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 مستخلص

هدفت الدراسة الي دراسة فعالية برنامج إرشادي تكاملي لتنمية مهارات تنظيم الذات األكاادممي لادي 
( تلمياذ  مان اوات 42لصف األول اإلعدادي ، وتكونت عينة الدراساة مان  المضطربات سلوكياً من تلميذات ا

( تلميااذ  ، ومرموعااة ضاااتطة تتضاامن 24االضااطراتات الواالوكية ، م واامة الااي مرموعااة ترر )يااة تتضاامن   
( ، واشااتملت ودوات الدراسااة 0‚192(عااا، ، واناااراي ميياااري  21.22( تلميااذ  ، تمتوساار عماار  منااي  24 

ارات تنظيم الذات األكادممي  إعداد الباحثة( ، برنامج إرشادي تكاملي لتنمياة مهاارات تنظايم علي : مقياس مه
الاااذات األكادممي إعاااداد الباحثاااة(، واسااات دمت الباحثاااة األساااالي  اإلحصااااوية التالياااة : ا تباااار و لكوكواااو  ، 

إلحصاوية للعلاو، اإلحصااوية وتني ، وحرم األثر بإلحصاء الالتارامتري والك تاست دا، الاز، ا -وا تبار ما 
( ، ووسفرت النتااوج عان فعالياة ال)رناامج اإلرشاادي التكااملي فاي تنمياة مهاارات 42نو ة   SPSSاالجتماعية 

 تنظيم الذات األكادممي لدي المضطربات سلوكياً.
مهااارات تنظاايم الااذات األكااادممي ، المضااطراتات ساالوكياً ،اإلرشاااد التكاااملي،  الكلماا ا الماح ة اا   

 تلميذات المرحلة اإلعدادمة .
Abstract 

The study aimed to study the effectiveness of an integrative counseling 

program for developing academic self-regulation skills for behaviorally disturbed 

first-grade students, and the study sample consisted of (24) students with 

behavioral disorders, divided into an experimental group that includes (12) 

students, and a control group that includes (12) ) a female student, with an average 

age of (13.14) years and a standard deviation of 0,391. The study tools included: 

Academic self-regulation skills scale (prepared by the researcher), an integrative 

counseling program for developing academic self-regulation skills (prepared by the 

researcher). The researcher used the following statistical methods: Wilcoxon test, 

Mann-Whitney test, and the effect size with non-parametric statistics using SPSS 

statistical packages version (21). The results revealed the effectiveness of the 

integrative counseling program in developing academic self-regulation skills for 

behaviorally disordered. 

Keywords: academic self-regulation skills, behavioral disorders, integrative 

counseling, middle school students. 

 مقدمة :

مهارات تنظيم الذات األكادممي هي بناء نفواي ممامم مرموعاة مان الكفااءات المهماة ، تماا 
في الك ال در  على التاكم في عواطف الفارد ، وال ادر  علاى التفاعام اإلمراابي ماي ا، ار ن ، وال ادر  

تااي تواااهم فااي علااى ترناا  التصاارفات مياار المالومااة وو العدوانيااة وال اادر  علااي  العمليااات المعر يااة ال
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الت يايم الااذاتي مالًباا مااا مماار إليهااا علاى ونهااا و ااوف تنفيذمااة ، وتمامم ال اادر  علاى توجياا  االنتبااا  وو 
تركياااااز  ، وتاو ااااام المنظاااااور ، والتكيااااات تمروناااااة ماااااي التالييااااارات  المروناااااة اإلدراكياااااة(   واالحتفاااااا  

عيااااة لتا ياااام هاااادي ، مثاااام حاااام تالمعلومااااات  الااااذاكر  العاملااااة(   وتمنااااي تل اااااوي االسااااتراتات االندفا
الممكالت  التاكم فاي االنفعااالت( ، و مكان اعتباار التنظايم الاذاتي األكاادممي تمثاتاة اإلدار  اإلرادماة 

 .) Viner &  Das ,Hale , Pandey  .(2018 , .للو اوف التنفيذمة 
يااًا معتمااد علااي التل ااين والافاال و لالاااء ملكااة الع اام وهااذا ولمااا كااا  النظااا، التعليمااي ال اااوم حال

مرعاام كثياار ماان الطااالع مافاال تعاات الا اااوم التااي ت ااد، لاا  فااال موااتطيي التعاماام مااي مااا هااو مياار 
متوقااااي ، بينمااااا المفتاااارل و  مواااااعد التعلاااايم علااااي وساااالوع التفكياااار الااااذاتي ، وال اااادر  علااااي إكتواااااع 

 Care )(  ، ف اد وشاار كااري ونيام 422: 4022م فتاا  ، المهارات ميرالمرتبطة تمعرفة معينة  وما

& Neal, 2004)    الي و  تنظايم الاذات األكاادممي ممايرالي مظهار ن ، األول : تنظايم الاذات ممثام
نظاماااًا دافيياااًا دًنامياااًا إلعاااداد وهاااداي الفااارد ، وتادًاااد اساااتراتيريات  لتا يااام هاااذ  األهاااداي ومتاتعتهاااا 

 اني : ممير الي ال در  علي التاكم في االنفعاالت .تالت ييم الموتمر ، وما الث
و عد تنظيم الذات األكادممي وحد األسالي  الادًثة والمهمة في تادر   التالمياذ علاي كي ياة 

 4021اكتواااع المعلومااات وفهمهااا والتعاماام معهااا وف ااًا ل اادرات و سااتعدادات كاام تلميااذ  مكااة ال)نااا ، 
:4 . ) 

سيطر  التلميذ علي سلوك  من  االل عملياة المراةباة الذاتياة  فأساس تنظيم الذات األكادممي
Self-Monitoring  للمروط التي توتاضر وو تثير الولوك الموتهدي والنظر لل)يئة تطر  ة بناوياة

لتوهيم الولوك الموتهدي والبعد عن الولوك مير الموتهدي ، و هدي تنظيم الذات األكادممي  الي 
الم ارر  علايهم ، فهام ًنظماو  دراساتهم تماكم وكثار فعالياة ، مماا ًا دي الاي إت ا  التالميذ للمعلومات 

إرتفااااام الموااااتوي التاصاااايلي وهااااو مااااا توااااعي الياااا  الم سوااااات التعليميااااة ، و ضاااامن تنظاااايم الااااذات 
األكادممي المماركة الفعالة من الفرد ضامن سلوالة عملياات تعلما  ال ا اة ، ووضاي تصاورات وثنااء 

ة ماا لدماا  مان مهااارات ماا وراء المعرفااة مثام الت طااير ألهادافهم الم صااية تعلما  ت كااد تفعيام ومعالراا
الموضااوعة ، وتنظيمهااا ، والقيااا، بت و ااة الفاعليااة الذاتيااة ، ثاام إعاااد  بناااء و بتكااار األفكااار ، والتاادرع 
ااتيًا ، وتهذً  المهارات الم صية والولوكيات ، لينرز من  اللها وهدافا  التعليمياة ، كماا و  ال ادر  

 علااااااي تنظاااااايم الااااااذات األكااااااادممي ممكاااااان و  م فااااااف اإلجهاااااااد النفوااااااي واالجتماااااااعي للتالميااااااذ 

 (Zimmerman & Kitsant , 1999: 242 ; Acosta, Tanya& Ivie, 2016) . 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/Russell-M-Viner-2109049060
https://www.researchgate.net/profile/Shikta-Das-2
https://www.researchgate.net/profile/Daniel-Hale-2
https://www.researchgate.net/profile/Anuja-Pandey
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فالتالميااااذ الااااذًن مظهاااارو   صاااااود ساااالوكية ساااال)ية لاااادًهم ممااااكالت فااااي تنظاااايم الااااذات 
س والافاااا  علاااي اإلنضاااباط الاااذاتي عناااد األكاااادممي ، وي ونهااام ًواجهاااو  مماااكالت فاااي ضااابر الااانف

.  وعلاي مادي الع ادًن الماضايين و ابات (Zimmerman,2008)اإلن راط فاي المهاا، األكادممياة 
دراسااة تنظاايم الااذات األكااادممي و رتباطهااا تاالضااطراتات الواالوكية سااييًا رويواايًا فااي العلااو، التنمو ااة ، 

ز االساتعداد للكفاااء  االجتماعياة واالنرااا  والتكياات فاكتوا  تنظاايم الاذات األكااادممي تاثاًا مكثفااًا لتعز اا
 .(Peter,2019)المدرسي 

الاي و   (Hrbackovaa , & Safrankovab , 2016)ف د وشاارت هرباكوفاا وساافرانكوفا 
إرتفااام موااتوي االضااطراع الواالوكي ًاارتبر تموااتوي ماان فت ماان التنظاايم الااذاتي للتالميااذ ، والعكااس 

وي االضاااطراتات الوااالوكية  اااعوبة فاااي التنظااايم الاااذاتي والتفاعااام  ااااي  . حياااه ًواجااا  التالمياااذ ا
االجتماعي مي وقرانهم وو الباالالين ، و صاع  علاي التلمياذ إدار  سالوك  ومراق)تا  وتادًاد  وتقيما  فاي 

 . (Mutule , 2019)  طروي وبيئات م تلفة ، و صب  تعليم ه الء التالميذ وكثر  عوبة
الولوكية جزء مان تالمياذ التربياة ال ا اة ، الاذي معاانو  و مثم التالميذ اوي االضطراتات 

من ووجة ال صور في المهارات االجتماعية التي ت دي الي مرموعة من العوامم الول)ية منها ضعف 
العالقات االجتماعية والتاصيم الدراسي وترعلهم وقم إحتماااًل فاي إجتياا  الفصاول الدراساية ، ووكثار 

