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فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا كمن�ئ
ً

ات بالتحصيل 

  .-ادي*( لدى طالب ا#"امعة
/ل  ودمحم جمال الدين إبرا1يم ز

1ر -قسم الA@ة النفسية ب=لية ال>;بية بن:ن بالقا1رة   ز جامعة .

  MohamedZewail208@azhar.edu.eg  : اإللكترونيالبريد 

   :مستخلص البحث

اسة إ
	 بحث �دفت التعلم املنظم ذاتيا فاعلية الذات التكنولوجية والعالقة ب�ن  رالد
ً

بالتحصيل -,ادي() من خالل  ام;انية  الت9بؤ ، ومدىلدى طالب ا12امعةوالتحصيل -,ادي() 

فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا، و
ً

اسة  طالبا ب;لية الFGبية ) 278(ر@لغت عينة الد
ً

�ر، بمتوسط عمر يبن�ن بالقا�رة، جامعة - عاما، ) 21,25( ز
ً

، )0,44( يوانحراف معيار

ترجمة ( Miltiadou & Yu, 2000واستخدم الباحث مقياس فاعلية الذات التكنولوجية إعداد 

، ومقياس التعلم املنظم ذاتيا)الباحث
ً

جات )ترجمة الباحث(  et al, Barnard.,2009إعداد   ر، ود

اسي�ن -و والثاjي لقياس التحصيل -,ادي() لالطالب mn الفصل�ن الد اسة ر ر، و@ي9ت نتائج الد

تباطية دالة إحصائيا ب�ن فاعلية الذات التكنولوجية و,ل من التعلم املنظم ذاتيا وجود  عالقة ا
ً ً

ر

تباطية دالة إحصائيا ب�ن التعلم املنظم ذاتيا  والتحصيل -,ادي()، كما وجدت عالقة ا
ً ً

ر

اسة، و أظuرت النتائج أيضا أ والتحصيل -,ادي() لدى عينة الد
َ

بالتحصيل  الت9بؤنھ يمكن ر

-,ادي() من خالل فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا
ً

     . 

فاعلية الذات التكنولوجية، التعلم املنظم ذاتيا، ا: املفتاحية ال=لمات
ً

  .لتحصيل -,ادي()
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Technological self-efficacy and self-regulated learning as 
predictors of academic achievement among   

university students   

Mohamed Gamal Al-Deen Ebrahim Zewail  

Department of Mental Health, Faculty of Education for Boys in 

Cairo, Al-Azhar University.  

Email:  MohamedZewail.208@azhar.edu.eg                                                                 

Abstract: 

     The study aimed to examine the relationship between technological 

self-efficacy, self-regulated learning and academic achievement 

among university students, and the extent to which academic 

achievement can be predicted through technological self-efficacy and 

self-regulated learning, the study sample consisted of (278) Students 

from Faculty of Education for Boys in Cairo, Al-Azhar University, 

with a mean age (21,25), and a standard deviation (0,44). the 

researcher used technological self-efficacy scale Prepared by 

Miltiadou & Yu, 2000 (translated by the researcher), self- regulated 

learning scale Prepared by Barnard, et al.,2009 (translated by the 

researcher) and grades of students in the first and second terms to 

measure academic achievement, results indicated that there was a 
statistically significant correlation between technological self-efficacy 

and both self-regulated learning and academic achievement, and there 
was a statistically significant correlation between self-regulated 

learning and academic achievement among the study sample, results 
also showed that academic achievement can be predicted through 

technological self-efficacy and self- regulated learning. 

Keywords: Technological self-efficacy, self-regulated learning, 

academic achievement. 
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:مقدمة  

 فيھ أن تكنولوجيا املعلومات و�تصاالت تدخل اليوم mn جميع مجاالت ا2{ياة، ال شكمما 
ُوإن ,ان تأث��Fا يزداد كث�Fا mn مجال التعليم، حيث ظuر التعلم ع�F �نFGنت أو كما �عرف باسم  ً

قعة �نFGنت ُالتعلم عن �عد أو التعلم املدمج  ربال�Gامن مع ان�شار �نFGنت �ش;ل كب�F، إذ بدأت  ٍ ِ
دياد �1م قواعد البيانات واملعلومات، وmn السنوات -خ�Fة بدأت العديد من  �جيا با ِباال�ساع تد ز ًر

د ع�F �نFGنت لتقديم ا�{تو التعلي() للطالب ىاملؤسسات التعليمية mn �ستفادة من املوا  .ر

لب mn التعلم ع�F �نFGنت إ
	 الوصو لتقنيات مناسبة من أجل تحقيق النجاح و�حتاج الطال
مة  اس��م، و�ذا �ستعداد التكنولو�m يتضمن الوصو واستخدام -جuزة وال�Fامج الال زmn د لر
 mn أن ي;و الطالب جا�زا من الناحية التكنولوجية للمشاركة mًلتحقيق أ�داف التعلم، و�9ب� ن

�س التعلم ع�F �ن رFGنت، حيث إن استخدام التقنيات ا��تلفة وخاصة تقنيات الكمبيوتر mn التد
   (McGhee, 2010,35).ًأصبح جزءا ال يتجزأ من العملية التعليمية    

 Bandura و�عت�F فاعلية الذات من املفا�يم املuمة mn علم النفس ا2{ديث، فقد أشار إل¦�ا 
اتھ لينجز سلو,ا معينا أو مجموعة تحت اسم توقعات فاعلية الذات أو معتق دات الفرد عن قد

ً ً
ر

اتھ  اك املعرmn لقد رمن السلوكيات، كما أو»ª أن معتقدات ال©�ص تظuر من خالل �د ر
  ).Bandura, 1982,122(ال©�صية، وخ�Fاتھ املتعددة املباشرة وغ�F املباشرة 

 نظر�تھ إال أن فاعلية الذات  قد تحدث عن فاعلية الذات العامة عندما وضعBandura   وإن ,ان 
اس��ا فuناك من  رتنوعت و�عددت �عد ذلك تبعا لتوجuات الباحث�ن وا�1االت ال¯) يقومو بد ن

ً

، )2004العزب ،(، وفاعلية الذات -,اديمية )Bandura, 1986(لتناو فاعلية الذات العامة 
-Technological Self) ة، وفاعلية الذات التكنولوجي)2011ز,ي،(وفاعلية الذات �جتماعية 

efficacy) (Miltiadou & Yu, 2000).  

و�ش�F فاعلية الذات التكنولوجية إ
	 مستو�ات ثقة الطالب بالتقنيات املطلو@ة للتفاعل  
واملشاركة mn التعلم ع�F �نFGنت، مثل التنقل ع�F �نFGنت، والتفاعل امل�Gامن وغ�F امل�Gامن، 

، وتحميل وت�¹يل امللفات، و�ذه املuام تختلف عن مuام الكمبيوتر واستخدام ال�Fيد �لكFGوjي
  .(Puzziferro, 2008,7) العامة

و�عد فاعلية الذات التكنولوجية مuمة mn فuم التحصيل -,ادي() mn التعلم ع�F �نFGنت، 
ا½�م mn استخدام الكمبيوتر من املر¼ª أن ي;و أد نفالطالب الذين لد¾�م ثقة قو�ة mn مuا اؤ�م ر

لأفضل mn التعلم ع�F �نFGنت، ونظرا لدخو التكنولوجيا اليوم mn جميع جوانب ا2{ياة فمن 
ً

ناملتوقع أن ي;و �عض الطالب لد¾�م كفاءة من الناحية التكنولوجية وال¯) تنعكس عÀ	 تحصل¦�م 
اÄÅ) �ش;ل جيد، والبعض Ãخر لÂس لد¾�م الكفاءة mn استخدام التكنولوجيا ومن ثم  ٍالد قد ر

 (Æش;ل سل� (ÄÅا ٍتؤثر عÀ	 تحصيلuم الد  .(McCoy, 2010, 1614)ر

يومع تزايد استخدام التكنولوجيا mn ا�1ال الFGبو مثل التعلم عن �عد، و@Âئات التعلم 
ادت  س ع�F �نFGنت  اسية ال¯) تد ات الد ة با2{اسوب، و@رامج التعليم املفتوح، واملقر زاملعز ر ر ر ز

أ�مية التعلم املنظم ذاتيا
ً

، Self-Regulated Learning فأصبح أمرا يفرضھ الواقع وتحدده
ً

املعطيات ا2{ياتية املتعددة والذي ترتب عليھ اعتماد املتعلم عÀ	 ذاتھ mn التعلم وحل مشكالتھ 
وتحس�ن دافعيتھ للتعلم، وقد أصبح لدى �jسان كميات �ائلة من املعلومات ال يمكن ألي فرد 

ا ٍتھ، ولذا بدأ ��تمام ينصب عÀ	 دو فعال وjشط للمتعلم، يمكن لھ رأن يلم �Ìا مuما ,انت قد ٍ ٍر
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من خاللھ معا12ة �ذه املعلومات وتنظيمuا، و�مكنھ من اسFGجاعuا وفuمuا من خالل تنظيم 
  ).27-26، 2017ا2{سÂنان، (التعلم وتنظيم الذات ولÂس مجرد التلقي السلÆ) للمعلومات 

 ª«وقد أو(Ejubović & Puška, 2019, 347) نت ي;و املتعلمFGن� Fمجال التعلم ع� mn ن أنھ
ل �ش;ل ,امل عن �علمھ، فيقوم �عمليات التخطيط والتنظيم واملراقبة وتقييم التعلم،  و�و املسؤ
والتعلم املنظم ذاتيا يتضمن املشاركة ال9شطة املستمرة والتوافق وإعادة التوافق مع اسFGاتيجيات 

ً

  . التعلم ا��تلفة

�F أدبيات التعلم عن �عـد إ
ـ	 أ�ميـة ,ـل مـن فاعليـة الـذات التكنولوجيـة وتنظـيم كما �ش
ســـة اســـFGاتيجيات �علـــم  رالـــذات للطالـــب، ففـــي بÂئـــة الـــتعلم ع�ـــF �نFGنـــت يجـــب عÀـــ	 املتعلمـــ�ن مما
ات  ة فقــط أن يتمتــع املتعلمــو بمuــا رمــستقلة nــm غيــاب الوجــود املــادي للمعلــم، فلــÂس مــن الــضر نر و

وا تكنولوجيــة معينـــة ات، ولكـــن يجــب علـــ¦�م أيــضا أن يقـــر ر و�;ــو لـــد¾�م ثقــة nـــm تطبيــق �ـــذه املuــا ً ر ن
�ش;ل مستقل أي اسFGاتيجيات التعلم يمكن استخدامuا mn مختلف مuام التعلم، وتنظيم ومراقبة 

ْالوقت، وتحديد وتوظيف املصادر �ش;ل فعال
ٍ  (Puzziferro,2008,46).  

�ـادة ان�ـشار �نFGنـت �ـش;ل كب�ـF، ومع تزايد استخدام التكنولوجيـا nـm ا� 1ٍـال الFGبـو و ز ي
 mـــn اتـــھ رتطلـــب -مـــر أن ي;ـــو املـــتعلم ذا كفـــاءة مـــن الناحيـــة التكنولوجيـــة، ولديـــھ ثقـــة قو�ـــة nـــm مuا ن
 mــn ذاتــھ 	ــÀاعتمــادا ع FــÖنــت ي;ــو أكFGن� Fئــة الــتعلم ع�ــÂب mــn اســتخدام الكمبيــوتر، فــضال عــن أنــھ

ً
ن ً

اســات إ
ــ	 الــتعلم و�قــوم �عمليــات التخطــيط  ت �عــض الد روالتنظــيم واملراقبــة والتقيــيم، كمــا أشــا ر
أ�ميـة فاعليــة الــذات التكنولوجيــة والــتعلم املــنظم ذاتيــا nــm التحــصيل -,ــادي() 

ً
(2010, Jones, 

Ejubović & Puška:2019 ,McCoy:2010, Puzziferro, 2008 ) فـضال عــن وجـود عالقــة بــ�ن ،
ً

@ما �ـساعد nـm معرفـة العالقـة بـ�ن �ـذه فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم  راملنظم ذاتيا، لذا فإنھ 
ً

�ـــا nـــm التحـــصيل -,ـــادي()، ومـــدي ام;انيـــة الت9بـــؤ بالتحـــصيل -,ـــادي() مـــن خـــالل  راملتغ�ـــFات ودو
اسة ا2{الية التحقق منھ رفاعلية الذات التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا و�و ما تحاو الد ل

ً
.  

اسة  رمش=لة الد

ــــش; ـــال عÀــــــ	 اســــــتخدام نبعــــــت مــ ــــث لز�ــــــادة �قبـــ ـــة الباحــ ــــن خــــــالل مالحظـــ اســــــة مــ رلة الد
التكنولوجيـــا nــــm التعلـــيم خاصــــة nـــm الــــسنوات -خ�ـــFة، والــــذي تـــزامن معــــھ �عـــدد مــــسميات ال�ــــFامج 
التعليميـــة مثـــل التعلـــيم املـــدمج، الـــتعلم عـــن �عـــد، و@ـــرامج التعلـــيم املفتـــوح، وقـــد لـــوحظ أن �عـــض 

 التقنيات املطلو@ة للتفاعل واملشاركة mn التعلم املدمج مثل التنقل الطالب لد¾�م ثقة mn استخدام
ع�ــF �نFGنــت، واســتخدام التفاعــل املGــ�امن وغ�ــF املGــ�امن، واســتخدام ال�Fيــد �لكFGوjــي، وتحميــل 

اÜ2، و�و ما يطلـق عليـھ مـصطªÛ فاعليـة الـذات التكنولوجيـة، nـm حـ�ن أن الـبعض .. وت�¹يل امللفات
 �ـــذا القـــدر مـــن الثقـــة nـــm اســـتخدام �ـــذه التقنيـــات ممـــا �ـــسÞب لuـــم العديـــد مـــن مـــ�Ýم لـــÂس لـــد¾�م

املشكالت النفسية والFGبو�ة، فضال عن ذلك فإن 
ً

تتم�� باالستقاللية، لذا ع�F �نFGنت بÂئة التعلم 
ات  @ما ي;و لھ تأث�F عÀ	 التحصيل -,ادي() للطالب، وإذا ,انت مuـا رفإن التنظيم الذا�ي للتعلم  نر

لعلم املنظم ذاتيا عامال مuما لنجاح التعلم mn الفصو التقليدية الت
ً ًً

، فمـن املتوقـع أن )وجuا لوجھ(
ـــm الـــــتعلم ع�ـــــF �نFGنــــت، ا أكÖـــــF أ�ميـــــة nــ اســـــات إ
ـــــ	 أن فاعليـــــة الـــــذات ًرتلعــــب دو ت الد روقـــــد أشـــــا  ر

 nـــm التكنولوجيــة، وتنظــيم الـــذات، وßعــض املتغ�ـــFات التجر�Þيــة للطالــب تـــرتبط مــع �عـــضuا الــبعض
سـة  (Puzziferro, 2008 )ٍجوانـب معينـة  ر، فطبيعـة الـتعلم ع�ـF �نFGنـت تفـرض عÀـ	 املتعلمـ�ن مما

ناسFGاتيجيات التعلم املستقل mn غياب ا2{ضو املادي للمعلم، وال ي9ب�m أن يتمتع املتعلمو فقط  ر
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ات، ولكــــن يجـــــب علـــــ¦�م أيـــــضا أ ـــق �ـــــذه املuـــــا ـــة معينـــــة وثقـــــة nــــm تطبيــ ات تكنولوجيــ ًبمuــــا ر وا ر ـــر رن يقــ
كما تب�ن أن الطالب اسFGاتيجيات التعلم املناسبة ال¯) يمكن استخدامuا mn مختلف مuام التعلم، 

ذو فاعليــة الــذات املرتفعــة �ــم أكÖــF اســتخداما الســFGاتيجيات الــتعلم املنظمــة ذاتيــا مــن الطــالب 
ً َ

ي
اســات �ــشأن ، �ــذا باإلضــافة إ
ــ	 تبــاين نتــائ(Bandura,1994)يذو فاعليـة الــذات املنخفــضة  رج الد

 والــتعلم املــنظم ذاتيــا، التكنولوجيــةبالتحــصيل -,ــادي() مــن خــالل فاعليــة الــذات إم;انيــة الت9بــؤ 
ً

اسات أنھ يمكن الت9بؤ بالتحصيل -,ادي() من خـالل فاعليـة الـذات  رفقد أظuرت نتائج �عض الد
 والــتعلم املــنظم ذاتيــاالتكنولوجيــة

ً
)Wang & Newlin ,2002 ،Puzziferro, 2008 ،(Kuo,et 

al.,2014 اســات أخــر أنــھ ال يمكــن ي، nــm حــ�ن بي9ــت نتــائج د الت9بــؤ بالتحــصيل -,ــادي() مــن خــالل ر
 والــتعلم املــنظم ذاتيــاالتكنولوجيــةفاعليــة الــذات 

ً
 ) DeTure,2003 ،Swingle & Vieta,2012 ،

Kuo,et al.,2014(اسات العر@يـة ر، ونظرا لقلة الد
ً

) بحثـت العالقـة بـ�ن  ال¯ـ-nـm حـدود علـم الباحـث-
فاعليــة الــذات التكنولوجيــة والــتعلم املــنظم ذاتيــا والتحــصيل -,ــادي() لــدى طــالب ا12امعــة، لــذا 

ً

اسة ا2{الية استكشاف طبيعة تلك العالقة و@حث ام;انية الت9بؤ بالتحصيل -,ادي()  رتحاو الد ل
مــن خـــالل فاعليــة الـــذات التكنولوجيـــة والــتعلم املـــنظم ذاتيــا، و�مكـــن 

ً
 mـــn اســـة رصـــياغة مــش;لة الد

  :ال�ساؤالت التالية

 ما العالقة ب�ن فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا لدى طالب ا12امعة؟-1
ً

  

   ما العالقة ب�ن فاعلية الذات التكنولوجية والتحصيل -,ادي() لدى طالب ا12امعة؟-2

 ما العالقة ب�ن التعلم املنظم ذاتيا والتحصيل --3
ً

 ,ادي() لدى طالب ا12امعة؟

 �ل يمكن الت9بؤ بالتحصيل -,ادي() من خالل فاعلية الذات التكنولوجية لدى طالب -4
 ا12امعة؟

 �ل يمكن الت9بؤ بالتحصيل -,ادي() من خالل التعلم املنظم ذاتيا لدى طالب ا12امعة؟-5
ً

 

اسة اسة ا#@الية إST ما يQR   :رأ1داف الد   :رUVدف الد

 عÀ	 طبيعة العالقة ب�ن فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا لدى طالب  التعرف- 
ً

  .ا12امعة

  . معرفة طبيعة العالقة ب�ن فاعلية الذات التكنولوجية والتحصيل -,ادي() لدى طالب ا12امعة-

 الكشف عن طبيعة العالقة ب�ن التعلم املنظم ذاتيا والتحصيل -,ادي() لدى طالب ا-
ً

 -  .12امعة
اسة ام;انية الت9بؤ بالتحصيل -,ادي() من خالل فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم املنظم  رد

ذاتيا لدى طالب ا12امعة
ً

. 

