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 مستخلص البحث

 ٌهدؾ البحث الحالً إلى تنمٌة الصمود النفسً لدى طالبات الجامعة من خبلل بعض استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا.أهداؾ البحث: 

ألسمرٌة، لٌبٌا، تم ( طالبة بقسم معلمة فصل من طالبات كلٌة التربٌة، الجامعة ا36: تكونت عٌنة البحث الحالً من )عٌنة البحث

 ( مجموعة ضابطة.06( مجموعة تجرٌبٌة، )06تقسٌمهن إلى مجموعتٌن )

 أدوات الدراسة:

 ( تعدٌل الباحثة.1662مقٌاس استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  )إعداد لطفً عبد الباسط إبراهٌم، 

 ( تعدٌل الباحثة.1622مقٌاس الصمود النفسً )إعداد إٌمان مصطفى سرمٌنً، 

 ( تعدٌل الباحثة.2665ستمارة المستوى الثقافً واالجتماعً )إعداد علٌة المنٌب، ا

 برنامج تدرٌبً قائم على بعض استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  لتنمٌة الصمود النفسً )إعداد الباحثة(.

 م المنظم ذاتٌا  فً تنمٌة الصمود النفسً.وقد أشارت نتائج البحث إلى فعالٌة البرنامج التدرٌبً القائم على بعض استراتٌجٌات التعل
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The research objectives: the current research aims to develop the psychological resilience among 

the university female students through some self-regulated learning strategies. 

The research sample: The sample of current research consisted of (60) female students in class-

teacher department from among the female students of University of Asmarya, Libya who were 

divided into two groups: (30) for the experimental group and (30) for the control group. 

The study tools: 

The self-regulated learning strategies scale (Prepared by Lotfi Abdelbaset Ibrahim, 2001), modified 

by the researcher.  

The psychological resilience scale (prepared by Iman Mostafa Sarmini, 2015), modified by the 

researcher. 

The socio-cultural level questionnaire (Prepared by Aleya El Mounib, 1998), modified by the 

researcher.  



A training program based on some self-regulated learning strategies for developing the psychological 

resilience (prepared by the researcher). 

 

 مقدمة البحث:

 لقد شهد علم النفس التربوي فً السنوات األخٌرة تطورات عدٌدة فً مجال التعلٌم والعملٌات التعلٌمٌة ووسائل التعلٌم وطرائق التعلٌم

حٌث نبلحظ من خبلل استقراء اإلطار النظري والدراسات السابقة اهتمام العدٌد من الباحثٌن بدراسة استراتٌجٌات التعلم المنظم 

ذاتٌا ، حٌث تعمل هذه االستراتٌجٌات على توجٌه عملٌات التعلم من خبلل وعً المتعلم باستراتٌجٌات التعلم المعرفٌة المختلفة، 

فٌما بٌنها ومراقبة تلك االستراتٌجٌات وتنظٌم استخدامها فً المهام األكادٌمٌة، كما أنها تمكن المتعلم من توجٌه  والقدرة على االختٌار

 (.1، 1622أفعاله وسلوكٌاته وضبطها بما ٌكفل إبقاء التعلم فعاال  فترة زمنٌة طوٌلة )إبراهٌم السٌد إسماعٌل، 

على أن تعلٌم الطبلب وفق نمط التعلم المنظم ذاتٌا  ومكوناته واستراتٌجٌاته ( Sitzmann, et al, 2011وهذا ما أكدته دراسة )

 ٌكسبهم دافعٌة عالٌة للتعلم، والقدرة على تحدٌد أسباب الفشل واالستفادة من األخطاء فً تعدٌل السلوك الموجه لتحقق الهدؾ.

وأنجح األسالٌب التعلٌمٌة، حٌث إنه ٌنمً قدرة المتعلم  ( أن التعلم المنظم ذاتٌا  من أهم216، 1621وٌإكد )عصام الدسوقً الجبة، 

على االعتماد على ذاته، وٌساعده على إثارة التفكٌر والبحث واالستكشاؾ وحب االستطبلع، وكذلك ٌلعب التعلم المنظم ذاتٌا  دورا  

 .مهما  فً توجٌه األنشطة المعرفٌة وٌساعد فً تحقٌق مستوٌات مرتفعة من التحصٌل األكادٌمً

( على أن التعلم المنظم ذاتٌا  أحد األسالٌب المستخدمة للتؤكد من مدى إتقان 21، 1622وهذا ما أكد علٌه )عصام علً الطٌب، 

تً الطبلب للمعلومات والمعارؾ المقررة علٌهم، وذلك ألن آلٌات التعلم المنظم ذاتٌا  تساعد المتعلمٌن على التمٌٌز الدقٌق بٌن المواد ال

بشكل جٌد والمواد التً ٌتم تعلمها بشكل أقل جودة وبالتالً سوؾ ٌنظمون دراستهم بشكل أكثر فعالٌة، وبما ٌإدي فً ٌتم تعلمها 

 النهاٌة إلى ارتفاع المستوى التحصٌلً لدٌهم، وهو الهدؾ التً تسعى المإسسات التربوٌة إلى تحقٌقه.

فً بعض الدراسات لكن أؼلبها تإكد على أن التعلم المنظم ذاتٌا  ومن خبلل ما تم عرضه من دراسات نجد أن هناك اختبلفات نسبٌة 

 ٌركز على دور المتعلم فً إتمام عملٌة تعلمه.

والتعلم المنظم ذاتٌا  كبنٌة معقدة ٌتؤثر بعدة متؽٌرات، وبالرجوع إلى معظم الدراسات والبحوث السابقة التً تناولت هذا النوع من 

م المنظم ذاتٌا  تحتاج إلى مستوى مرتفع من الصمود النفسً، والذي ٌعتبر من المتؽٌرات النفسٌة التً التعلم نجد أن استراتٌجٌات التعل

 تلعب دورا  فعاال  فً زٌادة تحمل الفرد للضؽوطات بكل أنواعها وخاصة تلك الضؽوطات التً تحدث فً البٌئة التعلٌمٌة.

فسً هو تلك العملٌة الدٌنامٌة التً تإدي إلى التوافق الجٌد، والمواجهة ، ( أن الصمود الن1621كما ذكرت )ورد مختار عبد السمٌع، 

اإلٌجابٌة للشدائد والصدمات واألزمات النفسٌة التً قد ٌواجهها الفرد سواء كانت مشكبلت اجتماعٌة أو كوارث طبٌعٌة، أو حروب 

القدرة على التعافً من التؤثٌرات السلبٌة لهذه دامٌة أو أمراض مزمنة أو مشكبلت أسرٌة وؼٌرها، كما ٌنطوي هذا المفهوم على 

 الشدائد والنكبات وتجاوزها بشكل إٌجابً ومواصلة الحٌاة بفاعلٌة.

وٌعد مفهوم أو مصطلح )الصمود النفسً( من المصطلحات الحدٌثة نسبٌا  فً مجال علم النفس اإلٌجابً، وٌمكن تعرٌفه بؤنه: الدراسة 

لتً تمكن األفراد والمجتمعات من االزدهار، وقد اتسع مجال الصمود النفسً فً العشرٌن سنة األخٌرة العلمٌة لنقاط القوة والفضائل ا

وٌرجع ذلك إلى الحاجة الملحة لدراستها، حٌث ٌمثل الصمود لبنة فً منظومة علم النفس اإلٌجابً، ذلك المنحى الذي ٌعظم القوى 

لقوة التً تسمح لئلنسان أن ٌتجاوز التحدٌات وٌنهض متخطٌا  ما تعرض له من اإلنسانٌة وٌسعى الكتشافها وتنمٌتها، فالصمود هو ا

عثرات لٌحقق النمو والكفاءة، وٌستمد مفهوم الصمود مكانته على الخرٌطة العلمٌة من المشهد االجتماعً، حٌث تحٌط باإلنسان منذ 

هها أو ٌتعاٌش معها أو ٌتجاوزها، وهنا تتكشؾ لنا فاعلٌة نشؤته تحدٌات ال ٌستطٌع تجنبها وال ٌستطٌع التؽلب علٌها، وعلٌه أن ٌواج

 (.26-6، 1622الصمود ودوره المحوري فً بناء الشخصٌة )صفاء ٌوسؾ األعسر، 

( 1626وقد أجرٌت العدٌد من الدراسات التً تناولت الصمود النفسً منها على سبٌل المثال ال الحصر دراسة )سعٌد عبد الحمٌد، 

العبلقة بٌن الصمود النفسً والضؽوط النفسٌة وإدارة الذات كمنبئات للنجاح األكادٌمً، وكذلك دراسة )إٌناس والتً هدفت لمعرفة 

( التً أكدت على وجود عبلقة ارتباطٌة موجبة بٌن الصمود النفسً وأسالٌب مواجهة الضؽوط اإلٌجابٌة، 1621سٌد عبد الحمٌد، 

لتحقق من فاعلٌة برنامج سلوكً فً رفع مستوى الصمود النفسً وتخفٌؾ ( والتً هدفت ل1621ودراسة )معاذ أحمد مقران، 

( التً هدفت إلى معرفة الفروق فً الضؽوط النفسٌة Shilpal, 2015االكتئاب لدى عٌنة من المراهقٌن الٌمنٌٌن، وكذلك دراسة )



دى طلبة الجامعة، دراسة )شٌماء السٌد لدى طلبة الجامعة وطلبة ما قبل الجامعة، حٌث جاءت النتائج بارتفاع الصمود النفسً ل

( والتً هدفت إلى تنمٌة مهارات الذكاء االجتماعً كمدخل لتحسٌن الصمود النفسً حٌث جاءت النتائج بارتفاع 1624الشرقاوي، 

 مستوى الصمود لدى أفراد المجموعة التجرٌبٌة.

فً حدود اطبلع  –ألهمٌة هذا المجال، فإنه ال توجد دراسة  وبناء على ما تقدم وانطبلقا  من التوصٌات واألدبٌات السابقة، ونظرا  

تناولت فاعلٌة برنامج تدرٌبً قائم على استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  لتنمٌة الصمود النفسً لدى  –الباحثة خاصة فً البٌئة اللٌبٌة 

 طالبات الجامعة، ما ٌضفً أهمٌة خاصة على البحث الراهن.

 ا:مشكلة البحث وأسئلته

تواجه العملٌة التعلٌمٌة فً الوقت الحاضر عدة ضؽوط وتحدٌات ومن بٌن هذه الضؽوط التطور الكمً والكٌفً فً المعرفة 

اإلنسانٌة، وٌتصؾ هذا العصر بالسرعة والتعقٌد، كذلك االنفجار السكانً وما ترتب علٌه من انفجار تعلٌمً ٌتمثل فً تلك األعداد 

 بلون على التعلٌم، فضبل  عن بعض المشكبلت االقتصادٌة واالجتماعٌة الناتجة عن هذه التؽٌرات.الهائلة من الطلبة الذٌن ٌق

وقد أكد العدٌد من الباحثٌن على أهمٌة استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  ودورها فً العملٌة التعلٌمٌة، حٌث توجد العدٌد من األدلة 

وجودة النتائج تعتمدان بشكل مباشر على االستعداد والقدرة على التنظٌم الذاتً  الجوهرٌة التً تإكد على أن اإلنجاز األكادٌمً

 للسلوك والعملٌات المعرفٌة والدافعٌة والبٌئٌة بما ٌتناسب مع مطالب الموقؾ التعلٌمً، حٌث ٌجمع التعلم المنظم ذاتٌا  بٌن العدٌد من

 (Zimmerman, 1989p Wolters, 2003العوامل المعرفٌة والدافعٌة. )

ولقد نبعت مشكلة البحث من إحساس الباحثة واستقراء التراث النظري والدراسات السابقة بؤهمٌة وضرورة استراتٌجٌات التعلم 

 المنظم ذاتٌا  لدى طالبات الجامعة، وأهمٌة الصمود النفسً فً خفض درجة الضؽوط والمشكبلت التً تحدث داخل الجامعة.

 محاولة اإلجابة على األسئلة التالٌة: وتتخلص مشكلة البحث الراهنة فً

 ما مدى فاعلٌة برنامج تدرٌبً قائم على بعض استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  لتنمٌة الصمود النفسً لدى طالبات الجامعة؟

 ذاتٌا ؟ البعدي( للمجموعة التجرٌبٌة على مقٌاس استراتٌجٌات التعلم المنظم –هل توجد فروق بٌن درجات القٌاسٌن )القبلً 

 البعدي( للمجموعة التجرٌبٌة على مقٌاس الصمود النفسً؟ –هل توجد فروق بٌن درجات القٌاسٌن )القبلً 

 التتبعً( للمجموعة التجرٌبٌة على مقٌاس استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا ؟ –هل توجد فروق بٌن درجات القٌاسٌن )البعدي 

الضابطة( فً القٌاس البعدي على مقٌاس استراتٌجٌات التعلم المنظم  –)التجرٌبٌة هل توجد فروق فً الدرجات بٌن المجموعتٌن 

 ذاتٌا ؟

 الضابطة( فً القٌاس البعدي على مقٌاس الصمود النفسً؟ –هل توجد فروق فً الدرجات بٌن المجموعتٌن )التجرٌبٌة 

 على مقٌاس الصمود النفسً؟التتبعً( للمجموعة التجرٌبٌة  –هل توجد فروق بٌن درجات القٌاسٌن )البعدي 

 أهداؾ البحث:

 تهدؾ الدراسة الحالٌة إلى:

 التعرؾ على استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  لدى طالبات السنة الثالثة بقسم معلمة فصل بكلٌة التربٌة بالجامعة األسمرٌة.

 بٌة بالجامعة األسمرٌة.التعرؾ على الصمود النفسً لدى طالبات السنة الثالثة بقسم معلمة فصل بكلٌة التر

 بناء برنامج تدرٌبً قائم على بعض استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  ٌعمل على تنمٌة الصمود النفسً.

الكشؾ عن مدى فعالٌة برنامج تدرٌبً قائم على بعض استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  لتنمٌة الصمود النفسً لدى طالبات السنة 

 صل بكلٌة التربٌة بالجامعة األسمرٌة.الثالثة بقسم معلمة ف

 أهمٌة البحث:



 تتمثل أهمٌة البحث لحالً فً جانبٌن أحدهما نظري واآلخر تطبٌقً وذلك على النحو التالً:

 أ( األهمٌة النظرٌة:

 ٌتناول البحث الراهن استراتٌجٌات مهمة قد تسهم فً تنمٌة الصمود النفسً لدى طالبات الجامعة.

محلٌة والعربٌة بهذا البحث لٌكون مرجعا  للباحثٌن المهتمٌن بدراسات استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  والصمود تزوٌد المكتبة ال

 النفسً لدى طلبة الجامعات بصفة عامة.

على بعض  والتً تتناول برنامجا  تدرٌبٌا  قائما   –فً حدود اطبلع الباحثة  –ٌعد هذا البحث من الدراسات الحدٌثة فً المجتمع اللٌبً 

 استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا لتنمٌة الصمود النفسً لدى طالبات الجامعة.

 ب( األهمٌة التطبٌقٌة:

 تكمن األهمٌة التطبٌقٌة فٌما ٌلً:

 االستفادة من البرنامج التدرٌبً المعد فً البحث الحالً وتطبٌقه على نطاق واسع داخل الجامعات اللٌبٌة.

لدى طالبات الجامعة وذلك من خبلل استخدام استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  بشكل واقعً، باعتبار أن هذه تنمٌة الصمود النفسً 

 المرحلة مرحلة انتقالٌة فً حٌاة الطالبة الجامعٌة. وٌمكن االستفادة منها فً دراسات مستقبلٌة.

ستراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  داخل الجامعات اللٌبٌة، وتكون قد تسهم نتائج هذا البحث فً زٌادة الفهم والوعً بمدى أهمٌة استخدام ا

 هذه النتائج نقطة انطبلق جدٌدة إلجراء الباحثٌن مزٌد من الدراسات حول هذا الموضوع فً مراحل تعلٌمٌة أخرى.

 مصطلحات البحث:

 استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا : 

بؤنها هً بنٌة متعددة األوجه تشمل مكونات معرفٌة وما وراء معرفٌة ودافعٌة، ( 164، 2663عرفها )لطفً عبد الباسط إبراهٌم، 

 ومن ثم فالمتعلم المنظم ذاتٌا  ٌخطط وٌنظم وٌراقب وٌقوم الذات أثناء عملٌة التعلم.

جل تحقٌق تعلم أفضل بؤنها: أفعال وطرق وسلوكٌات ٌقوم بها األفراد من أ إجرائٌا  وتعرؾ الباحثة استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  

فً حٌاتهم الٌومٌة، وتتحدد استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  )الذات الدراسٌة، المراجعة المنتظمة للدروس، التخطٌط المسبق، انتقاء 

ت المقررة، الحلول المناسبة، طلب العون أو المساعدة، مراقبة األداء، طرٌقة التذكر، الدافعٌة التلقائٌة، التحضٌر المسبق للموضوعا

تسجٌل وتنظٌم المعلومات، البحث عن المعلومات، الضبط البٌئً، الوعً المعرفً، التصحٌح الذاتً( من خبلل الدرجة التً تحصل 

 علٌها الطالبات فً مقٌاس استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  فً الدراسة الحالٌة.

