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 ملخص
 الجامعينضباط الذاتي في التعلم وأثره على التحصيل األكاديمي للطالب التدريب على ال 

 
 نابلس، فلسطين, ، جامعة النجاحأفنان نظير دروزه، كلية العلوم التربوية والدراسات العليا.  د. أ

 
 فيعلى االنضباط الذاتي في التعلم أثر  لتدريب الطالبكان الهدف من هذه الدراسة التحقق فيما إذا كان 

ولتحقيق هذا الغرض، أخذت .  األكاديمي تحصيلهتحسين مستوى انعكاسه على نضباط، ومن ثم هذا االرفع درجة 
( 011)يوس المسجلين في كلية العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية بلغت شعبتان متيسرتان من طلبة البكالور 

على االنضباط الذاتي في التعلم، واستخدمت  استخدمت إحداهما كمجموعة تجريبية تلقت تدريبا  .   ًا وطالبةطالب
بلغت ستة وعشرين  ،ثم أخذت شعبة أخرى متيسرة من طلبة الماجستير.  الثانية كمجموعة ضاطة لم تتلق أي تدريب

استفتي الطلبة في هذه المجموعات عن طريق .  ، واستخدمت كمجموعة تجريبية وضابطة في آن معاً وطالبة طالباً 
( 6)نضباط الذاتي في التعلم، والثاني تكون من اال عكست ،فقرة( 01)األول وتكون من :  استبانة تكونت من جزئين

 االستبانة على العينة المدروسةوزعت .  الب عن معلومات شخصية محددةسألت الط ،أسئلة من النوع شبه المفتوح
وتدربوا  ،في المادة التي درسوها تحصيلياً  عطوا في نهاية التجربة اختباراً التدريب، ومرة بعده، وأمرة قبل :  مرتين
 .عليها

 
العام الستجابات متوسط الوتوصلت إلى أن  ،حللت بيانات الدراسة باستخدام المعالجات اإلحصائية المناسبة

سواء   ،%(01)نسبة  فاق األربع نقاط من أصل خمس، أي زاد على الطلبة على استبانة االنضباط الذاتي في التعلم
 >p)داللة إحصائية  ذيهذه النسبة بفرق ، وارتفعت الماجستير أم على مستوىأكان ذلك على مستوى البكالوريوس 

.o5 ) على كيفية ضبط عملية تعلمهم بأنفسهم مقارنة بالمجموعات الضابطة  يبية تدريباً المجموعات التجر  أن تلقتبعد
من ضبط عملية تعلمهم إلى أن طلبة الماجستير كانوا أعلى درجة في  الدراسة أيضاً  توصلتو  . اً التي لم تتلق تدريب
وال مقدرته األكاديمية، وال  ، في حين لم يكن لجنس الطالب،(p< .o5)وبفرق له داللة إحصائية  ،طلبة البكالوريوس

وبناء على هذه النتائج، .  نضباطاال أثر في هذا أو تحصيله األكاديمي أو حالته الصحية، ،عمره أوتخصصه، 
حتى مشابهة، وذلك  مستقبلية في دراسات أطول زمناً  تدريباً  برنامجاً  أن يستخدموا اآلخرين الدارسين الباحثةأوصت 

لينعكس ، ومن ثم في أثناء دراستهدراسية يمارسها  عادةً نضباط الذاتي في نفسه، وليصبح يتمكن الطالب من تمثل اال
 . على تحصيله األكاديمي اً إيجاب

 التحصيل األكاديمي نضباط الذاتي في التعلم، التدريب، الطالب الجامعي،اال:  مفاتيح الكلمات
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Abstract 
 The aim of this study was to investigate the effect of training on students’ 

self-controlled learning, and their academic achievements at the university level. 

  

 In order to accomplish this aim, two available classes consisted of (100) 

undergraduate students enrolled at the college of education sciences at An-Najah 

University were taken for this study.  One class was served as an experimental 

group in which students received training on how to control their learning, and the 

other class was served as a control group in which students received no training.  

Another available class of (26) graduate students was taken for this study.  This 

class was served as experimental and control group at the same time.  

  

 The three classes were surveyed by a questionnaire of two parts:  one part 

consisted of (20) items reflecting the self-controlled learning, and the other 

consisted of (6) semi open questions asking students about certain personal 

information.  The questionnaire was administered twice:  One before training and 

another after it.  At the end of the experiment, all groups have taken the 

achievement test in the unit they’ve studied. 

  

The data was analyzed by using the appropriate statistics.  The results 

revealed that the over all mean of self-controlled learning either for graduates or 

undergraduates was exceeded the four points out of five (i.e., above 80%).  The 

over all mean was also increased significantly (p<.o5) after the students received 

training on self-controlled learning comparing to control groups.   In addition, the 

results showed that the graduate students were higher significantly (p<.o5) on 

self-controlled learning scale than the undergraduates.   

 

On the other hand the results did not reveal any significant effect of self-

controlled learning in relation to students’ sex, ability, specialization, age, and 

health status, and academic achievements.  

 

 Accordingly, the researcher recommended other researchers to increase the 

period of training on self-controlled learning in order to let students assimilate and 
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practice it as a habit, thus, to be reflected positively on their academic 

achievements.  

------------ 

 

Key words:  Self-controlled learning, training, university students, academic 

achievement.  
 

  

 :لنظري والدراسات السابقة حولهاإطارها ا:  الدراسة مشكلة
ن نعيش في عصر تقني ينتشر فيه الحاسوب واإلنترنت بشكل واسع، وتتفجر فيه المعلومات بشكل كبير، نح

 مامنه لحاسوب واإلنترنت أصبحا ال يخلووتكثر فيه عملية التواصل واالتصاالت بسرعة تفوق التوقعات، لدرجة أن ا
موسوعة اإلنسان الغنية بالمعلومات في شتى مجاالت الحياة،  أو جامعة، أو مؤسسة، بل أضحيا ،سةو مدر أ ،بيت

دروزه، ) ترفيهية إلى غير ذلك من المعلومات  أماجتماعية،  أمسياسية،  أماقتصادية،  أمسواء أكانت علمية، 
اس عن طريق الفيس بوك والتواصل بين الن تصالنترنت غدا وسيلة فعالة وسريعة لالهذا إلى جانب أن اإل(.  0112

طريقة لتفاعل األطفال والمراهقين والشباب والطالب واألساتدة بعضهم مع أصبح ، و والهواتف الذكية لكترونيوالبريد اإل
بصورة متزايدة في المنازل،  منتشراً  استخدام اإلنترنت ، حيث باتالعالميأم  على المستوى المحليبعض، سواء أكان 

الحافالت، والطيارات، والمطارات، والشركات وفي كل و ، اإلنترنت مقاهيوفي وغير التعليمية، ؤسسات التعليمية والم
وبظهور اإلنترنت واستخداماته الواسعة، وبظهور هذا االنفتاح الكبير والتواصل بين البشرية، (.  0112حسن، ) مكان 

قيده قيود أو سدود، حيث يمكنه وهو فيها حدود، وال ت قهعيعر وكأنه يعيش في قرية صغيرة ال تأصبح اإلنسان يش
ختراعات ويقرأ عن آخر اال ،، ويدخل مكتباتجالس أمام حاسوبه أن يطلع على أحدث المعلومات والدراسات العلمية

 ويتواصل مع من ،واالكتشافات، ويط لع على ثقافة اآلخر، وعاداته، وتقاليده، وفكره، ونمط حياته بكل سهولة ويسر
؛ 0222إبراهيم، )  عتماد على النظام التعليمي الرسمي والمعلم في اكتساب المعلومات مما قلل اال يشاء من الناس

 (.0110والعبدان، 
 

استخدام الحاسوب واإلنترنت، وعلى جراء ولكن، وعلى الرغم من الفوائد الكثيرة التي جناها اإلنسان من 
من خالله، كزيادة محصوله اللغوي، وتوظيف حواسه، وتنمية فكره، وتوسيع  الرغم من االمتيازات التي اكتسبها الطفل

شباع حب استطالعه في مجاالت مختلفة، إال أن هذا  مدارك عقله، واكتسابه لمهارات التفكير والتعلم الذاتي، وا 
افة إسالمية، وخاصة بالنسبة للطفل العربي الذي نشأ وتربى على ثق ،له مساوئه ومضاره السلبيةيظل االستخدام 

ومبادئ وأخالق محافظة، تختلف إلى حد كبير عن ثقافة الغرب المنفتحة، فنراه اليوم يدخل إلى غرف الدردشة 
الهابطة، أو يتواصل مع أنداد يفتقرون إلى المستوى األخالقي الالئق، أو يدخل إلى مواقع إباحية تبثها بعض 

دامات الالتربوية التي أدت بأطفالنا وطلبتنا سواء في األسرة، أو الشركات الربحية المغرضة إلى غير ذلك من االستخ
المدرسة، أو الجامعة، إلى اكتساب مفاهيم غير الئقة، وألفاظ نابية، ومصطلحات سوقية، وسلوكات منحرفة عن إطار 

لفترة طويلة من تشتيت هذا إلى جانب ما يسببه اإلنترنت من جراء استخدامه .  عاداتنا وتقاليدنا وثقافتنا وديننا الحنيف
هماله في  ، وعدم قيامه بواجباته المدرسية المطلوبه منه، ومن ثم ابتعاده عن التعلم والتسرب الدراسةلفكر الطالب، وا 

انتشار ثقافة العنف بين األطفال والمراهقين بخاصة، واالنعزال االجتماعي بسبب ناهيك عما يسببه من .  ن المدرسةم



 - 5 - 

هذا إلى جانب المضار الصحية، من مثل اضطراب النوم، وضعف البصر، .  استخدامهقضاء ساعات طويلة في 
؛ 0110، 061حسن، ع)الخ من السلبيات ... وآالم الظهر والرقبة والعمود الفقري والمفاصل، واإلشعاعات الضارة

 (.  Gardiner www.academic.udaytom,) ؛ (0110؛ العبدان، 0100دروزه، 
 

وضبط كل المواقع التي  ،ال يسمح له وقته بمراقبة سلوك الطالب أو المعلم ولما كان المربي من ناحية أخرى
 ;Garrison, 1997; Shin, 1998 ) يدخل إليها عن طريق اإلنترنت، فقد ارتأى التربويون في اآلونة اآلخيرة أمثال

Radnitzer, 2010; White, & Fantone, 2010; Wang, 2011; Bannert, & Reimann, 2012  ) ، أن
 عملية تعلمهو  ،سلوكه توجيهعن  هو المسؤوليكون بحيث  ،والتحكم الذاتيضبط النفس  مهارة الطالب لدىوا ينم  

، أي شخص آخر وليس ،أو فشله نجاحهعن المسؤول هو  ،ومن ثم (Self-Directed Learning) بنفسه وضبطها
نما ترجع جذوره إلى الخمسين ،اً لم يكن حديث والبحث فيه "ضبط النفس"مفهوم مع أن  ات من القرن يات والستينيوا 
في البواعث التي تؤدي باإلنسان إلى سلوك  (Rotter, 1966)  "روتر"عالم النفس األمريكي عندما بحث الماضي 

لى من أم سلبياً  سواء أكان إيجابياً  ،معين عندها بأنه من  فيوصفإلى نفسه،  أيعزوهاسلوك، نتيجة هذا ال يعزو، وا 
عندها بأنه  فيوصفإلى الظروف الخارجية  يعزوها، أم (Internal locus of control) الناس المنضبطين داخلياً 

ة والتربوية هذا المفهوم عرف في الدراسات النفسي.  (External locus of control) من الناس المنضبطين خارجياً 
إال أن علماء النفس والتربية ـ وخاصة بعد انتشار الحاسوب (.  The Locus Of Control" )ز الضبطمرك"باسم 

، ومن ثم تدريبه في الدراسة واإلنترنت ـ أخذوا يركزون على كيفية تدريب الطالب على تحمل مسؤولية نجاحه أو فشله
ستراتيجيات ، واختياره لالالتي تؤدي إلى تعلمهو  ،على كيفية ضبط عملياته العقلية وتوجيهها الوجهة الصحيحة بنفسه

؛ 0226, 0221, 29-20, دروزه) من  كالً  على سبيل المثالأنظر .  التعلمية التي تحقق أهدافه التعلمية المنشودة
Robertson, 2011; Garrison, 1997; Bannert & Reimann, 2012;   ) هذا الموضوع هو ما تتداوله

المتعلم  تنظيم"، أو (  Self-Directed Learning" )توجيه التعلم ذاتيا"بعناوين من مثل  الدراسات النفسية حاليا
 Student-Monitoring" )مراقبة المتعلم لعملية تعلمه"، أو ( Student-Regulated Learning" ) لعملية تعلمه

Learning ) أو ضبط الطالب لعملية تعلمه ،(Self-Controlled   Learning). 
 