اسة   :رأ1مية الد

mÀاسة فيما ي   :رتتجÀ	 أ�مية الد

أوال
ً

  .1مية النظر/ة: 

يثة jسÞيا وé	  �سuم البحث ا2{ا
mn m القاء الضوء عÀ	 �عض املفا�يم النفسية ا2{د-
ً

فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا، وال¯) �عد من املتطلبات املuمة للطالب mn عصر 
ً

mالتقدم التكنولو� .  
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 �عت�F البحث ا2{ا
m من البحوث القليلة ال¯) حاولت بحث العالقة ب�ن فاعلية الذات -
التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا والتحصيل -,ادي

ً
بالتحصيل  ام;انية الت9بؤ ()، و@حث

-,ادي() من خالل فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا لدى طالب ا12امعة
ً

. 

ثانيا
ً

 .1مية التطبيقية: 

�س والقائم�ن بتقديم ال�Fامج التعليمية - اسة يمكن أن تمد الطالب وأعضاء �يئة التد ر نتائج الد ر
مة ال¯) يمكن أن �ساعد mn تحس�ن التحصيل -,ادي() ع�F �نFGنت باملعلومات  زالال

  .للطالب

اسة فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا من املوضوعات ذات التطبيقات -  �عد د
ً

ر
الFGبو�ة املuمة ال¯) �ساعد الطالب عÀ	 النجاح وتحقيق أقêÄë استفادة ممكنة من 

د املتاحة  .  لuمرام;انا½�م ال©�صية واملوا

ــــة اســ ــات الد ــ ــ  :رمصط\@ــ

اتــھ عÀـ	 اســتخدام التقنيـات املطلو@ــة للتفاعــل :فاعليـة الــذات التكنولوجيـة ر مــدى ثقـة الفــرد بقد
ــا املفحــــوص عÀــــ	  جــــة ال¯ــــ) يحــــصل عل¦�ــ ا بالد رواملــــشاركة nــــm بÂئــــة �نFGنــــت، و�حــــدد إجرائيــــ

ً

  .مقياس فاعلية الذات التكنولوجية

الــتعلم املــنظم ذاتيــا 
ً

العمليــات ال¯ــ) يقــوم �Ìــا الفــرد ال¯ــ) تتمثــل nــm تحديــد الuــدف وتنظــيم البÂئــة   :
ة الوقــت وطلــب املــساعدة والتقيــيم الــذا�ي وال¯ــ)  رواســتخدام �ســFGاتيجيات املناســبة وإدا
جـة ال¯ـ) يحـصل عل¦�ـا املفحـوص عÀـ	  رتحسن من مستو �علـم الفـرد، و�حـدد إجرائيـا بالد

ً
ي

مقياس التعلم املنظم ذاتيا
ً

.  

اÄÅ)، :التحصيل .-ادي*( اسية أو فصل د ر و�و مستو النجاح الذي يحققھ الطالب mn ماده د ر ى
اmn (ÄÅ املواد  جات ال¯) حصل عل¦�ا الطالب �í mnاية العام الد رو�قدر من خالل مجموع الد ر

س mn الفصو التقليدية أو من خالل �نFGنت اسية ال¯) تد لالد ر   .ر

اسة     :رحدود الد

اسة فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم : وضوعية ا2{دود امل-1 ريقتصر البحث ا2{ا
m عÀ	 د
املنظم ذاتيا كمنÞئات بالتحصيل -,ادي() لدى طالب ا12امعة

ً
.  

�ر بالقا�رة:  ا2{دود امل;انية-2  .زتم تطبيق البحث mn ,لية الFGبية بن�ن جامعة -

�ر يقتصر �ذا البحث عÀ	 عينة من ط:  ا2{دود الÞشر�ة-3 زالب ,لية الFGبية بن�ن جامعة -
 .بالقا�رة

اÄÅ) :  ا2{دود الزمنية-4 اÄÅ) الثاjي من العام الد رتم تطبيق �ذا البحث mn الفصل الد ر
 . م2020/2021
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ـــــر ــ ــ ــار النظــ ــ ــ ـــ  :ي[طــ

أوال
ً

  فاعلية الذات : 

تـھب ُالـذي يـؤمن الـسلوك، فـالفرد موجuـات إحـدى  �عت�ـF فاعليـة الـذات ني;ـو أكÖـF  رقد
تقديرا
ً

تھ لذاتھ، و�شعر   يقوم ال¯) التكيفية والوسائل -فعال من خالل البÂئة mn التحكم عÀ	 ربقد
  :ا2{ياة، و�ناك �عر�فات متعددة لفاعلية الذات م�Ýا ضغوط mn مواجuة بالنفس والثقة �Ìا،

تـھ(Bandura, 1997, 3)عرف   عÀـ	 أداء مuمـة ر فاعلية الذات عÀ	 أ�íا قناعات الفرد بقد
ات الفــــرد عÀــــ	 تنظــــيم  رمحــــددة بمــــستو معــــ�ن، وفاعليــــة الــــذات املدركــــة يقــــصد �Ìــــا �عتقــــاد بقــــد ى

  .وتنفيذ -عمال املطلو@ة لتحقيق أ�داف معينة

تـھ عÀـ	 أداء مuمـة ) Puzziferro, 2008, 10(كمـا أشـار إل¦�ـا  رعÀـ	 أ�íـا اعتقـاد املـتعلم بقد
  . سر سÞب قيام ال©�ص باملشاركة mn �ذه املuمةا12انب ال©�Äë) الذي يف معينة، و�و

اتـــھ عÀـــ	 إكمـــال املuـــام أو  (McGhee, 2010, 33)و عرفuـــا  رعÀـــ	 أ�íـــا ثقـــة الفـــرد nـــm قد
ًالوصو إ
	 -�داف، ولك�Ýا ال �عتمد ,ليا عÀ	 اF��2ة الفعلية mn -داء السابق لuذه املuام   .ل

 ,Puzziferro)ة الذات، وال¯) عرفuا و�عد فاعلية الذات التكنولوجية أحد أنماط فاعلي
2008, 7) Fالتعلم ع� mn ا مستو�ات ثقة الطالب بالتقنيات املطلو@ة للتفاعل واملشاركة�íأ 	Àع 

�نFGنت، مثل التنقل ع�F �نFGنت، واستخدام أدوات التفاعل امل�Gامن وغ�F امل�Gامن، واستخدام 
  .ال�Fيد �لكFGوjي، وتحميل وت�¹يل امللف

ة الفرد عÀ	 استخدام -دوات (Stout, 2012, 12)  ب�ن كما ر أ�íا يقصد �Ìا ا2{كم عÀ	 قد
مة للنجاح mn بÂئة �نFGنت  .زالتكنولوجية الال

 mـــn ـــا مـــدى ثقـــة الفـــرد�íبأ m
و�مكـــن �عر�ـــف فاعليـــة الـــذات التكنولوجيـــة nـــm البحـــث ا2{ـــا
Gامل Fامن وغ��Gنت، والتفاعل املFGاستخدام �ن 	Àاتھ ع �امن من خـالل ال�Fيـد �لكFGوjـي أو مـن رقد

  .خالل ا�{اضرات و�جتماعات

  :نظر/ـــة فاعلية الذات

ــــات النظر�ـــــة املعرفيـــــة �جتماعيـــــة و�ـــــش�F إ
ـــــ	     �عت�ـــــF نظر�ـــــة فاعليـــــة الذاتيـــــة مـــــن م;ونـ
 mðك -فـراد �ـش;ل اسـ�با تـھ عÀـ	 أداء مuمـة محـددة بمـستو معـ�ن، حيـث �ـشا رقناعات الفرد بقد ىر

لية  تقدمuم نحو تحقيق أ�دافuم، والذي يرتبط بمعتقدا½�م الذاتية، وتـر �ـذه و�تحمل ىو مسؤ ون
، وأن  يالنظر�ة أن السلوك يقوم عÀ	 معتقدات الفرد وال¯) �عد عناصر حاسمة mn السلوك الÞشر

  .)Bandura ,1997(البÂئات و-نظمة �جتماعية تؤثر عÀ	 املعتقدات الذاتية للفرد

جة  (Bandura, 1986, 24)   وقد افFGض  ٍأن سلوك الفرد يتداخل مع العوامل البÂئة بد ر
mـé ضوء �ـذه النظر�ـة يتحـدد تبادليـا بتفاعـل ثالثـة مـؤثرات mn يjساj� ة، فالسلوكFًكب� العوامـل : ٍ

 والعوامـــــل البيòيـــــة Behavioral Factors، والعوامـــــل الــــسلوكيةPersonal Factorsال©�ــــصية 
Environmental Factors  والعالقة ب�ن تلك العوامـل تبادليـة ثالثيـة �تجـاه وأطلـق عل¦�ـا التبادليـة

الثالثية، و�عت�F السلوك �و ن�يجة التوليفات الدينامية بـ�ن �ـذه العوامـل، وسـلوك الفـرد ال يتـأثر 
ٍ�ش;ل مباشر باملتغ�Fات ال©�صية، بل إن تلك املتغ�Fات ال©�صية تؤثر عÀ	 الفرد إ
	 ا2{د الذي  ٍ
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�ا عÀ	 أ�íا ذات تؤثر ر فيھ عÀ	 معتقدات فاعلية الذات لديھ، و�عمل معتقدات فاعلية الذات بدو
  :و�مكن توضيح �ذه العالقة mn الش;ل التا
m  يتأث�F تحف�� يؤثر عÀ	 عمل الفرد وأدائھ وسلوكھ،

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا ) 1(ش=ل    (Bandura, 1986 )رنموذج ا#@تمية التبادلية لباندو

أن �ناك عالقة تبادلية ب�ن السلوك والعوامل البيòية والعوامل ) 1(ليتªô من ش;
  .ال©�صية وأن سلوك الفرد يتحدد mn ضوء �ذه العالقة

ــــــھ  اتــ اك املعرnــــــــm لقد ـــر مــــــــن خــــــــالل �د ــــھ الذاتيــــــــة تظuــــ ــــــدات الفــــــــرد عــــــــن فعاليتــــ رومعتقـ ر
ة الفـــرد عÀـــ	 الــتحكم  nـــm معطيـــات رال©�ــصية وخ�Fاتـــھ املتعــددة ، كمـــا �عكـــس �ــذه املعتقـــدات قــد

̄ــ) يقــوم �Ìــا، والثقــة بــالنفس nــm مواجuــة ضــغوط  البÂئــة مــن خــالل -فعــال، والوســائل التكيفيــة ال
  ). (Bandura ,1982, 122 ا2{ياة

ــــاد فاعليــــة الـــذات   :أmعـ

 ثالثـــة أ�عــــاد لفاعليــــة الـــذات مرتبطــــة بــــاألداء، (Bandura, 1977, 125-139)   حـــدد 
ً

 فاعلية ذاتھ وفقا لuا وméوتختلف معتقدات الفرد عن
ً

:  

ة أو»ª عندما ت;و املuام مرتبة وفقا ملستو : Magnitude  قدر الفاعلية-1 يوالذي يظuر بصو ًن ر
الصعو@ة فإن توقعات الفاعلية لدي �عض -فراد تقتصر عÀ	 املuام -�سط، وتتجھ 

ة معتدلة نحو املuام -كFÖ صعو@ة وال¯) تتطلب أداء شاقا mn معظ بصو
ً ً   .مuار

ٍو�ش�F إ
m انتقال فاعلية الذات من موقف إ
m مواقف م�شا�Ìة، فالفرد : Generality  العمومية -2
 .يمكنھ النجاح mn مواقف مشا�Ìة لنفس املوقف الذي نªõ فيھ قبل ذلك

و�ش�F إ
m عمق �حساس بالفاعلية ف;لما ,ان �حساس �Ìا قو�ا ,لما أدي :   Strength  القوة -3
ً

برة الفرد وتحملھ أداء العمل، وتتحدد قوة فاعلية الذات من خالل خ�Fات الفرد إ
m مثا
 mn ا ومدي مالئم��ا للموقف ا12ديد و�مكن توضيح �ذه -�عادuالسابقة ال¯) �عرض ل

m
 :الش;ل التا

 السلوك

 

 البیئة

 

 عوامل شخص�ة
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ا ) 2(ش;ل    (Bandura, 1977 )رأ�عاد فاعلية الذات عند باندو

  : أ�عاد فاعلية الذات التكنولوجية كما يmÀ(Miltiadou & Yu, 2000, 7-9)  كما حددا 

ة الفرد عÀ	 استخدام التطبيقات ال¯) تمكنھ من التعامل مع :  الكفاءة mn �نFGنت-1  رو�ش�F إ
	 قد
  . الكمبيوتر و�نFGنت

دشة امل�Gامن الذي يمكن املشارك�ن املت:  التفاعل امل�Gامن-2 صل�ن رو�قصد بھ استخدام نظام الد
 . باإلنFGنت mn نفس الوقت من التواصل مع �عضuم البعض

و�و استخدام ال�Fيد �لكFGوjي الذي يمكن ): نظام ال�Fيد �لكFGوjي( التفاعل غ�F امل�Gامن -3
 .املشارك�ن غ�F املتصل�ن باإلنFGنت mn نفس الوقت من التواصل مع �عضuم البعض

و�ش�F إ
	 استخدام مجموعات -خبار أو ): رات واملؤتمراتأنظمة ا�{اض( التفاعل غ�F امل�Gامن -4
�عالنات أو لوحات املناقشات ال¯) تمكن املشارك�ن غ�F املتصل�ن باإلنFGنت mn نفس الوقت من 

 .ال9شر أو الرد عÀ	 الرسائل

ٍيتªô مما سبق أن فاعلية الذات �عد من املفا�يم العامة ال¯) تتضمن جوانب متعددة 
اتـــھ فاعليـــة الــذات التكنولوجيـــة ال¯ـــ) يقـــصد �Ìـــا ث ا2{ـــا
m عÀـــ	 و�ركــز البحـــ رمــدي ثقـــة الفـــرد nـــm قد

التكنولوجيـــة والتفاعــــل املGــــ�امن وغ�ــــF املGـــ�امن ع�ــــF �نFGنــــت، ونظــــرا أل
ً

ٍنـــھ ال يوجــــد مقيــــاس موحــــد 
اســات، لــذا فــإن البحــث ا2{ــا
m قــد تبöــ) أ�عــاد فاعليــة الــذات  رللفاعليــة الذاتيــة مناســب 12ميــع الد

 . mn قياس فاعلية الذات التكنولوجية(Miltiadou & Yu, 2000) ال¯) حدد�ا كنولوجيةالت

  :مصادر فاعلية الذات

 ªأو»ــ( Bandura, 1997, 195)  ــا -فــراد�Ýــسية �ــستمد مÂئ ßعــة مــصادر  رأن �نــاك أ ر
ب �تق: لمعتقدات فاعلية الذات لد¾�م حو مuمة سلوكية معينة ات -دائية، وتجا روé	 �نجا ان ز

نال©�Äë)، واF��2ات البديلة، ومراقبة أداء Ãخر�ن يؤدو املuام بنجاح، فعندما يتقن الفرد مuمة 
ب النا¼{ـة ت;ـو معتقـدات  نمعينة، فـإن اعتقـاده بالنجـاح املـستقبn mÀـm �ـذه املuمـة يـزداد، والتجـا ر

ب السلبية وخ�Fات الفشل تؤثر عل¦�ا، وأخ�Fا فإن مر فاعلية الذات، بÂنما التجا
ً

اقبة أداء Ãخر�ن ر
ة الفرد عÀ	 أداء نفس املuام   . رملuمة معينة بنجاح تز�د من توقعات النجاح ال©�Äë) وقد

 قدر الفاعلية
 

 العمومية 
 

 القوة
 

 األداء
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 Fداء يز�د من مستو فاعلية الذات بما ) 1990،443جابر،(   و�ش�- mn أن النجاح 	
يإ
ي�ناسب مع صعو@ة املuمة، كما تؤثر -عمال ال¯) ينجز�ا الفرد بنجاح بنفسھ تأث�Fا
ً

 mÀا عFكب� ً

  .فاعلية ذاتھ من -عمال ال¯) يتلقى ف¦�ا مساعدة من Ãخر�ن

يتªô مما سبق أن مصادر فاعلية الذات التكنولوجية تنÞثق من مصادر فاعلية الذات 
اتــھ عÀــ	 اســتخدام الكمبيــوتر و�نFGنــت والتواصــل املGــ�امن  رالعامــة فعنــدما تــزداد ثقــة الفــرد nــm قد

Ã امن مع�Gامل Fام بنجاح فإن وغ�uمراقبتھ لآلخر�ن يؤدو �ذه امل 	
نخر�ن ع�F �نFGنت، باإلضافة إ
 mـn mÀالنجـاح املـستقب mـn معتقدات فاعليـة الـذات التكنولوجيـة لديـھ ومـدى اعتقـاده 	Àذلك يؤثر ع

