقة  ،Stepwiseوذلك على النحو اآلتي:
 .1التنبؤ بالنهوض األكاديمي (املتغير التابع) من الدرجة الكلية للتعلم املنظم ذاتيا (املتغير املستقل) باستخدام تحليل االنحدار الخطي البسيط
باستخدام طريقة  ،Enterوذلك كما يلي:
جدول ( :)7يوضح معامالت انحدار التعلم املنظم ذاتيا املنبئة بالنهوض األكاديمي لدى عينة الدراسة ن= 343

املتغير املستقل

املتغير التابع

الثابت

التعلم املنظم ذاتيا

النهوض
األكاديمي

27.397

املتعدد R

نسبة التباين
املفسر R2

االرتباط
0.537

0.288

قيمة بيتا β
0.537

قيمة ت وداللتها
**11.68

قيمة (ف) وداللتها
**136.64

** دالة عند مستوى ()0.01
يتضح من نتائج الجدول السابق صالحية نموذج االنحدار الخطي البسيط ،نظرا الرتفاع قيمة "ف" املحسوبة  136,64عن نظيرتها الجدولية 6,76

عند مستوى داللة ( ،)0.01كما يتضح اسهام الدرجة الكلية للتعلم املنظم ذاتيا في التنبؤ بالنهوض األكاديمي لدى عينة الدراسة ،حيث كانت معامالت
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انحدار التعلم املنظم ذاتيا ذات داللة إحصائية عند مستوى ( ،)0.01وبلغت قيمة معامل بيتا  ،0.537كما بلغت نسبة التباين املفسر  ،0.288وهذا
يشير إلى أن التعلم املنظم ذاتيا يفسر  % 28.8من التباين في النهوض األكاديمي ،ويمكن صياغة املعادلة التنبؤية كما يلي:
النهوض األكاديمي =  X 0.537 + 27.397الدرجة الكلية للتعلم املنظم ذاتيا
 .2التنبؤ بالنهوض األكاديمي (املتغير التابع) من خالل أبعاد التعلم املنظم ذاتي ا (املتغير املستقل) وذلك باستخدام تحليل االنحدار املتعدد Multiple
 Regression Analysisاعتمادا على طريقة التحليل املتتابع  Stepwise Regressionبغرض تحديد األهمية النسبية للمتغيرات املستقلة (أبعاد
التعلم املنظم ذاتيا) ،وللوقوف على أهم هذه املتغيرات لتحديد التباين في قيمة املتغير التابع (النهوض األكاديمي) ،وذلك كما يلي:
جدول ( :)8يوضح معامالت االرتباط ألبعاد التعلم املنظم ذاتيا املنبئة بالنهوض األكاديمي لدى عينة الدراسة ن= 343

املتغيرات املستقلة

املتغير التابع

الثابت

االرتباط املتعدد R

نسبة التباين
املفسر R2

قيمة بيتا β

قيمة ت وداللتها

قيمة (ف)
وداللتها

وضع الهدف والتخطيط
طلب املساعدة االجتماعية

النهوض
األكاديمي

27.71

0.557

0.310

0.385

**5.51

**75.64

0.204

** دالة عند مستوى داللة ()0.01

يتضح من الجدول السابق أن أقوى األبعاد اسهاما في التنبؤ بالدرجة الكلية للنهوض األكاديمي هما بعدي( :وضع الهدف والتخطيط ،وطلب
املساعدة االجتماعية) ،حيث كانت معامالت االنحدار دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( ،)0.01وكانت قيم معامل بيتا  0.385لبعد وضع الهدف
والتخطيط ،و 0.204لبعد طلب املساعدة االجتماعية ،وكانت نسبة اسهامهما قد بلغت  ،0.310وذلك يشير إلى أن بعدي( :وضع الهدف والتخطيط –
طلب املساعدة االجتماعية) يسهمان بنسبة  %31من التباين في النهوض األكاديمي ،ويمكن صياغة املعادلة التنبؤية كما يلي:
النهوض األكاديمي =  x0.385 +27.71وضع الهدف والتخطيط  x 0.204 +طلب املساعدة االجتماعية
السؤال الثاني :ينص على :هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين النهوض األكاديمي و أبعاده( :فاعلية الذات ،اهتزازالثقة ،املشاركة األكاديمية،
القلق ،العالقة بين الطالب واملعلم) والتعلم املنظم ذاتيا و أبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،االحتفاظ بالسجالت واملر اقبة ،التسميع والحفظ،
طلب املساعدة االجتماعية) لدى طلبة جامعة أم القرى( :ذكور /إناث) ،والعينة الكلية بمكة املكرمة؟
لإلجابة عن ذلك تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين النهوض األكاديمي وأبعاده( :فاعلية الذات ،اهتزاز الثقة ،املشاركة األكاديمية ،القلق،
العالقة بين الطالب واملعلم) والتعلم املنظم ذاتيا وأبعاده( :وضع الهدف والتخطيط -االحتفاظ بالسجالت واملراقبة-التسميع والحفظ -طلب املساعدة
االجتماعية) لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة كما يلي:
جدول ( :)9معامالت ارتباط بيرسون بين النهوض األكاديمي وأبعاده ،والتعلم املنظم ذاتيا وأبعاده لدى طلبة جامعة أم القرى (ذكور /اناث) ،العينة ككل ،ن=
العينة

