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 مستخلص الدراسة :  

اليقظرة العقىيرة تغتريرر  سرين فريل ف لىيرة الر ات   هدفت الدراسة إلى التعرر  لىرى د ر

األت ديغية  الصغ د النفسي لدى نالب الج غعة الغتف فيل، غعرفة الفر ق فريل الجنسريل 

( ن لفً   ن لفةً غل نالب الج غعرة الغتفر فيل 100في اليقظة العقىية،  تت نت العينة غل)

 ييس  هري غقير س اليقظرة فج غعتي فني س ي   أسري ن،  اسرتمدغت الدراسرة ةالةرة غقر

العقىية غل إلداد الف حث،  غقي س الصرغ د النفسري غرل إلرداد الف حرث،  غقير س ف لىيرة 

(،  التغرردت الدراسررة لىررى الغررني  ال صررفي 2013الرر ات األت ديغيررة إلررداد حغررد  )

التحىيىرري،  تررل تحىيررا الفي نرر ت ف سررتمدال غع غررا ارتفرر ن فيرسرر ل،  غع غررا ارتفرر ن ألفرر  

 امتف ر تحىيرا اننحردار لغع لجرة الفي ن ت، أرد أظيررت ،  T-test امتف ر)ت(تر نف خ،  

نت ئ  الدراسة لل  ج د لالأة ارتف نية غ جفرة  ات دنلرة إحصر ئية فريل درجرة اليقظرة 

العقىية  ف لىية ال ات األت ديغية،   ج د لالأة ارتف ن غ جفة دنلة إحص ئية فريل درجرة 

،   ج د لالأة ارتف نية غ جفة  ات دنلرة إحصر ئية فريل اليقظة العقىية  الصغ د النفسي

درجة ف لىية ال ات األت ديغية  الصغ د النفسري لردى نرالب الج غعرة الغتفر فيل،  لردل 

 ج د فر ق  ات دنلة إحص ئية فيل غت سنى درج ت ال ت ر  اإلن ث فري أفعر د اليقظرة 

العقىية في العالأة فيل ف لىية ال ات   العقىية  الدرجة التىية، غع دنلة الد ر ال سين لىيقظة

 األت ديغية  الصغ د النفسي لدى نالب الج غعة الغتف فيل.  

    الغتف ف ل. -الصغ د النفسي-ف لىية ال ات األت ديغية -اليقظة العقىية الكلمات المفتاحية :  



Mindfulness as mediator variable between 

Academic self-efficacy and psychological 

resilience among sample of University 

students with blind 

Abstract 

  

The study aimed to identify the role of Mindfulness as a 

mediating variable between academic self-efficacy and 

psychological resilience among blind university students, and 

to know the differences between the sexes in Mindfulness, 

The sample consisted of (100) students from the blind 

university students at the University of Beni Suef and Assiut, 

The study used three measures. The Mindfulness scale 

prepared by the researcher, the psychological resilience scale 

prepared by the researcher, and the academic self-efficacy 

scale prepared by Hamdi (2013), and the study relied on the 

analytical descriptive approach, and the data were analyzed 

using the Pearson correlation coefficient, the Cronbach alpha 

correlation coefficient, and the T -test, and a regression 

analysis test to process data, and the results of the study 

showed a positive correlation relationship with statistical 
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significance between scores in Mindfulness and academic 

self-efficacy, and the presence of a positive statistically 

significant correlation between  scores in Mindfulness and 

psychological resilience, and the presence of a positive 

correlation Statistically significant between scores in 

academic self-efficacy and psychological resilience among 

blind university students, and the absence of statistically 

significant differences between the mean of d Male and 

female aspirations in the dimensions of Mindfulness and 

overall degree, with the indication of the mediating role of 

Mindfulness in the relationship between academic self-

efficacy and psychological resilience among blind university 

students. 

Keywords: Mindfulness - Academic Self-Efficacy - 

psychological resilience - Blind  



الذات األكاديمية   فاعلية بين كمتغير وسيط العقلية اليقظة مقدمة:

 طالب الجامعة المكفوفين  من عينة  والصمود النفسي لدى
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 مدرس اإلعاقة البصرية 

 جامعة بنى سويف  –االحتياجات الخاصة   يبكلية علوم ذو

 

ئًر  تُعَد اليقظة العقىية غل الغف هيل الحديةة في لىل النفس اإليج في،  يغترل التف رهر  غنف   

أ يً  فغمرج ت الصحة النفسية، فيي تس لد لىى الترتيز  زي دة ال لي  اننتف ه،  تقر   

الغر نة ال هنية لدى األفراد،  تُظِير غ  لدييل غل إغت ن ت  أدرات تت افر  غرع الظرر   

  الغ اأ  الض غنة التي ت اجه النالب في الغرحىة الج غعية.

  لد الفرد لىى التع غا غع الغةيرات غل ح له ف نتفر ه تغ  تعد غل الغف هيل الغيغة التي تس

فىحظرة،  غعير  لحظرة  التعر ي   غشر لره،  انفع نتره أفتر ره  غراأفرة مرالا غرل   لي

 اننفت ح لىى المفررات الجديردة، غغر  يسريل فري التنظريل السرى تي الر اتي لىفررد،  لردل 

تيز،  تعزز لردييل غير رات التسرع في إصدار األحت ل،  تس لدهل في لغىية التعىل  التر

 انستج ف ت ح ا مي رات تتيفية اتم   لىى الحي ة األت ديغية  الدراسية،  إتس فيل القدرة 

 .(Stoops, 2005, Elder,2010)الغمتىفة  

إلرى أل اليقظرة  (Christopher &Gilbert,2010,11 يشرير تريسرت فر  جيىفررت)

 األفتر ر  لىرى  سرىفية  أحت ل   إنالق   لدل    ه، اننتف  الترتيز  إلى  العقىية غفي ل نفسي  يشير

 غل  إليي   النظر  غل  فدنً   الغتعددة   ج انفي   جغيع  غل  فغ ض لية  غعي    التع غا   الغش لر،

  غؤلغة.   سىفية ت نت غيغ   احدة،  انلترا  في  زا ية
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الغراحا الغيغة في حي ة اإلنس ل حيث يسعى لتحقي  أهدافه تُعتفر الغرحىة الج غعية غل   

ت ز ه ه الغرحىة فنج ح جي  حتى،   العغىية  نغ ح ته،  تتحدد فيي  شتا حي ته الغستقفىية 

 . جب لىيه الغة فرة  القي ل ف لعديد غل الغتنىف ت الدراسية  انجتغ لية

غل غ اأ   تحدي ت  صع ب تغس حي ته النفسية  انجتغ لية   الج غعيالتفي    يع ني    

فيعرة الغرحىرة العغريرة  الدراسرية  القير د التري تفرضري   األت ديغية،  التي تع د إلى ن

اإلل أة الفصرية، غغر  يرنعتس سرىفً  لىرى صرحتيل النفسرية،  لر الل فغرل الضرر ر  أل 

ال   يغتنه غل التع غرا اإليجر في   Resilienceف لصغ د النفسي  الج غعي  يتغتع التفي   

التتي  غع غتريررات الحير ة    غع نفيعة ه ه التحدي ت،  تعزيز أدرته لىى تحقي  النج ح

. 

الغحرل   تسر لد الفررد فري غ اجيرة يُعتفر الصغ د النفسي أحد الغتريرات اإليج فيرة التري  

،   األزغ ت  الشدائد  الضر ن التي يتعرض لي  في حي ته س اء ت نرت غينيرة أ  أسررية

 Van Galen, Depuijter  سرغيتس  دى فر يتر جر ليل تا غل ف ل حيث يستعرض

&Smeets, 2006) ) العديرد غرل  تل تجغيعير  ل    الصغ د النفسي الغغيزة  السغ ت 

  القردرة  اآلمرريل غرع جيردة  لالأ ت: أهغي  لىصغ د  غل  الغفسرة   الغتعددة   النظري ت  غل

 الفرررد جيرردة،  تقرردير  غعرفيررة ت اصررىية  غيرر رات انجتغ ليررة، الغسرر ندة  اسررتقف ا لىررى

 ف لتفر ءة    الت أرع  الر ات   ف لىيرة  لآلمرريل،  نسرفةف ل  تقرديره    تر لل   إنج زاته،  لغ اهفه

 الدل فرة،   ر ح  اإليجر في   اننفع ا  الحي ة،  غل  ف ليد    اإلحس س   تقدير ال ات،   األغا

 لىرى  الضرر ن   رؤيرة  الضرر ن  غرع  الجيد   التع غا  حا الغشتىة،  في  الفع لة   الغي رات

  .تحدي ت  أني 

الغرتفنرة فنظريرة ف نرد را لرل   الغفر هيل   غل  Self-efficacy  ال ات  غفي ل ف لىية   يُعد

التعىل انجتغ لي  تعر  فأني  غعتقدات الفرد فأنه أ در لىى القي ل فنج ح فري التةيرر غرل 

األغ ر لىتع غا غع الغ اأ  الح لية  الغستقفىية،  هي ف لل تتضغل تف ءة الفررد السرى تية 

 (.295: 2016في غ أ  غعيل)لفد الم ل  ،  



لر ات فنفيعرة األفرراد  غر  يغتىتر ل غرل أردرات فري تحصريا الغعر ر   ترتفن ف لىيرة ا

 اتتس ب الغي رات ف نلتغ د لىى   اتيل ف ستمدال استراتيجي تيل الم صة الغعتغردة لىرى 

إدرال ف لىية ال ات لدييل،  تحقي  غست ى غعيل غل اإلنجر ز،  لىرى الرتحتل ف ألحرداث، 

غة فرته في التصرد  لىع ائر  التري تعترضره    في غقدار الجيد ال   سيف له الفرد،  غدى

 في أسى ب تفتيره،  في غقدار الت تر ال   سيع نيه في تتيفره غرع الغن لرب الفيئيرة التري 

  (Bandura, O'Leary, Taylor, Gauthier& Gossard,1987)ي اجيي 

تغ  تؤدى  د ًرا غيًغ  في غست   الدافعية لدى األفراد لل نري  تأةيره  في غقدار  

الجيد الغف  ا،  إصرارهل  غر نتيل في غ اجية العقف ت س اًء ت نت أت ديغية أل  

شمصية أل اجتغ لية  ال أت ال   يصغد ل فيه مالا الغ اجية،  غل لدييل ف لىية  اتية  

يف ل ل غجي ًدا تفيًرا لىتحتل  السينرة لىى  

التحدي ت 

(Bandura,1982,123,Bandura,1994,71,Zimmerman,2000,86) 

 مشكلة الدراسة: 

تُعد الغرحىة الج غعية غل أصعب الغراحا التي يغر في  اإلنس ل مالا حي تره،   لرل      

لغ  تشيده غل تريرات في ج انب النغ  الغمتىفة األغر ال   يرؤد  إلرى تمرفن الفررد فريل 

أفرر  (غحنررة  أمرررى   لررل غررل أجررا تحديررد ه يترره  تأتيررد  اترره فرريل الغحينرريل فرره 

 (.2014ج د ،

انأتص دية     إلى أشت ا غمتىفة غل الضر ن  الج غعة  الغتف ف ل غل نالب   يتعرض 

لىى   سىفً   يؤةر  ال    األغر   انجتغ لية  الشمصية  األسرية  األت ديغية  غيره ، 

فيل   ل ل،  ف لت لي  فشتا  النفسية  األت ديغي  صحتيل  ترتيزهل  انتف هيل  إنج زهل 

 تةير غل الع اغا الغشتتة لالنتف ه.  اظيحت ج ل إلى اليقظة العقىية في 
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ي ت س     دراسة  يتغتع ل   (Yokus,2015) تؤتد  ال يل  الج غعة  نالب  أل  إلى 

األت ديغي  التحصيا  غل  غرتفعة  غست ي ت  لدييل  النفسي  الصغ د  غل  ل لية  فغست ي ت 

،    McGillivray& Pidgeon  2015أيًض ،  أظيرت دراسة غ تجىيفر ،  فيدج ل  

 ج د لالأة غ جفة فيل الصغ د النفسي  اليقظة  لىى    Sunbul 2016   دراسة سنفا

 .العقىية،  أهغية اليقظة في تغتيل النالب غل التف ق  النج ح تحت ضر ن أت ديغية

الشى  ) الغي رات  5:  2018  تر  غل  العديد  في  تؤةر  العقىية  اليقظة  (أل 

التعىيغية،  زي د ف لعغىية  التي    ة انستج ف ت، لي  ارتف ن غف شر  ال لي  حا الغشتالت 

 ت اجه النالب في الغرحىة الج غعية. 

