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 : واإلطار النظري مقدمة

، ويعاني من تبعاتيا  91 يمّر العالم اليوم في ظروف استثنائية من جائحة كورونا كوفيد
عمى مختمف المجاالت االقتصادية واالجتماعية والتعميمية ، فالتعميم اليوم وبسبب الجائحة 
والخوف من انتشار العدوى بين الطالب اصبح عن بعد في كثير من دول العالم ومنيا 

من التعمم  المممكة العربية السعودية ، وبسبب ىذه الظروف االستثنائية اصبح الجزء األكبر
يقع عمى عاتق الطالب ،  فالطالب يجب ان يبني تعّممو بنفسو، و يكون لديو الوعي بيذه 
الخبرة التعميمية ، ومن أىم االستراتيجيات التي يجب ان تكون لدى الطالب لمساعدتو في 

 الوعي بيذه الخبرة ىي استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا ..
ى مبدأ النشاط الذاتي لممتعمم، وبالتالي يصبح الطالب ىو والتعمم المنظم ذاتيا يقوم عم

المسؤول األول عن تعميمو بدال عن االعتماد عمى توجييات المعممين، فينعكس ذلك عمى 
 (. 6002نشاط الطالب وممارساتو التعميمية المختمفة )الحسيني، 

لمستخدمة أحد االساليب ا Self-Regulated Learningويعد التعمم المنظم ذاتيا   
لمتأكد من مدى اتقان الطالب لممعمومات والمعارف المقررة عمييم وذلك الن آليات التعمم 
المنظم ذاتيا تساعد المتعممين عمى التمييز الدقيق بين المواد التي يتم تعمميا بشكل جيد 

لية والمواد التي يتم تعمميا بشكل اقل جودة ، وبالتالي سوف ينظمون دراستيم بشكل أكثر فعا
، وبما يؤدي في النياية الى ارتفاع المستوى التحصيمي لدييم ، وىو اليدف التي تسعى 

 (. (Rozendall,et al.,2003المؤسسات التربوية الى تحقيقو) 
والنماذج النظرية لمتعمم المنظم ذاتيا تيتم بخمس قضايا أساسية ىي : الدافعية ، والوعي 

يق اليدف ، وتأثير بيئة التعمم المكانية واالجتماعية بالذات، والعمميات المستخدمة في تحق
، (Schunk & Zimmerman,1998)واكساب المتعممين القدرة عمى التنظيم الذاتي 

 Frieseوترتبط قضايا التعمم المنظم ذاتيًا بما يسمى باليقظة العقمية ، وقد أكد ذلك كال من 
& Hofmann (2016) ظة العقمية لمفرد بالتنظيم الذاتي حيث توصموا الى ارتباط حالة اليق
 والتجارب العاطفية اليومية.
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واليقظة العقمية ليا جذورىا في التقاليد التأممية الشرقية وغالًبا ما ترتبط الممارسة الرسمية 
لميقظة العقمية بقمب التأمل البوذي. و مع ذلك، فإن اليقظة ىي أكثر من مجرد تأمل فيي 

 (.   ( Brown & Ryan,2003ترقى ألن تكون حالة وعي" 
كما أن اليقظة العقمية تجمب األفكار السعيدة لمفرد ألنو من خالليا يركز عمى الوعي 
بالحاضر وينسى الماضي بكل ذكرياتو و آالمو وبالتالي يستطيع التركيز عمى كل ما ىو 

 (. ( zinser,2013سعيد، وعندىا فأن ممارسة اليقظة العقمية ستؤدي إلى الحياة اإليجابية
ويعتبر التفكير أحد األدوات التي يحتاجيا الفرد في العصر الحالي لمواجية متطمباتو وحل 
المشكالت التي تواجيو، ويأتي التفكير اإليجابي كعامل أساسي من العوامل االساسية في حياة 
االنسان فيو الذي يساعد عمى توجيو الحياة وحل كثير من المشكالت وتجنب الكثير من 

(الى انو كمما   (  ( wang et al.,2016(، وقد أشار 6092طار )صقور وحواط، االخ
امتمك الطالب استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا كمما كان التفكير اإليجابي لدييم مرتفع وكذلك 

 الدافعية لمتعمم .
تيا وعمى الرغم من تناول العديد من الدراسات العالقة بين استراتيجيات التعمم المنظم ذا

( و التفكير التأممي مثل  6099وعددا من أواع التفكير كالتفكير الناقد مثل دراسة كان زائدا)
( إلى أنو عمى حد عمم الباحثة لم يتم تناول العالقة  6092دراسة  ) طشطوش والترجمي ، 

ي بين التعمم المنظم ذاتيا والتفكير اإليجابي واليقظة العقمية بشكل مجتمع، كما أن البحث ف
موضوع التفكير اإليجابي ال يزال موضع نقاش في كيفية تنميتو لدى طالب الجامعة عمى وجو 

 ( wang et al.,2016)الخصوص 
والدراسة الحالية تتناول التنظيم الذاتي لمتعمم وعالقتو بالتفكير اإليجابي واليقظة العقمية 

 .91ئحة كوفيدلدى طالب جامعة الطائف بعد التحول لمتعميم عن بعد  في ظل جا
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 مشكلة البحث

والتي أثرت بشكل كبير عمى األنشطة اإلنسانية  91 يعاني العالم اليوم من جائحة كوفيد
بشكل عام، ومن أكثر المجاالت تأثرًا بيذه الجائحة كان المجال التعميمي، حيث سعت 
المؤسسات التعميمية إلى إيجاد بدائل لمتعميم داخل الفصل بحيث تحقق األىداف التعميمية، وال 

بعد ىو البديل المناسب حفاظًا عمى الطمبة يتأثر سير العممية التعميمية، وكان التعميم عن 
 وكذلك المعممون والعاممين في حقل التعميم.

وتحول التعميم بجامعة الطائف إلى تعميم إلكتروني افتراضي من خالل منصة متكاممة 
، التي حولت التعميم Blackboardدعمتيا الجامعة بشكل كبير ىي منصة البالك بورد 

ضي يقدم كل أنواع الدعم لتحقيق أىداف المقررات الدراسية وكذلك بالجامعة إلى تعميم افترا
 مخرجات التعمم في ىذه المقررات.

ومن خالل مراجعة الدراسات السابقة أشارت بعض الدراسات إلى أن ىناك اختالف في 
( التي ىدفت 6090مستوى مكونات التعمم المنظم ذاتيًا  ومن ىذه الدراسات دراسة الجراح )

عن مستوى امتالك طمبة الجامعة لمكونات التعمم المنظم ذاتيا، وما إذا كانت ىذه  إلى الكشف
المكونات تختمف باختالف جنس الطالب أو مستواه الدراسي، إضافة إلى التعرف عمى  القدرة 
التنبؤية لمكونات التعمم المنظم ذاتيا بالتحصيل األكاديمي، ومعرفة ما إذا كان التحصيل 

عند الطمبة ذوي المستوى المرتفع من التعمم المنظم ذاتيا عنو عند الطمبة  األكاديمي يختمف
الطمبة  ذوي المستوى المنخفض من التعمم المنظم ذاتيا، وقد أظيرت النتائج أن امتالك

لميارات التعمم المنظم ذاتيا عمى مكون التسميع والحفظ جاء ضمن المستوى مرتفع، وباقي 
 األبعاد بدرجة  متوسطة.

( دراسة ىدفت إلى معرفة القدرة عمى التنبؤية لمكونات التعمم 6060رى )الغامدي، واج
المنظم ذاتيا في مستوى االنيماك في التعمم لدى طالب المرحمة الثانوية في مدينة حائل 
وتوصمت نتائج الدراسة إلى أن مستوى امتالك الطمبة ميارات التعمم المنظم ذاتيا وضع 

حتفاظ بالسجالت والمراقبة وطمب المساعدة اجتماعية في مستوى األىداف والتخطيط واال
متوسط أما التسميع والحفظ فقد جاء في مستوى مرتفع كما كشفت نتائج الدراسة عن وجود 

 عالقة ارتباطية بين مقياس اإلنيماك معاك في التعمم و التعمم المنظم ذاتيا. 
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ام من حيث إنو مسيل لمتعمم األفضل   والتفكير اإليجابي لو عالقة واضحة بالتعمم بشكل ع
( الى وجود عالقة عكسية بين التفكير اإليجابي والضغوط 6092فقد توصل )الطحالوي،

( لوجود أثر لتنمية التفكير  6096المدرسية التي يمر بيا الطالب، كما توصل )أحمد، 
ئ بالتحصيل اإليجابي عمى خفض صعوبات التعمم . كما ان التفكير اإليجابي المرتفع ينب

(. كما أن   Edmeads,2014الدراسي المرتفع و التعمم األفضل لدى طالب الجامعة )
(، أما دراسة )  6092لمتفكير اإليجابي اثره في خفض قمق االختبار لدى الطالب  ) حداد ، 

( فقد ىدفت الى التعرف عمى التفكير اإليجابي في عالقتو بكل من  6092عشماوي ، 
ر الذات لدى طالب الجامعة في مصر ، وتوصمت نتائج الدراسة الى وجود التفاؤل و تقدي

 عالقة ارتباطية دالة بين جميع متغيرات الدراسة
( إلى معرفة العالقة بين معنى الحياة وبعد  التفكير  6091وىدفت دراسة )الحميدي، 

نتائج إلى اإليجابي في ضوء الرضا عن الحياة لدى طمبة الجامعة بدولة الكويت و توصمت 
وجود ارتباط موجب وجاد بين معنى الحياة وكل من التوقعات اإليجابية والسماح والرضا عن 

 الحياة .
كما أن ىناك دراسات تناولت التفكير اإليجابي واليقظة العقمية لمعرفة العالقة بينيما ومن 

قظة العقمية ( التي ىدفت إلى معرفة العالقة بين الي  6091ىذه الدراسات دراسة )مجيد ، 
والتفكير اإليجابي لدى طمبة الجامعة في العراق وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة 

 ارتباطية إيجابية بين اليقظة العقمية والتفكير اإليجابي .
ومن الدراسات التي تناولت التعمم المنظم ذاتيًا واليقظة العقمية دراسة ) ارناؤوط واخرون ، 

ى معرفة العالقة بين استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا واليقظة العممية ( والتي ىدفت ال 6091
كأحد ميارات القرن الواحد والعشرين لدى طمبة الدراسات العميا في ضوء بعض المتغيرات 
الديموغرافية وتوصمت نتائج الدراسة الى وجود عالقة ارتباطية دالة بين استراتيجيات التعمم 

لعممية. وكذلك توصمت نتائج الدراسة وباستخدام تحميل االنحدار ان المنظم ذاتيا واليقظة ا
 استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا منبأ قوي باليقظة العممية. 