 . (Prabhjot, 2020)عرضة للتورع الدراسي 
وعاااد  مااا مكااو  هاا الء التالميااذ وقاام ان راًطااا فااي األنمااطة المدرسااية ماان وقاارانهم العااادًين ، 
ونتيرااة لااذلك ، مراادو   ااعوبة فااي النرااا  وكادممًيااا وساالوكًيا ، ومالًبااا مااا ًتواا)  هاا الء الطااالع فااي 

ت المتعل اة تاالنضاباط حدوث اضطراتات في الفصول الدراسية والمدارس ، ولدًهم المز د من اإلحاال
وكثر من وقرانهم كماا ًتوارع الطاالع الاذًن معاانو  مان االضاطراتات مان المدرساة تمعادل وعلاى مان 

( ، و  ضو  ووقاًتا طو لة معل اة مان المدرساة ، وتا ثر ٪22م ابم  ٪00الطالع مير اوي اإلعاقة  
، وكااذلك نتاااوج  مالوهاام فااي  نتيرااة ساالوكهم مياار ال ااادر علااى التكياات ساالًبا علااى نتاااورهم األكادمميااة

 . )Poling,&Wort , Smith  (2018 ,المدرسة
وبناااااًء علااااي مااااا ساااا)م توااااعي الدراسااااية الااليااااة لتنميااااة مهااااارات تنظاااايم الااااذات األكااااادممي 

 للمضطربات سلوكيًا.
 مشكلة الدراسة :

 تححدد مشكل  الدراس  الح ل   في الحس ؤل الرئ سي الح لي  
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ادي تكاااملي فااي تنميااة مهااارات  تنظاايم الااذات األكااادممي لاادي عينااة ماان مااا فعاليااة برنااامج إرشاا -2
تلميااذات المرحلااة اإلعدادمااة اوات االضااطراتات الواالوكية ، وهاام ًوجااد تااأثير فااي  فاات حااد  

 تعت األضطراتات الولوكية لدًهن ؟ 
 :  وينبثق من هذا الحس ؤل الحس ؤالا الارع   الح ل  

ال )لااي و البعاادي لاادي وفاراد المرموعااة الترر )يااة علااي مقياااس (  هام توجااد فاارو  بااين القياساين 2 
 تنظيم الذات األكادممي  األتعاد والدرجة الكلية( ترا  القياس البعدي.

( هام توجااد فاارو  باين وفااراد المرمااوعتين الترر )ياة والضاااتطة فااي القيااس البعاادي علااي مقياااس 4 
 ية( ترا  المرموعة الترر )ية.مهارات تنظيم الذات األكادممي  األتعاد والدرجة الكل

( هاام توجااد فاارو  بااين القياسااين البعاادي والتتبعااي لاادي وفااراد المرموعااة الترر )يااة علااي مقياااس 1 
 مهارات تنظيم الذات األكادممي  األتعاد والدرجة الكلية(.

 أهداف الدراسة :

تنمياااة تهااادي الدراساااة الاالياااة الاااي الكماااف عااان فعالياااة ال)رناااامج اإلرشاااادي التكااااملي فاااي 
مهارات تنظيم الاذات األكاادممي لادي تلمياذات المرحلاة اإلعدادماة المضاطربات سالوكيًا، وتادًاد حرام 

 تأثير .
 أهمية الدراسة : 

ُتماكم دراساة ال)اارامج ركياز  مهماة للصاااة النفواية اإلمرابياة ، إا تركااز علاي تنمياة النااواحي 
 ،تية :اإلمرابية ، و مكن تادًد وهمية هذ  الدراسة في الن اط ا

 أواًل   األهم   النظري    
تتض  األهمية النظر اة للبااه مان وهمياة الموضاوم التاي ًتناولا  وهاو تنظايم الاذات األكاادممي  -2

 نظرًا إلرتباط  تالعدًد من المتاليرات النفوية اإلمرابية .
ي فئاااة تواااتمد الدراساااة وهميتهاااا مااان تناولهاااا فئاااة مااان الفئاااات التاااي و ااابات األكثااار إنتماااارًا وهااا -4

 المضطربين سلوكيًا والتي مصدر عنها العدًد من  الممكالت الولوكية في  المرتمي.
 ث ن ً    األهم   الحطب ق    

تتمثاااام األهميااااة التط)يقيااااة للدراسااااة الااليااااة فااااي اعااااداد برنااااامج لتنميااااة مهااااارات تنظاااايم الااااذات  -1
لاااذات األكاااادممي فاااي األكاااادممي ، و االساااتفاد  مااان نتااااوج البااااه الااااالي فاااي تااااه تنظااايم ا

 عالقت   تمتاليرات نفوية و ري وفئات عمر ة و ري.
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إمكانية التدر   علي مهاارات تنظايم الاذات األكاادممي مان  االل دمرهاا فاي المنااهج الدراساية  -1
دو  الااجااة الااي ودوات وو وساااوم ومعاادات قااد تواا)  اال ااطدا، تااال يود التااي تاااير تالعمليااة 

 التعليمية.
 سية للدراسة :المفاهيم األسا

    Counseling Integrated Programالبرن مج اإلرش دي الحك ملي  
ُتَعري الباحثة ال)رنامج اإلرشادي التكاملي الموت د، في الدراسة الاالية  تأن  مرموعاة مان 
 الفنيااات المنوعااة و التاادر بات واألنمااطة وال )اارات النوعيااة المتراتطااة والمتكاملااة  التااي ت ااد، للتلميااذات
فاااااي جلواااااات منتظماااااة لتعمااااام مرتمعاااااة علاااااي تنمياااااة مهاااااارات تنظااااايم الاااااذات األكاااااادممي للتلمياااااذات 

 المضطربات سلوكيًا.
    Academic Self-Regulation Skillsمه راا تنظ م الذاا األك ديمي 

مرموعة العمليات المعر ياة ومااوراء المعر ياة و دار  المصاادر التاي تتبعهاا التلمياذ   وتنفاذها 
إجااراءات وساالوكيات متكاملااة ومتراتطااة تواااعدها علااي الااتاكم و ضاابر  عمليااات تعلمهااا  علااي شااكم

تواهولة ودقاة وكفااء  تمااا ًا دي الاي تا ياام وهاداي فاي المراال األكااادممي ، وتمامم عمار مهااارات   
 –إدار  وقاات الدراسااة  –طلاا  العااو  األكااادممي  –الت ااو م الااذاتي  –وضااي األهااداي والت طااير لهااا 

 –تنظايم وتاو ام المعلوماات  –الافال والتاذكر  –األحتفاا  تالوارالت ومراجعتهاا  –الاتعلم  إدار  بيئة
مراةبااة األداء( ،  وتاادد إجراوياًا تالدرجاة التااي تاصام عليهاا التلمياذ  علااي  –البااه عان المعلوماات 

 مقياس تنظيم الذات األكادممي الموت د، في الدراسة الاالية .
   Behavioral disordersالمضطرب ا سلوك ً  

( المضطربين سلوكيًا هم الذًن مظهارو  واحاد  وو وكثار 22:  4022عري تطرس حافل  
ماان ال صاااود التاليااة بدرجااة ملاو ااة ولفتاار   منيااة : عااد، ال اادر  علااي الااتعلم الممكاان تفواايرها فااي 
وو ضوء  صاود ع لية وو جومية وو  اية ، وعد، ال در  علي بناء عالقات مرضية ماي الازمالء 

المعلمين ،  هور ونماط مير مناسبة في  م  روي عادمة ، شعور عا، تاإلكتئاع وعاد، الواعاد  ، 
 نزع  ناو معانا  وعرال جومية وآال، وم اوي في ما ًتعلم تالممكالت الم صية والمدرسية .

 محدات الدراسة :

 وتتمثم  يما ًلي : 
ة فاااي مدرساااتين هماااا   مدرساااة األمير اااة تااام تط)يااام ودوات الدراساااة الاالياااالمحااادد المكااا ني    -1

والوااايد  عاوماااة اإلعدادماااة بناااات تاااودار  شااار  المنصاااور  التعليمياااة( ، وتااام  –اإلعدادماااة بناااات 
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تط)ياام ال)رنااامج تماادارس الفااردوس الترر )يااة الدوليااة المتميااز  للالااات تالمنصااور  التاتعااة إلدار  
 مرع التعليمية تماافظة الدقهلية . 

( ، 4040 -4029ودوات الدراسااة الااليااة فااي العااا، الدراسااي   تاام تط)ياام   المحاادد الاماا ني -4
 -4040وتااام تط)يااام ال)رناااامج اإلرشاااادي  اااالل الفصااام الدراساااي األول مااان العاااا، الدراساااي  

4042.)  
( تلميااذ  ماان التلميااذات اوات االضااطراتات 42تكوناات عينااة الدراسااة ماان   المحاادد الرشااري   -3

عااااادادي تمااااادارس الفاااااردوس الترر )ياااااة الدولياااااة المتمياااااز  للالاااااات الوااااالوكية تالصاااااف األول اإل
تالمنصور  التاتعة إلدار  مرع المنصاور  التعليمياة تماافظاة الدقهلياة ، وممان تتاراو  وعماارهن 

(، 0‚192ساااانة( ، وانااااراي ميياااااري   21.22سااانة( تمتوساااار عمااار  مناااي  21 -24باااين  
األكااادممي وعلااي وعلااي درجااات علااي  والالتااي حصاالن وقاام درجااات علااي مقياااس تنظاايم الااذات

مقياااس االضااطراتات الواالوكية المعااد للدراسااة الااليااة ، تاام ت واايمهن الااي مرمااوعتين ترر )يااة 
 ( تلميذ  .24( تلميذ  ، ومرموعة ضاتطة  24 

 إطار نظري ودراسات سابقة : 

موااعد   معد التنظيم الاذاتي للاتعلم وحاد وحادث االساتراتيريات الموات دمة ، الاذي ًتمثام فاي
الطااالع علااي تنميااة مهااارات الااتعلم ماادي الايااا  ، وو  مكااو  التلميااذ ماااور عمليتااي الااتعلم والااتعلم ، 
وهذا ما وج  الباحثين الي جعم التنظيم الذاتي للتعلم هدفًا تربو ًا ، حيه ًتميز هاذا االتراا   بتماريي 