 ن يغتل الحديث لل الصغ د النفسي  ف لىية الر ات األت ديغيرة فغعرزا لرل التعررض   

تعتفر غنفئً  أ يً  فغمرج ت الصحة النفسية،  حر جًزا التي   Mindfulnessلىيقظة العقىية  

الدراس ت الس فقة في ه ا الغج ا، فقد أسرفرت   ضد الضر ن النفسية،  ه ا غ  أتدته نت ئ 

لل  ج د لالأة فيل اليقظرة العقىيرة  ف لىيرة   (Brausch,2011)دراسة فرا    نت ئ   

ال ات األت ديغية  اإلنج ز األت ديغي،  ارتفنت اليقظة العقىية ارتف ًن  إيج فيً  ف لعديرد غرل 

غنير  غةرا الصرغ د النفسري لىفررد  ةف لنسرفالغرتفنة ف لصحة النفسرية الغتريرات اإليج فية 

، (Masuda,Anderson&Sheehan,2009)غ سر د  أندرسر ل  شريي ل    دراسة

التي أظيرت أهغية اليقظة العقىيرة  (Keye&pidgeon,2013)ى  فيدج ل  ت   دراسة

 ف لىية ال ات األت ديغيرة فري التنفرؤ ف لصرغ د النفسري لردى نرالب الج غعرة،   أظيررت 

 ت نجرررررررررررررررررررررر س   سررررررررررررررررررررررفرانترررررررررررررررررررررر   غ نيدراسررررررررررررررررررررررة 

إلرررى أهغيرررة اليقظرررة  (Franco,Manas,Cangas&Gallego,2011) جررر ليج 

العقىيررة فرري التررأةير لىررى تحسررل األداء األترر ديغي  تنغيررة فعررض الج انررب اإليج فيررة فرري 

 الشمصية.  

 Shapiro,Brown&Astin,2011) أشرر رت دراسررة شرر فير   فرررا ل  أيسررتل)   

 ان  هرررررررر نىي جررررررررى(،  دراسررررررررة هرررررررر نىي  ف2016 دراسررررررررة الضررررررررفع )



( (Hanley,Palejwala,Hanley,Canto&Garland,2015 ت نت  ج رننرررررررد

أهغية اليقظة العقىية في تعزيز النغ  الغعرفي،  فن ء القدرة لىرى غق  غرة اإلجير د  أردرة 

التع غا غع اآلمريل،  زي دة ج دة األداء األت ديغي  التحصيا،   ج د لالأرة ارتف نيرة 

فيل اليقظة العقىيرة  ف لىيرة الر ات األت ديغيرة  اإلنجر ز األتر ديغي   غ جفة  دالة إحص ئيً 

    السع دة الدراسية.    

  التري فير  يغرر أهل الغراحا التي غل لىتفي  ف لتف ره  الج غعية الغرحىة  ألهغية   نظًرا 

 األت ديغي فن ًء لىى امتي ره تمصر  غعريل، فقرد  ترر   الغيني  غستقفىه  يتأتد  ماللي   غل

أل الصررغ د النفسرري يسرر لد نررالب الج غعررة لىررى التع غررا  (Hartley,2013) يهرر رتى

 فشتا أتةر ف لىية غع غشتالت التعىيل الج غعي،  يزيد غل غ اصىتيل الدراسة فتىي تيل .

لرل ت جرد دراسرة  –في حرد د انرالع الف حرث  – نظًرا لندرة الدراس ت  الفح ث العرفية

ىية  ف لىية ال ات األت ديغية  الصرغ د النفسري لردى قعلرفية تن  لت العالأة فيل اليقظة ال

نالب الج غعة الغتف فيل،  ه ا غ  دفع الف حث إلى دراسة اليقظرة العقىيرة تغتريرر  سرين 

 فيل ف لىية ال ات األت ديغية  الصغ د النفسي لدى نالب الج غعة الغتف فيل.

 ة لل التس ؤنت اآلتية:ف  غل مالا غ  سف  يغتل تحديد غشتىة الدراسة في غح  لة اإلج

ها ت جد لالأة ارتف نيرة فريل اليقظرة العقىيرة  ف لىيرة الر ات األت ديغيرة لردى نرالب   -أ

 الج غعة الغتف فيل ؟  

ها ت جد لالأة ارتف نية فيل اليقظرة العقىيرة  الصرغ د النفسري لردى نرالب الج غعرة -ب

 الغتف فيل؟  

ت ديغية  الصرغ د النفسري لردى نرالب ألاها ت جد لالأة ارتف نية فيل ف لىية ال ات    -ج

 الج غعة الغتف فيل ؟ 

ها ت جد فر ق فيل غت سنى درج ت ال ت ر  اإلن ث غل نرالب الج غعرة الغتفر فيل   -د

 في اليقظة العقىية ؟  
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 سريًن  فريل ترا غرل ف لىيرة الر ات األت ديغيرة  الصرغ د  غتريًرا العقىية ها تعد اليقظة-ه 

 تف فيل ؟ غلالج غعة ا نالب النفسي لدى

 : الدراسة  أهداف

 : إلى تحقيق ما يلي الدراسة الحالية تهدف

العقىيرة  ف لىيرة الر ات األت ديغيرة لردى   اليقظرة  انرتف نيرة فريل  التش  لىرى العالأرة  -1

 نالب الج غعة الغتف فيل.

العقىيرة  الصرغ د النفسري لردى نرالب  اليقظرة فريل انرتف نيرة العالأرة التعر  لىرى  -2

  فيل.فتالج غعة الغ

ف لىيرة الر ات األت ديغيرة  الصرغ د النفسري لردى   التش  لل العالأة انرتف نيرة فريل  -3

 نالب الج غعة الغتف فيل .

 ت ضيح الفر ق فيل الجنسيل في اليقظة العقىية لد  نالب الج غعة الغتف فيل. -4

 الصرغ د   سين فريل ف لىيرة الر ات األت ديغيرة تغترير العقىية التحق  غل د ر اليقظة -5

 الج غعة الغتف فيل . نالب النفسي لدى

 تظهر أهمية الدراسة الحالية في جانبين هما :  :الدراسة  أهمية

 األهمية النظرية:  -أ

الغرحىررة العغريررة الترري تتن  ليرر  الدراسررة  هرري الغرحىررة الج غعيررة لىنررالب  أهغيررة -1

 تي ،  تقىف تيرر  يدالغتفرر فيل ، فيررل يعيشرر ل غرحىررة الغراهقررة الغتررأمرة فضررر ني   تحرر

اننفع لية، فيل أتةر استيدافً  غل غيرهل لضر ن نفسية غتعددة الغص در، غغر  يرؤةر لىرى 

   إنج زهل األت ديغي  ت افقيل الج غعي.

أهغية غترير اليقظة العقىيرة  حداةرة دراسرته لردى نرالب الج غعرة الغتفر فيل،  الر     -2

 الترري تسرر ير انتج هرر ت الغع صرررة فرري   يعتفررر غررل الغتريرررات اإليج فيررة الحديةررة نسررفيً 

 انهتغ ل فغ ض ل ت لىل النفس اإليج في.  



تن  لررت اليقظررة العقىيررة  الترري - الف حررث حررد د انررالع فرري - العرفيررة الدراسرر ت نرردرة  -3

تغترير  سين فري العالأرة فريل ف لىيرة الر ات األت ديغيرة  الصرغ د النفسري لردى نرالب 

 الج غعة الغتف فيل.

 :التطبيقية األهمية -ب

انستف دة غغ  تُسفر لنه الدراسة الح لية غل نت ئ  فري تصرغيل فرراغ  إرشر دية تسريل   -1 

الغتف فيل، األغر ال   رفغ  يس لد النرالب لىرى   الج غعة  في تنغية اليقظة العقىية لنالب

التمى  غل التأةيرات السىفية لحردة اننفعر نت، غغر  يرنعتس فشرتا إيجر في لىرى أدائيرل 

 ديغي،  ت افقيل النفسي  انجتغ لي  صحتيل الجسغية  النفسية فشتا ل ل. تاأل

 يرتل   الغتف فيل  التي  لىنالب  مصيًص   الغعدة   الغق ييس  غل  فعدد  العرفية  الغتتفة  تز يد  -2

 العرفية.   ةق فتن   يتف  فغ   السيت غترية  مص ئصي  غل  التحق 

 مصطلحات الدراسة:  

      Mindfulnessاليقظة العقلية:    

يُعرفي  الف حرث فري الدراسرة الح ليرة فأنير  ح لرة اننتفر ه الغصرح فة ف لغر نرة العقىيرة    

 ال لي فتا غ  يتصا فأحداث المفرة الح لية د ل إصدار أحت ل تقييغية لىيير ، غرع تقفرا 

جغيع المفرات الشمصية  غ اجيرة األحرداث الح ضررة تغر  هري فري ال اأرع،  اننفتر ح 

 فرات الجديدة في لحظتي .مل انلتف ت إلى ا

إجرائيً  ف لدرجة التىية التي يحصا لىيي  الن لب غل مالا اإلج فة لىى فقررات   د تتحد  

الغقي س الغستمدل في الدراسة إلداد الف حث،  ال   يتت ل غل األفع د الت ليرة: ) الر لي ، 

  التقفا،  اننفت ح(.

  Academic Self- efficacy فاعلية الذات األكاديمية:

( فأني  غدى إدرال النالب لف لىية   اتيل األت ديغيرة  الم صرة 2013يُعرفي  )حغد ،    

فغج ا تمصصر تيل الدراسرية،  أردرتيل لىرى أداء جغيرع غر  ينىرب غرنيل غرل التتىيفر ت 
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الدراسية، غغ  يجعىيل يحقق ل ألىى الدرج ت  يزيد غرل تحصريىيل الدراسري،  يسر لدهل 

 الغن سب، ال   يستنيع ل غل مالله لىى تأدية امتف راتيل فنج ح.  يلىى التنظيل األت ديغ

 تتحدد إجرائيً  ف لدرجة التي يحصا لىيي  الن لب في غقير س ف لىيرة الر ات األت ديغيرة   

(  الر   يتتر ل غرل األفعر د الت ليرة) القردرات 2013الغستمدل في الدراسة إلداد حغد )  

ت الدراسررية، التحصرريا الدراسرري، تنظرريل الرر ات  فرر انسررتعدادات الدراسررية، أداء التتىي

 األت ديغية(.

  psychological resilience : الصمود النفسي 

يُعرفه الف حث في الدراسة الح لية فأنه أدرة التفي  لىى غ اجية التحدي ت  حا      

 الغشتالت التي ت اجيه، غع تحقي  أهدافه،  التف لا انجتغ لي غع الغحينيل فه . 

ائيً  ف لدرجة التىية التي يحصا لىيي  الن لب غل مرالا اإلج فرة لىرى فقررات إجر  يتحد  

حرا الغقي س الغستمدل فري الدراسرة إلرداد الف حرث،  الر   يتتر ل غرل األفعر د الت ليرة:)  

 (.التف لا انجتغ لي  ، تحقي  األهدا ،الغشتالت

لررل  يعجررز ل لرر يل( فررأنيل األشررم   ا334: 2018تُعرررفيل الح يىررة ) المكفوفووون :

 ن ل فير ةرل   غرل تحديرًدا، أتةرر فصر رة  الغعرفرة لىرى الحصر ا فريل فصرره اسرتمدال 

 . فرايا نريقة ف ستمدال  إن  التت فة القراءة  ل  يستنيع

 الدراسة :  حدود

تحددت الدراسة الح لية غ ض ليً  فدراسة اليقظرة العقىيرة تغتريرر  سرين فريل ف لىيرة     

،  فشريً  فنرالب الج غعرة الغتفر فيل،  غت نيًر  فتىير ت نفسيد الال ات األت ديغية  الصغ 

ج غعة فني سر ي ،  أسري ن ،  زغ نيًر  فري الفصرا الدراسري األ ا غرل العر ل الدراسري 

ل،  ف ألد ات  الغق ييس الغستمدغة في جغرع الفي نر ت  أسر ليب الغع لجرة 2020/  2019

 اإلحص ئية.



 اإلطار النظري :

 Mindfulness: :  العقلية اليقظة 

 فق  ل جية نظر الف حةيل  نظري تيل  فيغر  يىري لررض   العقىية  اليقظة  تعريف ت  تعددت  

يت   هرفررت  ف رغر ل  غر يترا تتر رداتا غل   ي فر  ألهل تعريف ت اليقظة العقىية، فقد لَ 

 : Cardaciotto, Herbert, Forman, Moitra,& Farrow, 2008  فر ر 

الح ليررة أتةررر غررل  المفرررات لىررى لىمفرررة  الترتيررزرة سررتغفأنيرر  الغراأفررة الغ( ( 204

اننشر ا ف لمفرات الغ ضرية أ  األحرداث الغسرتقفىية،  تقفرا المفررات  التسر غح غعير  ، 

 .لىيي   تقييغية  أحت ل   إصدار   فد ل ال اأع،  غ اجية األحداث ف لت غا تغ  هي في

د ل تررا غررل فيرجرر غي  ,Kupper, (Bergomi (2013:18 تش تشررر  ترر فر   أررَ

Tschacher &   في  يغر التي لىمفرات الغتعغد اننتف ه  غل ح لة تعريفً  ين  لىى أني 

 أحتر ل  إصردار د ل  تقفىير  لقىيرة أ  جسرغية ت نرت مفررات   أ لي  س اءً  لحظة الفرد

 لىيي . تقييغية

( أني  تُحسل غل التأغا ال اتي  فيرل الفررد ل اتره   (Kamath,2015,416 يرى ت غت  

ل،  الفيل لألفت ر  الغشر لر الغمتىفرة د ل إصردار أحتر ل لىيير ،  القردرة لىرى مريلآل 

 التحتل  السينرة ال اتية لىى ح لة الفرد اننفع لية.

