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 المستخلص:

هدفت الدراسة إلى الكشف عن مستوى امتالك طالب المرحلة الثانوية في مدينة حائل  

لمكونات التعلم المنظم ذاتياً، وأبعاد االنهماك في التعلم، وإلى الكشف عن العالقة بين 

ً واالنهماك في التعلم إضافة إلى الكشف عن القدرة التنبؤية  مكونات التعلم المنظم ذاتيا

ً في مدى انهماك الطالب في التعلم. وتم تطبيق مقياس التعلم لمكونات التعلم  المنظم ذاتيا

( طالبا من طالب 118المنظم ذاتيا ومقياس االنهماك في التعلم على عينة مكونة من )

وكان المنهج المستخدم هو  المرحلة الثانوية بمدينة حائل، تم اختيارها بالطريقة العشوائية.

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى امتالك الطالب     المنهج الوصفي االرتباطي.

لمهارات التعلم المنظم ذاتيا )وضع الهدف والتخطيط، واالحتفاظ بالسجالت والمراقبة، 

وطلب المساعدة االجتماعية (جاءت بمستوى متوسط فيما عدا مكون )التسميع والحفظ( فقد 

ى انهماك الطلبة في التعلم جاء بمستوى مرتفع. وأظهرت نتائج الدراسة أن مستو

)السلوكي، والمعرفي، والوجداني( كان في مستوى متوسط. كما كشفت نتائج الدراسة عن 

( بين مقياس االنهماك في التعلم 0.01وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى)

ئج وجوانبه من جهة ومقياس االنهماك في التعلم وجوانبه من جهة أخرى. كما أشارت نتا

تحليل االنحدار المتعدد إلى إمكانية التنبؤ باالنهماك في التعلم لدى طالب المرحلة الثانوية 

من خالل بعدي)طلب المساعدة االجتماعية، واالحتفاظ بالسجالت والمراقبة(. ومن أهم 

التوصيات تدريب وتشجيع الطالب على ممارسة استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً سواء من 

 امج مخصصة أو أثناء تقديم المقررات الدراسية.خالل بر
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 :المقدمة 

يبرز مفهوم التعلم المنظم ذاتياً كأحد أهم المفاهيم التي تم التركيز عليها في اآلونة األخيرة 

ً لعدد من المدارس النظرية كالسلوكية والمعرفية ومعالجة المعلومات،  باعتبارها نتاجا

ية التعليمية ومسؤوالً عن تعلمه. ويرجع الفضل في التأكيد وكونها تجعل المتعلم محور العمل

ً واالهتمام به إلى أعمال "باندورا" من خالل نظريته في التعلم  على التعلم المنظم ذاتيا

المعرفي االجتماعي والتي نتج عنها العديد من االفتراضات والنماذج التي تفسر كيفية 

ية التعلم المعرفي االجتماعي على أن (، حيث تؤكد نظر2000حدوث التعلم )رشوان: 

األفراد يمكنهم ضبط سلوكهم بدرجة كبيرة من خالل تصوراتهم واعتقاداتهم عن النتائج 

المترتبة على تلك التوقعات وأن التغيرات التي تطرأ على السلوك تسهم فيها عمليات 

ً عن الربط بين المثيرات التي يتع رض لها الفرد التنظيم الذاتي أكثر من كونها ناتجا

(. هذا المفهوم حول عملية التعلم يُقدم للمعلمين 2003واستجابته لتلك المثيرات )كامل، 

والمتعلمين منظومة من االستراتيجيات واآلليات التي تجعل المتعلم شريكاً نشطاً في عملية 

التعلم ال مجرد مستقبٍل سلبي مما يُسهم في تحسين دافعيته ويرفع من مستوى تحصيله 

(، )المساعيد، 2012وفاعليته الذاتية كما أثبتت ذلك عددٌ من الدراسات )عشا وآخرون، 

 (.2010(، )الجراح، 2012

لقد أصبح التعلم المنظم ذاتياً جزءاً رئيساً للتعلم الفعال والذي يؤكد على فاعلية المتعلم ذاته   

التي يرجونها بعد ودوره في عملية التعلم وكثيٌر من الطالب اليحصلون على النتائج 

االستذكار، ليس بسبب عدم بذلهم للجهد وإنما بسبب عدم قدرتهم على إدارة وقتهم 

 واالستذكار بطريقة فعالة.