 الصمود النفسً:

تجابات الفرد إزاء مثٌرات المشقة الصادمة التً تتصؾ بالتعاطؾ، والتواصل، ( اس22، 1621عرفته )إٌمان مصطفى سرمٌنً، 

 والتقبل بما ٌساعده على حل المشكبلت بمرونة وكفاءة مع القدرة على التعافً.

را  بؤنه: مجموعة الخصائص والسمات الشخصٌة الموجودة فً الفرد والتً بدورها تجعله قاد إجرائٌا  وتعرؾ الباحثة الصمود النفسً 

على الحفاظ على األهل واإلٌمان والمرونة فً اتخاذ القرارات والقدرة على حل المشكبلت مع وجود معوقات تهدد تحقٌق الهدؾ 

)الكفاءة الشخصٌة، حل المشكبلت، المرونة، إدارة العواطؾ، التفاإل، عبلقات اجتماعٌة، اإلٌمان(، وٌتحدد الصمود النفسً من 

 ٌها الطالبات فً مقٌاس الصمود النفسً فً الدراسة الحالٌة.خبلل الدرجة التً تحصل عل

 ( الطالبة الجامعٌة:1

: هن الطالبات البلتً ٌنضمون إلى مرحلة التعلٌم الجامعً بتخصصاته اإلنسانٌة والتطبٌقٌة إجرائٌا  تعرؾ الباحثة الطالبة الجامعٌة 

 ( من العمر.12-16بٌن ) والتً تبدأ بعد انتهاء مرحلة التعلٌم الثانوي والتً تمتد ما

 اإلطار النظري للبحث:



 Self – Organized Learningالمحور األول: التعلم المنظم ذاتٌا : 

( التعلم المنظم ذاتٌا  بؤنه اكتساب الفرد الستراتٌجٌات التعلم التالٌة: Pentrich, et al, 1994, 39ٌعرؾ بٌنترٌش وآخرون )

 ، وإدارة الجهد، والكفاءة الذاتٌة.المراقبة، الضبط، واستخدام التفاصٌل

( التعلم المنظم ذاتٌا : بؤنه قدرة الفرد على التنظٌم أو الضبط الذاتً لسلوكه فً عبلقته 032، 2663وٌعرؾ )فتحً مصطفى الزٌات، 

بصورة متبادلة بالمتؽٌرات البٌئٌة المتدخل فً الموقؾ، وبمعنى آخر تكٌٌؾ سلوكه وبنائه المعرفً وعملٌاته المعرفٌة البٌئٌة 

 ومتفاعلة.

( بؤنه: بنٌة متعددة األوجه تشمل مكونات معفٌة وما وراء معرفٌة ودافعٌة ومن ثم 164، 2663وعرفه )لطفً عبد الباسط إبراهٌم، 

 فالمتعلم المنظم ذاتٌا  ٌخطط وٌنظم وٌراقب وٌقّوم الذات أثناء عملٌة التعلم.

التعلم المنظم ذاتٌا  بؤنه: عملٌة ٌقوم بها التلمٌذ بنفسه حٌث ٌتعلم كٌؾ ٌستفٌد  ( فٌصؾZimmerman, B, 2000, 13أما زٌمرمان )

مما لدٌه من قدرات وإمكانات وٌحولها إلى مهارات أكادٌمٌة ٌنتج منها أفكارا  جدٌدة وانفعاالت معبرة وسلوكٌات عملٌة نابعة منه 

 ً ٌقوم بها.تسعى إلى تحقٌق أهدافه التً ٌحددها من وراء عملٌة التعلم الت

 مكونات التعلم المنظم ذاتٌا :

 ٌرى ٌانج أن التعلم المنظم ذاتٌا  ٌشتمل على ثبلثة مكونات هً:

 ( المكون المعرفً:2

وٌتضمن استخدام االستراتٌجٌات المعرفٌة وما وراء المعرفٌة، وتتمثل االستراتٌجٌات المعرفٌة فً التسمٌع )تردٌد المعلومات(، 

علومات الجدٌدة عن طرٌق ربطها بالمعرفة السابقة(، والتنظٌم )بناء ارتباطات بٌن المعلومات(، وتلك واإلسهاب )تخزٌن الم

االستراتٌجٌات تساعد المتعلم فً تجهٌز واسترجاع المعلومات، وتتمثل استراتٌجٌات ما وراء المعرفٌة فً: التخطٌط )وضع الهدؾ(، 

 االستراتٌجٌات )تعدٌل معدل القراءة وفقا  لصعوبة ما ٌقرأ(. والمراقبة )تقٌٌم الفهم أثناء القراءة(، وتنظٌم

 ( المكون الدافعً:1

وٌركز على األسباب التً تجعل المتعلمٌن ٌقبلون على استخدام استراتٌجٌات التعلم طوعا  من تلقاء أنفسهم، ومكون الدافعٌة هنا ٌتمثل 

كون لدى المتعلمٌن توجهات أهداؾ لئلتقان ٌكون تركٌزهم المبدئً على فً توجهات األهداؾ وفاعلٌة الذات وقٌمة اإلنجاز، فعندما ٌ

تعلم المادة من أجل التعلم فً حد ذاته، كما تإدي فاعلٌة الذات دورا  مهما  فً تحدٌد مقدار الجهد المبذول واإلصرار على اإلنجاز 

لم، وذلك لعدم وضوح قٌمة اإلنجاز لدٌهم التً تتضمن وبالرؼم من أن الطبلب قد ٌعتقدون أنهم فعالون، ولكنهم قد ال ٌهتمون بالتع

 تصورات الطبلب عن أهمٌة وفائدة التعلم.

 ( المكون السلوكً:0

وٌتعلق بمسئولٌة المتعلمٌن عن توجٌه وضبط وتنظٌم نشاطاتهم الخاصة أو تصرفاتهم إلبقاء التعلم فعاال فترة زمنٌة طوٌلة، وهذا 

ة الوقت وطلب المساعدة، حٌث ٌجب على المتعلمٌن التؽلب على اإلؼراءات مثل )اللهو مع المكون ٌتمثل فً ضبط السلوك وإدار

 ,Yangاألصدقاء( وذلك بهدؾ مواصلة التعلم، باإلضافة إلى طلب المساعدة من المعلمٌن واألقران عندما تكون المهمة صعبة. )

2005, 163-164) 

 استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا :

الباحثٌن على أهمٌة استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  ودورها فً العملٌة التعلٌمٌة، وقد تعددت المفاهٌم التً ٌدور أكد العدٌد من 

حولها تعرٌؾ استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  حٌث ٌعرفها لطفً عبد الباسط على أنها: مقدرة الفرد على االستخدام الناجح للمكونات 

رفٌة والدافعٌة فً حل المهام األكادٌمٌة، وتشتمل على المكونات الفرعٌة التً تظهر فً عدد من المعرفٌة وما وراء المع

 االستراتٌجٌات الصرٌحة والضمنٌة.

( االستراتٌجٌات بؤنها عبارة عن الدرجة التً ٌكون علٌها الطبلب أكثر معرفة ودافعٌة وٌتصفون بنظام نشط Banaduraوٌعرؾ )

 لخاصة.فً عملٌاتهم التعلٌمٌة ا



( بؤنها: عبارة عن خطط منظمة ٌستخدمها المتعلمون لمساعدتهم على معالجة متطلبات 254، 1660أما )عماد أحمد علً، 

 المعلومات التً تتضمنها مهام التعلم المعقدة.

المتكاملة والتً  ( أن استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  عبارة عن مجموعة من الخطوات25، 1663وتشٌر )عبٌر إبراهٌم عابدٌن، 

 تشمل اإلجراءات المحددة والمنظمة التً ٌمارسها وٌتدرب علٌها المتعلم بوعً كوسٌلة لوصوله إلى تحقٌق أهدافه.

 تصنٌؾ استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا :

ه االستراتٌجٌات تإثر فً سرعة ٌعد اختٌار استراتٌجٌات التعلم من الجوانب المهمة فً عملٌة التعلم المنظم ذاتٌا ، كما أن استخدام هذ

نجاح المتعلم، لذلك فهناك عدة محاوالت لتصنٌؾ استراتٌجٌات التعلم التً ٌستخدمها الطبلب فً عملٌة تعلمهم، ولقد صنفها )ربٌع 

 ( إلى:45-42، 1663رشوان، 

من أجل تتابع وتزامن واستكمال : وٌشٌر إلى قٌام المتعلم بوضع أهداؾ تعلٌمٌة والتخطٌط ( تحدٌد الهدؾ والتخطٌط لتحقٌقه2

 األنشطة المرتبطة بتلك األهداؾ.

: وٌشٌر إلى الجهود التً ٌبذلها المتعلم من أجل تنظٌم بٌئة التعلم لجعل تعلمه أكثر ٌسرا  وسهولة، وهذا ٌتضمن تنظٌم ( مكافؤة الذات1

 بٌئة التعلم المادٌة وؼٌر المادٌة.

تً ٌبذلها المتعلم من أجل تنظٌم بٌئة التعلم لجعل تعلمه أكثر ٌسرا  وسهولة، وهذا ٌتضمن : وٌشٌر إلى الجهود ال( الضبط البٌئ0ً

 تنظٌم بٌئة التعلم المادٌة وؼٌر المادٌة.

 : وٌشٌر إلى قٌام المتعلم بإعادة ترتٌب صرٌح أو ضمنً لمعلومات المواد التعلٌمٌة حتى ٌسهل تعلمها.( التنظٌم والتحوٌل1

: وٌشٌر إلى الجهود التً ٌبذلها المتعلم من أجل تذكر المعلومات وذلك من خبلل ممارسات صرٌحة ار( التسمٌع واالستظه2

 وضمنٌة.

: وٌشٌر إلى الجهود التً ٌبذلها المتعلم لتؤمٌن حصوله على المعلمات المرتبطة بالمهمة من المصادر ( البحث عن المعلومات3

 المختلفة ؼٌر االجتماعٌة.

 شٌر إلى الجهود التً ٌبذلها المتعلم لطلب العون من األقران والمعلمٌن واآلباء.: وت( طلب المساعدة4

 : وٌشٌر إلى الجهود التً ٌبذلها المتعلم من أجل تسجٌل األحداث والنتائج.( االحتفاظ بالسجبلت والمراقبة5

 رات والمبلحظات والكتب واالختبارات.: وتشٌر إلى الجهود التً ٌبذلها المتعلم من أجل إعادة قراءة المذك( مراجعة السجبلت6

 : وٌشٌر إلى قٌام المتعلم بتحدٌد جودة ما ٌقوم به من أعمال ومدى تقدمه نحو الهدؾ.( التقٌٌم الذات26ً

 : وٌشٌر إلى قٌام المتعلم بتخٌل المكافؤة على النجاح أو العقاب على الفشل.( العواقب الذاتٌة22

 ( استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  إلى ثبلث استراتٌجٌات:Pintrich, et alكما صنؾ بنترنتش وآخرون )

 أوال : استراتٌجٌات معرفٌة:

ٌستخدمها المتعلمون لتعلم وتذكر المحتوى الدراسً، وتحفٌز المشاركة المعرفٌة النشطة فً التعلم وتشتمل على استراتٌجٌات 

 االسترجاع والتوسٌع والتنظٌم والتفكٌر الناقد.

 استراتٌجٌات ما وراء معرفٌة:ثانٌا : 

 وٌستخدمها المتعلمون للتخطٌط ووضع األهداؾ والمراقبة والتقوٌم.

 ثالثا : استراتٌجٌات إدارة المصادر:



وٌستطٌع بواسطتها المتعلمون إدارة ومراقبة جهودهم عند أدائهم للمهام األكادٌمٌة داخل الصفوؾ الدراسٌة، وتشتمل على إدارة 

 اسة، تنظٌم الجهد وطلب المساعدة. الوقت وبٌئة الدر

 (236، 2653)نفس المرجع السابق، 

وهناك تصنٌؾ آخر الستراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  حٌث صنفت إلى ستة أنواع ٌطلق على ثبلث استراتٌجٌات منها 

 )االستراتٌجٌات المباشرة( والثبلث األخرى )االستراتٌجٌات ؼٌر المباشرة(.

 م المباشرة هً:واستراتٌجٌات التعل

 استراتٌجٌة الذاكرة: والتً تساعد على تذكر واسترجاع المعلومات.

 االستراتٌجٌات المعرفٌة: والتً تساعد على فهم اللؽة وتحصٌلها.

 استراتٌجٌات التعوٌض: وتلك االستراتٌجٌات تدعم االستخدام اللؽوي عندما تحدث فجوات معرفٌة.

 ً تلك االستراتٌجٌات التً ترتبط بإدارة عملٌة التعلم وهً كالتالً:أما االستراتٌجٌات ؼٌر المباشرة فه

 االستراتٌجٌات ما وراء المعرفٌة: وتساعد على إحداث التنسٌق بٌن مختلؾ عملٌات التعلم.

 االستراتٌجٌات المإثرة: وهً تلك التً تساعد فً تنظٌم المشاعر.

تً تساعد المتعلم على اكتساب المعرفة من اآلخرٌن. )محمود سالم، أمل االستراتٌجٌات االجتماعٌة: وهً تلك االستراتٌجٌات ال

 (164-163، 1666زكً، 

 Psychological Resilienceالمحور الثانً: الصمود النفسً: 

( الصمود بؤنه: مجموعة من السمات اإلٌجابٌة فً الشخصٌة، والتً تساعد الفرد على مقاومة 16، 1660تعرؾ )عزة صدٌق، 

ناحٌة، واستخدام األسالٌب األكثر فاعلٌة عند مواجهة الضؽوط من ناحٌة أخرى، فؤصحاب الشخصٌة الصامدة هم  الضؽوط من

هإالء األفراد الذٌن ٌتعرضون لدرجة عالٌة من الضؽوط، وال ٌظهرون ما ٌشٌر إلى التؤثر بها، ألنهم أكثر قدرة على التكٌؾ معها، 

 كز على المشكلة.وٌستخدمون استراتٌجٌات المواجهة التً تر

( فٌرون أن الصمود النفسً: تلك السمة التً تكشؾ عن نفسها فً مدى السهولة أو 26، 1666أما )أشرؾ عطٌة وعصام العقاد، 

 الصعوبة التً ٌلقاها الشخص فً إحداث تؽٌرات فً مجرى سلوكه فً االتجاه المناسب والوقت المناسب.

من مصادر الذات لمقاومة اآلثار السلبٌة لضؽوط الحٌاة، والتحقق من آثارها على وتعرؾ الباحثة الصمود النفسً بؤنه: مصدر 

 الصحة النفسٌة والجسمٌة.

 وتبلحظ الباحثة من خبلل عرض التعرٌفات السابقة للصمود النفسً أن معظم التعرٌفات متفقة فً أن:

لها وهذا ٌدل على قوة الفرد النفسٌة التً تزداد بازدٌاد الصمود النفسً هو قدرة الفرد على التكٌؾ مع ضؽوط الحٌاة وإٌجاد الحلول 

 خبرات الفرد الخاصة حول مواقؾ المحن التً ٌتعرض إلٌها.

 أنواع الصمود النفسً:

 هناك ثبلثة أنواع للصمود النفسً تختلؾ حسب نوع الصدمة أو قوة وشدة عوامل الخطر هً:

ذا النوع تحقٌق نتائج إٌجابٌة على الرؼم من وجود عوامل مخاطرة متعددة، : ٌسمى )التؽلب على الصعوبات( وٌتضمن هالنوع األول

 وركزت دراسة هذا النوع من الصمود على تحدٌد عوامل الوقاٌة التً تتنبؤ بالنتائج اإلٌجابٌة لدى الفرد.

سن مبكرة، الصراعات األسرٌة، : ٌركز على قدرة الفرد على التعامل مع أحداث البٌئة الضاؼطة مثل )فقد الوالدٌن فً النوع الثانً

 Sustained Competenceمرض أحد الوالدٌن، الفقر الشدٌد( هذا النوع من الصمود ٌسمى )الكفاءة الدائمة تحت الضؽط( 

under stress .وٌعرؾ بؤنه جهود الطفل التً تتضمن كبل  من أفكاره وأفعاله للحفاظ على توازنه فً ظروؾ بٌئٌة صعبة 



وٌشٌر إلى أن األفراد ٌعملون بشكل جٌد بعد التعرض  Recovery from Traumaٌسمى )التعافً من الصدمة( : والنوع الثالث

للصدمات الشدٌدة والمزمنة أو المتكررة، مثل إساءة المعاملة أو العنؾ أو التعرض للحروب أو العٌش بالمستعمرات أو التعرض 

 (.20، 1620ه، لكوارث طبٌعٌة مثل الزالزل واألعاصٌر )منال محمد ط

 النظرٌات المفسرة للصمود النفسً:

 ( النظرٌة الوجودٌة:2

من األفكار التً تإكد علٌها الوجودٌة هً فكرة )الوحدة ؼٌر قابلة للتفكك( وهً ما ٌطلق علٌها الوجودٌون مصطلح )الوجود فً 

 العالم(.