  . أداء �ذه املuام

  :فاعلية الذات وتأث:;1ا عSR .داء

ا ßـع (Bandura, 1993, 117) رأشـار بانـدو ئÂـسية تـؤثر مـن خاللuـا رإ
ـm أ ر عمليـات نفـسية 
méداء الوظيفي لديھ و- 	Àاملعتقدات الذاتية للفرد ع : 

آثــار فاعليــة الــذات عÀــ	 العمليــات املعرفيــة :العمليــات املعرفيــة ا أن  ر حيــث أو»ــª بانــدو
تأخذ أش;اال متنوعة حيث �عتمد الفرد mn وضـع أ�دافـھ �ـش;ل كب�ـF عÀـ	 الطر�قـة ال¯ـ) �ـشعر ف¦�ـا 

ً

اتـــھ، فيميـــل -úـــ�اص ذو فاعليـــة الـــذات املرتفعـــة إ
ـــ	 وضـــع أ�ـــداف أكÖـــF تحـــديا ألنفـــسuم،  ًبقد و ر
 	Àم ع�½ ر�عكس -فراد -�úاص ذو فاعلية الذات املنخفضة الذين لد¾�م ضعف اعتقاد mn قد و

  .النجاح

ات ً تتأثر العمليات الوجدانية أيـضا بالفاعليـة الذاتيـة، وéـm العمليـ:العمليات الوجدانية
 mـn ه، فـاألفراد ذو فاعليـة الـذات املنخفـضة وال¯) يتمكن ال©�ص من خاللuا أن �سيطر عÀ	 أف;ـا ر
½�م عÀـ	 -داء nـm ال�Ýايـة،  رالتعامل مع الضغوط يميلو إ
	 �نخراط mn أنماط تفك�ـF تقلـل مـن قـد ن

ن�عكس -فراد ذو فاعلية الذات املرتفعة mn التعامل مع الضغوط يميلو إ
	 أن ي; ة و رونوا أكFÖ قد
جة أقل من القلق   .(Bandura, 1997)رعÀ	 �ستمرار mn التحدي و�خ�Fون د

ا أن فاعليـــة الـــذات تقـــوم بـــدو مuـــم nـــm التـــأث�F عÀـــ	  :العمليـــات التحف��يـــة ٍرأو»ـــª بانـــدو ر
والــدوافع النفــسية لــدى الفــرد، فنظر�ــة العــز الــسبÆ) تقــوم عÀــ	 مبــدأ أن -فــراد مرتفûــm الفاعليـــة 

ف املوقفيــة غ�ــF املناســبة، بÂنمــا -فــراد الذاتيــة  ن فــشلuم إ
ــm اu12ــد غ�ــF ال;ــاmn أو إ
ــm الظــر و�عــز و
 êـــüا½�م، أمـــا نظر�ــة توقـــع النتــائج ف ن ســـÞب فــشلuم إ
ـــm انخفــاض nـــm قــد رمنخفــÄý) الفاعليـــة �عــز و
ًتــنظم الــدوافع عــن طر�ــق توقـــع أن ســلو,ا محــددا ســوف �عطــي ن�يجـــة محــددة، و�نــاك الكث�ــF مـــن  ً

ات  ـــــة ال را�2يـــــــا ـــــ�اص منخفــــــــÄý) الفاعليـــ ـــة املرغو@ــــــــة، ولكــــــــن -úــ ـــــــذه الن�يجــــ ــــــل إ
ــــــــm �ـ ـــ) توصـ ال¯ـــــ
ـــدم  ن�ــــستطيعو التوصــــل إل¦�ــــا، وال يناضــــلو مــــن أجــــل تحقيقuــــا، أل�íــــم يحكمــــو عÀــــ	 أنفــــسuم �عـ ن ن

  .(Bandura, 1993, 128-129)الكفاءة

ات ا2{يا:عمليات �ختيار ر تؤثر معتقدات فاعلية الذات �ش;ل أساÄÅ) عÀ	 �ختيا تية ٍ
جة عالية من فاعلية الذات من ا�{تمل أن ي;و لد¾�م  نللفرد، فاألفراد الذين يتمتعو بد رن
ات حياتية عÀ	 نطاق أوسع من -فراد الذين لد¾�م قدر أقل من فاعلية  ات مuنية ومسا راختيا ر

 �سفر يالذات، كما أن -فراد ذو فاعلية الذات املرتفعة �م أكFÖ عرضة الختيار البÂئات ال¯) قد
 . (Bandura, 1997)عن مز�د من النجاح
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ا  رو�ر باندو نأن ذو فاعلية الذات املنخفضة ي�9{بو من املuام ) Bandura,1993, 130(ى ي
ن أ�íا �ش;ل ½�ديدا لuم حيث يFGاخو mn بذل اu12د، وعmÀ العكس فإن  نالصعبة ال¯) �شعر ً و

ي-فراد ذو املستو املرتفع من فاعلية الذات لد¾�م احس ة ي راس باإلنجاز ال©�Äë)، وثقة mn القد
 .عmÀ تخطي املuام الصعبة، والتغلب عل¦�ا

ٍيتªô مما سبق أن فاعلية الذات التكنولوجية تؤثر عÀ	 -داء الوظيفي للفرد بصفة عامة 
ووعÀ	 التحصيل -,ادي() بصفة خاصة، حيث يميل -فراد ذو فاعلية الذات املرتفعة إ
	 وضع  ٍ

½�م عÀ	 النجاح، كما أ�íم أ�داف �عليمية  رأكFÖ تحديا ألنفسuم، و�رجع ذلك إ
	 اعتقاد�م mn قد ً

جة أقل من  ة عÀ	 �ستمرار mn التحدي و�خ�Fون د ريتعاملو مع الضغوط بفعالية، ولد¾�م قد ر ن
 Fف املوقفية غ� ن ذلك إ
m عدم بذلuم اu12د ال;اmn أو إ
m الظر والقلق، وعند فشلuم فإ�íم �عز و

و باإلضافة إ
	 توقعuم للنتائج ا�{تملة، كذلك فإن -فراد ذو فاعلية الذات املرتفعة من املالئمة،
ات حياتية عÀ	 نطاق أوسع من -فراد  ات �عليمية ومuنية ومسا را�{تمل أن ي;و لد¾�م اختيا ر ن

  .الذين لد¾�م قدر أقل من فاعلية الذات

 ثانيا
ً

ــم املنظـــم ذاتيـــــا:  التعلــ
ً

:  

لالعديد من التعر�فات ملفuوم التعلم املنظم ذاتيا يمكن تناو �عضuا عÀ	 النحو ظuرت 
ً

m
  :التا

ن عÀ	 أنھ عملية �ادفة وjشطة يضع خاللuا املتعلمو (Pintrich,2000, 453) عرفھ 
نأ�دافuم التعليمية ثم يحاولو املراقبة والتنظيم والتحكم mn خصائصuم املعرفية والدافعية 

  .توجھ والتقيد باأل�داف وا�2صائص السياقية mn البÂئة التعليميةوالسلوكية، وال

التعلم املنظم ذاتيا عÀ	 أنھ عملية ذ�نية jشطة ترتبط ) 22، 2017(كما عرف ا2{سÂنان 
ً

جة -و
	 عÀ	 استخدام  اء معرفية، و�عتمد الفرد املتعلم ف¦�ا بالد ر�عمليات معرفية وما و ر
ه محو العملية التعليمية، و�مكن �سFGاتيجيات ا��تلفة من أجل  رتحس�ن وتطو�ر �علمھ، باعتبا ر

�ب الطلبة عليھ من قبل املعلم�ن، ولھ م;ونات تتعلق بذات املتعلم ودافعيتھ و@املادة التعليمية  رتد
  .والبيòية ا�{يطة بالفرد، والuدف ال�Ýا�ي من �ذا التعلم �و تحس�ن عملية �علم الفرد

أن التعلم املنظم ذاتيا بمفuومھ الشامل �ش�F إ
	 ) (van Alten,et al., 2021, 4 ب�ن وقد
ً

�ة ي9تقل خاللuا الطالب بالتتا�ع من مرحلة التفك�F إ
	 مرحلة -داء ثم مرحلة �jع;اس  رعملية دو
 mn دف، و�عمل الطالبuمة وتحديد الuبتحليل امل Fمرحلة التفك� mn الذا�ي، حيث يقوم الطالب

 	Àاتيجيات ضبط مرحلة -داء عFGم �ش;ل فعال، و�ستخدمو اسuام التعلم و�راقبوا تقدمuنم ٍ
ة الوقت وطلب املساعدة، أما mn مرحلة �jع;اس الذا�ي فيقوم الطالب بتقييم  رالنفس مثل إدا

  .قأدا��م و�مك�Ýم تكييف طر �علمuم mn املستقبل

وعليھ �عرف البحث ا2{ا
m التعلم املنظم ذاتيا بأنھ
ً

 الuادفة ال9شطة ال¯) يقوم العمليات: 
ة  ر�Ìا املتعلم ال¯) تتمثل mn تحديد -�داف والتنظيم البي�) واستخدام �سFGاتيجيات املناسبة وإدا

  .الوقت وطلب املساعدة وتقييم مدى تحقق �ذه -�داف

النموذج rجتماQq املعرQp للتعلم املنظم ذاتيا
ً

:  

جتما�m املعرmn للتعلم املنظم ذاتيا، النموذج �) Zimmerman,330 ,1989(اقFGح 
ً

ا وال¯) تفFGض مبدأ العملية التبادلية ب�ن  رواعتمد فيھ عÀ	 النظر�ة املعرفة �جتماعية لباندو
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ىالعناصر الثالثة ال©�صية والبÂئة والسلوك، وتر �ذه النظر�ة عÀ	 أن السلوك �jساjي 
ومحدداتھ ال©�صية والبيòية �ش;ل نظاما م�شاب;ا 

ً ً
من التأث�Fات املتبادلة، كما أو»{ت أ�مية  
مالحظة سلوكيات Ãخر�ن والنتائج املFGتبة عل¦�ا، أي التعلم باملالحظة أو �قتداء بالنموذج وأنھ 
ً�عد أكFÖ فائدة من التعز�ز املباشر، و@التا
m تفFGض أن التعلم املنظم ذاتيا ال يتحدد فقط من 

 من خالل العوامل البÂئة و-حداث السلوكية بطر�قة خالل العوامل ال©�صية، ولكن أيضا
 .تبادلية

فقا لuذا النموذج اقFGح  و
ً

يالنموذج الدائر للتنظيم )  Zimmerman,83-82 ,1998(و
ßعة مراحل متعاقبة للتعلم املنظم ذاتيا وال¯) تظuر mn ش;ل  َ(3(رالذا�ي للتعلم والذي يتضمن أ

méو:  

اسة ا2{الية، وتحديد ي:  التقييم الذا�ي واملراقبة-1 رحدث عندما يحدد الطالب فاعلية طر الد ق
  .أوجھ النقص وعندما يتم تحديد أوجھ النقص يصل الطالب إ
	 املرحلة التالية

و يتضمن ذلك تحديد املتعلم �دف محدد لنفسھ واختيار :  تحديد الuدف والتخطيط-2
uاتيجية مناسبة لتحقيقھ، و�مكن للطالب الذين لد¾�م مFGة أن اس ات تنظيم ذا�ي متطو را ر

يقسموا املuام ا12ديدة إ
	 م;ونات و�ضعو أ�دافا �ش;ل أكFÖ فاعلية من غ��Fم
ً

 .ن

اسة mn سياقات منظمة، :  تنفيذ �سFGاتيجية ومراقب��ا-3 رو�قصد �Ìا تنفيذ اسFGاتيجية الد
  .ومراقبة مدى دق��م mn تنفيذ¾�ا

اس��م من أجل وتحدث ع:  مراقبة النتائج �سFGاتيجية-4 رندما يركز الطالب ان�با�uم عÀ	 نتائج د
	Àاتيجي��م لتحقيق الفاعلية املثFGتكييف اس. 

 

  

  

  

  

  

  

  

مراحل التعلم املنظم ذاتيا ) 3(ش;ل
ً

) 1998, 83,Zimmerman(  

يتªô مما سبق أن التعلم املنظم ذاتيا وفق
ً

ا 
ً

لuذا النموذج يحدث عندما �ستخدم املتعلم 
 الذاتية mn التخطيط والضبط والتنفيذ واملراقبة والتقييم الذا�ي للسلوك والبÂئة العمليات
  .ا�{يطة

إ
	 أن مراحل التعلم املنظم ذاتيا تتمثل mn املراحل التالية) 33، 2019(بÂنما أشار الردادي
ً

:  

 التقييم الذاتي والمراقبة
 

 تحديد الهدف والتخطيط
 

 مراقبة النتائج االستراتيجية

 

 تنفیذ االستراتیج�ة ومراقبتها
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وضع و�مكن أن يطلق عÀ	 �ذه املرحلة مرحلة التخطيط و): التج��u( مرحلة التفك�F والتخطيط -
-�داف، حيث تتضمن وضع -�داف املراد تحقيقuا من عملية التعلم، والتخطيط ا12يد 

  .للوقت واu12د املطلوب لعملية التعلم

وnـــm �ـــذه املرحلـــة يـــتم الـــضبط الـــذا�ي واملالحظـــة الـــسلوكية كعناصـــر أساســـية nـــm :  مرحلـــة -داء-
�ا mn مرحلة التفك�Fمرحلة -داء، ثم يقوم املتعلم ب�نفيذ �سFGاتيجيات ال  . ر¯) تم اختيا

ــة تنظـــــيم املــــتعلم ل1Ûوانـــــب املعرفيـــــة :  مرحلــــة الـــــضبط والتنظـــــيم- ـــة إ
ــــ	 محاولـــ و�ــــش�F �ـــــذه املرحلــ
 Fمرحلــــة التفك�ــــ mــــn ئــــة مــــن أجــــل تحقيــــق -�ـــداف ال¯ــــ) تــــم تحديــــد�اÂوالدافعيـــة والــــسلوك والب

 .والتخطيط

التغذيـــة الراجعـــة وال¯ـــ) تتـــضمن التقييمـــات و�ـــستخدم nـــm �ـــذه املرحلـــة :   مرحلـــة التقـــو�م الـــذا�ي-
نة أداء املuمة ببعض املعاي�F أو -�داف ال¯) تم  رالذاتية وإصدار -ح;ام عÀ	 ما تم �علمھ، ومقا

 .وضعuا لعملية التعلم، وقد يبحث املتعلم mn �ذه املرحلة عن أسباب -خطاء ال¯) وقع ف¦�ا

لم املنظم ذاتيا mn العمليات التالية عمليات التع(Zimmerman,1998, 76)كما حدد 
ً

:  

  .و�ش�F إ
	 تحديد -�داف املطلوب القيام �Ìا أو النتائج املفFGض تحقيقuا:  وضع -�داف- 

اك املuام وتحديد الطر املم��ة وا�{ددة للتعلم:  اسFGاتيجيات املuمة- قوmé إد  .ر

اعدة nــm الــتعلم، وال¯ــ) �ــساعد nــm رو�قــصد بــھ إjــشاء أو اســتدعاء صــو ذ�نيــة حيــة للمــس: ر التــصو-
اسة  .ر�نتاج �بدا�m وتجنب قلق -داء وتحف�� الفرد ملواصلة الد

 .و�قصد �Ìا ا2{ديث اللفظي والضمö) والذي �ساعد mn توجيھ -داء:  التعليمات الذاتية-

ة الوقت-  .و�و �ستخدام -مثل للوقت �ش;ل مقدر ومحسوب: ر إدا

 . و�قصد �Ìا أن يالحظ الفرد أدائھ ونتائجھ و��1يل مدى تقدمھ: املراقبة الذاتية-

  .و�و وضع املعاي�F واستخدامuا mn ا2{كم عÀ	 -داء ال©�Äë):   التقييم الذا�ي-

@طuا باإلنجاز:   العواقب الذاتية-  .رو�و وضع امل;افآت ال©�صية أو العقاب و

  .عال ل�ساعد mn التعلمٍو�و اختيار وإعداد البÂئة �ش;ل ف:   �عداد البي�)-

 .للمساعدة mn التعلم) معلم�ن، كتب(وتتضمن اختيار نماذج محددة :   طلب املساعدة-

يتªô مما سـبق أن الـتعلم املـنظم ذاتيـا يتـضمن مجموعـة مـن العمليـات املتداخلـة حـدد�ا 
ً

رحلــة مرحلــة التفك�ــF والتخطــيط، مرحلــة -داء، مرحلــة الــضبط والتنظــيم، م(nــm ) 2019(الــردادي
وضــــع -�ــــداف، اســــFGاتيجيات املuمــــة، ( nــــm) Zimmerman,1998(، كمــــا حــــدد�ا )التقــــو�م الــــذا�ي

ة الوقت، املراقبـة الـذا�ي ، التعليمات الذاتية، إدا رالتصو �عـداد البي�ـ)، طلـب ، ، التقيـيم الـذا�ي ر
نظم ذاتيـــا ع�ـــF ، وعليـــھ فـــإن البحـــث ا2{ـــا
m قـــد تبöـــ) -�عـــاد التاليـــة nـــm قيـــاس الـــتعلم املـــ)املــساعدة

ً

ة الوقــت،  طلــب املـــساعدة، (�نFGنــت رتحديــد -�ــداف، التنظـــيم البي�ــ)، اســFGاتيجيات املuمـــة، إدا
 ).التقييم الذا�ي
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ثالثا
ً

 التحصيل .-ادي*(: 

�عت�F التحصيل -,ادي() ذات أ�مية كب�Fة mn العملية التعليمية، و�ناك �عر�فات متعددة 
  :لاو �عضuا فيما يmÀللتحصيل -,ادي() يمكن تن

ن  ىعÀ	 أنھ مستو محدد من �نجاز أو براعة mn العمل ) 18، 2012(وعرفھ ال©{ات وآخر
ة، واملقياس الذي �عتمد عليھ ملعرفة  ات املقر ÄÅ) يقاس من قبل املعلم�ن، أو باالختبا راملد ر ر

جات ال¯) يحصل عل¦�ا الطالب �í mnاية ىمستو التحصيل  الفصل ر-,ادي() �و مجموع الد
اÄÅ) -و أو الثاjي لالد   .ر

ات ) 798، 2020(عرفھ الز�راjي كما ف ومuا رعÀ	 أنھ محـصلة مـا اك�ـسبھ الطالـب من معا ر
اسـي، و�قدر مـن  اسية ا��تلفة خالل العـام الد ات الد روخ�Fات ن�يجة ما بذلھ من جuد mn املقر ر ر

جات التـي یحـصل عل اÄÅ)رخـالل ال9ـسبة املئو�ة �1مـوع الـد ات �íاية العام الد ر¦�ا الطالب mn اختبا   .ر

ىو�مكن �عر�ف التحصيل -,ادي() mn البحث ا2{ا
m عÀ	 أنھ وصو الطالب إ
	 مستو  ل
 	
اسية والذي �سمح لھ باالنتقال إ اسية معينة أو mn جميع املواد الد ر�علي() مع�ن mn مادة د ر

جات التـي یحـصل عل¦�ا الطالب mn املرحلة التالية أو الرسوب، و�قاس من خالل مجمـوع  رالـد
(ÄÅا ات التحصيلية �í mnاية العام الد ر�ختبا   .ر

فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا والتحصيل .-ادي*( 
ً

  

التكنولوجية، وتنظيم الذات، وßعض  �ش�F أدبيات التعلم عن �عد إ
	 أن فاعلية الذات
ٍتبط مع �عضuا البعض mn جوانب معينة، فطبيعة التعلم ع�F املتغ�Fات التجر�Þية للطالب تر

سة اسFGاتيجيات التعلم املستقل mn غياب ا2{ضو املادي  ر�نFGنت تفرض عÀ	 املتعلم�ن مما ر
ات تكنولوجية معينة وثقة mn تطبيق �ذه  رللمعلم، وال ي9ب�m أن يتمتع املتعلمو فقط بمuا ن

ات، ولكن يجب عل¦�م أيضا أن ي ًاملuا وا اسFGاتيجيات التعلم املناسبة ال¯) يمكن استخدامuا mn ر رقر
 )  فعالٍمختلف مuام التعلم، وتنظيم ومراقبة الوقت، وتحديد وتوظيف املصادر �ش;ل

Puzziferro, 2008,46). 