ً إال أنها تشترك في عدة  وعلى الرغم من اختالف النماذج النظرية للتعلم المنظم ذاتيا

ط والبنائي فكل في خمسة افتراضات: منها االفتراض النش Pintrichافتراضات لخصها 

النماذج تنظر إلى المتعلمين كمشاركين نشطين في بناء المعاني واألهداف واالستراتيجيات، 

ً افتراض إمكانية التحكم: بمعنى أن  وليسوا مجرد متلقين سلبيين للمعلومات. وأيضا

المتعلمين بمقدورهم مراقبة والتحكم في عملياتهم المعرفية ودافعيتهم وسلوكهم، مع أخذ 

بدأ الفروق الفردية بين المتعلمين في الحسبان.  ومن هذه االفتراضات أن نماذج التنظيم م

ً يمر بأربعة مراحل تشمل: التخطيط ووضع الهدف  الذاتي تفترض أن التعلم المنظم ذاتيا

وعملية المراقبة وتحكم المتعلم في تنظيم مختلف مظاهر الذات، وأخيراً مختلف أنواع 

 (2003الت حول الذات والمهمة والسياق. )كامل، االستجابات والتأم

وفي الوقت ذاته يعتبر االنهماك في عملية التعلم من أهم القضايا التربوية في القرن الحادي 

مما أدى إلى تزايد اهتمام الباحثين  ((Witkowski&Cornel, 2015والعشرين 

( كأهم Henrie et al., 2015والمربين وواضعي السياسة التعليمية بانهماك الطلبة )

الحلول لمواجهة مشكالت انخفاض التحصيل والملل والتسرب العالي لدى الطالب 
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(Fredricks et al., 2004)فقد كشفت العديد من الدراسات مثل دراسة . (Crosone, 

Johnson, & Elder, 2004) و (Pike, Smart, & Ethington,2012 ،)

 (Saeki & Quirk, 2014) (، وSarwar & Ashrafi, 2014(، و)Lee,2014و)

ً بكثير من المتغيرات مثل األداء األكاديمي العالي، وانخفاض  ارتباط االنهماك إيجابا

 المشكالت النفسية واالجتماعية، وتحسين المخرجات التعليمية واالنضباط الصفي.

لوجداني ويتألف مفهوم انهماك الطلبة في التعلم من ثالثة أبعاد هي االنهماك السلوكي وا

فاالنهماك السلوكي يتمثل في انخراط الطلبة في مهمات التعلم، والجهد،  والمعرفي.

والمثابرة، والمشاركة في األنشطة الصفية والمحافظة على القواعد الصفية. أما االنهماك 

الوجداني فيتمثل باالتجاهات نحو األقران والمعلمين والفصل الدراسي، والمدرسة. 

في يتمثل في التنظيم الذاتي والتخطيط والتركيز على تحقيق أهداف واالنهماك المعر

. وتلعب البيئة الداعمة التي تتسم باآلمن (Rotgans & Schmidt, 2011)التعلم

واالحترام المتبادل دورا مؤثرا في تحقيق األبعاد الثالثة لالنهماك التعليمي لدى الطلبة 

(Pittaway, 2012.) 

( إلى أن هناك ثالثة (Zebke, Leach, & Butler,2011تلر كما يشير زيبك وليتش وب

عوامل متعلقة بالمعلم ومنها:) استخدام أساليب  عوامل تؤثر في تحقيق االنهماك وهي:

وتقديم التغذية الراجعة  والعمل على خلق بيئة تعليمية ممتعة، التدريس التي تناسب المتعلم،

وعوامل متعلقة بدافعية الطالب ومنها: )منح وإبداء الحماس أثناء التدريس(.  للمتعلم،

الطالب تحمل مسؤولية التعلم، وربط الموضوعات بالحياة اليومية للطالب، ومعرفة أهداف 

التعلم وكيفية تحقيقها، ومعرفة الطالب مصادر الحصول على المعلومات. وعوامل أسرية 

 تشجيع األسرة أبناءها على التعلم. ومنها:

ت تدل على انهماك الطلبة في التعلم، ومنها أنهم يظهرون سلوكا ثابتا كما أن هناك مؤشرا

مصحوبا باتجاه إيجابي في االنخراط في أنشطة التعلم، وينشئون أفعاال عند إتاحة الفرصة 

لهم، ويبذلون جهداً مكثفاً لتنفيذ مهام التعلم، ويظهرون مشاعر إيجابية عند تأدية هذه المهام 

وعلى النقيض من  .ؤل، والفضول، واالنتباه واالهتمام واالستمتاعتتضمن الحماسة والتفا

االنهماك ال يعمل الطلبة بجد في مواجهة التحديات، ويشعرون بالضجر واإلحباط والقلق 

والغضب نتيجة وجودهم في غرفة الصف والموقف التعليمي، واالنعزال عن فرص التعلم 

 (.Skinner & Belmont, 1993واالستعصاء والثورة اتجاه المعلم والمدرسة )

وعند النظر في هذه المؤشرات يتضح أنها تتوافر لدى الطالب أصحاب المستوى المرتفع  

ً في علمية التعلم من  ً وبالتالي من المتوقع أن يكونوا أكثر انهماكا من التعلم المنظم ذاتيا