األبعاد

وضع الهدف
والتخطيط

343
االحتفاظ بالسجالت
واملراقبة

التسميع والحفظ

طلب املساعدة
االجتماعية

الدرجة الكلية

ذكور

فاعلية الذات
اهتزازالثقة
املشاركة األكاديمية
القلق
العالقة بين الطالب واملعلم
الدرجة الكلية
فاعلية الذات
اهتزازالثقة
املشاركة األكاديمية
القلق
العالقة بين الطالب واملعلم
الدرجة الكلية
فاعلية الذات
اهتزازالثقة
املشاركة األكاديمية
القلق
العالقة بين الطالب واملعلم
الدرجة الكلية

**0.401

**0.410

**0.342

**0.322

**0.391

**0.471

**0.477

**0.419

**0.453

**0.483

**0.496

**0.473

**0.451

**0.460

**0.498

**0.464

**0.472

**0.393

**0.411

**0.462

**0.556

**0.570

**0.521

**0.537

**0.579

**0.549

**0.559

**0.486

**0.501

**0.555

**0.454

**0.319

**0,300

**0.400

**0.418

**0.527

**0.459

**0.365

**0.407

**0.502

**0.446

**0.416

**0.350

**0.387

**0.454

**0.467

**0.391

**0.337

**0.413

**0.460

**0.372

**0.346

**0.232

**0.368

**0.378

**0.534

**0.449

**0.360

**0.468

**0.518

**0.418

**0.350

**0.309

**0.355

**0.395

**0.505

**0.469

**0.396

**0.435

**0.497

**0.453

**0.417

**0.383

**0.408

**0.456

**0.461

**0.418

**0.360

**0.409

**0.454

**0.473

**0.458

**0.375

**0.457

**0.487

**0.542

**0.497

**0.421

**0.485

**0.536

إناث

العينة الكلية

**دالة عند مستوى 0.01
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تشير النتائج بالجدول السابق بالنسبة لعينة الذكور من طلبة جامعة أم القرى إلى أن معامالت االرتباط بين النهوض األكاديمي وأبعاده والتعلم
املنظم ذاتيا وأبعاده ،موجبة ودالة إحصائيا ،وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين ( 0.322و ،)0.579وكان أكبر معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية
ملقياس التعلم املنظم ذاتيا وبين بعد العالقة بين الطالب واملعلم ،بينما كان أقل معامل االرتباط بين فاعلية الذات وطلب املساعدة األكاديمية.
وبالنسبة لعينة اإلناث من طلبة جامعة أم القرى كانت معامالت االرتباط لديهم بين النهوض األكاديمي وأبعاده والتعلم املنظم ذاتيا وأبعاده
جميعها ،موجبة ودالة إحصائيا ،وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين ( 0,300و )0.518وكان أكبر معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية ملقياس
النهوض األكاديمي والدرجة الكلية ملقياس التعلم املنظم ذاتيا ،في حين كان أقل معامالت االرتباط بين فاعلية الذات والتسميع والحفظ.
وبالنسبة ملعامالت االرتباط بين النهوض األكاديمي وأبعاده والتعلم املنظم ذاتيا وأبعاده لدى العينة الكلية من طلبة جامعة أم القرى ،جاءت
جميعها موجبة ودالة إحصائيا ،وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين ( 0.360و ،)0.536وكان أكبر معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية ملقياس
النهوض األكاديمي والدرجة الكلية ملقياس التعلم املنظم ذاتيا ،بينما كان أقل معامالت االرتباط بين القلق والتسميع والحفظ.
السؤال الثالث :وينص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في النهوض األكاديمي و أبعاده( :فاعلية الذات ،اهتزاز الثقة ،املشاركة
األكاديمية ،القلق ،العالقة بين الطالب واملعلم) لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة تبعا للجنس( :ذكور /إناث) ،والتخصص( :نظري/
تطبيقي)؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين متعدد االتجاهات ،باإلضافة إلى حساب املتوسطات الحسابية ،وذلك كما يلي:
جدول ( :)10يوضح نتائج تحليل التباين متعدد االتجاهات ملقياس النهوض األكاديمي بأبعاده تبعا للنوع والتخصص لدى طلبة جامعة أم القرى ن= 343