أن وجuة الضبط، وفاعلية الذات التكنولوجية،  (Wang & Newlin,2002)كما أو»{ا 
املرتبطة بالتحصيل -,ادي() للطالب mn التعلم ع�F �نFGنت، والدافعية من العوامل املuمة 

ات التكنولوجية، و�ستعداد  رفالطالب ذو املستو املرتفع من الدافعية، ولد¾�م ما يلزم من املuا ى ي
 mn نجاحا FÖنت من ا�{تمل أن ي;ونوا أكFGن� Fالتفاعل ع� mn واملشاركة ،mادي() والتكنولو�,-

ً

� Fنتالتعلم ع�FGن.  

 	Àيؤثر ع (Ä
Âئ  Fن املعرفيو �جتماعيو أن فاعلية الذات �عد متغ� رو�فFGض املنظر ن ن و
نالتعلم املنظم ذاتيا، حيث أن فاعلية الذات املدركة للطالب ت;و مرتبطة باثن�ن من ا12وانب  ً

 التعلم الرئÂسية 2{لقة التغذية الراجعة املتبادلة املقFGحة وmé استخدام الطالب السFGاتيجيات
واملراقبة الذاتية، فالطالب ذو فاعلية الذات املرتفعة أكFÖ استخداما السFGاتيجيات �عليمية 

ً
ي

يذات فعالية، و�;و لد¾�م مراقبة ذاتية مرتفعة ��رجات �علمuم من الطالب ذو فاعلية الذات  ن
ات املتعلم لفاعلية الذات ترتبط  �ش;ل  ٍاملنخفضة، باإلضافة إ
	 ذلك فإن تصو إيجاßي ب9تائج ر

ات،  اسة الفعالة، واك�ساب املuا رالتعلم مثل املثابرة عÀ	 املuام، واختيار املuمة، وأjشطة الد ر



ً المنظم ذاتيا كمنبئات فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم
 بالتحصيل األكاديمي لدى طالب الجامعة

  .دمحم جمال الدين إبراهيم زويل/د
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ا½�م لفاعلية الذات  روالتحصيل -,ادي()، ومن املفFGض أن يؤثر -داء السلو,ي للطالب عÀ	 تصو
  .(Zimmerman,1989, 331) لد¾�م والعكس

و�ش;ل التعلم املنظم ذاتيا 
ً

اسة التحصيل -,ادي()، وقد أشار  رمنحêö جديدا ومuما mn د
ً ً

العديد من الباحث�ن إ
	 أ�مية التعلم املنظم ذاتيا وأنھ �عد م;ونا مuما mn سلوك حل املشكالت 
ً ً ً

ا مؤثرا mn معا12ة املعلومات وتحس�ن -داء بطر  ٍقوالتحصيل -,ادي()، كما أنھ يؤدي دو
ً ً

ر
mn ر آثرهuمختلفة، و�ظ ª«علم الطالب وأدا��م، حيث توجد العديد من -دلة ا12و�ر�ة ال¯) تو� 

ة عÀ	 التنظيم الذا�ي للسلوك  رأن التحصيل -,ادي() �عتمد �ش;ل مباشر عÀ	 �ستعداد والقد ٍ
والعمليات املعرفية والدافعية والبيòية بما ي�ناسب مع مطالب املوقف التعلي()، حيث يجمع 

فع التعلم املنظم ذاتي  mn مuرا ب�ن ,ل من العوامل املعرفية والدافعية، إذ باستخدامھ يمكن أن �س
ً

تباطا طرديا  مستو التحصيل -,ادي() للطالب، و�ز�د من فاعلي��م، و�حسن أ�دافuم، وأن لھ ا
ً ً

ر ى
ا فاعال mn التحصيل -,ادي()  وتأث�Fا إيجابيا ودو

ً ً ً ً
 .)29-28، 2017ا2{سÂنان، (ر

اسة ا2{الية فطبيعة التعلم ع�F يتªô مما سبق أن تباطا ب�ن متغ�Fات الد ر �ناك ا ر
ً

ات، كما أن  ات معينة وثقة mn تطبيق �ذه املuا ر�نFGنت تتطلب من املتعلم�ن أن ي;و لد¾�م مuا ر ن
رغياب ا2{ضو املادي للمعلم يتطلب من املتعلم�ن أن يحددوا اسFGاتيجيات التعلم املناسبة ال¯) 

mn اuام التعلم، وتنظيم ومراقبة الوقت، وتحديد وتوظيف املصادر يمكن استخدامuمختلف م 
ات التكنولوجية، ٍ�ش;ل ر فعال، وال¯) تؤدي إ
	 تحس�ن مستو -داء لد¾�م، فالطالب ذو املuا ي ى

ة عÀ	 املشاركة mn التفاعل ع�F �نFGنت، والتنظيم الذا�ي للسلوك والعمليات املعرفية  رولد¾�م القد
البيòية بما ي�ناسب مع مطالب املوقف التعلي()، من ا�{تمل أن ي;ونوا أكFÖ نجاحا mn والدافعية و

ً

  .التعلم ع�F �نFGنت

ــــة اســـــات سابقـ   :رد

اسات و@حوث سابقة وال¯) ترتبط بموضوع  رmn ضوء استقراء الباحث ملا أتيح لھ من د
استھ استطاع  �ن عÀ	 النحو التا
mتص9يفuارد   :ر إ
	 محو

أوال
ً

اسات تناولت العالقة ب:ن :  فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا رد
ً

 والتحصيل .-ادي*(

اسة   العالقة ب�ن فاعلية الذات التكنولوجية و�ستعداد للتعلم (Corbeil,2003)ربحثت د
جuة الضبط الداخلية، والنجاح الذي تم قياسھ من خالل التحصيل -,ا واملوجھ ذاتيا، و

ً
دي() 

اسة من  ضا الطالب، وت;ونت عينة الد رو اسات العليا م�1ل�ن mn ) 191(ر رطالبا عÀ	 مستو الد ى ً

اسة مقياس فاعلية  جة املاجست�mn F الFGبية ع�F �نFGنت جامعة تكساس، واستخدمت الد رد ر
 ، ومقياس �ستعداد للتعلم املوجھ ذاتيا(Miltiadou and Yu, 2000)الذات التكنولوجية لـ 

ً
 لـ 

(Oddi, 1984)ة الضبط الداخليةuومقياس وج ، (Nowicki and  لـ Duke, 1974). 	
 ، باإلضافة إ
ضا الطالب، وßعد تحليل البيانات أظuرت  رملء الطالب استÞيان للمتغ�Fات الديموغرافية و

تباطات ذات داللة إحصائية ب�ن متغ�Fات  عداد فاعلية الذات التكنولوجية و�ست(رالنتائج وجود ا
جuة الضبط الداخلية وللتعلم املوجھ ذاتيا، و

ً
و@�ن الرضا لدى الطالب، كما كشفت نتائج تحليل ) 

تباطات ذات داللة مرتفعة، أيضا بي9ت النتائج  تباط متعدد، و,انت � �نحدار عن معامل ا
ً

ر ر
تباطات ذات داللة ب�ن متغ�Fات  لم املوجھ فاعلية الذات التكنولوجية و�ستعداد للتع(روجود ا
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جuة الضبط الداخلية وذاتيا، و
ً

و@�ن التحصيل -,ادي() لدى الطالب، كما أو»{ت نتائج تحليل ) 
تباطات ذات داللة مرتفعة تباط متعدد ب�ن املتغ�Fات، و,انت � ر�نحدار عن معامل ا   . ر

اسة  إ
	 بحث العالقات ب�ن التفاعل غ�F امل�Gامن وفاعلية (McGhee, 2010) رو�دفت د
الذات التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا والتحصيل -,ادي() mn التعلم ع�F �نFGنت لدى طالب 

ً

اسة  اسة مقياس فاعلية الذات ) 45(را12امعة، وتضمنت عينة الد رطالبا، واستخدمت الد ً

، ومقياس �سFGاتيجيات التحف��ية للتعلم إعداد ) (Miltiadou & Yu , 2000التكنولوجية إعداد
Pintrich, et al., 1991)   تباطات ذات داللة اسة وجود ا رلقياس التعلم املنظم، وأظuرت نتائج الد ر

إحصائية ب�ن التفاعل غ�F امل�Gامن والتحصيل -,ادي()، و@�ن فاعلية الذات التكنولوجية 
تباطات غ�F دالة إحصائيا ب�ن التعلم املنظم ذاتيا والتحصيل -,ادي()، بÂنما توجد ا
ً ً

 و التحصيل ر
 .-,ادي()

اسة  إ
	 بحث العالقة ب�ن خصائص الطالب، والتعلم املنظم Wang,2010) (رو�دفت د
اسة من . ًذاتيا، وفاعلية الذات التكنولوجية، و-داء mn التعلم ع�F �نFGنت روت;ونت عينة الد

)265 (FGن� Fًطالبا من طالب ا12امعة، وأكمل جميع املشارك�ن استطالعا ع� نت تضمن مقياس ً
الدافعية، ومقياس اسFGاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا، ومقياس فاعلية الذات التكنولوجية، 

ً

�Þية، واستÞيان املتغ�Fات الديموغرافية، كما تم استخدام  ة التد رواستÞيان الرضا عن الدو ر
ات ا ت النتائج إ
	 أن عدد الدو جات ال�Ýائية لقياس -داء للطالب، و أشا رالد ر �Þية ع�F ر رلتد

�نFGنت لuا تأث�F مباشر عÀ	 فاعلية استخدام الطالب السFGاتيجيات التعلم املنظم ذاتيا، كما تؤثر 
ً

عÀ	 مستو�ات الدافعية لدى الطالب، ومستو�ات الدافعية تؤثر عÀ	 فاعلية الذات التكنولوجية 
�Þية، وأخ�Fا فإن مستو�ات فاعلية الذات ال ة التد ًوالرضا عن الدو ر تكنولوجية والرضا تؤثر عÀ	 ر

ت النتائج إ
	 أن الطالب ,انوا أكFÖ استخداما السFGاتيجيات التقو�م، واملراجعة،  -داء، كما أشا
ً

ر
وتدو�ن املالحظات ال¯) تتعلق بتذكر املواد التعليمية، باإلضافة إ
	 ذلك فإن معظم الطالب ,انوا 

ة، واستخدم ل محرك البحث، واملكتبة ع�F �نFGنت لÛ{صو رأكFÖ كفاءة mn ت�¹يل امللفات امل9شو
سائل ال�Fيد �لكFGوjي ولوحة املناقشة ,انت مفيدة  ا أن  رعÀ	 مز�د من املعلومات، كما ذكر و

مال��م mn الفصل   .زللغاية من حيث التفاعل مع املعلم�ن و

اسة �2طر ًبحث العالقة ب�ن التعلم املنظم ذاتيا وعوامل ا) (Dunnigan, 2018 روحاولت د
ات �علم الر�اضيات ع�F �نFGنت لدى طلبة ا12امعة بوالية  ر-,اديمية والتحصيل -,ادي() mn دو

اسة من  اسة مقياس �سFGاتيجيات ) 64(رواشنطن، وت;ونت عينة الد رطالبا، واستخدمت الد
ً

اسة إ
	 وجود ا ت نتائج الد رالتحف��ية للتعلم لقياس التعلم املنظم ذاتيا، وقد أشا ر
ً

رتباطات دالة 
جات ال¯) يحصل عل¦�ا  رإحصائيا ب�ن التنظيم الذا�ي للتعلم والتحصيل -,ادي() الذي يقاس بالد

ً

 	Àاختبار مادة الر�اضيات، أما عوامل ا�2طر -,اديمية فلم تكن مؤشرا ذات داللة ع mn الطالب
ً

 .التحصيل -,ادي()

اسة  قة ب�ن تجر@ة العمل ا12ما�m، والتعلم بحث العال) Oyelere, et al.,2021(روتناولت د
راملنظم ذاتيا، وفاعلية الذات التكنولوجية، و-داء mn مقر تكنولوجيا التعليم ع�F �نFGنت،  ً

اسة من  اسة من خالل استÞيان ع�F �نFGنت ) 63(روت;ونت عينة الد رطالبا، تم جمع بيانات الد
ً

ة التد ر�Þية، و�سFGاتيجيات التحف��ية للتعلم، ريتضمن معلومات أساسية، والرضا عن الدو
اسة تم استخدام تحليل �نحدار املتعدد  روفاعلية الذات التكنولوجية، وللتحقق من أ�داف الد
، وأظuرت نتائج تحليل �نحدار املتعدد وجود عالقة ب�ن التعلم املنظم  تباط ب�Fسو نومعامل ا ر
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ات ال¯) أك ، وعدد املقر رذاتيا ومستو املقر ر ى ملuا الطالب mn التعلم ع�F �نFGنت، كما أظuرت ً
النتائج أن �سFGاتيجيات ا12يدة mn التعلم املنظم ذاتيا mn التعلم ع�F �نFGنت تدفع الطالب للعمل 

ً

ًا12ما�m، وتز�د من ا�تمامuم، باإلضافة إ
	 ذلك أظuرت النتائج أيضا وجود عالقة ب�ن الرضا 

، و@�ن دافعية  رومستو املقر رالطالب ومستو املقر �m التعلم ع�F �نFGنتى  . ى

ثانيا
ً

اسات تناولت التvبؤ :  فاعلية الذات من خالل بالتحصيل .-ادي*( رد
التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا 
ً

  

اسة ات ال©�صية لطالب ا12امعات  (Wang & Newlin ,2002) رحاولت د ربحث ا�2يا
ات �عليمية ع�F �نFGنت، و�ل ى يمكن الت9بؤ بأدا��م من خالل فاعلي��م الذاتية �{تو رألخذ دو

اسة من  ا½�م التكنولوجية، وت;ونت عينة الد �Þية ومuا ة التد رالدو ر ر طالبا البعض م�Ýم ) 122(ر
ً

ات أل�íم �ستمتعو ببÂئات التعلم ع�F �نFGنت أو �سÞب فضولuم �شأن  ناختار �لتحاق بالدو ر
ات التعليمية ع�F �نFGنت ات، رالدو ر، والبعض Ãخر التحقوا فقط �سÞب توفر مثل �ذه الدو

 mn أن فاعلية الذات ,انت مرتبطة بأسباب اختيار الطالب لل��1يل 	
اسة إ ت نتائج الد روأشا ر
ات، فالطالب الذين ,ان لد¾�م شغف ببÂئة التعلم ع�F �نFGنت أو ,انوا مuتم�ن �Ìذا النوع  رالدو

 ذاتية أعÀ	 من الطالب الذين التحقوا فقط �سÞب اتاحة مثل �ذه من التعليم ,ان لد¾�م فاعلية
ت النتائج إ
	 أنھ يمكن الت9بؤ بالتحصيل -,ادي() للطالب  ات، باإلضافة إ
	 ذلك أشا رالدو ر

ات ال�Ýائية من خالل فاعلية الذات املدركة  لد¾�م جا½�م mn �ختبا روالذي يدل عليھ د  .ر

اسة   لألسلوب املعرmn وفاعلية الت9بؤ�ةتحديد القيمة (DeTure,2003) ركما حاولت د
ات التعليمية ع�F �نFGنت، و@لغت  رالذات التكنولوجية mn الت9بؤ بالنجاح لدى الطالب mn الدو

اسة  قام الضمنية إعداد ) 73(رعينة الد اسة اختبار مجموعة - رطالبا، واستخدمت الد ر
ً

(Witkin, 
Oltman, Raskin, and Karp,1971) ،ومقياس فاعلية الذات التكنولوجية إعدادMiltiadou & 

Yu , 2000) (،  رت النتائج وجودuالنجاح، وأظ 	Àا�ي كدالة ع�Ýختبار ال� mn جات الطالب رود
تباطات ذات داللة احصائية ب�ن -سلوب املعرmn وفاعلية الذات التكنولوجية والنجاح لدى  را