ر أن ( عندما ذك2006أصحاب المستوى المنخفض وإلى هذا المعنى يُشير رشوان )

ً يختلفون في طرق فهمهم واندماجهم في التعلم بشكل كبير عن  أصحاب التعلم المنظم ذاتيا

 زمالئهم الذين لديهم صعوبات أثناء الدراسة أو أثناء تطبيق استراتيجيات التعلم بشكل فعال.
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 مشكلة الدراسة:

لب، يكون تتزايد الحاجة في الوقت الحاضر إلى إيجاد وسط تعليمي متسامح ومتقبل للطا

للطالب فيه الحرية في االختيار مع توفير التوجيه المالئم للموقف، كما يتيح لهم وضع 

قواعد ضبط السلوك والمشاركة في وضع القواعد المدرسية، وبالتالي يصبح مسؤوالً عن 

تعلمه وهذا يؤدي إلي اكتساب التالميذ التجاهات متطورة نحو المدرسة تدفعهم نحو 

خاذ قرارات الدراسة وتحمل المخاطر في سبيل التعلم، والبحث عن حلول االستقالل في ات

 (. 1995غير مألوفة للمشكالت التي تواجههم )أبو مسلم، 

كما يعتبر انهماك الطلبة في التعلم من أهم التحديات التي تواجه التربويين فقد 

% 25بلغت  أن نسبة الطلبة الذين ال يندمجون في عملية التعلم (Willms,2003)أشار

 %. 66إلى أن النسبة تصل إلى أكثر من  (Cothran & Ennis, 2000)بينما أشارا 

ولذلك يجب على التربويين السعي المستمر لمعرفة االستراتيجيات التي تساعد الطلبة    

(. فعلى Parsons & Taylor, 2011على االنهماك في التعلم داخل وخارج الصف )

لدافعية للطلبة، من خالل إشراكهم في إعداد وتهيئة األهداف سبيل المثال يُعد توفير ا

التعليمية، وزيادة الجهد، وتوفير الشرح الالزم لتحقيق النجاح أحد العوامل المؤثرة في 

ً والذي 2012تحقيق االنهماك )بلوم،  م(. ومن هنا يعتقد الباحثان أن التعلم المنظم ذاتيا

استراتيجيات أساسية يمكن اإلفادة منها في زيادة  يجعل المتعلم مسؤوالً عن تعلمه يتضمن

 مستوى انهماك الطلبة في التعلم.

 ومن هنا تأتي هذه الدراسة محاولة لإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي:

ما القدرة التنبؤية للتعلم المنظم ذاتياً في االنهماك في التعلم لدى طالب المرحلة الثانوية 

 في مدينة حائل؟

  لدراسة:تساؤالت ا

مامستوى امتالك مكونات التعلم المنظم ذاتياً لدى طالب المرحلة الثانوية في مدينة  -1

 حائل؟

 مامستوى االنهماك في التعلم لدى طالب المرحلة الثانوية في مدينة حائل؟ -2

ماالعالقة بين مكونات التعلم المنظم ذاتياً و االنهماك في التعلم لدى طالب المرحلة  -3

 نة حائل؟الثانوية في مدي

ً في االنهماك في التعلم لدى طالب  -4 ماالقدرة التنبؤية لمكونات التعلم المنظم ذاتيا

 المرحلة الثانوية في مدينة حائل؟

 تكمن أهمية الدراسة الحالية في النقاط التالية:أهمية الدراسة: 

 الذي تناول هذين المتغيرين معاً. -على حد علم الباحث –يُعد البحث األول عربياً  -1

يتناول هذا البحث متغيرات حيوية حيث يتوقع أن يستفيد من نتائجه القائمين على  -2

 العمل في المجال التربوي الميداني من معلمين ومديري المدارس والمشرفين.
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يمكن أن تسهم نتائج الدراسة الحالية في وضع تصور لبرامج تدريبية مستندة إلى  -3

 هماك في التعلم.مكونات التعلم المنظم ذاتياً لتنمية االن

يُتوقع أن تفتح الدراسة مجاالً لبدء أبحاث ودراسات جديدة مرتبطة بالمتغيرات الحالية  -4

 ومدى تأثيرها في المتغيرات النفسية والتربوية والتعليمية.

 تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية:أهداف الدراسة:   

الثانوية في مدينة حائل لمكونات التعلم المنظم تحديد مستوى امتالك طالب المرحلة  -1

 ذاتياً.

 تحديد مستوى االنهماك في التعلم لدى طالب المرحلة الثانوية في مدينة حائل. -2

الكشف عن طبيعة العالقة بين التعلم المنظم ذاتيا واالنهماك في التعلم لدى طالب  -3

 المرحلة الثانوية.