مصدر
التباين

النوع

التخصص

النوع *
التخصص

مجموع املربعات

املتغير التابع
النهوض األكاديمي وأبعاده
فاعلية الذات
اهتزاز الثقة
املشاركة األكاديمية
القلق
العالقة بين الطالب واملعلم
الدرجة الكلية
فاعلية الذات
اهتزاز الثقة
املشاركة األكاديمية
القلق
العالقة بين الطالب واملعلم
الدرجة الكلية
فاعلية الذات
اهتزاز الثقة
املشاركة األكاديمية
القلق
العالقة بين الطالب واملعلم
الدرجة الكلية

قيمة ف

الداللة

درجة الحرية

متوسط املربعات

0.155
0.014

8.185

1

8.185

2.035

33.482

1

33.482

6.045

3.183

1

3.183

0.689

0.407

13.287

1

13.287

1.999

0.158

50.858

1

50.858

7.628

0.006

449.782

1

449.782

4.395

0.037

33.575

1

33.575

8.346

0.004

15.072

1

15.072

2.721

0.100

5.125

1

5.125

1.109

0.293

21.444

1

21.444

3.227

0.073

37.784

1

37.784

5.667

0.018

516.111

1

516.111

5.043

0.025

3.871

1

3.871

0.962

0.327

0.386

1

0.386

0.569

0.742

11.502

1

11.502

2.488

0.116

17.163

1

17.163

2.583

0.109

0.038

1

0.038

0.006

0.940

235.251

1

235.251

2.299

0.130

جدول ( :)11يوضح املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية النهوض األكاديمي و أبعاده لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة تبعا ملتغيري النوع (ذكور /إناث)،
والتخصص (نظري /تطبيقي) ن=343
فاعلية الذات

املتغيرات

ذكور
النوع

اناث

املتوسط
الحسابي
االنحراف
املعياري
املتوسط
الحسابي
االنحراف
املعياري

اهتزاز الثقة

املشاركة
األكاديمية

القلق

العالقة بين
الطالب واملعلم

الدرجة الكلية

13.7310

13.4678

13.6059

13.4035

13.1345

67.3059

2.20377

2.53513

2.36417

2.69112

2.70936

10.96096

13.5233

12.9535

13.4882

13.1163

12.4128

65.5176

1.81757

2.19199

1.92227

2.47759

2.46341

9.36140

911

املجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية-

املجلد ،9العدد ،2021 - 3ص919- 898 :

التعلم املنظم ذاتيا كمنبئ بالنهوض األكاديمي لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة
تطبيقي