ت نتائج تحليل �نحدار إ
	 أن -سلوب املعرmn الطالب mn التعلم ع�F �نFGنت، ومع ذ رلك فقد أشا
  .وفاعلية الذات التكنولوجية لم تكن منÞئات دالة عÀ	 النجاح mn التعلم ع�F �نFGنت

اسة   إ
	 بحث إم;انية الت9بؤ بالتحصيل -,ادي() املتمثل (Puzziferro, 2008 )رو�دفت د
جات والرضا وذلك من خالل فاعلية  الذات التكنولوجية، والتعلم املنظم ذاتيا mn التعلم رmn الد

ً

اسة  طالبا من طالب ا12امعة ) 815(رع�F �نFGنت لدى طالب ا12امعة، وتضمنت عينة الد
ً

اسة  اÄÅ) واحد، واستخدمت الد ات الفنو ا2{رة ع�F �نFGنت خالل فصل د رامل�1ل�ن mn دو ر ن ر
، واستÞيان �سFGاتيجيات ) (Miltiadou, & Yu, 2000 مقياس فاعلية الذات التكنولوجبة  لـ

اسة أن (Pintrich, 1993)التحف��ية للتعليم لـ  ر لقياس التعلم املنظم ذاتيا، وأظuرت نتائج الد
ً

 	Àرت النتائج عuجات فاعلية الذات التكنولوجية لم تكن مرتبطة بأداء الطالب، كما أظ رد
اسة وتنظيم اu12د من املقايÂس الفرعية الستÞيان التعلم املنظم ذات ريا أن بÂئة الوقت والد

ً

�سFGاتيجيات التحف��ية للتعليم وال¯) ترتبط �ش;ل كب�F باألداء، كما أن الطالب الذين حصلوا 
جات �íائية أعÀ	، باإلضافة إ
	 ذلك  جات أعÀ	 mn �ذه املقايÂس الفرعية حصلوا عÀ	 د رعÀ	 د ر

اء املعرmn و@Âئ اسة ,انت مرتبطة �ش;ل إيجاßي مع روجد أن التنظيم الذا�ي و رة الوقت والد
 .مستو�ات الرضا لدى الطالب
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اسة إ
	 استكشاف تأث�F ,ل من فاعلية الذات التكنولوجية (Stout, 2012) ركما �دفت د
اسة طالبا من الطالب ) 92(روخوف التواصل عÀ	 التذكر mn التعلم ع�F �نFGنت، و@لغت عينة الد

ً

mn ة اسة رامل�1ل�ن mn الدو ر ,لية �جتماع mn جنوب شر الواليات املتحدة، واستخدمت الد ق
 إعداد  PRCA-24 ، ومقياس(Miltiadou and Yu, 2000)مقياس فاعلية الذات التكنولوجية ـل  

(James ,1982) يانات واملقابالتÞلقياس خوف التواصل، وتم جمع البيانات من خالل �ست  
اسة mé مقدار الوقت الذي والعديد من املصادر التكميلية  ، و,انت املصادر mn �ذه الد ر-خر ى

اÄÅ)، واملشاركة  اÄÅ) ع�F �نFGنت و��1يل الدخو إ
	 الفصل الد ريقضيھ الطالب mn الفصل الد لر
لmn املناقشات املFGابطة، والواجبات وا12دو الزمö)، و@ي9ت النتائج أن  للتخوف من التواصل قدر 

ذكر، أيضا فاعلية الذات التكنولوجية ,انت ذات تأث�F ضòيل عÀ	 ضòيل من التأث�F عmÀ الت
ً

  .التذكر

اسة   فاعلية الذات التكنولوجية املدركة لدى (Swingle & Vieta,2012) رو@حثت د
الطالب وتحديد مدى إم;انية الت9بؤ بالنجاح mn البÂئات �فFGاضية من خالل فاعلية الذات 

اس اسة رالتكنولوجية، وت;ونت عينة الد �دا الثانو�ة، واستخدمت الد سة فلو رة من طالب مد رر
اسة أن ) (Miltiadou, & Yu, 2000 مقياس فاعلية الذات التكنولوجية  لـ ر، وكشفت نتائج الد

 mn مuمة لنجاح ا½�م التكنولوجية ع�F �نFGنت الال زغالبية الطالب ,ان لد¾�م ثقة كب�Fة mn مuا ر
اس��م ع�F �نFGنت، وعÀ	 الرغ ات �يجابية فيما يتعلق بتقييم الطالب رد رم من غلبة التصو

اسية ع�F �نFGنت مقابل الفصو التقليدية، إال أنھ  ما يقرب من  لملستو صعو@ة الفصو الد ل رى
ات ع�F �نFGنت أكFÖ صعو@ة من ) ٪47(نصف الطالب الذين شملuم �ستطالع  رأخ�Fوا أن الدو

سبوا رالفصو التقليدية، كما أ�íم  ات التعليمية ع�F �نFGنت، ولÂس لد¾�م ميل إ
	 ل ر mn الدو
ات mn املستقبل   . رال��1يل mn �ذه الدو

اسة   تأث�F التفاعل وفاعلية الذات التكنولوجية، والتعلم (Kuo,et al.,2014)رو@حثت د
اسة م راملنظم ذاتيا كمنÞئات بالرضا لدى الطالب mn التعلم ع�F �نFGنت، وت;ونت عينة الد ن ً

طالبا من طالب ا12امعة، وأكمل الطالب مقياس ع�F �نFGنت يتضمن قياس كال من ) 180(
ً ً

اسة تحليل  رالتفاعل، وفاعلية الذات التكنولوجية، والتعلم املنظم ذاتيا والرضا، واستخدمت الد
ً

تباط ذات داللة موجبة ب�ن التفاعل ب�ن  ت النتائج إ
	 أن وجود ا ر�نحدار املتعدد، وأشا املتعلم ر
تباط ب�ن كال من فاعلية  واملعلم و@�ن املتعلم وا�{تو مع الرضا لدى الطالب، بÂنما ال يوجد ا

ً
ر ى

الذات التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا والرضا، كما أظuرت النتائج � أنھ يمكن الت9بؤ بالرضا 
ً

، بÂنما ال يمكن الت9بؤ لدى الطالب من خالل التفاعل ب�ن املتعلم واملعلم و@�ن املتعلم وا� ى{تو
بالرضا لدى الطالب من خالل فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا
ً

. 

اسات السابقة  :رyعليق عSR الد

mÀما ي ªôاسات السابقة يت   :رمن العرض السابق للد

اسات السابقة إ
	 بحث العالقة ب�ن فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم - ر  �دفت الد
نظم ذاتيا والتحصيل -,ادي() mn التعليم ع�F �نFGنت لدى طالب ا12امعةامل

ً
)Corbeil,2003 ،

McGhee, 2010، Wang,2010، Dunnigan, 2018 ،Oyelere, et al.,2021( وتحديد مدى ،
ام;انية الت9بؤ بالتحصيل -,ادي() من خالل فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم املنظم 

ذاتيا
ً

)Wang & Newlin ,2002 ،DeTure,2003 ،Puzziferro, 2008 ،Swingle & Vieta,2012 ،
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Kuo,et al.,2014(اسة ا2{الية إال أنھ  ال - mn حدود علم الباحث-ر، وmé بذلك تتفق مع أ�داف الد
اسة نفسية عر@ية بحثت فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا كمنÞئات  توجد د

ً
ر

اسةبالتحصيل -,ادي(   .ر) لدى طالب ا12امعة، مما دفع الباحث إ
	 القيام �Ìذه الد

اسات السابقة عينات من طالب ا12امعة - ، Wang & Newlin ,2002(ر استخدمت الد
DeTure,2003 ،Puzziferro, 2008 ،McGhee, 2010 ،Kuo,et al.,2014 ،Dunnigan, 2018 ،

Oyelere, et al.,2021(اسات العليا امل جة املاجست�mn F الFGبية ع�F ر، وطالب الد ر�1ل�ن mn د
س الثانو�ة)Corbeil,2003(�نFGنت اسة ا2{الية )Swingle & Vieta,2012(ر، وطالب املدا ر، والد

 	Àر بالقا�رةتركز ع�  .زطالب ,لية الFGبية بن�ن جامعة -

اسات السابقة مقياس فاعلية الذات التكنولوجية لـ -  ,Miltiadou and Yu)ر استخدمت الد
2000)) Corbeil,2003 ،DeTure,2003 ،Puzziferro, 2008 ،McGhee, 2010 ،Stout, 2012 ،

Kuo,et al.,2014(اتيجيات التحف��ية للتعلمFGومقياس �س ،)Pintrich, et al.,1991(،  (Pintrich, 
لقياس التعلم املنظم ذاتيا(1993

ً
 ) Puzziferro, 2008 ،McGhee, 2010 ،Dunnigan, 2018( ،

اسة ا2{الية  .رمما أمكن �ستفادة م�Ýا mn الد

اسات السابقة �شأن العالقة ب�ن فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم املنظم - ر تباي9ت نتائج الد
تباطات دالة إحصائيا  اسات عن وجود ا ذاتيا والتحصيل -,ادي()، فقد كشفت نتائج �عض الد
ً ً

ر ر
ت �عض )Corbeil,2003 ،Dunnigan, 2018 ،Oyelere, et al.,2021(ب�ن املتغ�Fات ر، بÂنما أشا

تباطات داللة إحصائيا ب�ن فاعلية الذات التكنولوجية والتحصيل -,ادي()،  النتائج إ
	 وجود ا
ً

ر
تباطات غ�F داللة إحصائيا ب�ن التعلم املنظم ذاتيا و التحصيل -,ادي() كما وجدت ا

ً ً
 ,McGhee(ر

، أيضا تباي9ت نتائج )2010
ً

 Fالتعلم ع� mn ()اسات �شأن إم;انية الت9بؤ بالتحصيل -,ادي رالد
�نFGنت من خالل فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا، فقد أظuرت نتائج �عض 

ً

اسات أنھ يمكن الت9بؤ بالتحصيل -,ادي() mn التعلم ع�F �نFGنت من خالل فاعلية الذات  رالد
ملنظم ذاتياالتكنولوجية والتعلم ا

ً
)Wang & Newlin ,2002 ،Puzziferro, 2008 ،(Kuo,et 

al.,2014 Fالتعلم ع� mn ()اسات أخر أنھ ال يمكن الت9بؤ بالتحصيل -,ادي ي، mn ح�ن بي9ت نتائج د ر
�نFGنت من خالل فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا
ً

 ) DeTure,2003 ،Swingle & 
Vieta,2012 ،Kuo,et al.,2014( رات القيامFاسات أيضا من م� ، و�عد �ذا التباين mn نتائج الد

ً
ر

اسة ا2{الية  .ربالد

ــة اسـ ض الـــد رفـــر  : و

اسات السابقة ال¯) سبق تناولuا،  رmn ضوء العرض السابق للمفا�يم النظر�ة ونتائج الد
m
اسة عÀ	 النحو التا ض الد ريمكن صياغة فر  : و

اللة إحصائية ب�ن فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا لدى  توجد عالقة ذات د-1
ً

  .طالب ا12امعة

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية ب�ن فاعلية الذات التكنولوجية والتحصيل -,ادي() لدى -2
 .طالب ا12امعة

 توجد عالقة ذات داللة إحصائية ب�ن التعلم املنظم ذاتيا والتحصيل -,ادي() -3
ً

لدى طالب 
 .ا12امعة
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 . يمكن الت9بؤ بالتحصيل -,ادي() من خالل فاعلية الذات التكنولوجية لدى طالب ا12امعة-4

 يمكن الت9بؤ بالتحصيل -,ادي() من خالل التعلم املنظم ذاتيا لدى طالب ا12امعة-5
ً

. 

 :الطر/قة و[جراءات

أوال
ً

اســة:   رمن|} الد

اسة ا2{ااستخدم  تباطي، و�و من�� مالئم لطبيعة ر الباحث mn الد رلية املن�� الوصفي �
تباطية ب�ن فاعلية الذات  اسة، حيث ¾�دف إ
	 الكشف عن طبيعة العالقة � ر�ذه الد ر
التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا والتحصيل -,ادي()، وام;انية الت9بؤ بالتحصيل -,ادي() 

ً

م املنظم ذاتيامن خالل فاعلية الذات التكنولوجية والتعل
ً

.  

ثانيا
ً

اسة:    رمجتمع الد

 (ÄÅا �ر املنتظم�ن بالعام الد اسة ا2{الية طالب جامعة - ر      تضمن مجتمع الد ز  / 2020ر
  .م2021

ثالثا
ً

اسة:    رعينة الد

اسة �ستطالعية من ت;ونت  طالبا من طالب ,لية الFGبية بن�ن جامعة ) 100(ر عينة الد
ً

�ر بالقا�رة وذلك للتحق اسة -ساسية mn ز- رق من صدق وثبات املقايÂس، بÂنما ت;ونت عينة الد
½�ا ال�Ýائية  �م ) 278(رصو �ر بالقا�رة، تFGاوح أعما رطالبا من طالب ,لية الFGبية بن�ن جامعة - ز

ً

عاما، بمتوسط حساßي)23- 19(ب�ن
ً

  ).0,44(ي، وانحراف معيار)21,25(

اmعا
ً

اســـة: ر  رأدوات الد

  :ات �تيةتم استخدام .دو

  :، ترجمة الباحث(Miltiadou & Yu, 2000) مقياس فاعلية الذات التكنولوجية -

ــــدف مـــن املقيـــاس  *  قـــام الباحـــث بFGجمـــة املقيـــاس لقيـــاس فاعليـــة الـــذات التكنولوجيـــة لـــدى : ال�ـ
 .طالب ا12امعة

 & Miltiadou)قام الباحث باختيار مقياس فاعلية الذات التكنولوجية: م�;رات اختيار املقياس* 
Yu, 2000)ا�Ýس فاعلية الذات مÂمجموعة من -دوات ال¯) تق 	Àوذلك �عد اطالعھ ع ،: 

  .( Murphy, et al., 1989)   مقياس فاعلية الذات ع�F الكمبيوتر -
  ).Schwarzer & Jerusalem, 2010(  مقياس فاعلية الذات العامة -
  ).(Owen & Froman. 1988-,اديمية   مقياس فاعلية الذات-

ة املقايÂس املوجودة باللغة العر@ية  ) mn حدود اطـالع الباحـث(روتم اختيار �ذا املقياس لند
اسة، وتم ترجمتھ من اللغة  رال¯) تقÂس فاعلية الذات التكنولوجية، فضال عن مناسÞتھ لuدف الد

ً

اسة والبÂئة العر@ية    .ر�نجل��ية إ
	 اللغة العر@ية لي�ناسب مع عينة الد

مـستو�ات ثقـة الطـالب  وذلك لقياس (Miltiadou & Yu, 2000) أعد �ذا املقياس:صف املقياسو
ة ) 30( مـــنن، و�ت;ـــو املقيـــاسبالتقنيـــات املطلو@ـــة للتفاعـــل واملـــشاركة nـــm الـــتعلم ع�ـــF �نFGنـــت رعبـــا
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عــــة عÀــــ	 ßعــــة أ�عــــادزمو ات، والتفاعــــل املGــــ�امن ) é )10ــــm الكفــــاءة nــــm �نFGنــــت ر أ ات،) 4(رعبــــا  رعبــــا
ـــF املGـــــ�امن  ـــF املGـــــ�امن ) 9) (نظــــــام ال�Fيـــــد �لكFGوjـــــي(والتفاعـــــل غ�ــ ات، والتفاعــــــل غ�ــ أنظمــــــة (رعبـــــا

@ا�m) 7)  (ا�{اضرات واملؤتمرات ات، و�تم �جابة عل¦�ا وفقا مل��ان  رعبا ر
ً

واثق جدا ( 
ً
 واثق أحيانا–

ً
 - 

جــة ,ـل مفـردة مـن مفــردات امل) غ�ـF واثــق عÀـ	 �طـالق-غ�ـF واثـق ، )4(إ
ــ	 ) 1(قيـاس مـن ر، وتGـFاوح د
 mé جة يمكن أن يحصل عل¦�ا الفرد ربحيث ي;و أعÀ	 د  الثقة mn ىوتدل عÀ	 أعÀ	 مستو من) 120(ن

جـــة اســـتخدام التقنيـــات املطلو@ـــة للتفاعـــل واملـــشاركة nـــm الـــتعلم ع�ـــF �نFGنـــت ر، بÂنمـــا ت;ـــو أقـــل د ن
 mـــé أقـــل مـــستو مـــن) 30(يمكـــن أن يحـــصل عل¦�ـــا الفـــرد 	ـــÀاســـتخدام التقنيـــات  الثقـــةىوتـــدل ع mـــn 

، و تم تطبيق املقياس عÀ	 مجموعة من الطالب املطلو@ة للتفاعل واملشاركة mn التعلم ع�F �نFGنت
اسة، و) 100(بلغ عدد�ا  رطالبا من أفراد ا�1تمع -صmÀ للد

ً
  .ذلك للتأكد من صدق وثبات املقياس

 ��ـساق الـداخmÀ لـھ، وكـشفبالتحقق من ) Greco, et al.,2006(وقد قام معدوا املقياس 
، كمـا تـم التحقـق صدق البناء أن العناصر املوجودة mn املقياس يمكن أن تدخل تحـت عامـل واحـد

نبــاخ �عـد تطبيقــھ عÀـ	 عينــة م;ونـة مــن  طالبــا، و ) 330(ومـن ثباتــھ باسـتخدام معامــل ثبـات الفــا كر
ً

  .0.95 بلغ معامل الثبات للمقياس ك;ل

 املقيــاس، ثــم عرضـھ عÀــ	 مجموعــة مــن املتخصــص�ن nــm اللغــة وقـام الباحــث ا2{ــا
m بFGجمــة
�{ة النفــسية للتأكــد مــن �ــ{ة الFGجمــة، ومــدى مطابق��ــا للــنص -صــmÀ للمقيــاس  �نجل��يــة والــ
اســـة، بحيــــث ال تخـــل الFGجمــــة بمـــضمو فقــــرات املقيـــاس ليــــصبح nـــm أفــــضل  نومناســـب��ا لعينــــة الد ر