ً في االنهماك في التعلم لدى الكشف عن القدرة التنبؤية لمكونات التع -4 لم المنظم ذاتيا

 طالب المرحلة الثانوية في مدينة حائل.

 مصطلحات الدراسة:

التعلم المنظم ذاتياً: هو قدرة الطالب على وضع األهداف والتخطيط لعملية التعلم. )الجراح، 

2010 ) 

الصف من الناحية  االنهماك في التعلم: هو توجه الطلبة نحو العملية التعليمية داخل غرفة

السلوكية والمعرفية والوجدانية والتزامه الذاتي بالمشاركة في أنشطة التعلم وذلك لتحقيق 

(. ويُعرف إجرائياً في هذه الدراسة بأنه الدرجة التي 2016األهداف المخطط لها )العنزي، 

 يحصل عليها الطالب على مقياس االنهماك في التعلم المستخدم في الدراسة.

 الدراسة: حدود

تتحدد الدراسة الحالية بموضوعاتها وهي التعلم المنظم ذاتياً وعالقته باالنهماك في التعلم 

لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية في مدينة حائل والذين يدرسون في الفصل الثاني من 

 هـ.1436/1437العام الدراسي 

 منهج الدراسة: 

 الرتباطي لمالئمته لطبيعة المشكلة ومتغيراتها.استخدم في هذه الدراسة المنهج الوصفي ا

 عينة الدراسة:

طالباً من طالب المرحلة الثانوية في الفصل الثاني من العام  118تكونت عينة الدراسة من 

هـ من الصفوف األول والثاني والثالث الثانوي تم اختيارهم 1436/1437الدراسي 

 بالطريقة العشوائية.

 أدوات الدراسة:

 مقياس التعلم المنظم ذاتياً:أوالً/ 
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ً والذي أعده )  ( وعدله على البيئة Purdieاستخدم الباحثان مقياس التعلم المنظم ذاتيا

( على تقنينه على البيئة 2015( كما عمل القضاة والعسيري )2007العربية أحمد )

فقرة  28السعودية في دراستهما على طلبة جامعة الملك سعود، ويتكون المقياس من 

(، واالحتفاظ 7-1موزعة على أربعة أبعاد هي: وضع الهدف والتخطيط وفقراته من )

(، وطلب 21-15(، والتسميع والحفظ وفقراته )14-8بالسجالت والمراقبة وفقراته )

 (28-22المساعدة االجتماعية وفقراته )

تم حساب الثبات لبنود المقياس وللدرجة الكلية  للمقياس بطريقة معامل الفا    ثبات المقياس:

( على 0.847( و)0.768( و)0.833( و)0.777(و) 0.821كرونباخ وبلغت القيم )

التوالي، كما تم حساب بطريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان بروان وبلغت 

 ( على التوالي.0.825( و)0.691( و)0.720( و)0.712القيم )

:  قام الباحثين بالتحقق من الصدق العاملي للمقياس حيث تم إجراء التحليل صدق المقياس

( طالبا بطريقة المكونات 50العاملي  لجوانب المقياس بعد تطبيقه على عينة قوامها )

  األساسية بتدوير فاريماكس وكشفت نتائج التحليل  العاملي عن وجود أربعة جوانب حيث

(. كما تم ايضا حساب 3.724% وبجذر كامن )  74.84كونت عامال واحدا بنسبة تباين 

معامل ارتباط كل بعد بالبعد اآلخر وبالدرجة الكلية للمقياس، وقد تراوحت هذه القيم بين 

 (.0.01( وجميعها دالة احصائية عند مستوى )893 - 452)

( 5ليكرت الخماسي حيث تعطى ): تم تصميم المقياس وفقا لتدريج تصحيح المقياس

( درجات لغير متأكد، و)دجتين( لغير 3( درجات لموافق، و)4درجات لموافق بشدة، و)

( 35-7موافق ، و)درجة(واحد لغير موافق بشدة. وبذلك تنحصر درجات كل بعد مابين )

الل درجة. ويتم الحكم على مستوى التعلم المنظم ذاتيا على كل بعد من أبعاد المقياس من خ

م( ودراسة القضاة 2010المتوسطات الحسابية حسب المعيار الذي اتبعته دراسة  الجراح)

( مستوى منخفض، 2.33-1م( وذلك وفق اآلتي: الدرجات من )2015والعسيري)

 ( مستوى مرتفع.5-3.68( مستوى متوسط، الدرجات من )3.67-2.34الدرجات من )

 ثانياً/ مقياس االنهماك في التعلم: 

م ( حيث قام 2016م الباحثان مقياس االنهماك في التعلم والذي أعده العنزي )استخد

( كما قام بحساب معامل 0.849بحساب الثبات من خالل معامل الفا كرونباخ والذي بلغ )