ثار مان االعتمااد علاي توجيهاات التالميذ فاي الاصاول علاي الموائولية األولياة للاتاكم فاي دراساتهم وك
 (.189: 4002المعلم  هما، ح)ي ، 

و هتم التنظايم الاذاتي للاتعلم تالكي ياة التاي ًتبعهاا التلمياذ فاي تادًاد وهاداي تعلما  والت طاير 
لهااا ، واساات دا، وتعاادًم االسااتراتيريات المناساابة والمراةبااة الذاتيااة ألداواا  ، ووف ااًا لهااذا مكااو  تاصاايم 

(.  وعلااي الاارمم ماان االرتباااط الواضاا  بااين ال اادرات 219: 4001صااطفي كاماام ، التلميااذ مرتفااي  م
الع لياااة وم شااارات التوافااام الدراساااي إال و  الدرساااات المعا ااار  توضااا  و  ال ااادر  علاااي تنظااايم الاااذات 

 &Duckworth)وكادمميااًا لهااا التااأثير األك)اار علااي التوافاام المدرسااي وماان ثاام النرااا  األكااادممي 

Seligman,2005). 
عااد تنظاايم الااذات األكااادممي عمليااة تنظاايم وتوجياا  ااتااي ماااول التلميااذ ماان  اللهااا قدراتاا  مُ 

الع لية الي مهارات وكادممية مصب  التعلم في ضووها عبار  عن نمااط م او، تا  بنفوا  وبطر  اة فعالاة 
، وبالتااااالي فوناااا  ال م تصاااار علااااي كوناااا  نتيرااااة لعمليااااة التاااادر س ، وهااااو ومضااااًا ممااااير الااااي األفكااااار 
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الوااااااالوكيات التاااااااي ًنترهاااااااا التلمياااااااذ بنفوااااااا  وتوجهااااااا  نااااااااو تا يااااااام وهاااااااداي الاااااااتعلم ال ا اااااااة تااااااا  و 
Zimmerman,2000:13)  وتنظيم الذات األكادممي والتنظيم الذاتي للتعلم من المفاهيم المتراتطة ،)

والمتدا لااااة ، فتنظاااايم الااااذات األكااااادممي هااااو تط)ياااام اسااااتراتيريات التنظاااايم الااااذاتي وثناااااء وداء المهااااا، 
 األكادممية .

 :  ماهوم مه راا تنظ م الذاا األك ديمي
مهااارات تنظاايم الااذاتي األكااادممي ونهااا  (Zimmerman, 2008; 166)عااري   مرمااا  

 –تعليمااااات التوجياااا  الذاتيااااة واالعت ااااادات الذاتيااااة التااااي تعماااام علااااي تاو اااام قاااادرات الطالاااا  الع ليااااة 
كتاتة ، وهو شكم مان وناوام النمااط المتكارر الاذي كال –الي مهار  وداء وكادممية  -كاالستعداد اللالوي 

م و، ت  الطالع إلكتواع مهار  وكادممية مثم وضي األهداي ، واساتعرال وا تياار االساتراتيريات ، 
والمراةبة الذاتية الفعالة ، علي عكس النماطات التي تادث ألساباع ميار شاعور ة . وعليا  ف اد ميياز 

 قصد و راد  والنماط الذي مادث دو  و  م صد  الفرد. بين النماط التعليمي الذي مادث عن
ونهاا العملياة التاي مواتطيي الماتعلم مان  اللهاا الاتاكم  (Magno ,2010)و عرفهاا مااجنو  

 في وفكار  ومماعر  وسلوكيات  للو ول الي وهداف .
ال ونها األفكار الذاتية العاماة ، والممااعر ، واألفعا (Cazan, 2013: 743)و عرفها كا ا  

 التي تهدي الي تا يم وهداي تعليمية مادد .
ونهااا عاادد ماان األفعااال الموجهااة إلكواااع المتعلمااين  (Traylor,2016: 7)عرفهااا تراًلااور 

مرموعاااة مااان المهاااارات والمعلوماااات عااان طر ااام تنظااايم سااالوكهم وبيئاااتهم تماااكم ااتاااي ، حياااه معتماااد 
 إدراكهم لفاعليتها األكادممية.إ تيار المتعلمين لإلستراتيريات واست دامهم لها علي مدي 

ونهاا قادر  األفاراد علاي توجيا  وفعاالهم نااو   (Matric , 2018 : 79)كماا عرفهاا ماتر اك 
األهااداي والمثاام العليااًا التااي ممكاان و  تااأتي ماان الروبااات الم صااية وو توقعااات ا، اار ن ، وتواااعد 

 األفراد علي التكييت مي متطلبات المرتمي وال)يئة .
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 ا تنظ م الذاا األك ديمي   اسحرات ج  
االسااتراتيرية هااي  طااة منظمااة تواااعد التالميااذ علااي تماافير المعلومااات ووداء المهمااة ، وو 
األسااالي  وال طاار التااي تاام إ تيارهااا ، واسااتراتيريات الااتعلم الماانظم ااتيااًا هااي وفكااار وو ساالوكيات وو 

ن ااااام معرفاااااة ومهاااااار  جدًاااااد  معت ااااادات وو وحاسااااايس ُتَواااااهم إكتوااااااع وفهااااام المعرفاااااة والمهاااااارات وو 
(Ruohotie , 2002: 39)   وعلي الك فاالستراتيرية هاي طر  اة وداء الفارد للمهماة ، و فتارل و .

المتعلم المنظم ااتيًا موت د، مدي واسي من االستراتيريات في تعلم  . وتم ت وايم اساتراتيريات تنظايم 
 الذات األكادممي الي االستراتيريات الفرعية ا،تية :

  اًل   االسحرات ج  ا المعرف    أو 
و  االسااتراتيريات المعر يااة هااي وعااي المااتعلم   (Guvenc, 2017: 2)ووضاا  جااوفنز

لألنماااطة واألفكااااار تطر  اااة م صااااود  وثنااااء عمليااااة الاااتعلم بهاااادي موااااعدت  علااااي فهااام وتعلاااام و دراك 
ومتعة ، و كو  كاذلك المعاري والمعلومات الردًد  ، وترعم عملية التعلم وكثر سهولة و ور وسرعة 

التعلم موجهًا ووكثر فاعلية وقابلية الي الن م لمواقاف الاتعلم الردًاد  .  وتوااعد االساتراتيرية المعر ياة 
 ,Olson& Land)علي تنظيم وفكار الطالع واستكمال المها، ال ا ة بهم تاألعتماد علي ونفواهم 

2007: 274- 276) . 
     ث ن ً    اسحرات ج  ا م وراء المعرف 

تعد استراتيريات ما وراء المعرفة مهارات تنظيمية تواعد الفرد علي الفهم والتاكم في وداوا  
. وهاي  (Jaleel & Premachandran, 2016: 165)المعرفاي وتاولي موائولية الاتعلم ال اا  تا  

اتيريات من ونوام مهارات التفكير العليا التاي تماير الاي الاوعي والاتاكم تماا تمتلكا  مان مهاارات واساتر 
ومصادر ووساوم ت تارها ألداء المها، تفاعلية وكثر    الد ع)د الل  وجعفر كامام وبماار ع)اد اللا  : 

4024 :42.) 
 ث لثً    اسحرات ج  ا دافع     

ُتعااد ماان وكثاار المكونااات التااي اتفاام علااي وهميتهااا التربو ااو  ، ووعاادوها وحااد المااروط للااتعلم 
 توقاااف عليهاااا تا يااام األهاااداي التعليمياااة . حياااه وشاااار كااام مااان الرياااد ، فاااال تعلااام بااادو  دافيياااة ، و 

الي و  الدافيية تا دي دور تاار  فاي  (Collins , 2016 ; Manuelito, 2013 )كولينز ومانوليتو 
عملية التعلم ورفي مواتوي الدافيياة لإلنراا  األكاادممي واسات دا، اساتراتيريات الاتعلم تفاعلياة والتاللا  

دا اام الفصاام والروبااات المتفاوتااة لاادي الطااالع ، وتنظاايم المعرفااة والرهااد  علااي الممااتتات المتباًنااة
 لدًهم .
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 رابعاً : استراتيجيات إدارة المصادر: 

وهي مرموعة من المهارات التي تمير الي كي ية إدار  الماتعلم للمصاادر المتنوعاة والمتاحاة 
تاات تصاري الماتعلم مان وجام إلي  علاي إ اتالي ونواعهاا والمصاادر الدا لياة وال ارجياة التاي تكاو  

 (  . 20: 4020تا يم وهداف  نعمة حون ، 
   Behavioral Disorderث ن ً    األضطراب ا السلوك   

تعت)اار االضااطراتات الواالوكية  إحاادي ميااادًن التربيااة ال ا ااة الادًثااة نواا)يًا ، حيااه ممياام 
و  االضاطراتات الواالوكية  البااحثين الاي اسات دا، مصاطلاات متعادد  لإلشااار  الاي هاذ  الفئاة ، حياه

Pehavior disorder   وو اإلضااطراتات اإلنفعاليااة Emotional disturbances  وو اإلعاقااة
كلهاااا تصاااف مرموعاااة مااان األشااا ا  الاااذًن مظهااارو   Emotional handicappedاإلنفعالياااة  

، 22: 4022وبمااكم متكاارر ونماااط منارفااة وو شاااا  ماان الواالوك عمااا هااو مااألوي  تطاارس حااافل ، 
 (.22: 4020، ماجد  الويد ،  21: 4009مصطفي نوري و ليم ع)د الرحمن ، 

إال و  التوجهات الادًثة في مرال التربية ال ا ة تميم الي است دا، مصطل  اضطراتات 
الولوك ألسباع متعدد  وهمها ، و  هذا المصطل  وعم ووشامم مان ميار  مان المصاطلاات األ اري ، 