في  ه سيد  اسرعة  غجغ لرة فأنير  التنفيقري الغنظر ر غرل  Hassed,2016)  (52: َلر 

الرتعىل  لغىية  ت لل نفسيةلا ةفتعزيز الصح  تيتل   التعىيغية  ف لعغىية  غرتفنة  غل التنفيق ت

 األفراد.  فيل  الت اصا لغىية  تحسيل لىى تعغا تغ    األداء،

( إلى أني  ال لي الت غا ف لمفرة في لحظة حد ةي  تغ غرً  د ل 8: 2017أف  زيد)   يشير 

 إصدار أ  أحت ل لىيي  س اًء غل الشم   اته أ  غل اآلمريل.
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أنير   ((Geiger ,Otto & Schrader,2018:1 يرى تا غل جيجرر  أتر   شرريدر

ال لي ف لمفرة اآلنية لحظرة فىحظرة غصرح فة ف نتجر ه نحر  القفر ا  اننفتر ح  الحي ديرة 

  لدل التحديد.

 اننتف ه  الر لي  ضر رة   لىى  رتزت  أني   الف حث  يرى  الس فقة  مالا لرض التعريف ت   غل 

 المفررات لىرى الترتيرز  غرع  ،لير   نري  الغراأفرة الغسرتغرة   لل  الفرد  يغر في   التي  ف لمفرات

اننفتر ح  غ اجيرة األحرداث تغر  تظيرر،   غرع  اننشرر ا فر لمفرات الغ ضرية  غرل  فردنً   الح لية

 لىيي  حتى يتغتل غل رؤيتي  فشتا  اأعي.  تقييغية  أحت ل  أ   إصدار د ل هي تغ    تقفىي 

ب غرل نراللى  ( إلى أل اليقظة العقىية غي رة يغتل تعىغير   إتسر في 2016 أش ر الضفع )

أجا غس لدتيل لىى ترتيز اننتف ه،  م صة غ  يتعى  ف ألنشنة الغرتفنة ف لدراسرة،  غر  

يترتب لىى  لل غل سع دتيل الدراسية تغؤشر لىرى إنجر زهل األتر ديغي،   صر ن إلرى 

سع دتيل النفسية فشتا ل ل،  هل أ در ل لىى اننفت ح لىى الغعى غ ت الجديردة ،  لردييل 

تعددة فري حرا الغشرتالت التري تر اجييل،  يتغتنر ل غرل السرينرة ر غنظ   لي ف جي ت

  فشتا أفضا لىى الفيئة .

( لىى أل اليقظة العقىيرة تعرد غتريرًرا غيغرً  فري الغجر ا األتر ديغي، 2017 أتد غحغ د )

حيث إني  تجعا النالب  اليل فشتا ت غا ففيئتيل،  غ  يد ر حر ليل لحظرة فىحظرة د ل 

ل  النالب ال يل لدييل غست ى غرتفع غل اليقظة العقىية فري أةنر ء فإ   ليشر د لقىي،  ف لت

التعىيل  التعىل يظير ل انتف ًه   رغفة في أداء الغير ل،  تحسريل الر اترة،  أنيرل يت نر ل 

 أتةر إفداًل ،  حغ سةً  فحةً  لل الغعين ت التي تس لدهل لىى التعىل .

 :ليقظة العقليةل  النظريات المفسرة 

، فقرد  ترر  فقًر  لت جير تيل النظريرة غت نر ت اليقظرة العقىيرةالنغر    الغفسررة لت  عددت   

 ,Cardaciottoيت   هرفرررررررت  ف رغرررررر ل  غرررررر يترا  فرررررر ر تترررررر ردا

Herbert,Forman,Moitra&Farrow,2008   ي : تتضغل غت ن ل هغ : الر لأني

Awareness   يرة فردنً ح لال  يتحدد ف لغراأفة الغستغرة لىمفررة،  الترتيرز لىرى المفررة



 يتن  ا الغتر ل الةر ني النريقرة ، غل انسترراق في الغ ضي، أ  في األحداث الغستقفىية 

 Acceptanceالتي يتل في  التع غا غع ال لي في الىحظرة الراهنرة،  تشرير إلرى التقفرا 

 .فغعنى لدل الحتل،  لدل التفسير  لدل ت سيع األحداث الدامىية أ  غح  لة التريير

 :لىيقظة العقىية،  هي غت ن تأرفعة (   Langer, 2000    لت نظرية ننجر)تن  حيل في   

التغيز اليقظ :  يعني تن ير أفتر ر جديردة،  غفدلرة غرل أفرا األفرراد الر يل يغتر ز ل   -1

 ف ليقظة العقىية.

اننفت ح لىى الجديد:  يعنري غيرا األفرراد اليقظريل إلرى حرب انتتشر   ،  التجريرب   -2

 يرات غير الغأل فة.ىغةة للحى ا جديد

الت جه نح  الح ضر:  يعني ترتيز اننتف ه في غ أر  غعريل،  يفضرى ل انمتير رات   -3

 اننتق ئية لند أداء العغا.

ال لي ف جير ت النظرر الغمتىفرة:  يعنري القردرة لىرى النظرر لىغ أر  ف جير ت نظرر -4

 (.2018،  ى  غمتىفة ، غع ال لي الت ل لىغ أ   اتم   الرأ  الغن سب) الش

أل اليقظررة العقىيررة ليرر  غت نرر ل هغرر : التنظرريل الرر اتي  ) Hasker,2010 ( يرررى ه سررتر

 لالنتف ه في ال أت الح ضر،  اننفت ح ال هني  ال لي ال اتي ف لمفرات في الىحظة الراهنة.

غت نيل لىيقظرة العقىيرة األ ا: يشرير إلرى ح لرة   (Browwn,2011) افترض فرا ل     

لىحظرة الراهنرة غرع الشرع ر الر الي الير د ،  الةر ني: يشرير إلرى ي اي فرال لي تغ  هر

 (.47: 2017الغع لجة الغعرفية اليقظة لىغعى غ ت)ال اليد ،  

 فوائد اليقظة العقلية:

 الغست ي ت رفع في حيث تسيل  التعىيل  في الغيغة انستراتيجي ت غل تُعّد اليقظة العقىية   

 أفرا  التفتيرر الرنفس،  غراأفرة الترتيرز غير رات ةنغيت لىى  تس لدهل  لدييل  التحصيىية

 لردييل   تنغي  اآلمريل النفس لىى  اننفت ح الغر نة لىى إتس فيل  القرار،  تعغا اتم  

فغعنرى الحير ة    الغسرتقفىي،  غرل ةرل تعزيرز الشرع ر الحر لي األداء تحسريل لىرى القردرة 
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(Yamada, 2011, Kuyken, Weare, Ukoumunne,Vicary, Motton, 

Burnett, Cullen, Hennelly & Huppert,2013) 

 ( إلرى  Albrecht,Albrecht,&Cohen,2012 يشير الفرشت  الفرشت  ت هيل ) 

 التغترع   اضرح، فشرتا أنفسريل   فيرل   اأعيرل  إدرال في النالب  العقىية تس لد  اليقظة  أل

 فيظيرر النفسي  الغست ى  لىى  س اء  الت افقي ليل   السى ل  تعزيز  فحي ة أتةر فيجة ،  ت لل

  لىرى ،  التسر غح  التعر ن  فري الرحغرة  اإليج فيرة الغتغةىرة  السرغ ت  غرل  لردد  الن لب

  لىرى  التعىيغية  غؤسسةلا  ادام  انجتغ لي  تعغا لىى تحسيل الغن خ  انجتغ لي  الغست ى

 أت ديغيً .  النالب  أداء  ارتف ع العقىية في  اليقظة  تسيل  األت ديغي  الغست ى

 ,Keenan , Albrecht ,& Waters ) تينر ل  ألفريشرت   تررز  يفريل ترا غرل

أل التدمالت الغعتغدة لىى اليقظرة العقىيرة لير  أةرر تفيرر فري تمفير  حردة (69 : 2016

  القى  ال   يتعرض له األفراد في حي تيل الي غية .تر  لت الضر ن األت ديغية  ا

( أل غغ رسررة اليقظررة العقىيررة يررؤد  إلررى التقىيررا غررل ح لررة القىرر  2015 يرررى غرر ريس)

 الت تر،  ارتف ع هرغ ل السع دة لدى الفرد غغ  يؤد  إلى تحسل جي زه الغن لي  يعغرا 

فغسررت ى األداء  اإلنجرر ز  قرر ءرتلىرى زيرر دة غرردة اننتفر ه،  الترتيررز الرر   يررؤد  إلرى ان

  زي دة التحصيا األت ديغي . 

العقىيرة ف لنسرفة لىنرالب فري غمتىر    تغ  أل هن ل اهتغ ًغ  غتزايًدا ف لف ائد النفسية لىيقظرة

 الغراحا التعىيغية يغتل إجغ لي  فيغ  يىي :

التيفيرة  ف تانسرتج  تعزيرز مرالا غل الغحينة الفيئة إدارة  لىى ف لقدرة  الشع ر  تعزيز  -أ

 الضر ن. لغ اجية

 لىررى اننفترر ح يسرريا رفغرر  فىحظررة لحظررة الرر لي ألل ف لتغ سررل، الشررع ر تحسرريل -ب

  في .  المفرات،  اإلحس س

 الغعنى  استتش     الحي ة  فغعنى الشع ر تعزيز - 

(Weissbecker,Salmon,Studts,Floyd,Dedert&Sephton,2002:299)  . 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Sarah%20Hennelly&eventCode=SE-AU


ننفر ء لىسرى ل السرىفي النر ت  لرل غالحظرة الفررد ان ير : لىيقظة العقىية لدة غغيرزات غن

ألفت ره  انفع نته د ل تجنفير ،  إدارة الر ات فر غتالل أردرة غرل اإلرادة فصر رة  اليرة 

لى ص ا لىتريير في أس ليب التفتير الاللقالنية الغزلجة، ألني  تُغةا س ى أفت ر  ليسرت 

أ  غير س رة غل أجا حغ يرة الر ات    رة ء سانعت ًس  حقيقيً  لىغ أ ،  التقفا لألحداث س ا

غل القى  الغفررن تجر ه الح لرة الفسري ل جية الغصر حفة لالنفعر نت،  زير دة القردرة لىرى 

 & ,Buser, Buser, Peterson) الترتيز،  مفض غست ى حدة اننفع نت السرىفية

Seraydarian , 2012:31)  

  Academic Self- efficacy : فاعلية الذات األكاديمية

يُعد غفير ل ف لىيرة الر ات غرل أهرل غفر هيل لىرل الرنفس الحرديث الر    ضرعه ف نرد را    

Bandura    ، ال   يرى أل غعتقدات الفرد لل ف لىيته ل اته تظيرر غرل مرالا اإلدرال 

 الغعرفي لىقدرات،  التف ي ت الشمصية،  المفرات الغتعددة .

سررير سررى ل األفررراد  التنفررؤ ي تفغررة فرر يعتفررر غفيرر ل ف لىيررة الرر ات غررل الغفرر هيل الغي 

نظريرة غتت غىرة لير ا الغفير ل،  (Bandura,1989,729)فتصرف تيل،  أد أدل ف ند را 

في  يغةا غرتًزا رئيسيً  في تفسير  تحديد الق ة اإلنسر نية، حيرث يرنعتس لىرى تصررف ت 

تمنرى  لىى س لدالفرد  أنغ ن تفتيره  انفع نته، تغ  يغةا غرتًزا غيًغ  في الدافعية فغ  ي

 الصع ب  الضر ن  التقىيا غل الج انب السىفية في الشمصية.

الشعرا  ) لل  2000 يرى  تعفر  الفرد  التي  لل  الص درة  األحت ل  غجغ لة  أني    )

غعتقداته ح ا أدرة الفرد لىى القي ل فسى تي ت غعينة،  غر نته في التع غا غع الغ اأ   

ف لنفس  الغقدرة لىى التحتل في ضر ن ةقة  ل ال الصعفة،  غدى غة فرته لإلنج ز،  يتضغ

 الحي ة،  تجنب الغ اأ  التقىيدية،  الصغ د أغ ل مفرات الفشا.

في  غميغر  ال  ين نى ) ( فأنير  إدرال الن لرب الجر غعي لقدرتره لىرى 21:  2018 أد َلر 

 ير ل،الغ أداء غي ل أت ديغية غحددة فغست ي ت غرغ ب فيي   فتف ءة،  الغة فرة في أداء ه ه 
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 الةقررة فرري أدرترره لىترىررب لىررى غرر  يصرر دفه غررل لقفرر ت،  الررتحتل ف ألحررداث  الغ اأرر  

 الدراسية الغؤةرة.

ةالةررة غسررت ي ت تسرريل غررل مالليرر   (Bandura,1993,117-148) أرردل ف نررد را   

 ف لىية ال ات في تن ير األداء األت ديغي لىنالب  هي:

ل األت ديغيرة  غسرت ى نغ حر تيل ىيتيفر ل  تؤةر التق دات النالب لىرى  مستوى الطالب:

  دافعيتيل  إنج زهل األت ديغي.