السنوات األخيرة من هذا  وخاصة في ،مية هذا الموضوع في عملية التعلم، فقد نشطت الدراسات حولهوأله
على ثقافة اآلخر، وما نجم عن هذا االنفتاح من اكتساب  واسعاً  العالم انفتاحاً  الذي شهد فيهعصر اإلنترنت، العصر،

المعلومات ربي أو المعلم السيطرة على جميع لمفاهيم سلبية وسلوكات خاطئة، لدرجة أنه أصبح من الصعب على الم
ناهيك عن أنه لم يعد لديه الوقت الكافي ليزود الطالب بكل .  السلوكات التي يكتسبهاأو  ،التي يحصل عليها المتعلم

 ،ما يحتاجه من علم ومعرفة، أو مراقبة جميع جوانب سلوكه وضبط كل ما يكتسبه من اإلنترنت من معلومات
من هنا كان ال بد للمربين والباحثين التربويين من التفكير في األساليب .  أكانت إيجابية أم سلبيةوسلوكات، سواء 

ويهمل ما  ،بنفسه، ويختار ما يفيده من معلومات ويضبطها التي تجعل الطالب يعلم نفسه بنفسه، ويوجه عملية تعلمه
جدوا أن أفضل هذه األساليب هي تدريب الطالب على ال يفيده، وبالتالي، تجعله يبتعد عما يضره ويأخد ما ينفعه، وو 

http://www.academic.udaytom/
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-Self)بنفسه  ويضبطها ،ويتحكم بها ،يستطيع أن يوجه عملية تعلمه بنفسه لكي ،االنضباط الذاتي في التعلم

Directed Learning .) 
يه من زوايا مختلفة، فعلى سبيل المثال ال الحصر، نظر إلفي التعلم، نظر إليه التربويون  مهذا المفهو 

على أنه العملية التي يستطيع بها المتعلم أن يأخذ زمام المبادرة سواء من تلقاء نفسه، أو ( Knowles, 1975) "نولز"
وتحديد مصادر المعرفة، واختيار  بمساعدة اآلخرين في تشخيص حاجاته التعلمية، ووضع أهدافه الدراسية،

 Mocker" )موكر و سبير"في حين نظر إليه .  ائج تعلمه بنفسهستراتيجياته التعلمه، وتوظيفها في دراسته، وتقييم نتإ

& Spear, 1982 )ستراتيجية المناسبة ديد أهدافه التعلمية، واختيار االقدرة الطالب على اتخاذ القرار في تح على أنه
 ممارسة قدرأنه قدرة المتعلم على فقد عرفه ب( Garrison, 1997) "جارسون"أما .  تعلمهفي تعلمه، وتقييم عملية 

من االستقاللية في تقرير الشيء المهم الذي يريد أن يتعلمه، وكيف عليه أن يعالج المادة الدراسية، ويحدد المصادر 
التعلمية المناسبة لها، ويختار العمليات العقلية المناسبة لتعلمها، وكيف عليه توجيه هذه العمليات، وتقييم نتائج تعلمه، 

لية تعلمه، وكيف عليه أن ينظم وقته في الدراسة، على اعتبار أن كل هذه العمليات هي وأنه هو الذي يتحمل مسؤو 
كما يرى  ،التي تؤدي بالطالب إلى التعلم الهادف ذي المعنى، ومن ثم إلى النتائج التعلمية التي يريد أن يحققها

لمتعلم على التحكم في عملية تعلمه بأنه قدرة ا( 0221دروزه، ) االنضباط الذاتي " دروزه"في حين عرفت ".  جارسون"
وذلك نتيجة لما  ،وليس المعلم أو أي شخص آخر ،بحيث يدرك أنه هو المسؤول بالدرجة األولى عن نجاحه أو فشله

 ,Garrison) "جارسون وروبرتسون"يبذله من جهد ووقت في عملية تعلمه، وبناء على ذلك فهي ترى ـ كما يرى 

1997; Robertson, 2011) لطالب هو الذي عليه أن يخطط لعملية تعلمه، ويضع أهدافه بنفسه ال المعلم، أن ا
ستراتيجيات استه، وهو الذي عليه أن يختار االوهو الذي عليه أن يحدد األفكار المهمة في المادة الدراسية في أثناء در 

وما يضره، وما العمليات العقلية  ويبتعد عن العادات المشتتة، وهو الذي عليه أن يعرف ما يفيده ،التعلمية المناسبة
التي عليه أن يوظفها في أثناء تعلمه، والمصادر التعليمية التي يجب أن يرجع إليها ، وكيف سيدير وقته بنفسه، 
ويوازن بين دراسته وأوقات فراغه، مع االسترشاد برأي المعلم كلما احتاج إلى ذلك، وهي بهذا المعنى ترى أن عملية 

ب، 0112دروزه، ( ) Meta-cognitive strategies)لم هي نوع اإلدراك الفوق معرفي في التع االنضباط الذاتي
 (.06مجلة جامعة بيت لحم، ع

 
مفهوم االنضباط الذاتي في التعلم إلى خمس خطوات على المعلم ( Shin, 1998" ) شين" في حين ترجم 
تعليم الطالب كيفية ( 0: هذه الخطوات هي.  لكي يجعله معتمدا على نفسه في دراسته ،أن يدرب الطالب عليها

( 0، (Strategic Knowledge)ستراتجية المعرفة وتحليلها وتقييمها، وهذه تتعلق بإالتخطيط للمادة التي يدرسها، 
تشجيع الطالب على ضبط الموقف التعلمي عن طريق اختيار ما يريد أن يتعلمه، وبذل الجهد الالزم لتعلمه، والمثابرة 

تشجيع الطالب على تحمل ( 9، (Self-efficacy)لمه، وهذه تتعلق بفعالية الذات شيء الذي يريد أن يتععلى ال
لتحقيقها من خالل توظيف عملياته العقلية  ،المسؤولية في تحديد أهدافه التعلمية، واختيار االستراتيجة المناسبة

النزعة لديه نحو إتقان التعلم عن طريق تزويده  تنمية( 1، (Ownership)المناسبة، وهذه تتعلق بالحس بالمسؤولية 
بتغذية راجعة حول قدراته والجهد الذي بذله في تعلمه، واالستراتيجية التعلمية التي استخدمها، وهذه تتعلق بتهيئته نحو 
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تعلمه تنمية ردود فعله نحو عملية تعلمه عن طريق تشجيعه بأن يقي م ما ( 1، (Mastery orientation)إتقان التعلم 
 (.Self-regulation) تتعلق بضبط عملية التعلم ذاتياً بنفسه، وضبط أخطائه وتصحيحها بنفسه، وهذه 

الباحثين انتباه أثارت  بعامة،هذه التعريفات المختلفة لمفهوم ضبط النفس سواء في التعلم أم في الحياة 
اإلنترنت في التعليم ـ تركز في معظمها و وب إلجراء أكثر من دراسة حوله، وكانت في بدايتها ـ وقبل انتشار الحاس

ما قام بتلخيصه كل من الدراسات من هذه  فمثالً .  م0266عام " روتر" على مفهوم مركز الضبط الذي جاء به 
 ;Phares, 1976, pp. 119-143) م 0222م  و 0226ن نشرا عامي في كتابيهما اللذي "فانيليي"و " فارس"

Fanelli, 1977, pp. 48-50 )   الذين يتحملون مسؤولية أنفسهم غالباً  أن األفراد المنضبطين ذاتياً حيث جاء فيهما 
وليس إلى الحظ والصدفة والقدر أو الناس اآلخرين، كما  ،ما يعزون نجاحهم أو فشلهم إلى أنفسهم وجهودهم وقدراتهم

، وأقل عدوانية، ويتمتعون بصحة جيدة أكثر ، وأكثر مقاومة لألمراض النفسية، وأكثر تكيفاً وأكثر تحمالً  أنهم أقل قلقاً 
ن، ووجد أيضا أنهم يرون أنفسهم بأنهم منجزو .  الذين يلقون المسؤولية على غيرهم من نظائرهم المنضبطين خارجياً 

متحكمون بها، واجتماعيون، وأذكياء، وحازمون، ومستقلون، وفاعلون، وذوو و  ومسيطرون على الظروف والمواقف
 ويقاومون المواقف الغامضة، ويقدرون أنفسهم بدرجة عالية أكثر من نظائرهم المضبطين خارجياً نفوذ، وعمليون، 

 فقد توصلت الدراسات المجال التربويأما في . الذين يعتقدون أن الظروف المحيطة هي التي تتحكم بهم وبأعمالهم
كانت درجاتهم  المنضبطين داخلياً إلى أن الطلبة ( Phares, 1976, pp. 106-113)  "فارس"كما لخصها  النفسية

وبفرق له داللة إحصائية، وأن مثل هذا التفوق ظهر على مقاييس  ،المدرسية أعلى من نظائرهم المنضبطين خارجياً 
أطول في أداء واجباتهم  التحصيل اللغوي، والتهجئة، والتحصيل الرياضي أكثر من غيرها، كما وجد أنهم يكرسون وقتاً 

، كما وجد أن دافعيتهم للتحصيل ورغبتهم في االلتحاق بالجامعة عالية، كما أنهم طين خارجياً الدراسية من المضب
أن هناك عالقة إيجابية بين عالمات  وهم في سن مبكر، ووجد أيضاً  ،يفكرون في متابعة دراستهم الجامعية

والسنة الرابعة الجامعية،  ينالمنضبطين داخليا على مقياس مركز الضبط من طلبة الصف الثاني والثالث الثانوي
 . ومعدالتهم التراكميية وخاصة بالنسبة للذكور

 
 إلى أن الطلبة الجامعيين الذكور أكثر ميالً ( 0200دروزه، " )  دروزه"في السياق نفسه فقد توصلت و  

عالقة إيجابية أن هناك  وتحمل نتائج أعمالهم من اإلناث وبفرق له داللة إحصائية، ووجدت أيضاً  ،لالنضباط الداخلي
قارنت فيها بين طلبة التعليم ( 0222)وفي دراسة أخرى لها عام . وتحصيلهم األكاديمي بين المنضبطين داخلياً 

الجامعي المفتوح في جامعة القدس المفتوحة وطلبة التعليم النظامي التقليدي في جامعة النجاح الوطنية، إلى أن طلبة 
الب أن يمارس قدرا من االعتماد على النفس وتحمل المسؤولية تجاه تعلمهم، كانوا التعليم المفتوح الذين يتاح فيه للط

الطلبة في التعليم التقليدي النظامي، وأن الطلبة الذكور في كال النظامين  نظرائهملالنضباط الداخلي من  أكثر ميالً 
وجدت في دراسة و المعلمين الذكور، والحال مثله ينطبق على .  إلى االنضباط الداخلي من اإلناث كانوا أكثر ميالً 
لالنضباط الداخلي من المعلمات اإلناث،  على عينة من المعلمين في المدارس، أنهم أكثر ميالً ( 0229)أجرتها عام 

وتوصلت في الدراسة نفسها إلى أن الذين يحملون منهم شهادات علمية عليا كان تحصيل طلبتهم أعلى من تحصيل 
م، 0112وفي أحدث دراسة لها حول الموضوع ذاته أجرتها عام .  ين المنضبطين خارجياً من المعلم نظرائهمطلبة 

وجدت أنهم ، أنها (أ0112دروزه، )عة النجاح، أنظر على عينة من طلبة الدراسات العليا في كلية التربية في جام
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كان أعلى من  بطين داخلياً كانوا أميل إلى االنضباط الداخلي منه إلى االنضباط الخارجي، وأن تحصيل المنض
، وخاصة في عمل األبحاث والواجبات البيتية عنه في االمتحانات النظرية، كما المنضبطين خارجياً  نظرائهمتحصيل 

إلى االنضباط الداخلي من الذين ال يعملون، وأن الذين يشعرون  أن الذين يعملون في أثناء الدراسة كانوا أكثر ميالً 
 .إلى االنضباط الداخلي من غير الراضين عنها أكثر ميالً وا بالرضى عن حياتهم كان

 
" موفيت و كاسبي"، وجد كل من (Self Control" )ضبط النفس" فاعليةوفي دراسة حديثة حول 

(Moffitt & Caspi, 2011  ) لفترة طويلة أللف طفل من " ديوك األمريكية"قاما بها في جامعة  تتبعيةفي دراسة
أن األطفال الذين سجلوا ووجد ، آخرون مقياس ضبط النفس مراقبون، أو آباؤهم، أو معلموهمهم نيوزيالند، طبق علي