فقد تحول التعميم  91ونظرًا لوجود مؤثر قوي عمى التعميم الجامعية وىو جائحة كوفيد 
تالك الطالب قدرات وميارات الجامعي إلى تعميم إلكتروني عند بعد لمطالب، وىذا يتطمب ام



 م0202 أبريل(    7عدد  )                                         .........          التعلم المنظم ذاتيا  

                                               Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)- 889 

- 

 

متنوعة تساعدىم عمى التعمم الذاتي، كما يجب أن يكون لدييم القدرة عمى التنظيم الذاتي 
 لتعمميم 

ظيرت الحاجة إلى  91لذلك ومن خالل الدراسات التي تم عرضيا وتأثير جائحة كوفيد 
قظة العقمية وما إذا كان دراسة مستوى كاًل من التنظيم الذاتي لمتعمم والتفكير اإليجابي والي

التفكير اإليجابي واليقظة العقمية منبئات بالتعمم الذاتي لدى طالب جامعة الطائف بعد التحول 
 .91لمتعميم عن بعد في ظل جائحة كوفيد

 وتحددت أسئلة الدراسة فً األسئلة التالٌة

ميم عن بعد ما مستوى التنظيم الذاتي لمتعمم لدى طالب جامعة الطائف بعد التحول لمتع -9
 .91في ظل جائحة كوفيد

ما مستوى التفكير اإليجابي لدى طالب جامعة الطائف بعد التحول لمتعميم عن بعد في  -6
 .91ظل جائحة كوفيد

ما مستوى اليقظة العقمية لدى طالب جامعة الطائف بعد التحول لمتعميم عن بعد في ظل  -3
 .91جائحة كوفيد

لمتعمم والتفكير اإليجابي لدى طالب جامعة الطائف ما طبيعة العالقة بين التنظيم الذاتي  -2
 .91بعد التحول لمتعميم عن بعد في ظل جائحة كوفيد

ما طبيعة العالقة بين التنظيم الذاتي لمتعمم واليقظة العقمية لدى طالب جامعة الطائف  -2
 .91بعد التحول لمتعميم عن بعد في ظل جائحة كوفيد

اتيًا من خالل التفكير اإليجابي لدى طالب جامعة ما إمكانية التنبؤ بالتعمم المنظم ذ -2
 91الطائف بعد التحول لمتعميم عن بعد في ظل جائحة كوفيد

إمكانية التنبؤ بالتعمم المنظم ذاتيًا من خالل اليقظة العقمية لدى طالب جامعة الطائف  ما -2
 91بعد التحول لمتعميم عن بعد في ظل جائحة كوفيد

 أهداف الدراسة

 ىدفت الدراسة الحالية إلى: 
التعرف عمى مستوى التنظيم الذاتي لمتعمم لدى طالب جامعة الطائف بعد التحول لمتعميم  -9

 .91عن بعد في ظل جائحة كوفيد
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التعرف عمى مستوى التفكير اإليجابي لدى طالب جامعة الطائف بعد التحول لمتعميم عن  -6
 .91بعد في ظل جائحة كوفيد

ليقظة العقمية لدى طالب جامعة الطائف بعد التحول لمتعميم عن التعرف عمى مستوى ا -3
 .91بعد في ظل جائحة كوفيد

التعرف عمى طبيعة العالقة بين التنظيم الذاتي لمتعمم والتفكير اإليجابي لدى طالب  -2
 .91جامعة الطائف بعد التحول لمتعميم عن بعد في ظل جائحة كوفيد

نظيم الذاتي لمتعمم واليقظة العقمية لدى طالب التعرف عمى ما طبيعة العالقة بين الت -2
 .91جامعة الطائف بعد التحول لمتعميم عن بعد في ظل جائحة كوفيد

التنبؤ بالتعمم المنظم ذاتيًا من خالل التفكير اإليجابي لدى طالب جامعة الطائف بعد  -2
 91التحول لمتعميم عن بعد في ظل جائحة كوفيد

ن خالل اليقظة العقمية لدى طالب جامعة الطائف بعد التنبؤ بالتعمم المنظم ذاتيًا م -2
 91التحول لمتعميم عن بعد في ظل جائحة كوفيد

 أهمٌة الدراسة:

قد تسيم الدراسة الحالية في فيم طبيعة العالقات بين كل من التعمم المنظم ذاتيا التفكير  -9
صة لممصممين اإليجابي واليقظة العقمية وبالتالي تسيم ىذه المعرفة في اتاحة الفر 

 البرامج لتنمية التعميم المنظم ذاتيا ومعرفة دور اليقظة العقمية والتفكير اإليجابي فييا.
أىمية موضوع اليقظة العقمية والتفكير اإليجابي وخاصة في الظروف الحالية بسبب جائحة -6

 وما سببو من التعميم عن بعد. 91-كوفيد
الظروف الحالية ألن العبء االكبر يقع عمى عاتق أىمية التعمم المنظم ذاتيا كذلك في ظل -3

الطالب في التعمم وىذه االستراتيجيات تسيم في زيادة الدافعية اإلنجاز وفاعمية الذات ) 
wang et al .,2016  .) 

 مصطلحات الدراسة: 

يمكن تعريف التعّمم المنظم ذاتيا بأنو تحكم الفرد في تعممو وقدرة التعمم المنظم ذاتيا:  -9
لطالب عمى استخدام استراتيجيات التخطيط ووضع األىداف وتنظيم المعمومات والتقويم ا

(،   Purdie,et al.,1996الذاتي المستخدمة من قبل الطالب فب الميام المختمفة ) 
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ويقاس التعمم المنظم ذاتيا في ىذه الدراسة بالدرجة التي تحصل عمييا الطالب في 
 Purdie,etذي تم اعداد من قبل بوردي وزمالؤه) مقياس التعمم المنظم ذاتيا الت

al.,1996  .) 
(  اليقظة العقمية بانتباه  Baer et al.,2006: يعّرف باير وزمالؤه ) اليقظة العقمية -6

الفرد بقصد الى التجارب الداخمية والخارجية التي يمر بيا في المحظة الراىنة . والتي 
غالبا ما يتم تعّمميا عن طريق مجموعة متنوعة من تمارين التأمل. والتي تتضمن 
 الحضور الواعي لمتجربة المحظية، وتقاس اليقظة العقمية بالدرجة التي تحصل عمييا

 ( . Baer et al.,2006الطالبة عمى مقياس بير وزمالؤه ) 
: ىو "عادة عقمية يمارسيا الفرد بصورة ال شعورية تقوم باستغالل التفكير اإليجابي -3

الطاقات واإلمكانات الكامنة لدى الفرد، ويقوم التفكير اإليجابي عمى قدرة الفرد عمى بناء 
ار من بينيا بما يالءم الموقف الحالي وتوجيو وتنظيم أفكاره ومعارفو وخبراتو واالختي

(،  22:  6002سموكو نحو تحقيق أىدافو والتخطيط الجيد لممستقبل " )الفقي ، 
ويقاس بالدرجة التي تحصل عمييا الطالبة في مقياس التفكير اإليجابي  المستخدم في 

 ىذه الدراسة.
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 التعلم المنظم ذاتٌاً: أوالً: 

( إلى أن "التعمم المنظم ذاتيًا اصبح في الوقت الحالي مطمبًا ممحًا 6096أشار عقيمي )
وأساسيًا لتحسين التعميم وخاصة التعميم الجامعي، لما ليذا النوع من التعمم من إسيامات في 

تاحة، وضرورة مواجية اإلعداد الكبيرة من المتعممين، والتغمب عمى ضعف اإلمكانات الم
تدريب المتعممين عمى االكتساب الذاتي لممعرفة، والبحث الذاتي عنيا، ومواصمة القراءة 

 واإلطالع"
والتعمم المنظم ذاتيا ىو عممية التوجيو الذاتي التي يستخدميا المتعممون ليقودوا عممياتيم 

لعمميات ويتم ذلك كمو من المعرفية أثناء التعمم ويحولوا قدراتيم العقمية والبدنية لخدمة ىذه ا
خالل استخدام الفرد الميارات ما وراء معرفية مثل تحديد األىداف والتخطيط و التعزيز الذاتي 
نما يتعدى ذلك إلى  كما أن التعمم المنظم ذاتيا ال يتضمن العمميات ما وراء المعرفية فقط وا 
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وكذلك البحث عن الدعم  استخدام سموكيات ظاىرة مثل البحث عن بيانات ذات فائدة لممتعمم
االجتماعي، وبالتالي فان التعمم المنظم ذاتيا يتضمن  العمميات ما وراء المعرفية والدافعية 

 (.  Zimmerman,2001والسموكية الشخصية الكتساب معرفة او ميارة معينة ) 
ىداف كما يعرف التعمم المنظم ذاتيا بأنو " تمك العمميات التي يوظفيا الفرد لتحقيق األ  

المنشودة من التعمم والمتمثمة في جيد الفرد لتنظيم المعرفة والدافعية والسموك والبيئة 
 (.  6002المحيطة" )  رشوان ، 

وتيتم النماذج النظرية لمتعمم المنظم ذاتيا بخمس قضايا اساسية ىي: الدافعية، الوعي 
مم المكانية واالجتماعية بالذات، العمميات المستخدمة في تحقيق اليدف ، تأثير بيئة التع