تررؤةر التقرر دات الغعىغرريل لىررى فرر لىيتيل ال اتيررة فرري أنرر اع الفيئرر ت  مسووتوى المعلمووين:

التعىيغية التي تس لد في تشجيع تعىل النالب  تحسيل الغست ى الغيني  األتر ديغي الر   

 يصا إليه النالب.

تسريل فري التقر دات هيئرة التردريس  اإلدارة فري فر لىيتيل   :يميوةلتعلمستوى المؤسسة ا

 التعىيغية الجغ لية في غست ى اإلنج ز األت ديغي لغؤسس تيل التعىيغية.

 أهمية فاعلية الذات األكاديمية :

( أهغية ف لىيرة الر ات األت ديغيرة فري الرتعىل حيرث تسر لد 48:  2011تُفَيل لصف ر )    

 اجية الغشتالت فنشر ن د ل تعرب أ  غىرا،  ت جيره نحر  ا  غلغ الن لب لىى أداء األ

تحقي  األهدا  ،  يترىب الن لب غرل ماللير  لىرى التحردي ت  الغشرتالت الصرعفة التري 

 ت اجيه.

 يتفيل غل مالا غ  سف  أل ف لىية ال ات األت ديغية تىعب د ًرا غيغ  في حير ة اإلنسر ل ، 

لتي غل شأني  تدليل أدرة الفرد لىى غ اجية لة الفع فيي تدلل أدرة الفرد لىى الغ اجية ا

 يشرعر ل الع ليرة األت ديغيرة ال ات فف لىية شع ر لدييل  الغشتالت  الترىب لىيي  ،  ال يل

  ينسرف ل  األت ديغيرة،   الغ اأ   التحدي ت   غ اجية  الغشتالت  حا  لىى  أدرتيل   في  ف لةقة

 .الغنش دة   يل هدافأ  تحقي   نح    تمنينيل   الم صة  جي دهل  إلى  نج حيل 



 مصادر فاعلية الذات األكاديمية:

تُعد ف لىية ال ات غل أهل الع اغا الغؤةرة في إنج ز األفراد لألهدا  الشمصية ، فيي     

 تدفع الفرد لىقي ل فأ  لغا أ  نش ن،  تتضغل غص در ف لىية ال ات األفع د الت لية :  

أداء الغي ل الصعفة  إنج زه  فنج ح،   لىىته  اإلنج زات األدائية:  ه  أن لة الفرد فقدر   -1

 غغ  يقتضي تنظيل تفتيره  تقييغه ألدائه  غ اجية الصع ب  الغة فرة في تحقي  أهدافه.

المفرررات الفديىررة:  هرري تررا غرر  يغتررل اتتسرر فه غررل مررالا غالحظررة أداء اآلمررريل  -2

فري   ائرهأد   أنشنتيل الن جحة،  غ  يغر فره غرل مفررات سر فقة تسر لده فري ت أعر ت لرل

 الغ اأ  الغش فية.

اإلأن ع الىفظي:  هي أدرة الفرد  غي رتره لالسرتغ ع إلرى اآلمرريل أةنر ء تقرديل الردلل   -3

  التشجيع،  التي تيد  إلى إأن له فقدرته لىى إنج ز الغي ل فنج ح.

انستش رة اننفع لية:  هي ح لة الفرد اننفع لية التي يشعر في   ترؤةر فري أر ة تفر ءة   -4

 (.2010لديه،  تغتنه غل غ اجية الغ اأ ) غحغ د،  الجغ لي،  ات  ال 

 الفررد تف لا لل ينت  دين غي تف لا لل لف رة  ال ات ف لىية أل (2007غزاا)   ي تر أف 

 يعترس    لرل  ف لغيغة،  الم صة   السى تية  انجتغ لية   غي راته  الغعرفية،  ضغل إغت ن ته

 النير ئي الن ت  ت أع ت  تتحدد إليه، الغ تىة  ل غيال أداء في النج ح لىى فنفسه  أدرته  ةقته

 الغمرج ت. نفيعة لل  الفرد  يتص ره  غ    فيل فنج ح الغيغة  أداء  فيل ض ء العالأة في

 تنغ  ف لىية ال ات األت ديغة نتيجة لىتف لا انجتغر لي  التعىيغري اإليجر في الر   يعرزز 

راتره  إغت ن تره  أفتر ره  غشر لره فقد  الفترة السىيغة لىفرد لل  اته غغ  ين ر لديه  ليرً 

 أفع له،  يمى  لديه أن ل ت تسيل في زي دة أدرتره لىرى اننتفر ه  اسرتمدال اسرتراتيجي ت 

غن سفة إلنج ز الغيغ ت،  زي دة أدرته لىرى تحىيرا الغشرتىة فيرد  ال صر ا إلرى حىر ا 

 (.238:  2015غقنعة )غىحل ،  
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 Psychological resilience الصمود النفسي: 

( الصرغ د النفسرري فأنره نغرن غررل أنغر ن الت افرر  506: 2012الرررازق ) يُعرر  لفرد    

اإليج في غع الضر ن األت ديغية،  تتغةا في أدرة الفرد لىرى التتير  فنجر ح غرع الغحرل 

التي يتعرض لي ،  أل يتج  ز غرحىة الصغ د  الصرالفة أغر ل تىرل الغحرل إلرى اسرتمدال 

،  يتت ل غل التف ءة الشمصية  حا الغشتالت  الغر نرة ي يتاستراتيجي ت إيج فية لغ اج

  القدرة لىى تحقي  األهدا   التف لا انجتغ لي  الغة فرة  القيل الر حية.

إلرى أل الصرغ د   )  Yang,2017:51&  Smithير ن  ) سرغيث  فينغ  يشير تعرير      

تيديردات ال  النفسي لف رة لل أدرة الفرد لىى التعر في غرل أأصرى الصردغ ت  الحرغر ل

غل الضر ن،  يتضغل مغسة أفع د أس سية هغر : غعنرى الحير ة،  انلتغر د لىرى الر ات، 

  الغة فرة ،  غش لر ال حدة ال ج دية،  الت اصا غع األمريل.

فرررررررررررررري حرررررررررررررريل يشررررررررررررررير هرررررررررررررر ل  سيتشرررررررررررررري  الغيرررررررررررررردا  

إلررى أل هنرر ل مصرر ئ  ( (Hahn,Cichy,Almeida&Haley,2011:157 هرر لي

يً   هري: غسرت ى غرتفرع غرل القردرة لىرى غ اجيرة الشردائد فسرن  تغيز األفرراد الصر غديل

 الصع ف ت،  غست ي ت غرتفعة غل دافعية اإلنج ز،  ت لل غست ي ت ل لية غرل السرالغة 

 النفسية،  ف لىية ال ات،  الةقة في غي راتيل الغعرفية.

  حنجرر يُعررد الصررغ د النفسرري أحررد القرر ى النفسررية الترري تغيررز فرريل األفررراد فرري تحقيرر  ال 

حيرث يرؤد  الصرغ د د ًرا ،  (Csssidy,2016) السع دة في أ أ ت الغحل  الضر ن  

غيًغ  في تحديد أدرة الفرد لىى التتي  غع التحردي ت  الغ اأر  الضر غنة التري ت اجيره 

 .(Sherpley,Wootten,Bitsika& christie,2013)في حي ته

 مراحل الصمود النفسي:

 غ  يتعرض لىغحل  األزغ ت  الضر ن في حي ته هي:ندل  يغر الفرد فغجغ لة غل الغراحا  



 هرري غرحىررة تفرردأ فغشرر لر الرضررب  اإلحفرر ن : Deteriorating غرحىررة التررده ر -أ

 تنغ  ه ه الغش لر غع الفرد  تظير فري إلقر ء الىر ل لىرى األمرريل،  التقىيرا غرل أيغرة 

 ال ات.

ة أمرى لترس غسر ر غرد في ه ه الغرحىة أد يرتد الفر  :Adaptionغرحىة التتي     -ب

التده ر  انمتالا فقدر يسغح له ف لتتي  غل مرالا اتمر   فعرض التردافير  اإلجرراءات  

 لىتع غا غع ل اغا المنر.

 تعد ه ه الغرحىة استغراًرا لغرحىة التتي   يح  ا   :Recoveringغرحىة التع في    -ج

 تعرض لىغحنة.الا الفرد فيي  أل يصا إلى غست ى األداء النفسي تغ  ت ل لىيه أف

 في ه ه الغرحىة يستفيد الفرد  يرتعىل غرل الشردائد  الغحرل  :Growingغرحىة النغ     -د

التي يتعرض لي  في حي ته،  يصا في ا التعىل إلى غست ى غرتفع غل األداء النفسي يفر ق 

أدائه أفا التعرض لىغحنرة  هر  غر  يسرغى ف سرتع دة التر ازل الفررد  لىفررد فري انتجر ه 

 (.284: 2013) لفد الج اد،  لفد الفت ح،  د  لالتص

 :النظريات المفسرة للصمود النفسي

 Richardsonنظرية ريتشاردسون  -أ

التي اهتغت فتفسير لغىية الصغ د    Richardsonتعد نظرية       النظري ت  غل أ ائا 

ال أت   في  النغ   لتل  غراحا  غل  غرحىة  أ   في  يفدأ  الصغ د  أل  يرى  حيث  النفسي، 

أل  ب   س الغن نظريته  في  الحي ة،  يفترض  في  غع  ضعه  تتي   أد  الفرد  يت ل  لندغ  

فشتا   الحي ة  ليل في  التي تحدث  الغشتالت  أدرة األفراد لىى غ اجية  الصغ د يتضغل 

في  الضر ن  األزغ ت  غ اجية  غل  يغتنيل  ال    الفع ا  التتي   لىى  سىيل،  أدرتيل 

لت  الفدء في أ  لغا ليل،    ي حق الحي ة، تغ  أنيل يسير ل لىى منن غعينة  أفا  أهدافيل 

الض غنة،   األحداث  تج ه  غش لرهل  األمريل  تفيل  غع  الت اصا  لىى  أدرة   لدييل 
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مالا   الجيد  ف ا  لىى  القدرة  اغتالل  غع  ت اجيل  التي  الصع ف ت  التحدي ت   غ اجية 

 (.  (Richardson, 2002: 312األ أ ت الصعفة

زل النفسي الر ح ني  ه  ال   يسغح لألفراد  الت الفرض األس سي لنظريته في فترة ا

التتي    ف لتتي  غع غع ظر   الحي ة الض غنة، حيث تؤةر الضر ن في أدرتيل لىى 

فيل أحداث   التي تتأةر فصف ت الصغ د  التف لا   غ اجية غةا ه ه األحداث في الحي ة 

 (.  (Richardson, 2002: 314 الحي ة الض غنة  الع اغا ال أ ئية

     Learned Helplessness Theory ة العجز المتعلمرينظ -ب

لدى       النفسي  الصغ د  تفسر لغىية  التي  النظري ت  أحد  غل  الغتعىل  العجز  نظرية  تعد 

الفرد، حيث يشير الغصنىح إلى القدرة لىى تعديا التفتير،  غل السيا أل يقع اإلنس ل  

ب  أحداث ص دغة فا أد   لغصفي الضي   التدر اننفع لي ح ا غ اجيته لغت لب أ   

الفع لية  الحي ية،   ف فتق د  الغتعىل  فا  العجز  ف ليأس  اإلحس س  إلى  ف لفعض  يصا األغر 

 لىيه تأتي األهغية ال أ ئية لىصغ د النفسي التي تغتل غل يتغتع في  غل انحتف ظ فتف ؤله 

ن األحداث  إلى  األفضا  النظر  فت أع  الغستقفا  نح   تف ؤلية،  ة  ظر استفش ره  اندف له 

اإليج في   السىفية  الت ظي   التفتير  أنغ ن  تريير  الفرد لىى  أدرة   تا ه ا غت أ  لىى 

فيي )أف    يعي   التي  الفيئة  غل  الغس ندة  الدلل  الشمصية  لغص در  لقدراته 

 (. 29 :2013حال ة،

 دراسات سابقة:

السر فقة ت سر تغت غراجعة التراث النظر  الغرتفن فغتريرات الفحرث،  ترل لررض الدرا  

الغرتفنة في ه ا الغج ا في لردة غحر  ر، الغحر ر األ ا: دراسر ت تن  لرت اليقظرة العقىيرة 

 ف لىية ال ات األت ديغية،  الغح ر الة ني: دراس ت تن  لت اليقظة العقىية  الصغ د النفسري، 

 :الغح ر الة لث: دراس ت تن  لت الصغ د النفسي  ف لىية ال ات األت ديغية تغ  يىي



 تناولت اليقظة العقلية وفاعلية الذات األكاديمية :محور األول : دراسات  لا

إلررى غعرفررة د ر اليقظررة العقىيررة  الضرررن  (Brausch,2011)هرردفت دراسررة فرررا   

األت ديغي  ف لىية ال ات األت ديغية فري التنفرؤ ف إلنجر ز  النجر ح األتر ديغي لردى نرالب 

فرري ج غعررة غيد يسررترل،  ن لفررً  ج غعيررً  (268الج غعررة،  تت نررت لينررة الدراسررة غررل )