لإلحباط، وأقل مثابرة في تحقيق  عالمات منخفضة على مقياس ضبط النفس وهم في سن الثالثة، كانوا أقل احتماالً 
ا أن انفعالهم كان كم.  ثانية والثالثيناألهداف، وأكثر صعوبة في التركيز على المادة الدراسية عندما وصلوا سن ال

ضيق ) ن، يتصرفون قبل أن يفكروا، وعندهم صعوبة في انتظار الدور كانوا مندفعي أنهم ووجد أيضاً  . عن الحد زائداً 
كما وجدوا أن الذين سجلوا عالمات منخفضة على مقياس ضبط .  ، وأقل راحة وأقل يقظة(الصبرالصدر وعدم 

شاكل في التنفس، وأمراض باطنية، وأمراض جنسية، وتضخم في الحجم مع الوزن الزائد، النفس كانت لديهم م
وضعف في التفكير على المدى البعيد، مما جعلهم يواجهون صعوبات في  رول العالي، وضغط الدم المرتفع،والكلست

في  لديهم سجالوجد أن  الناحية المادية عندما كبروا من مثل االدخار، وامتالك البيت للسكن، واالقتراض، كما
مع عالماتهم  عكسيا   هذه النتائج ارتبطت ارتباطاً   .اإلجرام، واإلدمان على الكحول أو التباكو وغيرها من المخدرات

وقلت مع ذوي العالمات المرتفعة كما يقول  ،ظهرت أكثر مع ذوي العالمات المنخفضة إذ ،على مقياس ضبط النفس
الذين حسنوا من مستوى ضبطهم ألنفسهم عندما كبروا، وجدوا أنهم أصبحوا أقل  في حين أن األطفال" .  موفت"

وهذا يدل على أن ضبط النفس يمكن تعلمه، ومن شأنه .  ، كل وفق مدى تحسنهفي األمور التي ذكرت سابقاً  انحرافاً 
تحليال لخمسمائة " يموفيت وكاسب"وعندما أجرى .  أن يوفر الكثير من المال الذي قد يصرف على رعايتهم الصحية

زوج من التوائم غير المتطابقة في بريطانيا، وجد أن التوائم الذين كانت عالماتهم منخفضة على مقياس ضبط النفس 
للتدخين عندما وصلوا  وهم في سن الخامسة كانوا أكثر من إخوانهم التوائم الذين سجلوا عالمات مرتفعة عليه، ميالً 

وهذا يدل على أن ضبط النفس عامل . ، وأكثر انخراطا في سلوكات ضد المجتمعهم المدرسي أضعف، وأداؤ 00سن 
كما وجد أن األطفال .  من مثل الوالدين والسكن ،عن العوامل األخرى التي يشترك بها التوائم بعيداً  ،مهم في حد ذاته

المتعلقة ارات وهم مراهقين كتلك في اتخاذ القر  أيضاً  ضعيفينفي ضبط النفس كانوا  ضعيفينالنيوزالنديين الذين كانوا 
وحتى .  جعلهم في وضع صعب باإلقالع عن التدخين، والحمل بطريقة غير مخطط لها، والتسرب من المدرسة؛ مما

انية والثالثين، نهوا الدراسة الثانوية دون أن يدخنوا، أو يحملوا بأطفال، أصبحوا مدخنين عندما بلغوا سن الثالذين أ
آخر  ربى على ضعف في ضبط النفس سينجب جيالً ومما يثير القلق أن الجيل الذي ت. تخطيطدون بأطفال  وحملوا
أن " موفيت وكاسبي"ولكن الشيء الجيد كما يقول . أوالدهم على ذلك ال شعورياً  ، ألنهم سيربونبهذه الصفة يتصف

لتي تعلم الطفل كيفية اتخاذ وتصميم البرامج ا ،درجة ضبطهم ألنفسهم يمكن أن تتغير عن طريق التعليم والتدريب
كما وجدوا   .القرار، أو عن طريق تقليده لنموذج جيد، أو تبصيره بما ستكون عليه النتائج من جراء عدم ضبطه لنفسه

أنه كلما اكتشف القصور في ضبط النفس مبكرا، أمكن معالجته والتدخل فيه؛ وهذا سيوفر على الدولة الكثير من 
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 ،والفقر ،المخدراتتعاطي عالجة المشاكل الناجمة عن ضعف ضبط النفس، من مثل المال الذي قد يصرف في م
 .وغيرها من المشاكل االجتماعية والصحية ،والزج في السجن

 
ـ وخاصة في  للباحثين الالحقين قوياً  هذه النتائج وغيرها حول مركز الضبط وضبط النفس، أعطت دليالً  

وخاصة في عملية تعلمه، ويدرك بأنه هو المسؤول  ،ذاتياً  ن يكون منضبطاً بأهمية تدريب الطالب أل عصر اإلنترنت ـ
 "بانيرت و ريمان"من هذه الدراسات ـ على سبيل المثال ـ ما قام به .  عن نجاحه أو فشله ونتائج سلوكه بعامة

(Bannert & Reimann, 2012 ) ى عملية وأثره عل ،تدعيم االنضباط الذاتي فاعليةهدفا إلى التحقق من وقد
وزعوا بطريقة عشوائية إلى ثالث  ،وطالبة طالباً ( 61)استخدما لهذا الغرض عينة عشوائية تكونت من و التعلم، 

 يدرسونبصوت عال عندما  يفكرواأن  إليهمطلب  ،طالبة وطالباً (  01) وتكونت من  ،األولى تجريبية( 0: مجموعات
 ،والمجموعة الثانية تجريبية أيضاً  ،يدرسونما  يفهمون من أنهميتأكدوا لكي على صفحة الوب، وذلك  تعليمياً  نصاً 

 يضبطوا عملية تعلمهم،يوجهها كيف  لفظياً  تدريباً  أعطوا ، ولكنهموطالبة درست النص نفسه طالباً ( 01)وتكونت من 
دراسة  مإليهطلب  وطالبة طالباً ( 01)أما المجموعة الثالثة فكانت ضابطة تكونت من  . يدرسونما  يفهمونلكي 

على المجموعة  التجريبيتان المجموعتان تقد تفوقوعلى اختبار قبلي وبعدي، و . رديبالنص نفسه دون أي توجيه أو ت
في كيفية االنضباط  تعلمها، كما أن المجموعة التجريبية التي تلقت تدريباً عملية الضابطة التي لم تنخرط في ضبط 

ة تعلمها عن طريق التفكير بصوت عال فقط، وكان التفوق ظاهرا الذاتي تفوقت على المجموعة التي ضبطت عملي
أوصى الباحثان أن تصمم المواد الدراسية بطريقة ، وبناء على هذه النتائج  .على المستويات العليا في التعلم كالتطبيق

 .صفحة الوبوضبطها لدى دراسته باستخدام  ،ملية تعلمهالتحكم في ع فيتساعد الطالب 
 

حول أهمية االعتماد على النفس في ( White & Fantone, 2010)  "لوايت وفانتون"خرى وفي دراسة أ
عملية التعلم وخاصة بعدما تبين لهما أن غالبية خريجي كلية الطب يشعرون بأنهم غير مهيئين لالعتماد على أنفسهم 

يقوم على أساس التقييم ذي  اً صمم الباحثان مقياس ،وبناء على هذه المالحظة.  في تعليم أنفسهم بعدما يتخرجون
بحيث ( Criterion Reference Evaluation)في المتعلم ( الذاتية)المحك المرجعي الذي ينمي الدوافع الداخلية 

 Performance)ناجح بتفوق، ناجح، راسب، بدل التقييم ذي األداء المرجعي   :يتكون من ثالثة تقديرات

Referenced Evaluation )مما يجعل وطالب درجات والمعدالت والرتب في التمييز بين طالبالذي يعتمد ال ،
وليس الدراسة من  ،والرتب التي من شأنها أن تنمي الدوافع الخارجية ،الطلبة يدرسون بهدف الحصول على العالمات

 ،ةيلثانية الجامعا سنتهم الطلبةبعد إنهاء  التي وضعوها تقييم الجديدةالوقد اعتمد الباحثان طريقة .  أجل العلم كعلم
وكانت نتيجة هذا النوع من التقييم، .  منهم بأن هذه الطريقة هي المفتاح لتنمية االنضباط الذاتي لدى الطالب إيماناً 

أن أداء الطلبة ارتفع في جميع المساقات التي يدرسونها باستثناء مساقين، كما وجد أن التنافس بين الطلبة قل  وزاد 
وممارسة هواياتهم الشخصية، وقوي  ،أطول للنشاطات الالمنهجية أن الطلبة كرسوا وقتاً  جد أيضاً منه التعاون، وو  بدالً 

وليس من أجل الحصول على الجوائز الخارجية المعبر عنها ( الدوافع الداخلية)عندهم دافع التعلم من أجل العلم 
قبالهم على  في عملية تعلمهم ذاتياً  ، مما يدل على أن تحكمهم(الدوافع الخارجية) بالرتب والدرجات العالية  قد نما، وا 
 .التعلم مدى الحياة قد زاد
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 "لرادنيتزر"وفيما إذا كان هناك عالقة بين االنضباط الذاتي في التعلم وصفات شخصية إيجابية، فقد قام 

(Radnitzer, 2010 ) الذاتي في التعلم بدراسة هدفت إلى التحقق فيما إذا كان هناك عالقة بين االستعداد لالنضباط
مسجلين  جامعياً  طالباً ( 99)وقد استخدم لهذا الغرض عينة عشوائية تكونت من .  والذكاء العاطفي بأوجهه المختلفة

في برنامج تطوير سمة القيادة، وطبق عليهم استبانة الكفايات العاطفية التي تعبر عن الذكاء العاطفي من ناحية، 
ريت التحليالت اإلحصائية وأج ،وبعد أن جمعت البيانات.  من ناحية أخرى هتوجيهومقياس االستعداد لضبط التعلم و 

ن بشكل عام، كما وجد أن هناك عالقة قوية مرتفعة بين يتوصل إلى أن هناك عالقة إيجابية بين المتغير الالزمة، 
لتفاؤل، ثقة بالنفس، أالنزعة للخدمة، أل:  هي( 06)ن أصل وثمانية كفايات عاطفية م ،مقياس ضبط وتوجيه التعلم

ثم أجرى مقابلة مع .  تغيير الموروثو التواصل، والتكيف، و  لتحصيل، بناء الروابط االجتماعية،النزعة لإلنجاز واو 
عن الذي أحبوه في عملية عالمات عالية، ومتوسطة، ومنخفضة، سألهم التي سجلت  المدروسةمن العينة  طالباً ( 00)

 Qualitative and Quantitative)باستخدام اإلحصاء الوصفي والكمي تهم استجابا حللوبعد أن  . تعلمهم

Analysis ) ، وجد أن جميع الطلبة عبروا عن إدراكهم ألنفسهم كقادة، وشعروا أن إعطاءهم فرصة لضبط عملية
 بأنفسهم وتوجيهها الطلبة بخبرة ضبط عملية تعلمهم تمريرأن  كانت إيجابية وجيدة، ووجد أيضاً  وتوجيهها تعلمهم

 .الحقا وتوجيهها, ألن يكونوا أكثر قوة في ضبط وتوجيه عملية تعلمهم ،زادت من قدرتهم
 

 "ويتشادي"نضباط الذاتي في التعلم، فقد طور في تحسين عملية االأما من حيث أثر للتدريب   
(Wichadee, 2011 ) ًبانكوك"جامعة في  تدريبياً  نموذجا"  (Bangkok University)كيف لطلبة ، تدرب ا

النموذج التدريبي أثر في تحسين  وذلك ليتعرف فيما إذا كان لمثل هذا ،بأنفسهم هانويوجهو  عملية تعلمهم يضبطون
استخدم ، ولتحقيق هذا الغرض.   ، وتحسين استيعابهم القرائي في مادة اللغة اإلنجليزيةقدرتهم على االنضباط الذاتي

في  اً أساسي اً متطلبيعد  كانوا مسجلين في مساق  ،وطالبة طالباً ( 001)بلغت  "بانكوك"عينة عشوائية من طلبة جامعة 
على النموذج المتعلق باالنضباط الذاتي  وقام بتدريبهم ،م0101في الفصل الدراسي األول لعام  ، وذلكاللغة اإلنجليزية

يقيس مدى  تحصيلياً  اختباراً  ،يبي، ثم طبق عليهم في نهاية البرنامج التدر أسبوعاً  إثني عشرفي التعلم مدة استغرقت 
اتجاهاتهم نحو  تقيساالنضباط الذاتي في التعلم، واستبانة  يقيس استيعابهم القرائي في اللغة اإلنجليزية، ومقياساً 