ماااط الواالوك ، تاإلضااافة الااي وناا  مصااف الواالوك الظاااهر الااذي ممكاان إا مماامم قطاعااًا واسااعًا ماان ون
 (.84: 4022التعري علي  توهولة   الد الف راني ،

و مثاام االضااطراع الواالوكي ممااكلة إكلينكيااة واجتماعيااة وتربو ااة  طياار  ، حيااه وناا  حالااة 
اء تالنواااابة تتميااااز تأنماااااط مياااار توافقيااااة ماااان التفكياااار واإلنفعااااال والواااالوك ، والتااااي تكااااو  مزعرااااة سااااو 

( ، حيه ًتصف اوي االضطراتات الولوكية تصفات 0: 4002للم د وو ا، ر ن  حوين فاًد ، 
متباًنة من وهمها : الصرام مي المعلمين واألقارا  ، واالندفاعياة وعاد، التنظايم والتمارد  وساامة فاارو  

 ،4020 :02.) 
 ماهوم المضطرب ا سلوك ً   

الاي و  وهام ماا ممياز ها الء األشا ا  هاو  (Shepherd, 2010: 10- 13)ووشاار شاي)رد 
وجاود وعارال االضاطراع تموااتوي معاين مان المااد  واساتمرار هاذ  األعارال لفتاار  طو لاة مان الاازمن 
وتأثير هذ  األعرال علي موتوي األداء األكاادممي والتاصايلي والاذي الًرجاي الاي وساباع ع لياة وو 

تات الولوكية مي وقران  واال تاادث ممااوبات عضو ة ، كذلك قلة تفاعم الم د من اوي االضطرا
 وممكالت دا م الفصم الدراسي إاا تفاعم مي وقران . 
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المضااطربين ساالوكيًا تااأنهم  (Kaya, Black&Chan:2015)عرفاات كامااا وبااالك وتمااا  
مااان مظهااارو  ونماطاااًا متكااارر  مااان االضاااطراتات الو ي ياااة التاااي تااا ثر سااالبا علاااي األداء األكاااادممي ، 

 ، والميول المهنية والتوا م مي ا، ر ن تمكم م )ول إجتماعيًا .واالجتماعي
)Wehby &Gilmour ,Majeika ,Sheaffer  ,وعري شيفر وماجيكا وجيلمور ووه)ي 

وجااة ال صااور الواالوكية التالميااذ اوي االضااطراتات الواالوكية ونهاام التالميااذ األكثاار عرضااة أل (2020
واألكادممياااة واالجتماعياااة ، و ظهااارو  سااالوكًا ميااار قاااادر علاااي التكيااات ممااانعهم مااان تكاااو ن عالقاااات 
مناساااابة و ثاااابر تعلمهاااام ، و ظهاااار لاااادًهم معاااادل الواااالوك الت ر )ااااي فااااي الفصاااام الدراسااااي ، وضااااعف 

ن المهاا، األكادممياة المهارات االجتماعية ، ون د المهاارات األكادممياة ، و رتفاام معادالت التهارع ما
، ومالبااًا مااا ًتمياازو  تونرااا  وكااادممي ماان فت فااي ال ااراء  والر اضاايات ، كمااا و  لاادًهم عيوبااًا فااي 

 المهارات االجتماعية تمني الدًناميكيات االجتماعية اإلمرابية في المدرسة.
 خص ئص المضطربين سلوك ً    

تصاور  مباشار  وو ميار مباشار  ت ثر االضطراتات الولوكية علي  صاود ش صية اإلنواا  
 ، ومن وهم  صاود المضطربين سلوكيًا  ما ًلي:

( وو 90نواابة اكاااء اوي االضااطراتات الواالوكية فااي حاادود المتوساار  الخصاا ئص العيل اا     -
 -90دون  درجة وو وقم من الك ت ليام ، كماا و  قلاة مانهم م اي فاي حادود الاذكاء المتوسار   

تز د نوبة اكاوهم عن متوسر اكاء العادًين   ماجاد  الوايد ( ، كما ًوجد نوبة منهم قد 200
 ،4020 :40  .) 

إ  الدافيية تتضمن و  مكو  لاد  الفارد سا)بًا إمرابياًا لممارساة نمااط ماا ،  مش كل الدافع     -
والو)  في عد،  هور الدافيية ممكن و  مكو  عد، فهم للنماط ، وو ال اوي مان النمااطات 

 (.202: 4001هو، الذات نتيرة لتكرار الفمم    ولة ماي ، الردًد  ، وو ان فال مف
: وهااو إدراك الماا د لذاتاا  تايااه مكااو  مياار مت )اام لهااا ، ومثاام هاا الء  ماهااوم تاا محاادني -

مكو  لدًهم حواسية مفرطاة ضاد الن اد ،و اللا  علايهم و  مكوناوا وقام ث اة باذواتهم ، و فت ارو  
 (.29:  4022الي مفهو، اات إمرابي ،   تطرس حافل ، 

عان الااد المطلاوع وكمياة الاركاة ال تكاو  مناسابة لعمار  الزمناي ، وو قلاة  النش ط الحركي   -
النماااط : ًتصااف تأناا  تطااىء وبليااد ، وعاادمم االهتمااا، وقلااة النماااط ، وقااد تكااو  عرضااا ماان 

 وعرال ال لم وو ال وي .

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0198742920911651
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0198742920911651
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0198742920911651
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0198742920911651
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، ونتاااوج : وتظهاار هااذ  االسااتراتة علااي شااكم ضااعف التفكياار ، وضااعف الت طااير االناادف    -
 االستراتة تكو   اطئة.

: وهااي الم اومااة المتطرفااة لالقتراحااات والنصاااو  والتوجيهااات وعااد، الروبااة فااي وي  الساالب   -
 (.241: 4002شيء  جمال ال اسم وماجد  ع)يد وعماد الزم)ي ، 

 الدراس ا الس بي  الحي تن ولت أهم   تنظ م الذاا األك ديمي للمضطربين سلوك ً  
اساااتراتيريات التنظااايم الاااذاتي للتالمياااذ المضاااطربين سااالوكيًا علاااي مهاااارات  عااان وثااار تطاااو ر

( بدراساة هادفت الاي التعاري علاي تاأثير تنمياة اساتراتيريات Adkins , 2005الكتاتة   قاا، ودكانس  
التنظاايم الااذاتي علااي كتاتااة ال صااد للتالميااذ المضااطربين ساالوكيًا وانفعاليااًا تو االت الدراسااة الااي و  

قد تاوانت تماكم ك)يار علاي كتاتاة ال صاد كماا و  الفاعلياة الذاتياة قاد تاوانت ، وقاد  قدر  التالميذ
 وفاد وفراد العينة و  هذ  االستراتيريات مفيد  و الاة للتعميم و للتط)يم اجتماعيًا.

الاي التعاري  (Mason.L.H. ,Shriner , 2007: 71)كما هدفت دراسة ماسو  وشاير نر 
( تالميااااذ ممااان معااااانو  مااان األضااااطراتات 2الااااذات األكاااادممي لااادي  علاااي تاااأثير اسااااتراتيرية تنظااايم 

فاااي كتاتاااة م اااال للتع)يااار عااان الاااروي ، وتااام ت يااايم التالمياااذ ق)ااام وبعاااد تطاااو ر  الوااالوكية واإلنفعالياااة
اساااتراتيرية تنظااايم الاااذات لااادًهم ، وتو ااالت الدراساااة الاااي و  التالمياااذ و ااابات قاااادر  علاااي الكتاتاااة 

م نعااة تعاادما طب اات  طااوات التنظاايم الااذاتي التااي وشااارت اليهااا الدراسااة، توااهولة واساات اللية وبطر  ااة 
 كما  م الت د، لدي وفراد العينة  الل الدراسة التتبيية.

، تم ي معاني من اضطراع سلوكي انفعاليوفي دراسة حالة لتلميذ في مرحلة التعليم األساس
 ار وساساي تاسات دا، المالحظاة ميار ( إس)وم ، تم ترميي ال)ياناات ك24تصميم وتنفيذ برنامج لمد   

المنظماااة والمنظماااة والت يااايم الم صاااي وقاااواوم المراجعاااة والم اااابالت ماااي الطفااام وا،تااااء والمعلماااين ، 
وشااارت النتااااوج الاااي تاوااان الكفاااء  األكادممياااة للطفااام فاااي ال اااراء  واللالااة ، كماااا سااااعد التاااد م علاااي 

هااار   ااااد  مواااتوي إحتااارا، الطفااام لذاتااا  تواااهيم ممااااركة الطفااام و دماجاااة فاااي الصاااف الدراساااي كماااا  
وتافيز  ، كما وشارت النتاوج الي حادوث تااول فاي التوجيا  الاذاتي الادا لي وال اارجي لادي الطفام ، 
كمااا وشااارت النتاااوج الااي و  ال)رنااامج فعااال فااي تعز ااز التنظاايم الااذاتي للواالوك فااي المهااا، مااي مكاساا  

 , Coakley)وكثاار فعاليااة فااي بيئااات متعاادد   إضااا ية فااي اإلنتاجيااة األكادمميااة ، كمااا ث)اات وناا 

2009). 
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بهدي التعاري علاي تاأثير تطاو ر  (Hoyt ,Lisa ,2010)وفي دراسة قا، بها هيوت وليوا 
اسااتراتيريات التنظاايم الااذاتي للااتعلم علااي التالميااذ اوي االضااطراتات الواالوكية ، وشااارا الااي و  هاا الء 

وهاام األكااادممي وعالقاااتهم االجتماعيااة ، و عااد الفماام التالميااذ ًتمياازو  ت صااور ساالوكي ًاا ثر علااي ودا
األكادممي وحد وهم التن) ات لدي ه الء التالميذ، وعلي الرمم من الك ًوجد ندر  في المعلوماات حاول 
التاد الت األكادممياة لهاام ، وقاد وث ات نتاااوج الدراساات نرااا  تطاو ر اساتراتيريات التنظاايم الاذاتي فااي 

  مان ممااكم ك)يار  فاي الفهام ال راواي ، ول اد تو الت الدراساة الاي تاوان تاون التالميذ الذًن معاانو 
 الفهم والتل يصات المكتوبة للند ، والي فعالية ال)رنامج تمكم عا،.

