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 ملخص البحث
البحثثإ ىلثثك الكنثثا عثث  راعليثثة برنثثامم تثثدريبل قثثائم علثثك الحثث  التنثثاركل  هــد 

للمنكلة لتنمية التنظيم الثذاتل وراعليثة الثذال الجمعيثة لثدة عينثة مث  ةث   كليثة 
( ةالثث  وةالبثثة مثث  الةلبثثة المقيثثدي  57التربيثثة. وقثثد تكونثثل عينثثة البحثثإ مثث   

. 9102/9191ة التربيثثة جامعثثة دمنهثثور للعثثام الجثثامعل بالفرقثثة النانيثثة عثثام بكليثث
ىلثثك مجمثثوعتي   تجريبيثثة و،ثثابةة(ا تكونثثل المجموعثثة  تقســيم عينــة البحــثوتثثم 

( ةالثثث  وةالبثثة مثثث  ةثث   الفرقثثثة النانيثثة نثثثعبة علثثم الثثثنفسا 57التجريبيثثة مثث   
( ةالثث  وةالبثثة مثث  ةثث   الفرقثثة النانيثثة 01وتكونثثل المجموعثثة ال،ثثابةة مثث   

المتمنلثثة رثثلي مقيثثاس التنظثثيم الثثذاتل  أدوات البحــثجغراريثثا. وةبثثي علثثيهم نثثعبة 
ا ترجمة رريي البحإ(ا مقياس راعليثة الثذال الجمعيثة  ىعثداد Law, 2012 ىعداد/ 

التل توص  ىليها رريي البحإ ع  وجود تحس  رل  كشفت النتائجرريي البحإ(. 
تثل تعر،ثل للبرنثامم التثدريبل درجال التنظيم الذاتل ألرراد المجموعثة التجريبيثة ال

المقتثثثري رثثثل البحثثثإ الحثثثاللء وذلثثث  رثثثل ،ثثثوي الفثثثروي التثثثل و جثثثدل بثثثي  درجثثثال 
القياسثثي  القبلثثل والبعثثدي للمجموعثثة التجريبيثثة أو مثث  يثث   الفثثروي بثثي  درجثثال 

 .القياس البعدي للمجموعتي  التجريبية وال،ابةة
 يالكلمات المفتاحية

 م الذاتلا راعلية الذال الجمعية.الح  التناركل للمنكلةا التنظي
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The Effectiveness of collaborative problem solving in 

improving self-regulation and collective self-efficacy 

among Students of Faculty of Education 

The present research aimed to investigate of the effectiveness of 

a training program based on collaborative problem solving in improving 

self-regulation and collective self-efficacy among a sample of students 

in the faculty of Education at Damanhour university. The research 

sample consisted of (75) students of both genders enrolled in the second 

year of the Faculty of Education, in the academic year 2020/2021. The 

research sample was divided into two groups (experimental and 

control), the experimental group consisted of (45) students from the 

Psychology Department, and the control group consisted of (30) 

students from Geography Department. The research used Self-regulation 

questionnaire (Prepared by Law, 2012; Translated by the researcher) 

and Collective self-efficacy questionnaire (Prepared by the research 

team). The results revealed a statistically significant difference at (0.01) 

between the experimental and control groups in post test scores of self-

regulation and collective self-efficacy in favor of the experimental 

group, indicating the effectiveness of the proposed training program.  

Key words 

Collaborative problem solving, Self-regulation, Collective self-efficacy 
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 البحث مقدمة
التعلم م  ي    نظريالتحو  كبير رل  ظهرمع بدايال القر  الحادي والعنري  

 ,.Dillenbourg et al وينثير. التركيز علك التعلم التناركل كبدي  للتعلم التعثاونل

التعثثاو  يمنثث  ننثثاة يثثتم ىنجثثازق مثث  يثث   تقسثثيم العمثث . وبعبثثارة ىلثثك أ   ((1996
أيثثرةا قثثد يقثثوم المتعلمثثو  تعاونيثثا  بالتنسثثيي مثثع بع،ثثهم رثثل بعثث  النقثثاة التثثل 

ال يتثثي   وهثثو مثثا قثثدتت،ثثمنها األننثثةة المقدمثثة لهثثما رهثثم لالبثثا  يعملثثو  بثثالتوازي. 
اسثثتفادة كاملثة مثث    رعثثا  أو تحقيثي للمتعلمثي  توظيثثا مهثاراتهم االجتماعيثثة بنثك

 .(e.g. Cohen, 1994)التل ينتمو  ىليها ىمكانال المجموعة 
حالثثة الثثتعلم التنثثاركلا يثثنظم المتعلمثثو  األننثثةة معثثا  مثث  أجثث  معالجثثة  أمثثا رثثل

منثثكلة أو مهمثثة مثثا. وتلثث  األننثثةة المقدمثثة للمتعلمثثي  تكثثو  مترابةثثة ومتنثثابكة 
ة المتعلمي  بنك  متباد  مع بع،ها البع . وقد يقوم ريما بينها. ويتم بناي أننة

 لتثثلام المهثثا وتتثثي أحثثد المتعلمثثي  بمتمثثام المهثثام التثثل ك لثثا بخدائهثثا نثثي   يثثر. 
وهثذا مثا  المتعلمثي . توظيا أكنر راعلية للمهارال االجتماعية لدة تتةل  تناركا  

ارال القثثر  مهثث عزيثثزيجعثث  الحثث  التنثثاركل للمنثثكلة أحثثد المتةلبثثال ال،ثثرورية لت
 الحادي والعنري .

ويمنثث  التنظثثيم الثثذاتل الجوانثث  المعرريثثةا والمثثاوراي معرريثثةا والسثثلوكيةا والدارعيثثةا 
واالنفعالية للثتعلم. رهثو يعتبثر مظلثة كبيثرة تت،ثم  عثددا  كبيثرا  مث  المتغيثرال التثل 

لتل تمثل من  راعلية الذالا واإلرادةا واالستراتيجيال المعررية( وا تؤنر رل التعلم 
دراستها ،م  نهم نام . ولذل  السب  رم  التنظيم الثذاتل أصثب  واحثد مث  أهثم 

. ويت،م  التنظيم (Panadero,2017)مناةي البحإ رل مجا  علم النفس التربوي 
-Selfا والحكثم الثذاتل Self-monitoringالذاتل ن إ عمليال هلي المراقبة الذاتية

judgment  الثثثثثثثثذاتلا ورد الفعثثثثثثثثSelf-reaction وت ثثثثثثثثزود المراقبثثثثثثثثة الذاتيثثثثثثثثة الفثثثثثثثثرد .
بالمعلومال األساسية لتقويم تقدمه. ويت،م  الحكم الثذاتل عمليثة تقثويم يقثوم ريهثا 
األرثثثراد بمقارنثثثة سثثثلوكهم ونثثثواتم تعلمهثثثم بمعثثثايير معينثثثة. وأييثثثرا ا يمنثثث  رد الفعثثث  
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مهثم رثل الذاتل استجابة أو عدم استجابة للحكم الذاتلا وتلعث  راعليثة الثذال دور 
 .(Bandura,1991) العمليال الن نة لتنظيم الذال

والتنظيم الذاتل الذي يحدإ رل البيئال التعليمية ييتلا ع  التنظثيم الثذاتل الثذي 
يحثثثدإ بمعثثثز  عثثث  أي بيئثثثال تعليميثثثة. ولثثثذل ا مثثث  المهثثثم توسثثثيع رهمنثثثا للتنظثثثيم 

ظثثيم الثثذاتل وقثثد حثثدإ تحثثو  رثثل مجثثا  التن الثثذاتل لينثثم  السثثياقال االجتماعيثثة.
حيثإ أصثب  دور البيئثال التنثاركية رثل التنظثثيم الثذاتل هثو محثور تركيثز البحثثوإ 

 Salonen) . وأنثار كث  مث (Järvelä et al., 2010; Vauras et al., 2003)الحاليثة 

et al., 2005; Vauras et al., 2003)  للسثياي االجتمثاعل كمصثدر لتنميثة التنظثيم
 الذاتل.