التحليالت ب وعندما قام.  مرة قبل التدريب ومرة بعده: رتينطبق المقاييس أعاله مقد وكان . التدريبي البرنامج
ناسبة،  وجد أن متوسط عالمات الطلبة على اختبار االستيعاب القرائي قد ارتفع بعد التدريب، كما أن الماإلحصائية 

أما من حيث رأيهم حول .  متوسط عالماتهم على مقياس االنضباط الذاتي في التعلم قد ارتفع أيضا وبداللة إحصائية
عن تفضيلهم لهذه  رعب  وبدرجة عالية  ،كان إيجابياً  بأنفسهم كمقياس لالتجاه، فقد وتوجيهها عملية ضبط عملية تعلمهم

ضرورة تهيئة البيئة التعليمية وتصميمها بشكل يستطيع " وتشادي"وبناء على هذه النتائج، اقترح .  الطريقة في التعلم
هاراته تحسين م فيفيها أن يضبط عملية تعلمه ويوجهها بنفسه، وذلك لما لالنضباط الذاتي في التعلم من أثر  الطالب
 .القرائية
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أن تنمية  إلى عندما توصل (Luftenegger, et al. 2012 ) "لوفتنجر ورفاقه" "ويتشادي"ائج تن معويتفق    
ه حب ، مما يكسبعلى المثابرةبل ويزيده قدرة  ،فحسباالنضباط الذاتي في التعلم ال ينمي االستقاللية في الطالب 

( 0066)عندما استخدم عينة بلغت  في التعلم مدى الحياة، وذلكواالستمرار الرغبة في النجاح العلم من أجل العلم و 
 .صف لهذا الغرض( 001)عشوائيا من  اختيروا ،وطالبة من الصف الخامس والسادس والسابع طالباً 

 
علم في تحسين عملية تعلم وفي دراسة أخرى مشابهة اختبرت أثر التدريب على االنضباط الذاتي في الت 

 ,Wang) " وانج" ومن ثم توجيه عملية تعلمه بنفسه، قام  ،واالعتماد على نفسه في تقييم نفسه كترونياً لالطالب إ

 multiple-choice- Web-based)يعتمد على االختيار من متعدد  اً تقييم بدراسة استخدم فيها نظاماً  (2011

assessment )أن ( 0:  ي لدى الطالب في التعلمستراتيجيات لتحسين مهارات االنضباط الذاتتكون من خمسة إ
أن يبين مدى ثقته ( 0دون غيره من البدائل المطروحة الذي يعبر عن إجابته الصحيحة،  يكتب لماذا اختار بديالً 

أن يوصي بمالحظات ( 1أن يقرأ مالحظات زمالئه حول اإلجابة التي اختاروها، ( 9بإجابته الصحيحة التي اختارها، 
وقد استخدم لهذا الغرض عينة عشوائية من .  يستفسر حول مالحظات زمالئه المتعلقة بإجابتهأن ( 1زمالئه لغيره، 

مال على ثالثة وستين طالبًا صفان اشت:  وطالبة من أربعة صفوف طالباً ( 009)تكونت من  ،طلبة الصف السابع
اشتمال على ستين طالبا لم يشاركوا ختيروا ليشاركوا في هذا النوع من التقييم ولمدة أسبوعين، وصفان آخران وطالبة أ

ثم طبق على المجموعات اختبار يقيس االنضباط الذاتي .  في هذا النوع من التقييم استخدما كمجموعة ضابطة
توصل إلى نتائج مفادها أن بعد أن أجريت التحليالت المناسبة، مرة قبل البدء في برنامج التقييم ومرة بعده، و : مرتين

 فيقييم الذي ساعدهم تأكبر لتقبل مثل هذا النوع من ال وا في البرنامج التقييمي أبدوا استعداداً شارك نالطلبة الذي
في المجموعة الضابطة، كما وجد أنهم أقدر على  نظرائهمتوظيف مهاراتهم الذاتية في ضبط عملية تعلمهم من  

نسبة عالية أو هارات االنضباط الذاتي بومن ثم تحسينها من المجموعة الضابطة سواء امتلكوا م ،ضبط عملية تعلمهم
 .البتة لية تعلمهم من الذين ال يمتلكون هذه المهارةنهم يظلون أفضل في ضبط عمبنسبة منخفضة، إذ إ

 
الذي يمارس فيه  التفكير ما وراء المعرفي( 0100" )جراح  و عبيدات"ي السياق نفسه، درس كل من وف 

طالبا وطالبه ( 0010)متيسرة من طلبة جامعة اليرموك في األردن بلغت لدى عينة  الطالب ضبطا لعملية تعلمه،
موزعين على السنوات الدراسية األربع لبرامج درجة البكالوريوس في الكليات اإلنسانية والعلمية، حيث طبق عليهم 

بة لكل من  ، وتوصال تقيس هذا النوع من التفكير( Schraw & Dennison, 1994) "لشراو ودينسن"استبانة معر 
إلى أن طلبة جامعة اليرموك على درجة عالية من التفكير ما وراء المعرفي، وخاصة فيما يتعلق بمعالجة المعرفة، 
وتنظيمها، أكثر من معرفتها وبداللة إحصائية، وعند اإلناث أكثر من الذكور، ولدى الطلبة من ذوي التحصيل المرتفع 

دالة إحصائيا  صات اإلنسانية أكثر من العلمية، في حين لم يجد فروقاً أكثر من المتوسط المنخفض، ومن ذوي التخص
بالنسبة لمستوى السنة الدراسية، ويعزو الباحثان هذه النتائج إلى طبيعة المناهج المستخدمة في جامعة اليرموك، 

لتي تجعل الطالب أكثر واألساليب التدريسية غير التقليدية، من مثل استخدام الحاسوب والمختبرات والرحالت العلمية ا
بالمعرفة التي يتلقاها نتيجة تفاعله مع المادة العلمية ومناقشته داخل غرفة الصف، إضافة إلى وعي المدرسين  وعياً 

 .بأهمية تنمية مثل هذا النوع من التفكير لدى الطلبة
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قياس  ذلك عن طريقو  ،ستراتيجيات التفكير الفوق معرفيحول توظيف إ( 0221" ) دورزه "وهناك دراسة لـ  

 لهذا الغرض استخدمتو .  همه لما يدرس، وتقييمه لما يفهمالمسبق لما يدرس، والتحكم بعملية ف تخطيط الطالب مدى
إحداهما :  وزعتهم عشوائيا إلى مجموعتين وطالبة طالباً ( 00)عينة عشوائية من طلبة السنة األولى الجامعية بلغت 

مجموعات من األسئلة في أثناء دراستها  إليها أن تجيب عن ثالثطلب  ،طالبةو  طالباً  (00)تكونت من  ،تجريبية
واستثارة الوعي  ،ووضع األهداف ،تتعلق بالتخطيط للدراسةوكانت  ،من األسئلةاألولى المجموعة للنص المدروس، 
هم النص ية الالزمة لفستراتيجيات اإلدراكتتعلق بتوظيف اإلوكانت  ،سئلةمن األالثانية المجموعة لعملية الدراسة، و 

فيما إذا فهم النص  ،الطالب تقييمة يبعملتتعلق  فكانت ،من األسئلة الثالثةوالتحكم بعملية التعلم، أما المجموعة 
 التي تكونت من الضابطة المجموعة طلب منفي حين  . تصحيح الخطأ وسد النقص والمعالجةالمدروس، ومن ثم 

حق وعلى اختبار ال.  سئلةاأل مجموعة من فقط دون اإلجابة عن أية مدروسال أن تقرأ النص طالب وطالبات( 01)
واالستيعاب، فقد تفوق أداء المجموعة التجريبية التي أتيح لها فرصة التحكم بعملياتها  قاس القدرة على التذكر العام
 ةداء المجموعة الضابطعلى أ ،عملية تعلمهاالتحكم في األسئلة المطروحة، ومن ثم  عنالعقلية عن طريق إجابتها 

 .التي لم يتح لها مثل هذه الفرصة، مع وجود داللة إحصائية بينهما على اختبار االستيعاب دون التذكر
 

 شعبةفيها أخذت ( ب0112)عام دراسة  لدراستها أعاله، عندما أجرتإلى نتائج مشابهة  "دروزه" توصلتو 
كمتطلب لكلية اآلداب في ( Comprehension)ة عب مسجلة في مساق لغة إنجليزيمن أصل ثالث ش دراسية

 استبانةعليها منهم إناث، وطبقت ( 00)و  ،منهم ذكور( 06: )وطالبة طالباً ( 11)بلغ عددها  ،جامعة النجاح الوطنية
 & Mokhtare) "مختاري وريتشارد"من  وضعها كلستراتيجية من التفكير الفوق معرفي، كإ ضبط االستيعاب القرائي

Reitchard, 2002) تلقيهم مرة قبل  مرتين،على الطلبة  ثم قامت بتطبيقها ،ا إلى اللغة العربيةبعد أن قامت بترجمته
من تحصيليين أخذت عالماتهم في اختبارين ثم . ومرة بعد التدريب ،ضبط استيعابهم القرائيكيفية على  لفظياً  تدريباً 

األول كان االختبار :  حدتين دراسيتين من وحدات المساقو ي قاسا تعلمهم ف ،مادة التجربة درستهمالتي  وضع المعلمة
بعد ، ثم طبق عليهم دربوا عليهادرسوها و الثاني كان في الوحدة التي  واالختبار ،في الوحدة التي درسوها قبل التدريب

وع اللغة وفق معدل الطلبة في موض( منخفضة ،عالية)مل القدرة في اللغة اإلنجليزية عا ت أيضاً درسو .  التدريب
 وذلك مستقلة كتغيرات( أنثى ،ذكر) وجنسهم ( علمي أدبي)فيهي امتحان الثانوية العامة، وتخصصهم اإلنجليزية ف

 تالمناسبة فد وجد اإلحصائية التحليالت وبعد إجراء. أثر على االستيعاب القرائي لهذه العوامللمعرفة فيما إذا كان 
في حين ارتفع %( 2140)قياس ضبط االستيعاب القرائي قبل التدريب كان أداء الطلبة على م أن متوسط (0: الباحثة

حل المشكالت ستراتيجية على إ قبل التدريبهم كان متوسطو ( 0، %(2140)بعد التدريب بفرق له داللة إحصائية إلى 
من  (p < 0.0001) وبفرق إحصائي  ،أعلى  %(0140)تيجيات ضبط االستيعاب القرائي ستراكإحدى إ القرائية

متوسطهم في حين أصبح  ،(%6040) القراءة العامةستراتيجية إأو  %(60)دعم القراءة ستراتيجية متوسطهم على إ
 حل المشكالتستراتيجية أعلى من متوسطهم على إوبشكل ( %6040) دعم القراءةعلى استراتيجية  بعد التدريب

عالقة إيجابية ذات  هناك( 9 ،(p<.0001) ةحصائيإ مع داللة(  %1241) القراءة العامةستراتيجية أو إ ،(1140%)
داللة إحصائية بين عالمات الطلبة على مقياس ضبط االستيعاب القرائي وعالماتهم على االختبار في الوحدة التي 
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عالقة  كما أن هناك (1، .(02= ر )لتصبح بعد التدريب  الً وانخفضت قلي ،.(91= ر )بلغت  ،ريبدرسوها قبل التد
ات داللة إحصائية بين عالمات الطلبة على مقياس ضبط االستيعاب القرائي ومعدالتهم في موضوع اللغة إيجابية ذ

بعد  وانخفضت قليالً  ،.(11= ر) ،اإلنجليزية في امتحان الثانوية العامة كمقياس لقدرتهم في اللغة اإلنجليزية بلغت
في اللغة اإلنجليزية في ضبط االستيعاب  لمرتفعةذوي القدرات اأداء أن متوسط و  (1، . (92= ر )التدريب لتصبح 

وهناك  ،(6، %(6046)ذوي القدرات المنخفضة  من متوسط( p<.01)وبفرق إحصائي  % (2040)كان  القرائي
وقدرة الطالب في اللغة اإلنجليزية يفيد بأن الطلبة من ذوي  ،متغير التدريب على ضبط االستيعاب القرائيتفاعل بين 

( %21)التدريب إلى  قبل( %6240)ارتفع متوسط عالماتهم من  إذ ،فضة كانوا قد استفادوا من التدريبالقدرات المنخ
قبل التدريب  إذ ظل متوسط عالماتهم متقارباً  ،في حين لم تظهر مثل هذه الفائدة مع ذوي القدرات العليا ،بعده
ا أقدر على ضبط استيعابهم القرائي كما أن الطلبة من ذوي التخصص العلمي كانو ( 2، %(20)بعده و ( 2040%)
 فيأثر ( أنثى ،ذكر)الطالب  لجنسلم يكن و ( 0 ،(%2140) ذوي التخصص األدبي الطلبة من نظرائهممن  %(02)