Gة ممكنة، وتم التحقق من ا�2صائص السي;وم   :Fية للمقياس mn البÂئة املصر�ة كما يmÀرصو

ات املقياس    :رyrساق الداخQR لعبا

تبــاط بــ�ن  ات املقيــاس عــن طر�ــق حــساب معامــل � رتــم التحقــق مــن ��ــساق الــداخmÀ لعبــا ر
جــة ال;ليـــة للبعــد الـــذى ت9ت(ــê إليــھ، وذلـــك �عــد تطبيـــق  ات املقيــاس والد ة مــن عبـــا جــة ,ــل عبـــا رد ر ر ر

 	Àطال) 100(املقياس عm
اسة، و�مكن توضيح ذلك mn ا12دو التا لبا من أفراد ا�1تمع -صmÀ للد ر
ً

: 

  )  1(لجدو 
جة ال=لية للبعد الذى تvت*� إليھ Qp مقياس فاعلية  ة والد جة -ل عبا تباط ب:ن د r رمعامالت ر ر ر

  )100= ن (الذات التكنولوجية 
التفاعل غ:; امل>�امن   التفاعل امل>�امن  الكفاءة Qp [ن>;نت

نظام ال�;يد (
  )rلك>;و�ي

  التفاعل غ:; امل>�امن
أنظمة ا�@اضرات (

  )واملؤتمرات

ة معامل   رالعبا
تباط   ر�

ة معامل   رالعبا
تباط   ر�

ة معامل   رالعبا
تباط   ر�

ة معامل   رالعبا
تباط   ر�

1  0,70**  11  0,75**  15  0,77**  24  0,70**  

2  0,57**  12  0,81**  16  0,83**  25  0,80**  

3  0,63**  13  0,72**  17  0,84**  26  0,66**  

4  0,52**  14  0,77**  18  0,83**  27  0,77**  
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التفاعل غ:; امل>�امن   التفاعل امل>�امن  الكفاءة Qp [ن>;نت
نظام ال�;يد (

  )rلك>;و�ي

  التفاعل غ:; امل>�امن
أنظمة ا�@اضرات (

  )واملؤتمرات

5  0,51**  -  -  19  0,82**  28  0,69**  

6  0,58**  -  -  20  0,66**  29  0,78**  

7  0,48**  -  -  21  0,61**  30  0,83**  

8  0,55**  -  -  22  0,73**  -  -  

9  0,54**  -  -  23  0,82**  -  -  

10  0,60**  -  -  -  -  -  -  

تباط دالة إحصائيا عند مستو )  1(لªô من جدو يت ىوجود معامالت ا ً جة . 0,01ر رب�ن د
جة ال;لية للبعد الذى ت9ت(ê إليھ mn مقياس فاعلية الذات التكنولوجية ة والد ر,ل عبا    .ر

   :  yrساق الداخQR ألmعاد املقياس-

 ات التكنولوجيةتم التحقق من ��ساق الداخmÀ لأل�عاد الفرعية ملقياس فاعلية الذ  
 mn ª«جة ال;لية للمقياس، كما �و مو جة ,ل �عد والد تباط ب�ن د رعن طر�ق إيجاد معامل � ر ر

  ): 2(لجدو 
  ) 2(لجدو 

جة ال=لية ملقياس فاعلية الذات  تباط ودالل Uا ب:ن .mعاد الفرعية والد r رمصفوفة ر
  )100= ن(التكنولوجية 

  املقايÂس الفرعية
 mn الكفاءة

  ت�نFGن
التفاعل 
  امل�Gامن

 Fالتفاعل غ�
نظام (امل�Gامن 

  )ال�Fيد �لكFGوjي

  التفاعل غ�F امل�Gامن

أنظمة ا�{اضرات (
  )واملؤتمرات

جة  رالد
  ال;لية

**0,65  **0,63  -  الكفاءة mn �نFGنت  0,59**  0,84** 

**0,56  -    التفاعل امل�Gامن  0,48**  0,73** 

  التفاعل غ�F امل�Gامن 

  )د �لكFGوjينظام ال�Fي(

  

  

  

  
-  0,76**  0,92**  

  التفاعل غ�F امل�Gامن 

أنظمة ا�{اضرات (
  )واملؤتمرات

      -  0,85**  

  0,01ىدالة عند مستو          ** 
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تبـــاط موجبــةوجــود معــامالت ) 2(ليتــªô مــن جــدو   بــ�ن -�عـــاد 0,01ى دالــة عنــد مــستو را
جـة ال;ليــة ملقيـاس فاعليــة الـذات التكنول ممـا يــدل عÀـ	 ا�ــساقھ وتـرابط أ�عــاده  وجيــةرالفرعيـة والد

  .الفرعية 

 التحليل العامQR التوكيدي ملقياس فاعلية الذات التكنولوجية −

قام الباحث بإجراء التحليل العامmÀ التوكيدي باستخدام برنامج التحليل �حصا�ي 
AMOS.V.23. ة، ومعامالت �نحدار� �ة، ر، وتم حساب ,ل من معامالت �نحدار الالمعيا راملعيا

 ).3(لوجدو ) 4(ودالل��ا كما mn ش;ل " ت"يوا�2طأ املعيار والقيمة ا2{رجة ال¯) �عادل قيمة 

 مسار التحليل العامQR التوكيدي ملقياس فاعلية الذات التكنولوجية) 4(ش=ل 
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    )3(لجدو 

/ة للتحليل /ة واملعيا رمعامالت rنحدار الالمعيا   العامQR التوكيدي ملقياس فاعلية الذاتر
 )100= ن( التكنولوجية

ة  البعد معامالت  رالعبا
�نحدار 
�ة  رالالمعيا

ا�2طأ 
 ياملعيار

القيمة 
 ا2{رجة

معامالت 
�نحدار 
�ة  راملعيا

ىمستو 
 الداللة

1 1   0,663  

2 0,824 0,155 5,305 0,617 *** 

3 0,991 0,207 4,780 0,548 *** 

4 0,833 0,196 4,262 0,482 *** 

5 0,681 0,225 3,031 0,336 *** 

6 0,888 0,261 3,400 0,379 *** 

7 0,636 0,169 3,758 0,421 *** 

8 0,841 0,179 4,712 0,539 *** 

9 0,935 0,183 5,117 0,592 *** 

 الكفاءة

10 1,104 0,245 4,505 0,513 *** 

11 1   0,572  

12 1,030 0,199 5,165 0,741 *** 

13 0,823 0,166 4,954 0,688 *** 

التفاعل 
 امل�Gامن

14 1,027 0,202 5,074 0,717 *** 

15 1   0,752  

16 1,120 0,126 8,852 0,845 *** 

17 1,334 0,151 8,849 0,843 *** 

18 1,285 0,149 8,632 0,826 *** 

19 1,224 0,148 8,292 0,798 *** 

20 0,908 0,159 5,710 0,570 *** 

التفاعل 
 بال�Fيد

21 0,743 0,149 4,989 0,502 *** 
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ة  البعد معامالت  رالعبا
�نحدار 
�ة  رالالمعيا

ا�2طأ 
 ياملعيار

القيمة 
 ا2{رجة

معامالت 
�نحدار 
�ة  راملعيا

ىمستو 
 الداللة

22 1,014 0,144 7,063 0,692 *** 

23 1,101 0,128 8,613 0,824 *** 

24 1   0,629  

25 1,384 0,221 6,275 0,766 *** 

26 0,853 0,166 5,149 0,596 *** 

27 1,096 0,179 6,124 0,741 *** 

28 1,015 0,186 5,455 0,639 *** 

29 1,379 0,225 6,140 0,743 *** 

 ا�{اضرات

30 1,530 0,234 6,528 0,809 *** 

�ة جاءت قيمuا ) 3(لوجدو ) 4(يتªô من ش;ل  رأن جميع معامالت �نحدار الالمعيا
Fح ملقياس مما يدل عÀ	 �{ة نموذج الب9ية العاملية املقG) 0,001(ىا2{رجة دالة عند مستو 

فاعmÀ الذات لدى املشارك�ن mn إعداد املقياس، وتم حساب مؤشرات املطابقة للتأكد من حسن 
 ). 4(لمطابقة النموذج املقFGح كما mn جدو 

   )4(لجدو 
   التكنولوجيةمؤشرات املطابقة لنموذج التحليل العامQR التوكيدي ملقياس فاعلية الذات

قيمة  مؤشرات املطابقة  م
 املؤشر

دى املثا
m امل
 للمؤشر

 القرار

جات ا2{ر�ةX2  مؤشر ال9سبة ب�ن قيم 1  ر ود

  DF /(CMIN)  

 لمقبو )1(إ
	 ) صفر( 0,726

 لمقبو )1(إ
	 ) صفر( 0,882 (GFI)مؤشر حسن املطابقة  2

جات  3 رمؤشر حسن املطابقة امل��ª بد
 (AGFI) ا2{ر�ة

 لمقبو )1(إ
	 ) صفر( 0,823

 لمقبو )1(إ
	 ) صفر( 0,647 (NFI)يار مؤشر املطابقة املعي 4

5 (Æمؤشر املطابقة ال9س (RFI) 0,589 )صفر ( 	
 لمقبو )1(إ

 لمقبو )1(إ
	 ) صفر( 0,814 (IFI) مؤشر املطابقة امل�Gايد 6

 لمقبو )1(إ
	 ) صفر( 0,773 (TLI) مؤشر توكر لو�س 7

 لمقبو )1(إ
	 ) صفر( 0,805 (CFI) نمؤشر املطابقة املقار 8



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )3(، الجزء ) 193 : (العدد

 

 

147 

أن جميع قيم مؤشرات املطابقة جاءت mn املدى املثا
m مما يدل عÀ	 ) 4(ليتªô من جدو 
مطابقة نموذج التحليل العامmÀ التوكيدي ملقياس فاعلية الذات مع بيانات املشارك�ن mn إعداد 

جة كب�Fة   .راملقياس بد

نباخ، : ثبات املقياس - و�مكن توضيح و تم حساب ثبات املقياس باستخدام معامل ألفا كر
نباخ  :لملقياس فاعلية الذات التكنولوجية mn ا12دو التا
m ومعامالت ثبات ألفا كر

  ) 5(لجدو 
نباخ ملقياس فاعلية الذات التكنولوجية   )100=ن( ومعامالت ثبات ألفا كر

  معامل الثبات  فاعلية الذات التكنولوجية

  0,76  املالحظة

  0,75  الكفاءة mn �نFGنت

  �G  0,91امنالتفاعل امل

  التفاعل غ�F امل�Gامن

  )نظام ال�Fيد �لكFGوjي(

0,87  

  التفاعل غ�F امل�Gامن

  )أنظمة ا�{اضرات واملؤتمرات(

0,93  

نبـــاخ) 5(ل  يتـــªô مـــن جـــدو  للمقـــايÂس الفرعيـــة تراوحـــت بـــ�ن  وأن معـــامالت ثبـــات ألفـــا كر
نباخ)0,91(و ) 0,76( جة ال;لية  و، بÂنما بلغ معامالت ثبات ألفا كر ، وé	 معامالت ثبات )0,93(رللد

  .مرتفعة مما تدعو إ
	 الثقة mn استخدام املقياس وتطبيقھ عÀ	 أفراد العينة

 مقياس التعلم املنظم ذاتيا -
ً

)2009,.et al, Barnard(ترجمة الباحث ،:  

قام الباحث بFGجمة املقياس ليقÂس التعلم املنظم ذاتيا ع�F : ال�ـــدف من املقياس •
ً

 .نFGنت لدى الطالب�

قام الباحث باختيار مقياس التعلم املنظم ذاتيا: م�;رات اختيار املقياس  •
ً

 et , Barnard(
)2009,.al س التعلم املنظمÂمجموعة من -دوات ال¯) تق 	Àوذلك �عد اطالعھ ع ، 

ذاتيا م�Ýا
ً

  : 

  مقياس التعلم املنظم ذاتيا -
ً

(Winne & Perry, 2000) 
لم املنظم ذاتيا mn بÂئة التعلم من خالل الكمبيوتر  مقياس التع-

ً
)Schraw, 2010.(  

  مقياس التعلم املنظم ذاتيا -
ً

(Oz & Sen, 2018)  
ة املقايÂس املوجودة باللغة العر@ية  ) mn حدود اطالع الباحث( روتم اختيار �ذا املقياس لند

ال¯ـ) تقــÂس الــتعلم املــنظم ذاتيــا nــm الــتعلم ع�ـF �نFGنــت، فــض
ً

اســة، وتــم  رال عــن مناســÞتھ لuــدف الد
ً

اسة والبÂئة العر@ية    .رترجمتھ من اللغة �نجل��ية إ
	 اللغة العر@ية لي�ناسب مع عينة الد

ة املـتعلم عÀـ	  وذلـك لقيـاس (Barnard, et al.,2009)أعـد �ـذا املقيـاس: وصـف املقيـاس رقـد
عة عÀ	) 24( منن، و�ت;و املقياستنظيم ذاتھ mn بÂئة التعلم ع�F �نFGنت ة مو زعبا  éـm  سـتة أ�عـادر
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ات، ) 5(تحديـــد الuـــدف  ات، ) 4 (التنظـــيم البي�ـــ)رعبـــا ات، ) 4(اســـFGاتيجيات املuمـــة رعبـــا ة رعبـــا رإدا
ات،) 3 (الوقــت ات، و) 4 ( طلــب املــساعدةرعبــا ات، و�ــتم �جابــة عل¦�ــا ) 4 (التقيــيم الــذا�يرعبــا رعبــا

(ÄÅوفقا مل��ان خما
ً

 ال أوافق نوعا ما- محايد– أوافق-أوافق �شدة (
ً

جة ) ال أوافق �شدة- ر، وتFGاوح د
جــة يمكــن أن يحــصل عل¦�ـــا )5(إ
ــ	 ) 1(,ــل مفــردة مــن مفــردات املقيـــاس مــن  ر، بحيــث ي;ــو أعÀـــ	 د ن

 mé مستو من التنظيم الذا�ي) 120(الفرد 	Àأع 	Àنتىوتدل عFGن� Fالتعلم ع� mn  نما ت;و أقلÂن، ب
mـé جـة يمكـن أن يحـصل عل¦�ـا الفـرد  nـm الــتعلم التنظـيم الـذا�ي ىوتـدل عÀــ	 أقـل مـستو مـن) 24 (رد

طالبـا ) 100(، وقد قام الباحث بتطبيق املقياس عÀ	 مجموعة من الطالب بلغ عـدد�ا ع�F �نFGنت
ً

اسة، وذلك للتأكد من صدق وثبات املقياس   . رمن أفراد ا�1تمع -صmÀ للد

لتحقق من ��ساق الداخmÀ لھ بحساب با) (Barnard, et al.,2009وقد قام معدوا املقياس 
تباط ما ب�ن  جة ال;لية، وتراوحت معامالت � تباط ب�ن -�عاد الفرعية والد رمعامالت � ر  إ
	 0,53ر

تبــــاط دالــــة إحــــصائيا عنـــــد مــــستو 0,94 ى و,لuــــا معــــامالت ا ً ، ممــــا يــــدل عÀــــ	 ا�ــــساقھ وتـــــرابط 0,01ر
نبــاخ، �عــد تطبيقــھ عÀــ	 عينــة أ�عــاده، كمــا تــم التحقــق مــن ثباتــھ باســتخدام معامــل  وثبــات الفــا كر

جة ال;لية للمقياس ما ) 628(م;ونة من  رطالبا، وقد تراوحت معامالت الثبات لأل�عاد الفرعية والد
ً

  .0.96إ
	0.87ب�ن 

وقــام الباحــث ا2{ــا
m بFGجمــة املقيــاس، ثــم عرضــھ عÀــ	 مجموعــة مــن املتخصــص�ن nــm اللغــة 
�{ة النفــسية للتأكــد  مــن �ــ{ة الFGجمــة، ومــدى مطابق��ــا للــنص -صــmÀ للمقيــاس �نجل��يــة والــ

اســـة، بحيــــث ال تخـــل الFGجمــــة بمـــضمو فقــــرات املقيـــاس ليــــصبح nـــm أفــــضل  نومناســـب��ا لعينــــة الد ر
mÀئة املصر�ة كما يÂالب mn ية للمقياسFGة ممكنة، وتم التحقق من ا�2صائص السي;وم   :رصو

ات املقياس   :رyrساق الداخQR لعبا

تبــاط بــ�ن تــم التحقــق مــ ات املقيــاس عــن طر�ــق حــساب معامــل � رن ��ــساق الــداخmÀ لعبــا ر
جـــة ال;ليــة للبعـــد  ات املقيــاس والد ة مــن عبـــا جــة ,ــل عبـــا رد ر ر  إليــھ، وذلـــك �عــد تطبيـــق ت9ت(ـــ) الــذير

اســـة ، و�مكـــن توضـــيح ذلـــك nـــm ا12ـــدو ) 100(املقيـــاس عÀـــ	  لطالبـــا مـــن أفـــراد ا�1تمـــع -صـــmÀ للد ر
ً

m
 :التا
  )6(لجدو 

تباطامالت  مع rجة ال=لية للبعد ب:ن ر ة والد جة -ل عبا ر د ر  تvت*� إليھ Qp مقياس التعلم الذير
املنظم ذاتيا 
ً

  )100= ن (
  اسFGاتيجيات املuمة  التنظيم البي�)  فتحديد الuد

ة معامل   رالعبا
تباط   ر�

ة معامل   رالعبا
تباط   ر�

ة معامل   رالعبا
تباط   ر�

 

1  0,73**  6  0,77**  10  0,87**   

2  0,66**  7  0,82**  11  0,71**   

3  0,78**  8  0,80**  12  0,65**   

4  0,60**  9  0,80**  13  0,67**   

5  0,72**  -  -  -  -   
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ة الوقت    التقييم الذا�ي  طلب املساعدة  رادا

ة معامل   رالعبا
تباط   ر�

ة معامل   رالعبا
تباط   ر�

ة معامل   رالعبا
تباط   ر�

 

14  0,74**  17  0,82**  21  0,80**   

15  0,86**  18  0,75**  22  0,82**   

16  0,88**  19  0,70**  23  0,82**   

-  -  20  0,69**  24  0,75**   

                                         0,01ىدالة عند مستو ** 

تباط دالة إحصائيا عند مستو )  6(ليتªô من جدو  ىوجود معامالت ا ً جة . 0,01ر رب�ن د
جة ال;لية للمق ة والد ر,ل عبا ياس الفر�m الذى ت9ت(ê إليھ mn مقياس التعلم املنظم ذاتيار

ً
.   