الوصثثو  ىلثثك درجثثة عاليثثة مثث  التنظثثيم الثثذاتل مثثع تزايثثد  وقثثد يتعثثذر علثثك الةثث  
العناصثثثثر التثثثثل تت،ثثثثمنها بيئثثثثة الثثثثتعلم حتثثثثك رثثثثل ظثثثث  تثثثثوارر دعثثثثم تعليمثثثثل لهثثثثم 

(Azevedo et al., 2004; Ge et al., 2010; Manlove et al., 2006) . كما أ  عثدم
  تثثوارر المعررثثة الكاريثثة لثثدة الةثث   قثثد يحثثو  دو  تحقثثيقهم للقثثدر المةلثثو  مثث

. والسثثبي  الوحيثثد لثثدعم (Kauffman et al., 2008)التخمث  ومراقبثثة عمليثثة تعلمهثثم 
التنظثثيم الثثذاتل لثثدة الةثث   هثثو يلثثي بيئثثال تعلثثم تنثثاركية يتعثثاو  ريهثثا الةثث   
للتوصثثث  للمعررثثثةا ويفكثثثرو  ويتثثثخملو  بنثثثثك  أر،ثثث ا ويتبثثثادلو  وجهثثثال النظثثثثر 

 ,Ge & Land)اا المةلوبة منهم. الميتلفة بما يؤدي رل النهاية ىلك تحقيي األهد

2003; Saye & Brush, 2002) وبعبثثارة أيثثرة يثثؤدي الحثث  التنثثاركل للمنثثكلة .
ليلثثثثي أننثثثثةة تنظيميثثثثة تعاونيثثثثة تت،ثثثثم  مهثثثثام ومسثثثثؤوليال منثثثثتركة ألرثثثثراد كثثثث  
 مجموعة وم  نم تحقيي تنظيم جماعل بي  األرراد باعتبارهم كيا  اجتماعل واحد

(Hadwin et al., 2011; Volet et al., 2009). 
اعتقثثاد الفثثرد رثثل  باعتبثثارقمفهثثوم راعليثثة الثثذال  (Bandura,1977)قثثدم بانثثدورا وقثثد 

قدرتثثه علثثك تنظثثيم وتنفيثثذ سلسثثة مثث  اإلجثثرايال المةلوبثثة مثث  أجثث  تحقيثثي نتثثائم 
أ  األرثراد  التل تقتثري معينة. وي نتي هذا المفهوم م  النظرية المعررية االجتماعية
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علثثك ممارسثثة بعثث  الثثتحكم رثثل سثثلوكياتهم واسثثتجاباتهم عنثثد مواجهثثة  لثثديهم القثثدرة
تت،م  الفاعلية قدرة الفرد علثك التنظثيم المعررثلا واالجتمثاعلا و مواقا التحدي. 

والسثثثلوكل للمهثثثارال الفرعيثثثة مثثث  يثثث   سلسثثثة مثثث  اإلجثثثرايال مثثث  أجثثث  تحقيثثثي 
ارهما وو،ثع ألرثراد تةثوير أهثديمكث  ل. وبمعنك  يثرا (Bandura,1986)األهداا 

 .(Aceves,2019)يةة م  اإلجرايالا والعم  بجد م  أج  تحقيي األهداا 
هنا  رري بي  امت   الفرد للمهارة وقدرته علك استيدام هذق المهارة رل ميتلثا و 

أ  األرثثثثثثثراد الميتلفثثثثثثثي  ذوي  (Bandura,1986)الظثثثثثثثروا. ولهثثثثثثثذا السثثثثثثثب ا ذكثثثثثثثر 
بنثك  سثليا أو   ميتلفثة يثؤدو  المهارال المتنثابهة أو نفثس النثي  رثل مواقثا

و،ثثث  أ  راعليثثثة الثثثذال هثثثل المحثثثدد الهثثثام لثثثألداي. وقثثثد أجيثثثدا أو ليثثثر عثثثادي. و 
أظهثثثرل الدراسثثثال أ  ىحسثثثاس المعلمثثثي  بالفاعليثثثة هثثثو متنبثثثخ بنجثثثاي الممارسثثثال 

 .(Goddard et al., 2004)التدريسية 
وم بهاا ولكث  أي،ثا  واعتقاد الفرد رل قدرته ال ي حدد رقة ايتيار األننةة التل سيق

 يؤنر رل كمية الجهد الذي سثيبذله إلتمثام المهمثةا وكيثا سثيقوم بتيةثل العقبثال

(Skaalvik and Skaalvik, 2010) وال تعتبثثر راعليثثة الثثذال سثثمة نابتثثةا .
ولكثث  ي نظثثر ىليهثثا أنهثثا مرتبةثثة بثثالموقا بنثثاي  علثثك المعلومثثال المتاحثثة رثثل سثثياي 

المعتقثثدال اإليجابيثثة عثث  راعليثة الثثذال لهثثا تثثخنير و  .(Jamil et al., 2012)معثي  
 ىيجابل علك دارعية الة  ا وسلوكياتهم 

(Caprara et al. 2006; Klassen & Chiu 2010). 
 المعررة والمعلومالاألرراد يورر التنار  السياي االجتماعل الذي يتنار  ريه و 

عليها ويتناركو  ا يقدمو  الدعم االجتماعل ويحصلو  واليةة واالستراتيجيال
م  أج  تحقيي أهداا جماعية ال يمك  تحقيقها م  ي   عم  رردي 

(Onsrud, 2015; Zheng, 2017). 
ومثثث  هنثثثا سثثثعك رريثثثي البحثثثإ للكنثثثا عثثث  رعاليثثثة الحثثث  التنثثثاركل للمنثثثكلة  رثثثل 
تحسي  التنظثيم الثذاتل وراعليثة الثذال الجمعيثة لثدة ةث   كليثة التربيثة حيثإ أنثه 
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لتتناس  مع مهارال القثر  الحثادي  ةال  المعلمزايد بتنمية تعليم الهتمام متهنا  ى
أنثثه . (Häkkinen et al.,2017)و يثثرو  والعنثثري ا وقثثد أوصثثل دراسثثة هثثاكيني  

ينبغثثل أ  يكثثو  المعلمثثو  قبثث  اليدمثثة قثثادري  علثثك مواجهثثة تحثثديال الثثتعلم مثثدة 
قبثث  اليدمثثة يحتثثاجو   المعلمثثي أ  و  المسثثتقب االحيثثاة لمجتمثثع الثثتعلم والتعلثثيم رثثل 

وأي،ثثا  قثثد أوصثثل  لثثتعلم كيثثا يتكيفثثو  مثثع نقارثثة الثثتعلم الجديثثدة بخنفسثثهم كةثث  .
أنه يج  تخسيس تثدريبال للحث  التنثاركل للمنثكلة  (Vickers,2017)دراسة ريكرز 

 رل الكليال وبرامم اإلعداد الجامعية للتعليم العام واليا ا ومدارس علم النفس.
 مشكلة البحث

التنثاركل البحإ الحالل رثل محاولثة الكنثا عث  مثدة رعاليثة الحث  منكلة تتحدد 
التنظثثثيم الثثثذاتل وراعليثثثة الثثثذال الجمعيثثثة لثثثدة ةثثث   كليثثثة  حسثثثي ت للمنثثثكلة رثثثل

 ويتحدد ذلك من خالل محاولة اإلجابة عن األسئلة التالية ؟"التربية
دة هثثث  يوجثثثد رعاليثثثة للحثثث  التنثثثاركل للمنثثثكلة رثثثل تحسثثثي  التنظثثثيم الثثثذاتل لثثث-0

 ة   كلية التربية؟
مثثا مثثدة اسثثتمرارية تثثخنير الحثث  التنثثاركل للمنثثكلة رثثل تحسثثي  التنظثثيم الثثذاتل -9

 لدة ة   كلية التربية؟
هثث  يوجثثد رعاليثثة للحثث  التنثثاركل للمنثثكلة رثثل تحسثثي  راعليثثة الثثذال الجمعيثثة -0

 لدة ة   كلية التربية؟
  راعليثثة الثثثذال مثثا مثثدة اسثثثتمرارية تثثخنير الحثث  التنثثثاركل للمنثثكلة رثثل تحسثثثي-5

 الجمعية لدة ة   كلية التربية؟
   البحثاهدأ

 يهدا هذا البحإ ىلك التحقي م 
رعاليثثثة الحثثثث  التنثثثثاركل للمنثثثثكلة رثثثثل تحسثثثي  التنظثثثثيم الثثثثذاتل وراعليثثثثة الثثثثذال -0

 الجمعية.
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مدة استمرارية تخنير رعالية الح  التناركل للمنكلة رل تحسي  التنظيم الثذاتل -9
 ة.وراعلية الذال الجمعي

 أهمية البحث
 تكم  أهمية البحإ الحالل رل النقاة التالية

تدري  ة   كلية التربية علك مهارال الح  التنثاركل للمنثكلة باعتبثارق مهثارة -1
،ثثثرورية رثثثل األنظمثثثة التعليميثثثة الحدينثثثةا ومثثث  أجثثث  ىعثثثداد الةثثث   للحيثثثاة 

 العملية التل تتةل  قدرال للعم  بفاعلية رل مجموعال.
ة   كلية التربية علك التنظيم الذاتل الثذي يسثاعدهم علثك تنميثة  تنمية قدرال-2

تفكيثثثرهما والتكيثثثا النيصثثثل رثثثل األنظمثثثة التنظيميثثثةا وتعثثثدي  سثثثلوكهم ورقثثثا  
 للمتغيرال النيصية والبيئية.