 اسررتمدغت الدراسررة غقيرر س اليقظررة العقىيررة ،  الضرررن األترر ديغي،  ف لىيررة الرر ات، 

 درج ت اغتح ن ت النالب ،  تشفت تحىيا النت ئ  لل  ج د لالأة فريل اليقظرة العقىيرة 

 غعي .ج ال ف لىية ال ات األت ديغية  لي  تأةير تفير في التنفؤ ف لنج ح  األداء  

غعرفة د ر اليقظرة العقىيرة   (Keye&pidgeon,2013) تن  لت دراسة تي  فيدج ل  

 ف لىية ال ات األت ديغية في التنفؤ ف لصغ د النفسي لدى نالب الج غعة ،  تت نرت لينرة 

( ن لفرة ،  ترل تنفير  اسرتفي ن ت 102( ن لفً ،  )39( ن لفً  ج غعيً ، )141الدراسة غل )

ة  النج ح التعىيغي  الصغ د النفسي،  تشفت نت ئ  تحىيا اننحردار أل ىيعقتقيس اليقظة ال

اليقظرة  التتي ،  أل لىى القدرة  لىى غيًغ  غؤشًرا األت ديغية ال ات  ف لىية  اليقظة العقىية

 في التنفؤ ف لصغ د النفسي.  تفير  تأةير ليغ  األت ديغية  ال اتية   ف لىية ال ات  العقىية

 إلرى التعرر   Marques-Brocksopp,2014))تسر ب  ر ف   سعت دراسة غر رتيز

غرل   اإلل أرة الفصررية  األفرراد      لردى  النفسري   الرفر ه    الر ح نية  العقىية  اليقظة  لىى

 أفررراد غررع غنظغررة شررفه غقرر فالت أجرررت  لررل غررل اسررتناللية،  لىتحقرر  دراسررة مررالا

 فشرتا يرةقىلعا اليقظرة غغ رسة في ش رت ا الفصرية اإلل أة      أشم   غل  غفصريل

 الرف هيرة  تعزيرز  شر ني   غرل  العقىية  اليقظة  أل  إلى  الغق فالت  نت ئ  تحىيا   أسفرت  جزئي،

الج انب الر ح نية ،  أ صت الدراسرة فضرر رة دراسرة اليقظرة العقىيرة   النفسية،  ت لل

 لدى األفراد     اإلل أة الفصرية فشتا غتة  .

 ,Hanley, Palejwala)د نرر أجرررى هرر نىي  ترر ليج ان  هرر نىي  ترر نت   ج رن

Hanley, Canto & Garland,2015)   دراسة هدفت إلى التش  لل العالفرة فريل
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اليقظة العقىية  إل دة التقييل اإليج في، فري التنفرؤ فغعتقردات ف لىيرة الر ات األت ديغيرة فعرد 

 ( ن لفً   ن لفة غرل تىيرة الترفيرة فجنر ب243فشا انمتف ر الغدرل،  تت نت العينة غل)

ال نيرر ت الغتحرردة األغريتيررة،  اسررتمدل الفرر حة ل غقيرر س ال جرر ه المغسررة لىيقظررة  رقشر

العقىيررة،  غقيرر س إلرر دة التقيرريل اإليجرر في،  غقيرر س ف لىيررة الرر ات األت ديغيررة،  أظيرررت 

النترر ئ   جرر د لالأررة غ جفررة  ات دنلررة إحصرر ئية فرريل اليقظررة العقىيررة  إلرر دة التقيرريل 

ة  إلرر دة التقيرريل اإليجرر في غرتفنرر ل إيج فيررً  فف لىيررة الرر ات ىيررعقاإليجرر في،  أل اليقظررة ال

األت ديغية فعد الفشا الغدرل،  أل إل دة التقييل اإليج فية غتريًرا  سريًن  غيغرً  يررفن فريل 

 اليقظة العقىية  ف لىية ال ات األت ديغية اإليج فية.

دراسة ش هيل) غُ 2017 سعت  تغترير  العقىية  اليقظة  د ر  العالأة    داع(إلى فح   لق ة 

الغتف فيل،غع  الغراهقيل  غل  لينة  لدى  الُغدرتة  الحي ة  انجتغ لي  ج دة  القى   فيل 

غل  الغتف فيل  الُغفصريل،  ال ت ر  اإلن ث  الغراهقيل  فيل  الفر ق  غل  التحق  

غل) العينة  العقىية،  تت نت  اليقظة  غترير  لىى  الغتف فيل  تفيفً ،  66الغراهقيل  غراهقً    )

قً  غل الغفصريل،  استمدغت الدراسة غقي سي اليقظة العقىية، ج دة الحي ة  اهغر(  66 )

(،  أسفرت نت ئ   2002الغدرتة إلداد الف حةة، غقي س القى  انجتغ لي إلداد الففال ى)

الغتف فيل   الغراهقيل  درج ت  غت سنى  فيل  إحص ئيً   دالة  فر ق  لل  ج د  الدراسة 

لغفصريل، غع لدل  ج د فر ق دالة إحص ئيً  فيل  ا  لح الغفصريل في اليقظة العقىية لص 

غت سنى دراج ت ال ت ر  اإلن ث في غترير اليقظة العقىية،  هي تعدا غل أ ة العالأة 

 فيل القى  انجتغ لي  ج دة الحي ة الُغدرتة لدى لينة الدراسة غل الغراهقيل الغتف فيل. 

لردى الغرراهقيل  العقىيرة ظرةاليق غسرت ى لل التش  ( إلى2019 هدفت دراسة صفحي )

الغع أيل فصريً ، في ض ء فعض الغتريرات الديغ جرافية ) الن ع/ درجة اإلل أة/ العغرر 

( ن لفً   ن لفرةً غرل الغعر أيل فصرريً  جزئيًر   تىيًر  فري 89العينة غل ) الزغني(،  تت نت

را حرت  ت، الغرحىتيل الغت سنة  الة ن ية فغدارس الدغ  الت فعة فغننقتي لسير  ج زال

( سنة،  التغدت الدراسة لىرى غقير س اليقظرة العقىيرة 21  -13ألغ رهل الزغنية غ  فيل )



 , Droutmana , Golubb  ريرردا  جىرر ب  أج ني نرر  غررل إلررداد د رت غ نرر 

Oganesyana & Reada (2018)  ترجغة الف حث،  أظيررت النتر ئ  أل غسرت ى

 لردل  الفرليرة، أ  أفع ده  الدرجة التىية يف س اء غت سًن  ج ء العينة لدى العقىية اليقظة

  اإلنر ث،   جردت فرر ق دالرة الر ت ر فيل العقىية اليقظة في إحص ئيً  دالة فر ق  ج د

  لص لح الغع أيل جزئيً   األتفر سنً . الزغني  العغر اإلل أة درجة إلى ترجع إحص ئيً 

 ي:فسلندراسات تناولت اليقظة العقلية والصمود االمحور الثاني:  

إلرى التشر  لرل العالأرة فريل الصرغ د  (Kurilova, 2013)أش رت دراسة ت ريى فر  

النفسي  تا غل اليقظة العقىية  الشفقة ف ل ات  أنغ ن التعى ،  تت نت لينة الدراسرة غرل 

( ن لفررً  ج غعيررً ، 17( ل غررً ، فيررنيل )57 – 18( ف لرررً  ترا حررت ألغرر رهل فرريل )114)

صررغ د النفسرري  غقيرر س اليقظررة العقىيررة،  غقيرر س الشررفقة الس  اسررتمدغت الدراسررة غقيرر 

ف ل ات،  غقي س نس  التعىر ،  فعرد تحىيرا الفي نر ت إحصر ئيً  تشرفت النتر ئ  لرل  جر د 

لالأة غ جفة فيل الصرغ د النفسري  اليقظرة العقىيرة،  تر لل  جر د ارتفر ن غ جرب فريل 

أفع د الشرفقة ف لر ات،   جرد   غلة  اليقظة العقىية  فعد  الىن  ف ل ات  اإلنس نية الغشترت

 ارتف ن س لب فيل الصغ د النفسي  أى  التعى .

إلرى غعرفررة د ر الصررغ د  (pidgeon&Keye,2014) هردفت دراسررة فيردج ل  ترري

النفسي  اليقظة العقىية في التنفؤ ف لسع دة النفسية لدى نالب الج غعة،  تت نت العينة غرل 

ن ت تقريس الفرر ق الفرديرة فري اليقظرة العقىيرة  ي تف( ن لفً  ج غعيًر ،  ترل تنفير  اسر141)

 الصغ د  السع دة النفسية،  تشفت النت ئ  لل  ج د لالأ ت إيج فيرة تفيررة فريل القردرة 

لىى التتي   اليقظة العقىية،   ج د لالأة إيج فية فيل الصغ د  اليقظة العقىية  السرع دة 

ل  تنر ير فرراغ  لنرالب دلرة النفسية لدى نالب الج غعرة،  أ صرت الدراسرة فضرر ر

الج غعة تيد  إلرى تنغيرة الصرغ د  اليقظرة العقىيرة لزير دة أردرتيل لىرى إدارة التحردي ت 

 . الغتنىف ت في الحي ة الج غعية ففع لية
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إلى اتتش   د ر اليقظة العقىيرة ت سرين لىعالأرة فريل (  2015دراسة الع سغي)   أش رت 

لنفسرية لردى نرالب تىيرة الترفيرة فج غعرة ا   نالغر نة النفسية  تا غل انتتئ ب  الضرر

الغقر ييس غرل تىيرة الترفيرة،  ترل تنفير       ن لفرةً ( ن لفً 248دغش ،  تت نت العينة غل)

اآلتية: استفي ل ال ج ه المغسرة لىيقظرة العقىيرة، غقير س الغر نرة،  انتتئر ب،  الضرر ن 

 ة العقىيرة  الغر نرةقظرلي أسفرت النت ئ  لل  جر د لالأر ت إيج فيرة دالرة فريل ا،  النفسية

،  لالأة سىفية فيل اليقظة العقىية  تا غل انتتئ ب  الضر ن، غرع  جر د فرر ق النفسية

دالة فيل ال ت ر اإلن ث في غتريرات الدراسرة، إضر فة إلرى  جر د فرر ق دالرة فريل نىفرة 

يرة قىلعتغ  أظيرت النتر ئ  أل النىفرة الر يل يتسرغ ل ف ليقظرة ا  ،األأس ل الترف ية  النفسية

تغر  أظيرر تحىيرا ة،    غل النىفة غنمفضي اليقظة العقىي   ضر نً  أأا اتتئ فً   أتةر غر نةً 

التف يل  غع غالت اننحدار أل اليقظة العقىية غرتفنة ف لغر نة  ف لجنس  التمص  أتةر 

 .غل ارتف ني  ف نتتئ ب  الضر ن

ف ج ج   ف ند   دراسة  تغترير  لنا   الصغ د (&Pand   Bajaja  2016, ) تن  لت  فسي 

العينة  النفسية،  تت نت  ف لسع دة  الحي ة  الشع ر  العقىية  الرض  لل  اليقظة  فيل   سين 

النفسي،    327غل)   العقىية  الصغ د  اليقظة  اليند، تل تنفي  غقي س  ( ن لفً  ج غعيً  في 

ي  النفسي  الصغ د  أل  النت ئ   اليقظة  الرض  لل   أظيرت  فيل  العالأة  في  ت سن جزئيً  

داا    ة حيال غ جب  غف شر  تأةير  إلى  ج د  ف إلض فة  النفسية،  السع دة  لىى   التأةير 

 إحص ئيً  لىيقظة العقىية لىى الصغ د النفسي. 