املتوسط
الحسابي
االنحراف املعياري

نظري

املتوسط
الحسابي
االنحراف املعياري

التخصص

العتيبي وآخرون

13.3026

13.0329

13.4267

13.0066

12.4671

65.2133

2.19584

2.27400

2.07039

2.69042

2.69392

10.08593

13.8848

13.3508

13.6421

13.4607

13.0157

67.3579

1.83169

2.45753

2.21546

2.48940

2.52248

10.24661

يتضح من جدولي ( 10و  )11وجود فروق دالة إحصائيا لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة في الدرجة الكلية للنهوض األكاديمي تعزى ملتغير
الجنس( :ذكور /إناث) ،حيث كانت قيمة ف=  4,395بمستوى داللة ( ،)0,03وبمعاينة قيم املتوسطات الحسابية يتضح أن الفروق كانت لصالح الذكور.
كما توجد فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في بعد اهتزاز الثقة ،حيث كانت قيمة ف=  6,045بمستوى داللة ( ،)0,01وبمعاينة قيم املتوسطات
الحسابية يتضح أن الفروق كانت لصالح الذكور .كذلك وجدت فروق دالة إحصائيا في بعد العالقة بين الطالب واملعلم حيث كانت قيمة ف= 7,628
بمستوى داللة ( ،)0,006وبمعاينة قيم املتوسطات الحسابية يتضح أن الفروق كانت لصالح الذكور.
أما فيما يتعلق بالفروق ذات الداللة اإلحصائية التي تعزى إلى متغير التخصص( :نظري /تطبيقي) ،فقد وجدت فروق دالة إحصائيا لدى طلبة
جامعة أم القرى بمكة املكرمة في الدرجة الكلية للنهوض األكاديمي تعزى ملتغير التخصص( :نظري /تطبيقي) ،حيث كانت قيمة ف=  5,043بمستوى
داللة ( )0,02وبمعاينة قيم املتوسطات الحسابية يتضح أن الفروق كانت لصالح الطلبة ذوي التخصصات النظرية .كما وجدت فروق دالة إحصائيا
تعزى للتخصص على أبعاد مقياس النهوض األكاديمي ،حيث كانت قيمة "ف" لبعد فاعلية الذات تعادل  8,346بمستوى داللة ( ،)0,004وبمعاينة قيم
املتوسطات الحسابية يتضح أن الفروق كانت لصالح الطلبة ذوي التخصصات النظرية ،كذلك وجدت فروق دالة إحصائيا بين الطلبة تعزى إلى متغير
التخصص في بعد العالقة بين الطالب واملعلم ،حيث كانت قيمة "ف" تعادل  0,018عند مستوى داللة ( ،)0,01وبمعاينة قيم املتوسطات الحسابية
يتضح أن الفروق كانت لصالح الطلبة ذوي التخصصات النظرية ،كما أوضحت نتائج تحليل التفاعل ما بين النوع والتخصص عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية على مقياس النهوض األكاديمي ككل وال على أبعاده.
السؤال الرابع :وينص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التعلم املنظم ذاتيا و أبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،التسميع والحفظ،
طلب املساعدة االجتماعية) لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة تبعا للجنس( :ذكور /إناث) ،والتخصص( :نظري /تطبيقي)؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام تحليل التباين متعدد االتجاهات (جدول  ،)13باإلضافة إلى حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات
املعيارية (جدول  ،)12ويتضح ذلك فيما يلي:
جدول ( :)12يوضح املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية للتعلم املنظم ذاتيا وأبعاده لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة تبعا ملتغيري الجنس:
(ذكور /إناث) والتخصص( :نظري /تطبيقي) ن=343
النوع

االحصائي الوصفي

وضع الهدف
والتخطيط

االحتفاظ
بالسجالت
واملراقبة

التسميع والحفظ

طلب املساعدة
االجتماعية

الدرجة
الكلية

ذكر

متوسط حسابي
انحراف معياري
متوسط حسابي
انحراف معياري

30.88

30.67

31.39

30.67

123.62

4.04

3.97

3.53

4.24

14.92

28.51

27.80

29.56

28.62

114.52

4.66

5.07

4.48

5.12

17.22

أنثى

جدول ( :)13يوضح نتائج تحليل التباين متعدد االتجاهات للتعلم املنظم ذاتيا و أبعاده لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة تبعا للجنس( :ذكور/إناث)
والتخصص( :نظري /تطبيقي) ن= 343
مصدر
التباين
الجنس

التخصص

املتغير التابع

مجموع املربعات

درجة
الحرية

متوسط
املربعات

قيمة ف

الداللة

وضع الهدف والتخطيط
االحتفاظ بالسجالت واملراقبة
التسميع والحفظ
طلب املساعدة االجتماعية
الدرجة الكلية
وضع الهدف والتخطيط
االحتفاظ بالسجالت واملراقبة

510.478

1

510.478

26.774

0.000

699.301

1

699.301

33.517

0.000

291.340

1

291.340

17.778

0.000

388.154

1

388.154

17.532

0.000

7363.079

1

7363.079

28.299

0.000

42.188

1

42.188

2.213

0.138

12.044

1

12.044

0.577

0.448
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الجنس *
التخصص

التسميع والحفظ
طلب املساعدة االجتماعية
الدرجة الكلية
وضع الهدف والتخطيط
االحتفاظ بالسجالت واملراقبة
التسميع والحفظ
طلب املساعدة االجتماعية
الدرجة الكلية

العتيبي وآخرون

9.490

1

9.490

0.579

0.447

46.571

1

46.571

2.104

0.148

394.839

1

394.839

1.518

0.219

1.515

1

1.515

0.079

0.778

1.087

1

1.087

0.052

0.820

178.