 واكساب المتعممين القدرة عمى التنظيم الذاتي .
ويمكن مالحظة أىمية الوعي بالذات في التعمم المنظم ذاتيا وىو بذلك يرتبط باليقظة    

العقمية من ىذا الجانب. فطالب الجامعة المندمجين في ميارات التعمم المنظم ذاتيا يستطيعون 
 (. .( Jansen et al.,2019) الوعي بعممية تعمميم 

و تعددت النماذج و األطر النظرية التي تناولت التعمم المنظم ذاتيا ومع ذلك فإن ىنالك 
تشابو ما بين ىذه النماذج حيث اتفقت عمى أن الطالب الذين لدييم تنظيم ذاتي لمتعمم 

يم ) يمتمكون عمميات ما وراء معرفية وسموكيو وكذلك يمتمكون الدافعية في تعمم
printch,2000; printch ,2004 ; Zimmerman,1990;Zimmerman,2002 ) 

كما اتفقت عمى ان ىنالك ثالث مراحل لمتعمم المنظم ذاتيا  ىي مرحمة اإلعداد مرحمة األداء  
و مرحمة التقييم و يقصد بمرحمة اإلعداد التفكير في عممية تعمميم من حيث وضع الخطط 

لتي يودون تحقيقيا ،اما بالنسبة لمرحمة األداء فيقصد بيا استخدام المناسبة وكذلك االىداف ا
ميارات التعمم المنظم ذاتيا التي يمتمكونيا مثل إدارة الوقت ، ويقصد بمرحمة التقييم التفكير 
في طريقة تعمميم كذلك الحكم عمى مدى فعالية الميارات واالستراتيجية التي قاموا 

فعمو في المرات القادمة لجعل تعمميم أفضل ،فالطالب الذين باستخداميا، وما الذي يمكنيم 
يستخدمون ميارات ما وراء المعرفة في التعمم فإنيم يقومون بالتخطيط والمراقبة والتفكير في 
فعالية االستراتيجيات التي يستخدمونيا التعمم وبالتالي فيم قادرون عمى حفظ تعمميم وتنظيم 
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ميم كما أكدت جميع ىذه النماذج عمى أن المتعمم مشارك ما يمتمكون من دافعية تجاه تعم
 نشط في عممية التعمم من حيث وضع األىداف والسعي إلى تحقيقيا.

ونظرًا ألىمية التعمم المنظم ذاتيًا في ضل الظروف الحالية لجائحة كورونا تحاول الدراسة 
الطائف، وأيضًا إمكانية  الحالية التعرف عمى مستوى التعمم المنظم ذاتيًا لدى طالبات جامعة

 التنبؤ بالتعمم المنظم ذاتيًا لدييم.
 التفكٌر اإلٌجابً ثاتٌاً: 

يندرج التفكير اإليجابي تحت مظمة عمم النفس اإليجابي والذي يسعى الى تقديم صورة 
واضحة عن الحياة الجيدة ، مقدما الحمول لمناس لتجاوز العديد من مشكالتيم لتعزيز 

 (.  carr,2004صحتيم العقمية ) 
( عمى المستوى الذاتي ، الشخص 9والتفكير اإليجابي لو ثالثة مجاالت أساسية: )   

الذي لديو الشعور بالرفاىية والرضا عن الماضي ، والحياة اليادفة والسعادة في الحاضر 
عمى المستوى الفردي ، الشخص الذي مميء بالحب  (2) .واألمل والتفاؤل بالمستقبل

( عمى 3إلحساس الجمالي والمثابرة والتسامح والروحانية والموىبة والحكمة و )والشجاعة وا
المستوى المؤسسي ، الشخص المسؤول ،  ذو االيثار  ، الميذب ، المعتدل ، المتسامح 

(.وبذلك فالشخص الذي   Seligman et al.,2005  والذي يمتمك أخالقيات عمل قوية
ر الى األمور بشكل مالئم بغّض النظر عن سمبيتيا وىو يمتمك التفكير اإليجابي يستطيع النظ

 بذلك يدّعم النمو الشخصي السميم لألفراد. 
( بأن التفكير اإليجابي ىو من اساليب التفكير التي تساعد  6006كما يشير ) الحريري ،

عمى اإلنجاز في جميع مجاالت الشخص الحياتية ،كما انو يؤدي الى ان يحدد الفرد مواطن 
والصعف لديو ، كما يرفع ثقتو بنفسو وبالتالي يرتفع تقديره لذاتو تبعا لذلك و ترتفع  القوة

 قيمة توقعاتو وقدرتو عمى حل المشكالت . 
وتحتاج طالبات الجامعة إلى استخدام التفكير اإليجابي بشكل موسع في ظل التعميم عن 

اسة مستوى التفكير اإليجابي بعد التي نتج عن جائحة كورونا، وتعمل الدراسة الحالية عمى در 
لدى الطالبات وعالقتو بالتعمم المنظم ذاتيا وما إمكانية التنبؤ بالتعمم المنظم ذاتيًا من خالل 

 التفكير اإليجابي. 
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 الٌقظة العقلٌةثالثاً: 

نشاط عقمي منفتح عمى  "( ىي linder,2020:214)اليقظة العقمية كما عّرفتيا ليدر 
 Brownكما يعّرف براون وريان ) . "الخبرات الجديدة والفعالة وابتكار أشياء مختمفة وجديدة

& Ryan,2003    تعّبر عن الحضور الواعي لمتجربة المحظية،  كما "اليقظة العقمية بأنيا
 ,Kabat-Zinn)"يمكن اعتبارىا تعمل بمثابة السقالة التي تدعم حالة الفرد وتطور مياراتو

2005). 
الى ارتباط   Friese, M., & Hofmann, W. (2016)كما توصل فريز وىوفمان     

حالة اليقظة العقمية لمفرد بالتنظيم الذاتي والتجارب العاطفية اليومية. كما توصل جواندا 
-Gawande, Pine, Griswold, Creedon, Brunel, & Schumanوزمالؤه  

Olivier. (2019) فاعمية التدريب عمى اليقظة العقمية في تحسين التنظيم الذاتي  الى
 وتحسين السموك الصحي لمرضى الرعاية األولية. 

أن  Brown Ryan & Creswell (2007)كما يذكر براون وريان وكروسويل 
خصائص اليقظة العقمية مثل المرونة في االنتباه والتي تشير إلى عدم االلتزام بالموقف "

لقدرة عمى تنوع االستجابة طبعا لنوع الموقف والوعي في المحظة الراىنة كما يتميز الواحد وا
الشخص عالي اليقظة الذىنية في الوعي بالمحظة الراىنة وعدم الغوص في الماضي وذكرياتو 
أو المستقبل وأىدافو و الوعي الحقيقي المبني عمى عدم التحيز كما  يشير إلى عدم تقييم 

و ولكن الوعي بالحاضر الواقع، و االستمرار في الوعي واالنتباه يختمف الماضي بكل أحداث
االفراد في قدرتيم عمى االنتباه والوعي او االستمرار فيو وما يميز ذوي اليقظة العقمية العالية 
ىو القدرة عمى الوعي واالستمرار فيو واالنتباه بحالة الوعي وتجربة الحقيقة في  كما يمتمك 

يو اليقظة العقمية العالية تجربتو مع كل التجارب العممية في امتالك الحقيقة الفرد الذي لد
 ."الكاممة لموعي

(  Baer et al.,2004ولميقظة العقمية خمسة ابعاد كما يشير الى ذلك باير وزمالؤه  ) 
وىي المالحظة ، الوصف ، االنتباه وعدم اصدار االحكام ، وعدم الرضوخ لممشاعر الداخمية ، 

 ع ىذه األبعاد تجعل الفرد مدركا وواعيا لما يعتقده.وجمي
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اليقظة العقمية والتفكير اإليجابي تحت مظمة عمم النفس اإليجابي وقد تناوليا  وتندرج
العديد من الباحثين اليقظة العقمية وعالقتيا بعدد من المتغيرات التي تعكس عمم النفس 

 لية الذات.النفسية و فعا والرفاىيةاإليجابي منيا التفاؤل 
( دراسة ىدفت إلى معرفة العالقة بين اليقظة العقمية في 6091فقد أجرت ) محمد،  

 662التدريس والتفاؤل األكاديمي ألداء معممي المرحمة االبتدائية تكونت عينة الدراسة من 
معممو معممة بالمرحمة االبتدائية توصمت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بين اليقظة العقمية 
وىي التفاؤل األكاديمي و أيضا توصمت نتائج الدراسة انو ال يوجد تأثير لمنوع و مستوى 

 الخبرة والتفاعل بينيما عمى اليقظة العقمية.
( أن األشخاص الذين لدييم يقظة  Ramile,2018وفي ىذا الصدد يشير  راميل )  

ن التفاؤل ىو الذي ينمى عقمية عالية فإنيم ال يخشون التحدي ويكون التفاعل لدييم عالي أل 
اليقظة العقمية عمى العكس من ذلك فإن االفراد السمبيون ال يستطيعون التركيز أو الوعي 

 يرتدون النظارة السوداء في النظر إلى االمور .  بالموقف وغالبا
لذلك تيتم الدراسة الحالية باليقظة العقمية لدى طالبات الجامعة في ظل التعميم عن بعد 

عن جائحة كورونا، من خالل دراسة مستوى اليقظة العقمية لدى الطالبات وعالقتو  التي نتج
 بالتعمم المنظم ذاتيا وما إمكانية التنبؤ بالتعمم المنظم ذاتيًا من خالل التفكير اإليجابي. 