(.أما 0.880-0.62ارتباط كل بعد بالبعد اآلخر والدرجة الكلية للمقياس وقد تراوحت بين )

ل عرض المقياس في صورته األولية على محكمين في علم الصدق فقد تم حسابه من خال

النفس واقترحوا بعض التعديالت ،كما اجرى الباحث تحليال عامليا لجوانب المقياس والذي 

( فقرة موزعة على 18%(. ويتكون المقياس من )68.81كونت عامال واحد بنسبة تباين )

(، 18-17-16-13-10-7-4-1ثالثة أبعاد هي: االنهماك السلوكي  وفقراته هي)
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-3(، واالنهماك الوجداني وفقراته هي )14-11-8-5-2واالنهماك المعرفي وفقراته هي)

 (. أما العبارات االيجابية فهي: 6-9-12-15

 ( والعبارات السلبية هي: 17،15،14،12،11،10،9،8،7،6،4،3،2،1)

(18،161،13،5    .) 

وللدرجة الكلية  للمقياس بطريقة معامل الفا : تم حساب الثبات لبنود المقياس ثبات المقياس

( على التوالي، كما تم 0.698( و)0.679( و)0.520( و)0.617كرونباخ وبلغت القيم )

( 0.546حساب بطريقة التجزئة النصفية باستخدام معادلة سبيرمان بروان وبلغت القيم )

  ( على التوالي.0.617( و)0.575و)

لتحقق من الصدق العاملي للمقياس حيث تم إجراء التحليل : قام الباحثين باصدق المقياس 

( طالبا بطريقة المكونات 50العاملي  لجوانب المقياس بعد تطبيقه على عينة قوامها )

األساسية بتدوير فاريماكس وكشفت نتائج التحليل  العاملي عن وجود ثالثة جوانب حيث  

يضا حساب معامل ارتباط كل بعد % . كما تم ا 63.74كونت عامال واحدا بنسبة تباين 

( وجميعها 851 - 370بالبعد اآلخر وبالدرجة الكلية للمقياس، وقد تراوحت هذه القيم بين)

 (.0.01دالة احصائية عند مستوى )

( 5:  تم تصميم المقياس وفقا لتدريج ليكرت الخماسي حيث تعطى )تصحيح المقياس

درجات لمتردد، و)درجتين( لغير  (3( درجات لموافق، و)4درجات لموافق بشدة، و)

( درجة. 35-7موافق، و)درجة( لغير موافق بشدة. وبذلك تنحصر درجات كل بعد مابين )

ويتم الحكم على مستوى التعلم المنظم ذاتيا على كل بعد من أبعاد المقياس من خالل 

( مستوى 2.33-1المتوسطات الحسابية حسب المعيار الذي اآلتي: الدرجات من )

( مستوى 5-3.68( مستوى متوسط، الدرجات من )3.67-2.34ض، الدرجات من )منخف

 مرتفع.

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

ما مستوى امتالك طالب المرحلة الثانوية بحائل لمكونات  النتائج المتعلقة بالسؤال األول:

 التعلم المنظم ذاتيا؟

نحرافات المعيارية الستجابات لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واال

 (1العينة على جميع أبعاد مقياس التعلم المنظم ذاتيا كما هو موضحاً في الجدول رقم )

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة على جميع أبعاد 1جدول )

 مقياس التعلم المنظم ذاتيا
رقم 

 البعد
 البعد

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

مستوى 

 االمتالك
 الترتيب

 الثالث متوسط 4.79 24.14 وضع الهدف والتخطيط 1

2 
االحتفاظ بالسجالت 

 والمراقبة
 الرابع متوسط 5.45 21.40
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 األول مرتفع 5.09 26.82 التسميع والحفظ 3

4 
طلب المساعدة 

 االجتماعية
 الثاني متوسط 6.24 25.39

( أن  مكون )التسميع والحفظ( أتى في المرتبة األولى ضمن 1يتضح من الجدول رقم )  

مكونات  التعلم المنظم ذاتيا لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة حائل حيث بلغ متوسطه 

( ويعتبر مرتفع المستوى، وهذا يتفق مع 5.05(، وانحرافه  المعياري )26.82الحسابي )

( لدى طالب المرحلة الجامعية. ويعتقد الباحثين أن 2010الجراح، ماتوصلت إليه دراسة )

ذلك يعود إلى أساليب التدريس والتقويم التقليدية التي يمارسها المعلمون والتي تعتمد على 