 .ضبط االستيعاب القرائي

  
في  والمتعلق بتنمية االنضباط الذاتي ،منه في عصر اإلنترنت ا كان المعلم يقوم بدوره المتوقعوفيما إذ  

بدراسة هدفت إلى ( ج0112دروزه، " )دروزه"تعلمه بنفسه، فقد قامت على توجيه عملية  وتشجيع الطالب ،لمالتع
تصميم ( 0: التعرف على الدور المتوقع من المعلم  الفلسطيني في عصر اإلنترنت مصنفا في أربعة مجاالت

تشجيع الطلبة على التفاعل مع البيئة التعليمية،  (9استخدام األدوات واألجهزة التقنية والوسائل التعليمية، ( 0التدريس، 
، واستخدمت لهذا الغرض عينة عشوائية من معلمي وتشجيع الطلبة على التحكم والضبط في عملية تعلمهم ذاتياً ( 1

ومعلمة، وطبقت عليهم استبانة عكست فقراتها األدوار  معلماً ( 619)بلغت  ،المدارس الحكومية في محافظات الشمال
عة المذكورة، وتوصلت إلى أن أكثر ما يقوم به المعلم الفلسطيني كان في مجال تصميم التدريس، حيث بلغت األرب

، %(0946)  تشجيع الطلبة على التحكم في عملية تعلمهم ذاتياً :  يليه على التوالي%( 0141) له نسبة ممارسته 
ن التفاعل مع المحتوى التعليمي المدروس، أو مع فمجال تشجيع الطلبة على التفاعل مع البيئة التعليمية سواء أكا

، في حين كان أضعف هذه األدوار استخدام األدوات واألجهزة التقنية %(2240)زمالئهم الطلبة، أو مع المعلمين 
وهذه النتيجية تدل على أن المعلم الفلسطيني يعي أهمية %(. 6046) بلغت نسبة ممارسته له  إذوالوسائل التعليمية، 

 .وتحمل مسؤولية تعلمهه ،شجع الطالب على االنضباط الذاتي في التعلمأن ي
 
حول النظام التعليمي الذي يضبطه المعلم ( 0221)قد توصلت في دراسة سابقة عام  "دروزه" هذا وكانت 

األولى وطالبة من السنة  طالباً ( 002)تكونت من  ،مقارنة بالنظام التعليمي الذي يضبطه المتعلم على عينة عشوائية
خيرت اثنتنان  ،كنظام يضبطه المتعلماستخدمت مجموعات، أربع مجموعات  ، وزعتهم عشوائيًا إلى عشرالجامعية

تضع هي بنفسها مالحظاتها  على أن ،دون مالحظات تدرسهأو  ،منها بين أن تدرس النص مزودا بمالحظات المعلم
من الخاص إلى  ن العام إلى الخاص، أو أخذه متسلسالً في أفكاره م عليه، ومجموعتان خيرت في أخد النص متسلسالً 

ن ابمالحظات المعلم، واثنت أعطيت النص مزوداً  كنظام يضبطه المعلم، اثنتان منها العام، وأربع مجموعات أخرى
من العام  دون مالحظات المعلم على أن تضع هي مالحظاتها بنفسها، واثنتان أعطيت النص متسلسالً أعطيتا النص 
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خاص، والثانية من الخاص إلى العام دون أن يترك لها حرية االختيار، أما المجموعتان األخيرتان فكانتا إلى ال
:  وعلى اختبار الحق قاس التعلم على مستوى التذكر الخاص، والتذكر العام، والتطبيق، توصلت إلى أن.  ضابطتين

ظام الذي يضبه المعلم مع أن األخير حسن عملية عن الن فاعليةالنظام التعليمي الذي يضبطه المتعلم ال يقل ( 0
أخذ وأن نسبة الذين خيروا بين ( 0التعلم على مستوى تذكر المعلومات الخاصة فقط دون العامة أو التطبيق، 

، في حين أن %(011)المالحظات كانت هذه بأخذ  قاموا فعالً و  ،بأنفسهم مالحظاتهموضع  وأمالحظات المعلم 
فقط، %( 0140)م أن يضعوا مالحظاتهم دون أن يخيروا بينها وبين مالحظات المعلم فكانت نسبة الذين طلب منه

وهذا يدل على أن إعطاء الطالب حرية االختيار في التعلم يجعله يلتزم بما يطلبه المعلم منه أكثر مما لو فرضت 
لطلبة من ذوي القدرات المنخفضة كما وجدت أن أداء الطلبة من ذوي القدرات العليا تفوق على أداء ا .عليه فرضاً 

 .سواء أكان على اختبار التذكر أم االختبار الكلي الذي قاس التعلم بشكل عام
 

الدراسات السابقة سواء ما كان يتعلق منها بضبط النفس، أو االنضباط  عينة من من خالل استعراض
لالنضباط الذاتي  اً كبير  اً أثر  هناك ه، نرى أنالذاتي في التعلم، أو تشجيع المعلم الطالب على التحكم في عملية تعلم

في تعلم الفرد وشخصيته وحياته بشكل عام، ولما كانت مثل هذه األهمية تتعاظم في العصر التقني الذي نعيش فيه 
ولما كان أيضا ال توجد دراسة واحدة باللغة العربية تتعلق  وانتشار التعليم المفتوح الذي يعتمد في جله على الطالب،

لكي تتعرف فيما إذا كان طلبتنا أن تقوم بمثل هذه الدراسة ضبط عملية التعلم ـ على حد علم الباحثة ـ فقد ارتأت ب
 .يمارسون عملية ضبط تعلمهم بأنفسهم، ويشعرون بأنهم هم المسؤولون عن عملية نجاحهم أو فشلهم

 
 :مشكلة الدراسة

 :اآلتيةاألسئلة في تتجلى مشكلة الدراسة   
اإلنضباط الذاتي في عملية مدى يمارس طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية إلى أي  -0

 التعلم؟

 ؟هذا االنضباط رفع مستوى  على بنفسهضبط عملية تعلمه  في الجامعي تدريب الطالب ما أثر -0

 مستوى تحصيله األكاديمي؟ ضبط عملية تعلمه بنفسه على تحسين فيتدريب الطالب  ما أثر -9
 
 :هداف الدراسةأ

 :كان لهذه الدراسة أربعة أهداف
 .في كلية العلوم التربوية في جامعة النجاحالتعرف على مستوى االنضباط الذاتي في التعلم لدى الطالب  -0
مستوى هذا االنضباط على رفع  على االنضباط الذاتي في التعلم يساعد التعرف فيما إذا كان تدريب الطالب -0

 . الذاتي

وتحصيل الطالب األكاديمي في المادة  ،إذا كان هناك عالقة بين االنضباط الذاتي في التعلمالتعرف فيما  -9
 .التي در ب عليها
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ومقدرته الطالب،  كجنس  :ات ذات عالقةالتعرف فيما إذا كان االنضباط الذاتي في التعلم يتأثر بمتغير  -1
 .تعليمية التي يدرس فيها، والمرحلة الوعمره، وحالته الصحيةالتعلمية، وتخصصه األكاديمي، 

 

 :أهمية الدراسة
تنطلق أهمية الدراسة من أهمية الموضوع الذي تتناوله والذي يتعلق بتدريب الطالب على االنضباط الذاتي  

في التعلم، واالعتماد على نفسه في توجيه عملية تعلمه، ومن ثم تحمل مسؤولية نجاحه أو فشله، لما في ذلك 
ة تعلمه، والتحكم بها وضبطها، وتقييمها، واختيار ما يفيده من استراتيجيات في من أثر على تحسين عملي
يشتت انتباهه؛ وخاصة أننا نعيش في عصر تقني يشهد فيه العالم نظاما تعليميا  وأتعلمها، واالبتعاد عما يضره 

، في المعلومات وتدفقاً  اآلخرعلى ثقافة  واسعاً  انفتاحاً  في أكثر الجامعات بما فيها فلسطين، ويشهد أيضاً  مفتوحاً 
 . عملية تعلمهوتوجيه  ما يكتسبه من معلومات،في مما يستدعي من الطالب درجة عالية في االنضباط الذاتي 

 
 :أسئلة الدراسة

 :اآلتيةاإلجابة عن األسئلة  الباحثةحاولت مع أهداف الدراسة،  انسجاماً  
 ريوسالبكالو على مستوى جامعة النجاح الوطنية كلية العلوم التربوية في  طالبإلى أي مدى يتمتع  -0

 ؟ باالنضباط الذاتي في التعلم

فأعلى، % 01في استبانة االنضباط الذاتي في التعلم بنسبة  البكالوريوس طلبةأي الفقرات التي يمارسها  -0
 ؟فأدني% 01ها بنسبة نوأي الفقرات التي يمارسو 

 الماجستير على مستوىجامعة النجاح الوطنية  كلية العلوم التربوية في طالبإلى أي مدى يتمتع  -9
 باالنضباط الذاتي في التعلم ؟ 

فأعلى، وأي % 01بنسبة  الماجستير في استبانة االنضباط الذاتي في التعلم طلبةأي الفقرات التي يمارسها  -1
 ؟أدنيف% 01ها بنسبة نالفقرات التي يمارسو 

التي تلقت  البكالوريوسمن طلبة  جموعة التجريبيةبين الم هل تختلف درجة االنضباط الذاتي في التعلم -1
 ؟ أي تدريبوالمجموعة الضابطة التي لم تتلق  ،على االنضباط الذاتي في التعلم تدريباً 

االنضباط هذا على  من قبل التدريب الماجستيرلدى طالب هل تختلف درجة االنضباط الذاتي في التعلم  -6
 إلى بعده ؟

ذكر، ) وجنسه( بكالوريوس، ماجستير)التعليمية للطالب  بالمرحلةالتعلم  نضباط الذاتي فيهل يتأثر اال -2
من المعدالت % 02أعلى من )األكاديمية وفق المعدل العام في امتحان الثانوية العامة  ومقدرته، (أنثى

العام في إمتحان  وتخصصه، (من المعدالت كقدرة دنيا% 02المرصوده كقدرة عليا، مقابل أدنى من 
يعاني من )  الصحية وحالته ،(سنة فأكثر 02 ،06-09، سنة فأقل 00)  وعمره، (علمي ، أدبي) الثانوية

 ؟(مشاكل صحية، يعاني أحيانا، ال يعاني من مشاكل تذكر

 مستوى على ذلك سواء أكاننضباط الذاتي في التعلم والتحصيل األكاديمي للطالب هل هناك عالقة بين اال -0
 ؟ ماجستيرال مستوى على أمالبكالوريوس 
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 :واإلجـــراءات ةالطريقــــ

 :أفراد الدراسة
ت شعبتان متيسرتان من كلية العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية في مستوى السنة الثانية والثالثة أخذ  

( م0100/0100)للفصل الدراسي الثاني من السنة األكاديمية  "التقويم في المدرسة"مساق لدى الباحثة مسجلين 
الشعبة األولى : وطالبة موزعين كما يلي بطالبا( 011)اختياري لقسم أساليب التدريس في الكلية، بلغتا  متطلبك

؛ في حين اشتملت اً ذكور ( 01)إناثا و ( 11:  )وطالبة طالباً ( 11)واشتملت على  ،واستخدمت كمجموعة تجريبية
  .اً ذكور ( 09)و  إناثاً ( 99:  )طالبةو  طالباً ( 16)على واستخدمت كمجموعة ضابطة  ،الشعبة الثانية

 
" شعبة واحدة متيسرة من طلبة الماجستير في كلية التربية نفسها مسجلة في مساق  وأخذت أيضاً 

، وذلك لدراسة فيما إذا كان اً ذكور ( 6)و  اً إناث( 01:  )وطالبة طالباً ( 06)لدى الباحثة، تكونت من " استراتيجيات التعلم
 .االنضباط الذاتي في التعلم فيلتي يدرس فيها الطالب أثر للمرحلة التعليمية ا

 

 :التصميم التجريبي 
 ) القبلي واالختبار البعدي للمجموعات التجريبة والضابطة االختبار باستخدم التصميم التجريبي المعروف  

Pretest – Posttest Control Group Design  )  التجريبي  بهش تصميماستخدم العلى مستوى البكالوريوس، و
على  (One-Goup Pretest - Posttest  Design)المعروف باالختبار القبلي واالختبار البعدي لمجموعة واحدة 

 .مستوى الماجستير
 

 :المعالجات اإلحصائية
األحادي المتغاير  ، وتحليل التباينومعامالت اإلرتباطرية، واالنحرافات المعيا استخدمت المتوسطات، 
(One-way ANCOVA)  لعينتين مترابطتين لمقارنة أداء مجموعة ( ت)اختبار و  ،(ف) اختبارباستخدام

لمقارنة ( ف) تحليل التباين األحادي باستخدام اختبار واستخدم أيضاً .  بعدهو الماجستير على االستبانة قبل التدرب 
صيل المجموعة الضابطة على متوسط تحمع في الوحدة الدراسية  متوسط المجموعة التجريبية على اختبار التحصيل

يستخدم تحليل فأحسن، (   p< .05)داللة إحصائية على مستوى ثقة  (ف)ختبار ا حتى إذا ما أظهراالختبار نفسه، 
أما المتغير   (.p<.05) ثقةعلى مستوى " شيفيه"ختبار باستخدام ا(  Post-hoc ANOVA)التباين الالحق 

بة على استبانة االنضباط الذاتي قبل التدريب ل، فكان عالمات الط(Covariate)المشترك الذي استخدم كمتغاير 
(Pre-test .) 
 