 السابقة:الدراسات 

التفكير اإليجابي تناولت دراسات عدة متغيرات الدراسة الحالية سواء التعمم المنظم ذاتيًا أو 
 أو اليقظة العقمية ومن ىذه الدراسات:

( التي ىدفت الى معرفة العالقة بين اليقظة العقمية والتفكير  6091دراسة  )حميد ، 
طالبة وطالبة من طالب الجامعة بالعراق . واعّدت  200اإليجابي لدى عينة مكونة من 

التفكير اإليجابي. توصمت نتائج الدراسة الباحثة مقباسين من اعدادا لقياس اليقظة العممية و 
الى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين المتغيرين، وكذلك عدم وجود فروق بين الجنسين ٌتعزى 

 الى اليقظة العقمية او التفكير اإليجابي. 
( دراسة ىدفت الى معرفة تأثير التأمل الذاتي  wang et al.,2019كذلك اجرى )    
والتفكير اإليجابي و تحفيز التعمم عمى طمبة الجامعة . تكونت عينة  عمى التنظيم الذاتي 
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طالب وطالبة . استخدم الباحث المنيج شبو التجريبي لمعالجة متغيرات  906الدراسة من 
شيرا. توصمت نتائج الدراسة الى وجود  92الدراسة وبتطبيق برنامج التأمل الذاتي لمدة 

تفكير اإليجابي، كما وجدت عالقة قوية بين التنظيم الذاتي عالقة قوية بين التنظيم الذاتي وال
و تحفيز التعمم . كما تبين اثر البرنامج المبني عمى التأمل الذاتي عمى كل من التنظيم الذاتي 

 والتفكير اإليجابي وتحفيز التعمم.
 ( بدراسة ىدفت  إلى معرفة تأثير الضغط األكاديمي والتعمم ramlie.,2018كما قام  )  

المنظم ذاتيا واليقظة العقمية  بين الطالب الجامعيين في ماليزيا ، ومعرفة ما اذا كانت اليقظة 
 322تعمل كوسيط بين اإلجياد األكاديمي والتعمم المنظم ذاتيا، وتكونت عينة الدراسة من 

طالًبا جامعًيا في بماليزيا. توصمت نتائج الدراسة الى أن ىناك عالقة معنوية بين الضغط 
األكاديمي والتعمم المنظم ذاتيا واليقظة العقمية. ومع ذلك فإن اليقظة الذىنية لم تثبت دور 

 الوسيط في الدراسة.
(  دراسة ىدفت إلى معرفة القدرة التنبؤية لمعوامل  6092وأجرى ) صالحات والزغول، 

جامعة طالبا وطالبة في  220الكبرى لمشخصية باليقظة العقمية تكونت عينة الدراسة من 
اليرموك في األردن ، توصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في اليقظة 
العقمية في ما يخص المراقبة لصالح اإلناث وكذلك وجود فروق تعزى لمتغير الكمية في جميع 

مل كذلك توصمت الدراسة إلى أن ىناك أربع عوا أبعاد اليقظة العقمية لصالح الكميات اإلنسانية 
 تفسر اليقظة العقمية وىي بالترتيب العصبية يقظة الضمير االعتدال واالنبساطية.

بدراسة ىدفو إلى التعرف عمى مستوى وطبيعة العالقات بين  6092ودراسة جان وجان  
اليقظة العقمية و تقدير الذات والصحة النفسية لدى طمبة الجامعة تكونت عينة الدراسة من 

كوريا توصمت نتائج الدراسة إلى انخفاض مستوى المياقة العقمية لدى طالبا وطالبة في  222
طمبة الجامعة وعمى العكس فييا تقدير الذات والصحة النفسية كان مرتفع كذلك وجدت عالقة 

 بين الصحة النفسية واحترام الذات وليا قضاء العقمية
النفعالي (  دراسة ىدفت إلى الكشف عن مستوى التنظيم ا 6002وأجرت )خصاونة،

 122وعالقتو بالتفكير اإليجابي لدى طمبة جامعة كمية اليرموك. تكونت عينة الدراسة من 
طالبا وطالبة، توصمت نتائج الدراسة إلى أن مستوى التنظيم االنفعالي لدى الطمبة كان في 
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مستوى متوسط وأن التفكير اإليجابي أيضا في مستوى متوسط، وأشارت النتائج كذلك إلى 
جود فروق في مستوى التفكير اإليجابي حسب الجنس والتخصص والسنة الدراسية كما عدم و 

توصمت نتائج الدراسة أيضا إلى وجود عالقة ارتباطية بين التنظيم االنفعالي والتفكير اإليجابي 
 لدى الطمبة.

( دراسة ىدفت إلى معرفة العالقة بين التنظيم الذاتي لمتعمم و  6002أجرى) أحمد ، كما 
تكونت عينة الدراسة من  لدافعية الداخمية في التحصيل األكاديمي ألداء طالب كمية التربية .ا

نتائج الدراسة إلى إمكانية التنبؤ بالتحصيل  وتوصمتطالبا في كمية التربية بالمنصورة،  962
 األكاديمي ألداء الطالب عن طريق معرفة درجاتيم الكمية في التنظيم الذاتي التعمم وأبعاده

 كذلك في أبعاد الدافعية الداخمية
 تعلٌق على الدراسات السابقة: 

وبالنظر الى الدراسات السابقة يالحظ ان ىناك من تناول التنظيم الذاتي مع التأمل ) 
Wang et al.,2019  ،6002( والدافعية والتحصيل الدراسي ) أحمد .) 

(  6002،  )خصاونةالنفعالي كما يالحظ دراسات تناولت التفكير اإليجابي مع التنظيم ا
 (.  6091ومع اليقظة العقمية ) حميد ، 

 الطرٌقة واإلجراءات

: استخدم البحث المنيج الوصفي المسحي االرتباطي نظرًا لطبيعة البحث حيث منهج الدراسة
اىتم البحث بالتعرف عمى التنظيم الذاتي لمتعمم وعالقتو بالتفكير اإليجابي واليقظة العقمية لدى 

 .91ظل جائحة كوفيد بعد فيطالب جامعة الطائف بعد التحول لمتعميم عن 
سة طالب كمية اآلداب بمقر الطالبات بجامعة الطائف : تضمن مجتمع الدرامجتمع الدراسة

 بأقسام الكمية المختمفة ليتم اختيار عينة البحث الرئيسة منيا.
تم اختيار عينة البحث بشكل عشوائي من مجتمع الدراسة بكمية اآلداب من : عٌنة الدراسة

 طالبة (   923طالب األقسام ، وبمغ إجمالي أفراد العينة )
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 راسة : أدوات الد

 استخدمت الدراسة مجموعة من األدوات شممت ما يمي: 
 أواًل: مقياس التنظيم الذاتي في التعمم:

(، Purdie,2003استخدمت الباحثة مقياس التنظيم الذاتي في التعمم والذي اعده بوردي )
عبارة موزعة عمى أربعة  62في عدد من الدراسات العربية ويتكون المقياس من  واستخدم

أبعاد لمتنظيم الذاتي التعمم، وىي وضع األىداف والتخطيط االحتفاظ بالسجالت والمراقبة 
التسميع والحفظ و طمب المساعدة االجتماعية وقد بني المقياس عمى مقياس ليكرت الخماسي 

 الماء غير موافق غير موافق بشدة.  موافق بشدة موافق إلى حد
 الخصائص السٌكومترٌة للمقٌاس

تم تطبيق المقياس عمى عينة استطالعية من الطالبات بكمية اآلداب بجامعة الطائف بمغت 
 طالبو وذلك لحساب صدق وثبات المقياس. 20

 أواًل: صدق المقياس
الداخمي بحساب معامل  تم التحقق من صدق المقياس من خالل حساب صدق اإلتساق

ارتباط بيرسون بين درجة العبارة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو وكذلك معامل االرتباط 
 بين الدرجة الكمية لمبعد والدرجة الكمية لممقياس ككل، وجاءت النتائج كما بالجدولين التاليين:

نكهُت نهبؼذ بًقُاس انتُظُى ( قُى يؼايالث االستباط بٍُ دسخت انًفشدة وانذسخت ا1خذول )

 انزاتٍ فٍ انتؼهى

 انؼباساث
وضغ انهذف 

 وانتخطُط

االحتفاظ بانسدالث 

 وانًشاقبت

انتسًُغ 

 وانحفع

طهب انًساػذة 

 االختًاػُت

1 06660** 06645** 06341* 06403** 

2 06720** 067.1** 06525** 06415** 

3 0670.** 066..** 0665.** 065..** 

4 06405** 063.0** 06557** 067.7** 

5 0641.** 06655** 066.4** 067.7** 

6 06770** 06436** 064.0** 0664.** 

7 0676.** 06546** 066..** 066.3** 

 0.09)**( القيمة دالة عند   0.02)*( القيمة دالة عند 
( أن جميع عبارات المقياس ليا ارتباط بالبعد الذي تنتمي إليو وىذا 9يتضح من الجدول )    

 االرتباط موجب ودال إحصائياً 
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( قُى يؼايالث االستباط بٍُ دسخت أبؼاد انًقُاس وانذسخت انكهُت  يقُاس انتُظُى 2خذول ) 

 انزاتٍ
 وضغ انهذف  

 وانتخطُط

 االحتفاظ بانسدالث 

 وانًشاقبت

 انتسًُغ و

 انحفع

 طهب انًساػذة 

 االختًاػُت

 **.06.2 **06.55 **06.76 **06.30 انًقُاس ككم

 0.09)**( القيمة دالة عند   0.02)*( القيمة دالة عند 
( أن جميع أبعاد المقياس ليا ارتباط بالدرجة الكمية لممقياس وىذا 6يتضح من الجدول )

 االرتباط موجب ودال إحصائياً 
( إلى أن مقياس التنظيم الذاتي لمتعمم يتميز بدرجة 6( ، )9النتائج في الجدولين )وتشير 

 مرتفعة من صدق االتساق الداخمي
 ثانيًا: ثبات المقياس

   لحساب ثبات المقياس تم حساب معامل "ألفا كرونباخ" ألبعاد المقياس ولممقياس الكمي
 وكانت القيم كالتالي :

 

 انثباث نًقُاس انتُظُى انزاتٍ نهتؼهى( قُى يؼايالث 3خذول )
 يؼايم انثباث انبؼذ و

 .0666 وضغ انهذف وانتخطُط  1

 06642 االحتفاظ بانسدالث وانًشاقبت 2

 .0670 انتسًُغ وانحفع  3

 06755 طهب انًساػذة االختًاػُت 4

 06.73 انًقُاس ككم

أن المقياس لو ثبات ( أن معامالت الثبات مقبولة مما يدل عمى 3يتضح من جدول )
 مقبول وصالح لمتطبيق.