 العالأة ( تحديد Benada & Chowdhry, 2017  ح  لت دراسة فين دا  ش در )

 (70غل) ةينالع  تت نت الج غعة، نىفة لدى  السع دة  العقىية الصغ د النفسي  اليقظة فيل

 غقر ييس تنفير  (ل غرً  ،  ترل  24- 18فريل)  ألغر رهل  غل تىية التغرريض اغتردت ن لفً 

 الصغ د فيل غ جفة لالأة  ج د إلى النت ئ   ت صىت  السع دة، العقىية  اليقظة الصغ د

 العقىيرة اليقظرة غرل التنفرؤ ف لصغ دالنفسري  يغترل  السرع دة، العقىيرة النفسري  اليقظرة

 . السع دة 



زهرا  ري ز  لن  ت دراسة  العقىية  (Zahra & Riaz,2017) ت  اليقظة  فيل  العالأة 

فيل النفسي تغترير  سين  غل  391غل) العينة الغدرتة، تت نت  الضر ن الصغ د   )

( غنيل  الج غعة،  انجتغ لية، )182نىفة  العى ل  فتىية  اليندسة،  )106(  فتىية   )103 )

فيل) ألغ رهل  تترا ح  النب،  تنفي غً ل (25-18فتىية  العقىية  غقي س  ، تل   اليقظة 

الضر ن الصغ د   غقي س  العقىية اليقظة أل  إلى النت ئ  الغدرتة،  ت صىت   غقي س 

 لند  غ جفة ارتف نية لالأة  ت جد الغدرتة، الصغ د  الضر ن فيل العالأة تت سن

 ( فيل اليقظة العقىية  الصغ د النفسي . 0,01دنلة ) غست ى

 فيل العالأة إلى التش  للZahra & Riaz,2018)   (زي  ر هدفت دراسة زهرا  

( 391 الصغ د  الضر ن الغدرتة لدى نىفة الج غعة،  تت نت العينة غل) العقىية اليقظة

( غل اإلن ث، فغراحا لغرية غمتىفة،  تل تنفي  200(  تًرا  )191ن لفً   ن لفةً غنيل )

العقىية  غقي س   لىيقظة  المغسة  الع اغا  األت ديغية صغالاستفي ل  الضر ن   د  غقي س 

إلى الغدرتة،  ت صىت دنلة  غست ى  لند  إحص ئيً  دالة غ جفة لالأة   ج د النت ئ  

(0,01( غست ى  لند  س لفة  لالأة  العقىية  الصغ د،   ج د  اليقظة  فيل  فيل  0,01(   )

الغدرتة،  ت لل العقىية  الضر ن  س لفة  ج د اليقظة    الضر ن الصغ د فيل لالأة 

اليقظة الغدرتة ف لضر ن التنفؤ تة،  يغتلدرلغا  يرتفن  العغر  الصغ د، العقىية غل 

 .اإلن ث لص لح في الضر ن الن ع في فر ق  ت جد الغدرتة، ف لضر ن سىفيً 

 المحور الثالث: دراسات تناولت الصمود النفسي وفاعلية الذات األكاديمية:

ى العالأة فيل الصغ د النفسي  ترا لى   ( التعر2014تن  لت دراسة لفد الفت ح  حىيل )

( ن لفًر  540غل الحتغة  ف لىية ال ات لدى نالب الج غعة،  تت نت لينة الدراسرة غرل )

 ن لفةً ف لفرأتيل األ لى  الرافعة فتىيرة الترفيرة فج غعرة الزأر زي ،  اسرتمدغت الدراسرة 

نتر ئ  لرل الت غقي س الصغ د النفسري  غقير س الحتغرة  غقير س ف لىيرة الر ات،  أظيرر
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 ج د تأةير غ جب داا إحص ئيً  لىصغ د النفسري لىرى ترا غرل ف لىيرة الر ات  الحتغرة، 

   ج د تأةير غ جب داا إحص ئيً  لىحتغة لىى ف لىية ال ات لدى نىفة الج غعة.

س ف ريف ر أ هدفت   راسةد  Roslan,2015)  &  (Sabouripour ر سالل  جرى 

لىى   التعر   ال اتإلى  النفسي،   لل  يةيغاألت د  ف لىية  النفسية،  الصغ د  ،  الصحة 

ال افديل النالب  غل  لينة  غل  ،لدى  في  291)تت نت  ف ترا  ج غعة  غل  د ليً   ن لفً    )

النفسية،  غقي س  غ ليزي ، الصحة  ال ات، غقي س  ف لىية  غقي س  الدراسة   استمدغت 

النفسي،  إحص الصغ د  داا  غنفئ  ال ات  ف لىية  أل  الدراسة  نت ئ   لىصغ د  يً  ئ  أسفرت    

فعض أفع د الصحة النفسية غةا تقفا ال ات،  التغتل الفيئي،  انستقاللية  النفسي، تغ  أل  

 سي. غل أفضا الغنفئ ت ف لصغ د النف

الغنىب)  لفد  دراسة  ا 2017 سعت  النفسي (إلى  الصغ د  غل  تا  غست ى  لىى  لتعر  

الن ع  التمص      تال فع لية ال ات األت ديغية الغدرتة،  غدى امتال  تا غنيغ  ف م

درج ت   مالا  غل  األت ديغي  ف لنج ح  التنفؤ  إغت نية  لتحديد  ف إلض فة  فينيغ ،   التف لا 

الج غعة نىفة  لدى  الغدرتة  األت ديغية  ال ات  النفسي  فع لية  الصغ د  ، استمدغت  أفع د 

غقي س الغدرتة  الدراسة  األت ديغية  ال ات  النفسي،  فع لية  غل فىرت  ،  الصغ د   العينة 

 ئ  أنهأظيرت النت ،    ن لفة ف لتىي ت النظرية  العغىية فج غعة الرزأ زي ( ن لفً 217)

يغتل التنفؤ ف لنج ح األت ديغي غل مالا فعض أفع د الصغ د النفسي )اإلحس س ف لتف ح،  

)اإلنج ز   الغدرتة  األت ديغية  ال ات  فع لية  أفع د  التع ن (  فعض  األسر ،  الدلل 

 .ات األت ديغية الغدرتة( لدى نىفة الج غعةفر لماألت ديغي الغدرل ا 

 تعقيب على الدراسات السابقة:

 في ض ء غ  سف  لرضه غل دراس ت يستمى  الف حث فعض الغالحظ ت الغتغةىة في اآلتي :

أش رت نتر ئ  الدراسر ت السر فقة إلرى  جر د لالأرة ارتف نيرة غ جفرة فريل درجر ت  

 تر لل  جر د لالأرة غ جفرة فريل درجر ت ،  يةاليقظة العقىية  ف لىية ال ات األت ديغ



اليقظررة العقىيررة  الصررغ د النفسرري   لررل لىررى لينرر ت دراسررية غتف ينررة لرريس غنيرر  

 الغتف فيل .

ندرة الدراس ت األجنفية التي تن  لت اليقظة العقىيرة لردى الغتفر فيل، حيرث ن ت جرد  

  أرة الفصرريةلاإل األفرراد     إن دراسة أجنفية  احدة تن  لت اليقظرة العقىيرة لردى

، أغ  الدراس ت العرفية فقرد لةرر  Marques-Brocksopp,2014 هي دراسة  

لردى  العقىيرة اليقظرة غسرت ى لرل الف حرث لىرى درسرتيل، األ لرى تن  لرت التشر 

الغراهقيل الغع أيل فصريً ، في ض ء فعض الغتريرات الديغ جرافيرة  هري دراسرة 

ت د ر اليقظررة العقىيررة حصررف ( الترري2017(،   دراسررة شرر هيل )2019صررفحي )

تغترير ُغعدا لق ة العالأة فيل القى  انجتغ لي  ج دة الحي ة الُغدرتة لدى لينة غل 

 الغراهقيل الغتف فيل.

امررتال  الدراسررة الح ليررة لررل الدراسرر ت السرر فقة فرري حداةررة غ ضرر لي ،  امتيرر ر  

 تن  لرت اليقظرة  -ثحد د انالع الف ح  -ال ت جد دراسة في الفيئة العرفية فىالعينة، ف

 نرالب  لالأتي  فيل تا غل فف لىية ال ات األت ديغية  الصغ د النفسري لردى  العقىية

 الج غعة الغتف فيل،  ه  غ  ستضيفه الدراسة الح لية إلى التراث السيت ل جي .

 لىى  لل تل إلداد الدراسة الح لية حيث تن  لت اليقظة العقىيرة تغتريرر  سرين فريل  

 الج غعة الغتف فيل .  نالب  ديغية  الصغ د النفسي لدىت ألف لىية ال ات ا

استف د الف حرث غرل الفحر ث  الدراسر ت السر فقة  غر  ت صرىت إليره غرل نتر ئ  فري  

صرري غة فررر ض الدراسررة،  إلررداد أد ات الدراسررة،  تحديررد العينررة  غ اصررف تي ، 

 . امتي ر األس ليب اإلحص ئية الغن سفة لتحىيا الفي ن ت
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 :   فروض الدراسة

فررر ض  صرري غة يغتررل الصررىة،  ات الدراسرر ت  نترر ئ  النظررر  اإلنرر ر ضرر ء فرري   

 :الت لي  النح  الح لية لىى  الدراسة

 العقىيررة اليقظررة درجرر ت أفعرر د فرريل إحصرر ئيً  غ جفررة  ات دالررة ارتف نيررة لالأررة ت جررد -أ

 الج غعة الغتف فيل.   نالب   ف لىية ال ات األت ديغية لدى

العقىيرة  اليقظرة أفعر د فريل درجر ت  إحصر ئيً   غ جفرة  ات دالرة  ةيرنارتف   لالأة  ت جد  -ب

 الج غعة الغتف فيل. نالب   الصغ د النفسي لدى

إحص ئيً  فيل درج ت ف لىيرة الر ات األت ديغيرة    ات دالة  ارتف نية غ جفة  لالأة  ت جد  - 

 الج غعة الغتف فيل. نالب   الصغ د النفسي  لدى

يً  فيل غت سن ت درج ت ال ت ر  اإلن ث غرل نرالب ئ ن ت جد فر ق  ات دنلة إحص  -د

 الج غعة الغتف فيل في أفع د اليقظة العقىية  الدرجة التىية.

تت سررن اليقظررة العقىيررة فرريل ف لىيررة الرر ات األت ديغيررة  الصررغ د النفسرري لرردى نررالب  -ه 

 الج غعة الغتف فيل.

 الدراسة:   إجراءات

   :الدراسة منهج

 لىى  ص   يعغا  ال    انرتف ني  ال صفي  الغني   سةار الد  ه ه   في  الف حث   استمدل 

إيج د   في    أهدافي   الدراسة  لنفيعة  لغالءغته   تنظيغي    الغعى غ ت   تصني    الظ هرة،

لدى   العقىية  اليقظة  فيل   انرتف نية  العالأ ت النفسي  األت ديغية  الصغ د  ال ات    ف لىية 

التحق   نالب الغتف فيل،  أيًض     فيل   الغف شرة    غير  الغف شرة   تا التأةير  غل  الج غعة 

 . الدراسة غتريرات

 :الدراسة  عينة

فنريقررة غقصرر دة غررل النررالب الغتفرر فيل العينررة هرر ه امترر ر الف حررث  عينووة التقنووين: -

 غدى صالحيتي  لىتنفير    أد ات الدراسة السيت غترية  التحق  غل تف ءة فيد   ف لج غعة،  



ن لفً   ن لفة غرل نرالب الج غعرة (  30)  ى أد اشتغىت ه ه العينة لى  لىى لينة الدراسة،

ففني س ي      لل لتغةا الغتريرات الغنى فرة االنر ع ،  نر ع اإلل أرة،   أرت حرد ث 

( سرنة ،  انحررا  20.87 الغرحىة التعىيغية،  فىغ غت سن ألغ رهل الزغنية )  ،  اإلل أة

 ( .1.36غعي ر  )

لفررة غررل نررالب الج غعررة  نن لررب  ( 100اشررتغىت العينررة لىررى ) العينووة األساسووية: -

الغتف فيل ففني س ي   أسي ن     لل لتغةا الغتريرات الغنى فة  هي ) الن ع ،  درجة 

 ( مصر ئ 1 ي ضرح جرد ا ) الغرحىرة التعىيغيرة( ،  ،  اإلل أة،   أت حرد ث اإلل أرة

 الدراسة .لينة   ص   

 ( 100( مص ئ  لينة الدراسة )ل= 1جد ا )

المرحلة  
 التعليمية 

 وقت اإلعاقة  ة قنوع اإلعا
 الجنس 

  إجمالي العينة 
 الجامعية 

قبل   كلية  جزئية 
الخمس  
 سنوات 

بعد   
الخمس  
 سنوات 

 إناث  ذكور 

60 40 74 26 44 56 100 

ن لرب  ن لفرة غرل ( 100( أل لينة الدراسة األس سية تت نرت غرل)  1يتضح غل جد ا )

 غرافية الجنس غينالب الج غعة ففني س ي   أسي ن غ زليل لىى فعض الغتريرات الد

جزئيرة  60(،  ن ع اإلل أرة )100إن ث(،  الغرحىة التعىيغية الج غعية )  56 ت ر/    44)

 فعد المغس سن ات(. 26أفا المغس سن ات/   74تىية(،   أت حد ث اإلل أة ) 40 /

يعني التدالية ت زيع افراد العينة  لدل  ج د الحر نت    إجراءات حساب تكافؤ العينة:  -

( نريقرة 2 ي ضرح جرد ا )  ،  أرد يرؤةر  لرل فري نتر ئ  الغتريررات الت فعرةغغالغتنرفة  

 .التدالية ت زيع العينة
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النسبة   العدد  المتغير 
 المئوية 

اختبار  
 الحدين 

 مستوى الداللة

    
 الجنس     

  % 56 56 إن ث
271,0 

 

 
 % 44 44  ت ر  غير دالة 

 % 100 100 الغجغ ع 

 
 درجة اإلعاقة

  % 53 53 تىية
617,0 

 

 
 % 47 47 جزئية غير دالة 

 % 100 100 الغجغ ع 

 
 وقت اإلعاقة 

  % 43 43 أفا الم غسة 
193,0 

 

 
 % 57 57 فعد الم غسة  غير دالة 

 % 100 100 الغجغ ع 

 : الدراسة  أدوات
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ة لرردى أفررراد لينررة الدراسررة،  تررل اتمرر   يررييررد  الغقيرر س إلررى تقرردير درجررة اليقظررة العقى

 المن ات اآلتية إللداد  فن ء الغقي س  هي: 

الغقر ييس التري ترل لىيقظرة العقىيرة،  اننالع لىى األنرر النظريرة  الدراسر ت السر فقة   -

 اضرحة لغفرردات الغقير س تت افر  غرع  إلداده  غل أَفا فيد  ال ص ا إلى امتي ر أفع د

 س تينتر تي لغير رات اليقظرة العقىيرة إلرداد فر ير  سرغيث  ألرل يرغق  لينة الفحث،  غني 

(Baer,Smith,&Allen,2004) غقي س ت رنت  لىيقظة العقىيرة إلرداد لر   فيشر ب  ،

 ,Lau, Bishop, Segalش فير   ت رغ د   سير ا  ف يس  أندريس ل  ت ريس ل 

Buis, Anderson, Carison, Shapiro,&Carmody, 2006) ، غقيرر س 

دلفيررر  لىيقظرررة الرقىيرررة إلرررداد تررر رداتيت   هيرفررررت  ف رغررر ل  غررر يترا  فررر ر  فيال

Cardaciotto, Herbert, Forman, Moitra & Farrow,(2008) ،دراسرة  

 حسرريل(،  2017(،  سررن ر  )2014الفحيررر   الضررفع  نىررب  الع اغىررة ) تررا غررل

 (.2020،  لىي )(2019(،  لفد الرازق )2019(،  صفحي )2018)

 
لالطالع على المقياس يرجى االتصال بالباحث، قسم اإلعاقة البصرية ، كلية علوم ذوي   1

 االحتياجات الخاصة، جامعة بني سويف. 