تنميثثة معتقثثدال راعليثثة الثثذال الجمعيثثة لثثدة ةثث   كليثثة التربيثثة ممثثا يزيثثد مثث  -3
م مزيثثد مثث  الجهثثد مثث  أجثث  ىتمثثام عمثث  دارعيثثتهم للعمثث  رثثل مجموعثثالا وبثثذله

 المجموعة.
ىعثثداد مقيثثاس لفاعليثثة الثثذال الجمعيثثةا والثثذي يمكثث  االسثثتفادة منثثه رثثل البحثثوإ -4

 والدراسال المستقبلية حو  راعلية الذال الجمعية.
 اإلجرائية للبحث مصطلحاتال
 Collaborative Problem Solving الحل التشاركي للمشكلة-2

ننثثاة منثثتر  بثثي  اننثثي  أو علثثك أنثثه  (Hess et al.,2015)ي عررثثه هثثيس و يثثرو  
أكنر مث  األرثراد يت،ثم  تنفيثذ عثدد مث  اليةثوال مث  أجث  تحويث  الحالثة الراهنثة 

 ىلك حالة الهدا المننود.
 Self- regulation التنظيم الذاتي-2

علثك أنثه عمليثة ررديثة يقثوم ريهثا األرثراد القثائمو  علثك حث   (Law, 2012) ي عررثه 
كلة بالتيةية  و،ع األهداا(ا والمراقبةا والتقويم  التخم ( رثل معثررتهم مث  المن

يثثثثث   التفثثثثثاع ل المتبادلثثثثثة بيثثثثثنهما والتثثثثثل تت،ثثثثثم  تنظثثثثثيم مثثثثثدي ل ا يثثثثثري ا 
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وتنثثثجعيهم للقيثثثام بخننثثثةة تفاعليثثثة  منثثث ي عمثثث  تعليقثثثالا أو ىعةثثثاي اقتراحثثثال( 
 لتسهي  تنظيم معررتهم أنناي ح  المنكلة.

 Collective self-efficacy ت الجمعيةفاعلية الذا-0
الحثثثثالل ىجرائيثثثثا  علثثثثك أنهثثثثاي اعتقثثثثاد أع،ثثثثاي المجموعثثثثة رثثثثل قثثثثدرة  بحثثثثإعررهثثثثا الي  

نجثثاز المهثثام المةلوبثثة مثثنهما والنجثثاي رثثل أي  مجمثثوعتهم علثثك تحقيثثي أهثثدارها وام
 مهمة قد ت كلا بها مجموعتهم مهما بلغل درجة صعوبتها.

 بحثحدود ال
 بحثمنهج ال.1
التجريبثثلمثث  يثث   اسثثتيدام التصثثميم  التجريبثثلالحثثالل المثثنهم  بحثثإلسثثتيدم اي 
 ي وتتبعل.وبعد قبللمع وجود قياس  ال،ابةة( -التجريبية المجموعتي   يذ
 المشاركون في البحث.2
مثث  ةالثث  وةالبثثة  (57  مجموعثثة تجريبيثثة تتكثثو  مثث  مثث لبحثثإ تتكثثو  عينثثة ا

ومجموعثثة ،ثثابةة تتكثثو  مثث   االمقيثثدي  بالفرقثثة النانيثثة نثثعبة علثثم نفثثسالةثث   
للعثثثام  ( ةالثثث  وةالبثثثة مثثث  الةثثث   المقيثثثدي  بالفرقثثثة النانيثثثة نثثثعبة جغراريثثثا01 

 الفص  الدراسل األو  – 9191/9190الجامعل 
 بحثأدوات ال.3
ىعداد رريي البحإ(البرنامم التدريبل القائم علك الح  التناركل للمنكلة  . 
مقاييس التنظيم الذاتل (Law, 2012)    .           )ترجمة رريي البحإ  
ىعداد رريي البحإ(.                       مقياس راعلية الذال الجمعية  

 اإلطار النظري للبحث
 أواًل: التنظيم الذاتي للتعلم

 مفهوم التنظيم الذاتي
التنظثثثيم الثثثذاتل علثثثك أنثثثه عمليثثثة عقليثثثة  (Zimmerman, 1995) زيمرمثثثا  عثثثر ا

يجثثثابيي  مثثث  الناحيثثثة  و هثثثا المتعلمثثثمعرريثثثة منظمثثثة يكثثثو  ري منثثثاركي  ننثثثةي  وام
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السلوكية والدارعية وماوراي المعررية رل عمليثة تعلمهثم حتثك يمكثنهم تحقيثي هثدرهم 
 م  التعلم.

رثثثه علثثثك أنثثثه عمليثثثة ننثثثةة وبنثثثاية يقثثثوم ريهثثثا  (Pintrich, 2000) بينتثثثري  وعر 
ميتلفثثة لو،ثثع أهثثدارهم باسثثتيدام اسثثتراتيجيال معرريثثة ومثثاوراي معرريثثة  و المتعلمثث

التعليمية نم محاولة المراقبة والتنظيم والتحكم رل معررتهم ودارعيثتهم وسثلوكهم مث  
 ي   أهدارهم التعليمية ويصائ  البيئة التل يحدإ ريها عملية التعلم.

عمليثة اسثتراتيجية يثتم علثك أنثه ( (Hadwin et al., 2011  عر رثه هثادوي  و يثرو و 
والمراقبةا وتنظيم المعررةا والسثلو ا والدارعيثة. ويهثدا ىلثك  م  ي لها التيةيةا

 moreالتكيثثا النيصثثل رثثثل األننثثةة التنظيميثثثةا ويتةلثث  نثثثي  أكنثثر قثثثدرة 

capable other لي قدم نمذجةا وتغذية راجعةا ودعم تعليمل. 
 نماذج التنظيم الذاتي للتعلم

نثثالا و ليثثال ميتلفثثة توجثثد عثثدة نمثثاذف ميتلفثثة للتنظثثيم الثثذاتل للثثتعلم تت،ثثم  مكو 
 ,Pintrich)ولكنهثثا تنثثتر  رثثل بعثث  االرترا،ثثال األساسثثية عثث  الثثتعلم والتنظثثيم 

2000). 
النمثوذف المسثتيدم رثل البحثإ الحثالل وهثو  بعثر  رريثي البحثإقوم يوريما يلل سث

 ,Järvelä & Hadwin)نمثوذف التنظثثيم الثثذاتل للثثتعلم رثثل سثثياي الثثتعلم التنثاركل 

بو،ثثع نسثثية معدلثثة مثث  نمثثوذف  (Järvelä & Hadwin, 2013). رقثثد قثثام (2013
ويو،ثث   (Hadwin et al., 2011)التنظثثيم التنثثاركل االجتمثثاعل الثثذي و،ثثعه 

 النموذف ن نة أنواع م  التنظيم رل سياي التعلم التناركلي
رثثل السثثياي التنثثاركل وينثثير ىلثثك اإلجثثرايال  Self-regulation التنظــيم الــذاتي-0

وراي معرريثثثةا الدارعيثثثثةا االنفعاليثثثثةا  متعلمثثثي   المعرريثثثثةا المثثثثاالتنظيميثثثة الفرديثثثثة لل
والسثثلوكية( والتثثل تت،ثثم  كيفيثثة التفاعثث  مثثع بثثاقل أع،ثثاي المجموعثثة. والتنظثثثيم 
الذاتل الفردي رل البيئال التناركية قد ي نجع باقل األع،اي علك التنظيم الذاتلا 

ذاو والثثذي بثثدورق ينثثثجع المجموعثثة علثثثك التنظثثيم الثثذاتل.  قثثثام أع،ثثاي المجموعثثثة  ام
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سوا ينيرةثو  بنثك  كبيثر ربالتيةيةا المراقبةا والتقويم لنواتم تعلم المجموعةا 
 .(Law,2012)رل التنظيم الذاتل 

رل السياي التنثاركل وينثير ىلثك اإلمكانيثال   Co-Regulationالتنظيم التعاوني-9
نفيثثذا والتخمثث ا والقيثثود الم حفثثزة العتمثثاد الةثث   علثثك اسثثتراتيجيال التيةثثيةا والت

 ,.Hadwin et al)والتكيثثا  الثثذي يحثثدإ عنثثد التفاعثث  مثثع أع،ثثاي المجموعثثة( 

 ,Panadero and Järvelä). واسثثتيدام هثثذا المسثثتوة التنظيمثثل ليثثر نابثثل (2011

. وينير ىلك التعليمال التل ي قدمها المعلم عندما يريد تنجيع الةث   علثك (2015
 .(Hadwin et al., 2005) تنظيم أنفسهم

وريثه يقثوم مجموعثة مث  األرثراد بتنظثيم  Shared regulation التنظـيم التشـاركي-0
 & Hadwin)رهمهثم المنثثتر  علثثك مسثتوة المجموعثثة لتحقيثثي أهثثداا المجموعثة 

Oshige, 2011) ا حيإ يقثوم أع،ثاي المجموعثة بمراقبثة وتنظثيم أننثةتهم المنثتركة
(Iiskala et al., 2011; Volet et al., 2009).  يحثدإ هثذا النثوع مث  التنظثيم عنثد و

التيةية المتباد  االستراتيجلا وتنفيذ المهمةا والتخم ا والتكيثا دايث  المجموعثة 
(Hadwin et al., 2011). 
والتنظثيم التعثاونل  Shared regulationااليت ا الرئيسثل بثي  التنظثيم التنثاركل و 

Co-regulation مث  يث   سلسثلة مث   هثو أ  األرعثا  التنظيميثة التنثاركية تظهثر
التغيثثثرال والعمليثثثال المتبادلثثثة بثثثي  أع،ثثثاي المجموعثثثةا بينمثثثا األرعثثثا  التنظيميثثثة 