 مقٌاس التفكٌر اإلٌجابً: 

استخدمت الباحثة مقياس التفكير اإليجابي الذي أعده انسجرام وونسكي و استخدمو في 
( تكون المقياس في صورتو النيائية  6096عدد من الدراسات العربية مثل دراسة ) الوقاد،

س ليكرت الخماسي موافق بشدة موافق إلى حد ما فقرة تم صياغتيا في ضوء مقيا 30من 
 .درجة 920إلى  30غير موافق غير موافق بشدة تتراوح درجات المقياس  من 

 الخصائص السٌكومترٌة للمقٌاس
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تم تطبيق المقياس عمى عينة استطالعية من الطالبات بكمية اآلداب بجامعة الطائف بمغت 
 طالبو وذلك لحساب صدق وثبات المقياس. 20

 أواًل: صدق المقياس
تم التحقق من صدق المقياس من خال استخدام صدق االتساق الداخمي من خالل حساب 
معامل ارتباط بيرسون بين درجة العبارة والدرجة الكمية لممقياس ، وجاءت النتائج كما 

 بالجدول التالي:
 اس انتفكُش اإلَدابٍ( قُى يؼايالث االستباط بٍُ دسخت انؼباسة وانذسخت انكهُت نًق4ُخذول ) 

 يؼايم االستباط انؼباسة يؼايم االستباط انؼباسة يؼايم االستباط انؼباسة

1 06461** 11 063.1** 21 06565** 

2 0652.** 12 06432** 22 06421** 

3 06302* 13 06407** 23 06315* 

4 063..** 14 06535** 24 0660.** 

5 06537** 15 06542** 25 06311* 

6 0641.** 16 06412** 26 06550** 

7 0647.** 17 06415** 27 06443** 

. 064.0** 1. 0630.* 2. 06365** 

. 06341* 1. 063..** 2. 06356* 

10 06641** 20 06662** 30 06...** 

 0.09)**( القيمة دالة عند   0.02)*( القيمة دالة عند 
ليا ارتباط بالدرجة الكمية لممقياس وىذا ( أن جميع عبارات المقياس 2يتضح من الجدول )

االرتباط موجب ودال إحصائيًا، والنتائج في الجدولين تشير إلى أن مقياس التفكير اإليجابي 
 يتميز بدرجة مرتفعة من صدق االتساق الداخمي

 ثانيًا: ثبات المقياس
ياس ككل  لحساب ثبات المقياس تم حساب معامل "ألفا كرونباخ" لعبارات المقياس ولممق

وىي قيمة مقبولة مما يدل عمى أن المقياس لو ثبات  0.223وكانت قيمة معامل الثبات  
 مقبول وصالح لمتطبيق.

 مقٌاس الٌقظة العقلٌة: 

( لموجوه الخمسة اليقظة العقمية     (Baer et al.,2006استخدمت الباحثة مقياس
المراقبة ،الوصف ،العمل في عبارة موزعة عمى خمسة أبعاد ىي  31ويتكون المقياس من  
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وعي، عدم الحكم عمى الخبرة الداخمية ،وعدم التفاعل مع الخبرة الداخمية ويجيب الفرد عمى 
ىذه العبارات في ضوء مقياس ليكرت الخماسي موافق بشدة ، موافق إلى حد ما، غير موافق 

 .،غير موافق بشدة
 الخصائص السٌكومترٌة للمقٌاس

عينة استطالعية من الطالبات بكمية اآلداب بجامعة الطائف بمغت تم تطبيق المقياس عمى 
 طالبو وذلك لحساب صدق وثبات المقياس. 20

 أواًل: صدق المقياس
الداخمي بحساب معامل  تم التحقق من صدق المقياس من خالل حساب صدق اإلتساق

ارتباط بيرسون بين درجة العبارة والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو وكذلك معامل االرتباط 
 بين الدرجة الكمية لمبعد والدرجة الكمية لممقياس ككل، وجاءت النتائج كما بالجدولين التاليين:

انكهُت نهبؼذ بًقُاس انُقظت ( قُى يؼايالث االستباط بٍُ دسخت انًفشدة وانذسخت  5خذول )

 انؼقهُت

 انؼباسة
انًشاقبت أو 

 انًالحظت
 انؼًم بىػٍ انىصف

 ػذو انحكى

ػهً انخبشة 

 انذاخهُت

ػذو انتفاػم 

 يغ

 انخبشة انذاخهُت

1 06305* 06.0.** 06545** 06625** 06751** 

2 06461** 0666.** 06604** 06637** 06560** 

3 066..** 06526** 064.2** 06640** 06633** 

4 06534** 06712** 062.1* 06502** 063..** 

5 06442** 06721** 06471** 06443** 067.4** 

6 0667.** 06771** 06614** 0671.** 06707** 

7 06706** 06753** 0672.** 06661** -06002 

. 06643** 0674.** 063.1** 06662**  

( أن جميع عبارات المقياس ليا ارتباط بالبعد الذي تنتمي إليو وىذا 2يتضح من الجدول )    
 االرتباط موجب ودال إحصائياً 

( قُى يؼايالث االستباط بٍُ دسخت أبؼاد انًقُاس وانذسخت انكهُت  يقُاس انُقظت 6خذول ) 

 انؼقهُت

 انؼًم بىػٍ انىصف انًشاقبت 
 ػذو انحكى

 انذاخهُتػهً انخبشة 

 ػذو انتفاػم يغ

 انخبشة انذاخهُت

 **066.6 **06544 **06.53 **06611 **06667 يدًىع

 0.09)**( القيمة دالة عند   0.02)*( القيمة دالة عند 
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( أن أبعاد المقياس ليا ارتباط بالدرجة الكمية لممقياس وىذا االرتباط 2يتضح من الجدول )
مقياس اليقظة العقمية يتميز بدرجة مرتفعة من صدق  موجب ودال إحصائيًا، وىذا يوضح أن

 االتساق الداخمي
 ثانيًا: ثبات المقياس

   لحساب ثبات المقياس تم حساب معامل "ألفا كرونباخ" ألبعاد المقياس ولممقياس ككل
 وكانت القيم كالتالي :

 ( قُى يؼايالث انثباث نًقُاس انُقظت انؼقهُت7خذول )
 يؼايم انثباث انبؼذ و

 06672 انًشاقبت 1

 06.64 انىصف 2

 06642 انؼًم بىػٍ 3

 06755 ػهً انخبشة انذاخهُت ػذو انحكى 4

 06632 انخبشة انذاخهُت ػذو انتفاػم يغ 5

 06.73 انًقُاس ككم

( أن معامالت الثبات مقبولة مما يدل عمى أن المقياس لو ثبات 2يتضح من جدول )
 مقبول وصالح لمتطبيق.

 إجراءات الدراسة المٌدانٌة: 

 مرت إجراءات الدراسة الميدانية في الخطوات التالية:
: ىدفت الدراسة الميدانية إلى التعرف التنظيم تحديد اليدف من الدراسة الميدانية: أوالً 

الذاتي لمتعمم وعالقتو بالتفكير اإليجابي واليقظة العقمية لدى طالبات جامعة الطائف بعد 
 .91لمتعميم عن بعد في ظل جائحة كوفيدالتحول 

 ثانيًا: التطبيق الميداني النيائي ألدوات الدراسة: 
تم تطبيق أدوات البحث المستخدمة فى الدراسة الميدانية بطريقة التطبيق عند بعد من -9

خالل إعداد المقاييس عمى أحد مواق اإلنترنت المختصة بتصميم المقاييس إلكترونيًا، ثم 
 ط المقياس عمى عينة البحث لالستجابة عن المقاييس.توزيع راب

 9226/ 9229تم التطبيق عمى الطالبات في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي -6
 ىـ.
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( يمكن التعامل معو وتم ترجمة Excelتم تحميل نتائج التقييم في شكل ممف إلكتروني ) -3
 .SPSSج الحزم اإلحصائية النتائج ألرقام يمكن التعامل معيا من خالل برنام

تم تنقية النتائج واستبعاد االستجابات غير الكاممة أدوات البحث الثالثة حيث استقرت  -2
 ( طالبة استجاباتيم كاممة عمى المقاييس الثالثة.923عينة البحث عمى عدد )

 نتائج الدراسة وتحلٌلها وتفسٌرها:

ما مستوى التنظيم الذاتي لمتعمم لدى طالب : اإلجابة عن السؤال األول الذي نص عمى: " أوالً 
 .91جامعة الطائف بعد التحول لمتعميم عن بعد في ظل جائحة كوفيد

ولإلجابة عن السؤال السابق تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل  
بعد من أبعاد مقياس التنظيم الذاتي وكذلك مقياس التنظيم الذاتي ككل، وتم وضع معيار 

 لتصنيف متوسط االستجابات كما بالجدول التالي
 ذو فٍ يقُاس انتُظُى انزاتٍ( تصُُف يتىسط االستداباث وفق انتذسج انًستخ.خذول سقى )

 المستوى المتوسطات مدى
 منخفض 1-3322

 متوسط 3322-2303

 مرتفع 2303-5

كما تم التعرف عمى الداللة اإلحصائية لمتوسطات الدرجات لدى أفراد العينة من خالل 
 وكانت النتائج كما يمي: One-Sample T Testاستخدام اختبار )ت( لعينة واحدة 

انًتىسطاث انحسابُت واالَحشافاث انًؼُاسَت الستداباث ػُُت انبحث ػهً يقُاس (: .خذول )