الي و   عوبة تنظيم األفكار والتفكير تصافة عاماة للتالمياذ  (Shora , 2015)كما وشار شورا  -
لاااي ونهااام ًواجهاااو  تاااادمات فاااي الكتاتاااة ، وُتعاااد اوي االضاااطراتات الوااالوكية واالنفعالياااة تماااير ا

اسااتراتيريات التنظااايم الااذاتي تاااد اًل فعااااًل لااادعم هاا الء التالمياااذ ، وقااد ةيمااات هااذ  الدراساااة آثاااار 
تااد م اسااتراتيريات التنظاايم الااذاتي للكتاتااة علااي األداء األكااادممي والواالوكي لااثالث تالميااذ ماان 

واااالوكية اإلنفعاليااااة ، ووشااااارت النتاااااوج الااااي و  كاااام المرحلااااة االبتداويااااة ماااان اوي االضااااطراتات ال
ممااارك قااا، بتاوااين جااود  وكميااة الكتاتااة ، وتضاايت هااذ  الدراسااة الااي قاعااد  األدلااة التااي تمااير 
الي و  تد الت استراتيرات تنظيم الذات األكادممي هي  ياار قابام للتط)يام علاي التالمياذ اوي 

الدراسة التتبيية الاي اساتمرار التاوان لادي وفاراد  االضطراتات الولوكية واالنفعالية ، كما وشارت
 المرموعة الترر )ية. 

 فروض الدراسة :

فااي ضااوء اإلطااار النظااري والدراسااات الوااات ة قاماات الباحثااة تصاايامة الفاارول علااي الناااو 
 التالي:
( توجد فرو  اات داللاة إحصااوية  باين متوساطي رتا  وفاراد المرموعاة الترر )ياة فاي القياساين 2 

لااي و البعاادي علااي مقياااس مهااارات تنظاايم الااذات األكااادممي  األتعاااد والدرجااة الكليااة( ترااا  ال )
 القياس البعدي.

( توجد فرو  اات داللة احصاوية بين متوسطي رت  وفراد المرموعتين الترر )ية والضاتطة في 4 
يااة( ترااا  القياااس البعاادي علااي مقياااس مهااارات تنظاايم الااذات األكااادممي  األتعاااد والدرجااة الكل

 المرموعة الترر )ية.
( ال توجد فرو  اات داللة إحصاوية بين متوسطي رت  وفراد المرموعة الترر )ياة فاي القياساين 1 

 البعدي والتتبعي علي مقياس مهارات تنظيم الذات األكادممي  األتعاد والدرجة الكلية(.
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 منهج الدراسة :

ي لتا ياام هاادي الدراسااة الااذي ًتمثاام فااي تعتمااد الدراسااة الااليااة علااي الماانهج شاابة الترر )اا
التعري علي فعالية برنامج إرشادي تكاملي لتنمية مهارات تنظيم الذات األكادممي ، وقاد تام االعتمااد 

 علي تصميم ترر )ي ق)لي تعدي لمرموعتين  ترر )ية وضاتطة .
 أدوات الدراسة :

 اسحخدمت الر ةث  في هذه الدراس  األدواا الح ل    
 س تنظيم الذات األكادممي  إعداد الباحثة(.مقيا (2 
 ( برنامج إرشادي تكاملي لتنمية مهارات تنظيم الذات األكادممي  إعداد الباحثة(4 

و يما ًلي توض  الباحثاة تللاك األدوات وال طاوات اإلجراوياة التاي تام إتباعهاا عناد التصاميم  
 والتا م من ال صاود الويكومتر ة :

 مق  س تنظ م الذاا األك ديمي   الخص ئص الس كومحري  ل
للتا م من ال صااود الوايكومتر ة للمقيااس قامات الباحثاة بتط)ي ا  علاي عيناة مكوناة مان 

( تلمياااذ  ماااان تلمياااذات الصااااف األول تالمرحلاااة اإلعدادمااااة ، ثااام قاماااات بر اااد النتاااااوج و جااااراء 200 
 المعالرات اإلحصاوية ، حيه قامت توتبام ال طوات التالية :

  الصدق الظ هري    أواًل  
قاماات الباحثااة تعاارل المقياااس فااي  ااورت  األوليااة علااي عماار  ماكمااًا ماان الم تصااين فااي 
الصااااة النفواااية لمعرفاااة مااادي وضاااو  المفاااردات وساااالمة  ااايامتها لالو اااًا ، ومااادي مالوماااة األتعااااد 

ن تاام للتعر اات اإلجراوااي و نتماااء كاام مفاارد  للبعااد ، وفااي ضااوء مالحظااات وم ترحااات الواااد  الماكمااي
، و جاااراء تعااات التعااادًالت فاااي ضاااوء % 200حاااذي اليباااارات التاااي ت ااام فيهاااا نوااابة االتفاااا  عااان 

 م ترحاتهم. 
 ث ن ً    االتس ق الداخلي للمق  س    

للتأكااد ماان االتوااا  الاادا لي لمقياااس تنظاايم الااذات األكااادممي ، تاام حواااع معاماام ارتباااط 
لألتعاااد ، وتو االت النتاااوج الااي و  معااامالت  درجااة كاام مفاارد  ماان مفااردات المقياااس تالدرجااة الكليااة

مما ًدل على  0000وو موتوي داللة  0002االرتباط موجبة واات داللة إحصاوية عند موتو  داللة 
  د  االتوا  الدا لي لمقياس التنظيم الذاتي.

كماااا تااام حوااااع معامااام ارتبااااط الدرجاااة الكلياااة لألتعااااد تالدرجاااة الكلياااة للمقيااااس ،وتو ااالت 
ممااا ًاادل  0002الااي و  معااامالت االرتباااط موجبااة واات داللااة إحصاااوية عنااد موااتو  داللااة  النتاااوج

 على  د  االتوا  الدا لي لمقياس التنظيم الذاتي.
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 ث لثً    صدق المق  س  
  Exploratory Factor Analysisاالسحكش في  صدق الححليل الع ملي

( مفارد  لتادًاد وتعااد  41قياس وعددها  تم إجراء التاليم العاملي االستكمافي لمفردات الم
 Kaiser-Meyer-Olkin(، وكانااات ةيماااة ا تباااار  200الفرعياااة، وكانااات عيناااة ت ناااين المقيااااس  

Measure of Sampling Adequacy  وو )KMO Test    وهاى ةيماة جياد  00840( توااو )
ضاا  الراادول ا،تااي مااا (، ممااا ًاادل علااى و  حراام العينااة كااافي إلجااراء التالياام العاااملي، و و جاادًا 

 وسفر عن  التاليم العاملي:
تو لت النتااوج الاي و  التاليام العااملي قاد وسافر عان وجاود عمار  عوامام تماُبي المفاردات 

 تتض   يما مأتي: ( (001 ±عليها وك)ر من  
( ماان %2102( واسااتوع   90940بلااج جااذر  الكااامن   )وضااا األهاادا   :  الع ماال األول

 -48-41-24 -22-2-1هاي ورقاا،:   ( مفردات20اًن، وقد تمبي بهذا العامم  النوبة الكلية للتب
(، وفااي ضااوء وعلااى التماايبات لمفااردات هااذا العاماام والتااي تاادور حااول: تادًااد 19-24 -12 -11

 األهداي والت طير لها. 
( مان %20028( واساتوع   4021بلاج جاذر  الكاامن    )الحياويم الاذاتي  :  الع مال الثا ني

 -14 -40 -40 -21 -8هاي ورقاا،:   ( مفاردات22النوبة الكلية للتباًن، وقد تمبي بهذا العامام  
(، وفااي ضااوء وعلااى التماايبات لمفااردات هااذا العاماام والتااي تاادور 20 -00 -04 -29 -22 -20

 حول: التقيم الذاتي. 
( واساااااتوع  2012: بلاااااج جاااااذر  الكاااااامن   األكااااا ديمي )طلاااااو العاااااو  :  الع مااااال الث لااااا 

 -18 -12هااي ورقااا،:   ( مفااردات8( ماان النواابة الكليااة للتباااًن، وقااد تماابي بهااذا العاماام  8022% 

                                                           

   أس بها، والقيم التي ( ال ت004( إلى  000وف ًا لماكات كيزر  كاًزر( معت)ر و  ةيم هذا الم شر التي تتراو  من
( 009( جيد  جدًا، والقيم التي تتعد   009( إلى  008( جيد ، والقيم التي تتراو  من  008( إلى  004تتراو  من  

 (.89 :4024فى: ومامد بو  ا  تيالز ، ممتا   وو راوعة  
   هير وأخرو  ًر  Hair et al, 1998ًنبالي 0010ية  فو  التمبي  ( ون  عند التركيز على القيمة وو الفاود  العلم )

ت ر بًا من التباًن الذ  مفور  العامم في الف ر (.  في: ومامد بو  ا   %20وو  %9و  ممثم الاد األدنى  إا م ابم 
 (.44: 4024تيالز ، 
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(،  وفااي ضااوء وعلااى التماايبات لمفااردات هااذا العاماام والتااي تاادور 21 -08 -01 -02 -24 -22
 حول: طل  العو  األكادممي. 