 أو يارجهثا المجموعثة دايث التعاونية يتم توجيهها مث  يث   أع،ثاي ميصصثي  
(Panadero,2017).    نموذف التنظيم التناركل االجتماعل0ويو،  نك ) 
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 (Jarvella&  Hadwin, 2013) االجتماعلنموذف التنظيم التناركل :  (1شكل )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عمليات التنظيم الذاتي في ضوء نموذج التنظيم التشاركي االجتماعي
يركثثز البحثثإ رثثل مجثثا  التنظثثيم الثثذاتل للثثتعلم علثثك التنظثثيم والثثتحكم رثثل األرعثثا  
  والسثثثلو  وكثثثذل  التفكير المعررثثثة( والمعتقثثثدال الذاتيثثثة والثثثدوارع واالنفعثثثااللا ومثثث

ذلثثث  رثثثم  التركيثثثز األساسثثثل للبحثثثإ رثثثل مجثثثا  التنظثثثيم الثثثذاتل للثثثتعلم يكثثثو  علثثثك 
 ,.Hadwin,et al)عمليثثال التنظثثيم الياصثثة بثثاألرراد وكثثذل  نثثواتم هثثذق العمليثثال 

 (Hadwin et.,al,2011,2013)ورقا  لنموذف التنظيم التناركل االجتماعل و . (2011
ا Planningرئيسثثية وهثثل التيةثثية  رثثم  التنظثثيم الثثذاتل يتكثثو  مثث  نثث إ عمليثثال

. وهذق العمليال هل حجر األساس رثل Evaluationا التقويم Monitoringالمراقبة 
 &Azevedo et al., 2004; Dabbagh)أبحثثثاإ التنظثثثيم الثثثذاتل للثثثتعلم منثثث  

Kistantas, 2005; Quintana et al., 2005) 
بتحديثد  و المتعلمث التيةية هو عملية معقدة يقثوم ريهثا :Planningالتخطيط  -0

النتثثائم النهائيثثة المرجثثوة مثث  المهمثثةا وتحديثثد مسثثتوة اإلنجثثاز المناسثث ا وتحديثثد 
المعلومثال التثل يجث  اكتسثابهاا والتفكيثر رثل اليةثوال التثل يجث  القيثام بهثا مثث  
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ويمكثث     .(Winne,2018)أجث  الوصثو  لحث  المنثكلةا وو،ثع أهثداا تعلمهثم 
ا األرثثراد بتمنيثث  المنثثكلةا ومنثثاركة المعلومثثالا تعريفثثه علثثك أنثثه عمليثثة يقثثوم ريهثث

وةل  التغذية الراجعثة مث  بثاقل أرثراد المجموعثة مثع دعثوة كث  رثرد رثل المجموعثة 
 (Law, 2012)للمناركة بتمنيله للمنكلة والمعلومال المتاحة له عنها 

تت،ثثثثثم  المراقبثثثثثة م حظثثثثثة الفثثثثثرد لمعتقداتثثثثثها نثثثثثعورقا : Monitoringالمراقبـــــة -2
جراي تعدي ل عند الحاجثة. حيثإ يجث  علثك األرثراد أننثاي أدائهثم القيثام وأعماله و  ام

بمراقبثثثة التغيثثثر رثثثل متةلبثثثال المهمثثثة أو البيئثثثة. وبنثثثاي  علثثثك عمليثثثة المراقبثثثة يقثثثوم 
أع،ثثثثثاي المجموعثثثثثة بتغييثثثثثر تصثثثثثوراتهما ويةةهثثثثثما وأهثثثثثدارهما أو اسثثثثثتراتيجياتهم 

(Hadwin et al.,2011)يثثة يكثثو  ريهثثا كثث  رثثرد رثثل . ويمكثث  تعريفهثثا علثثك أنهثثا عمل
المجموعثثثثة علثثثثك وعثثثثل بخركثثثثار ا يثثثثري ا ويسثثثثتةيع اسثثثثتيدام أركثثثثار بثثثثاقل أرثثثثراد 
المجموعة واإل،ثارة عليهثا مث  أجث  الوصثو  ألر،ث  حث  للمنثكلةا وريهثا يةلث  

 Law, 2012)الفرد تو،ي  ألركار زم ئه ونرحها 

التثل تحققثل ومثدة  يقوم ريها الةث   بتقثويم نثواتم الثتعلم :Evaluationالتقويم -3
كفثثثثثاية االسثثثثثتراتيجيال المسثثثثثتيدمة رثثثثثل ،ثثثثثوي األهثثثثثداا المو،ثثثثثوعة رثثثثثل مرحلثثثثثة 

. ويمك  تعريفها علك أنثه عمليثة يقثوم ريهثا الفثرد (Panadero et al., 2014)التيةية 
باالتفثثثاي أو االيثثثت ا مثثثع أركثثثار بثثثاقل أرثثثراد المجموعثثثةا مثثثع تقثثثديم تبريثثثر لثثثذل ا 

حثثثدإ بينثثثه وبثثثي  بثثثاقل أرثثثراد مجموعتثثثها ويقثثثوم ويسثثثتةيع حثثث  اليثثث ا الثثثذي قثثثد ي
 Law, 2012)بتليي  األركار حتك يتم الوصو  لح  المنكلة 

 ثانيًا: فاعلية الذات الجمعية
ةورل النظرية المعررية االجتماعية م  مفهوم راعلية الذال بمعناق التقليثدي الثذي 

أ  األرثثراد ال  ء علثثك اعتبثثارالجمعيثثةيقتصثثر علثثك الفثثرد ىلثثك مفهثثوم راعليثثة الثثذال 
يعينثثو  حيثثاتهم رثثل عزلثثة. ومعظثثم األهثثداا التثثل ي،ثثعها األرثثراد ألنفسثثهم تتحقثثي 
مثث  يثث   المسثثاعل التنثثاركية. وتثثؤنر راعليثثة الثثذال الجمعيثثة رثثل ايتيثثار األرثثراد 
لنوعية أهدارهما وكيفية اسثتيدامهم للمثوارد والوقثلا وكميثة الجهثد الثذي سثيتم بذلثه 
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مثث  يثث   راعليثثة الثثذال الجمعيثثة يصثثب  لثثدة أرثثراد رثثل يدمثثة عمثث  المجموعثثة. و 
 المجموعة مرونة عند تعر،هم للفن  أو مواجهتهم لعواق .

وتعتمثثد قثثوة المجموعثثالا والمؤسسثثالا والمثثدارس علثثك ىحسثثاس األرثثراد بالفاعليثثة 
الجمعيثثثثةا والنقثثثثة رثثثثل قثثثثدراتهم علثثثثك حثثثث  المنثثثثك ل. حيثثثثإ أ  المجموعثثثثال ذال 

لثثثثديهم القثثثثدرة علثثثثك تنظثثثثيم واسثثثثتيدام المثثثثوارد المتاحثثثثة  الفاعليثثثثة الجمعيثثثثة المرتفعثثثثة
حداإ التغييرال التل يسعو  ىليها  . ويتةلث  (Bandura, 1986)لتيةل العقبال وام

تحقيثثثثثي الفاعليثثثثثة الجمعيثثثثثة التوريثثثثثي بثثثثثي  وجهثثثثثال النظثثثثثر واالهتمامثثثثثال الميتلفثثثثثة 
للوصو  ىلك أهداا منتركة وموحدة. ويج  أ  تكو  األهثداا المحثددة وا،ثحة 

 وقابلة للتحقيي م  ي   الجهود الجماعية.
أ  لفاعليثثة الثثثذال الجمعيثثثة تثثخنيرا  ىيجابيثثثا  علثثثك  (Goddard,2001b)وأنثثار جثثثودرد 

تعلم الة  . وكلما كا  اإلحساس بفاعلية الذال الجمعية قويا كلما كا  مستوة 
اإلنجثثثثاز أعلثثثثكا وو جثثثثد أ  المثثثثدارس التثثثثل لثثثثديها ىحسثثثثاس مرتفثثثثع بفاعليثثثثة الثثثثذال 

 .(Goddard et al., 2015)لجمعيةا يكو  مستوة ىنجاز الة   بها مرتفع ا
 مفهوم فاعلية الذات الجمعية

الجمعية علك أنها االعتقاد المنثتر  الذال راعلية  (Bandura,1997) باندورا اعر  
ألرراد المجموعة رل القدرة علثك تحقيثي أهثداا المجموعثة. وبالتثاللا تمنث  راعليثة 

. عم  معا  م  أج  تحقيي التخنيرال المةلوبةالقدرة الجمعية علك ال الجمعيةالذال 
الجمعيثثة لهثثا تثثخنير كبيثثر علثثك أداي الثثذال وو،ثثحل الدراسثثال السثثابقة أ  راعليثثة 

 .(Bandura,1997; Goddard,2001a; Gully et al.,2002; Peterson et al.,2000)المجموعة 
تقثاد المعلمثي  رثل قثدرتهم الجمعيثة علثك أنهثا اع (Meyer et al., 2020)وقثد عر رهثا 