  :  yrساق الداخQR ألmعاد املقياس-

تم التحقق من ��ساق الداخmÀ لأل�عاد الفرعية ملقياس التعلم املنظم ذاتيا  
ً

عن طر�ق  
n ª«جة ال;لية للمقياس، كما �و مو جة ,ل �عد فر�m والد تباط ب�ن د رإيجاد معامل � ر لm جدو ر

)7 :(  
  ) 7(لجدو 

جة ال=لية ملقياس التعلم املنظم ذاتيا  تباط ودالل Uا ب:ن .mعاد الفرعية والد r مصفوفة
ً

ر = ن(ر
100(  

  املقايÂس
   الفرعية

تحديد 
  فالuد

التنظيم 
  البي�)

اسFGاتيجيات 
  املuمة

ة   رادا
   الوقت

طلب 
  املساعدة

  التقييم
   الذا�ي

جة   رالد
   ال;لية

تحديد 
  ف الuد

-  
0,61**  0,59**  0,56**  0,44**  0,49**  0,77**  

التنظيم 
 البي�)

  
-  0,66**  0,44**  0,49**  0,50**  0,77**  

اسFGاتيجيات 
 املuمة

  

  

  

  
-  0,60**  0,65**  0,66**  0,86**  

ة الوقت    رادا
    -  0,58**  0,59**  0,77** 

طلب 
  املساعدة

  
      -  0,72**  0,80**  

التقييم 
 الذا�ي

  
          0,83**  
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تباط  موجبة دالة عند مستو ) 7(لتªô من جدو ي ىوجود معامالت ا  ب�ن -�عاد الفرعية 0,01ر
جة ال;لية ملقياس التعلم املنظم ذاتيا والد
ً

  .مما يدل عÀ	 ا�ساقھ وترابط أ�عاده الفرعية ر

   التحليل العامQR التوكيدي ملقياس التعلم املنظم ذاتيا -

mÀالتوكيدي باستخدام برنامج التحليل �حصا�ي قام الباحث بإجراء التحليل العام 
AMOS.V.23. ،ة� �ة، ومعامالت �نحدار املعيا ر، وتم حساب ,ل من معامالت �نحدار الالمعيا ر

  ).8(لوجدو ) 5(ودالل��ا كما mn ش;ل " ت"يوا�2طأ املعيار والقيمة ا2{رجة ال¯) �عادل قيمة 

 ليل العامQR التوكيدي ملقياس التعلم املنظم ذاتيامسار التح )5(ش=ل 
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  )8(لجدو 

/ــــة للتحليــــل العـــامQR التوكيــــدي ملقيـــاس الــــتعلم املــــنظم   /ـــة واملعيا رمعـــامالت rنحــــدار الالمعيا ر
ذاتيا
ً

 )100= ن( 

ة  البعد معامالت  رالعبا
�نحدار 
�ة  رالالمعيا

ا�2طأ 
 ياملعيار

القيمة 
 ا2{رجة

معامالت 
�نحدار 

�ةا  رملعيا

ىمستو 
 الداللة

1 1   0,604  

2 1,129 0,162 6,967 0,638 *** 

3 1,292 0,180 7,200 0,676 *** 

4 1,004 0,151 6,635 0,586 *** 

 تحديد الuدف

  

5 7,029 0,796 8,825 1,144 *** 

6 1   0,754  

7 1,127 0,146 7,746 0,815 *** 

8 1,169 0,180 6,505 0,682 *** 

 التنظيم

9 1,149 0,158 7,279 0,762 *** 

10 1   0,635  

11 0,838 0,197 4,249 0,517 *** 

12 0,714 0,175 4,072 0,492 *** 

 �سFGاتيجيات

13 0,746 0,169 4,419 0,542 *** 

14 1   0,553  

15 1,517 0,284 5,347 0,822 *** 

ة الوقت  رإدا

16 1,725 0,322 5,362 0,865 *** 

17 1   0,865  

18 0,862 0,113 7,645 0,738 *** 

19 0,697 0,122 5,699 0,572 *** 

طلب 
 املساعدة

20 0,662 0,136 4,879 0,499 *** 

  0,787   1 21التقييم 
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ة  البعد معامالت  رالعبا
�نحدار 
�ة  رالالمعيا

ا�2طأ 
 ياملعيار

القيمة 
 ا2{رجة

معامالت 
�نحدار 

�ةا  رملعيا

ىمستو 
 الداللة

22 1,100 0,143 7,718 0,795 *** 

23 0,838 0,119 7,057 0,725 *** 

 الذا�ي

24 0,748 0,134 5,5775 0,582 *** 

�ة جاءت قيمuا ) 8(لوجدو ) 5(يتªô من ش;ل  رأن جميع معامالت �نحدار الالمعيا
مما يدل عÀ	 �{ة نموذج الب9ية العاملية املقFGح ملقياس ) 0,001(ىا2{رجة دالة عند مستو 

ًالتعلم املنظم ذاتيا لدى املشارك�ن mn إعداد املقياس، وتم حساب مؤشرات املطابقة للتأكد من 

  ). 9(لمطابقة النموذج املقFGح كما mn جدو حسن 

  )9(لجدو 

مؤشرات املطابقة لنموذج التحليل العامQR التوكيدي ملقياس التعلم املنظم ذاتيا
ً

  

قيمة  مؤشرات املطابقة  م
 املؤشر

 m
املدى املثا
 للمؤشر

 القرار

جات X2  مؤشر ال9سبة ب�ن قيم 1 ر ود
 ا2{ر�ة

  DF /(CMIN)  

3,502 )1 ( 	
 لمقبو )5(إ

 لمقبو )1(إ
	 ) صفر( 0,689 (GFI)مؤشر حسن املطابقة  2

3  ªمؤشر حسن املطابقة امل��
جات ا2{ر�ة  (AGFI) ربد

 لمقبو )1(إ
	 ) صفر( 0,616

 لمقبو )1(إ
	 ) صفر( 0,620 (NFI)يمؤشر املطابقة املعيار  4

5 (Æمؤشر املطابقة ال9س (RFI) 0,569 )صفر ( 	
 لمقبو )1(إ

 لمقبو )1(إ
	 ) صفر( 0,731 (IFI) املطابقة امل�Gايدمؤشر  6

 لمقبو )1(إ
	 ) صفر( 0,687 (TLI) مؤشر توكر لو�س 7

 لمقبو )1(إ
	 ) صفر( 0,724 (CFI) نمؤشر املطابقة املقار 8
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أن جميع قيم مؤشرات املطابقة جاءت mn املدى املثا
m مما يدل عÀ	 ) 9(ليتªô من جدو 
ًل العامmÀ التوكيدي ملقياس التعلم املنظم ذاتيا مع بيانات املشارك�ن mn مطابقة نموذج التحلي

جة كب�Fة  .رإعداد املقياس بد

نباخ، و�مكن توضيح : ثبات املقياس - و تم حساب ثبات املقياس باستخدام معامل ألفا كر
نباخ التعلم املنظم ذاتيا ملقياس ومعامالت ثبات ألفا كر

ً
 m
  :لmn ا12دو التا

  ) 10(لجدو 
نباخ ملقياس التعلم املنظم ذاتيا  معامالت ثبات ألفا كر
ً

 )100=ن( و
التعلم املنظم ذاتيا
ً

  معامل الثبات  

  0,74  فتحديد الuد

  0,81  التنظيم البي�)

  0,66  اسFGاتيجيات املuمة

ة الوقت   0,78  رادا

 0,82  طلب املساعدة

 0,81 التقييم الذا�ي

جة ال;لية  0,92 رالد

نبــــاخ) 10(لªô مـــن جــــدو            يتـــ للمقـــايÂس الفرعيــــة تراوحـــت بــــ�ن  وأن معـــامالت ثبــــات ألفـــا كر
نباخ)0,82(و ) 0,66( جة ال;لية  و، بÂنما بلغ معامالت ثبات ألفا كر ً، وé	 دالة إحصائيا )0,92(رللد

 .، مما تدعو إ
	 الثقة mn استخدام املقياس وتطبيقھ عÀ	 أفراد العينة0,01ىعند مستو 

جات ال¯) حصل عل¦�ا الطالب mn : يل .-ادي*(قياس التحص − رتم �عتماد عÀ	 الد
س mn الفصو التقليدية وال¯)  اسة ال¯) تد اسي�ن -و والثاjي mn املواد الد لالفصل�ن الد رل ر ر

س ع�F �نFGنت لقياس التحصيل -,ادي()    .  رتد
ـــــــة وتفس:;1ا ــ اســ ــائـج الد ــــ ــ   :رنتـ

 لو نتائج الفرض .-

توجد عالقة ذات داللة إحصائية ب�ن فاعلية الذات : لينص الفرض -و عÀ	 أنھ
التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا لدى طالب ا12امعة

ً
وللتحقق من �{ة �ذا الفرض قام . 

اسة عÀ	 مقياÄÅ) فاعلية الذات  جات عينة الد تباط ب�Fسو ب�ن د رالباحث بحساب معامل ا ر نر
ل املنظم ذاتيا، وال¯) يو»{uا ا12دو التا
m التكنولوجية والتعلم

ً
                             : 
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  )11(لجدو 

اسة عSR مقيا¥¤( فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم  جات عينة الد تباط ب:ن د r ر معامالت ر ر
املنظم ذاتيا 
ً

  )278=ن (

التعلم املنظم ذاتيا  
ً

 

  **0,40  فاعلية الذات التكنولوجية

وجود عالقة موجبة دالة ب�ن فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم ) 11(لن جدويتªô م
تباط ب�ن  راملنظم ذاتيا لدى الطالب، حيث بلغ معامل �

ً
، مما )0,01(ىو�و دال عند مستو ) 0,40(

  .ليؤكد �{ة الفرض -و

تباطية ب�ن فاعلية الذات التكنولوجية ريتªô من نتائج الفرض -و وجود عالقة ا  ل
والتعلم املنظم ذاتيا لدى طالب ا12امعة، وتتفق �ذه الن�يجة مع النموذج �جتما�m املعرmn لـ 

ً

(Zimmerman,1989) التعلم املنظم 	Àيؤثر ع (Ä
Âئ  Fض أن فاعلية الذات �عد متغ�FGر والذي يف
نذاتيا، حيث أن فاعلية الذات املدركة للطالب ت;و مرتبطة باستخدامuم السFGاتيجيات ال تعلم ً

واملراقبة الذاتية، فالطالب ذو فاعلية الذات املرتفعة أكFÖ استخداما السFGاتيجيات �عليمية 
ً

ي
يذات فعالية، و�;و لد¾�م مراقبة ذاتية مرتفعة ��رجات �علمuم من الطالب ذو فاعلية الذات  ن

ßات املتعلم لفاعلية الذات ترتبط �ش;ل إيجا ي ب9تائج راملنخفضة، باإلضافة إ
	 ذلك فإن تصو
ات،  اسة الفعالة، واك�ساب املuا رالتعلم مثل املثابرة عÀ	 املuام، واختيار املuمة، وأjشطة الد ر

اسة ت إ
	 أن اF��2ة Wang,2010) (روالتحصيل -,ادي()، كما تتفق مع نتائج د رحيث أشا
يجيات التعلم السابقة بالتعلم ع�F �نFGنت لuا تأث�F مباشر عÀ	 فاعلية استخدام الطالب السFGات

�Þية ع�F �نFGنت، كما تؤثر عÀ	 مستو�ات الدافعية لدى الطالب،  ات التد راملنظم ذاتيا mn الدو ر
ً

 	
اتھ التكنولوجية من حيث الدخو إ ادت ثقة الطالب mn مuا لو�مكن تفس�F ذلك بأن ,لما  ر ز
ة، واستخدم مح رك البحث، واملكتبة را�{اضرات، والتعامل مع الكمبيوتر mn ت�¹يل امللفات امل9شو

سائل ال�Fيد �لكFGوjي ولوحة  رع�F �نFGنت لÛ{صو عÀ	 مز�د من املعلومات، والتعامل مع  ل
 FÖاتيجيات �علم أكFGاستخدامھ الس 	Àاملناقشة والتفاعل مع املعلم�ن والزمالء ,لما ساعد ذلك ع

تنظيما من حيث تحديد أ�دافھ، وتنظيم البÂئة ال¯) يتم ف¦�ا التعلم
ً

ة وقتھ، وتقييمھ لذاتھً،  ر، وإدا
سة اسFGاتيجيات التعلم املستقل،  رحيث إن طبيعة التعلم ع�F �نFGنت تفرض عÀ	 املتعلم�ن مما
ات، ولكن  ات تكنولوجية معينة وثقة mn تطبيق �ذه املuا روال ي9ب�m أن يتمتع املتعلمو فقط بمuا ر ن

ة ال¯) يمكن استخدامuا mn مختلف مuام ًيجب عل¦�م أيضا تحديد اسFGاتيجيات التعلم املناسب
  .ٍالتعلم وتحديد وتوظيف املصادر �ش;ل فعال

 : نتائج الفرض الثا�ي-

توجد عالقة ذات داللة إحصائية ب�ن فاعلية الذات : "ينص الفرض الثاjي عÀ	 أنھ
وللتحقق من �{ة �ذا الفرض قام ". التكنولوجية والتحصيل -,ادي() لدى طالب ا12امعة

اسة عÀ	 مقياس فاعلية الذات الباح جات عينة الد تباط ب�Fسو ب�ن د رث بحساب معامل ا ر نر
ات �íاية العام  جا½�م mn اختبا رالتكنولوجية والتحصيل -,ادي() الذي يقاس من خالل مجموع د ر

 m
اÄÅ)، وال¯) يو»{uا ا12دو التا لالد   :    ر
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  ) 12(لجدو 
اســـــــة ع ــــات عينـــــــة الد جـــ تبـــــــاط بـــــــ:ن د r رمعـــــــامالت ر ــــــة ر ـــــذات التكنولوجيـ ــــة الــ RـــــــS مقيـــــــاس فاعليـــ

  )278=ن (والتحصيل .-ادي*( 
  التحصيل -,ادي()  فاعلية الذات التكنولوجية

  **0,230  الكفاءة mn �نFGنت

**0,202  التفاعل امل�Gامن  

 التفاعل غ�F امل�Gامن

  )نظام ال�Fيد �لكFGوjي(

0,171**  

*0,231  )املؤتمراتأنظمة ا�{اضرات و(  التفاعل غ�F امل�Gامن  

جة ال;لية **0,263 رالد  

 إحصائياوجود عالقة موجبة دالة) 12(ليتªô من جدو
ً

جة ال;لية                                                                                                                                     ر ب�ن -�عاد الفرعية والد
تباط لذات التكنولوجيةفاعلية ال ر و@�ن التحصيل -,ادي() لدى الطالب، وتراوحت معامالت �

 .، مما يؤكد �{ة الفرض الثاjي)0,01(ىوé	 دالة عند مستو ) 0,263 إ
	 0,171(ب�ن 

  : نتائج الفرض الثالث-

توجد عالقة ذات داللة إحصائية ب�ن التعلم املنظم ذاتيا :  الفرض الثالث عÀ	 أنھينص
ً

للتحقق من �{ة �ذا الفرض قام الباحث بحساب التحصيل -,ادي() لدى طالب ا12امعة، وو
اسة عÀ	 مقياس  جات عينة الد تباط ب�Fسو ب�ن د رمعامل ا ر التعلم املنظم ذاتيا نر

ً
والتحصيل 

اÄÅ)، وال¯) يو»{uا  ات �íاية العام الد جا½�م mn اختبا ر-,ادي() الذي يقاس من مجموع د ر لجدو ر
)13(:           

  ) 13(لجدو 
ــــــة  ـــــذات التكنولوجيـ ــــة الــ اســـــــة عRـــــــS مقيـــــــاس فاعليـــ ـــــات عينـــــــة الد جــ تبـــــــاط بـــــــ:ن د r رمعـــــــامالت ر ر

  )278=ن (والتحصيل .-ادي*( 
التعلم املنظم ذاتيا
ً

  التحصيل -,ادي()  

  **0,249  فتحديد الuد

  *0207  التنظيم البي�)

  **0,195  اسFGاتيجيات املuمة

ة الوقت   *0,205  رادا

**0,216  ب املساعدةطل  

**0,211 التقييم الذا�ي  

جة ال;لية **0,266 رالد  



ً المنظم ذاتيا كمنبئات فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم
 بالتحصيل األكاديمي لدى طالب الجامعة

  .دمحم جمال الدين إبراهيم زويل/د

 

 

156 

جة ) 13(ليتªô من جدو روجود عالقة موجبة دالة إحصائيا ب�ن -�عاد الفرعية والد
ً

تباط ب�ن  رال;لية للتعلم املنظم ذاتيا و@�ن التحصيل -,ادي() لدى الطالب، وتراوحت معامالت �
ً

)0,195 	
.                                                                                                                                                                                                              ، مما يؤكد �{ة الفرض الثالث))0,01ى دالة عند مستو وé	( 0,266 إ

تباطية موجبة دالة إحصائيا ب�ن  كشفت نتائج الفرض�ن الثاjي والثالث عن وجود عالقة ا
ً

ر
تباطية موجبة دالة إحصائيا فاعلية ا لذات التكنولوجية والتحصيل -,ادي()، كما توجد عالقة ا

ً
ر

اسة رب�ن التعلم املنظم ذاتيا والتحصيل -,ادي() لدى عينة الد
ً

.  