الكثٌر من الدراسات التً تناولت موضوع "الصمود  وتتفق النظرٌات الوجودٌة على مجموعة من األسس الفلسفٌة استندت إلٌها

النفسً" واتفقت هذه النظرٌات على أن اإلنسان ٌسعى دائما  للبحث عن وجوده فً الحٌاة، وأن بٌئته االجتماعٌة واالقتصادٌة 

 والسٌاسٌة فً تؽٌر مستمر، لذا تركز هذه النظرٌات على تحلٌل وجود الفرد فً عالم معقد.

الوجودٌة تعنً "محاوالت" الشخص لٌسح بوجوده من خبلل إٌجاد معنى لهذا الوجود، ثم ٌتولى أعماله الخاصة  وٌرى فرانكل أن

كلما حاول أن ٌعٌش طبقا  لقٌمه ومبادئه، وعلى ضوء ذلك ترى هذه النظرٌة أن األفراد قادرون على مواجهة الظروؾ الصعبة 

لمصلحتهم، فالبشر هم وحدهم القادرون على اختٌار سلوكهم فً أي وقت، وتحوٌل حوادث الحٌاة المجهدة إلى احتماالت وفروض 

وطبقا  لهذا فإن الفرد الذي ٌحتمل درجة عالٌة من الضؽوط دون أن ٌصاب بالمرض فإن له بناء للشخصٌة ٌختلؾ عن الفرد الذي 

 ٌمرض عند تعرضه لنفس الدرجة من الضؽوط.

جودٌة ٌمكن تفسٌره على أنه تحمل مسئولٌة الفعل والقرار الحر باعتماد العقل عن طرٌق إذن مفهوم الصمود النفسً طبقا  للنظرٌة الو

 (.2، 1666تحمل األحداث الضاؼطة ومواجهتها من خبلل وجود هدؾ للحٌاة )حازم منصور، 

 

 

 ( نظرٌة رتشاردسون:1

ٌاؼة المفاهٌم للصمود بؤنه القوة التً ومن أوائل النرٌات لتفسٌر عملٌة الصمود النفسً هً نظرٌة "رتشاردسون" الذي وضع ص

توجد داخل كل فرد والتً تدفعه إلى تحقٌق الذات واإلٌثار والحكمة، وأن ٌكون على تناؼم تام مع المصدر الروحً للقوة، وٌكمن 

)الجسم والعقل الفرض األساسً لهذه النظرٌة فً فكرة التوازن البٌولوجً النفسً الروحً )التوازن( وهو الذي ٌسمح لنا بالتكٌؾ 

والروح( مع ظروؾ الحٌاة الحالٌة، حٌث تإثر الضؽوط النفسٌة واألحداث البؽٌضة وأحداث الحٌاة األخرى المتوقعة وؼٌر المتوقعة 

أو متطلبات الحٌاة العاجلة فً قدرتنا على التكٌؾ ومواجهة مثل هذه األحداث فً الحٌاة وتتؤثر بصفات الصمود وإعادة التكامل مع 

 السابق والتفاعل بٌن الضؽوط النفسٌة الٌومٌة والعوامل الوقائٌة، وتإدي عملٌة إعادة التكامل بالفرد إلى أربع نتائج منها: الصمود

 إعادة تكامل الصمود، حٌث ٌإدي التكٌؾ إلى مستوى أعلى من التوازن.

 العودة إلى توزن جهد ٌبذل لتجاوز التمزق.

 للتوازن.الشفاء مع الفقد مما ٌرسخ مستوى أدنى 

حالة مختلفة وظٌفٌا ، حٌث االستراتٌجٌات سٌئة التكٌؾ )السلوكٌات المدمرة للذات( تستخدم لمواجهة الضؽوط النفسٌة، ومن ثم ٌمكن 

 (Richardson, 2002, 309اعتبار أن الصمود ٌتجه نحو قدرات المواجهة الناجحة. )

 دراسات سابقة:

 المنظم ذاتٌا  مع بعض المتؽٌرات: أوال : دراسات تناولت استراتٌجٌات التعلم

 (:1622دراسة مٌمونة بنت سلٌمان بن محمد الجناحً )



فاعلٌة برنامج تدرٌبً فً تنمٌة بعض استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  وأثره على مهارات اتخاذ القرار لدى طالبات كلٌة التربٌة، 

 جامعة القصٌم.

ٌة برنامج تدرٌبً لتنمٌة بعض استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  وأثره على مهارات اتخاذ هدفت الدراسة الحالٌة إلى التحقق من فاعل

( طالبة من المستوى األول بقسم التربٌة الخاصة، 16القرار لدى طالبات كلٌة التربٌة بجامعة القصٌم، وتكونت عٌنة الدراسة من )

 كمجموعة تجرٌبٌة. وقامت الباحثة بتطبٌق األدوات التالٌة:( طالبة 26( طالبة كمجموعة ضابطة و)12وقسمت العٌنة إلى )

 مقٌاس استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  )إعداد الباحثة(.

 (.1620مقٌاس مهارات اتخاذ القرار )إعداد جمعة، 

 (.2661اختبار الذكاء للكبار والصؽار )إعداد األنصار، 

 تعلم المنظم ذاتٌا  )إعداد الباحثة(.البرنامج التدرٌبً المقترح لتنمٌة استراتٌجٌات ال

( جلسة تدرٌبٌة، وأسفرت النتائج عن فعالٌة البرنامج القائم على استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  فً تنمٌة 22وطبق البرنامج بواقع )

 مهارات حل المشكبلت.

 (:1623دراسة فراس أكرم سلٌم )

الحركٌة واكتساب بعض المهارات األساسٌة للطبلب بالكرة الطائرة. هدفت الدراسة  تؤثٌر أسلوبً التعلم ذاتٌا  فً الوعً بالعملٌات

إلى الكشؾ عن أثر برنامج قائم على التعلم المنظم ذاتٌا ، واألسلوب المتبع فً اكتساب بعض المهارات األساسٌة بالكرة الطائرة. وقد 

ٌا . وقد اشتملت عٌنة الدراسة على مجموعتٌن، إحداهما تجرٌبٌة استخدم الباحث بناء برناج تعلٌمً قائم على التعلم المنظم ذات

( طالبا  لكل مجموعة، حٌث درست المجموعة التجرٌبٌة وفق نمط التعلم المنظم ذاتٌا ، والمجموعة 16واألخرى ضابطة بواقع )

موعة التجرٌبٌة التً درست وفق الضابطة وفق األسلوب المتبع من قبل المدرس. وبعد تطبٌق البرنامج أظهرت النتائج تفوق المج

 استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا .

 (:1623دراسة حسن محمد حوٌل خلٌفة )

هدفت الدراسة إلى معرفة فاعلٌة برنامج قائم على بعض استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  فً تنمٌة مهارات الرسم الفنً، ولتحقٌق 

مدا  على استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  فً بعض موضوعات الرسم الفنً لطبلب الصؾ أهدفا الدراسة أعد برنامجا  تعلٌمٌا  معت

األول ثانوي وتم تقسٌمهم إلى مجموعتٌن تجرٌبٌة وضابطة. وقد أسفرت النتائج إلى تفوق طبلب المجموعة التجرٌبٌة على طبلب 

 ق البعدي.( فً التطب6062ٌالمجموعة الضابطة بفروق دالة إحصائٌا  عند مستوى )

 ثانٌا : دراسات تناولت الصمود النفسً:

 (:1620دراسة هٌام صابر شاهٌن )

هدفت الدراسة إلى الكشؾ عن الفروق بٌن الذكور واإلناث من المراهقٌن ضعاؾ السمع فً الصمود النفسً وتنمٌة الصمود النفسً 

 06من الذكور( و) 06عٌنة تشخٌصٌة ) –عٌنتٌن فرعٌتٌن لدٌهم من خبلل تنمٌة كل من األمل والتفاإل، وقد تضمنت عٌنة الدراسة 

من اإلناث( قدم  2من الذكور( و) 2( عاما  وعٌنة تجرٌبٌة )25-21من اإلناث( من المراهقٌن ضعاؾ السمع، متوسط أعمارهم )

ق دالة إحصائٌا  بٌن الذكور إلٌهم البرنامج اإلنمائً لتنمٌة األمل والتفاإل )تعرٌب الباحثة(، أسفرت النتائج عن أنه ال توجد فرو

واإلناث على مقٌاس الصمود النفسً، توجد فروق دالة إحصائٌا  بٌن القٌاسٌن القبلً والبعدي للعٌنة التجرٌبٌة على مقاٌٌس )األمل 

ة على مقاٌٌس والتفاإل، الصمود النفسً( تجاه القٌاس البعدي وأخٌرا  ال توجد فروق بٌن القٌاسٌن البعدي والتتبعً للعٌنة التجرٌبٌ

 الدراسة.

 (:1621دراسة ورد محمد مختار عبد السمٌع )

هدفت الدراسة إلى الكشؾ عن العبلقة بٌن الصمود النفسً والرضا عن الحٌاة لدى عٌنة من طالبات الجامعة، وكذلك الكشؾ عن 

مود النفسً بالمستوى االجتماعً عبلقة الصمود النفسً باألداء األكادٌمً لدى طالبات الجامعة، وكذلك الكشؾ عن عبلقة الص

والثقافً لؤلسرة، استخدمت الباحثة مقٌاس الصمود النفسً لدى طالبات الجامعة من إعداد الباحثة، ومقٌاس الرضا عن الحٌاة من 



 (، األداء األكادٌم2663ً(، واستمارة المستوى االجتماعً والثقافً من إعداد مجدي ماهر)2663إعداد مجدي محمد الدسوقً )

( طالبة من طالبات الفرقة الثانٌة والثالثة بكلٌة 126وٌقاس بدرجات النجاح فً نهاٌة العام الدراسً، وتكونت عٌنة الدراسة من )

( سنة، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود عبلقة ارتباطٌة موجبة 12-25البنات، جامعة عٌن شمس، وتراوحت أعمارهن ما بٌن )

عن الحٌاة لدى طالبات الجامعة، وكذلك وجود عبلقة ارتباطٌة موجبة بٌن الصمود النفسً واألداء  بٌن الصمود النفسً والرضا

األكادٌمً لدى طالبات الجامعة، وكذلك وجود عبلقة ارتباطٌة موجبة بٌن الصمود النفسً والمستوى االجتماعً والثقافً لدى 

 طالبات الجامعة.

 (:1621دراسة إٌمان السعٌد إبراهٌم عطا جمٌل )

هدفت الدراسة إلى خفض هرمون الكورتٌزول لدى طالبات الجامعة من خبلل تنمٌة مجموعة من مهارات الذكاء الروحً والصمود 

( طالبة من طالبات الجامعة بكلٌة البنات، جامعة عٌن شمس تراوحت أعمارهن بٌن 52النفسً، وقد اختارت الباحثة عٌنة عددها )

رفة فعالٌة البرنامج اإلرشادي، استخدمت الباحثة مقٌاس الذكاء الروحً والصمود النفسً من إعداد ( عاما ، وذلك بهدؾ مع26-16)

الباحثة، وقائمة المستوى االجتماعً واالقتصادي )رزان كردي(، وبرنامج إرشادي لتنمٌة الذكاء الروحً والصمود النفسً لخفض 

 الٌة البرنامج المستخدم.الكورتٌزول من إعداد الباحثة، وقد أسفرت النتائج عن فع

 تعقٌب على الدراسات السابقة:

برنامج  –بالرؼم من دراسة متؽٌرات البحث الحالً فً البحوث العربٌة واألجنبٌة لكن ال توجد دراسة تجمع بٌن متؽٌرات البحث 

 فً حدود اطبلع الباحثة. –معة تدرٌبً قائم على بعض استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  لتنمٌة الصمود النفسً لدى طالبات الجا

وهذا ٌخدم البحث الحالً فً كونه ٌتناول  –فً حدود اطبلع الباحثة  –ال توجد دراسة محلٌة )لٌبٌة( تناولت متؽٌرات البحث الحالً 

 متؽٌرات جدٌدة فً البٌئة اللٌبٌة.

 فروض الدراسة:

 لة الدراسة وأسئلتها ٌمكن صٌاؼة الفروض على النحو التالً:اعتمادا  على نتائج الدراسات السابقة والوقوؾ على األهداؾ ومشك

تختلؾ متوسطات درجات المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاسٌن القبلً والبعدي على مقٌاس استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  لدى طالبات 

 الجامعة وذلك لصالح القٌاس البعدي.

لقٌاس البعدي على مقٌاس استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  لدى طالبات تختلؾ متوسطات المجموعة التجرٌبٌة والضابطة فً ا

 الجامعة، وذلك لصالح طالبات المجموعة التجرٌبٌة.

 ال تختلؾ متوسطات المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاسٌن البعدي والتتبعً على مقٌاس التعلم المنظم ذاتٌا  لدى طالبات الجامعة.

رٌبٌة فً القٌاسٌن القبلً والبعدي على مقٌاس الصمود النفسً لدى طالبات الجامعة وذلك لصالح تختلؾ متوسطات المجموعة التج

 القٌاس البعدي.

تختلؾ متوسطات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً القٌاس البعدي على مقٌاس الصمود النفسً لدى طالبات الجامعة، وذلك 

 لصالح طالبات المجموعة التجرٌبٌة.

 وسطات المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاسٌن البعدي والتتبعً على مقٌاس الصمود النفسً لدى طالبات الجامعة.ال تختلؾ مت

 منهج البحث:

تم االستعانة بالمنهج التجرٌبً، فالباحث التجرٌبً ال ٌتعامل مع الواقع كما هو بل ٌتدخل فٌه وٌعدله لٌتمكن من معرفة النتائج )سناء 

 (.061، 1666محمد سلٌمان، 

 عٌنة البحث:

اعتمدت الباحثة فً بحثها الراهن على مجموعتٌن من طالبات الجامعة هما: مجموعة استطبلعٌة، مجموعتً الدراسة التجرٌبٌة، 

 حٌث تتوافر فً أفراد المجموعتٌن الشروط التالٌة:



 ( من طالبات السنة الثالثة.10-12تراوحت أعمار الطالبات ما بٌن )

 البحث التجرٌبً لكً ال ٌإثر ذلك على نتائج البحث وٌحقق نتائج موضوعٌة ودقٌقة.تكافإ أفراد مجموعتً 

 وفٌما ٌلً وصؾ تفصٌلً لعٌنة البحث:

 ( مجموعة الدراسة االستطبلعٌة:2

 ( طالبة ممن تتوافر فٌهن الشروط سالفة الذكر من طالبات كلٌة التربٌة السنة الثالثة26تكونت مجموعة البحث االستطبلعٌة من )

تخصص معلمة فصل، وقد استعانت الباحثة بهذه المجموعة بهدؾ التحقق من الخصائص السٌكومترٌة ألدوات البحث وهً: مقٌاس 

 استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  )إعداد لطفً عبد الباسط( )تعدٌل الباحثة(، مقٌاس الصمود النفسً )إعداد إٌمان مصطفى سرمٌنً(.

 ٌبٌة:( مجموعتا الدراسة التجر1

 ( طالبة ممن تتوافر فٌهن الشروط سالفة الذكر، وقد قسمت إلى مجموعتٌن:36تكونت مجموعتا البحث التجرٌبٌة من )

( طالبة )تتلقى التدرٌب على بعض استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  من خبلل البرنامج التدرٌبً 06: تتكون من )المجموعة التجرٌبٌة

 طالبات الجامعة(.لتنمٌة الصمود النفسً لدى 

 ( طالبة )ال تتلقى البرنامج التدرٌبً(.06: وتتكون من )المجموعة الضابطة

 أدوات البحث:

 للتحقق من فروض البحث الراهن استعانت الباحثة باألدوات التالٌة:

 ( تعدٌل الباحثة.1662مقٌاس استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  )إعداد لطفً عبد الباسط إبراهٌم، 

 ( تعدٌل الباحثة.1622اس الصمود النفسً )إعداد إٌمان مصطفى سرمٌنً، مقٌ

 ( تعدٌل الباحثة.2665استمارة المستوى الثقافً واالجتماعً )إعداد علٌة حسن المنٌب، 

 حثة(.برنامج تدرٌبً قائم على بعض استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  لتنمٌة الصمود النفسً لدى طالبات الجامعة )إعداد البا

 وفٌما ٌلً تتناول الباحثة عرض هذه األدوات بشًء من التفصٌل.

( )تعدٌل 1662األداة األولى: مقٌاس استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  لتبلمٌذ المرحلة اإلعدادٌة )إعداد لطفً عبد الباسط إبراهٌم، 

 الباحثة(: 

 الهدؾ من المقٌاس:

( تلمٌذا  وتلمٌذة بالصؾ األول 26ات التعلم المنظم ذاتٌا ، حٌث طبق المقٌاس على )ٌهدؾ المقٌاس الحالً إلى قٌاس استراتٌجٌ

 الثانوي.