( مان %209( واساتوع   0002:  بلاج جاذر  الكاامن   وقت الدراس   )إدارة:  الع مل الرابا
 -22 -12 -44 -22-0هااي ورقااا،:   ( مفااردات9النواابة الكليااة للتباااًن ، وقااد تماابي بهااذا العاماام  

(، وفااي ضااوء وعلااى التماايبات لمفاااردات هااذا العاماام والتااي تاادور حاااول: إدار  24 -02 -00 -20
 وقت الدراسة.

( %0092( واسااتوع   2014: بلااج جااذر  الكااامن   رة بيئاا  الااحعلم )إدا : الع ماال الخاا م 
 -28 -21 -10 -42هااي ورقااا،:   ( مفااردات0ماان النواابة الكليااة للتباااًن، وقااد تماابي بهااذا العاماام  

 (،  وفي ضوء وعلى التميبات لمفردات هذا العامم والتي تدور حول: إدار  بيئة التعلم .04
( واساتوع  1012: بلاج جاذر  الكاامن   الا ومراجعحه  )االةحا ظ ب لسج:  الع مل الس دس

 -20 -2هاااي ورقاااا،:   ( مفاااردات0( مااان النوااابة الكلياااة للتبااااًن، وقاااد تمااابي بهاااذا العامااام  2001% 
(،  وفاااي ضاااوء وعلاااى التمااايبات لمفاااردات هاااذا العامااام والتاااي تااادور حاااول: االحتفاااا  14 -42 -28

 تالورالت ومراجعتها.
( ماان %1094( واسااتوع   4082: بلااج جااذر  الكااامن   الحااذكر )الحاااو و  : الع ماال الساا با

 -22 -09 -02 -10 -44هاي ورقاا،:   ( مفاردات2النوبة الكلية للتباًن، وقد تمبي بهذا العامام  
 (،  وفي ضوء وعلى التميبات لمفردات هذا العامم والتي تدور حول: الافل والتذكر.22

( واسااااتوع  4022: بلاااج جااااذر  الكاااامن   )تنظااا م وتحوياااال المعلوماااا ا :  الع مااال الثاااا من
-24 -9-4هاي ورقاا،:   ( مفاردات8( من النوبة الكلياة للتبااًن، وقاد تمابي بهاذا العامام  1024% 

(،  وفااي ضااوء وعلاااى التماايبات لمفاااردات هااذا العاماام والتاااي تاادور حاااول: 20 -29-42-49 -22
 تنظيم وتاو م المعلومات.
( واساااااتوع  4012: بلاااااج جااااذر  الكاااااامن   )الرحااااا  مااااان المعلوماااا ا  : الع ماااال الح ساااااا

-22-20-4هاي ورقاا،:   ( مفاردات2( من النوبة الكلية للتباًن، وقد تمابي بهاذا العامام  1042% 
 (،  وفي ضوء وعلى التميبات لمفردات هذا العامم والتي تدور حول: الباه عن المعلومات.29

( ماان %1000( واسااتوع   4041: بلااج جااذر  الكااامن   )مراقراا  األداء :  الع ماال الع شاار
-44-42-40-28-24-2هاي ورقاا،:   ( مفاردات4النوبة الكلية للتباًن، وقاد تمابي بهاذا العامام  

 (،  وفي ضوء وعلى التميبات لمفردات هذا العامم والتي تدور حول: مراةبة األداء.41
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 رابعً    ثر ا المق  س  
 تم ةس ب ثر ا المق  س بطرييحين هم  

 المق  س بمع دل  ألا  كرونر خ )أ  ةس ب ثر ا 
تام حوااع ثباات اال تباار تطر  اة ولفاا كرونباااو حياه ت او، هاذ  الطر  اة علاى حوااع تباااًن 
مفردات اال تبار، والتي ًتم من  اللها بيا  مد  ارتباط مفردات اال تبار ببعضاها الابعت، وارتبااط 

ةايم معامام ولفاا لإلتعااد تراوحات باين   كم مفرد  مي الدرجة الكلياة لال تباار. وتو الت النتااوج الاي و 
، مما ًادل علاى مالوماة المقيااس 00888(، وو  معامم الثبات للمقياس ككم =  00902،  00404 

 ألمرال الباه. 
 )ب  ثر ا المق  س بطريي  إم دة الحطبيق  

(، ثام وعياد تط)يام 200المكوناة مان   = على عينة الت نين قامت الباحثة بتط)يم المقياس 
( ًاااو، باااين التط)يااام األول، والتط)يااام الثااااني، وقامااات 11مقيااااس علاااى نفاااس العيناااة تفاااار   مناااي  ال

وتو لت النتااوج الاي وجاود عالقاة ارتباطياة الباحثة تاواع معامم االرتباط بين درجات التط)ي ين ، 
األكادممي (، بين التط)ي ين  األول، والثاني(، لدرجات مقياس تنظيم الذات 0002دالة إحصاويًا عند  

(، ممااا ًاادل 00890(، و  00409 وتعاااد ودرجااة كليااة(  حيااه تراوحاات ةاايم معااامالت االرتباااط بااين  
 على و  المقياس ًتمتي بدرجة عالية من الثبات.

في ضوء ماسا)م قامات الباحثاة تود اال كافاة التعادًالت و عاداد الصاور  النهاوياة للمقيااس ، 
لاااذات األكاااادممي ًتمتاااي بدرجاااة مناسااابة مااان الصاااد  و تضااا  مماااا سااا)م و  مقيااااس مهاااارات تنظااايم ا

 والثبات توم  تومكانية است دام  في الدراسة الاالية .
 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها : 

 ًند الفرل األول علي ون  : نح ئج الارض األول 
توجد فروق تاا داللا  إةصا ئ    باين محوساطي رتاو درجا ا أفاراد المجموما  الحجريب ا  

ق  سااين اليبلااي و الرعاادي ملااي مق اا س مهاا راا تنظاا م الااذاا األكاا ديمي )األبعاا د والدرجاا  فااي ال
 الكل    لص لح الق  س الرعدي.

للتا م مان هاذا الفارل قامات الباحثاة تاوااع المتوساطات واالنارافاات المييار اة لادرجات 
دممي ، كماا هاو موضا  وفراج المرموعة الترر )ية ق)م وبعد ال)رنامج علي مقيااس تنظايم الاذات األكاا

 Wilcoxon Signed( ، واسا دمت ا تباار و لكوكواو  إلشاارات الرتا  الالتاارامتري 2ترادول   
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Ranks Test (WS)  لاوااع داللاة الفارو  باين متوساطي رتا  درجاات وفاراد المرموعاة الترر )ياة
والدرجاة الكليااة(  فاي القياساين ال )لاي والبعادي علاي مقيااس مهاارات تنظايم الاذات األكاادممي   األتعااد

 . Effect Sizeكمروعتين مرت)تطين ، تاإلضافة الي حواع حرم التأثير 
 لدالل  الاروق بين  (Z)  المحوسط ا واالنحراف ا المع  ري  وق م 1جدول ) 

 محوسطي رتو درج ا المجموم  الحجريب   قبل وبعد تطبيق البرن مج ملي 
 مق  س مه راا تنظ م الذاا األك ديمي

 المق  س أبع د
اتج ه 
فروق 
 الرتو

محوسط   
 الرتو

مجمو  
 الرتو

المحوسط 
 الحس بي

االنحرا  
 الدالل  Zق م   المع  ري 

ةجم 
الحأثير 

(r) 

وضا األهدا  
 والحخط ط له 

 4.91 42.44 0.00 0.00 0 الوالبة

-4.224 

 
 
0.02 
 

 
 

0.294 
 

 1.82 10.24 92.00 8.00 24 الموجبة
 - - - - 0 المتواو ة
 - - - - 24 الكلي

 الحيويم الذاتي

 2.00 42.00 0.00 0.00 0 الوالبة

-
4.220 

0.02 
 

0.420 
 

 4.20 42.41 92.00 8.00 24 الموجبة
 - - - - 0 المتواو ة
 - - - - 24 الكلي

طلو العو  
 األك ديمي

- 1.29 40.41 0.00 0.00 0 الوالبة
4.928 

 
 

0.02 
 

0.802 
 

 1.24 44.20 92.00 8.00 24 لموجبةا
 - - - - 0 المتواو ة
 - - - - 24 الكلي

إدارة وقت 
 الدراس 

 2.14 42.44 0.00 0.00 0 الوالبة

-
4.422 

0.02 
 

0.482 
 

 1.10 49.20 92.00 8.00 24 الموجبة
 - - - - 0 المتواو ة
 - - - - 24 الكلي

إدارة بيئ  
 الحعلم

 1.81 29.24 0.00 0.00 0 الوالبة
-

4.940 
0.02 
 

0.824 
 

 4.24 48.42 92.00 8.00 24 الموجبة
 - - - - 0 المتواو ة
 - - - - 24 الكلي

 0.822 0.02 4.844- 1.80 29.22 0.00 0.00 0 الوالبةاألةحا ظ 
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 المق  س أبع د
اتج ه 
فروق 
 الرتو

محوسط   
 الرتو

مجمو  
 الرتو

المحوسط 
 الحس بي

االنحرا  
 الدالل  Zق م   المع  ري 

ةجم 
الحأثير 

(r) 

ب لسجالا 
 ومراجعحه 

    4.20 48.42 92.00 8.00 24 الموجبة
 - - - - 0 المتواو ة
 - - - - 24 الكلي

 الحاو والحذكر

 4.90 42.49 0.00 0.00 0 الوالبة
-

4.022 
0.02 
 

0.420 
 

 1.82 10.28 92.00 8.00 24 الموجبة
 - - - - 0 المتواو ة
 - - - - 24 الكلي

تنظ م وتحويل 
 المعلوم ا

 1.84 29.29 0.00 0.00 0 الوالبة

-
4.448 

 

0.02 
 

0.484 
 

 4.22 48.40 92.00 8.00 24 الموجبة
 - - - - 0 المتواو ة
 - - - - 24 الكلي
 2020 42000 0000 0000 0 الوالبة
 4040 42021 92000 8000 24 الموجبة
 - - - - 0 المتواو ة
 - - - - 24 الكلي
 2018 42049 0000 0000 0 الوالبة
 1014 49020 92000 8000 24 الموجبة
 - - - - 0 المتواو ة
 - - - - 24 الكلي
 2012 209040 0000 0000 0 الوالبة