الحفظ واسترجاع المعلومات دون العمل على تطبيقها وتحليلها وتركيبها. وأتى مكون 

ة الثانية ضمن مكونات التعلم المنظم ذاتيا لدى )طلب المساعدة االجتماعية( في المرتب

(، وانحرافه 25.39طالب المرحلة الثانوية بمدينة حائل حيث بلغ متوسطه الحسابي )

( ويعتبر متوسط المستوى. وهذا يعني أن الطلبة يعتمدون كثيرا على 6.24المعياري )

ن وقد يعود ذلك اآلخرين في طلب المساعدة وخاصة في ظل أنتشار المدرسين الخصوصيي

إلى كثرة الغياب عن الدراسة والتسويف االكاديمي ومن ثم يأتي متأخرا يطلب المساعدة من 

اآلخرين مثل االصدقاء والمدرسين الخصوصيين. أما مكون )وضع الهدف والتخطيط( أتى 

 في المرتبة الثالثة ضمن مكونات  التعلم المنظم ذاتيا لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة

( ويعتبر متوسط 4.79(، وانحرافه  المعياري )24.14حائل حيث بلغ متوسطه الحسابي )

المستوى. وهذا يعني أن الطلبة لديهم مشكالت في التخطيط لكيفية الوصول إلى تحقيق 

األهداف كما أتضح من استجابتهم على بنود هذا البعد أن لديهم التسويف األكاديمي. ويعتقد 

ود إلى طبيعة أساليب التدريس التي يمارسها المعلمون من حيث كونها الباحثين أن ذلك يع

تعتمد على المعلم من حيث التخطيط والتنفيذ مع عدم وجود تكليفات تعتمد على البحث 

والتقصي.  كما يتضح من الجدول السابق أن  مكون )االحتفاظ بالسجالت والمراقبة( أتى 

المنظم ذاتيا لدى طالب المرحلة الثانوية بمدينة  في المرتبة الرابعة ضمن مكونات  التعلم

( ويعتبر متوسط 5.45(، وانحرافه  المعياري )24.14حائل حيث بلغ متوسطه الحسابي)

المستوى. وهذا يعني أن الطلبة اليعبأون كثيرا في تدوين الدروس والنقاط الهامة الواردة 

ى اعتماد الطلبة على الملخصات في الحصة الدراسية حيث يعتقد الباحثين أن ذلك يعود إل

الجاهزة واالعتماد على زمالئهم األكثر حرصا على تدوين النقاط الهامة أو التسويف 

االكاديمي ومن ثم االعتماد على المدرسين الخصوصيين وهذا النتيجة تتسق مع نتيجة 

ذه مستوى مكون)طلب  المساعدة االجتماعية( والذي أتى في المرتبة الثانية. وتتفق ه

 (.2015النتيجة جزئيا مع دراسة )القضاة والعسيري،

النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:  ما مستوى االنهماك في التعلم لدى طالب المرحلة  

 الثانوية بحائل ؟
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لإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات 

 (2التعلم المنظم ذاتيا كما هو موضحا في الجدول رقم ) العينة على جميع أبعاد مقياس

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات العينة على جميع أبعاد 2جدول ) 

 مقياس االنهماك في التعلم
رقم 

 البعد
 البعد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

مستوى 

 االمتالك
 الترتيب

 األول متوسط 5.29 29.03 االنهماك السلوكي 1

 الثاني متوسط 3.97 15.95 االنهماك المعرفي 2

 الثالث متوسط 4.00 15.33 االنهماك الوجداني 3

( أن  بعد )االنهماك السلوكي( أتى في المرتبة األولى لدى 2يتضح من الجدول رقم )    

(، وانحرافه  29.03الحسابي) طالب المرحلة الثانوية بمدينة  حائل حيث بلغ متوسطه

( ويعتبر متوسط المستوى. حيث كشفت استجابات أفراد العينة على بنود 5.25المعياري )

هذا الجانب أنهم يتبعون التعليمات الصفية ويثابرون في حل المهمات التعليمية والمشاركة 

النسبة باألنشطة الصفية  وأنهم يحرصون على الخروج من الصف بمستوى متوسط. أما ب

لالنهماك المعرفي فقد أتى في المرتبة الثانية وبمستوى متوسط حيث بلغ متوسطه الحسابي 

( كما كشفت استجابات أفراد العينة على بنود هذا 3.97( وانحرافه المعياري )15.95)

الجانب بأنهم يعانون من الشرود الذهني في الصف ويركزون في االنشطة الصفية 

مهمات التعليمية بمستوى متوسط. وأخيراً أتى االنهماك الوجداني في ويجتهدون في تنفيذ ال

( وانحرافه المعياري 15.33المرتبة األخيرة بمستوى متوسط حيث بلغ متوسطة الحسابي )

(. ومن خالل النظر إلى استجابات أفراد العينة على بنود هذا الجانب نجد أن بند 4.00)