 وصؾ المقٌاس:

 ( استراتٌجٌة هً:22( عبارة موزعة على )42ٌتكون المقٌاس من )

إمكانٌة بلوغ مرتبة دراسة  : تتمثل فً االعتقاد الذاتً للمتعلم فً مهاراته ومعلوماته وقدراته حولاستراتٌجٌة فعالٌة الذات الدراسة

 ( عبارات.5عالٌة بالنسبة لآلخرٌن، واشتملت على )

: تتضح فً المقارنة المنتظمة من جانب المتعلم لما ٌذاكره فً ضوء ما ٌنبؽً الوصول إلٌه، كؤن ٌسؤل المراجعة المنتظمة للدروس

 ( عبارات.5مواد دراسٌة، اشتملت على )نفسه عددا  من األسئلة للتؤكد مما ذاكره وما ٌبدأ فً التعامل معه من 



: ٌتمثل فً سعً المتعلم للبعد عن أي عمل ال ٌسبقه تخطٌط كاؾ وٌضع تصورا  أو مسودة لما ٌنوي القٌام به مع التخطٌط المسبق

 ( عبارات.1محاولة التؤكد من أنه ٌإدي العمل على الوجه األكمل، واشتملت على )

جهد المتعلم تجربة أكثر من طرٌقة أو حل عندما ٌكلؾ بؤداء مهمة ما، واختٌار أفضلها فً ضوء  : تبدو فًانتقاء الحلول المناسبة

 ( عبارات.3معرفته السابقة أو الحلول المماثلة. واشتملت على )

ما ٌكلؾ : تتمثل فً سعً المتعلم طلب مساعدة اآلخرٌن مثل الوالدٌن أو اإلخوة الكبار أو حتى المدرس عندطلب العون أو المساعدة

 ( عبارات.4بعمل ما أو بحل واجبات منزلٌة. واشتملت على )

: تتضح من جهود المتعلم الضمنٌة أو الصرٌحة فً اختزان وترتٌب المعلومات المقررة مثل استخدام كلمات مفتاحٌة أو طرٌقة التذكر

 ( عبارات.3واشتملت على )التسمٌع والتوسٌع وتنظٌم أفكار وعناصر المحتوى بطرٌقة خاصة تساعده على تذكرها. 

: تتضح هذه العملة من خبلل قٌام المتعلم بعدد من األنشطة المدرسٌة التطوعٌة ومناقشة المدرس فً تفاصٌل قد ال الدافعٌة التلقائٌة

 ( عبارات.1ٌنتبه إلٌها اآلخرون. واشتملت على )

الموضوعات الدراسٌة ومحاولة حل التدرٌبات قبل : تتمثل فً دأب المتعلم على قراءة التحضٌر المسبق للموضوعات المقررة

 ( عبارات.0الدرس. واشتملت على )

: تتضح هذه االستراتٌجٌة فٌما ٌقوم به المتعلم من أنشطة بؽٌة تسجٌل المعلومات واالستنتاجات وتدوٌن المبلحظات تنظٌم المعلومات

 ( عبارات.1ت على )أثناء الشرح فً الفصل، أو حتى أثناء المذاكرة فً المنزل. واشتمل

: تتمثل فً سعً المتعلم طلب معلومات إضافٌة عندما ٌكلؾ بمهمة ما، كاالستعانة بالكتب والمراجع الخارجٌة البحث عن المعلومات

 ( عبارات.0فً كتابة مقال أو إعداد برنامج لئلذاعة المدرسٌة، واشتملت على )

لم بجهود النتقاء أو ترتٌب الموقؾ الفٌزٌقً )الطبٌعً( لجعل التعلم أٌسر وأسهل : تبدو هذه االستراتٌجٌة فً قٌام المتعالضبط البٌئً

 ( عبارات.1مثل نقل مكان المذاكرة بعٌدا  عن المشتتات أو االبتعاد عن مصادر الضوضاء عن المذاكرة. واشتملت على )

مقررة، خاصة األجزاء المهمة منها، مثبل : التوقؾ : تتمثل فً سعً المتعلم تركٌز عملٌات االنتباه نحو الموضوعات المراقبة األداء

 ( عبارات.0عن القراءة عندما ٌسرح والعودة إلٌها بسرعة. واشتملت على )

: ٌتمثل فً استبصار وإدراك المتعلم لما ٌتعلمه ومحاولته المستمرة تقدٌم بعض األفكار الجدٌدة المرتبطة بالدرس الوعً المعرفً

 ( عبارات.1لمرتبطة. واشتملت على )واستبعاد المعلومات ؼٌر ا

: ٌتمثل فً إدراك المتعلم لحقٌقة أدائه ومحاولة تقوٌم أخطائه على اعتبار أن فهم الموضوعات المقررة والتفوق فٌها التصحٌح الذاتً

 ( عبارات.0أمر فً ؼاٌة األهمٌة بالنسبة له، واشتملت على )

جهود ٌسعى من خبللها إلى استكمال الواجبات المدرسٌة وما ٌكلؾ به من أعمال قبل : تتضح فٌما ٌقوم به المتعلم من تكملة الواجبات

 ( عبارات.0موعدها. واشتملت على )

 طرٌقة تصحٌح المقٌاس:

 ( عبارة ٌجاب عنها فً صورة تدرٌج خماسً )أفعل ذلك دائما ، كثٌرا ، أحٌانا ، قلٌبل ، نادرا (.42ٌشمل المقٌاس فً صورته النهائٌة )

 المقٌاس:صدق 

(، وفً ضوء قٌمة الجذر الكامن ونسبة 42قام الباحث بحساب الصدق العاملً لعبارات المقٌاس البالػ عددها ) ( الصدق العاملً:2

%( من التباٌن العاملً لمصفوفة معامبلت االرتباط، وٌبلحظ 5505( عامبل  استحوذت على )22التباٌن العاملً أسفر التحلٌل عن )

 تمثل استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا .أن هذه العوامل 

 الكفاءة السٌكومترٌة لمقٌاس استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  فً الدراسة الحالٌة:



للتحقق من الكفاءة السٌكومترٌة لمقٌاس التعلم المنظم ذاتٌا  لدى طالبات الجامعة قامت الباحثة بحساب معامبلت الثبات وصدق 

 ض للطرق التً اعتمدت علٌها الباحثة للتؤكد من ثبات وصدق المقٌاس.المقٌاس. وفٌما ٌلً عر

 أوال : حساب صدق مقٌاس استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا :

 استخدمت الباحثة فً حساب صدق المقٌاس ما ٌلً:

 قدرة المقٌاس على التمٌٌز كمإشر على صدقه:

رباعً األعلى وبٌن متوسطات درجات اإلرباعً األدنى لمجموعة من قامت الباحثة بحساب داللة الفروق بٌن متوسطات درجات اإل

( طالبة للتحقق من قدرة المقٌاس على التمٌٌز ولحساب داللة الفروق بٌن متوسطات الدرجات قامت الباحثة 26طالبات الجامعة )

 بالخطوات التالٌة:

 األفراد الذٌن تقع درجاتهم فً فئة اإلرباعً األدنى.حساب عدد األفراد الذٌن تقع درجاتهم فً فئة اإلرباعً األعلى، وعدد 

 حساب المتوسط واالنحراؾ المعٌاري لكل إرباعً على حده.

 حساب قٌمة )ت( لداللة الفروق بٌن المتوسطٌن.

لً الفروق وقد قامت الباحثة بالخطوات السابقة بالنسبة إلى كل بعد من أبعاد المقٌاس والدرجة الكلٌة للمقٌاس، وٌوضح الجدول التا

 بٌن متوسط درجات اإلرباعً األعلى وبٌن متوسط درجات اإلرباعً األدنى.

 (2جدول )

داللة الفروق بٌن متوسطات درجات اإلرباعً األعلى واإلرباعً األدنى بالنسبة إلى درجات المهارات الفرعٌة وكذلك بالنسبة إلى 

 الدرجة الكلٌة لمقٌاس استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  

 التعلم المنظم ذاتٌا  
 اإلرباعً األعلى 

 واألدنى
 مستوى الداللة قٌمة )ت( االنحراؾ المتوسط ن

 فاعلٌة الذات الدراسة -2
 2060 21014 22 اإلرباعً األدنى

 6062دالة عند  60503

 2060 24052 23 اإلرباعً األعلى

 المراجعة المنتظمة -1
 2021 22012 21 اإلرباعً األدنى

 6062دالة عند  200426

 2056 266 21 اإلرباعً األعلى

 انتقاء الحلول المناسبة -0
 2015 26024 21 اإلرباعً األدنى

 6062دالة عند  220240

 2026 24020 22 اإلرباعً األعلى

 طلب عون اآلخرٌن -1
 2023 22014 22 اإلرباعً األدنى

 6062دالة عند  220266

 2013 23 20 اإلرباعً األعلى

 مراقبة األداء -2
 6016 5034 22 اإلرباعً األدنى

 6062دالة عند  260230

 2055 20044 20 اإلرباعً األعلى

 6062دالة عند  210111 6062 12016 20 اإلرباعً األدنى طرٌقة التذكر -3



 التعلم المنظم ذاتٌا  
 اإلرباعً األعلى 

 واألدنى
 مستوى الداللة قٌمة )ت( االنحراؾ المتوسط ن

 2015 4061 21 اإلرباعً األعلى

 الدافعٌة التلقائٌة -4
 2.11 6012 21 اإلرباعً األدنى

 6062دالة عند  6060

 2040 22065 21 اإلرباعً األعلى

التحضٌر المسبق  -5

 للموضوعات

 2036 6010 21 اإلرباعً األدنى

 6062دالة عند  210166

 6060 23045 20 اإلرباعً األعلى

تسجٌل وتنظٌم  -6

 المعلومات

 6056 4064 22 اإلرباعً األدنى

 6062دالة عند  50566

 1012 21053 21 األعلىاإلرباعً 

 التخطٌط المسبق -26
 2020 26020 22 اإلرباعً األدنى

 6062دالة عند  40511

 1014 22031 21 اإلرباعً األعلى

 البحث عن المعلومات -22
 6033 5020 20 اإلرباعً األدنى

 6062دالة عند  50530

 1021 21 20 اإلرباعً األعلى

 الضبط البٌئً -21
 6066 6060 21 ً األدنىاإلرباع

 6062دالة عند  50633

 1013 23012 23 اإلرباعً األعلى

 الوعً المعرفً -20
 6056 5060 22 اإلرباعً األدنى

 6062دالة عند  260163

 1061 21034 22 اإلرباعً األعلى

 التصحٌح الذاتً -21
 6041 5031 21 اإلرباعً األدنى

 6062دالة عند  260161

 1064 21052 20 اعً األعلىاإلرب

 الدرجة الكلٌة -22
 21012 223052 20 اإلرباعً األدنى

 6062دالة عند  260101

 23031 116 21 اإلرباعً األعلى

وبٌن  ٌتضح من الجدول السابق أن مقٌاس التعلم المنظم ذاتٌا  ٌتسم بالقدرة على التمٌٌز بٌن الطالبات ذوات التعلم المنظم ذاتٌا  المرتفع

الطالبات ذوات التعلم المنظم ذاتٌا  المنخفض، حٌث أشارت النتائج إلى وجود فروق بٌن متوسطات درجات اإلرباعً األعلى وبٌن 

( ما 6062متوسطات درجات اإلرباعً األدنى للدرجة الكلٌة وبالنسبة إلى درجات األبعاد لمقٌاس التعلم المنظم ذاتٌا  عند مستوى )

 قٌاس على التمٌٌز بٌن المرتفعٌن والمنخفضٌن.ٌدل على قدرة الم

 ثانٌا : حساب ثبات مقٌاس استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا :

براون(  –اعتمدت الباحثة فً حساب ثبات مقٌاس استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  على التجزئة النصفٌة باستخدام معادلة )سبٌرمان 

Spearman – Brown دام كرونباخ ومعامل ألفا باستخAlpha Cronback.والجدول التالً ٌبٌن ما توصلت له الباحثة من نتائج ، 

 (1جدول )



 معامبلت ثبات مقٌاس استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  باستخدام التجزئة النصفٌة وألفا كرونباخ

 عدد األسئلة مقٌاس التعلم المنظم ذاتٌا  
 معامل الثبات 

 بطرٌقة التجزئة النصفٌة

 امل الثبات بطرٌقة مع

 معامل ألفا كرونباخ

 60411 60421 *4 فاعلٌة الذات الدراسة

 60321 60300 *4 المراجعة المنتظمة

 60460 60456 *4 انتقاء الحلول المناسبة

 60531 60522 3 طلب عون اآلخرٌن

 60422 60365 3 مراقبة األداء

 60451 60442 *2 طرٌقة التذكر

 60522 60500 3 الدافعٌة التلقائٌة

 60512 60455 3 التحضٌر المسبق للموضوعات

 60552 60532 *4 تسجٌل وتنظٌم المعلومات

 60354 60435 3 التخطٌط المسبق

 60354 60311 3 البحث عن المعلومات

 60456 60415 3 الضبط البٌئً

 60543 60521 3 الوعً المعرفً

 60421 60365 3 التصحٌح الذاتً

 60511 60460 *54 لٌةالدرجة الك

 * تم االعتماد على جتمان لعدم تساوي نصفً المقٌاس.

 بالنظر إلى الجدول السابق ٌتضح اآلتً:

(، وباستخدام طرٌقة 60460براون( للدرجة الكلٌة للمقٌاس ) –أن معامل الثبات بطرٌقة التجزئة النصفٌة باستخدام معادلة )سبٌرمان 

 (.60511معامل ألفا كرونباخ )

 – 60321( بطرٌقة التجزئة النصفٌة، وتتراوح ما بٌن )60521 – 60311ما معدالت الثبات ألبعاد المقٌاس فتتراوح ما بٌن )أ

 ( باستخدام ألفا كرونباخ.60543

 ما ٌشٌر إلى أن المقٌاس ككل ٌتمتع بمعدالت ثبات جٌدة، وكذلك أبعاده الفرعٌة ما ٌمكننا استخدامه فً الدراسة الحالٌة.

 ب االتساق الداخلً لمقٌاس التعلم المنظم ذاتٌا:حسا

للتعرؾ على االتساق الداخلً قامت الباحثة بإٌجاد العبلقة االرتباطٌة بٌن درجات كل فقرة والبعد الذي تنتمً إلٌه، وٌتضح ذلك فً 

 الجدول التالً.



 (0جدول )

 (26التعلم المنظم ذاتٌا  والدرجة الكلٌة لنفس البعد )ن= قٌم معامبلت االرتباط بٌن عبارات كل بعد من أبعاد مقٌاس استراتٌجٌات

التعلم المنظم 

 ذاتٌا  
       

  

فاعلٌة الذات 

 الدراسة

 60 52 42 24 10 16 22 2 م

 **60154 **60310 **60356 *60010 *60063 **60126 **60230 **60246 االرتباط

المراجعة 

 المنتظمة

 61 53 41 25 11 06 23 1 م

 **60432 **60310 **60105 **60216 **60316 **60155 **60233 60262 باطاالرت

انتقاء الحلول 

 المناسبة

  54 40 26 12 02 24 0 م

  **60126 **60263 **60116 **60306 **60212 **60166 **60112 االرتباط

طلب عون 

 اآلخرٌن

  55 41 36 13 01 25 1 م

  60236 **60046 **60326 **60236 **60222 **60152 **60262 االرتباط

 مراقبة األداء

   42 32 14 00 26 2 م

   **60256 **60254 **60046 **60132 **60211 **60145 االرتباط

 طرٌقة التذكر

   43 31 15 01 16 3 م

   **60114 **60225 **60344 **60315 *60006 60165 االرتباط

الدافعٌة 

 التلقائٌة

   44 30 16 02 12 4 م

   **60030 **60213 **60301 **60311 **60252 **60051 االرتباط

التحضٌر 

المسبق 

 للموضوعات

   45 31 26 13 11 5 م

   **60416 **60312 **60265 **60360 **60261 **60164 االرتباط

تسجٌل 6

وتنظٌم 

 المعلومات

   46 32 22 04 10 6 م

   **60253 **60264 **60335 **60352 **60126 **60203 االرتباط

التخطٌط 

 المسبق

  56 56 33 21 05 11 26 م

  **60136 **60131 *60016 **60222 **60205 **60224 *60016 االرتباط

البحث عن 

 المعلومات

   52 34 20 06 12 22 م

   **60112 **60211 **60323 **60326 **60210 **60161 االرتباط

  66 51 35 21 16 13 21 م الضبط البٌئً



التعلم المنظم 

 ذاتٌا  
       

  

  **60304 **60343 **60303 60252 **60121 **60211 **60262 االرتباط

الوعً 

 المعرفً

  62 50 36 22 12 14 20 م

  **60226 **60166 **60221 **60163 **60163 **60314 60125 االرتباط

التصحٌح 

 الذاتً

  61 51 46 23 11 15 21 م

  **60123 **60250 **60230 **60124 **60143 60111 **60054 االرتباط

 الدرجة الكلٌة
         م

         االرتباط

 (60623( دالة عند )60155*  )   (6062( دالة عند )60041** )

ٌبلحظ من الجدول السابق أن جمٌع عبارات المقٌاس ترتبط بصورة دالة إحصائٌا  مع درجة كل بعد تنتمً إلٌه ودالة عند مستوى 

( ؼٌر 55-21-15-20-3-1(، كما ٌبلحظ من الجدول السابق أن عبارة )6062( دالة عند )24-10-16-26( باستثناء عبارة )6.01)

( ألن عبلقاتها مع الدرجة الكلٌة للبعد الذي تنتمً له 16دالة إحصائٌا  ولذلك تم استبعادهم من المقٌاس، وكذلك تم استبعاد عبارة رقم )

 سابقة.