( لفر رة غ زلرة لىرى ةالةرة أفعر د، الفُعرد 34لغقي س في صر رته األ ليرة غرل )اتت ل    -

ال لي  يشير إلى اننتف ه  الترتيز لىى األحداث التي تحدث فري الىحظرة الح ليرة األ ا:  

التقفا  يشير إلرى تقفرا ( لف رة،  الفُعد الة نى:  12،  يتت ل غل )د ل تفسيره  أ  تقييغي 

، ألحداث الغمتىفة تغ  هري فري ال اأرع د ل إصردار أحتر ل لىيير االفرد ل اته ،  غ اجية  

اننفتر ح  يشرير إلرى اتتشر   الفررد لىمفررات ( لف رات،  الفُعد الة لث:  10 يتت ل غل )

 يتتر ل    زي دة فر  الفحث لل األفت ر الجديدة  انستف دة غل  جي ت نظرر اآلمرريل.

 ( لف رة.12غل )

 الخصائص السيكومترية للمقياس: 

 أوالً : صدق المقياس: تم حساب صدق المقياس من خالل :

 :2صدق المحكمين  -أ

أ ل الف حث فعرض الغقي س لىى سفعة غحتغيل غل الغتمصصيل في الصرحة النفسرية     

 لىل النفس فج غع ت غصرية  لرفية، فيد  إجراء غ  يىزل لىى لف راتره غرل حر   أ  

ء فقد تل ح    تعديا صي غة لفعض الغفرردات تعديا أ  إض فة ،  فن ًء لىى آراء المفرا

 لتن سب لينة الفحث،  أد رالى الف حث  لل في ض ء آرائيل  غقترح تيل . 

تل التحق  غل صدق الغقي س غل مالا غحل م رجي  ه  غقير س الصدق التالزموي:   -ب

 ( حيث نف  الف حث الغقي س لىى لينة التقنريل )ل=2010الغر نة النفسية إلداد لةغ ل)

(   لل إليج د غع غا انرتف ن فيل درج تيل لىرى الغقي سريل،  أرد ترل امتير ر غقير س 30

الغر نررة تغحررل نرتفرر ن الغر نررة ف ليقظررة العقىيررة، تغرر  أشرر رت إلييرر  دراسررة سررن ر  

 
2 

مدعبد  محغادة    أ.د/ عبد المنعم الدردير،    أ.د/عبد الفتاح مطر،  أ.د/  جمال شفيق عامر،  أ.د/  

نرمين عبد الوهاب .،  أ.د/  محمود أحمد خيال،    أ.د/ فضل إبراهيم عبدالصمد، أ.د/  الغفار،

 ويتوجه الباحث لهم بخالص الشكر والتقدير للتعاون في تحكيم المقياس . 
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،  فىرت غع غا انرتفر ن فريل درجر ت (pidgeon&Keye,2014)(،  دراسة2017)

، غغر  يردا لىرى تغترع الغقير س (0,01)ت ى(  هي أيغرة دالرة لنرد غسر0,83الغقي سيل)  

 فدرجة ل لية غل الصدق.

 االتساق الداخلي :   -ج

حسر ب أ ل الف حث ف لتحق  غل صدق انتس ق الدامىي لغقير س اليقظرة العقىيرة غرل مرالا    

 ت نرت النتر ئ  تغر  ف لجرد ا   لىغقير س الدرجة التىية    درجة تا فُعدانرتف ن فيل  غع غالت  

 الت لي:

عامالت االرتباط بين درجة كل بُعد والدرجة الكلية لمقياس اليقظة العقلية  ( م3جدول )

 ( 30)ن=

 االنفتاح التقبل  الوعي البُعد 

 **0.911 **0.851 **0.809 معامل االرتباط

 ( 0,01** دالة لند غست ى )          

اليقظة  ة لغقي س  هن ل ارتف ن  فيل الدرجة التىية  األفع د الفرلي( أل  3يتضح غل جد ا)

حيث ارتفنت األفع د إيج فيً  ف لدرجة التىية،  ترا حت أيل غع غالت انرتف ن غ     العقىية،

فُعد  ،( 0,01( لند غست ى دنلة )0,911،  0,809فيل ) أل جغيع غع غالت ارتف ن تا 

 (  يشير  لل إلى0.01غل أفع د الغقي س الةالةة ف لدرجة التىية لىغقي س دالة لند غست ى)

غ   ضع   أي س  في  ص دق  ل ل  ف جه  الغقي س،  أنه  أفع د  جغيع  فيل  اتس أً   هن ل  أل 

 لىى أل الغقي س يتغتع فدرجة ل لية غل الصدق.   القي سه، غغ  يد

أ ل الف حث فحس ب ةف ت الغقي س ف سرتمدال غع دلرة ألفر  تر نفر خ  فىررت   ثبات المقياس:

 نت ئ   لل.( 4 ي ضح جد ا )  (0.82أيغة غع غالت الةف ت )



 بطريقة ألفا كرونباخ ( 30اليقظة العقلية والدرجة الكلية ) ن=  معامالت ثبات مقياس  (4جدول )

 كرونباخ  –معامل ألفا  أبعاد المقياس   م
 ** 0.780 الوعي  1

 ** 0.813 التقبل  2

 ** 0.687 االنفتاح  3

 ** 0.601 الدرجة الكلية      

جر ءت  اليقظرة العقىيرةألف  تر نفر خ لغقير س    غع غالت ةف تأيل  أل    (4تضح غل جد ا )ي

(  غغر  يشرير إلرى تغترع الغقير س فدرجرة 0,813،  0,601غرتفعة،  ترا حرت غر  فريل )

ف لصردق  غقير س اليقظرة العقىيرة لىغتفر فيل يتغيرز  فن ء لىى  لل فرإل  ،غقف لة غل الةف ت

 ،  ه  ص لح لىتنفي .   الةف ت

( لفر رة غ زلرة 29س في ص رته الني ئية غرل ) تت ل الغقي  الصورة النهائية للمقياس:

التقفرا ( لفر رات،  الفُعرد الةر نى: 10 يتتر ل غرل )ال لي  لىى ةالةة أفع د، الفُعد األ ا:  

( لفر رات،  تتررا ح 10 يتتر ل غرل )اننفت ح  ( لف رات،  الفُعد الة لث:  9 يتت ل غل )

تج فة لىرى ترا غفرردة سر(،  تل  ضع ةالةة فدائا لال87-  29درج ت الغقي س تتا غل )

(،  هرر ه الرردرج ت تننفرر  لىررى 1(، نرر دًرا)2(، أحي نررً )3غررل الغفررردات ت لترر لي: دائغررً )

الغفرادات الغص غة فنريقة إيج فية في حيل يُعتس التردر  فري العفر رات السرىفية  التري 

( أفع د غقير س 5(،  ي ضح جد ا)24،  19،  16،  1( لف رات، هي رأل)  4يفىغ لدده  )

 العقىية فعد التعديا  أرأ ل لف رات تا فعد.  اليقظة

 عدد العبارات  أرقام العبارات  األبعاد  م

 10 28،  25، 22، 19، 16، 13، 10، 7، 4، 1 ال لي   1

 9  26، 23، 20، 17، 14، 11، 8، 5، 2 التقفا 2

 10 29،  27، 24، 21، 18، 15، 12، 9، 6، 3 اننفت ح 3

 لعقىية  أرأ ل  لدد لف رات تا فعد غل أفع دها( أفع د غقي س اليقظة  5جد ا)
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 تصحيح المقياس: 

تل تصحيح الغقي س فأل يُعنى درج ت لىى غقي س ةالةي التقدير حيث تقع اإلج فة في    

، لتا إج فة 1، 2، 3ةالةة غست ي ت) دائًغ  ، أحي نً  ، ن دًرا( ،  تحصا لىى الدرج ت 

 ة. فيلىى الت الي،  العتس غع العف رات السى

 مقياس الصمود النفسي للمكفوفين إعداد / الباحث .  -2

ييد  الغقي س إلى تقردير درجرة الصرغ د النفسري لردى أفرراد لينرة الدراسرة،  ترل اتمر   

 المن ات اآلتية إللداد  فن ء الغقي س  هي: 

التري اهتغرت ف لصرغ د  اننالع لىى األنر النظرية  الدراس ت السر فقة  ات الصرىة   - 

،  أيًض  الغق ييس التي تل إلداده  غل أَفا فيد  ال ص ا إلى الج غعةدى نالب  ل  النفسي

 غنيرر  غقيرر س لفررد  ، اضررحة لغفررردات الغقيرر س تت افرر  غررع لينررة الفحررث امتيرر ر أفعرر د

 & Gungor، 2018،  لىررى 2015،  سرررغيني 2013،  شرر هيل 2012الرررازق، 

Perdu, 2017  ، 2014،  دراسة لفد الفت ح،  حىيل   .  

( لفر رة غ زلرة لىرى ةالةرة أفعر د، الفُعرد 30تت ل الغقي س في صر رته األ ليرة غرل )  -

أدرة الفررد لىرى التتير  غرع غ اأر  الحير ة الصرعفة، إلى  ا الغشتالت:  يشير  األ ا: ح

،  يتتر ل    غ اجية الغحل  الشدائد،  غش رتة اآلمريل في حا الغشر تا التري تر اجييل 

إلى الرغفة في تحقي  األهدا    تحقي  األهدا :  يشيرنى:  ة ( لف رات.  الفُعد ال10غل )

،  يتتر ل عردلل الغشرتت تفي الحي ة  التمنين لي  ،  تجنب انلتغ د لىرى اآلمرريل  الفُ 

التف لررا انجتغرر لي:  يشررير إلررى إأ غررة لالأرر ت ( لفرر رات،  الفُعررد الة لررث: 10غررل )

،  يتت ل لغس لدة في األزغ تا  اجتغ لية غع اآلمريل  الت اصا الغستغر غعيل غع نىب

 ( لف رات.10غل )



 الخصائص السيكومترية للمقياس: 

 أوالً : صدق المقياس: تم حساب صدق المقياس من خالل :

 صدق المحكمين:  -أ

أ ل الف حث فعرض الغقي س لىى سفعة غحتغيل غل الغتمصصيل في الصحة النفسية      

اء غ  يىزل لىى لف راتره غرل حر   أ  إجر لىل النفس فج غع ت غصرية  لرفية، فيد  

تعديا أ  إض فة ،  فن ًء لىى آراء المفراء فقد تل ح    تعديا صي غة لفعض الغفرردات 

 لتن سب لينة الفحث ،  أد رالى الف حث  لل في ض ء آرائيل  غقترح تيل .  