1

0.178

0.011

0.917

0.368

1

0.368

0.017

0.897

1.481

1

1.481

0.006

0.940

تشير نتائج تحليل التباين املتعدد الواردة في جدول ( )13إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات عينة الدراسة من طلبة
جامعة أم القرى بمكة املكرمة في التعلم املنظم ذاتيا تعزى إلى متغير الجنس ،وكانت الفروق جميعها لصالح الذكور ،حيث ظهرت فروق ذات داللة
إحصائية على الدرجة الكلية للتعلم املنظم ذاتيا ،وكانت قيمة "ف"  28.299عند مستوى داللة ( ،)0.01وبمعاينة قيم املتوسطات في الجدول ()12
اتضح أن قيمة املتوسط الحسابي 123.62للذكور كانت أعلى منها لدى اإلناث  ،114.52كما ظهرت فروق ذات داللة إحصائية على أبعاد مقياس التعلم
املنظم ذاتيا :وضع الهدف ،والتخطيط ،حيث كانت قيمة "ف"  26.774عند مستوى ( )0.01بمتوسط الحسابي  30.88للذكور أعلى منه لدى اإلناث
 ،28.51وفي بعد االحتفاظ بالسجالت واملر اقبة كانت قيمة "ف"  33.517عند مستوى داللة ( )0.01بمتوسط حسابي  30.67للذكور أعلى من
املتوسط الحسابي لإلناث ،27.80وفي بعد التسميع والحفظ كانت قيمة "ف"  17.448عند مستوى داللة ( )0.01بمتوسط حسابي لدى الذكور مقداره
 31.39يزيد عن املتوسط الحسابي لدى اإلناث والبالغ  ،29.56وفي بعد طلب املساعدة االجتماعية كانت قيمة "ف"  17.532عند مستوى داللة ()0.01
بمتوسط حسابي مقداره  30.67لدى الذكور أعلى منه لدى اإلناث  ،28.62وبذلك يتضح أن مجمل الفروقات الدالة التي ظهرت على مقياس التعلم
املنظم ذاتيا ككل وجميع أبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،االحتفاظ بالسجالت واملراقبة ،التسميع والحفظ ،طلب املساعدة االجتماعية) تبعا ملتغير
الجنس كانت لصالح الذكور.
أما بالنسبة ملتغير التخصص( :نظري /تطبيقي) ،فيتضح من نتائج تحليل التباين املتعدد (جدول  )13عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى
طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة في التعلم املنظم ذاتيا وأبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،االحتفاظ بالسجالت واملراقبة ،التسميع والحفظ ،طلب
املساعدة االجتماعية) تعزى للتخصص الدراس ي( :نظري /تطبيقي).
كما يتضح من نتائج تحليل التباين املتعدد (جدول  )13عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة تعزى
للتفاعل بين النوع والتخصص في التعلم املنظم ذاتيا وأبعاده( :وضع الهدف والتخطيط ،االحتفاظ بالسجالت واملراقبة ،التسميع والحفظ ،طلب
املساعدة االجتماعية).
السؤل الخامس :وينص على :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات التعلم املنظم ذاتيا و أبعاده( :وضع الهدف والتخطيط -االحتفاظ
بالسجالت واملر اقبة-التسميع والحفظ -طلب املساعدة االجتماعية) لدى مرتفعي ومنخفض ي النهوض األكاديمي من طلبة جامعة أم القرى بمكة
املكرمة؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ،إضافة إلى حساب اختبار (ت) لعينتين مستقلتين ،ويتضح ذلك
فيما يلي:
جدول ( :)14يوضح املتوسطات الحسابية واالنحر افات املعيارية ونتائج اختبار(ت) لداللة الفروق بين طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة مرتفعي ومنخفض ي
النهوض األكاديمي في درجات التعلم املنظم ذاتيا و أبعاده ن=343
التعليم املنظم ذاتيا