 انتُظُى انزاتٍ
 انًستىي االَحشاف انًؼُاسٌ انًتىسط انحسابٍ انبؼذ و

 يتىسط 0671 3652 وضغ انهذف وانتخطُط 1

 يشتفغ 0663 ..36 االحتفاظ بانسدالث وانًشاقبت 2

 يتىسط 0661 3665 انتسًُغ وانحفع 3

 يشتفغ .065 36.7 طهب انًساػذة االختًاػُت 4

 يشتفغ 0663 3675 انًقُاس ككم

( إلى أن مستوى التنظيم الذاتي لمتعمم لدى طالبات جامعة 1أشارت النتائج في جدول )
الطائف كانت مرتفعة عمى مقياس التنظيم الذاتي ككل وفي معظم األبعاد ما عدا البعد األول 

 )وضع اليدف والتخطيط( فكان المستوى متوسطًا. 
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-Oneاختبار )ت( لعينة واحدة ولمتأكد من الداللة اإلحصائية لممتوسطات تم استخدام 
Sample T Test :وكانت النتائج كما يمي 

 ( : َتائح تطبُق اختباس )ث( نؼُُت واحذة10خذول)

 
 انًتىسط انؼذد

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

انًتىسط 

 انفشضٍ

دسخت 

 انحشَت
 قًُت ث

يستىي 

 انذالنت

وضغ انهذف 

 وانتخطُط
153 24662 46.. 21 152 .6.. 0600 

بانسدالث االحتفاظ 

 وانًشاقبت
153 27615 463. 21 152 17634 0600 

 0600 13622 152 21 4626 25655 153 انتسًُغ وانحفع

طهب انًساػذة 

 االختًاػُت
153 27672 4614 21 152 2060. 0600 

 0600 166.4 152 4. 15645 105604 153 انًقُاس ككم

إحصائية بين متوسطات درجات ( إلى أن ىناك داللة 90أشارت النتائج في جدول )
الطالبات عمى أبعاد مقياس التنظيم الذاتي لمتعمم والمقياس ككل مقارنة بالمتوسط الفرضي 
وىو المحدد في الدراسة وفق الدرجة الكمية لمبعد ولممقياس ككل، مما يعين أن مستوى 

 التنظيم الذاتي لمتعمم لدى الطالبات مرتفع.
لى طبيعة التخصصات األدبية، التي يعتمد بعضيا في كثير ويمكن أن تعزى ىذه النتيجة إ

من المقررات عمى الجانب النظري وىذا يتطمب أن تكرر الطالبة المعمومات وتعيد ترديدىا لكي 
يتسنى ليا تثبيتيا بالذاكرة مما ينعكس عمى تحصيميم األكاديمي إيجابًا، كما أن غالبية 

كون مسارىم األكاديمي في الثانوية العامة ىو األدبي الطالبات في كمية األداب من غمبًا ما ي
الذي يغمب عمى معظم مواده طابع الحفظ مقارنة مع المسار العممي، كما أن الطالبات يتميزن 
بمشاركة زميالتين أثناء الدراسة وتقديم المساعدات عند الطمب ، ىذا باإلضافة إلى أن 

 ت والسجالت حتى يمكن فيميا واستيعابيا. الدراسة النظرية تتطمب عممية تنظيم المعموما
: اإلجابة عن السؤال الثاني الذي نص عمى: " ما مستوى التفكير اإليجابي لدى طالب ثانياً 

 91جامعة الطائف بعد التحول لمتعميم عن بعد في ظل جائحة كوفيد
لكل ولإلجابة عن السؤال السابق تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

بعد من أبعاد مقياس التنظيم الذاتي وكذلك مقياس التنظيم الذاتي ككل، كما تم التعرف عمى 
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الداللة اإلحصائية لمتوسطات الدرجات لدى أفراد العينة من خالل استخدام اختبار )ت( لعينة 
 وكانت النتائج كما يمي: One-Sample T Testواحدة 

واالَحشافاث انًؼُاسَت الستداباث ػُُت انبحث ػهً (: انًتىسطاث انحسابُت 11خذول )

 يقُاس انتفكُش اإلَدابٍ
 انًستىي االَحشاف انًؼُاسٌ انًتىسط انحسابٍ انًقُاس و

 يشتفغ 0636 4603 انتفكُش اإلَدابٍ 1

( إلى أن مستوى التفكير اإليجابي لدى طالبات جامعة 99أشارت النتائج في جدول )
 مقياس التفكير اإليجابي .الطائف مرتفعًا عمى 

-Oneولمتأكد من الداللة اإلحصائية لممتوسطات تم استخدام اختبار )ت( لعينة واحدة 
Sample T Test :وكانت النتائج كما يمي 

 ( : َتائح تطبُق اختباس )ث( نؼُُت واحذة12خذول)

 
 انًتىسط انؼذد

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

انًتىسط 

 انفشضٍ

دسخت 

 انحشَت
 قًُت ث

يستىي 

 انذالنت

 0600 356.1 152 0. 10660 .12066 153 انتفكُش اإلَدابٍ

أشارت النتائج في جدول )( إلى أن ىناك داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالبات 
عمى مقياس التفكير اإليجابي مقارنة بالمتوسط الفرضي وىو المحدد في الدراسة وفق الدرجة 

 مستوى التفكير اإليجابي مرتفع لدى الطالبات. الكمية لممقياس، مما يعين أن
ويمكن أن تعزى ىذه النتيجة إلى أن الطالبات يشعرن بالراحة واليدوء واالرتياح من 
الدراسة بالجامعة ومن خالل التعميم عن بعد نظرًا لما يوفره ىذا النوع من التعميم من إمكانات 

ك بورد المعتمدة في الجامعة تتضمن كبيرة تسيل عمى الطالبات عممية تعمميم، فمنصة بال 
كائنات رقمية تيسر عممية التعمم بشكل كبير من فصول افتراضية وألية بسيطة لالختبارات 
والتكميفات وكذلك ألية االستخدام، وىذا يجعل الطالبة متفائمة وتنظر بنظرة مستقبمية إيجابية 

 نحو الدراسة بالجامعة
الذي نص عمى: " ما مستوى اليقظة العقمية لدى طالب  : اإلجابة عن السؤال الثالثثالثاً 

 91جامعة الطائف بعد التحول لمتعميم عن بعد في ظل جائحة كوفيد
ولإلجابة عن السؤال السابق تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل بعد 
من أبعاد مقياس التنظيم الذاتي وكذلك مقياس التنظيم الذاتي ككل، كما تم التعرف عمى 
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الداللة اإلحصائية لمتوسطات الدرجات لدى أفراد العينة من خالل استخدام اختبار )ت( لعينة 
 وكانت النتائج كما يمي: One-Sample T Testواحدة 

(: انًتىسطاث انحسابُت واالَحشافاث انًؼُاسَت الستداباث ػُُت انبحث ػهً 13خذول )

 يقُاس انتفكُش اإلَدابٍ
 انًستىي االَحشاف انًؼُاسٌ انًتىسط انحسابٍ انبؼذ و

 يشتفغ 0650 4603 انًشاقبت أو انًالحظت 1

 يتىسط 0643 3644 انىصف 2

 يتىسط 0671 3613 انؼًم بىػٍ 3

 يتىسط .065 3630 ػذو انحكى ػهً انخبشة انذاخهُت 4

 يتىسط .064 3650 ػذو انتفاػم يغ انخبشة انذاخهُت 5

 يتىسط 0654 .364 انًقُاس ككم 

( إلى أن مستوى اليقظة العقمية لدى طالبات جامعة الطائف 93أشارت النتائج في جدول )
 مقياس اليقظة العقمية وعمى المقياس ككل عمى مقياس التفكير اإليجابي.متوسطًا في أبعاد 

-Oneولمتأكد من الداللة اإلحصائية لممتوسطات تم استخدام اختبار )ت( لعينة واحدة 
Sample T Test :وكانت النتائج كما يمي 

 (: َتائح تطبُق اختباس )ث( نؼُُت واحذة14خذول)

 انًتىسط انؼذد  

انًتىسط 

 انفشضٍ

االَحشاف 

 انًؼُاسٌ

دسخت 

 يستىي انذالنت قًُت ث انحشَت

انًشاقبت أو 

 انًالحظت

153 316.4 24 5651 152 176.2 06000 

 06000 76775 152 3663 24 .2662 153 انىصف

 ..060 1666- 152 7611 24 23605 153 انؼًم بىػٍ

ػذو انحكى ػهً 

 انخبشة انذاخهُت

153 2766. 24 4657 152 156.6.6 06000 

ػذو انتفاػم يغ 

 انخبشة انذاخهُت

153 22660 21 467. 152 4613. 06000 

 06000 136007 152 ..136 117 .13165 153 انًقُاس ككم

( إلى أن ىناك داللة إحصائية بين متوسطات درجات 92أشارت النتائج في جدول )
الطالبات عمى مقياس اليقظة العقمية مقارنة بالمتوسط الفرضي وىو المحدد في الدراسة 

%(وفق الدرجة الكمية لممقياس، مما يعني أن مستوى اليقظة العقمية دال إحصائيا 20)بنسبة 
عد الثاني )العمل بوعي( ، ويمكن أن تعزى ىذه النتيجة إلى أن لدى الطالبات ما عدا الب

طالبات الجامعة في مرحمة المراىقة المتأخرة لدييم ضعف في حالة الوعي المستمرة لحظة 
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بمحظة نتيجة أحداث الحياة المتسارعة، مما يجعميم يستجيبون حسب خبراتيم وتجاربيم 
اآللية والروتينية التي اكتسبوىا أثناء دراستيم  السابقة، كما أنيم يستخدمون عمميات التفكير

 بالمدارس .
والداللة اإلحصائية لمنتائج توضح أن مستوى اليقظة العقمية لدى الطالبات أعمى من 

 المتوسط الفرضي في األبعاد األخرة وفي المقياس ككل 
قبميم من كما تعزى النتيجة السابقة إلى أن الطالبات يمرون بمرحمة ميمة في تحديد مست

خالل دراستيم الجامعية ، والنجاح في ىذه المرحمة يحدد المستقبل بشكل كبير من ناحية 
المينة والعمل، وىذا يزيد من شعور الطالبات بالمسؤولية ومن الممكن أن تتحول ىذه 
المسئولية إلى قمق نتيجة تزايد األفكار السمبية المتعمقة بالمستقبل، وقد تؤثر ىذه األفكار 

مشاعر  عمى مستوى اليقظة العقمية، التي من أبرزىا ، مراقبة األفكار والمشاعر دون وال
 التفاعل معيا، أو إصدار األحكام تجاىيا.