اسثثثتيدام المثثثوارد المتاحثثثة لهثثثم بخر،ثثث  نثثثك  يمكثثثنهم مثثث  مواجهثثثة الصثثثعوبال أو 
 مواقا التحديا وبالتالل انتاف بيئال تعلم ناجحة ونرية.
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 مصادر فاعلية الذات الجمعية
ي يبثثثثثرال وهثثثثثل حثثثثثددل أبحثثثثثاإ بانثثثثثدورا أربعثثثثثة مصثثثثثادر لتةثثثثثوير راعليثثثثثة الثثثثثذال

ا Vicarious experiencesاليبثثثثرال البديلثثثثة و  ،Mastery experiencesاإلتقثثثثا 
الحالثثثثثة الفسثثثثثيولوجية واالنفعاليثثثثثة و  اVerbal persuasionاإلقنثثثثثاع االجتمثثثثثاعل و 

Physiological and affective states.  وهـي نفـا المصـادر التـي يـتم االعتمـاد
دورا لمصـادر ( نمـوذج بانـ2عليها لتطوير فاعلية الذات الجمعية ويوضح شكل )

 فاعلية الذات الجمعية
 (Bandura, 1986) نموذف باندورا لمصادر راعلية الذال الجمعية ( :2شكل )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الحالة االنفعالية 
 والفسيولوجية

 النظرية المعرفية االجتماعية

 مصادر فاعلية الذات الجمعية

 خبرات اإلتقان 
()اإلنجازات األدائية  

 الخبرات البديلة

 )النمذجة(

 االقناع االجتماعي
)التدريب، التغذية 

 الراجعة(

تحسين 
األداء/ 
 السلوك

 تنمية
 فاعلية
 الذات

 الجمعية
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 ثالثًا: الحل التشاركي للمشكلة

 مفهوم الحل التشاركي للمشكلة
اننثي  أو أكنثر مث  األرثراد يت،ثم  بي  "نناة منتر   هوالح  التناركل للمنكلة 

 ."م  اليةوال م  أج  تحوي  الحالة الراهنة ىلك حالة الهدا المننودتنفيذ عدد 
(Hess et al.,2015)  وقثثد تثثم تعريفثثه أي،ثثا  علثثك أنثثه" قثثدرة الفثثرد علثثك االنثثدماف

بفاعليثثة رثثثل العمليثثثة حيثثثإ اننثثثا  أو أكنثثثر مثث  األرثثثراد يحثثثاولو  حثثث  المنثثثكلة مثثث  
معثثاررهما ومهثثاراتهما  يثث   منثثاركة الفهثثم والجهثثد الثث زم للتوصثث  للحثث  وتجميثثع

 Luckin et)وقثثد وصثثفه  .(OECD, 2017) وجهثثودهم للوصثثو  ىلثثك هثثذا الحثث 

al.,2017)  علثك أنثه عمليثة تتكثو  مث  عثدد مث  األنثيا  يعملثو  معثا  بالتسثثاوي
 م  أج  ح  المنكلة.

 مهارات الحل التشاركي للمشكلة
للنمثثثثثوذف  سثثثثثيقوم رريثثثثثي البحثثثثثإ بعثثثثثر  مهثثثثثارال الحثثثثث  التنثثثثثاركل للمنثثثثثكلة ورقثثثثثا  

يميثثثز هثثثذا النمثثثوذف بثثثي  و  ATC21Sالمسثثثتيدم رثثثل الدراسثثثة الحاليثثثة وهثثثو نمثثثوذف 
ي المهثثارال االجتماعيثثة والمهثثارال المعرريثثة. النثثاملةي  مثث  المهثثارال الصثثفية تثثانن

المهثثارال االجتماعيثثثة الجثثزي " التنثثاركل" مثثث  " الحثث  التنثثاركل للمنثثثكلة". تنثثك  
المهثثثارال وتنثثك  الحثث  التنثثاركل للمنثثكلة.  وتلعثث  تلثث  المهثثارال دورا  مهمثثا  رثثل

المعررية جزي "ح  المنكلة" م  "الح  التناركل للمنثكلة". وتتنثاو  هثذق المهثارال 
الق،ثثايا المعرريثثة النموذجيثثة لحثثث  المنثثك ل.  وللتمييثثز بينهثثثاا يمكثث  القثثو  بثثثخ  
يثثثة المهثثثارال االجتماعيثثثة عبثثثارة عثثث  ىدارة المتنثثثاركي ا رثثثل حثثثي  المهثثثارال المعرر

المهثثثثارال ( 9( و 0جثثثثدو   عبثثثثارة عثثثث  ىدارة المهمثثثثة التثثثثل بثثثثي  أيثثثثدينا. ويو،ثثثث  
 .ح  التناركل للمنكلةوالمعررية للاالجتماعية 
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 المهارال االجتماعية للح  التناركل للمنكلة : (1جدول )
 مرتفع متوسط منخفض المؤشر العنصر

 Participationالمشاركة 

 العمل

جدددددد أشددددداط  و ال يو النشاط داخل البيئة

 أشاط منخفض

النشدددددددددداط فددددددددددي 

 سياقات مألوفة

النشددددددددددددداط فدددددددددددددي 

السدددياقات المألوفدددة 

 والغير مألوفة

 التفاعل

التفاعددددل مددددع مسددددا مات 

 اآلخرين، واالستجابة لها

يشدددددددجع االتصدددددددا  

بطريقددة مباشددر   و 

 غير مباشر 

يسددددددددتجي  مددددددددع 

االشدددددددارات فدددددددي 

 االتصا 

يبدددددددددادر بتيسدددددددددير 

 التفاعل  و النشاط

 إأجدددال المهمدددة 

 المثابر 

إكمددددا  المهمددددة  و جدددد   

 منها بشكل فردي

يحافظ على التواجدد 

 فقط

يحدددددددددد المهمددددددددة 

 ويحاو  حلها

يثددددابر فددددي المهمددددة 

ويتبددددين ملددددد  مدددددن 

خدددددال  المحددددداوالت 

المتكدددددددددددددددددددددرر   و 

االسددددددددددددددتراتيجيات 

 المتعدد 

 taking Perspectiveالمنظور  اتخام

تكييدددددددددددددددددددددددددد  

 االستجابات

تجا دددددددددددل مسدددددددددددا مات 

 و  اآلخدددرين،  و قبولهدددا،

 تكييفها

تؤخددددددذ مسددددددا مات 

ومتطلبددات اآلخددرين 

 في الحسبان

تكييدد  مسددا مات 

ومتطلبددددددددددددددددددددددات 

اآلخددددددددددددددددددددددددددرين 

 واالشتقاق منها

اسددتخدام مسددا مات 

ومتطلبددات اآلخددرين 

في اقتراح مسدارات 

 حل محتملة

توعية الجمهدور 

)أمذجدددددددددددددددددددددددة 

 مشتركة(

الددددوعي بكيفيددددة تكييدددد  

السدددلوي ليصدددبب مناسدددبا  

 لآلخرين

المسدددددا مات غيدددددر 

 ة لآلخرينمناسب

يددددددددددددتم تعددددددددددددديل 

المسددددددددددددددددددا مات 

للمتلقددددي لفهمهدددددا 

فددي ءددو  التغذيددة 

 الراجعة

المسددددا مات معدددددد  

خصيصدددا للمتلقيدددين 

ومسددددددددتند  علددددددددى 

تفسددددددددددددير فهددددددددددددم 

 المتلقيين

 Social regulationالتنظيم االجتماعي 

 التفاوض

اتخدددام قدددرار  و الو دددو  

 إلى حل وسط

تعليقددددددددددات علددددددددددى 

 االختالفات

محدددددددددددددددددددددددداوالت 

للو ددو  إلددى فهددم 

 شتريم

اتخدددام قدددرار بشدددأن 

 االختالفات

التقيدددديم الددددذاتي 

)مددددددددددددددددددددداورا  

 الذاكر (

إدراي الفدددرد لنقددداط قوتددد  

 وءعف 

يعلدددل علدددى  دا ددد   يالحظ  داؤه

مددددن حيدددد  مدددددى 

 مال مت  وكفا ت 

يسدددددتنتو مسدددددتوى 

القدددددر  بنددددا   علددددى 

  دا  

 الذاكر  التبادلية

إدراي أقددددددددددداط القددددددددددددو  

 والضع  لآلخرين

يالحددددددددددددددددددددددددظ  دا  

 اآلخرين

لدددددل علدددددى  دا  يع

اآلخرين من حيد  

مدددددددى مال متدددددد  

 وكفا ت 

يعلدددل علدددى الخبدددر  

المتاحدددة بندددا   علدددى 

 تاريخ األدا 

مبدددددددددددددددددددددددددادر  

 المسؤولية

افتددددددددراض المسددددددددؤولية 

لضددمان اسددتكما   جدد ا  

المهمددددددددة مددددددددن خددددددددال  

 المجموعة

يقدددددددوم باألأشدددددددطة 

بشدددكل مسدددتقل عدددن 

اآلخددددرين إلددددى حددددد 

 كبير

يسددتكمل األأشددطة 

 ويقدمها لآلخرين

ض مسدددؤولية يفتدددر

 المجموعة
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 المهارال المعررية للح  التناركل للمنكلة : (2جدول )
 متوسط مرتفع منخفض المؤشر العنصر