النهوض األكاديمي

العدد

وضع الهدف والتخطيط

منخفض النهوض األكاديمي
مرتفعي النهوض األكاديمي
منخفض النهوض األكاديمي
مرتفعي النهوض األكاديمي
منخفض النهوض األكاديمي
مرتفعي النهوض األكاديمي
منخفض النهوض األكاديمي
مرتفعي النهوض األكاديمي
منخفض النهوض األكاديمي
مرتفعي النهوض األكاديمي

االحتفاظ بالسجالت
واملراقبة
التسميع والحفظ
طلب املساعدة االجتماعية
الدرجة الكلية

املتوسط الحسابي

االنحراف
املعياري

35

24.94

5.8

307

30.23

4.01

35

25.17

4.5

307

29.68

4.4

35

27.5

4

307

30.8

3.9

35

25.4

5.9

307

30.11

4.4

35

102.9

20.2

307

120.9

15.3

قيمة (ت)

مستوى
الداللة

7.00-

0.01

5.534.645.746.32-

0.01
0.01
0.01
0.01
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العتيبي وآخرون

يوضح الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا بين مرتفعي ومنخفض ي النهوض األكاديمي بالنسبة للدرجة الكلية للتعلم املنظم ذاتيا
وجميع أبعاده لصالح مرتفعي النهوض األكاديمي ،حيث بلغت قيمة "ت"  6.32عند مستوى داللة ( )0.01بين منخفض ي ومرتفعي النهوض األكاديمي على
الدرجة الكلية للتعلم املنظم ذاتيا ،كما بلغت قيمة "ت" لبعد وضع الهدف والتخطيط  7.00عند مستوى داللة ( ،)0.01وفي بعد االحتفاظ بالسجالت
واملراقبة بلغت قيمة "ت"  5.53عند مستوى داللة ( ،)0.01وفي بعد التسميع والحفظ بلغت قيمة "ت"  4.64عند مستوى داللة ( ،)0.01وكذلك بلغت
قيمة "ت" لبعد طلب املساعدة االجتماعية  5.74عند مستوى داللة ( ،)0.01وكانت الفروق في جميع األبعاد والدرجة الكلية لصالح مرتفعي النهوض
األكاديمي.
مناقشة النتائج:
• أظهرت نتائج السؤال األول إمكانية التنبؤ بالنهوض األكاديمي من خالل التعلم املنظم ذاتيا ،وأظهرت أن بعدي( :وضع الهدف والتخطيط ،وطلب
املساعدة االجتماعية) من أكثر أبعاد التعلم املنظم ذاتيا اسهاما في النهوض األكاديمي ،وهذا يؤكد حجم العالقة بين املتغيرين التي تم من خاللها
التنبؤ بالنهوض األكاديمي الذي يمد الطالب بالدافعية والطاقة العالية في مواجهة الصعاب والتحديات؛ للمض ي قدما في املسيرة التعليمية من
قبل ممارسة الطلبة ملهارات التعلم املنظم ذاتيا في مسيرتهم العلمية ،السيما من خالل وضع األهداف والتخطيط لها ،وعدم التردد في طلب
املساعدة االجتماعية من املحيطين في حال مواجهة أية صعوبات أثناء العملية التعليمية ،فضال عن مهارات التعلم املنظم ذاتيا األخرى ،مثل:
االحتفاظ بالسجالت واملراقبة ومتابعة األداء األكاديمي بجدية ،والحرص على حفظ الدروس أوال بأول وتسميعها بانتظام ،وتنسجم نتيجة هذا
التساؤل مع سياق الدراسات السابقة كدراسة الجراح ( )2010التي أثبتت إمكانية التنبؤ باملستوى املرتفع للتحصيل األكاديمي من خالل ممارسة
طلبة الجامعة للتعلم املنظم ذاتيا وما يتضمنه من مكونات ،ودراسة صديقي وجيشنيجاني ) Sadeghi & Geshnigani (2016التي أثبتت نتائجها
إمكانية التنبؤ بالنهوض األكاديمي لدى طلبة الجامعة من خالل التعلم املوجه ذاتيا الذي يتضمن الضبط الذاتي والرغبة في التعلم ،كما تنبأت
دراسة راميلي وكوشيني ) Rameli & Koshini (2018أيضا ،بدور التنظيم الذاتي بالنهوض األكاديمي للطلبة في مادة الرياضيات ،وتشير نتيجة
التساؤل الخامس -إجماال -إلى أهمية الدور البارز الذي يقود إليه تنظيم الطالب لتعلمه وتحديد أهدافه والتخطيط لها ،وتنظيم ما أنجزه في
العملية التعليمية في سجالت يمكنه من خاللها متابعة تطور أدائه ،مع حرصه الدائم على حفظ واستذكار دروسه وعدم الخجل من سؤال
اآلخرين حول ما يستعص ي عليه من دروس ،ملا لتلك االستراتيجية التي يتبعها بعض الطالب من األثر الواضح في نهوضهم األكاديمي خالل مسيرتهم
التعليمية.