: اإلجابة عن السؤال الرابع والذي نص عمى: ما طبيعة العالقة بين التنظيم الذاتي لمتعمم رابعاً 
ل لمتعميم عن بعد في ظل جائحة والتفكير اإليجابي لدى طالب جامعة الطائف بعد التحو

 .91كوفيد
ولإلجابة عن السؤال السابق تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين درجات عينة البحث عمى 
مقياس التفكير اإليجابي ودرجاتيم عمى كل بعد من مقياس التنظيم الذاتي لمتعمم ودرجتو 

 الكمية، وكانت النتائج كما يمي
ُشسىٌ بٍُ دسخاث ػُُت انبحث ػهً يقُاس انتفكُش اإلَدابٍ ( يؼايم االستباط ب15خذول )

 ودسخاتهى ػًً يقُاس انتُظُى انزاتٍ نهتؼهى
ابؼاد يقُاس انتُظُى انزاتٍ 

 نهتؼهى

يقُاس انتفكُش 

 اإلَدابٍ

يؼايم استباط 

 بُشسىٌ

يستىي 

 انذالنت
 انؼذد

 153 06000 **.0650 وضغ انهذف وانتخطُط

االحتفاظ بانسدالث 

 وانًشاقبت
06501** 06000 153 

 153 06000 **06456 انتسًُغ وانحفع

 153 06000 **06507 طهب انًساػذة االختًاػُت

 153 06000 **.0656 انًقُاس ككم
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 0.09( إلى وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيًا عند مستوى 92تشير النتائج في جدول )
التفكير اإليجابي لدى الطالبات يكون لو تأثيره لدى طالبات عينة البحث، وىذا يعني أن 

 اإليجابي عمى التنظيم الذاتي لدى التعمم وكذلك في أبعاد التنظيم الذاتي لمتعمم
: اإلجابة عن السؤال الخامس والذي نص عمى: ما طبيعة العالقة بين التنظيم الذاتي خامساً 

التحول لمتعميم عن بعد  في ظل جائحة لمتعمم واليقظة العقمية لدى طالب جامعة الطائف بعد 
 .91كوفيد

ولإلجابة عن السؤال السابق تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين درجات عينة البحث عمى 
أبعاد مقياس اليقظة العقمية والدرجة الكمية ودرجاتيم عمى كل بعد من أبعاد مقياس التنظيم 

 يمي الذاتي لمتعمم ودرجتو الكمية، وكانت النتائج كما
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( يؼايم االستباط بُشسىٌ بٍُ دسخاث ػُُت انبحث ػهً يقُاس انُقظت انؼقهُت 16خذول )

 ودسخاتهى ػهً يقُاس انتُظُى انزاتٍ نهتؼهى

 اإلستباط انؼذد يستىي انذالنت يؼايم استباط بُشسىٌ أبؼاد يقُاس انُقظت انؼقهُت ابؼاد يقُاس انتُظُى انزاتٍ نهتؼهى

 انهذف وانتخطُطوضغ 

 غُش دال 153 060.6 06135 انًشاقبت أو انًالحظت

 غُش دال 153 06074 06145 انىصف

 سهبٍ 153 06006 **06221- انؼًم بىػٍ

 غُش دال 153 06.63 06014 ػذو انحكى ػهً انخبشة انذاخهُت

 إَدابٍ 153 06000 **06405 ػذو انتفاػم يغ انخبشة انذاخهُت

 غُش دال 153 06151 06117 انًقُاس ككم

 االحتفاظ بانسدالث وانًشاقبت

 إَدابٍ 153 06003 **06241 انًشاقبت أو انًالحظت

 غُش دال 153 06051 .0615 انىصف

 سهبٍ 153 060.5 06135- انؼًم بىػٍ

 غُش دال 153 06570 06046 ػذو انحكى ػهً انخبشة انذاخهُت

 إَدابٍ 153 06000 **06403 ػذو انتفاػم يغ انخبشة انذاخهُت

 إَدابٍ 153 06006 **06223 انًقُاس ككم

 انتسًُغ وانحفع

 إَدابٍ 153 .0601 *..061 انًشاقبت أو انًالحظت

 إَدابٍ 153 .0603 *.0616 انىصف

 غُش دال 153 064.2 06057- انؼًم بىػٍ

 غُش دال 153 06317 060.1 ػذو انحكى ػهً انخبشة انذاخهُت

 إَدابٍ 153 06000 **06402 انتفاػم يغ انخبشة انذاخهُت ػذو

 إَدابٍ 153 06002 **06252 انًقُاس ككم

 طهب انًساػذة االختًاػُت

 إَدابٍ 153 06000 **063.1 انًشاقبت أو انًالحظت

 إَدابٍ 153 06025 *061.1 انىصف

 سهبٍ 153 06006 **06222- انؼًم بىػٍ

 غُش دال 153 06.41 06006 انذاخهُتػذو انحكى ػهً انخبشة 

 إَدابٍ 153 06000 **06367 ػذو انتفاػم يغ انخبشة انذاخهُت

 إَدابٍ 153 .0600 **06210 انًقُاس ككم

 انًقُاس ككم

 إَدابٍ 153 06001 **06266 انًشاقبت أو انًالحظت

 إَدابٍ 153 06021 *061.6 انىصف

 سهبٍ 153 06022 *061.5- انؼًم بىػٍ

 إَدابٍ 153 .0660 06042 ػذو انحكى ػهً انخبشة انذاخهُت

 إَدابٍ 153 06000 **06454 ػذو انتفاػم يغ انخبشة انذاخهُت

 إَدابٍ 153 06005 **06227 انًقُاس ككم
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 ( إلى92تشير النتائج في جدول )
البحث بين لدى طالبات عينة  0.09وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيًا عند مستوى   -9

البعد األول: وضع اليدف والتخطيط وعدم التفاعل مع الخبرة الداخمية من مقياس اليقظة 
العقمية، كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة سالبة بين البعد األول: وضع اليدف 
والتخطيط وبعد العمل بوعي من مقياس اليقظة العقمية، أما البعد األول: وضع اليدف 

قي أبعاد مقياس اليقظة العقمية والمقياس ككل فقد أشارت النتائج إلى والتخطيط مع با
 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية .

وجوود عالقة ارتباطية إيجابية بين البعد الثاني:  االحتفاظ بالسجالت والمراقبة مع كل  -6
ككل ، وأيضا  من  أبعاد المراقبة وعدم التفاعل مع الخبرة الداخمية وكذلك  اليقظة العقمية

ال توجد عالقة بين البعد الثاني:  االحتفاظ بالسجالت والمراقبة واألبعاد الوصف، و العمل 
 بوعي، عدم الحكم عمى الخبرة الداخمية لدى الطالبات.

وجود عالقة ارتباطيو إيجابية بين البعد الثالث: التسميع والحفظ واألبعاد من مقياس  -3
المالحظة، الوصف، عدم التفاعل مع الخبرة الداخمية، واليقظة  اليقظة العقمية المراقبة أو

العقمية ككل، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود عالقة ارتباطيو دالة بين البعد الثالث: 
الحكم عمى الخبرة الداخمية من مقياس  وعدمالتسميع والحفظ واألبعاد العمل بوعي، 

 اليقظة العقمية.
وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين البعد الرابع: طمب المساعدة االجتماعية واألبعاد -2

، عدم التفاعل مع الخبرة الداخمية، اليقظة العقمية ككل، والوصفالمراقبة أو المالحظة، 
كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين البعد الرابع: طمب المساعدة 

 العمل بوعي من أبعاد مقياس اليقظة العقمية. ية وبعداالجتماع
أما بالنسبة لمقياس التنظيم الذاتي ككل فقد أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية -2

موجبة بين المقياس ككل وكال من األبعاد المراقبة أو المالحظة، الوصف، عدم التفاعل 
كل. كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة مع الخبرة الداخمية، وأيضا مع اليقظة العقمية ك

ارتباطية سالبة بين التنظيم الذاتي لمتعمم والبعد العمل بوعي من أبعاد التنظيم الذاتي 
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لمتعمم، كما اشارت النتائج أيضًا إلى عدم وجود عالقة ارتباطية بين التنظيم الذاتي لمتعمم 
 ظة العقمية.وعدم الحكم عمى الخبرة الداخمية من أبعاد مقياس اليق

واليقظة العقمية لدى التعمم المنظم ذاتيًا الباحثة وجود العالقة االرتباطية بين وترجع 
بالقدرة عمى تنظيم التعمم ذاتيًا وىذا يسيم في تمتعيا  الطالبةتمتع طالبات جامعة الطائف إلى 

من فيم أنفسيم، وتعزز السموكيات التكيفية  الطالباتالتى بدورىا تمكن باليقظة العقمية 
 .لدييم
ما إمكانية التنبؤ بالتعمم المنظم ذاتيًا  :"والذي نص عمى السادس: اإلجابة عن السؤال سادساً 

من خالل التفكير اإليجابي لدى طالب جامعة الطائف بعد التحول لمتعميم عن بعد في ظل 
 ؟"91جائحة كوفيد

 التفكير اإليجابي المتغيرمثل يتم استخدام تحميل االنحدار حيث  السابق لإلجابة عن السؤال
 الجدولينالتابع كما ىو موضح في التعمم المنظم ذاتيًا المتغير مثل درجات يالمستقل، و 

 :ينالتالي
 )انًستقم: انتفكُش اإلَدابٍ(، تباٍَ االَحذاس تحهُم (: 17خذول )

 )انًتغُش انتابغ: انتؼهى انًُظى راتُاً(6

 يدًىع انًشبؼاث 
دسخت 

 انحشَت
 قًُت ف يتىسط انًشبؼاث

يستىي 

 انذالنت

1 

 06000 716.63 117066312 1 117066312 االَحذاس

 7..1626 151 245.76453 انًتبقٍ
  

 152 363036765 انكهٍ
   

مستوى  دأن النسبة الفائية لتحميل تباين االنحدار دالة عن (92)يتضح من الجدول 
 بالتعمم المنظم ذاتياً في التنبؤ  لمتفكير اإليجابيوىو ما يؤكد اإلسيامات الجوىرية  0.09

 وكانت معامالت االنحدار كما ىي موضحة بالجدول التالي:
)انًستقم: انتفكُش اإلَدابٍ(، )انًتغُش انتابغ: انتؼهى انًُظى االَحذاس يؼايالث (: .1خذول )

 راتُاً(6

يؼايم 

 االستباط
 قًُت ث R B Betaيشبغ 

يستىي 

 انذالنت

0656. 