ط إال أن الشعور بالسعادة داخل الصف وتمني االحترام بين الطالب جاء بمستوى متوس

البقاء داخل الصف ألكثر وقت ممكن جاء بمستوى منخفض حيث بلغ متوسطهما الحسابي 

( على التوالي. ويعتقد الباحثان أن 1.36( و)1.42( وانحراف معياري )1.84( و)2.30)

ة المتنوعة وكذلك ذلك يعود إلى عدم وجود بيئة مدرسية جاذبة من حيث االساليب التدريسي

إلى طبيعة الخبرات التي تقدم للطلبة وعدم االحساس بأهميتها وكذلك إلى عدم خلق بيئة 

تنافسية بين الطلبة من مشاريع بحثية وجوائز ومسابقات علمية وأشراك الطلبة في تحديد 

ليب الخبرات التي يحتاجون تعلمها .كما أن هناك عوامل ذاتية تتعلق بالطالب نفسه مثل أسا

 (.2013العزو وتقدير الذات. وتتفق هذه النتيجة جزئيا مع نتيجة دراسة )الزعبي، 

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: هل توجد عالقة بين التعلم المنظم ذاتيا واالنهماك في  

 التعلم لدى طالب المرحلة الثانوية؟

التعلم المنظم ذاتيا  لإلجابة على هذا السؤال  تم حساب معامالت االرتباط بين مقياس

وأبعاده من جهة ومقياس االنهماك في التعلم وجوانبه من جهة أخرى وذلك باستخدام معامل 

 (.3االرتباط بيرسون وذلك كما في الجدول )



 Doi: 10.33850/ejev.2020.101831 خالد بن أمحد الغامدي
 

 

150 

ً وأبعاد االنهماك في 3جدول ) ( معامالت االرتباط بين محاور مقياس التعلم المنظم ذاتيا

 التعلم

 العالقة االرتباطية
اك االنهم

 السلوكي

االنهماك 

 المعرفي

االنهماك 

 االنفعالي
 المقياس الكلي

 **0.501 **0.418 **0.427 **0.431 وضع  الهدف والتخطيط

االحتفاظ بالسجالت 

 والمراقبة
0.509** 0.499** 0.371** 0.546** 

 **0.443 **0.319 **0.423 **0.385 التسميع والحفظ

طلب المساعدة 

 االجتماعية
0.591** 0.473** 0.467** 0.610** 

 **0.637 **0.477 **0.550 **0.585 المقياس الكلي

( وجود معامالت ارتباط موجبة ودالة إحصائيا عند مستوى 3يتضح من الجدول رقم ) 

( بين مقياس التعلم المنظم ذاتيا وإبعاده من جهة وبين مقياس االنهماك في 0.01الداللة )

التعلم وأبعاده من جهة أخرى. وهذا يعني أنه كلما أمتلك الطالب لمكونات التعلم المنظم 

التخطيط، واالحتفاظ بالسجالت والمراقبة، والتسميع والحفظ، وطلب ذاتيا )وضع الهدف و

المساعدة االجتماعية(، كلما أدى ذلك إلى انهماكه في التعلم من الناحية السلوكية والمعرفية 

والوجدانية. فمن الجدول السابق نستنتج أنه كلما ازدادت مهارات التعلم المنظم ذاتيا لدى 

(.ويفسر 0.64ما أدى ذلك إلى انهماكهم في التعلم بمقدار)طالب المرحلة الثانوية كل

الباحثان ذلك بأن مكونات التعلم المنظم ذاتيا في جوهرها عبارة عن انهماك وانخراط في 

التعلم فالطالب الذي يضع لنفسه أهداف تعليمية  ويخطط لها ويثابر في تحقيقها ويحتفظ 

ماتعلمه ويطلب المساعدة من المعلم  بسجالته ويراقب مدى تقدمه في تحقيقها  ويكرر

وزمالؤه سيجد نفسه منهمكا في التعلم من الناحية السلوكية والمعرفية والوجدانية حيث يتبع 

االنظمة والقوانين ويشارك في العملية التعلمية ويستمتع بها ويركز في األنشطة وتتكون 

متع بوجوده بالصف لتحقيق لديه االتجاهات االيجابية نحو المدرسة والبيئة الصفية ويست

( عندما ذكر أن 2006األهداف التي يسعى اليها وهذا يتفق مع ما أشار اليه رشوان )

ً يختلفون في طرق فهمهم واندماجهم في التعلم بشكل كبير عن  أصحاب التعلم المنظم ذاتيا

بشكل فعال. زمالئهم الذين لديهم صعوبات أثناء الدراسة أو أثناء تطبيق استراتيجيات التعلم 

( بأن الطالب الذين 2015كما تتفق هذه النتيجة مع ما أشار اليه القضاة والعسيري )