• كما أظهرت نتائج السؤال الثاني وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا بين النهوض األكاديمي وجميع أبعاده( :فاعلية الذات ،اهتزاز الثقة ،املشاركة
األكاديمية ،القلق ،العالقة بين الطالب واملعلم) وبين التعلم املنظم ذاتيا وجميع أبعاده (وضع الهدف والتخطيط ،االحتفاظ بالسجالت واملراقبة،
التسميع والحفظ ،طلب املساعدة االجتماعية) وذلك لدى جميع أفراد العينة من الذكور واإلناث من طلبة جامعة أم القرى بمكة املكرمة ،حيث
ارتبطت مواجهة العقبات اليومية التي تواجه الطلبة في مسيرتهم الدراسية بتنظيمهم للمعلومات ،ووضع األهداف واالستراتيجيات التي تعين على
االحتفاظ بها ،إضافة إلى طلب املساعدة من املحيطين في فهم املادة العلمية وإنجاز الواجبات الدراسية ،وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات
السابقة التي ارتبط فيها النهوض األكاديمي بعالقة ذات داللة إحصائية بالتنظيم املعرفي ) ،(Azadi & Abdollahzadeh, 2020وبتوجهات أهداف
اإلنجاز (حليم.)2019 ،
• وبينت نتائج السؤال الثالث وجود فروق ذات داللة إحصائية في النهوض األكاديمي لصالح الطالب بجامعة أم القرى بمكة املكرمة ،وعلى وجه
الخصوص في بعدي( :اهتزاز الثقة ،والعالقة بين الطالب واملعلم) ،كما أظهر طلبة التخصصات النظرية فروقا ذات داللة إحصائية في بعدي
النهوض األكاديمي املتعلقة بفعالية الذات والعالقة بين الطالب واملعلم ،ويظهر من نتيجة التساؤل الثاني أن الطالب كانوا يتمتعون بثقة أكبر
بقدراتهم ،وكانت عالقاتهم وطيدة مع أعضاء هيئة التدريس بالجامعة مقارنة بالطالبات ،وقد يعود ذلك إلى طبيعة الذكور التي تتسم بالجرأة ،على
النقيض من سمة الخجل التي تنتشر -غالبا -بين اإلناث ،وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسة حليم ( )2019التي كانت فيها الفروق في النهوض
األكاديمي بين طالب املرحلة الثانوية لصالح الذكور أيضا.
• كما بينت نتائج السؤال الرابع وجود فروق ذات داللة إحصائية في التعلم املنظم ذاتيا وجميع أبعاده لصالح الطالب بجامعة أم القرى بمكة
املكرمة ،في حين لم تكن هناك أي فروق دالة تعزى إلى التخصص الدراس ي( :نظري /تطبيقي) ،واتفقت نتيجة هذا التساؤل -جزئيا -مع دراسة
الجراح ( )2010حيث أظهر فيها طالب الجامعة تفوقا على الطالبات في جانب تنظيم وضع الهدف والتخطيط؛ إال أنها اختلفت معها في تفوق
الطالب على الطالبات في جميع أبعاد التعلم املنظم ذاتيا ،كذلك لم تظهر فروق دالة بين الطالب والطالبات في بعد (التسميع والحفظ) ،وترى
الباحثات أن ذلك االختالف بين الذكور واالناث قد يعود إلى طبيعة املجتمع السعودي التي تتوقع من الذكور مسؤوليات أكبر ،حيث تتم تنشئة
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الذكر على أن يكون قادرا على تحمل املسؤولية ،وعلى ذلك يتم تنشئته أيضا ألن يكون أكثر تنظيما ألموره الحياتية بشكل عام ،وأن يكون قادرا على
التخطيط ووضع األهداف ،في حين أن اإلناث في املجتمع السعودي -غالبا -ما يتم التعامل معهن على أنهن بحاجة إلى العون والدعم من اآلخرين،
ويتم -كثيرا -التشكيك بقدرتهن على التخطيط ووضع األهداف بشكل مناسب ،وعليه فإن التنشئة وفقا لهذه التوجهات تؤثر على األداء الفعلي
للشخص.
• كذلك أظهرت نتائج السؤال الخامس وجود فروق ذات داللة إحصائية في التعلم املنظم ذاتيا وجميع أبعاد ه لصالح مرتفعي النهوض األكاديمي،
وذلك ملا يتسم به الطلبة ذوي التعلم املنظم ذاتيا من الدافعية الداخلية العالية واالستقاللية واالستعداد للمشاركة واإلصرار واملثابرة على أداء
املهمات التعليمية ) ،(Zimmerman, 1995وتتسق نتيجة هذا التساؤل مع سياق نتائج دراسة عطية ( )2020حول تمتع الطلبة ذوي النهوض
األكاديمي بسمات خاصة لعادات العقل ،من أبرزها :املثابرة ،والتساؤل ،وحل املشكالت ،والدقة والتحكم في االندفاع ،وتوظيف املعارف السابقة