 
06322 

56117 
0656. .6477 06000 

06.2. 
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عينة  بالتعمم المنظم ذاتيًا لدىمنبئ  التفكير اإليجابي( يتضح أن 92من خالل الجدول )
)ر=  التفكير اإليجابي والتعمم المنظم ذاتياً معامل االرتباط بين  الطالبات بمغالدراسة من 

التعمم % من التباين في 36.6وىذا يعني أن  0.366مربع معامل االرتباط  (، وبمغ0.222
الطالبات لدى  التفكير اإليجابي ارتفاع، أي أن التفكير اإليجابييمكن إرجاعو إلى  المنظم ذاتياً 

 عمى نزوعيم إليو.ومؤشر واضح  يساعد عمى التعمم المنظم ذاتيًا،
التفكير اإليجابي +  X 0.262 = عمم المنظم ذاتياً الت ويمكن كتابة معادلة التنبؤ كما يمي:

2.992 
إمكانية التنبؤ بالتعمم المنظم ذاتيًا من  "ما والذي نص عمى السابع: اإلجابة عن السؤال سابعاً 

خالل اليقظة العقمية لدى طالب جامعة الطائف بعد التحول لمتعميم عن بعد في ظل جائحة 
 ؟"91كوفيد

 اليقظة العقمية المتغيرمثل تتم استخدام تحميل االنحدار حيث  السابق لإلجابة عن السؤال
 :ينالتالي الجدولينالتابع كما ىو موضح في التعمم المنظم ذاتيًا المتغير مثل يالمستقل، و 

)انًستقم: انُقظت انؼقهُت(، )انًتغُش انتابغ: انتؼهى انًُظى تباٍَ االَحذاس تحهُم (: .1خذول )

 راتُاً(6

 انًشبؼاث يدًىع 
دسخت 

 انحشَت
 قًُت ف يتىسط انًشبؼاث

يستىي 

 انذالنت

 

 06005 .616. 1.626.33 1 1.626.33 االَحذاس

 22.60.5 151 344406.31 انًتبقٍ
  

 152 363036765 انكهٍ
   

وىو  0.09مستوى  دلتحميل تباين االنحدار دالة عن قيمة فأن  (91)يتضح من الجدول 
وكانت معامالت  بالتعمم المنظم ذاتياً في التنبؤ  لميقظة العقميةما يؤكد اإلسيامات الجوىرية 

 االنحدار كما ىي موضحة بالجدول التالي:
 )انًستقم: انُقظت انؼقهُت(،االَحذاس يؼايالث (: 20خذول )

 )انًتغُش انتابغ: انتؼهى انًُظى راتُاً(6 

 قًُت ث R B Betaيشبغ  يؼايم االستباط
يستىي 

 انذالنت

06227 

 

06051 

 

716.45  

06227 
26.5. 06005 

06252 
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بالتعمم المنظم ذاتيًا إلى حد  تسيم في التنبؤ اليقظة العقميةمن خالل الجدول )( يتضح أن 
اليقظة العقمية والتعمم المنظم معامل االرتباط بين  الطالبات فقد بمغعينة الدراسة من  ما لدى
% من التباين 2.9وىذا يعني أن  0.029(، وبمغ مربع معامل االرتباط 0.662)ر=  ذاتياً 
لدى  اليقظة العقمية ارتفاع، أي أن اليقظة العقميةيمكن إرجاعو إلى  التعمم المنظم ذاتياً في 

 الطالبات يسيم بدرجة بسيطة في التعمم المنظم ذاتيًا.
اليقظة العقمية +  X 0.626 = التعمم المنظم ذاتياً  ويمكن كتابة معادلة التنبؤ كما يمي:

29.222 
 توصٌات الدراسة

 في ضوء النتائج توصي الدراسة بما يمي: 
إجراء مزيد من الدراسات التي تتناول التعمم المنظم ذاتيا، وعالقتو بعدد من المتغيرات  -9

مثل االنخراط في التعمم ومفيوم الذات األكاديمي وأساليب التعمم لدى طالب  األخرى
 الجامعة 

يعمل التدريس الجامعي عمى تنمية مكونات التعمم المنظم ذاتيًا لدى الطالب من خالل أن  -6
 التركيز عمييا 

عقد دورات تدريبية لتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى استخدام التعمم المنظم ذاتيًا  -3
 مية مكوناتو لدى الطمبةوتن

 إجراء دراسات تتناول التفكير اإليجابي وتنميتو لدى طمبة جامعة الطائف -2
 إجراء دراسات تتناول اليقظة العقمية وتنميتيا لدى جامعة الطائف -2
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  المراجع
(. أثر تنمية التفكير اإليجابي في خفض الضغوط النفسية لدى ذوي صعوبات  2102)انتصار.  أحمد،

 جامعة السويس.  التربية،كمية  ،منشورةرسالة ماجستير غير  االبتدائية،التعمم من تالميذ المرحمة 
( . استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا  2105ال معدي ، خديجة والقديمي ، فاطمة )  بشرى، إسماعيل،

وعالقتيا باليقظة العممية كأحد ميارات القرن الحادي والعشرين لدى طمبة الدراسات العميا في 
-08 ( . ص ص0)84 ،األستاذمجمة  استكشافية. الديموغرافية. دراسةضوء بعض المتغيرات 

44 . 
بار (. فاعمية برنامج تدريبي مستند الى التفكير اإليجابي في خفض قمق االخت 2114حداد، أثير .) 

 ، األردن.  رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة اليرموكلدى طمبات الصف العاشر األساسي . 
(. نموذج مقترح لممكونات المعرفية وغير المعرفية لمتعمم المنظم ذاتيا وعالقتيا  2112الحسيني، ىشام.)

المجمة المصرية القيمة الدافعية .  –باألداء األكاديمي في ضوء منظومة الذات ونموذج التوقع 
 . 462-642، 02( ،  81، العدد ) لمدراسات النفسية 

.مجمة جامعة الخصاونة ، امنة . التنظيم االنفعالي وعالقتو بالتفكير اإليجابي لدى طمبة جامعة اليرموك 
 . 42-ص ص 61( . 61)   00. القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية 

معاصرة. (. التعمم المنظم ذاتيا وتوجيات اىداف اإلنجاز نماذج ودراسات  2112رشوان، عبده .) 
 : عالم الكتب . القاىرة

بالرضا الوظيفي )دراسة ميدانية لدى عينة  و(التفكير اإليجابي وعالقت2102صقور، سام وحواط، ديما)
اسات حوث والدر لمبة جامعة تشرين ممج ،م الصف في مدارس مدينة الالذقية(ممن خريجي مع
 415-653 ص ص (.8)  64ة اآلداب والعموم اإلنسانية. مالعممية _ سمس

صالحات ، محمد و الزغول ، رافع . القدرة التنبؤية لمعوامل الكبرى لمشخصية باليقظة العقمية لدى طمبة 
 28)  5،  مجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسيةجامعة اليرموك . 

 .  64-20 ص. ص (
(. التفكير اإليجابي وعالقتو بالضغوط المدرسية لدى طالب المرحمة  2102الطحالوي ، محمد.) 

 . 32-26 . ص ص( 03، ) مجمة البحث العممي في التربيةالثانوية . 
( . التفكير التأممي والتعمم المنظم ذاتيا والعالقة بينيما  2108طشطوش، رامي و الترجمي ، سميمان ) 

 . ص ص 40)  0. والدراساتمجمة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث طمبة جامعة طيبة . لدى 
018 – 022  
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 سيتدر  یف اً يالقائم عمى التعمم المنظم ذات اإللكترونياستخدام التعمم ( 2102)محمد عقل ري، سمیميعق
لتعمم لدى ا یواإلنخراط ف یميومفيوم الذات األکاد التحصيل یالعامة وأثره ف اءيميمقرر الک
 085-013(، 6) 24وعمم النفس  ةيالترب یف ةيعرب دراسات. ةيالترب ةيطالب کم

(. أثر التدريب عمى التفكري اإليجابي واستراتيجيات التعمم يفي عالج التأخر  2106العنزي، يوسف.) 
البحث مركز النظم العالمية لخدمات الكويت.  االبتدائي بدولةالدراسي لدى تالميذ الصف الرابع 

 .جامعة الكويت العممي،
 الراية لمنشر والتوزيع :.  : دار القاىرةالتفكير. (. قوة  2113الفقي،إبراىيم.)

االبتدائية. (. اليقظة العقمية في التدريس والتفاؤل األكاديمي لدى معممي المرحمة  2105محمد ، اميرة ) 
 . 442-655ص ص( ،  03)  0، كمية التربية ببنيا مجمة

د ، مياب . التنبؤ بالتفكير اإليجابي السمبي لدى عينة من طالب الجامعة من خالل معتقداتيم الوقا
 240 – 205 ص ص ( ، 52)  26،   مجمة كمية التربية ببنياالمعرفية وفعالية الذات لدييم . 
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