 9080 224022 92000 8000 24 الموجبة

 - - - - 0 المتواو ة
 - - - - 24 الكلي

( تا م الفرل األول ، حيه دلت النتاوج علي وجود فرو  2ًتض  من  الل جدول   
دالة إحصاوية بين متوسطي رت  درجات المرموعة الترر )ية في القياسين ال )لي والبعدي لصال  

ادممي   األتعاد والدرجة الكلية( لصال  القياس القياس البعدي علي مقياس مهارات تنظيم الذات األك
(، علي التوالي وهي وك)ر من 4.928-( الي   4.224-بين   (Z)البعدي ، ، حيه تراوحت ةيم 

القيمة الردولية ، وبالتالي الفرو  بين متوسطي رت  درجات المرموعة الترر )ية في القياسين   
وكانت النتاوج لصال  المتوسر األعلي حيه إرتفعت ( ، 0‚02ال )لي والبعدي ( دالة عند موتوي  
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موتوي مهارات تنظيم الذات األكادممي لدي تالميذ المرموعة الترر ))ية في القياس البعدي م ارنة 
تالقياس ال )لي تعد ال)رنامج ، مما ًدل علي فعالية ال)رنامج الموت د، في الدراسة الاالية ونراح  

 األكادممي. في تنمية مهارات تنظيم الذات
كما اتض  و  حرم تأثير ال)رنامج في تنمية مهارات تنظيم الذات األكادممي   األتعاد 

( مما ممير 0.820( ، وبلج حرم األثر الكلي  0.802  - 0.294والدرجة الكلية ( تراو  بين  
الي ، مما ( من التباًن في مهارات تنظيم الذات األكادممي ًرجي الي ال)ر نامج الا% .82الي و    

 &Robertson)ًدل علي األثر الك)ير والفعال لل)رنامج ، وقد وشار كم من روبرتوو  وكابتين 

Kaptein ,2016, 92)  الي و  تفوير حرم األثر م تلف تا تالي األسالي  اإلحصاوية ، فارم
و  ( معني 0‚1( ًدل علي و  حرم األثر ضييت ، وحرم التأثير  0‚2عندما مكو   (r)التأثير 

 ( ًدل علي حرم تأثير ك)ير.0‚0حرم التأثير متوسر ، وحرم التأثير  
 نتائج الفرض الثاني : 

 ينص الارد الث ني ملي أنه   
توجد فروق تاا دالل  اةص ئ   بين محوسطي رتو درج ا أفراد المجمومحين الحجريب   

)األبع د والدرج  الكل     والض بط  في الق  س الرعدي ملي مق  س مه راا تنظ م الذاا األك ديمي
 لص لح المجموم  الحجريب  .

للتا م من هذا الفرل قامت الباحثة تاواع المتوسطات واالنارافات المييار ة لدرجات 
وفراد المرموعتين  الترر )ية والضاتطة( تعد تط)يم ال)رنامج علي مقياس مهارات تنظيم الذات 

 Man-Whitneyمت ا تبار ما  وتني ( ، واست د4األكادممي كما هو موض  تردول  
لاواع داللة الفرو  بيم متوسطي رت  درجات وفراد المرموعة  Nonparametricالالتارامتري 

الترر )ية ورت  درجات وفراد المرموعة الضاتطة كمرموعتين موت لتين ، وتتض  داللة الفرو  بين 
قياس مهارات تنظيم الذات األكادممي المرموعتين  الترر )ية والضاتطة ( في القياس البعدي علي م

  األتعاد والدرجة الكلية(.
 

 لدالل  الاروق بين  (U)  المحوسط ا واالنحراف ا المع  ري  وق م 2جدول ) 
 محوسطي رتو درج ا المجموم  الحجريب   والض بط  بعد تطبيق البرن مج ملي 

 مق  س مه راا تنظ م الذاا األك ديمي
مسحوي  Zق م ق م االنحرا  المحوسط مجمو  محوسط     المجموم أبع د المق  س
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 الدالل  (U) المع  ري  الحس بي الرتو الرتو
وضا األهدا  
 والحخط ط له 

 1.80 10.24 142.00 42.40 24 ترر )ية
42.00 -1.28 0.02 

 1.24 48.20 222.00 24.00 24 ضاتطة

 الحيويم الذاتي
 4.20 42.41 122.00 42.11 24 ترر )ية

49.00 -1.004 0.02 
 4.28 41.40 229.00 24.24 24 ضاتطة

طلو العو  
 األك ديمي

 1.24 44.20 140.00 42.42 24 ترر )ية
42.00 -1.228 0.02 

 2.98 42.91 222.00 24.02 24 ضاتطة

إدارة وقت 
 الدراس 

 1.10 94.20 124.00 42.22 24 ترر )ية
48.00 -1.049 0.02 

 4.14 42.20 228.00 24.11 24 ضاتطة

إدارة بيئ  
 الحعلم

 4.24 48.44 140.00 42.42 24 ترر )ية
41.90 -1.08 0.02 

 1.21 44.14 222.00 24.02 24 ضاتطة

اإلةحا ظ 
ب لسجالا 
 ومراجعحه 

 1.40 12.14 122.00 40.92 24 ترر )ية
49.00 -1.204 0.02 

 1.24 44.29 224.00 9.11 24 ضاتطة

 و والحذكرالحا
 4.00 40.41 102.00 40.08 24 ترر )ية

42.00 -1.028 0.02 
 4.98 44.40 229.00 22.08 24 ضاتطة

تنظ م وتحويل 
 المعلوم ا

 1.24 42.20 104.00 40.22 24 ترر )ية
44.00 -1.249 0.02 

 2.08 42.01 242.00 20.08 24 ضاتطة

الرح  من 
 المعلوم ا

 1.00 94.20 144.00 42.81 24 ترر )ية
40.00 -1.228 0.02 

 4.24 42.49 222.00 22.40 24 ضاتطة

 مراقر  األداء
 4.94 44.44 440.00 28.14 24 ترر )ية

48.00 -1.209 0.02 
 1.21 44.04 212.00 22.22 24 ضاتطة

 الدرج  الكل  
 9.80 224.24 121.00 48.08 24 ترر )ية

4.00 -2.099 0.02 
 1.49 240.84 244.00 20.22 24 ضاتطة

( تا م الفرل الثاني ، حيه دلت النتاوج علي وجود فرو  4ًتض  من  الل جدول   
اات داللة إحصاوية بين متوسطي رت  درجات المرموعة الترر )ية ورت  درجات المرموعة 

البعدي لصال  الضاتطة علي مقياس تنظيم الذات األكادممي   األتعاد والدرجة الكلية (في القياس 
( ، علي التوالي وهي 1.228-( الي 1.204-بين  (Z)المرموعة الترر )ية ، حيه تراوحت ةيم 

وك)ر من القيمة الردولية ، وبالتالي الفرو  بين متوسطي رت  المرموعتين  الترر )ية والضاتطة( 
د المرموعة ( ، وو هرت النتاوج ارتفام متوسر رت  درجات وفرا0.02دالة عند موتوي داللة  

الترر )ية علي مقياس مهارات تنظيم الذات األكادممي عن متوسر رت  درجات وفراد المرموعة 
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الضاتطة التي لم تتعرل ألي معالرة ترر )ية ، مما ًدل علي فعالية ال)رنامج الموت د، في الدراسة 
 الاالية .

  الفرو  دالة الالتارامتري وجد و Man Whitney Testومي إشار  ا تبار ما  وتني 
إحصاويًا لصال  المتوسر األعلي وهو المرموعة الترر )ية تالطبي كما هو موض  تالردول الوابم ، 
وهذا ممير الي ارتفام موتوي مهارات تنظيم الذات األكادممي ، فواا كانت الفرو  اات داللة 

ونراح  في ارتفام موتوي إحصاوية لصال  المرموعة الترر )ية فهذا معني و  ال)رنامج وث)ت فعاليت  
 مهارات تنظيم الذات األكادممي لدي وفراد المرموعة الترر )ية.

 نح ئج الارض الث ل    
 ًند الفرد الثاله علي ون  : 

ال توجد فروق تاا دالل  إةص ئ   بين محوسطي رتو أفراد المجموم  الحجريب   في 
 ذاا األك ديمي )األبع د والدرج  الكل   .الق  سين الرعدي والححرعي ملي مق  س مه راا تنظ م ال

للتا م من الفرل الثاله تم است دا، ا تبار و لكوكوو  إلشارات الرت  الالتارامتري 
Wilcoxon Signed Ranks Test (WS)  لاواع داللة الفرو  بين متوسطي رت  درجات وفراد

رات تنظيم الذات األكادممي المرموعة الترر )ية في القياسين البعدي والتتبعي علي مقياس مها
 األتعاد والدرجة الكلية ( كمرموعتين مرتبطتين ، وتتض  داللة الفرو  بين متوسطي رت  درجات 

 ( التالي : 1المرموعة الترر )ية في القياسين البعد والتتبعي علي  المقياس من  الل الردول  
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 ل  الاروق بين لدال  (Z)  المحوسط ا واالنحراف ا المع  ري  وق م 3جدول )
 محوسطي رتو درج ا المجموم  الحجريب   في الق  سين الرعدي والححرعي ملي مق  س 