 :الدراســـة أدوات
 :صدقها وثباتهاالستبانة، : األداة األولى
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تتدرج من التي أوزان  ذي الخمسة "ليكرت"وفق مقياس إستبانة حول االنضباط الذاتي في التعلم الباحثة  وضعت
ما  أن الطالب دائماً  والذي يعني( 1) رقمإلى  ،مضمون الفقرةما يمارس  نادراً  الطالب أن يعنيالذي و ( 0)رقم 

ت حول الموضوع بما فيه دراساتها التي أجرتها خالل ييمارسها، مستعينة باألدب التربوي، وبالدراسات التي أجر 
)  ضبط االستيعاب القرائي، و فيبإستراتيجيات اإلدراك الفوق معر  والمتعلقة( م 0101 –م 0221) العقدين الماضين 

تناولت بشكل عام  ،جاءت االستبانة في عشرين فقرة(.  انظر الدراسات السابقة للدراسة الحالية، وصفحة المراجع 
ستراتيجيات المناسبة لما يدرس، وضبطه للعادات المشتتة في الدراسة، الب المسبق لما يدرس، وتوظيفه لإلتخطيط الط

حه أو فشله م لما يدرس، وتقييمه لما يفهم، ومعالجته لنقاط ضعفه، وشعوره بأنه المسؤول عن نجاوالتحكم بعملية الفه
) كما تناولتها الدراسات السابقة  ،ن هذه المفاهيم هي التي تتعلق باالنضباط الذاتي في التعلمعن عملية تعلمه، حيث إ

في ثالث  الزمالء في كلية العلوم التربويةن م ثالثةعلى بعد ذلك بعرض  االستبانة قامت ثم (.  0انظر ملحق 
في أساليب التدريس، وثالث  زميالن يحمالن شهادة الدكتوراهمنهم :  صدق المحكمين للتأكد منفلسطين في جامعات 

ولدى .  الفقرات تعكس مفاهيم االنضباط الذاتي في التعلمللتأكد من أن   يحمل الدكتوراه في علم النفس التربوي؛ وذلك
بسالمة الفقرات  ثالثتهمأشاد لم تجد أية تعليقات سلبية، بل على العكس لقد ها لردود فعلهم على االستبانة، صفح

وبهذا  . المدروس في هذا العصر التقنيأهمية الموضوع وعالقتها باالنضباط الذاتي في التعلم، إلى جانب إشادتهم ب
 .صدق المحكمينتوفر في االستبانة 

 
 (.1420)بلغ و " ألفا كرونباخ"عن طريق معادلة  ، فقد حسبةالستبان ثباتأما 
 

 :لطلبة البكالوريوسالختبار التحصيلي :  األداة الثانية
من نمط االختيار من  سؤاالً ( 91) منها موضوعياً  سؤاالً ( 11)تكون االختبار التحصيلي لطلبة البكالوريوس من 

ااألسئلة "يعها الثالث وحدات األولى من كتابهم المقرر فقرات من نوع الصح والخطأ، غطت جم( 01)و  ،متعدد
قاس االختبار بشكل عام تعلمهم على مستوى   .التي تدربوا عليها في ضبط تعلمهم ذاتياً " التعليمية واللتقييم المدرسي
 .عالمة بواقع عالمة لكل فقرة( 11)أما العالمة الكلية لالختبار فكانت .  التذكر، والفهم، والتطبيق

 
 :لطلبة الماجستيرالختبار التحصيلي :  األداة الثالثة

تكون االختبار التحصيلي لعينة الماجستير المستخدمة من ثالثة أسئلة من النمط المقالي، السؤال األول منها 
ستراتيجيات، التي تدربوا عليها، منشطات إ"ألولى من كتابهم المقرر تكون من خمسة فروع، وغطت الثالث وحدات ا

دراك العالقةوقا عالمة ( 01)وكانت العالمة الكلية لالختبار .  ست تعلمهم على مستوى التذكر، والفهم، والمقارنة، وا 
 .للسؤال الثالث( 0)عالمات للسؤال الثاني، و ( 0)عالمات للسؤال األول، و ( 01)بواقع 
 

 :ةـــالطريق
 المساق، خطة ،راسة على مستوى البكالوريوسالمستخدمتين في الد وبعد إعطاء الشعبتينـ في بداية المساق  

قبل البدء بعملية التدريس استبانة االنضباط الذاتي في التعلم، ثم  على الشعبة األولىوالكتاب المقرر ـ وزعت الباحثة 



 - 18 - 

 الذي البرنامج التدريبيوفي المحاضرة التالية، وزعت عليهم ورقة مطبوعة تتضمن فقرات .  جمعتها منهم بعد تعبئتها
كما هو محدد  ،خالل الخمسة أسابيع األولى من دراستهم إلى أن يحين وقت االختبار األول للمساق سيتدربون عليه

توضح فيه الباحثة مضمون كل فقرة من فقرات االستبانة نفسها  لفظياً أما البرنامج التدريبي فكان .  في جدول الجامعة
ن فقرات االستبانة عندما يدرسون ة ممارسة مضمون كل فقرة متطلب فيه من الطلب وعملياً وماذا تعني،  ،للطلبة

وبالتالي فقد صيغت فقرات االستبانة لغرض التدريب بطريقة مختلفة عن صياغتها لغرض القياس، .  وحدات المساق
فعلى سبيل المثال، إذا كانت فقرة االستبانة لغرض .  بحيث تطلب من الطالب العمل بما جاء في مضمون الفقرة

يعكس تقييمه لنفسه عليها، فتصبح في  ليضع وزناً " أنا أعرف الوقت المناسب للدراسة"قياس مصاغة على شكل ال
 .ليفعل ذلك على أرض الواقع عندما يدرس للمساق" عليك أن تختار بنفسك الوقت المناسب للدراسة" برنامج التدريب 

 
التهيئة للتجربة، حيث كانت الباحثة تشرح للطلبة ثم بدأ التدريب الفعلي في المحاضرات التي تلت محاضرة    

في عملية تعلمه، وماذا يعني أن يوجه عملية تعلمه بنفسه، وما أهمية ذلك  ذاتياً  ماذا يعني أن يكون الطالب منضبطاً 
 لها، وكيف أنه يظل هو المسؤول األول واألخير عن يتقدمبالنسبة لتعلمه ونجاحه في االختبارات التحصيلية التي 

وماذا  بعد هذا  كانت تقوم بقراءة كل فقرة من فقرات البرنامج التدريبي على حدة مع توضيح معناها،.  نجاحه أو فشله
به لكي يمارسوا مضمونها في أثناء دراستهم لوحدات المساق، ثم كانت تسألهم في بداية كل  أن يقومواعلى الطلبة 

لكي ، وما األعمال التي يعملونها كل فقرة من فقرات االستبانةسة محاضرة فيما إذا كانوا يدربون أنفسهم على ممار 
واقع ثالث محاضرات في كل أسبوع، استمرت هذه العملية من التدريب خمسة أسابيع ب.  نفسهم على ممارستهاأ يدربوا

ختبار ة االامج الجامعة، فأعطتهم الباحثكل محاضرة، إلى أن حان موعد االختبار التحصيلي وفق برنلساعة وبواقع 
 وكانت قد.  نفسها الوحدات التي درستفي الوحدات الدراسية التي درسوها وتدربوا عليها، وكذلك المجموعة الضابطة 

وقبل تطبيق االختبار بمحاضرة  مباشة انتهاء التدريب نضباط الذاتي في التعلم ثانية بعداستبانة االوزعت عليهم 
تالي، فالشعبة الثانية التي استخدمت كمجموعة ضابطة لم تختلف عن وبال.  واحدة، وكذلك المجموعة الضابطة

لم تتعرض للبرنامج التدريبي المذكور أبدا  إذالمجموعة التجريبية في جميع إجراءات التجربة باستثناء عملية التدريب، 
 .ال نظريا وال عمليا

 
التي استخدمتها مع المجموعة  نفسها يبيةالتدر  ستير، فقد استخدمت الباحثة الطريقةأما بالنسبة لطلبة الماج  

أعطوا ثم ، ووزعت عليهم االستبانة قبل التدريب وبعده، نفسها مدة التدريب، و مرحلة البكالوريوس التجريبية في
 . بعد انتهاء فترة التدريب للوحدة التي درسوها وتدربوا عليها االختبار التحصيلي

 
وفق  ،والضابطة ،التجريبية: المجموعتين لكلتالطلبة البكالوريوس ي قامت الباحثة بتصحيح االختبار الموضوع

وفق نموذج اإلجابة  ،، ثم صححت االختبار المقالي لطلبة الماجستيرعالماتهمورصدت  ،مفتاح اإلجابة الصحيحة
 .عالماتهمورصدت  ،الصحيحة

 :النتائــــج
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 المتوسط العام أن إليهوكان أهم ما توصلت  ،سةوفق أسئلة الدرا ،حللت النتائج باستخدام اإلحصائيات المناسبة
ستبانة التي قاست هذا االعلى  كما أظهرت استجاباتهم ،نضباط الذاتي في التعلم لدى طلبة البكالوريوسالل

 عنأجبنا قد وبهذا نكون   .%0140من أصل خمس نقاط، أي بنسبة  نقطة (1406)قبل التدريب  بلغ ،نضباطاال
كلية العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية على  طالبإلى أي مدى يتمتع "الدراسة  ةأسئل السؤال األول من

   .عن طريق بيان المتوسط العام ونسبته المئوية "مستوى البكالوريوس باالنضباط الذاتي في التعلم؟

 
من الدراسة،  بمعرفتهم الهدف ، وجد أنها تتعلقفأعلى (%01) بنسبةوعندما فحصت الفقرات التي مارسوها 

فأدنى، %( 01)بة في حين أن الفقرات التي مارسوها بنس  .وبأنهم المسؤولون عن نجاحهموالطريقة المناسبة للدراسة، 
التوفيق بين وقت الدراسة والقيام باألعمال الحياتية األخرى، وبتحديد ما يفيدهم في المساق، وجد أنها تتعلق ب

وبهذه النتائج نكون قد  . ليه بعض المسؤولية في هذا المجالا أن المعلم تقع عوالتخطيط لعملية دراستهم، حيث يشعرو 
ها طلبة البكالوريوس في استبانة االنضباط الذاتي ونأي الفقرات التي يمارس"أجبنا عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة 

عن طريق ذكر هذه الفقرات مع " ي؟فأدن%( 01)ها بنسبة نفأعلى، وأي الفقرات التي يمارسو %( 01)في التعلم بنسبة 
  (.0 و  0ي رقم انظر جدول) . نسبة ممارستها

  (0)  جدول رقم

البكالوريوس في االنضباط الذاتي في التعلم  طلبة مارسهاالفقرات التي      

.تنازليا  مرتبة  فأعلى% ( 01)بنسبة    
 

 المتوســـط الفقــــرة
النحراف 
 النسبة المئوية المعياري

ذا لم أدرس لنأنني إذا درست نجحتعرف أ %82.0 1.61 1.62 .أنجح ، وا   

%82.4 1.61 1.62 .عرف أنني أنا الذي عليه أن يحدد هدفه من الدراسة ل أحد غيريأ  

%83.4 1.60 1.60 .عرف أن الذي عليه أن يختار طريقة الدراسة المناسبة هو أنا ل أحد غيريأ  

%..80 1.62 1.16 .ساق وما يتطلبه من واجبات نجحتعرف أنني إذا التزمت بقوانين المأ  

%..80 1.62 1.16 .غيري جاحي أو فشلي في المساق وليس أحدعرف أنني المسؤول عن نأ  

 
(3) جدول رقم  

طالب البكالوريوس في االنضباط الذاتي في التعلم  الفقرات التي مارسها      

.فأدنى مرتبة تصاعديا% ( 31)بنسبة    

 