اسة  اسات عديدة، م�Ýا د روتتفق �ذه النتائج مع نتائج د ت إ
	 (Corbeil,2003)ر ر وال¯) أشا
تباطات ذات داللة ب�ن مت فاعلية الذات التكنولوجية و�ستعداد للتعلم املوجھ (غ�Fات روجود ا

جuة الضبط الداخلية وذاتيا، و
ً

اسة )   ,McGhee)رو@�ن التحصيل -,ادي() لدى الطالب، ود
تباطات ذات داللة إحصائية ب�ن فاعلية الذات التكنولوجية (2010 ر ال¯) كشفت عن وجود ا

اسة  وال¯) أظuرت أن فاعلية الذات ع�F �نFGنت لم تكن ) (Jones ,2010روالتحصيل -,ادي()، ود
 Fاسة ع� رمؤشرا لألداء -,ادي() للطالب mn الفصو التقليدية بÂنما ,انت ذات أ�مية mn بÂئة الد ل

ً

اسة تباطات دالة إحصائيا ب�ن التنظيم ) (Dunnigan, 2018 ر�نFGنت، و د ال¯) بي9ت وجود ا
ً

ر
جات ال¯) يحصل عل¦�ا الطالب mn اختبار الذا�ي للتعلم والتحصيل -,ا ردي() الذي يقاس بالد

اسة  ت إ
	 وجود عالقة ب�ن التعلم املنظم ) Oyelere, et al.,2021(رمادة الر�اضيات، ود رال¯) أشا
 Fالتعلم ع� mn التعلم املنظم ذاتيا mn اتيجيات ا12يدةFGرت أن �سuكما أظ ، ذاتيا ومستو املقر

ً
ر ى ً

جات جيدة تجعل الطالب أكFÖ �نFGنت تدفع ا رلطالب للعمل ا12ما�m، كما أن ا2{صو عÀ	 د ل
ىضا وتحسن من مستو استخدامھ للتكنولوجيا   .ر

أى الباحث-  و�رجع ذلكــ  mn استخدام التقنيات املطلو@ة -ر 	Àم ع�½ ر إ
	 أن ثقة الطالب بقد
Gن� Fنت، مثل التنقل ع�FGن� Fالتعلم ع� mn نت، واستخدام أدوات التفاعل للتفاعل واملشاركةF

 	Àي، وتحميل وت�¹يل امللفات �ساعد�م عjوFGيد �لكFامن، واستخدام ال��Gامل Fامن وغ��Gامل
لالوصو والتفاعل مع املواد التعليمية املقدمة ع�F �نFGنت، والتواصل مع أستاذ املادة وكذلك 

لفة و�ستفادة من املعلومات وال�Fامج لالتواصل مع الزمالء، إ
	 جانب الوصو إ
	 املواقع ا��ت
اس��م، وعÀ	 الرغم من أ�مية فاعلية الذات  راملوجودة mn �ذه املواقع وال¯) �ساعد�م mn د
ر فقط أن يتمتع املتعلمو  نالتكنولوجية mn بÂئة التعلم ع�F �نFGنت، إال أنھ لÂس من الضر ي و

ات تكنولوجية معينة و�;و لد¾�م ثقة mn تطبيق  نبمuا ات، ولكن يجب عل¦�م أيضا ر ً�ذه املuا ر
تحديد اسFGاتيجيات التعلم ال¯) يمكن استخدامuا mn مختلف مuام التعلم، وتنظيم ومراقبة 
الوقت، وقد أشار العديد من الباحث�ن إ
	 أ�مية التعلم املنظم ذاتيا وأنھ �عد م;ونا مuما mn سلوك 

ً ً ً

ا مؤثرا mn م حل املشكالت، كما أنھ يؤدي دو
ً ً

قعا12ة املعلومات وتحس�ن -داء بطر مختلفة، حيث ر
 	Àأن التحصيل -,ادي() �عتمد �ش;ل مباشر ع 	Àتوجد العديد من -دلة ا12و�ر�ة ال¯) تؤكد ع
ة عÀ	 التنظيم الذا�ي للسلوك والعمليات املعرفية والدافعية والبيòية بما  ر�ستعداد والقد

 يجمع التعلم املنظم ذاتيا ب�ن ,ل من العوامل املعرفية ي�ناسب مع مطالب املوقف التعلي()، حيث
ً

اÄÅ) للطالب، و�ز�د من  فع مستو التحصيل الد  mn مuروالدافعية، إذ باستخدامھ يمكن أن �س ىر
ا فاعال mn التحصيل -,ادي()  تباطا طرديا وتأث�Fا إيجابيا ودو فاعلي��م، وأن لھ ا

ً ً ً ً ً ً
ر إبرا�يم (ر

  ).2017ا2{سÂنان،
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  :الفرض الراmعنتائج 

يمكــن الت9بــؤ بالتحــصيل -,ــادي() مــن خــالل فاعليــة الــذات : "يــنص الفــرض الرا�ــع عÀــ	 أنــھ
 ". لدى طالب ا12امعةالتكنولوجية

تـــم إجـــراء تحلیـــل �نحـــدار املتعـــدد وت;ــو�ن معادلــة للت9بــؤ   وللتحقـق مــن �ــ{ة �ــذا الفــرض
جـــــا½�م علـــــى بالتحــــصيل -,ــــادي() لــــدى أفــــراد عينــــة البحـــــث مـــــن خـــــال مقيــــاس فاعليــــة الــــذات رل د

  ):14(لكما �و مو»mn ª جدوالتكنولوجية 

  ) 14(لجدو 

جاUVم نتائج تحليل rنحدار للتvبؤ  ربالتحصيل .-ادي*( لدى أفراد عينة البحث من خالل د
  )278=ن(عSR مقياس فاعلية الذات التكنولوجية 

  العوامل 

  املن�ئة

  

  قيمة

   معامل

   rنحدار

   ا#¦طأ

  ياملعيار 

  ملعامالت 

  rنحدار

  معامل

تباط r ر  

   املتعدد

  مر§ع معامل

تباط r ر  

  "ف"قيمة

/ة   ر rنحدا
  الداللة

  قيمة

   ب©تا

  

 الداللة  tقيمة 

  59,62  880,75 الثابت

فاعلية الذات 
 التكنولوجية

2,79  0,61  

  

0,263  

  

0,069  

  

20,47  

  

0,000 

 

0,62  

 

4,52  

 

0,000 

أن قيمة ف دالة إحصائيا، و@التا
m فإن التباين mn التحصيل ) 14(ليتªô من جدو
ً

جات  فاعلية الذات التكنولوجية، كما أن ثابت الت9بؤ بلغت ر-,ادي() يمكن تفس�Fه بمعرفة د
ي، أما معامل �نحدار املعيار بÂتا 2,79ي، ومعامل �نحدار ا12ز�ي غ�F املعيار 880,75قيمتھ 
جة واحدة mn فاعلية الذات التكنولوجية يؤدي ، و�ذا يدل0,62ي�ساو  ه د ر عÀ	 أن ,ل �غ�F مقدا ر

ه    :  mn التحصيل -,ادي() وم�Ýا فإن معادلة �نحدار é	0,62رإ
	 �غ�F مقدا

جة التحصيل �,ادي()   )فاعلية الذات التكنولوجية× 2,79 +(880,75= رد

  نتائج الفرض ا#¦امس 

 الت9بؤ بالتحصيل -,ادي() من خالل التعلم املنظم يمكن ":ينص الفرض ا�2امس عÀ	 أنھ
ذاتيا لدى طالب ا12امعة

ً
." 

تـم إجـراء تحلیـل �نحـدار املتعـدد وت;و�ن معادلة للت9بؤ   وللتحقق من �{ة �ذا الفرض
جـا½�م علـى مقياس التعلم املنظم ذاتيا  بالتحصيل -,ادي() لدى أفراد عينة البحـث مـن خـالل د
ً

ر
  ):15(لو مو»mn ª جدوكما �
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  )15(لجدو 

جاUVم  نتائج تحليل rنحدار للتvبؤ  ربالتحصيل .-ادي*( لدى أفراد عينة البحث من خالل د
عSR مقياس التعلم املنظم ذاتيا 
ً

  )278=ن(

العوامل 
  املن�ئة

  

  قيمة 

معامل 
  rنحدار

ا#¦طأ 
ياملعيار 
ملعامالت 
  rنحدار

معامل 
تباط  rر
  املتعدد

مر§ع 
معامل 
تباط rر  

" ف"قيمة 
/ة   رrنحدا

  

  الداللة

قيمة 
  ب©تا

  

 الداللة  tقيمة 

  58,40  882,59 الثابت

التعلم 
النظم 

ذاتيا
ً

 

2,72 0,59 

  

0,266  

  

  

0,071  

  

  

21,06  

 

0,00 

 

0,26 

 

4,59 

 

0,00 

أن قيمة ف دالة إحصائيا، و@التا
m فإن التباين mn التحصيل ) 15(ليتªô من جدو
ً

جات التعلم املنظم ذاتيا، كما أن ثابت الت9بؤ بلغت قيمتھ -,ا دي() يمكن تفس�Fه بمعرفة د
ً

ر
882,59 Fومعامل �نحدار ا12ز�ي غ� ،  

ي، أما معامل �نحدار املعيار بÂتا �ساو 2,72ياملعيار  ، و�ذا يدل عÀ	 أن ,ل �غ�F 0,26ي
	
جة واحدة mn فاعلية الذات التكنولوجية يؤدي إ ه د رمقدا ه ر   mn التحصيل 0,26ر �غ�F مقدا

	é ا فإن معادلة �نحدار�Ýادي() وم,-:  

جة التحصيل �,ادي() التعلم املنظم ذاتيا× 2,72 +(882,59= رد
ً

(  

يتªô من نتائج الفرض�ن ا�2امس والسادس أنھ يمكن الت9بؤ بالتحصيل -,ادي() لدى 
تعلم املنظم ذاتيا مما يؤكد �{ة طالب ا12امعة من خالل فاعلية الذات التكنولوجية وال

ً

  . الفرض�ن الرا�ع وا�2امس

وتتفق �ذه النتائج مع النظر�ة املعرفية �جتماعية وال¯) أو»{ت أن فاعلية الذات �عد 
 FÖالتعلم املنظم ذاتيا، حيث أن الطالب ذو فاعلية الذات املرتفعة أك 	Àيؤثر ع (Ä
Âئ  Fيمتغ� ً ر

استخداما السFGاتيجيات �عليمية
ً

ن ذات فعالية، و�;و لد¾�م مراقبة ذاتية مرتفعة ��رجات 
ات املتعلم  ر�علمuم من الطالب ذو فاعلية الذات املنخفضة، باإلضافة إ
	 ذلك فإن تصو ي
لفاعلية الذات ترتبط �ش;ل إيجاßي ب9تائج التعلم مثل املثابرة عÀ	 املuام، واختيار املuمة، وأjشطة 

uاسة الفعالة، واك�ساب امل ات، والتحصيل -,ادي()رالد   .(Zimmerman,1989) را

اسة   ت إ
	 أنھ يمكن الت9بؤ (Wang & Newlin ,2002) ركما تتفق مع د روال¯) أشا
ات ال�Ýائية من خالل فاعلية  جا½�م mn �ختبا ربالتحصيل -,ادي() للطالب والذي يدل عليھ د ر

اسة  تباطات (Corbeil,2003)رالذات التكنولوجية املدركة لد¾�م، ود ر وال¯) كشفت عن وجود ا
ذات داللة ب�ن فاعلية الذات التكنولوجية و�ستعداد للتعلم املوجھ ذاتيا و@�ن التحصيل 

ً

تباط متعدد ب�ن  ر-,ادي() لدى الطالب، كما أو»{ت نتائج تحليل �نحدار عن معامل ا
اسة  تباطات ذات داللة مرتفعة، ود راملتغ�Fات، و,انت �  أن بÂئة ال¯) أظuرت (Puzziferro, 2008)ر

 Fاتيجيات التحف��ية للتعليم وال¯) ترتبط �ش;ل كب�FGد من �سu12اسة وتنظيم الوقت وا رالد
جات أعÀ	 mn �ذه املقايÂس  ربالتحصيل -,ادي() للطالب، كما أن الطالب الذين حصلوا عÀ	 د
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جات �íائية أعÀ	 باإلضافة إ
	 ذلك وجد أن اء املعرmn، رالفرعية حصلوا عÀ	 د ر التنظيم الذا�ي و
اسة ,انت مرتبطة �ش;ل إيجاßي مع مستو�ات الرضا لد¾�م  .رو@Âئة الوقت والد

اسة  اسة ا2{الية مع د روتختلف نتائج الد تباطات  DeTure,2003) ر روال¯) أظuرت وجود ا
 mnوفاعلية الذات التكنولوجية والنجاح لدى الطذات داللة احصائية ب�ن -سلوب املعر mn الب

ت نتائج تحليل �نحدار إ
	 أن -سلوب املعرmn وفاعلية  رالتعلم ع�F �نFGنت، ومع ذلك فقد أشا
اسة   & Swingle) رالذات التكنولوجية لم تكن منÞئات دالة عÀ	 النجاح mn التعلم ع�F �نFGنت، ود

Vieta,2012)½ا �م التكنولوجية ع�F رال¯) بي9ت أن غالبية الطالب ,ان لد¾�م ثقة كب�Fة mn مuا
اس��م، باإلضافة إ
	 ذلك فإن ما يقرب من نصف الطالب الذين  مة لنجاحuم mn د ر�نFGنت الال ز
ات ع�F �نFGنت أكFÖ صعو@ة من الفصو التقليدية، كما أ�íم  لشملuم �ستطالع أخ�Fوا أن الدو ر

ات التعليمية ع�F �نFGنت، ولÂس لد¾�م ميل إ
	 ال� رسبوا mn الدو ات mn ر ر�1يل mn �ذه الدو
اسة  تباط ب�ن كال من فاعلية   (Kuo,et al.,2014)راملستقبل، ود ت إ
	 أنھ ال يوجد ا وال¯) أشا

ً
ر ر

الذات التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا والرضا، كما أنھ ال يمكن الت9بؤ بالرضا لدى الطالب من 
ً

خالل فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا
ً

.  

إيجابيا باإلنجاز، و�مكن تفس�F ذلك بأن فاعلية الذات التكنولوجية ترتبط
ً

 Fا و�عت�Fمث�
ً

 
�اما
ً

يأ�دافھ، فالطالب ذو  تحقيق mn �سا�م بما مشكالتھ وضغوطھ، ملواجuة الفرد لدافعية 
 (öد الذ�u12ام �,اديمية ال¯) تتطلب التحدي واuامل 	Àندو نالفاعلية الذاتية املرتفعة يقبلو ع


Ä) يرتبط بالتعلم املنظم ذاتيا، حيث Âئ  Fًالشعو بالتعب أو امللل، كما أن فاعلية الذات �عد متغ� ر ر
نأن فاعلية الذات املدركة للطالب ت;و مرتبطة باستخدام الطالب السFGاتيجيات التعلم واملراقبة 

الذاتية، فالطالب ذو فاعلية الذات املرتفعة أكFÖ استخداما السFGاتيجيات
ً

 �عليمية ذات فعالية، ي
يو�;و لد¾�م مراقبة ذاتية مرتفعة ��رجات �علمuم من الطالب ذو فاعلية الذات املنخفضة،  ن
ات املتعلم لفاعلية الذات ترتبط  �ش;ل إيجاßي ب9تائج التعلم مثل  رباإلضافة إ
	 ذلك فإن تصو

اسة الفعالة، واك ات، والتحصيل راملثابرة عÀ	 املuام، واختيار املuمة، وأjشطة الد ر�ساب املuا
بفاعلية الذات التكنولوجية واستخدام اسFGاتيجيات التعلم  �يمان -,ادي()، ومن ثم يؤثر

املنظم ذاتيا بقوة
ً

 	Àثم فإنھ ومن أن يحققھ الفرد، يمكن التحصيل -,ادي() الذي ىمستو ع 
ة والتعلم املنظم ذاتيا لدى خالل فاعلية الذات التكنولوجي من بالتحصيل -,ادي() الت9بؤ يمكن

ً

  .الطالب

ــــة اســ ــات الد ــ   :رتوصيـــــ

  :عSR ضوء النتائج السابقة يقدم الباحث mعض التوصيات �تية

شادية للطالب لتحس�ن مستو فاعلية الذات التكنولوجية لد¾�م- ي إعداد برامج إ   .ر

 . عليمية ع�F �نFGنت توعية الطالب و�©1يعuم عÀ	 التواصل والتفاعل مع املواد الت-

 .ن تكييف البÂئة التعليمية �لكFGونية بحيث ت;و جذابة ومر�حة للطالب-

�Þية ملساعدة الطالب عÀ	 تنظيم ذوا½�م mn بÂئة التعلم ع�F �نFGنت-  .ر عمل برامج تد

 . مساعدة الطالب عÀ	 التخلص من التوتر والقلق املرتبط بالتعلم ع�F �نFGنت-
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 :نتائج السابقة يقدم الباحث mعض البحوث واملق>;حات �تيةعSR ضوء ال

شادي لتحس�ن فاعلية الذات التكنولوجية لدى طالب ا12امعة-   .ر فاعلية برنامج إ

تباطية ب�ن فاعلية الذات التكنولوجية والتعلم املنظم ذاتيا والرضا - اسة العالقة �  د
ً

ر ر
 .لدى الطالب mn التعلم ع�F �نFGنت

اÄÅ) لدى طالب ا12امعة فاعلي-  .رة الذات التكنولوجية وعالق��ا بالتوافق الد

اÄÅ) لدى طالب ا12امعة-  .ر فاعلية الذات التكنولوجية وعالق��ا بالرضا الد

�Æ) لتحس�ن التنظيم الذا�ي mn التعلم ع�F �نFGنت لدى طالب - ر فاعلية برنامج تد
  .ا12امعة
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