 تنظيم المهمة

التنظدديم )تحليددل 

 المشكلة(

تحليدددددددددددل وو ددددددددددد  

 المشكلة بلغة مألوفة

مكدددر المشدددكلة كمدددا 

 وردت

تقسيم المشكلة إلى 

 مهمات فرعية

تحديددددددددددد التسلسددددددددددل 

الضددددروري للمهمددددات 

 الفرعية

 تحديد األ داف

وءددددع  دددددف واءددددب 

 للمهمة

وءع   داف عامدة 

 مثل إكما  المهمة

وءدددددددددع   دددددددددداف 

 للمهمات الفرعية

وءددع   ددداف توءدددب 

العالقدددات بدددين المهدددام 

 الفرعية

 إدار  الموارد

إدار  المدددددددددددددددددوارد  و 

األشددددخات السددددتكما  

 المهمة

اسدددددتخدام  تحديدددددد 

المددددددددوارد بدددددددددون 

 توافل اآلرا 

تخصددددددددددددددددددددددددددي  

و األشددددددددددددددددخات  

 الموارد للمهمة

اقتدددددددددراح اسدددددددددتخدام 

 األشخات  و الموارد

المروأدددددددددددددددددددددة 

 والغموض

الكسددل فددي مواقدد   تقبل مواق  الغموض

 الغموض

مالحظات الغموض 

واقتدددددددراح حلدددددددو  

 ي لللتغل  ع

استكشددددددداف الحلدددددددو  

المتاحدددة للتغلددد  علدددى 

 الغموض

تجميددع عنا ددر 

 المعلومات

استكشددددددددداف وفهدددددددددم 

 عنا ر المهمة

تحديددددددددد الحاجددددددددة 

ومدددددددددددددددددددددددات للمعل

المتصددددلة بالنشدددداط 

 الحالي

تحديدددددددددد طبيعدددددددددة 

المعلومددات الاللمددة 

 للنشاط الحالي

تحديددددددددددددد الحاجددددددددددددة 

للمعلومدددددات المتصدددددلة 

بالنشددددددددداط الحدددددددددالي، 

 والبديل، والمستقبلي

 االأتظام

تنفيددذ الحلددو  المتاحددة 

للمشددددددددكلة ومراقبددددددددة 

 التقدم

حدددل المشدددكلة عدددن 

طريدددددل المحاولدددددة 

 والخطأ

تسلسددددددددل  ددددددددادف 

 لإلجرا ات

لحلددو  الممكنددة تنفيددذ ا

باأتظددددددام، واسددددددتخدام 

  أشطة المراقبة

 بنا  المعرفة والتعلم

العالقددددددددددددددددددددات 

)التمثدددددددددددددديالت 

 والتكوينات(

تحديدددددددد االرتباطددددددددات 

والعالقات بين عنا در 

 المعرفة

التركيددددددددد  علدددددددددى 

العنا ددر المع ولددة 

 من المعلومات

الددربط بددين عنا ددر 

 المعلومات

خلدددددل عالقدددددات بدددددين 

  ج ا  المعلومات

 القواعددددددددددددددد  

 إما.... ثم 

اسدتخدام فهددم األسددباب 

والنتدددددددددا و لتطدددددددددوير 

 الخطة

القيددام بالنشدداط مددع 

فهددددددددددددم ءددددددددددددئيل 

للتسلسدددل الهرمددددي 

 لإلجرا ات

تحديدددد التسلسدددالت 

القصدددددير  للسدددددب  

 والنتيجة

اسدددتخدام فهدددم السدددب  

والنتيجددددة لتخطدددديط  و 

تنفيدددددددددددددذ تسلسدددددددددددددل 

 االجرا ات

 

تخطددددديط اسدددددتراتيجية 

قا مة على الفهدم العدام 

 يجةللسب  والنت

الفدددددددددددددددروض  

  مددددداما لدددددو.. 

)االأعكاسددددددددددات 

 والمراقبين(

تكييددددد  االسدددددتدال   و 

مسدددددددددار العمدددددددددل ألن 

المعلومدددددددددددددددددددددددددات  و 

 الظروف تتغير

الحفدددال علدددى خدددط 

 واحد للمنهو

تجريددددد  خيدددددارات 

إءددافية فددي ءددو  

المعلومدات الجديددد  

  و عدم إحرال تقدم

إعددداد  بندددا   و إعددداد  

تنظدددديم فهددددم المشددددكلة 

بالبحددددد  عدددددن حلدددددو  

 جديد 

 إجراءات البحث
مراجعثثة األدبيثثال والدراسثثال السثثابقة المتعلقثثة بمتغيثثرال البحثثإ وكتابثثة اإلةثثار -0

 النظري للبحإ الحالل وتدعيمه بالدراسال السابقة.
 للفرو  التل يسعك البحإ الحالل للتحقي منها. الوقوا علك صيالة جيدة-9
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 .ةىعداد أدوال البحإا وحسا  اليصائ  السيكو متري-0
 التصثثثثميم وهثثثثو الحثثثثالل لبحثثثثإا عليثثثثه سثثثثيري الثثثثذي التجريبثثثثل التصثثثثميم تحديثثثثد-5

 .وال،ابةة التجريبية المجموعتي  ذو التجريبل
تحديثثد المجمثثوعتي  التجريبيثثة وال،ثثابةة مثث  ةثث   الفرقثثة النانيثثة عثثام بكليثثة -7

 .9190/ 9191التربية جامعة دمنهور للعام الجامعل 
يثة وال،ثابةة رثل التنظثيم الثذاتل التحقي مث  التجثانس بثي  المجمثوعتي  التجريب-6

 وراعلية الذال الجمعية.
 التةبيي القبلل ألدوال البحإ علك ة   المجموعتي  التجريبية وال،ابةة.-5
( 08تةبيثثثي البرنثثثامم التثثثدريبل علثثثك المجموعثثثة التجريبيثثثة والثثثذي يتكثثثو  مثثث   -8

 جلسة بمعد  ن إ جلسال اسبوعيا .
 المجموعتي  التجريبية وال،ابةة. التةبيي البعدي ألدوال البحإ علك ة  -2
 باسثتيدام البحثإ أسثئلة عث  لإلجابثة ىحصثائيا   والكيفية الكمية البيانال تحلي -01

 لعينتي " ل" ايتبار  باستيدام البيانال لمعالجة (SPSS) اإلحصائل البرنامم
 (.مستقلتي  لعينتي " ل" وايتبار مرتبةتي ا

 .السابقة والدراسال النظري ةاراإل ،وي رل والكيفية الكمية النتائم تفسير-00
 نتائج البحث ومناقشتها

 نتائج الفرض األول-1
ىحصثثثائية بثثثي  متوسثثثةل درجثثثال  دالثثثةيثثثن  الفثثثر  األو  علثثثك " توجثثثد رثثثروي 

القياسثي  القبلثثل والبعثثدي لةثث   المجموعثثة التجريبيثثة علثثك مقيثثاس التنظثثيم الثثذاتل 
بتحليثثث   ريثثثي البحثثثإواليتبثثثار صثثثحة هثثثذا الفثثثر  قثثثام ر لصثثثال  القيثثثاس البعثثثدي".
رثثثثل القياسثثثثي  القبلثثثثل والبعثثثثدي للمجموعثثثثة  التنظثثثثيم الثثثثذاتلنتثثثثائم تةبيثثثثي مقيثثثثاس 

 (0وقد كانل النتائم كما هو مو،  رل جدو    التجريبية
لمجموعة لالقياسي  القبلل والبعدي ل درجال الفروي بي  متوسة : (3جدول )

 التنظيم الذاتلمقياس علك  التجريبية
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 قالتطبي المستويات
درجــــات 
 المتوسط الحرية

االنحـــــرا  
 α قيمة )ت( المعياري

Sig 
حجـــــــــم 
 التأثير

ـــــــــة  دالل
حجــــــــــم 
 التأثير

 التخطيط
 القبلي

44 90.72 9..2 
 مرتفعة 7.2 7.71 14.44

 7..4 41..4 البعدي

 المراقبة
 القبلي

44 92.4. 4.9. 
 مرتفعة 0..7 7.71 4..2

 2..4 20..4 البعدي

 التقويم
 القبلي

44 92..2 4.22 
 مرتفعة 7.00 7.71 19.94

 4.22 49.41 البعدي
الدرجــــــــــــــــــة 

 الكلية

 القبلي
44 

2..79 2... 
 مرتفعة 7.29 7.71 14.49

 البعدي
11..42 17.01 

( بثثثي  2022دالثثثة ىحصثثثائيا  عنثثثد مسثثثتوة  ( وجثثثود رثثثروي 3ويت،ثثث  مثثث  جثثثدو   
قياسثثي  القبلثثل والبعثثدي علثثك متوسثثةال درجثثال ةثث   المجموعثثة التجريبيثثة رثثل ال