عامبلت االرتباط بٌن األبعاد والدرجة الكلٌة، حٌث قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلً لمقٌاس استراتٌجٌات التعلم كما تم حساب م

 المنظم ذاتٌا  وذلك من خبلل حساب معامل االرتباط بٌن درجة كل بعد وبٌن الدرجة الكلٌة للمقٌاس، والجدول التالً ٌوضح ذلك.

 (1جدول )

ة كل بعد من مقٌاس استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  لدى طالبات الجامعة وبٌن الدرجة الكلٌة للمقٌاس معامل االرتباط بٌن درج

 (26)ن=

 معامل االرتباط بالدرجة الكلٌة أبعاد مقٌاس التعلم المنظم ذاتٌا  

 **60301 فاعلٌة الذات الدراسة

 **60436 المراجعة المنتظمة

 **60243 انتقاء الحلول المناسبة

 **60520 طلب عون اآلخرٌن

 **60140 مراقبة األداء

 **60301 طرٌقة التذكر

 **60262 الدافعٌة التلقائٌة

 **60306 التحضٌر المسبق للموضوعات

 **60423 تسجٌل وتنظٌم المعلومات



 معامل االرتباط بالدرجة الكلٌة أبعاد مقٌاس التعلم المنظم ذاتٌا  

 **60521 التخطٌط المسبق

 **60266 البحث عن المعلومات

 **60322 الضبط البٌئً

 **60142 الوعً المعرفً

 **60433 التصحٌح الذاتً

 (60626( دالة عند )60155* )   (6062( دالة عند )60041** )

(، ما ٌإكد 6062ٌوضح الجدول التالً أن معامبلت االرتباط بٌن أبعاد مقٌاس التعلم المنظم ذاتٌا  والدرجة الكلٌة دالة عند مستوى )

مقٌاس التعلم المنظم ذاتٌا  لدى طالبات الجامعة والتً دلت فً مجملها على على صدق المقٌاس. وبعد أن تم التؤكد من صدق وثبات 

تمتع المقٌاس بمعدالت صدق جٌدة، وهو األمر الذي ٌإكد على صبلحٌة المقٌاس سٌكومترٌا ، حٌث تكون المقٌاس فً صورته 

 مقٌاس وعدد العبارات تحت كل بعد.( عبارة موزعة على أربعة عشر بعدا ، وٌوضح الجدول التالً أبعاد ال54النهائٌة من )

 (:1622األداة الثانٌة: مقٌاس الصمود النفسً )إعداد إٌمان مصطفى سرمٌنً، 

 الهدؾ من المقٌاس:

( طالبا  من طبلب جامعة عٌن شمس، من 116ٌهدؾ المقٌاس إلى قٌاس الصمود النفسً، حٌث طبق المقٌاس على عٌنة قوامها )

 ٌضا  على طالبات كلٌة البنات، جامعة عٌن شمس.كلٌتً اآلداب والعلوم، وطبق أ

 

 وصؾ المقٌاس:

( أبعاد ٌتم اإلجابة عنها باختٌار إجابة من ثبلث إجابات )دائما ، 4( عبارة موزعة على )46ٌتكون المقٌاس فً صورته النهائٌة من )

لمقٌاس بالنسبة لطالبات الجامعة تمثٌبل  حٌا  أحٌانا ،نادرا (، وهذا المقٌاس معد لقٌاس درجة الصمود النفسً، كما تمثل عبارات ا

 ( أبعاد هً:4لمفرداتهم وتعبٌراتهم التً ٌستخدمونها، وانعكاسا  لمواقفهم الحٌاتٌة، وٌتكون المقٌاس من )

 ( عبارة.20البعد األول: الكفاءة الشخصٌة، وٌتكون من )

 ( عبارات.26البعد الثانً: حل المشكبلت، وٌتكون من )

 ( عبارة.21ث: المرونة، وٌتكون من )البعد الثال

 ( عبارات.26البعد الرابع: إدارة العواطؾ، وٌتكون من )

 ( عبارات.5البعد الخامس: التفاإل، وٌتكون من )

 ( عبارة.21البعد السادس: عبلقات اجتماعٌة، وٌتكون من )

 ( عبارة.21البعد السابع: اإلٌمان، وٌتكون من )

 طرٌقة تصحٌح المقٌاس:

(، أما العبارات ذات 2، نادرا : 1، أحٌانا : 0ما ٌتعلق بتصحٌح المقٌاس فإن العبارات ذات الصٌؽة اإلٌجابٌة تحصل على )دائما : أما فٌ

 104و 46( وبذلك تتراوح الدرجة الكلٌة على هذا المقٌاس بٌن 0، نادرا : 1، أحٌانا : 2الصٌؽة السلبٌة فإنها تحصل على: )دائما : 

 لمرتفعة معبرة عن ارتفاع درجة الصمود النفسً والدرجات المنخفضة معبرة عن انخفاض درجة الصمود النفسً.لتكون الدرجات ا



 صدق المقٌاس:

 تم حساب صدق المقٌاس اعتمادا  على عدة طرق لتعطً صورة أكثر شموال  عن الصدق وهً:

حٌث طلب منهم تقدٌر صبلحٌة المقٌاس ومناسبة : لقد تم عرض المقٌاس على مجموعة من أساتذة علم النفس، ( صدق المحكمٌن2

 عباراته وكفاءتها ووضوحها، وتم األخذ بما اقترحه المحكمون.

: وٌقصد به مدى تمثٌل المقٌاس للظاهرة التً ٌضطلع بقٌاسها وتشخٌصها، ولتحقٌق هذا النوع ( صدق المحتوى )البناء والتكوٌن(1

اته فً ضوء ما سبق من مقاٌٌس أعدت لتشخٌص الصمود النفسً والمفاهٌم من الصدق فقد تمت صٌاؼة بنود المقٌاس وعبار

المتداخل معه، ودرجاتها المختلفة وكذلك فً ضوء توصٌفها األطر النظرٌة والكتابات السٌكولوجٌة لسمات ومظاهر الصمود 

 النفسً.

(، 6062ستوى دال إحصائٌا  عند مستوى داللة )( ذات م260426-ٌتضح لنا من الجدول السابق أن قٌمة )ت( للدرجة الكلٌة للمقٌاس )

( وبالتالً ٌتمتع المقٌاس بقدرة 6062أما بالنسبة للمكونات الفرعٌة كانت أٌضا  قٌمة )ت( ذات داللة إحصائٌة عند مستوى الداللة )

 تمٌٌزٌة عالٌة.

 ثبات المقٌاس:

ونباخ والتجزئة النصفٌة، والجدول التالً ٌوضح قٌمة )ر( تم حساب ثبات هذا المقٌاس باستخدام عدة طرق تمثلت فً معامل ألفا كر

 لحساب ثبات المقٌاس ومكوناته بطرٌقتً ألفا كرونباخ والتجزئة النصفٌة.

(. بالنسبة للدرجة الكلٌة 60560(، ومعامل التجزئة النصفٌة = )60616نستنتج من الجدول السابق أن معامل ألفا كرونباخ = )

مرتفعة ثبت ارتفاع مقدار معامل الثبات لهذا المقٌاس، كما تراوحت معامبلت الثبات بالنسبة لمكونات وكلتاهما تعبران عن قٌم 

 (.60512-60144المقٌاس بٌن )

 حساب االتساق الداخلً لمقٌاس الصمود النفسً:

مكون الذي تنتمً إلٌه تراوح تم حساب االتساق الداخلً للمقٌاس بإٌجاد معامل ارتباط بٌرسون بٌن كل عبارة وبٌن الدرجة الكلٌة لل

( باستثناء العبارة 6062وهذا ٌإكد االتساق الداخلً لعبارات المقٌاس والمكون الذي تنتمً إلٌه، كما أنها دالة عند ) 410و 112بٌن 

ة للمقٌاس (، أما بالنسبة الرتباط كل مكون مع الدرجة الكل6062ٌعند مستوى الداللة ) 223حٌث بلػ معامبل الرتباط  46و 32رقم 

(. والجدول التالً ٌوضح االتساق الداخلً بٌن كل مكون 6062وكلها دالة عند مستوى الداللة ) 604و 535جاء معامل االرتباط بٌن 

 والدرجة الكلٌة لمقٌاس الصمود النفسً.

 الكفاءة السٌكومترٌة لمقٌاس الصمود النفسً فً الدراسة الحالٌة:

مقٌاس الصمود النفسً لدى طالبات الجامعة قامت الباحثة بحساب معامبلت الثبات وصدق المقٌاس، للتحقق من الكفاءة السٌكومترٌة ل

 وفٌما ٌلً عرض للطرق التً اعتمدت علٌها الباحثة للتؤكد من ثبات وصدق المقٌاس.

 أوال : حساب صدق مقٌاس الصمود النفسً:

 استخدمت الباحثة فً حساب صدق المقٌاس ما ٌلً:

 على التمٌٌز كمإشر على صدقه:قدرة المقٌاس 

قامت الباحثة بحساب داللة الفروق بٌن متوسطات درجات اإلرباعً األعلى وبٌن متوسطات درجات اإلرباعً األدنى لمجموعة من 

( طالبة للتحقق من قدرة المقٌاس على التمٌٌز ولحساب داللة الفروق بٌن متوسطات الدرجات قامت الباحثة 26طالبات الجامعة )

 لخطوات التالٌة:با

 حساب عدد األفراد الذٌن تقع درجاتهم فً فئة األرباعً األعلى، وعدد األفراد الذٌن تقع درجاتهم فً فئة اإلرباعً األدنى.

 حساب المتوسط واالنحراؾ المعٌاري لكل إرباعً على حده.

 حساب قٌمة )ت( لداللة الفروق بٌن المتوسطٌن.



قة بالنسبة إلى كل بعد من أبعاد المقٌاس والدرجة الكلٌة للمقٌاس، وٌوضح الجدول التالً الفروق وقد قامت الباحثة بالخطوات الساب

 بٌن متوسط درجات اإلرباعً األعلى وبٌن متوسط درجات اإلرباعً األدنى.



 (2جدول )

كذلك بالنسبة إلى الدرجة داللة الفروق بٌن متوسطات درجات اإلرباعً األعلى واإلرباعً األدنى بالنسبة إلى درجات كل بعد و

 الكلٌة لمقٌاس الصمود النفسً

 الصمود النفسً
 اإلرباعً األعلى 

 واألدنى
 مستوى الداللة قٌمة )ت( االنحراؾ المتوسط ن

 الكفاءة الشخصٌة

 2046 25002 20 اإلرباعً األدنى

 6062دالة عند  200261

 1046 06021 20 اإلرباعً األعلى

 حل المشكبلت

 2042 22014 22 األدنى اإلرباعً

 6062دالة عند  200153

 1025 12 21 اإلرباعً األعلى

 المرونة

 2043 16012 21 اإلرباعً األدنى

 6062دالة عند  210623

 1066 01065 20 اإلرباعً األعلى

 إدارة العواطؾ

 2036 20026 21 اإلرباعً األدنى

 6062دالة عند  220566

 1022 12042 23 اإلرباعً األعلى

 تفاإل

 6055 26021 20 اإلرباعً األدنى

 6062دالة عند  260362

 1005 25 20 اإلرباعً األعلى

 عبلقات اجتماعٌة

 2030 24026 23 اإلرباعً األدنى

 6062دالة عند  40461

 1001 13020 22 اإلرباعً األعلى

 اإلٌمان

 2036 24002 20 اإلرباعً األدنى

 6062دالة عند  50165

 1046 15061 20 اإلرباعً األعلى

 الدرجة الكلٌة

 6032 216050 21 اإلرباعً األدنى

 6062دالة عند  60135

 23001 246031 21 اإلرباعً األعلى

 ٌتضح من الجدول السابق أن مقٌاس الصمود النفسً ٌتسم بالقدرة علىا لتمٌٌز بٌن الطالبات ذوات الصمود النفسً المرتفع وبٌن

الطالبات ذوات الصمود النفسً المنخفض، حٌث أشارت النتائج إلى وجود فروق بٌن متوسطات درجات اإلرباعً األعلى وبٌن 

متوسطات درجات اإلرباعً األدنى للدرجة الكلٌة، وبالنسبة إلى درجات األبعاد الفرعٌة لمقٌاس الصمود النفسً عند مستوى 

 لتمٌٌز بٌن المرتفعٌن والمنخفضٌن.( ما ٌدل على قدرة المقٌاس على ا6062)

 ثانٌا : حساب ثبات مقٌاس الصمود النفسً:

إن ثبات المقٌاس ٌعنً االستقرار فً نتائج المقٌاس وعدم تؽٌرها بشكل كبٌر فٌما لو تم إعادة توزٌعها على أفراد العٌنة عدة مرات 

 –خبلل التجزئة النصفٌة باستخدام معادلة )سبٌرمان  خبلل فترات زمنٌة معٌنة، وقد تم حساب ثبات مقٌاس الصمود النفسً من

، والجدول التالً ٌبٌن ما توصلت له الباحثة Alpha Cronbackومعامل ألفا باستخدام كرونباخ  Spearman -  Brownبراون( 

 من نتائج.



 (3جدول )

 معامبلت ثبات مقٌاس الصمود النفسً باستخدام التجزئة النصفٌة وألفا كرونباخ

 عدد األسئلة الصمود النفسًمقٌاس 
 معامل الثبات 

 بطرٌقة التجزئة النصفٌة

 معامل الثبات بطرٌقة 

 معامل ألفا كرونباخ

 60321 60300 21 الكفاءة الشخصٌة

 60450 60421 26 حل المشكبلت

 60511 60521 21 المرونة

 60362 60432 26 إدارة العواطؾ

 60322 60264 *4 تفاإل

 60533 60512 *22 عبلقات اجتماعٌة

 60556 60544 *22 اإلٌمان

 60541 60532 *40 الدرجة الكلٌة

 * تم االعتماد على جتمان ألن عدد العبارات فردي.

 بالنظر إلى الجدول السابق ٌتضح اآلتً:

(، وباستخدام طرٌقة 60532براون( للدرجة الكلٌة للمقٌاس ) –أن معامل الثبات بطرٌقة التجزئة النصفٌة باستخدام معادلة )سبٌرمان 

 (.60541معامل ألفا كرونباخ )

 – 60321( بطرٌقة التجزئة النصفٌة، وتتراوح ما بٌن )60544 – 60264أما معدالت الثبات ألبعاد المقٌاس فتتراوح ما بٌن )

 ( باستخدام ألفا كرونباخ.60556

الفرعٌة تتمتع بمعدالت ثبات جٌدة ما ٌمكننا استخدامه فً ما ٌشٌر إلى أن المقٌاس ككل ٌتمتع بمعدالت ثبات جٌدة، وكذلك أبعاده 

 الدراسة الحالٌة.

 حساب االتساق الداخلً لمقٌاس الصمود النفسً:

للتعرؾ على االتساق الداخلً قامت الباحثة بإٌجاد العبلقة االرتباطٌة بٌن درجات كل فقرة والبعد الذي تنتمً إلٌه، وٌتضح ذلك فً 

 الجدول التالً.

 (4جدول )

 (26قٌم معامبلت االرتباط بٌن عبارات كل بعد من أبعاد مقٌاس الصمود النفسً والدرجة الكلٌة لنفس البعد )ن=

 اإلٌمان عبلقات تفاإل إدارة العواطؾ المرونة حل المشكبلت الكفاءة

 االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م االرتباط م
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 (6062( دالة عند )60155* )    (6062( دالة عند )60041** )

ٌتضح من الجدول السابق أن جمٌع عبارات المقٌاس ترتبط بصورة دالة إحصائٌا  مع درجة كل بعد تنتمً إلٌه ودالة عند مستوى 

-05-16-13ق أن عبارة )(، كما ٌبلحظ من الجدول الساب6062( دالة عند )46-42-42-35-25-10-01( باستثناء عبارة )6062)

 ( ؼٌر دالة إحصائٌا  لذلك تم استبعادهم من المقٌاس.16-22-45



كما تم حساب معامبلت االرتباط بٌن البعد والدرجة الكلٌة حٌث قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلً لمقٌاس الصمود النفسً لدى 

بعد وبٌن الدرجة الكلٌة للمقٌاس، وٌوضح الجدول التالً  طالبات الجامعة وذلك من خبلل حساب معامل االرتباط بٌن درجة كل

 االرتباط بٌن درجة كل بعد من أبعاد مقٌاس الصمود النفسً وبٌن الدرجة الكلٌة للمقٌاس.