النحراف  المتوسط الفقــــرة
 النسبة المئوية المعياري

%..13 1422 9.60 .أنا أوازن بين أوقات دراستي والقيام بأعمالي األخرى الحياتية  
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%..11 1406 9.02 .عرف ما يفيدني في المساق وما ل يفيدنيأ  

%11.3 1.00 9.00 .أعرف متى أختار الوقت المناسب للدراسة  

%18 0400 9.21 .خطة واضحة لدراستي بنفسي أعرف أنني المسؤول عن وضع  

 
 

من أصل  نقطة (1490) نضباط الذاتي اال استبانة على متوسط أدائهمفقد بلغ  الماجستيرأما بالنسبة لطلبة 
إلى أي مدى  "وبهذه النتيجة نكون أجبنا عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة  .(%0641)خمس نقاط، أي بنسبة 

 "الماجستير باالنضباط الذاتي في التعلم؟ العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية على مستوىكلية  طالبيتمتع 
 .المئوية ونسبته العام عن طريق بيان المتوسط

بقوانين  االلتزامفأعلى، وجد أنها تتعلق بأهمية %( 01) وعندما فحصت الفقرات التي مارسوها بنسبة 
في حين أن .  وشعوره بمسؤولية نجاحه أو فشلهوالطريقة المناسبة للدراسة،  المساق، ومعرفة الهدف من الدراسة،

يفيدهم، في تحديد ما يفيدهم في المساق وما ال تتعلق فأدني، كانت  (%01) الفقرات التي مارسوها بنسبة
 لمعلم،اإلجابت كأنهم ال يعفون ا ، ومسؤولية نجاحهم في المساق أو فشلهم، وبهذهوالتخطيط لعملية دراستهم

أي الفقرات التي "وبهذه النتائج نكون قد أجبنا عن السؤال الرابع من أسئلة الدراسة . من مسؤولية نجاحهم، ضمنياً 
فأعلى، وأي الفقرات التي %( 01)ها طلبة الماجستير في استبانة االنضباط الذاتي في التعلم بنسبة ونيمارس
  (.1و  9رقم  يانظر جدول) . الفقرات مع نسبة ممارستها عن طريق ذكر هذه" فأدني؟%( 01)ها بنسبة نيمارسو 

(2)  جدول رقم  

في االنضباط الذاتي في التعلم  الماجستير طلبة مارسهاالفقرات التي      

.تنازليامرتبة  فأعلى% ( 01)بنسبة    

 

النحراف  المتوســـط الفقــــرة
 النسبة المئوية المعياري

%81 1.92 1.01 .المساق وما يتطلبه من واجبات نجحتعرف أنني إذا التزمت بقوانين أ  

ذا لم أدرس أ %83.3 1.12 1.00 .أنجح لنعرف أنني إذا درست نجحت وا   

%89.4 1.10 1.22 .عرف أنني الذي عليه أن يحدد هدفه من الدراسة ل أحد غيريأ  

%82 1.16 1.61 عرف أن الذي عليه أن يختار طريقة الدراسة المناسبة هو أنا ل أحد غيريأ  

 
(4) جدول رقم  

الماجستير في االنضباط الذاتي في التعلم  طلبةمارسها الفقرات التي ي    

.فأدنى مرتبة تصاعديا% ( 31)بنسبة    

 

 النسبة المئويةالنحراف  المتوسط الفقــــرة
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 المعياري
%12.0 1401 9.62 .أعرف أن المعلم غير مسؤول عن نجاحي أو فشلي في الدراسة ول أي شخص آخر  

%14.3 0410 9.29 .درك أنني إذا لم أنجح في المساق ل ألوم إل نفسيأ  

%01.0 1.66 1411 .أعرف ما يفيدني في المساق وما ل يفيدني  

%01.0 1466 1.11 .أعرف أنني المسؤول عن وضع خطة واضحة لدراستي بنفسي  

%00.3 1421 1.10 .علم أو الحظ أو الصدفةأعرف أن الذي يقرر نجاحي في المساق هو نفسي وليس الم  

 

 
أن ( 2X1)( ANCOVA)أظهر تحليل التباين المتغاير لطلبة البكالوريوس من ناحية أخرى فقد 

على االنضباط الذاتي في التعلم حصلت على درجة أعلى في االنضباط وبداللة  المجموعة التجريبية التي تلقت تدريباً 
وبهذه   .(6و  1رقم  ينظر جدولا) . عة الضابطة التي لم تتلق مثل هذا التدريبمن المجمو  (p<.001) إحصائية

هل تختلف درجة االنضباط الذاتي في التعلم بين "النتيجة نكون قد أجبنا عن السؤال الخامس من أسئلة الدراسة 
لم والمجموعة الضابطة التي لم على االنضباط الذاتي في التع المجموعة التجريبية لطلبة البكالوريوس التي تلقت تدريباً 

 .عن طريق ذكر الفرق بين متوسطيهما "تتلق أي تدريب؟

(9 ) رقم جدول  

متوسط درجة النضباط الذاتي في التعلم قبل التدريب وبعده، والنحراف المعياري، وعدد أفراد العينة، لكل من المجموعة 

.التجريبية والمجموعة الضابطة لطلبة البكالوريوس  

نمط 
مجموعةال  

عدد 
أفراد 
 العينة

 بعد التدريب قبل التدريب
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 1490 1400 1499 1401 16 ضابطة
 1410 1411 1490 1490 11 تجريبية

 
  .3 جدول رقم

 نضباط الذاتيال ل( ANCOVA)ملخص تحليل التغاير األحادي المشترك 

  في التعلم لطلبة البكالوريوس باعتبار متغير التدريب 

مجموع  المصدر
متوسط  درجات الحرية المربعات

 المربعات
اختبار قيمة 
(ف)  

الدللة 
 اإلحصائية

 0.900 0.016 0.003 1 0.003 (قبل)عالمات الستبانة 
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 0.001* 11.935 1.931 1 1.931 التدريب

   0.162 97 15.691 الخطأ

    99 17.656 الكلي

 دالة إحصائيا  عند مستوى الدللة(α = 0.05) 
 

 

نضباط الذاتي في ية في االلعينتين مترابطتين داللة إحصائ( ت)أظهر اختبار طلبة الماجستير فقد أما بالنسبة ل
ؤال لسا عنوبهذه النتيجة نكون قد أجبنا  .(2نظر جدول رقم ا)  . (p>.0001) من قبل التدريب إلى بعده التعلم

هل تختلف درجة االنضباط الذاتي في التعلم لدى طلبة الماجستير من قبل التدريب على "السادس من أسئلة الدراسة 
 .عن طريق ذكر الفرق بين متوسطها من قبل التدريب إلى بعده "االنضباط الذاتي إلى بعده؟

 
 (1 ) جدول رقم

 من طلبة الماجستير  تغير التدريب لعينتين مترابطتينلالنضباط الذاتي في التعلم باعتبار م( ت)ائج اختبار نت
 

عدد أفراد  المجموعة
 العينة

قيمة  درجات الحرية النحراف المتوسط
 (ت)اختبار 

 مستوى الدللة
 اإلحصائية

 قبل التدريب
06 

1490 1401 
01 14101 141110* 

 1401 1419 بعد التدريب
 دالة إحصائيا  عند مستوى الدللة(α = 0.05) 
 

 

أظهر تحليل التباين فقد  على اإلنضباط الذاتي في التعلم،المتغيرات المستقلة المدروسة يتعلق بأثر فيما أما 
 الماجستير وكان لصالح مرحلة ،التعليمية مرحلةالمتغير إلى جانب  (p<.04) داللة إحصائية( 2X1)المتغاير 

مع (  1411=م)  واإلناث( 1412=م) الذكورإحصائة بين  داللةلم يظهر  في حين.  أدناه (2و 0ي رقم نظر جدولا)
والمقدرة المنخفضة (  1491=م) المرتفعة  المقدرةوال بين الطلبة من ذوي في الفرق لصالح الذكور،  أن هناك توجهاً 

مرتفعة، في الفرق لصالح ذوي المقدرة ال وفق معدلهم العام في امتحان الثانوية العامة مع أن هناك توجهاً (  1490=م)
وفق تخصصهم العام في (  1490=م) األدبي  التخصصو (  1416= م) العلمي التخصصوال بين الطلبة من ذوي 

كذلك لم يظهر تحليل التباين .  في الفرق لصالح ذوي التخصص العلمي امتحان الثانوية العامة مع أن هناك توجهاً 
)  06 – 09، وفئة ( 1490=م) سنة فأقل  00 العمرية الفئةداللة إحصائية بين الطلبة من ذوي ( 1X3)المتغاير 

ألكبر سنا، وال بين الذين ا لصالحفي الفرق  مع أن هناك توجهاً (  1411=م)سنة فأكثر  02، أو فئة ( 1411=م
ال يعانون من مشاكل صحية الذين  ، أو( 1411=م)  ، والذين يعانون أحياناً (1496=م)يعانون من مشاكل صحية 

وبهذه النتيجية نكون قد أجبنا عن   .لذين يعانون أحياناامع أن هناك توجها في الفرق لصالح ( 1.92=م) تذكر 
التعليمية  بالمرحلة يتأثر نضباط الذاتي في التعلماالالذي يتعلق بمعرفة فيما إذا كان  السابع من أسئلة الدراسةالسؤال 
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وبيان  ،المتوسطات عن طريق ذكروذلك  ،العامة، وتخصصه، وفئته العمرية، وصحته ومقدرته ،وجنسه ،للطالب
 .مثال كالمرحلة التعليمية ،إن كان هناك فروق بينها الفروق

 

 (0) جدول رقم
لمتغير المرحلة التعليمية نحراف المعياري، وعدد أفراد العينة، تبعا  النضباط الذاتي في التعلم، وال  متوسط  

 
 نحراف المعياريال  المتوسط عدد العينة المرحلة التعليمية

 0.42 4.37 100 بكالوريوس

 0.25 4.53 06 الماجستير

 
 (8)جدول رقم 
 نضباط الذاتيال ل (ANCOVA)ملخص تحليل التغاير األحادي المشترك 

 في التعلم باعتبار متغير المرحلة التعليمية 

مجموع  المصدر
متوسط  درجات الحرية المربعات

 المربعات
إختبار قيمة  
(ف )  

 الدللة
 اإلحصائية

 0.438 0.606 0.095 1 0.095 ( قبل)عالمات الستبانة 

 0.043* 4.203 0.656 1 0.656 المرحلة

   0.156 009 18.874 الخطأ

    125 19.735 الكلي

 (α = 0.05)دالة إحصائيا  عند مستوى الدللة* 
 
تحليل  يجد، فلم في التعلم ضباط الذاتيناالب إيجاباً  يتأثر إذا كان للطالب التحصيل األكاديميبيتعلق وفيما 

على  جريبيةلمجموعة التعالمات تحصيل ابين متوسط  ذا داللة إحصائية فرقاً ( ف)األحادي باستخدام اختبار  التباين
عالمات من أصل أربعين عالمة، ومتوسط ( 91420= م )نضباط هذا االعلى  البكالوريوس التي تلقت تدريباً مستوى 
، وذلك عندما طبق عليهم اختبار الحق قاس (91402)جموعة الضابطة التي لم تتلق أي تدريب في الم نظرائهم

ت كذلك لم تظهر معامال  (.1411= & ، 1416( = 0920)ت) ، الوحدة الدراسية التي تدربوا عليها تعلمهم في
عالماتهم بين ي في التعلم و الذات نضباطهمدرجة ارتباط بين عالمات طلبة الماجستير على االستبانة التي قاست اال

وبهذه .  .(19=ر ) بعده  إلى( .16=ر) قبل التدريب من  اً يإحصائ فرقاً  داللة إحصائية على االختبار التحصيلي
نضباط الذاتي في التعلم هل هناك عالقة بين اال"ثامن واألخير من أسئلة الدراسة النتائج نكون قد أجبنا عن السؤال ال

عن طريق وذلك " على مستوى البكالوريوس أم على مستوى الماجستير؟ذلك للطالب سواء أكان والتحصيل األكاديمي 
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طلبة تحصيل رتباط بالنسبة لمعامالت االوقيمة طلبة البكالوريوس، تحصيل بالنسبة ل( ف)بيان نتائج اختبار 
 .الماجستير

 
 :ائجـــة النتـــمناقش

على مستوى  عينضباط الذاتي في التعلم لدى الطالب الجامهذه الدراسة التعرف على درجة اال كان الهدف من
 االنضباط درجةمستوى أثر على رفع  الذاتي على االنضباط، والتحقق فيما إذا كان للتدريب البكالوريوس والماجستير