مقياس التنظيم الذاتل علك مسثتوة الدرجثة الكليثة وأبعادهثا الفرعيثة لصثال  القيثاس 
 .البعدي

 نتائج الفرض الثاني-9
توجثثثثد رثثثثروي ذال داللثثثثة ىحصثثثثائية بثثثثي  متوسثثثثةل  يثثثثن  الفثثثثر  النثثثثانل علثثثثك "

الثذاتل درجال ة   المجموعتي  التجريبية وال،ابةة رل القياس البعدي للتنظثيم 
 رريثثثثي البحثثثثإقثثثثام  االيتبثثثثار صثثثثحة هثثثثذا الفثثثثر و  ".لصثثثثال  المجموعثثثثة التجريبيثثثثة

 بتحلي  نتائم تةبيي مقياس التنظيم الذاتل علثك المجمثوعتي  التجريبيثة وال،ثابةة
 (5وقد كانل النتائم كما هو مو،  رل جدو   
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 رلوال،ابةة  التجريبية تي درجال المجموع لالفروي بي  متوسة : (4جدول )
 التنظيم الذاتللمقياس  البعديتةبيي ال

درجــات  العدد المجموعة مهارات
 الحرية

االنحــرا   المتوسط
 المعياري

قيمـــــــــــــة 
 )ت(

α 
Sig 

حجـــــــم 
 التأثير

داللـــــــة 
حجــــــــم 
 التأثير

 التخطيط
 44 التجريبية

33 
33.31 3.43 

 مرتفعة 3.3 3.31 13.23
 3.43 24.33 33 الضابطة

 المراقبة
 44 التجريبية

33 
33.33 3.33 

 مرتفعة 3.43 3.31 13.34
 4.13 23.33 33 الضابطة

 التقويم
 44 التجريبية

33 
42.31 4.33 

 مرتفعة 3.43 3.31 13.24
 4.33 33.43 33 الضابطة

الدرجــــــــــة 
 الكلية

 44 التجريبية
33 

114.43 13.31 
 مرتفعة 3.3 3.31 13.14

 3.34 33.33 33 الضابطة
 

( بثثثي  2022دالثثثة ىحصثثثائيا  عنثثثد مسثثثتوة  ( وجثثثود رثثثروي 2  جثثثدو   ويت،ثثث  مثثث
علثثك مقيثثاس التنظثثيم  المجمثثوعتي  التجريبيثثة وال،ثثابةةمتوسثثةال درجثثال ةثث   

 المجموعة التجريبية.الذاتل علك مستوة الدرجة الكلية وأبعادها الفرعية لصال  
 نتائج الفرض الثالث-4

بثثي  متوسثثةل درجثثال ىحصثثائيا   يثثن  الفثثر  النالثثإ علثثك " ال توجثثد رثثروي دالثثة
 ".التنظثثثثيم الثثثثذاتلالقياسثثثثي  البعثثثثدي والتتبعثثثثل للمجموعثثثثة التجريبيثثثثة علثثثثك مقيثثثثاس 

صثثثثحة هثثثثذا الفثثثثر  قامثثثثل الباحنثثثثة باسثثثثتيدام ايتبثثثثار "ل" لمجمثثثثوعتي   اليتبثثثثارو 
 (2كما هو مو،  رل جدو   وكانل النتائم مرتبةتي  
موعة التجريبية رل القياسي  داللة الفروي بي  متوسةل درجال المج : (.جدول )

 البعدي والتتبعل لمقياس التنظيم الذاتل

درجـــــــــــات  التطبيق المستويات
االنحــــــــــــــــــرا   المتوسط الحرية

 α قيمة )ت( المعياري
Sig 

 التخطيط
 البعدي

44 
33.31 3.43 

 غير دال 3.44
 4.23 33.13 التتبعي

 غير دال 3.33 3.33 33.33 44 البعدي المراقبة
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درجـــــــــــات  التطبيق المستويات
 الحرية

االنحــــــــــــــــــرا   المتوسط
 المعياري

 α قيمة )ت(
Sig 

 3.34 33.33 يالتتبع

 التقويم
 البعدي

44 
42.31 4.33 

 غير دال 3.33
 4.32 42.33 التتبعي

 الدرجة الكلية
 البعدي

44 
114.43 13.31 

 غير دال 1.14
 11.00 114.21 التتبعي

عثثثدم وجثثود رثثروي دالثثة ىحصثثثائيا  بثثي  متوسثثةل درجثثثال  (2يت،ثث  مثث  جثثدو   و 
لبعثثدي والتتبعثثل لعمليثثال التنظثثيم الثثذاتل علثثك المجموعثثة التجريبيثثة رثثل القياسثثي  ا

مسثثتوة الدرجثثة الكليثثة وأبعادهثثا الفرعيثثة حيثثإ بلثثا متوسثثة درجثثال الةثث   علثثك 
(ا ورل القيثاس 222022الدرجة الكلية لعمليال التنظيم الذاتل رل القياس البعدي  

 (.222022التتبعل  

 الرابعنتائج الفرض -4
ال داللة ىحصائية بي  متوسةل درجال " توجد رروي ذعلك  رابعين  الفر  ال

القياسثثي  القبلثثل والبعثثدي للمجموعثثة التجريبيثثة علثثك مقيثثاس راعليثثة الثثذال الجمعيثثة 
باسثتيدام  رريثي البحثإقثام  االيتبار صحة هثذا الفثر و لصال  القياس البعدي".

 (6كما هو مو،  بجدو   كانل النتائم قد ايتبار "ل" لمجموعتي  مرتبةتي  و 
لمجموعة لالقياسي  القبلل والبعدي ل درجال بي  متوسةالفروي  : (3جدول )

 راعلية الذال الجمعيةمقياس علك  التجريبية

درجـــــات  التطبيق المقياا
االنحـــــــرا   المتوسط الحرية

 α قيمة )ت( المعياري
Sig 

حجـــــــــــم 
 التأثير

داللـــــــــــة 
حجــــــــــــم 
 التأثير

فاعليــــــــــــــــة 
الــــــــــــــــــــذات 

 الجمعية

 القبلي
44 

4..20 2.92 
 مرتفعة 7.22 7.71 12.44

 2.44 00.47 البعدي
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( بثثثثي  2022وجثثثثود رثثثثروي دالثثثثة ىحصثثثثائيا  عنثثثثد مسثثثثتوة  ( 7يت،ثثثث  مثثثث  جثثثثدو   
متوسثثةال درجثثال ةثث   المجموعثثة التجريبيثثة رثثل القياسثثي  القبلثثل والبعثثدي علثثك 

 لصال  القياس البعدي. مقياس راعلية الذال الجمعية
 خامانتائج الفرض ال-4

توجثثثد رثثثروي ذال داللثثثة ىحصثثثائية بثثثي  متوسثثثةل  علثثثك " ليثثثامسيثثثن  الفثثثر  ا
لفاعليثة الثذال درجال ة   المجموعتي  التجريبية وال،ابةة رل القيثاس البعثدي 

 لصال  المجموعة التجريبية". الجمعية
باسثثتيدام ايتبثثار "ل" لمجمثثوعتي   رريثثي البحثثإاليتبثثار صثثحة هثثذا الفثثر  قثثام 

 (5   كما هو مو،  بجدو كانل النتائم قد مستقلتي  و 
ل درجال المجموعتي  التجريبية وال،ابةة رل بي  متوسةالفروي ي  (3)جدول 

 راعلية الذال الجمعيةمقياس التةبيي البعدي علك 

 المجموعة مقياا
درجـــــات 
 المتوسط الحرية

االنحــــــرا  
 α قيمة )ت( المعياري

Sig 
حجــــــــــم 
 التأثير

ــــــــــة  دالل
حجـــــــــــم 
 التأثير

فاعليــــــــة 
الـــــــــــذات 
 الجمعية

 التجريبية
33 

33.43 3.43 
 مرتفعة 3.33 3.31 12.33

 13.14 43.33 الضابطة

 بثثثثي ( 1.10  مسثثثثتوة عنثثثثد ىحصثثثثائيا   دالثثثثة رثثثثروي وجثثثثود( 5  جثثثثدو  يت،ثثثث  مثثثث 
 الثثثذال راعليثثثة رثثثل وال،ثثثابةة التجريبيثثثة المجمثثثوعتي  ةثثث   درجثثثال متوسثثثةال
 عثةالمجمو  لصال  الجمعية الذال راعلية مقياس علك البعدي التةبيي رل الجمعية
 .التجريبية

 نتائج الفرض السادا-3
بثثثي  متوسثثثةل يثثثن  الفثثثر  السثثثادس علثثثك أنثثثه " ال توجثثثد رثثثروي دالثثثة ىحصثثثائيا  
راعليثة الثثذال درجثال القياسثي  البعثدي والتتبعثل للمجموعثة التجريبيثة علثك مقيثاس 



 02020202  لسنةلسنة  --  الثانىالثانىالعدد العدد   --الثالث عشرالثالث عشر  المجلدالمجلد  ــ  دمنهوردمنهور  جامعةجامعة  ــ  التربيةالتربية  كليةكلية  ــ  الدراسات التربوية واالنسانيةالدراسات التربوية واالنسانية  مجلةمجلة  
 