 (5جدول )

 (26معامل االرتباط بٌن درجة كل بعد من أبعاد مقٌاس الصمود النفسً لدى طالبات الجامعة وبٌن الدرجة الكلٌة للمقٌاس )ن=

 معامل االرتباط بالدرجة الكلٌة أبعاد مقٌاس الصمود النفسً

 **60525 الكفاءة الشخصٌة

 **60531 حل المشكبلت

 **60532 المرونة

 **60441 إدارة العواطؾ

 **60341 تفاإل

 **60360 عبلقات اجتماعٌة

 **60511 اإلٌمان

(، ما ٌإكد 6062اس الصمود النفسً والدرجة الكلٌة دالة عند مستوى )ٌتضح من الجدول السابق أن معامبلت االرتباط بٌن أبعاد مقٌ

على صدق المقٌاس. وقد تم التؤكد من صدق وثبات مقٌاس الصمود النفسً لدى طالبات الجامعة وحسابها بطرق متعددة دلت فً 

كومترٌا ، حٌث تكون المقٌاس فً مجملها على تمتع المقٌاس بمعدالت صدق جٌدة، وهو األمر الذي ٌإكد على صبلحٌة المقٌاس سٌ

 ( عبارة موزعة على سبعة أبعاد، ٌوضح الجدول التالً أبعاد المقٌاس وعدد العبارات تحت كل ُبعد.40صورته النهائٌة من )

 (6جدول )

 أبعاد مقٌاس الصمود النفسً وعبارات كل بعد

 عدد عبارات البعد العبارات أبعاد مقٌاس الصمود النفسً

 21 41-35-31-23-26-10-03-16-11-22-5-2 صٌةالكفاءة الشخ

 26 30-24-22-11-04-06-10-23-6-1 حل المشكبلت

 21 40-36-31-25-21-12-05-02-11-24-26-0 المرونة

 26 32-26-20-13-06-01-12-25-22-1 إدارة العواطؾ

 4 14-16-00-13-26-21-2 التفاإل

 22 46-33-36-21-15-12-01-14-16-20-3 عبلقات اجتماعٌة

 22 42-34-32-22-16-11-02-15-12-21-4 اإلٌمان

 40  المجموع

 ، تعدٌل الباحثة(:2665ثالثا : استمارة المستوى الثقافً واالجتماعً )إعداد علٌة المنٌب، 



لدٌن، تضمنت االستمارة بعض المإشرات الخاصة بالمستوى االجتماعً والثقافً لؤلسرة وهً متمثلة فً: المستوى التعلٌمً للوا

ومهنة األب واألم، ومنطقة السكن لؤلسرة، وعدد الؽرؾ بالمسكن، وعدد أفراد األسرة. باإلضافة إلى عشر أسئلة تناولت بعض 

 الجوانب الخاصة بالمستوى االجتماعً الثقافً لؤلسرة أٌضا ، والجدول التالً ٌوضح توزٌع الدرجات المقابلة للحالة التعلٌمٌة.

 ستمارة المستوى الثقافً االجتماعً فً البحث الحالً:الكفاءة السٌكومترٌة ال

 الصدق التمٌٌزي:

لحساب الصدق التمٌٌزي تم حساب الربٌعً األعلى والربٌعً األدنى لدرجات الطالبات فً استمارة المستوى االجتماعً الثقافً 

 ول التالً ٌوضح ذلك.إلٌجاد الفروق بٌن المجموعتٌن، والجد t-testلؤلسرة، ثم استخدمت الباحثة اختبار 

 (26جدول )

 الفروق بٌن متوسطً درجات المرتفعٌن والمنخفضٌن فً استمارة المستوى االجتماعً الثقافً

 مستوى الداللة قٌمة )ت( االنحراؾ المتوسط ن المستوٌات القٌاس

 المستوى االجتماعً الثقافً

 2033 16031 20 منخفضً

 6062دالة عند مستوى  50630

 2032 00034 22 مرتفعً

ٌتضح من الجدول السابق أنه توجد فروق دالة إحصائٌا  بٌن المجموعتٌن المرتفعٌن والمنخفضٌن فً المستوى االجتماعً الثقافً 

( ما ٌدل على قدرة استمارة المستوى 6062( وهً دالة عند مستوى )50630لؤلسرة لصالح المرتفعٌن، حٌث بلؽت قٌمة)ت( )

 ؤلسرة على التمٌٌز بٌن المرتفعٌن والمنخفضٌن.االجتماعً الثقافً ل

 ثبات استمارة المستوى االجتماعً الثقافً لؤلسرة:

قامت الباحثة بحساب ثبات استمارة المستوى االجتماعً الثقافً لؤلسرة بعد تطبٌقه على العٌنة االستطبلعٌة بطرٌقة ألفا كرونباخ، 

 والجدول التالً ٌوضح ذلك.

 (22جدول )

 ت الستمارة المستوى الثقافً واالجتماعً والثقافً لؤلسرةحساب الثبا

 المستوى االجتماعً الثقافً

 معامل ألفا كرونباخ

60400 

ٌتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات مرتفع ما ٌإكد ثبات االستمارة حٌث قٌمة ألفا كرونباخ كانت مرتفعة، وبذلك تكون 

 االستمارة صالحة لبلستخدام.

 

الرابعة: برنامج تدرٌبً قائم على بعض استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  لتنمٌة الصمود النفسً لدى طالبات الجامعة )إعداد األداة 

 الباحثة(:

 تعرٌؾ البرنامج التدرٌبً:

شادٌة ( البرنامج التدرٌبً بؤنه "برنامج علمً مخطط ومنظم لتقدٌم مجموعة من الخدمات اإلر106، 2653ٌعرؾ )حامد زهران، 

المباشرة أو ؼٌر المباشرة، فردٌا  أو اجتماعٌا  للمسترشدٌن داخل األسرة وخارجها بهدؾ مساعدتهم فً تحقٌق النمو السوي وتحقٌق 

 الصحة النفسٌة والتوافق النفسً والتربوي واالجتماعً بشكل سلٌم".



م المنظم ذاتٌا  هو عبارة عن مجموعة من اإلجراءات ومن هذا المنطق فإن البرنامج التدرٌبً القائم على بعض استراتٌجٌات التعل

 العلمٌة التً بنٌت فً ضوء أسس إرشادٌة وتربوٌة ونفسٌة وذلك من أجل تنمٌة الصمود النفسً لدى أفراد العٌنة.

 المدة الزمنٌة لتطبٌق البرنامج:

ي ما ٌقارب ثبلثة أشهر وستطبق كل جلسة فً مدة ( جلسات أسبوعٌا ، أ0( جلسة لهذا البرنامج بواقع )05تم تقدٌم ثمانٌة وثبلثٌن )

دقٌقة( تبعا  لطبٌعة كل جلسة، وٌمكن أن تتخلل الجلسات فترات راحة حتى ال تمل المشاركات أو  66-36زمنٌة تتراوح ما بٌن )

 ٌشعرن بالتعب.

 األسلوب اإلرشادي المستخدم:

وهو إرشاد عدد من العمبلء الذٌن ٌحسن أن تتشابه  Group Counselingٌعتمد هذا البرنامج على األسلوب اإلرشادي الجماعً 

مشكبلتهم واضطراباتهم معا  فً جماعات صؽٌرة، كما ٌحدث فً جماعة إرشادٌة أو فً فصل، وٌعتبر اإلرشاد الجماعً عملٌة 

 (.012، 1661تربوٌة، إذ إنه ٌقوم أساسا  على موقؾ تربوي )حامد زهران، 

فرد من أفراد الجماعة فرصة التفاعل مع اآلخرٌن وذلك من خبلل العمل الجماعً والمشاركة وٌوفر اإلرشاد الجماعً لكل 

الوجدانٌة والشعور الواحد بالمشكلة، حٌث ٌقوم هذا السلوك ؼٌر المرؼوب فٌه وإحبلل المفاهٌم الصحٌحة المرؼوبة عن طرٌق 

 (Corey, 1981, 80اكتساب مهارات وقدرات جدٌدة. )

 مج:عدد جلسات البرنا

 ٌتضمن هذا البرنامج ثمانٌة وثبلثون جلسة إرشادٌة تتضمن:

 سبعة وثبلثون جلسة تدرٌب على بعض من استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا .

 جلسة ختامٌة وتتضمن التطبٌق البعدي.

 لمن ٌوجه هذا البرنامج؟

 لٌبٌا. –بالجامعة األسمرٌة  ٌوجه هذا البرنامج إلى طالبات السنة الثالثة بقسم معلمة فصل بكلٌة التربٌة

 األسالٌب اإلحصائٌة المستخدمة فً الدراسة:

 استخدمت الدراسة األسالٌب اإلحصائٌة التالٌة:

 المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة لحساب نتائج الدراسة من وجهة النظر األدٌومترٌة.

 ظم ذاتٌا ، ومقٌاس الصمود النفسً وإلٌجاد العبلقة بٌنهما.معامل االرتباط لحساب االتساق الداخلً لمقٌاس التعلم المن

للعٌنات المستقلة لحساب داللة الفروق بٌن متوسطات أفراد المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة فً التعلم  t-testاختبار 

 المنظم ذاتٌا  والصمود النفسً.

لمجموعة التجرٌبٌة قبل وبعد تطبٌق البرنامج وأثناء فترة التابعة فً للعٌنات المرتبطة لحساب داللة الفروق بٌن ا t-testاختبار 

 التعلم المنظم ذاتٌا  والصمود النفسً.

 لقٌاس صدق فقرات المقاٌٌس. Sperman – Brownمعامل ارتباط سبٌرمان براون 

 .Cronbach's Alphaمعامل الثبات بطرٌقة ألفا كرونباخ 

 نتائج البحث ومناقشتها:

 ونتائجه: الفرض األول



ٌنص هذا الفرض على أنه "تختلؾ متوسطات المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاسٌن القبلً والبعدي على مقٌاس استراتٌجٌات التعلم 

 المنظم ذاتٌا  لدى طالبات الجامعة وذلك لصالح القٌاس البعدي".

حساب داللة الفروق بٌن متوسطً المجموعة للعٌنات المترابطة ل t-testوللتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 

 التجرٌبٌة قبل وبعد تطبٌق البرنامج فً استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا ، وٌوضح الجدول التالً ما توصلت إلٌه الباحثة من نتائج.

 (21جدول )

 ذاتٌا  فً القٌاسٌن القبلً والبعديداللة الفروق بٌن متوسطً درجات المجموعة التجرٌبٌة على مقٌاس استراتٌجٌات التعلم المنظم 

 حجم التؤثٌر مستوى الداللة د ح قٌمة )ت( االنحراؾ المتوسط ن القٌاس التعلم المنظم

 فاعلٌة الذات الدراسٌة

 قبلً
06 

26016 2025 

 كبٌر 6061 6062دالة عند  16 250336

 2063 23014 بعدي

 المراجعة المنتظمة

 قبلً
06 

26060 2014 

 كبٌر 6061 6062دالة عند  16 250156

 1022 23020 بعدي

 انتقاء الحلول المناسبة

 قبلً
06 

5050 2031 

 كبٌر 6061 6062دالة عند  16 250212

 1066 22016 بعدي

 طلب عون اآلخرٌن

 قبلً
06 

5060 2036 

 كبٌر 6061 6062دالة عند  16 110120

 1066 22016 بعدي

 مراقبة األداء

 قبلً
06 

4066 2034 

 كبٌر 6060 6062دالة عند  16 250652

 2010 20040 بعدي

 طرٌقة التذكر

 قبلً
06 

4004 2011 

 كبٌر 6066 6062دالة عند  16 230060

 2014 20016 بعدي

 الدافعٌة التلقائٌة

 قبلً
06 

4000 2014 

 كبٌر 6060 6062دالة عند  16 250610

 2006 20064 بعدي

 التحضٌر المسبق للموضوعات

 قبلً
06 

4020 2012 

 كبٌر 6062 6062دالة عند  16 23053

 2003 20066 بعدي

 تسجٌل وتنظٌم المعلومات

 قبلً
06 

4006 2066 

 كبٌر 6061 6062دالة عند  16 250325

 2012 20000 بعدي

 التخطٌط المسبق

 قبلً
06 

5064 6045 

 كبٌر 6061 6.01دالة عند  16 16042

 1021 22016 بعدي



 حجم التؤثٌر مستوى الداللة د ح قٌمة )ت( االنحراؾ المتوسط ن القٌاس التعلم المنظم

 البحث عن المعلومات

 قبلً
06 

4024 2061 

 كبٌر 6062 6062دالة عند  16 110231

 6053 21010 بعدي

 الضبط البٌئً

 قبلً
06 

4050 6050 

 كبٌر 6061 6062دالة عند  16 25013

 1006 21060 بعدي

 الوعً المعرفً

 قبلً
06 

5060 6052 

 كبٌر 6062 6062دالة عند  16 23.614

 1000 21014 بعدي

 التصحٌح الذاتً

 قبلً
06 

5004 6052 

 كبٌر 6066 6062دالة عند  16 230121

 2062 21024 بعدي

 الدرجة الكلٌة

 قبلً
06 

2216066 6053 

 كبٌر 6065 6062دالة عند  16 06062

 25004 166040 بعدي

لسابق وجود فروق دالة إحصائٌا  بٌن متوسطً درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاسٌن )القبلً، ٌتضح من الجدول ا

البعدي( فً استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  لصالح القٌاس البعدي، فمن خبلل حساب متوسطات الدرجات لمقٌاس استراتٌجٌات التعلم 

راجعة المنتظمة، انتقاء الحلول، طلب العون، مراقبة األداء، طرٌقة التذكر، الدافعٌة التلقائٌة، المنظم ذاتٌا  )فاعلٌة الذات الدراسٌة، الم

التحضٌر المسبق، تسجٌل وتنظٌم المعلومات، التخطٌط المسبق، البحث عن المعلومات، الضبط البٌئً، الوعً المعرفً، التصحٌح 

 – 250652 – 120120 – 250212 – 250156 – 250336والً )الذاتً، الدرجة الكلٌة( وجد أن قٌمة )ت( تساوي على الت

230060 – 250610 – 230536 – 250523 – 160426 – 110231 – 250136 – 230614 – 230121 – 060626 )

 (.6062وبالكشؾ عن داللتها اإلحصائٌة وجد أنها ذات داللة إحصائٌة عند مستوى داللة )

 الفرض الثانً ونتائجه:

على أنه "تختلؾ متوسطات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً القٌاس البعدي على مقٌاس استراتٌجٌات التعلم ٌنص هذا الفرض 

 المنظم ذاتٌا  لدى طالبات الجامعة وذلك لصالح طالبات المجموعة التجرٌبٌة".

بٌن متوسطً طالبات المجموعتٌن  للعٌنات المستقلة لحساب داللة الفروق t-testوللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 

 التجرٌبٌة والضابطة. والجدول التالً ٌوضح ما توصلت له الباحثة من نتائج.