يمتلكون مكونات التعلم المنظم ذاتيا يتسمون بالتركيز العقلي والمثابرة والقدرة على انجاز 

تمتاع المهمات بالشكل المحدد والشعور بالراحة واالستمتاع أثناء اداء المهام التعليمية واالس

بالتفاعل مع اآلخرين. وتتفق هذه النتيجة جزئيا مع بعض الدراسات التي تناولت بشكل غير 

مباشر العالقة بين التعلم المنظم ذاتيا ومتغيرات مرتبطة باالنهماك في التعلم مثل متغير 

 (، ومتغير الدافعية كما في دراسة 2015الدافعية العقلية كما في دراسة )القضاة والعسيري، 

(Tanriseven & Dilmac, 2013.) 
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نتيجة السؤال الرابع: ما القدرة التنبؤية للتعلم المنظم ذاتيا لألنهماك في التعلم لدى طالب 

 المرحلة الثانوية؟

لإلجابة على هذا السؤال تم إجراء تحليل االنحدار الخطي المتعدد كما هو موضحا في 

 (4الجدول )

 التعلم المنظم ذاتيا باالنهماك في التعلم ( القدرة التنبؤية لمكونات4جدول )

أسلوب 

إدخال 

 المتغيرات

المتنبأ 

 به
 المتغيرات المتنبئة

 األوزان الالمعيارية
األوزان 

 ت المعيارية

 المحسوبة

الداللة 

 االحصائية
B 

الخطأ 

 المعياري
Beta 

S
te

p
w

is
e

 

لم
تع

 ال
ي

 ف
ك

ما
نه

ال
ا

 

 0.000 6.196  4.665 28.906 ثابت االنحدار

طلب المساعدة 

 االجتماعية
0.799 0.223 0.442 3.585 0.001 

االحتفاظ بالسجالت 

 والمراقبة
0.520 0.255 0.251 2.035 0.046 

لبعد ) طلب المساعدة االجتماعية( باالنهماك في  ( وجود قدرة تنبؤية4يتضح من الجدول )

% من التباين في مستوى االنهماك في التعلم 44التعلم حيث فسر هذا الجانب 

( ،كما يتضح وجود قدرة تنبؤية لبعد )االحتفاظ بالسجالت والمراقبة( 3.585)ت=

 التعلم.% من التباين في االنهماك في 25باالنهماك في التعلم حيث فسر هذا الجانب 

 ونستخلص من هذه النتائج معادلة تحليل االنحدار المتعدد اآلتية:

)االحتفاظ بالسجالت والمراقبة( +  0.520)طلب المساعدة االجتماعية( +  0.799االنهماك في التعلم = 
28.906 

ويفسرا الباحثين هذه النتيجة من أن الطالب الذي يطلب المساعدة من اآلخرين كالمعلم  

الطالب ويحتفظ بسجالته ويراقب مدى تقدمه في التعلم فأن ذلك ينعكس على  وزمالؤه

مستوى انهماكه في التعلم والمحافظة على االنضباط الصفي والتركيز مع المعلم 

 واالستمتاع بالتعلم والشعور واالتجاه االيجابي نحو المدرسة وعناصرها.

 االستنتاجات :

 حو اآلتي:يمكن تلخيص أهم نتائج البحث على الن 

مستوى امتالك طالب المرحلة الثانوية لمكونات التعلم المنظم ذاتيا )وضع الهدف  -

والتخطيط ،واالحنفاظ بالسجالت والمراقبة ، وطلب المساعدة االجتماعية (جاءت بمستوى 

 متوسط فيما عدا مكون)التسميع والحفظ( فقد جاء بمستوى مرتفع.

)السلوكي، والمعرفي، والوجداني( لدى طالب المرحلة مستوى االنهماك في التعلم  -

 الثانوية جاء بمستوى متوسط.
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وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيا بين التعلم المنظم ذاتيا وابعاده من جهة وبين  -

 االنهماك في التعلم وابعاده من جهة أخرى.

ثانوية من خالل بعدي)طلب إمكانية التنبؤ باالنهماك في التعلم لدى طالب المرحلة ال -

 المساعدة االجتماعية، واالحتفاظ بالسجالت والمراقبة(.

 التوصيات:

 في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثين بما يلي: -

ً سواء من خالل  - تدريب وتشجيع الطالب على ممارسة استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا

 برامج مخصصة أو أثناء تقديم المقررات الدراسية.

إجراء دراسات على عينات أكبر تشمل الجنسين وتكون من مناطق جغرافية مختلفة  -

 للكشف عن المزيد من العالقات بين متغيرات الدراسة.

إجراء دراسات على متغيري الدراسة والكشف عن قدرتهما التنبؤية في التحصيل  -

 الدراسي.
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