                                                     222 

صثثثثحة هثثثثذا الفثثثثر  قامثثثثل الباحنثثثثة باسثثثثتيدام ايتبثثثثار "ل"  اليتبثثثثار. و "الجمعيثثثثة
 (2كما هو مو،  رل جدو   وكانل لمجموعتي  مرتبةتي  

داللة الفروي بي  متوسةل درجال المجموعة التجريبية رل القياسي   : (2جدول )
 البعدي والتتبعل لمقياس راعلية الذال الجمعية

درجــــــــات  التطبيق المقياا
 الحرية

االنحــــــرا   المتوسط
 المعياري

قيمـــــــــــــة 
 )ت(

α 
Sig 

 فاعلية الذات الجمعية
 البعدي

44 

00.4 2.44 

 غير دال 7.24
 التتبعي

2202 2022 

يت،ثثثث  مثثثث  جثثثثدو  عثثثثدم وجثثثثود رثثثثروي دالثثثثة ىحصثثثثائيا  بثثثثي  متوسثثثثةل درجثثثثال و 
المجموعثثة التجريبيثثة رثثل القياسثثي  البعثثدي والتتبعثثل لفاعليثثة الثثذال الجمعيثثة علثثك 
مسثثثتوة الدرجثثثة الكليثثثة حيثثثثإ بلثثثا متوسثثثة درجثثثال الةثثثث   علثثثك الدرجثثثة الكليثثثثة 

 (.2202(ا ورل القياس التتبعل  2202ة رل القياس البعدي  لفاعلية الذال الجمعي
 البحث نتائج تفسير
 مناقشة نتائج الفروض األول والثاني والثالث وتفسيرها-1

 التنظيم درجال رل تحس  وجود ع  رريي البحإ ىليها توص  التل النتائم كنفل
 رثثثل لمقتثثثريا التثثثدريبل للبرنثثثامم تعر،ثثثل التثثثل التجريبيثثثة المجموعثثثة ألرثثثراد الثثثذاتل
 القبلثثل القياسثي  درجثثال بثي  و جثثدل التثل الفثثروي ،ثوي رثثل وذلث  ءالحثثالل البحثإ
 البعثثثدي القيثثثاس درجثثثال بثثثي  الفثثثروي يثثث   مثثث  أو التجريبيثثثة للمجموعثثثة والبعثثثدي

ا واسثثتمرارية هثثذا التحسثث  حتثثك بعثثد مثثرور ن نثثة وال،ثثابةة التجريبيثثة للمجمثثوعتي 
بتثثثثدري  ةثثثثث   ر تلثثثث  النتثثثثائم أنثثثثثه ويمكثثثث  تفسثثثثثيأنثثثثهر بعثثثثد تةبيثثثثثي البرنثثثثامما 

المجموعثثثة التجريبيثثثة علثثثثك مهثثثارال الحثثثث  التنثثثاركل للمنثثثثكلة وكيفيثثثة اسثثثثتيدامها 
وتوظيفها أنناي ح  المنك ل التل كا  يقدمها لهم البرنامم أدة ذل  ىلك تحسي  
اسثثتيدامهم لعمليثثثال التنظثثثيم الثثثذاتل أننثثثاي تنثثثاركهم معثثثا  مثثث  أجثثث  الوصثثثو  لحثثث  

لفو  بها. حيإ أ  وجثود الةث   رثل مجموعثال تنثاركية يقومثو  المنك ل المك
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ريها بالتفاع  معا  م  أج  ح  المنكلةا والقيام بك  يةوة م  يةوال الح  معا  
أدة ىلثثثثثك قيثثثثثام الةثثثثث   بتنظثثثثثيم تفكيثثثثثرهم مثثثثث  يثثثثث   المعلومثثثثثال المتاحثثثثثة لهثثثثثما 

لمجموعثثة وينثثدمجو  رثثل أننثثةة تنظيميثثة تعاونيثثة مثث  يثث   تفثثاعلهم معثثا  دايثث  ا
بمنثاركة أركثارهم  االواحدةا حيثإ أ  الةث   أننثاي الحث  التنثاركل للمنثكلة يقومثو 

مثثع زم ئهثثم بالمجموعثثةا ويثثدمجوا هثثذق األركثثار معثثا ا ويقومثثو  بو،ثثع األهثثدااا 
ومراقبثثثة مثثثدي ل بع،ثثثهما والتخمثثث  رثثثل األركثثثار التثثثل توصثثثلوا اليهثثثا مثثث  يثثث   

 ,.Backer et al)مثع نتيجثة دراسثة كث  مث   وتتفي نتيجة الدراسة الحالية. المجموعة

2015; Bridges, 2015; Didonato, 2013; Gatlin, 2009; Goos& Galbraith,1996; 

Jena et al., 2018; Jin& Kim, 2018; Niño, 2016; Urena et al., 2011; Whitebread, 

2007). 

 مناقشة نتائج الفروض الرابع والخاما والسادا وتفسيرها-2
راعليثة  درجثال رثل تحس  وجود ع  رريي البحإ ىليها توص  التل نتائمال كنفل

 المقتثري التثدريبل للبرنثامم تعر،ل التل التجريبية المجموعة ألرراد الذال الجمعية
 القياسثثثي  درجثثثال بثثثي  و جثثثدل التثثثل الفثثثروي ،ثثثوي رثثثل وذلثثث  الحثثثاللء البحثثثإ رثثل

 القيثثثاس درجثثثال بثثثي  الفثثثروي يثثث   مثثث  أو التجريبيثثثة للمجموعثثثة والبعثثثدي القبلثثثل
ا واستمرارية هذا التحس  حتثك بعثد مثرور وال،ابةة التجريبية للمجموعتي  البعدي

 ةثث   بتثثدري ويمكثث  تفسثثير تلثث  النتثثائم بخنثثه ن نثثة أنثثهر بعثثد تةبيثثي البرنثثامم. 
 اسثثثثتيدامها وكيفيثثثة للمنثثثثكلة التنثثثاركل الحثثثث  مهثثثارال علثثثثك التجريبيثثثة المجموعثثثة
 زيثادة ىلثك ذلث  أدة البرنثامم لهثم يقثدمها كثا  التثل لالمنثك  ح  أنناي وتوظيفها

 وجثثثود أ  حيثثثإ. لثثثديهم الجمعيثثثة الثثثذال راعليثثثة وتنميثثثة أنفسثثثهم رثثثل الةثثث   نقثثثة
 المنثكلةا حث  أجث  م  معا   بالتفاع  ريها يقومو  تناركية مجموعال رل الة  

 ويكثو  لآليثرا والمسثاعدة الثدعم مثنهم كث  ويقدم والمعلومالا المعررة ويتناركو 
 ىلك يؤدي مما الفردي العم  ي   م  تحقيقه يمك  ال منتر  جماعل هدا لهم

 رثثثثل كع،ثثثثو أهميتثثثثه الفثثثثرد يثثثثدر  حيثثثثإ لثثثثديهمء الجمعيثثثثة الثثثثذال راعليثثثثة تحسثثثثي 
وتتفثثثي نتيجثثثة . مثثثنهم المةلثثثو  الهثثثدا تحقيثثثي رثثثل مجموعتثثثه وأهميثثثة المجموعثثثة

 Goddard et al., 2015; Krammer et)الدراسثة الحاليثة مثع نتيجثة دراسثة كث  مث  
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al., 2017; Leithwood and Mascall, 2008; Louis et al., 2010; Onsrud, 

2015; Tichenor & Tichenor, 2018; Zheng, 2017) 
 توصيات البحث

مسثثثتهدرة رثثثل التعلم الثثثنثثثواتم خحثثثد االهتمثثثام بمهثثثارال الحثثث  التنثثثاركل للمنثثثكلة ك(2
 برامم ىعداد الة   المعلمي .

تمكثثثنهم مثثث  اكتسثثثا  و تعلثثثم تعثثثزز نقارثثثة التنثثثار  بثثثي  الةثثث    ىننثثثاي بيئثثثال(2
 .المهنلالمهارال االجتماعية والحياتية ال زمة لتحقيي نموهم التعليمل و 

االهتمام بتنمية معتقدال راعلية الذال الجمعية لدة الة   رل جميع المراحث  (3
 التعليمية.

ل جميثثثثع المراحثثثثث  االهتمثثثثام بتنميثثثثة مهثثثثثارال التنظثثثثيم الثثثثثذاتل لثثثثدة الةثثثث   رثثثثث(2
 التعليمية.

 البحوث المقترحة
نمذجة الع قال البنائية بي  التنظيم التناركل االجتماعل وتماسث  المجموعثة  (2

 وأداي ح  المنكلة لدة عينة م  ة   كلية التربية.

رعاليثثة برنثثامم تثثدريبل قثثائم علثثك المثثدي  التنثثاركل لحثث  المنثثكلة رثثل تحسثثي   (2
 دة عينة م  ة   كلية التربية.ماوراي المعررة التناركية ل

أنر تباي  مستويال التنظيم الثذاتل علثك أداي حث  المنثك ل لثدة الةث   رثل (3
 سياي تناركل.
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