 

 (20جدول )

داللة الفروق بٌن متوسطً درجات طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة على مقٌاس استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  فً القٌاس 

 البعدي

 حجم التؤثٌر مستوى الداللة د ح قٌمة )ت( االنحراؾ المتوسط ن موعةالمج التعلم المنظم

 فاعلٌة الذات الدراسٌة

 2063 23014 06 تجرٌبٌة

 كبٌر 6041 6062دالة عند  25 210431

 2031 26006 06 ضابطة



 حجم التؤثٌر مستوى الداللة د ح قٌمة )ت( االنحراؾ المتوسط ن موعةالمج التعلم المنظم

 المراجعة المنتظمة

 1022 23020 06 تجرٌبٌة

 كبٌر 6040 6062دالة عند  25 210112

 2011 26.30 06 ضابطة

 انتقاء الحلول المناسبة

 1066 22016 06 تجرٌبٌة

 كبٌر 6042 6062دالة عند  25 200221

 2024 6020 06 ضابطة

 طلب عون اآلخرٌن

 1066 22016 06 تجرٌبٌة

 كبٌر 6043 6062دالة عند  25 200321

 2016 6066 06 ضابطة

 مراقبة األداء

 2010 20040 06 تجرٌبٌة

 كبٌر 6046 6062دالة عند  25 21.433

 2056 4054 06 ضابطة

 طرٌقة التذكر

 2014 20016 06 تجرٌبٌة

 كبٌر 6053 6062دالة عند  25 250246

 2023 4004 06 ضابطة

 الدافعٌة التلقائٌة

 2006 20064 06 تجرٌبٌة

 كبٌر 6050 6062دالة عند  25 240664

 2021 4014 06 ضابطة

 حضٌر المسبق للموضوعاتالت

 2003 20066 06 تجرٌبٌة

 كبٌر 6051 6062دالة عند  25 230065

 2015 4010 06 ضابطة

 تسجٌل وتنظٌم المعلومات

 2012 20000 06 تجرٌبٌة

 كبٌر 6054 6062دالة عند  25 260501

 2064 4014 06 ضابطة

 التخطٌط المسبق

 1021 22016 06 تجرٌبٌة

 كبٌر 6051 6062دالة عند  25 240014

 6051 5020 06 ضابطة

 البحث عن المعلومات

 6053 21010 06 تجرٌبٌة

 كبٌر 6066 6062دالة عند  25 110160

 6051 4000 06 ضابطة

 الضبط البٌئً

 6006 21060 06 تجرٌبٌة

 كبٌر 6052 6062دالة عند  25 220411

 6043 4064 06 ضابطة

 رفًالوعً المع

 1000 21014 06 تجرٌبٌة

 كبٌر 6044 6062دالة عند  25 200532

 6054 5024 06 ضابطة

 كبٌر 6052 6062دالة عند  25 220551 2062 21024 06 تجرٌبٌة التصحٌح الذاتً



 حجم التؤثٌر مستوى الداللة د ح قٌمة )ت( االنحراؾ المتوسط ن موعةالمج التعلم المنظم

 6036 5014 06 ضابطة

 الدرجة الكلٌة

 25004 166040 06 تجرٌبٌة

 كبٌر 6066 6062دالة عند  25 110106

 6016 223016 06 ضابطة

ٌتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسط درجات أفراد المجموعتٌن )التجرٌبٌة، الضابطة( على 

مقٌاس استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  لصالح المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاس البعدي، فمن خبلل حساب متوسطات الدرجات لمقٌاس 

تراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  )فاعلٌة الذات الدراسٌة، المراجعة المنتظمة، انتقاء الحلول، طلب العون، مراقبة األداء، طرٌقة اس

التذكر، الدافعٌة التلقائٌة، التحضٌر المسبق، تسجٌل وتنظٌم المعلومات، التخطٌط المسبق، البحث عن المعلومات، الضبط البٌئً، 

 – 200221 – 210113 – 210531تصحٌح الذاتً، الدرجة الكلٌة( وجد أن قٌمة )ت( تساوي على التوالً )الوعً المعرفً، ال

200321 – 210433 – 250246 – 240664 – 2306065 – 260501 – 240014 – 110160 – 220411 – 200532 – 

 (.6062عند مستوى داللة )(، وبالكشؾ عن داللتها اإلحصائٌة وجد أنها ذات داللة إحصائٌة 110106 – 220551

كما تشٌر النتائج من خبلل الجدول السابق أن حجم تؤثٌر البرنامج كبٌر، حٌث إن نسبة كبٌرة من تباٌن األفراد فً استراتٌجٌات التعلم 

امج، وهذا ٌإكد المنظم ذاتٌا  والدرجة الكلٌة فً القٌاس البعدي لدى المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة ٌرجع إلى تؤثٌر استخدام البرن

 صحة الفرض السابق.

قاه وتفسر الباحثة هذه النتٌجة التً تم التوصل إلٌها إلى فاعلٌة البرنامج التدرٌبً المستخدم الذي تلقته المجموعة التجرٌبٌة دون أن تتل

 لم المنظم ذاتٌا .المجموعة الضابطة، حٌث تنوعت الفنٌات التً استخدمتها الباحثة فً البرنامج لتنمٌة استراتٌجٌات التع

 الفرض الثالث ونتائجه:

ٌنص هذا الفرض على أنه "ال تختلؾ متوسطات المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاسٌن البعدي والتتبعً على مقٌاس التعلم المنظم ذاتٌا  

 لدى طالبات الجامعة".

ب داللة الفروق لدى المجموعة التجرٌبٌة للعٌنات المترابطة لحسا t-testوللتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 

 فً القٌاسٌن البعدي والتتبعً على مقٌاس التعلم المنظم ذاتٌا ، وٌوضح الجدول التالً ما توصلت إلٌه الباحثة من نتائج.

 (21جدول )

 لقٌاسٌن البعدي والتتبعًداللة الفروق بٌن متوسطً درجات المجموعة التجرٌبٌة على مقٌاس استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  فً ا

 مستوى الداللة د ح قٌمة )ت( االنحراؾ المتوسط ن القٌاس التعلم المنظم

 فاعلٌة الذات الدراسٌة

 قبلً
06 

23014 2063 

 ؼٌر دالة 60201 16 20211

 1061 23026 تتبعً

 المراجعة المنتظمة

 قبلً
06 

23020 1022 

 ؼٌر دالة60436 16 60164

 2053 23026 تتبعً

 انتقاء الحلول المناسبة

 قبلً
06 

22016 1066 

 ؼٌر دالة60620 16 60106

 1022 22010 تتبعً

 ؼٌر دالة60013 16 2 1066 22016 06 قبلً طلب عون اآلخرٌن



 مستوى الداللة د ح قٌمة )ت( االنحراؾ المتوسط ن القٌاس التعلم المنظم

 1061 22006 تتبعً

 مراقبة األداء

 قبلً
06 

20040 2010 

 ؼٌر دالة60260 16 20351

 2015 20054 تتبعً

 طرٌقة التذكر

 قبلً
06 

20016 2014 

 ؼٌر دالة6063 16 20416

 2011 20004 تتبعً

 الدافعٌة التلقائٌة

 قبلً
06 

20064 2006 

 6062دالة عند  6025 16 10261

 2011 20000 تتبعً

 التحضٌر المسبق للموضوعات

 قبلً
06 

20066 2003 

 6062دالة عند  6026 16 10612

 .2.3 20010 تتبعً

 تسجٌل وتنظٌم المعلومات

 قبلً
06 

20000 2012 

 ؼٌر دالة 60156 16 60462

 2015 20014 تتبعً

 التخطٌط المسبق

 قبلً
06 

22016 1021 

 ؼٌر دالة 6024 16 20656

 1026 22010 تتبعً

 البحث عن المعلومات

 قبلً
06 

21010 6053 

 ؼٌر دالة 60122 16 20145

 6052 21004 تتبعً

 الضبط البٌئً

 قبلً
06 

21060 1006 

 ؼٌر دالة 60251 16 20032

 1001 21050 تتبعً

 الوعً المعرفً

 قبلً
06 

21014 1000 

 ؼٌر دالة 60520 16 60106

 1026 21026 تتبعً

 التصحٌح الذاتً

 قبلً
06 

21024 2062 

 ؼٌر دالة 60312 16 60161

 1022 21026 تتبعً

 جة الكلٌةالدر

 قبلً
06 

166040 25004 

 ؼٌر دالة 60113 16 60564

 25012 162060 تتبعً

ٌتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائٌا  بٌن متوسطً درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاسٌن )البعدي، 

توسطات الدرجات لمقٌاس استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  )فاعلٌة التتبعً( فً استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا ، فمن خبلل حساب م

 الذات الدراسٌة، المراجعة المنتظمة، انتقاء الحلول، طلب العون، مراقبة األداء، طرٌقة التذكر، الدافعٌة التلقائٌة، التحضٌر المسبق،

لبٌئً، الوعً المعرفً، التصحٌح الذاتً، الدرجة تسجٌل وتنظٌم المعلومات، التخطٌط المسبق، البحث عن المعلومات، الضبط ا

 10612 – 10261 – 20416 – 20351 – 2066 – 60106 – 60164 – 20211الكلٌة( وجد أن قٌمة )ت( تساوي على التوالً )



( وبالكشؾ عن داللتها اإلحصائٌة وجد إنها ؼٌر دالة 60564 – 60161 – 60106 – 20032 – 20145 – 20656 – 60462 –

( لصالح القٌاس التتبعً، ما ٌدل على 6062ائٌا ، كما ٌتضح من الجدول أن ُبعد الدافعٌة التلقائٌة وُبعد التحضٌر المسبق دال عند )إحص

 استمرار تطبٌق الطالبات لما تم تعلمنه فً البرنامج التدرٌبً. 

ة إلى استمرارهن فً تطبٌق جلسات البرنامج ما وتفسر الباحثة استمرار تؤثٌر البرنامج التدرٌبً لدى طالبات خبلل فترة المتابع

ساعدهن على اكتساب بعض االستراتٌجٌات الجٌدة فً التنظٌم الذاتً والوعً بذواتهن خبلل التدرٌب من خبلل الحوار الذاتً الذي 

 (.253، 2666ٌبرز لهن الجانب اإلٌجابً فً الجلسات التدرٌبٌة التً قدمت لهن، وٌذكر )هارون الرشٌدي، 

 فرض الرابع ونتائجه:ال

ٌنص هذا الفرض على أنه: "تختلؾ متوسطات درجات المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاسٌن القبلً والبعدي على مقٌاس الصمود النفسً 

 لدى طالبات الجمعة وذلك لصالح القٌاس البعدي".

ب داللة الفروق بٌن متوسطً المجموعة للعٌنات المترابطة لحسا t-testوللتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 

 التجرٌبٌة قبل وبعد تطبٌق البرنامج على مقٌاس الصمود النفسً، وٌوضح الجدول التالً ما توصلت إلٌه الباحثة من نتائج.

 (22جدول )

 داللة الفروق بٌن متوسطً درجات المجموعة التجرٌبٌة على مقٌاس الصمود النفسً فً القٌاسٌن القبلً والبعدي

 حجم التؤثٌر مستوى الداللة د ح قٌمة )ت( االنحراؾ المتوسط ن القٌاس الصمود النفسً

 الكفاءة الشخصٌة

 قبلً
06 

21010 6064 

 كبٌر 6062 6062دالة عند  16 110102

 1066 11064 بعدي

 حل المشكبلت

 قبلً
06 

21060 2020 

 كبٌر 6065 6062دالة عند  16 020665

 2012 10004 بعدي

 المرونة

 قبلً
06 

21024 6035 

 كبٌر 6065 6062دالة عند  16 160666

 1061 02040 بعدي

 إدارة العواطؾ

 قبلً
06 

22010 2064 

 كبٌر 6064 6062دالة عند  16 010054

 2002 11014 بعدي

 تفاإل

 قبلً
06 

26014 2015 

 كبٌر 6062 6062دالة عند  16 110631

 ...2 26024 بعدي

 عبلقات اجتماعٌة

 قبلً
06 

21056 6052 

 كبٌر 6064 6062دالة عند  16 020062

 2022 12044 بعدي

 اإلٌمان

 قبلً
06 

21020 6030 

 كبٌر 6065 6062دالة عند  16 100015

 2022 11024 بعدي

 كبٌر 6065 6062دالة عند  16 410623 0060 54034 06 قبلً الدرجة الكلٌة



 حجم التؤثٌر مستوى الداللة د ح قٌمة )ت( االنحراؾ المتوسط ن القٌاس الصمود النفسً

 2061 232010 بعدي

ٌتضح من الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائٌا  بٌن متوسطً درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاسٌن )القبلً، 

البعدي( فً الصمود النفسً لصالح القٌاس البعدي، فمن خبلل حساب متوسطات درجات الصمود النفسً )الكفاءة الشخصٌة، حل 

ونة، إدارة العواطؾ، التفاإل، العبلقات االجتماعٌة، اإلٌمان، الدرجة الكلٌة( وجد أن قٌمة )ت( تساوي على التوالً المشكبلت، المر

(، وبالكشؾ عن داللتها 410623 – 100015 – 020062 – 110631 – 010054 – 160666 – 020665 – 110102)

 (.6.01اإلحصائٌة وجد أنها ذات داللة إحصائٌا  عند مستوى داللة )

وتشٌر النتائج من خبلل الجدول السابق أن حجم التؤثٌر كبٌر حٌث إن نسبة كبٌرة من تباٌن األفراد فً أبعاد الصمود النفسً والدرجة 

 الكلٌة فً القٌاسٌن القبلً والبعدي للمجموعة التجرٌبٌة ٌرجع إلى تؤثٌر استخدام البرنامج، وهذا ٌإكد صحة الفرض السابق.

 نتائجه:الفرض الخامس و

ٌنص هذا الفرض على أنه "تختلؾ متوسطات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً القٌاس البعدي على مقٌاس الصمود النفسً لدى 

 طالبات الجامعة وذلك لصالح طالبات المجموعة التجرٌبٌة".

روق بٌن متوسطً طالبات المجموعتٌن للعٌنات المستقلة لحساب داللة الف t-testوللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 

 التجرٌبٌة والضابطة، والجدول التالً ٌوضح ما توصلت إلٌه الباحثة من نتائج.

 (23جدول )

 داللة الفروق بٌن متوسطً درجات طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة على مقٌاس الصمود النفسً فً القٌاس البعدي

 حجم التؤثٌر مستوى الداللة د ح قٌمة )ت( االنحراؾ المتوسط ن المجموعات الصمود النفسً

 الكفاءة الشخصٌة

 1066 11064 06 تجرٌبٌة

 كبٌر 6061 6062دالة عند  25 120116

 6066 21006 06 ضابطة

 حل المشكبلت

 2012 10004 06 تجرٌبٌة

 كبٌر 6062 6062دالة عند  25 000246

 2022 21024 06 ضابطة

 المرونة

 1061 02040 06 بٌةتجرٌ

 كبٌر 6064 6062دالة عند  25 110521

 6053 21036 06 ضابطة

 إدارة العواطؾ

 2002 11014 06 تجرٌبٌة

 كبٌر 6062 6062دالة عند  25 010663

 2026 22004 06 ضابطة

 تفاإل

 2011 26024 06 تجرٌبٌة

 كبٌر 6066 6062دالة عند  25 100146

 1..2 26020 06 ضابطة

 عبلقات اجتماعٌة

 2022 12044 06 تجرٌبٌة

 كبٌر 6060 6062دالة عند  25 150242

 6045 21054 06 ضابطة

 كبٌر 6063 6062دالة عند  25 050310 2022 11024 06 تجرٌبٌة اإلٌمان



 حجم التؤثٌر مستوى الداللة د ح قٌمة )ت( االنحراؾ المتوسط ن المجموعات الصمود النفسً

 6035 21044 06 ضابطة

 الدرجة الكلٌة

 2061 232010 06 تجرٌبٌة

 كبٌر 6065 6.01دالة عند  25 460356

 0026 55034 06 ضابطة

ٌتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن متوسط درجات طالبات المجموعتٌن )التجرٌبٌة، الضابطة( فً 

الصمود النفسً لصالح المجموعة التجرٌبٌة، فمن خبلل حساب متوسطات درجات الصمود النفسً )الكفاءة الشخصٌة، حل 

كبلت، المرونة، إدارة العواطؾ، التفاإل، العبلقات االجتماعٌة، اإلٌمان، الدرجة الكلٌة( وجد أن قٌمة )ت( تساوي على التوالً المش

(، وبالكشؾ عن داللتها 460356 – 050310 – 150242 – 100146 – 010663 – 110521 – 000246 – 120116)

 (.6062داللة ) اإلحصائٌة وجد أنها ذات داللة إحصائٌة عند مستوى

وتشٌر النتائج من خبلل الجدول السابق أن حجم التؤثٌر كبٌر، حٌث إن نسبة كبٌرة من تباٌن األفراد فً أبعاد الصمود النفسً 

والدرجة الكلٌة فً القٌاس البعدي للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة ٌرجع إلى تؤثٌر استخدام البرنامج، وهذا ٌإكد صحة الفرض 

 السابق.

 رض السادس ونتائجه:الف

ٌنص هذا الفرض على أنه: "ال تختلؾ متوسطات المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاسٌن البعدي والتتبعً على مقٌاس الصمود النفسً لدى 

 طالبات الجامعة".

لمجموعة للعٌنات المترابطة لحساب داللة الفروق بٌن متوسطً ا t-testوللتحقق من صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار 

 التجرٌبٌة قبل وبعد تطبٌق البرنامج على مقٌاس الصمود النفسً، وٌوضح الجدول التالً ما توصلت إلٌه الباحثة من نتائج.