 مه راا تنظ م الذا األك ديمي )األبع د والدرج  الكل   
أبع د 

 المق  س
اتج ه فروق 

   الرتو
محوسط 

 الرتو
مجمو  

 الرتو
المحوسط 
 الحس بي

االنحرا  
 الدالل  Zق م   المع  ري 

وضا 
هدا  األ

والحخط ط 
 له 

 1.80 10.24 44.00 4.11 1 الوالبة

 مير دال 0.998-
 1.22 10.84 22.00 0.00 8 الموجبة

 - - - - 2 المتواو ة
 - - - - 24 الكلي

الحيويم 
 الذاتي

 4.20 42.41 28.00 2.00 2 الوالبة

 مير دال 2.044-
 4.12 44.00 14.00 2.24 2 الموجبة

 - - - - 4 ةالمتواو 
 - - - - 24 الكلي

طلو العو  
 األك ديمي

 1.24 44.20 49.00 4.18 2 الوالبة

 مير دال 2.280-
 1.24 44.41 22.00 2.81 9 الموجبة

 - - - - 2 المتواو ة
 - - - - 24 الكلي

إدارة وقت 
 الدراس 

 1.10 49.20 42.00 2.90 0 الوالبة

 مير دال 2.229-
 4.24 10.20 10.00 4.22 4 جبةالمو 

 - - - - 0 المتواو ة
 - - - - 24 الكلي

إدارة بيئ  
 الحعلم

 4.24 48.44 44.00 2.00 0 الوالبة

 مير دال 2.040-
 2.29 48.20 41.00 2.00 0 الموجبة

 - - - - 4 المتواو ة
 - - - - 24 الكلي

األةحا ظ 
ب لسجالا 
 ومراجعحه 

 

 1.840 12.24 44.00 4.41 1 لبةالوا

 مير دال 0.898-
 1.42 10.24 21.89 0.00 8 الموجبة
 - - - - 2 المتواو ة
 - - - - 24 الكلي

الحاو 
 والحذكر

 4.20 42.41 28.00 2.00 2 الوالبة

 مير دال 2.022-
 4.02 44.00 14.24 2.44 2 الموجبة
 - - - - 4 المتواو ة
 - - - - 24 الكلي
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أبع د 
 المق  س

اتج ه فروق 
محوسط    الرتو

 الرتو
مجمو  

 الرتو
المحوسط 
 الحس بي

االنحرا  
 الدالل  Zق م   المع  ري 

تنظ م 
وتحويل 
 المعلوم ا

 1.24 42.20 48.44 4.28 2 الوالبة

 مير دال 2.220-
 1.24 42.41 02.94 2.11 9 الموجبة
 - - - - 2 المتواو ة
 - - - - 24 الكلي

الرح  من 
 المعلوم ا

 4.10 44.20 40.00 2.20 0 الوالبة

 مير دال 2.029-
 4.24 49.20 29.00 4.22 4 الموجبة
 - - - - 0 المتواو ة
 - - - - 24 الكلي

مراقر  
 األداء

 4.24 42.44 40.00 2.20 0 الوالبة

 مير دال 2.240-
 2.29 42.20 10.00 2.20 0 الموجبة

 - - - - 4 المتواو ة
 - - - - 24 الكلي

الدرج  
 الكل  

 9.80 224.24 44.00 0.21 2 الوالبة

 ر دالمي 2.892-
 4.80 229.20 84.00 8.40 2 الموجبة

 - - - - 4 المتواو ة
 - - - - 24 الكلي

( تا م الفرل الثاله ، حيه دلت النتاوج علي عد، وجود 1ًتض  من  الل جدول   
فرو  اات داللة إحصاوية بين متوسطي رت  درجات المرموعة الترر )ية في القياسين البعد 

قياس مهارات تنظيم الذات األكادممي   األتعاد والدرجة الكلية (، (، حيه تراوحت والتتبعي علي م
( ، علي التوالي وقم من القيمة الردولية ،  وبالتالي الفرو  2.040-( الي 0.898-بين  (Z) ةيم 

بين متوسطي رت  درجات المرموعة الترر )ية في القياسين  البعدي والتتبعي ( مير دالة إحصاويًا 
ا ًدل علي استمرار فعالية ال)رنامج الموت د، في الدراسة الاالية لتنمية مهارات تنظيم الذات مم

األكادممي ، وو  التاون ما ال موجودًا ولم مادث تأ ر في موتوي مهارات تنظيم الذات األكادممي 
 ، وهذا ًدل علي استمرار فعالية ال)رنامج علي القياس ككم.

 توصيات البحث : 

معلمين علي است دا، استراتيريات تنظيم الذات األكادممي في تدر س جميي المواد تدر   ال
الدراسية لرميي المراحم التعليمية وباأل د في الونوات األولي من التعليم األساسي لترسي ها 
وتدعيمها لدي التالميذ  ، ومواكبة لما تتر  إلي  الدولة حاليًا لرعم المتعلم ماور عملية التعليم 
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لتعلم والموئول األول عن تعلم  ، وهو ما توعي الي  الدراسة الاالية من  الل تنمية مهارات وا
 التنظيم الذاتي للتعلم ، وحه المعلمين علي التركيز علي ا،تي : 

ضرور  تدر   التالميذ علي وضي وهداي تعليمية تأنفوهم ، تما ًتناس  مي قدرات كم تلميذ ،  -
 لكم تلميذ والتي ال تتوافر في النظم الت ليدمة   . ومراعا  للفرو  الفردمة

التركيز علي و  مكو  المعلم المصدر األول لت دمم العو  األكادممي للتالميذ ، علي ا تالي  -
 قدراتهم وسلوكياتهم ، تما معز  لدًهم طل  العو  دو  وي م اوي.

معلم ، أل  الك معمم علي حم تنمية مهار  الت ييم الذاتي لدي التالميذ ، وليس عن طر م ال -
العدًد من الممكالت منها  اهر  الالش ، و عمم علي ت و ة الضمير وتنمية موئولية التلميذ 

 عن تعلم .
توفير بيئة تعليمية هادوة ومرحبة تالمتعلم ، تمرع  علي اإلنضما، إاليها والبعد عن الص    -

 والالض  وو الع اع .
 راسة الاالية ت تر  الباحثة إجراء الدراسات التالية : في ضوء نتاوج الد بحوث مقترحة :

فعالية برنامج قاوم علي مهارات تنظيم الذات األكادممي لعالج االضطراتات الولوكية لطالع  -2
 المرحلة االبتداوية .

 فعالية برنامج لتنمية مهارات تنظيم الذات األكادممي لدي تالميذ المرحلة االبتداوية. -4
رنامج لتنمية مهارات تنظيم الذات األكادممي ل فت االنوااع االجتماعي لدي عينة فعالية ب -1

 من تلميذات المرحلة االبتداوية واالعدادمة والثانو ة.
 المراجع : 

 -مدخل الي االضطراب ا السلوكي واإلناع ل   )األسر ب(. 4022وسامة فارو  مصطفي   .2
 .عما  : دار الموير .  العالج -الحشخ ص

(. وثر است دا، استراتيرتات ما وراء المعرفة في تاصيم طالبات 4020فتا    دا   ومم  .4
مجل  الحرب   والعلم ، كل   الحرب  ، الصف الراتي في ماد  األحياء في مركز ماافظة ن)نوي ، 

 (.428 -420(،  04( ،م24، ،  ج مع  الموصل
،  4.ط ك ً  واناع ل  ً طرق تدري  الطلر  المضطربين سلو ( . 4022تطرس حافل تطرس   .1

 عما  : دار الموير .
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.عما : دار  االضطراب ا السلوك  ( . 4002جمال ال اسم ، وماجد  ع)يد وعماد الزم)ي   .2
  فاء للنمر والتو  ي.

. ال اهر  : مالجه   -أسر به  –االضطراب ا السلوك   وتشخ صه  (. 4002حوين فاًد   .1
 م سوة طيبة للنمر والتو  ي.

 ، د. . أس  تشخ ص اإلضطراب ا السلوك  (. 4020يم الف راني   الد ابراه .2
(. درجة اكتواع طلبة المرحلة الثانو ة في 4024 الد ع)د الل  وجعفر كامم وبمار ع)د الل    .4

ماافظة جرش لمهارات التفكير ما وراء المعرفي وعالقت  تمتالير الرنس والت صد األكادممي 
 .941 -840، 1، م4جامعة األرد  ، مج    المحخصص  ،. المجل  الحربوي  الدولوالتاصيم 

 ، عما : دار الفكر.4. طاألضطراب ا السلوك   واإلناع ل  (. 4001 ولة ماي   .8

 . عما  : دار  فاء للنمر والتو  ي. االضطراب ا السلوك  (. 4020ماجد  الويد ع)يد   .9

المؤتمر العلمي الث ني ة ، (. التنظيم الذاتي للتعلم ، نمااج نظر 4001مصطفي مامد كامم   .20
(ماًو ،   24 -22. كلية التربية جامعة طنطا ،  ، الحعلم الذاتي وتحدي ا المسحيبل 

121- 210. 

، عما  4. ط االضطراب ا السلوك   واإلناع ل  ( . 4009مصطفي نوري و ليم ع)د الرحمن   .22
 ، األر د  : دار الموير  .

رية م ترحة في ضوء التاللم المنظم ااتيًا لتنمية مهارات (. استراتي4021مكة ع)د المنعم ال)نا   .24
مجل  تربوي ا التنظيم الذاتي والتاصيم في الر اضيات لدي تالنيذ الصف الثاله اإلعدادي. 

 .248 -224( ، 22 2.الرميية المصري لتربو ات الر اضيات ، مصر ، الري ض  ا 
عالقتها ترود  الايا  لدي طالبات كلية (. مهارات إدار  الوقت و 4020نعمة ع)د الوال، مامد   .21

مجل  كل   الحرب   التربية جامعة الدما، ووثر الك علي تاصيلهن الدراسي ، دراسة ميدانية . 
 .92 -01( ،  221 2ج مع  األزهر ، 

(. نمواج م تر  للمكونات المعر ية ومير المعر ية للتعلم المنظم 4002هما، ح)ي  الاويني   .22
ةيمة الدافيية .  -تاألداء األكادممي في ضوء منظومة الذات ونمواج التوقيااتيًا وعالقتها 
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