في مواقف جديدة ،إضافة إلى اتسامهم بروح املخاطرة وابداء االستعداد الدائم للتعلم.
التوصيات واملقترحات:
• ضرورة وضع برامج تعليمية وإرشادية تسهم في زيادة ممارسة الطلبة في جميع مراحلهم الدراسية ،وخاصة الجامعية للتنظيم الذاتي للتعلم ،وذلك
من خالل تدريبهم على وضع األهداف بشكل جيد والتخطيط لها ،مع التركيز على مهارة املواظبة في حفظ الدروس مع تسميعها؛ للتأكد من ثبات
املعلومات في الذاكرة ،باإلضافة إلى عدم التأخر في طلب املساعدة االجتماعية أثناء الدراسة ،وذلك من املحيطين بالطالب كأفراد أسرته ومعلميه
وأصدقائه ،ملا لذلك من أثر بالغ في نهوض الطالب أكاديميا وذلك يمده بالطاقة الالزمة التي يواجه من خاللها التحديات واإلجهاد واإلحباط في
البيئة الدراسية.
• تنظيم ندوات ولقاءات وبرامج للمعلمين باملدارس وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وأولياء األمور واملربين حول توعية الطلبة بأهمية وانعكاسات
التعلم املنظم ذاتيا على حياتهم العلمية ومسيرتهم األكاديمية.
• إجراء املزيد من الدراسات واألبحاث حول موضوع النهوض األكاديمي عند الطلبة ،والسعي وراء الكشف عن عالقته بالعديد من املتغيرات ،إضافة
إلى اجراء الدراسات املقارنة بين مختلف املراحل التعليمية؛ للوقوف على مقومات النهوض األكاديمي واستثمارها من الطلبة في مختلف املراحل
التعليمية.
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Abstract: The research aimed to identify Self-Regulated Learning as a predictor of Academic Buoyancy
among students of Umm Al-Qura University in Makkah, using the descriptive (correlative / differential /
predictive) approach, the sample size was 343 male and female students completed the Academic Buoyancy
Scale and the Self-Regulated Learning. The results showed a positive statistically significant correlation
between Academic Buoyancy and its dimensions (self-efficacy, confidence vibration, academic participation,
anxiety, student-teacher relationship), and Self-Regulated Learning and its dimensions (goal setting and
planning, keeping records and monitoring, listening and memorizing, requesting social assistance), the
correlation coefficients for the sample ranged between 0.360 and 0.536. In addition, the results indicated
the significant differences in the overall degree of Academic Buoyancy in favor of males, and theoretical
disciplines. Also, males showed differences on the dimensions of Academic Buoyancy (confidence vibration,
and student-teacher relationship), while students of theoretical disciplines showed statistically significant
differences on (self-efficacy, student-teacher relationship). Males showed statistically significant differences
in the overall score of Self-Regulated Learning and its dimensions. Also, there was statistically significant
differences between the high and low Academic Buoyancy in the total degree of Self-Regulated Learning and
its dimensions in favor of high-ranking Academic Buoyancy. Moreover, the results proved that Academic
Buoyancy can be predicted by Self-Regulated Learning, and the two dimensions (goal setting and planning,
and requesting social assistance) were the most contributed.

Keywords: Self-Regulated Learning; Academic buoyancy; University Students; Umm Al-Qura University;
Makkah Al-Mukarrma.
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