 (24جدول )

 داللة الفروق بٌن متوسطً درجات المجموعة التجرٌبٌة على مقٌاس الصمود النفسً فً القٌاسٌن القبلً والتتبعً

 مستوى الداللة د ح قٌمة )ت( االنحراؾ متوسطال ن القٌاس الصمود النفسً

 الكفاءة الشخصٌة

 بعدي
06 

11064 1066 

 ؼٌر دالة 60232 16 20106

 2050 11044 تتبعً

 حل المشكبلت

 بعدي
06 

10004 2012 

 6062ؼٌر دالة عند  60662 16 00212

 2021 11034 تتبعً

 المرونة

 بعدي
06 

02040 1061 

 6062ؼٌر دالة عند  60661 16 00216

 2051 02014 تتبعً

 إدارة العواطؾ

 بعدي
06 

11014 2002 

 ؼٌر دالة  60436 16 60164

 2064 11010 تتبعً

 تفاإل

 بعدي
06 

26024 2011 

 ؼٌر دالة 60042 16 60661

 2015 26064 تتبعً

 عبلقات اجتماعٌة

 بعدي
06 

12044 2022 

 ؼٌر دالة 60110 16 60521

 2004 12046 تتبعً

 اإلٌمان

 بعدي
06 

11024 2022 

 6062دالة عند  60626 16 10424

 6061 11014 تتبعً

 الدرجة الكلٌة

 بعدي
06 

232010 2061 

 6062دالة عند  60663 16 10660

 0062 231024 تتبعً

ات طالبات المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاسٌن)البعدي، ٌتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائٌا  بٌن متوسطً درج

التتبعً( فً الصمود النفسً، فمن خبلل حساب متوسطات درجات الصمود النفسً )الكفاءة الشخصٌة، حل المشكبلت، المرونة، 

 00212 – 20106والً )إدارة العواطؾ، التفاإل، العبلقات االجتماعٌة، اإلٌمان، الدرجة الكلٌة( وجد أن قٌمة )ت( تساوي على الت

(، وبالكؾ عن داللتها اإلحصائٌة وجد أنها ؼٌر دالة إحصائٌا  عند 10660 – 10424 – 60521 – 60661 – 60164 – 00216 –

( ألبعاد الكفاءة الشخصٌة وإدارة العواطؾ والتفاإل والعبلقات االجتماعٌة. كما ٌتضح أن ُبعد اإلٌمان دال 6062مستوى داللة )

( لصالح القٌاس التتبعً ما ٌدل على استمرار فاعلٌة 6062(، وُبعدي المرونة والدرجة الكلٌة للصمود دال عند )6062ند )إحصائٌا  ع

( لصالح 6062البرنامج، كما ٌتضح من الجدول وجود فروق بٌن القٌاسٌن البعدي والتتبعً فً ُبعد حل المشكبلت عند مستوى )

 الطالبات، وربما ٌرجع سبب ذلك إلى أن الطالبات لم ٌستمررن على التدرٌب على الفنٌات. القٌاس البعدي ما ٌدل على تراجع أداء

 ملخص عام لنتائج الدراسة:

 أسفرت الدراسة الراهنة عن عدد من النتائج المهمة وهً:



لدى طالبات الجامعة وذلك تختلؾ متوسطات درجات المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاسٌن القبلً والبعدي على مقٌاس التعلم المنظم ذاتٌا  

 لصالح القٌاس البعدي.

تختلؾ متوسطات درجات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً القٌاس البعدي على مقٌاس التعلم المنظم ذاتٌا  لدى طالبات الجامعة، 

 وذلك لصالح طالبات المجموعة التجرٌبٌة.

 لبعدي والتتبعً على مقٌاس التعلم المنظم ذاتٌا .ال تختلؾ متوسطات درجات المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاسٌن ا

تختلؾ متوسطات درجات المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاسٌن القبلً والبعدي على مقٌاس الصمود النفسً لدى طالبات الجامعة وذلك 

 لصالح القٌاس البعدي.

اس الصمود النفسً لدى طالبات الجامعة تختلؾ متوسطات درجات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً القٌاس البعدي على مقٌ

 وذلك لصالح طالبات المجموعة التجرٌبٌة.

 ال تختلؾ متوسطات درجات المجموعة التجرٌبٌة فً القٌاسٌن البعدي والتتبعً على مقٌاس الصمود النفسً.

%( باعتبارها 56نفسً إلى النسبة )ارتقت استجابات أفراد عٌنة الدراسة على متؽٌر استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  والصمود ال

 الحد األدنى للنسبة التً تحصل علٌها الطالبات طبقا  للمنهج محكً المرجع.

 رابعا : توصٌات الدراسة:

 فً ضوء نتائج الدراسة فإن الباحثة توصً بالتالً:

 ى طلبة الجامعات.ضرورة االهتمام بمباحث ومواد دراسٌة تستهدؾ تنمٌة استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  لد

إعداد الطبلب فً الجامعات بناء على بعض المداخل الحدٌثة التً تعتنً بحاجات والخبرات والمهارات بما ٌحقق تنمٌة استراتٌجٌات 

 التعلم المنظم ذاتٌا .

الدراسة الراهنة وؼٌره  تعزٌز مفهوم الصمود النفسً لدى طالبات الجامعة من خبلل االستفادة بالبرنامج التدرٌبً الذي تم إعداده فً

 من البرامج التدرٌبٌة فً هذا المجال.

ضرورة تبنً مإسسات الخدمات النفسٌة لبرامج إرشادٌة تستند إلى مقررات علم النفس اإلٌجابً لتحقٌق التوافق والصحة النفسٌة 

 الٌة.لدى األفراد، واالستفادة من البرنامج التدرٌبً الذي تم إعداده وتطبٌقه فً الدراسة الح

 استخدام البرنامج التدرٌبً الذي قامت الباحثة بإعداده وتنفٌذه مع مجموعات أخرى من طالبات وطبلب بكلٌات مختلفة.

 بحوث مقترحة:

 فاعلٌة برنامج تدرٌبً قائم على التعلم المنظم ذاتٌا  فً تنمٌة المرونة لدى طالبات الجامعة.

 الصمود النفسً لدى طالبات الجامعة. فاعلٌة برنامج لتنمٌة التفاإل واألمل لتحسٌن

 فاعلٌة برنامج لتنمٌة التمكٌن النفسً لتحسٌن الصمود النفسً لدى طالبات الجامعة.

 

 قائمة المراجع:

(: استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  وعبلقتها ببعض خصائص الشخصٌة لدى طبلب الجامعة 1622إبراهٌم السٌد، إبراهٌم إسماعٌل )

 ، جامعة المنصورة، كلٌة التربٌة.رسالة دكتوراهٌات التحصٌل الدراسً، فً ضوء مستو

التصلب  –(: األفكار البلعقبلنٌة وعبلقتها بالدوجمانٌة والمرونة 1666أشرؾ محمد عطٌة حسب هللا، وعصام عبداللطٌؾ العقاد )

 .261-54(، 26، )21، مجلة الدراسات النفسٌةوالرفض الوالدي لدى شباب جامعتً الزقازٌق وجنوب الوادي، 



(: تنمٌة الذكاء الروحً والصمود النفسً لخفض هرمون الكورتٌزول لدى طالبات الجامعة، 1621إٌمان السٌد إبراهٌم عطا جمٌل )

 ، جامعة عٌن شمس، كلٌة البنات.رسالة ماجستٌر

ا جمعٌة المرشدٌن النفسٌٌن بالتعاون مع ، تصدرهمجلة المنهج العلمً(: الصمود النفسً وكفاءة المعلم، 1621إٌمان مختار عامر )

 .61-16( 22قسم علم النفس بآداب طنطا، )

رسالة (: تنمٌة مهارات الصداقة والصمود النفسً لخفض أعراض االكتئاب لدى طلبة الجامعة، 1621إٌمان مصطفى سرمٌنً )

 ، جامعة عٌن شمس، كلٌة البنات.دكتوراه

: الصمود النفسً وعبلقته بؤسالٌب مواجهة الضؽوط لدى عٌنة من أمهات األطفال ذوي (1621إٌناس سٌد علً عبد الحمٌد جوهر )

 ، جامعة بنها، كلٌة التربٌة.رسالة ماجستٌراالحتٌاجات الخاصة، 

 ، سلسلة محاضرات علم النفس، الرٌاض، كلٌة التربٌة الرٌاضٌة، جامعة بؽداد.قوة التحمل النفسً(: 1666حازم علوان منصور )

 21-22(: التعلم الذاتً مدى الحٌاة )التعلم الذاتً وتحدٌات المستقبل(، المإتمر الثامن فً الفترة من 1660د السبلم زهران )حامد عب

 ماٌو، كلٌة التربٌة، جامعة طنطا.

نً وفاعلٌة (: فاعلٌة برنامج قائم على استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  فً تنمٌة مهارات الرسم الف1623حسن محمد حول خلٌفة )

 ، العدد التاسع والسبعون، نوفمبر.دراسات عربٌة فً التربٌة وعلم النفسالذات لدى طبلب المرحلة الثانوٌة الصناعً، 

 ، القاهرة، عالم الكتب.التعلم المنظم ذاتٌا  وتوجهات أهداؾ اإلنجاز(: 1663ربٌع عبده رشوان )

ن أداء الذاكرة العاملة باستخدام الحاسب اآللً لدى تبلمٌذ االبتدائٌة من ذوي (: برنامج لتحس1620ٌرشا عادل عبد العزٌز إبراهٌم )

 ، جامعة عٌن شمس، كلٌة البنات.رسالة دكتوراهصعوبات التعلم، 

رسالة (: أثر برنامج لتعلم مهارات التنظٌم الذاتً على األداء األكادٌمً لدى عٌنة من طبلب الجامعة، 1660رٌم مٌهوب سلٌمون )

 ، كلٌة التربٌة، جامعة طنطا.دكتوراه

 ، القاهرة، عالم الكتب.مناهج البحث العلمً فً التربٌة وعلم النفس ومهاراته األساسٌة(: 1666سناء محمد سلٌمان )

 ، دار الكتب.التعلم النشط(: 1622سهام عبد المنعم بكري )

 الة ؼٌر منشورة.(: برامج التدرٌب محكات بنائها وتقٌٌمها، القاهرة، مق2666صفاء األعسر )

 (.44، العدد )المجلة المصرٌة للدراسات النفسٌة(: الصمود من منظور علم النفس اإلٌجابً، 1626صفاء األعسر )

 ، المركز القومً للترجمة.الصمود لدى األطفال(: 1622صفاء األعسر )

، كلٌة التربٌة، جامعة رسالة ماجستٌرالمشكبلت، (: استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  فً عبلقتها بحل 1663عبٌر إبراهٌم عابدٌن )

 المنوفٌة.

(: دراسة بنٌة الدافعٌة واستراتٌجٌات التعلم وأثرهما على التحصٌل الدراسً لدى طبلب كلٌة التربٌة 2666عزت عبد الحمٌد محمد )

 .221-262( 00، جامعة الزقازٌق، العدد )مجلة كلٌة التربٌةجامعة الزقازٌق، 

رسالة (: الصبلبة النفسٌة كمتؽٌر وسٌط بٌن إدراك أحداث الحٌاة الضاؼطة وأسالٌب مواجهتها، 1660ق رفاعً )عزت محمد صدٌ

 ، جامعة حلوان.دكتوراه

(: أسالٌب التفكٌر "لستٌرٌنرج" وعبلقتها باستراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  لدى عٌنة منطبلب 1621عصام الدسوقً إسماعٌل الجبة )

 بمدٌنة جدة، دراسا عربٌة فً التربٌة وعلم النفس، رابطة التربوٌٌن. التربٌة الخاصة

 ، عالم الكتب، القاهرة.استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا ، مدخل معاصر للتعلم من أجل اإلتقان(: 1622عصام علً الطٌب )



بلقتها ببعض المتؽٌرات النفسٌة واالجتماعٌة، (: صعوبات التعلم لدى عٌنة من تبلمٌذ المرحلة االبتدائٌة وع2665علٌة أحمد المنٌب )

 ، كلٌة البنات، جامعة عٌن شمس.رسالة دكتوراهدراسة تشخٌصٌة، 

(: فاعلٌة برنامج تدرٌبً مقترح قائم على استراتٌجٌات التعلم ذاتً التنظٌم فً 1661عبلء الدٌن سعد متولً وعماد أحمد حسن )

مجلة جاه نحو االستراتٌجٌات المستخدمة لدى طبلب كلٌة التربٌة شعبة الرٌاضٌات، التحصٌل األكادٌمً واألداء التدرٌبً واالت

 (.1، كلٌة التربٌة، جامعة المنوفٌة، العدد )البحوث النفسٌة والتربوٌة

 ، الرٌاض، دار الزهراء.علم النفس اإلٌجابً(: 1620علً أحمد سٌد مصطفى، محمد محمود محمد )

بعض استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  فً تحصٌل مادة الرٌاضٌات للصؾ األول الثانوي بمدٌنة  (: أثر1660عماد أحمد حسن علً )

 (.2)26، جامعة أسٌوط مجلة كلٌة التربٌةأسٌوط، 

، 1، سلسلة علم النفس المعرفً(: سٌكولوجٌة التعلم بٌن المنظور االرتباطً والمنظور المعرفً، 2663فتحً مصطفى الزٌات )

 النشر للجامعات. القاهرة، دار

(: تؤثٌر أسلوب التعلم المنظم ذاتً فً الوعً بالعملٌات الحركٌة واكتساب بعض المهارات األساسٌة 1623فراس أكرم سلٌمان )

 (.1، العدد )6، جمجلة علوم التربٌة الرٌاضٌةللطبلب بالكرة الطائرة، 

 ، مكتبة األنجلو المصرٌة، القاهرة.لمنظم ذاتٌا  كراسة تعلٌمات مقٌاس التعلم ا(: 2663لطفً عبد الباسط إبراهٌم )

، إٌتراك للطباعة والنشر والتوزٌع، صعوبات التعلم والتنظٌم الذاتً(: 1666محمود عوض هللا سالم، أمل عبد المحسن زكً )

 القاهرة.

اب لدى المراهقٌن الٌمنٌٌن، (: فاعلٌة برنامج معرفً سلوكً فً الصمود النفسً لتخفٌؾ االكتئ1621معاذ أحمد محمد قاٌد مقران )

 ، كلٌة التربٌة، جامعة إب، الٌمن.رسالة دكتوراه

مجلة العلوم (: التفكٌر العلمً لدى الطالب الجامعً واتجاهاته نحو التؽٌرات السٌاسٌة فً لٌبٌا، 1621مفتاح محمد الشكري )

 (.2، جامعة المرقب، العدد )اإلنسانٌة

لصمود النفسً وعبلقته باستراتٌجٌات المواجهة ودرجة التعرض للضؽوط لدى طبلب (: ا1620منال عبد النعٌم محمد طه )

 ، القاهرة، الحولٌة التاسعة، الرسالة الثالثة.حولٌات مركز البحوث والدراسات النفسٌةالجامعة، دراسة تنبإٌة، 

 ، جامعة الفاتح.استراتٌجٌات التدرٌس(: 1665منصور الصٌد شٌتة )

(: فاعلٌة برنامج تدرٌبً فً تنمٌة بعض استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا  وأثره على 1622محمد الحناحً ) مٌمونة بنت سلٌمان بن

 ، كلٌة التربٌة، جامعة القصٌم.رسالة ماجستٌرمهارات اتخاذ القرار لدى طالبات كلٌة التربٌة، جامعة القصٌم، 

التعلم المنظم ذاتٌا  فً تنمٌة المفاهٌم الفقهٌة لدى طالبات الصؾ األول (: فاعلٌة برنامج قائم على 1622نجبلء رشٌد مرشد العلونً )

 ، كلٌة التربٌة، جامعة طٌبة.رسالة ماجستٌرالثانوي، 

مجلة العلوم (: األمل والتفاإل مدخل لتنمٌة الصمود النفسً لدى عٌنة من المراهقٌن ضعاؾ السمع، 1620هٌام صابر شاهٌن )

 (.1، العدد )التربوٌة والنفسٌة

رسالة (: الصمود النفسً وعبلقته بالرضا عن الحٌاة واألداء األكادٌمً لدى الطالبة الجامعٌة، 1621ورد مختار عبد السمٌع )

 ، جامعة عٌن شمس، كلٌة البنات.ماجستٌر

رسالة المنظم ذاتٌا ،  (: طرق المعالجة اإلجرائٌة والمعتقدات المعرفٌة وعبلقتهما باستراتٌجٌات التعلم1666ولٌد شوقً شفٌق السٌد )

 ، جامعة الزقازٌق، كلٌة التربٌة.دكتوراه

 ثانٌا : المراجع األجنبٌة:

Dyer: j, and MC Guiness, T. (1996): Resilience: Archives of Psychiatric Nursing 10(5), 276-282. 



Pintrich, P (1999): The Role of Motivation in Promoting and Sustaining Self – Regulated Learning 

International Journal Educational Research, 31, 459-470. 

Richardson, G. E. (2002): The Met Theory of Resilience and the Wellbeing of Widowed Women 

Clinical Psychology. 58, 307-321. 

Richardson: G. E. (2002): The Metat Heory of Resilience and Resiliency. Journal of Clinical 

Psychology, 58, 307-321. 

Zimmerman, B (2002): Becoming. A Self Regulation an Overview, Theory in to Practice, vol. 41. No. 2, 

Spring. 

Zimmerman: B. J. and Kitsan as. A (1997): Development Phases in Self – Regulation: Shifting from 

Process to Outcome Goal. Journal of Psychologist 33(213). 73-86. 

Zimmerman: B. J, & Martinez – Pons, M. (1992): Perceptions of Self – Efficacy and Strategy use in the 

Self – Regulation of Learning in D. H. Schunk and J. L. Mecce (Eds.) Simmerman: B. J, Greenberg, D, 

and Weinstein, C. E. (1994): Self – Regulated Academic Study Time: A Strategy Approach in D. H. 

Schunk and B. J. Zimmerman (Eds.) Self – Regulation of Learning and Performanc: Issues and 

Educational Applications (pp.181-199) Hillsdale NJ: Lawrence Erlbaum. 