جراء التحليالت اإلحصائية المناسبة، بينت  . األكاديمي تحصيلهتحسين  ، ومن ثملديه الدراسة وبعد جمع البيانات وا 
 أمأن الطالب الجامعي في كلية العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية، سواء أكان على مستوى البكالوريوس، 

متوسط هذا اإلنضباط لدى  بلغ إذنضباط الذاتي في التعلم، اال من ع بدرجة جيدة جداً تعلى مستوى الماجستير، يتم
أعلى ب أسهمتتي ال الفقرات تفحص وعندما%(.  0641)لماجستير بة الدى طلو ، %(0140) نسبة طلبة البكالوريوس

شعور الطالب بأنه هو المسؤول عن نجاحه أو فشله، وتحديده ب أنها تتعلق وجد، الذاتي من االنضباط% 01 من
كل من  باً اشترك في هذه الفقرات تقري وقد.  بقوانين المساق والتزامهلطريقة المناسبة للدراسة، اختياره ل، و دراستهلهدف 

 بنسبة أسهمتالفقرات التي في حين أن  . تنازليا هامع اختالف بسيط في ترتيبطالب الماجستير و  طالب البكالوريوس
 منأو الحظ والظروف خطة للدراسة، وعدم إعفاء المعلم وضع بتتعلق  كانت ،هذا االنضباطمن فأدنى % 01
عدم معرفتهم خرى، و األعمال األالقيام بين أوقات الدراسة و الموازنة بوعدم ، أو فشله في نجاح الطالبمسؤولية ال
 .اختيار الوقت المناسب للدراسة وأ، همفي المساق وما ال يفيد همتحديد ما يفيدل

 
حول  الكافي بأن طالب كلية العلوم التربوية في جامعة النجاح الوطنية لديه الوعيبشكل عام هذه النتائج تفيد 

بأنه المسؤول عن نجاحه وشعوره ، يختارها للدراسةهدفه من الدراسة، والطريقة التي تحديد عملية تعلمه و  ضبطأهمية 
بين  بشكل جيد زال ال يوازني واليفيده في المساق وما ال يفيده،  ما تحديدينقصه زال ي فال ،ذلكمع ولكنه  ،وفشله
 يزال ضعيفاً ، وما على المعلم فشلهأو  هنجاح يضع بعض مسؤولية زالي وال، الحياتية األخرى وأعماله الدراسةوقت 

يدربوا فيها الطالب  ،توصي الباحثة الدارسين اآلخرين أن يقوموا بدراسة مشابهةلتالي وبا . في وضع خطة لدراسته
 .ضعفه فيها ليتالفوااألعمال على هذه 

 
في دراسة أجرياها ( 0100" )جراح  و عبيدات" كل من  إليهفي شقها األول مع ما توصل تتفق هذه النتائج   

عملياته لمن الضبط  قدراً فكير فوق المعرفي الذي يمارس فيه الطالب تبال أو ما يعرف ،حول التفكير ما وراء المعرفي
جة عالية من التفكير الفوق در بيتمتعون توصال إلى أن طلبة جامعة اليرموك  وقد عملية تعلمه،لمن ثم العقلية و 
استبانة  استخدما، وذلك عندما وتنظيمها، أكثر من معرفة المعرفةلجة المعرفة، ، وخاصة فيما يتعلق بمعامعرفي
 (0010)بلغت  ،على عينة عشوائية من طلبة جامعة اليرموك وطبقوها ،من االنضباط هذا الجانب قاست ،بةمعر  

 .طالبا وطالبة
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في التدريب  فاعلية دراسة الحاليةنضباط الذاتي في التعلم، فقد بينت نتائج الن حيث أثر التدريب على االأما م
الماجستير، حيث كان متوسط  طلبةلالبكالوريوس، أم  طلبةل بالنسبة أكان ذلك نضباط سواءاالهذا تحسين درجة 

من ( p<.001)إحصائية أعلى وبفرق ذي داللة ( 1490=م)  تدريباً  طلبة البكالوريوس التي تلقتلالمجموعة التجريبية 
طلبة الماجستير، حيث كان ل بالنسبةوكذلك الحال (.  1401=م) طة التي لم تتلق أي تدريب متوسط المجموعة الضاب

 (1419=م)بعد التدريب  أعلى منه( 1490=م)الذاتي في التعلم قبل التدريب  االنضباط متوسط أدائهم على استبانة
الدراسات السابقة التي ظم مع إليهمع ما توصلت  تتفقهذه النتيجة .  ( p<.0001)وبفرق له داللة إحصائية 

، 0221دروزه، " دراسات على سبيل المثال ، منهاكوسيلة لرفع درجة االنضباط الذاتي لدى المتعلماستخدمت التدريب 
ضبطه  ثم ومن ،تحكم الطالب بعملياته العقليةتحسين على  للتدريب هناك أثراً حيث وجدت أن  "ب0112، 0221
بانرت  دراسة كل من ،منها على سبيل المثالدراسات أجنبية  مع أيضاً واتفقت   .يقرألما  واستيعابه فهمهلعملية 
 " يتشاديو "  Luftenegger, et al, 2012"  لوفتنجر ورفاقهو " Bannert & Reimann, 2012 " وريمان

Wichadee, 2011  " وانجو " Wang, 2011  " وايت وفانتونو  "White & Fantone, 2010 "  حيث توصلوا
، بغض النظر عن ماهية التدريب لمتعلملنضباط الذاتي االعملية البرنامج التدريبي في تحسين  فاعلية إلى جميعهم

 .المستخدم في كل دراسة
 

، فقد بينت نتائج الدراسة أن للطالب المرحلة التعليميةإذا كانت درجة االنضباط الذاتي تختلف باختالف  أما فيما
 . بعده أمقبل التدريب  ذلك أكان من طلبة البكالوريوس سواء ضبط تعلمهم ذاتيالية عمطلبة الماجستير كانوا أعلى في 

كلما  ،الذي يتمتع به الطالب وهذا يدل على أثر المرحلة التعليمية التي تعكس بدورها أثر الخبرات التعلمية والنضج
ومعرفته لما  ،تعلمه بنفسه على ضبط عملية أقدرحيث يصبح ارتقى في سلم الدراسة من مرحلة إلى أعلى منها، 

ولما كانت هذه الدراسة تتعلق بالطالب الجامعي، توصي   .الذي في مرحلة أدنىيفيده وما ال يفيده من الطالب ا
إجراء دراسات مستقبلية الحقة تتناول طلبة من المرحلة اإلعدادية والثانوية في المدارس الحكومية والخاسة بالباحثة 

 .امعيينومقارنتها بالطلبة الج
 

باعتبار  االنضباط الذاتي للتعلمدرجة في  إحصائياً  لم تجد فرقاً  ـ من ناحية أخرى ـ الدراسة الحاليةنتائج إال أن 
ت مع ما توصل جزء منهافي  تتفقال هذه النتائج   .والحالة الصحية، والعمر ،والتخصص، والمقدرة، الجنسمتغير 

أن التفكير فوق المعرفي الذي يمارس فيه  حيث وجدا (م0100" ) وعبيداتجراح " بعض الدراسات السابقة أمثال إليه
من الذكور،  داللة إحصائة لهوبفرق  ،أعلى منه اإلناثتعلمه كان لدى  لعمليةضبط المن  الطالب الجامعي قدراً 

من ذوي  ولدى الطلبة العلمية، ذوي التخصصات من أعلى (األدبية)  ذوي التخصصات اإلنسانية ولدى الطلبة من
التي  (ب0112، 0221) "دروزه" مع دراستي وال تتفق أيضاً  . من المتوسط المنخفض أعلىالتحصيل المرتفع 

من  ،وبفرق إحصائيفي ضبط عملية تعلمهم، لى ذوي القدرات المرتفعة كان أعالطلبة من أداء  إلى أن فيهما توصلت
عملية ذوي التخصص العلمي كانوا أقدر على ضبط  أن الطلبة منذوي القدرات المنخفضة، و  من نظرائهم متوسط

  .وبفرق له داللة إحصائية ،تعلمهم من نظائرهم من ذوي التخصص األدبي
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للطالب، فلم تتوصل الدراسة الحالية إلى  التحصيل األكاديميبنضباط الذاتي في التعلم القة االمن حيث عو 
 أمالبكالوريوس  طلبةل بالنسبة ذلك سواء أكاندريب وال بعده، ال قبل التبينهما  ذات داللة إحصائية عالقة إيجابية

والبالغة  التي استخدمت في التدريب تفسيرات لهذه النتيجية أن مدة التدريبالوقد يكون من أحد .  طلبة الماجستيرل
إلى وقت  مفاهيم نفسية تحتاج يتناولسيما وأنه  في وجدان الطالب، لكي تحدث أثرها ،غير كافية خمس عشرة ساعة

دروزه  إليههذه النتيجة ال تتفق مع ما توصلت .  على أرض الواقع ومن ثم ممارستها ه،وجدان الطالب في يتمثلها لكي
ستيعاب اال ضبط داللة إحصائية بين عالمات الطلبة على مقياس تفي أن هناك عالقة إيجابية ذا (ب0112)

، وال تتفق مع دراسة وتشادي ي موضوع اللغة اإلنجليزيةف الالحق ختبار التحصيليالقرائي وعالماتهم على اال
(Wichadee, 2011 )نضباط الذاتي في التعلم كان تجريبية التي تلقت تدريبًا على االأن المجموعة ال فيها الذي وجد

 .بار االستيعاب القرائي أعلى من تحصيل المجموعة الضابطةتحصيلها على اخت
 

لحالية عالقة بين درجة االنضباط الذاتي في التعلم والحالة الصحية للطالب، من ناحية أخرى لم تجد الدراسة ا
 طولية في دراسة تتبعية(  Moffitt & Caspi, 2011" )موفيت و كاسبي" إليهوهذه النتيجية ال تتفق مع ما توصلت 

اس ضبط النفس، األطفال الذين سجلوا عالمات منخفضة على مقي أنوالتي وجدت فيها  أللف طفل من نيوزيالند،
لإلحباط، وأقل مثابرة في تحقيق األهداف، وأكثر صعوبة في التركيز على المادة الدراسية عندما  كانوا أقل احتماالً 

 مندفعين، يتصرفون قبل أن يفكروا، حيث كانوا ،عن الحد هم كان زائداً كما أن انفعال.  وصلوا سن الثانية والثالثين
لديهم مشاكل في التنفس، و  ، وأقل راحة وأقل يقظة،(عدم الصبرضيق الصدر و ) وعندهم صعوبة في انتظار الدور
 ، وضغط الدم المرتفع المرتفع الكوليسترولو  وتضخم في الحجم مع الوزن الزائد وأمراض باطنية، وأمراض جنسية،

 .وضعف في التفكير على المدى البعيد
 

 :اتـــالتوصي
والمسؤولين في وزارة التربية والتعليم  ،حثة الدارسين اآلخرينتوصي البا ،نتائج الدراسة مع انسجاما   

 :يأتيوالمعلمين بما  ،وواضعي المناهجوالجامعات، 
 

 ضبط عملية تعلمهمن  قدراً  بطريقة توفر للطالبتهيئة البيئة التعليمية وتصميمها ضرورة  -
 .بها والتحكم

 عملية تعلمه وضبطهابتحكم ال فيأن تصمم المواد الدراسية بطريقة تساعد الطالب  ضرور -
 .للجامعة المفتوحة الكتب المقررةفي  هو الحالكما 

تعطي  بحيث حديثة ستخدام استراتيجيات تعليميةاتدريب المعلمين على كيفية ضروة  -
، وتحمل مسؤولية عملية تعلمه تعليم نفسه بنفسه، وضبطمن المسؤولية في  الطالب قدراً 

 .نجاحه أو فشله

الب منذ الصغر على ضبط عملية تعلمه بنفسه وتوجيهها الوجهة ضرورة تدريب الط -
المسؤول عن نجاحه أو فشله، وليس المعلم أو الحظ أو هو أنه وتربيته على  ،الصحيحة
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منفتح على ثقافة تقني في عصر نعيش وخاصة ونحن  أو أي شخص آخر، الصدفة
مما  كبيرـ بشكل  اوضارهـ مفيدها  .بوساطة اإلنترنت نتنشر فيه المعلومات اآلخر

 .يستدعي الضبط الذاتي

ضرورة زيادة مدة التدريب على االنضباط الذاتي في التعلم في دراسات مستقبلية الحقة،  -
 . الدراسةفي أثناء  حدث أثره في نفس الطالب، ومن ثم ممارستهي بحيث

 .ويةمن طلبة المدارس األساسية والثان عيناتإجراء دراسات مستقبلية مشابهة تتناول  -
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