تل التحق  غل صدق الغقي س غل مالا غحل م رجي  ه  غقير س الصدق التالزموي:   -ب

(، حيرث نفر  الف حرث الغقير س لىرى 2014 د النفسي إلداد لفد الفتر ح ،  حىريل )لصغا

(   لل إليج د غع غا انرتف ن فيل درج تيل لىى الغقي سيل،  فىرت 30لينة التقنيل )ل=  

، غغ  (0,01)(  هي أيغة دالة لند غست ى0,73غع غا انرتف ن فيل درج ت الغقي سيل)  

  لية غل الصدق.ة ليدا لىى تغتع الغقي س فدرج

 االتساق الداخلي :  -ج

أ ل الف حث ف لتحق  غرل صردق انتسر ق الردامىي لغقير س الصرغ د النفسري غرل مرالا    

 ت نرت النتر ئ  تغر   لىغقير س الدرجة التىية  درجة تا فُعدانرتف ن فيل غع غالت حس ب  

 ف لجد ا الت لي:

 ( 30الكلية لمقياس الصمود النفسي )ن= رجة ( معامالت االرتباط بين درجة كل بُعد والد6جدول )

 تحقيق األهداف  ل المشكالت ح البُعد 
التفاعل  
 االجتماعي 

 **0.919 **0.940 **0.928 معامل االرتباط

 ( 0,01** دالة لند غست ى )          

هن ل ارتف ن  فيل الدرجرة التىيرة  األفعر د الفرليرة لغقير س ( أل أل 6يتضح غل جد ا ) 

حيث ارتفنت األفع د إيج فيً  ف لدرجة التىيرة،  ترا حرت أريل غعر غالت   ي ،الصغ د النفس
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،  يشرير  لرل إلرى أل (0,01( لنرد غسرت ى دنلرة )0,940،  0,919انرتف ن غر  فريل )

هن ل اتس أً  فيل جغيع أفع د الغقي س،  أنه ف جه ل ل ص دق في أير س غر   ضرع لقي سره، 

 غل الصدق.    ليةلىى أل الغقي س يتغتع فدرجة ل  اغغ  يد

أ ل الف حث فحس ب ةف ت الغقي س ف سرتمدال غع دلرة ألفر  تر نفر خ  فىررت   ثبات المقياس:

 ( نت ئ   لل.7 ي ضح جد ا ) (0.863أيغة غع غالت الةف ت )

 بطريقة ألفا كرونباخ ( 30الصمود النفسي والدرجة الكلية ) ن= معامالت ثبات مقياس  (7جدول )

 كرونباخ  –ا ألف معامل  أبعاد المقياس   م

 ** 0.820 حا الغشتالت  1

 ** 0.833 تحقي  األهدا   2

 ** 0.802 التف لا انجتغ لي 3

 ** 0.885 الدرجة الكلية      

جر ءت  الصغ د النفسريغع غالت ةف ت ألف  تر نف خ لغقي س أيل أل  (7تضح غل جد ا )ي

 س فدرجرة غقير(  غغر  يشرير إلرى تغترع ال0,885،  0,802غرتفعة،  ترا حرت غر  فريل )

ف لصردق   غقي س الصغ د النفسي لىغتفر فيل يتغيرز   فن ء لىى  لل فإل  ،غقف لة غل الةف ت

 ،  ه  ص لح لىتنفي . الةف ت

 الصورة النهائية للمقياس:

( لف رة غ زلة لىى ةالةة أفع د، الفُعرد األ ا: 25يتت ل غقي س الصغ د النفسي غل )    

 يتتر ل غرل   ،تحقير  األهردا الفُعرد الةر نى:  ،  ( لفر رات9، يتت ل غل )ا الغشتالتح

( لفر رات،  تتررا ح 8،  يتتر ل غرل )  التف لا انجتغر لي( لف رات،  الفُعد الة لث:  8)

(،  تل  ضع ةالةة فدائا لالسرتج فة لىرى ترا غفرردة 75-  25درج ت الغقي س تتا غل )

الدرج ت تننف  لىى تا  ه  (،  ه1( ، ن دراً )2(، أحي ن ً )3غل الغفردات ت لت لي: دائغ ً )

( أفع د غقير س الصرغ د النفسري فعرد التعرديا  أرأر ل 8غفردات الغقي س،  ي ضح جد ا)

 لف رات تا فعد.



 ( أفع د غقي س الصغ د النفسي  أرأ ل  لدد لف رات تا فعد غل أفع د 8جد ا)

 عدد العبارات  أرقام العبارات األبعاد م

 9 25، 22، 19 ،16، 13، 10، 7، 4، 1 حا الغشتالت 1

 8 23، 20، 17، 14، 11، 8، 5، 2 تحقي  األهدا  2

 8 24، 21، 18، 15، 12، 9، 6، 3 التف لا انجتغ لى  3

 تصحيح المقياس:    

تل تصحيح الغقي س فأل يُعنى درج ت لىى غقي س ةالةي التقدير حيرث تقرع اإلج فرة فري  

، لتا إج فة لىى 1،  2،  3الدرج ت    لىىةالةة غست ي ت دائًغ  ، أحي نً  ، ن دًرا ،  تحصا  

 الت الي .
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يُعد ه ا الغقي س أداة تعنى تقديًرا تغيًر  لتحديرد ف لىيرة الر ات األت ديغيرة فري الغجر ا     

 ات( لف رة غ زلة لىى أرفعة أفع د هى)القدرات  انسرتعداد16األت ديغي،  يتت ل غل )

الدراسية،  أداء التتىيف ت الدراسرية ،  التحصريا الدراسري ،  تنظريل الر ات األت ديغيرة ( 

(، ن 2( درجر ت، تننفر  إلرى حرد غر  )3 تقع اإلج فة في ةالةة غست ي ت تننف  تغ غرً  )

 (، غ  لدا الفن د الغعت سة  التي تصحح في انتج ه العتسي .1تننف  )

 الخصائص السيكومترية للمقياس: 

 والً : صدق المقياس: تم حساب صدق المقياس من خالل :أ

 صدق االتساق الداخلي:   -أ

أ ل الف حث ف لتحق  غل صدق انتس ق الدامىي لغقي س ف لىية ال ات األت ديغية غرل مرالا 

 (9 ي ضرح جرد ا)  لىغقي س الدرجة التىية    درجة تا فُعدانرتف ن فيل  غع غالت  حس ب  

 نت ئ   لل.
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االرتباط بين درجة كل بُعد والدرجة الكلية لمقياس فاعلية الذات    ت( معامال9جدول )

 (30األكاديمية )ن=

 البُعد 
القدرات واالستعداد 

 الدراسية

أداء التكليفات  

 الدراسية

التحصيل  

 الدراسي

تنظيم الذات 

 األكاديمية 

 **0.89 **0.82 **0.87 **0.75 معامل االرتباط

 (0,01** دالة لند غست ى )      

تل حس ب ةف ت الغقي س ف ستمدال نريقة غع غا ألفر  تر نفر خ لجغيرع أفعر د الغقير س   -ب

، 0.71،  0.55 الدرجة التىية ،  ت نت غع غا ةف ت ألف  لألفع د األرفعرة لىرى الترتيرب )

(،  لىتأتررد أرر ل الف حررث فإلرر دة حسرر ب ةفرر ت انمتفرر ر لررل نريرر  إلرر دة 0.73، 0.62

( غع أًر  فصرريً  ،  جر ءت غع غرا الةفر ت 30ينة أردره  )ل  انمتف ر حيث تل تنفيقه لىى

( غغر  يعنري غؤشرًرا لىةقرة فير ه األداة ،  أنير  صر لحة 791,0ف ستمدال ألفر  تر نفر خ )

   ( نت ئ   لل.10 ي ضح جد ا )  لىتنفي  الني ئي لىى لينة الفحث.

بطريقة  ( 30فاعلية الذات األكاديمية والدرجة الكلية ) ن=معامالت ثبات ( 10جدول )

 ألفا كرونباخ 

 معامل ألفا كرونباخ  البعُد  م

 ** 0.784 القدرات  انستعدادات الدراسية  1

 ** 0.689 أداء التتىيف ت الدراسية  2

 ** 0.792 التحصيا الدراسي  3

 ** 0.724 تنظيل ال ات األت ديغية 4

 ** 0.756 الدرجة التىية  5



ف لىيررة الرر ات تر نفرر خ لغقيرر س   غعرر غالت ةفرر ت ألفررأرريل ( أل 10تضررح غررل جررد ا )ي

(  غغر  يشرير إلرى تغترع 0,792، 0,689ج ءت غرتفعة،  ترا حرت غر  فريل )  األت ديغية

 .الغقي س فدرجة غقف لة غل الةف ت

 األساليب اإلحصائية:  

تل انلتغ د لىى لدد غل األس ليب اإلحصر ئية لىتحقر  غرل ةفر ت  صردق األد ات        

دراسرة  هرري :اإلحصر ءات ال صرفية غتغةىررة فري الغت سررن ت الالغن سرفة لنفيعرة في نرر ت 

 اننحراف ت الغعي رية،  غع غالت انرتف ن لفيرس ل،  غع غرا ألفر  تر نفر خ ،  امتفر ر 

 ،  غع غا انرتف ن الجزئي ،  تحىيا اننحدار الغتدر  .T-Testت 

 : الدراسة وتفسيرها   نتائج

 نتائج الفرض األول:

ه ىررىيررن  الفرررض األ ا ل     بووين إحصووائيًا موجبووة دالووة ارتباطيووة عالقووة " توجوود أنرر 

   الجامعة المكفوفين".  طالب  وفاعلية الذات األكاديمية لدى  العقلية  اليقظة  درجات أبعاد

 (Pearson)انرتفر ن فيرسر ل  غعر غالت اسرتمدال  ترل  الفررض ه ا صحة غل  لىتحق 
 األت ديغية لدى النرالب الغتفر فيلت فيل درج ت أفع د غقي س اليقظة العقىية  ف لىية ال ا

 نتيجة  لل.( 11جد ا )  ي ضح
 ( 100وفاعلية الذات األكاديمية )ن =  العقلية أبعاد كل من اليقظة  بين درجات االرتباط ( معامالت 11جدول )

 ( 0.05غست ى)  لند دالة   *               ( 0.01** دالة لند غست ى)               

 اليقظة العقلية 

 فاعلية الذات األكاديمية

القدرات 
واالستعدادات 

 الدراسية

أداء التكليفات 
 الدراسية

لتحصيل ا
 الدراسي

تنظيم الذات  
 األكاديمية 

 الدرجة الكلية

 ** 0,400 ** 0,311 ** 0,355 ** 0,271 ** 0,345 ال لي

 ** 0,341 ** 0,381 *0,222 ** 0,333 ** 0,378 التقفا 

 *0,241 *0,251 *0,242 *0,250 ** 0,270 اننفت ح 

 ** 0,368 ** 0,369 ** 0,269 ** 0,287 ** 0,388 الدرجة التىية 
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(   جر د لالأرة ارتف نيرة غ جفرة  ات دنلرة إحصر ئيً  فريل أفعر د 11يتضح غل جرد ا )

( ، 0.01غقي س اليقظة العقىية  أفع د غقي س ف لىية ال ات األت ديغية لند غسرت ى دنلرة )

 ة التىية.  رج( في الد0.05 غست ى دنلة )

إليه دراس ت تا غل غ  ت صىت  النتيجة غع  ،  دراسة Brausch, 2011  تتف  ه ه 

غل   غل ،  Franco,Mañas,Cangas&Gallego,2011تا  تا   دراسة 

Shapiro, Brown, &Astin,2011غل     دراسة تا 

Hanley,Palejwala,Hanley,Canto&Garland,2015،    الضفع  دراسة 

لل  ج د  ،    2017غحغ د   ،  دراسة2016 الدراس ت  ه ه  نت ئ   تحىيا  تشفت  التي 

لالأة غ جفة  دالة إحص ئيً  فيل اليقظة العقىية  ف لىية ال ات األت ديغية  لي  تأةير تفير  

 ، غغ  يشير إلى صحة الفرض األ ا. في التنفؤ ف لنج ح  األداء األت ديغي 

 تفسير نتائج الفرض األول :

ل مرالا أل اليقظررة العقىيرة أحررد المصر ئ  الشمصررية غرريغترل تفسرير هرر ه النتيجرة      

ال أ ئية التي تؤةر في فنر ء  تعزيرز  تحسريل ل اغرا  أ ئيرة أمررى غةرا التنظريل الر اتي 

 ج دة الحي ة  السع دة النفسية ، تغ  أل اليقظة العقىية تسيل فشتا فع ا في ف لىيرة الر ات 

ية، ف لن لب ال   ترتفع لديه اليقظرة فاألت ديغية غل مالا تعزيز الع اغا الشمصية اإليج 

العقىية لديه القدرة لىى الغة فرة األت ديغية  العغرا فري ظرر   صرعفة  التحىري ف لصرفر 

لىقي ل ف أللغ ا التي تتنىب غجير د   أرت ن يرا،  تشرجع اليقظرة العقىيرة الن لرب لىرى 

 التتيرر   ءنىرب الغسرر لدة  الرردلل غررل اآلمررريل غةرا أفررراد األسرررة  األسرر ت ة  الررزغال

  الت اف  في ظا الظر   الصعفة.

 التصر  ف لي يشير إلى الترتيز لىرى األهردا   غتنىفر ت إنج زهر ،  هر  شرتا غرل 

أشرت ا التنظرريل الرر اتي لالنتفر ه فيررد  اإلفقرر ء لىرى المفرررة الغف شرررة التري تسررغح فزيرر دة 

ي فشتا مر   غرل غالغعرفة ف ألحداث العقىية الراهنة،  د ره  الفع ا في الغج ا األت دي



مررالا زيرر دة أرردرة النررالب لىررى غ اجيررة التحرردي ت األت ديغيررة الغمتىفررة الترري ترر اجيل، 

  استمدال استراتيجي ت الغ اجية الفع لة لىتع غا غع ضر ن الحي ة الغمتىفة.

 أد نحظ الف حث غل مالا مفرته في التدريس الج غعي أل فعًض  غل النالب الغتف فيل 

رتيز  اننتف ه داما الررفة الصفية رغل غ  ل لل غرل أهغيرة، األغرر تيع ن ل غل ضع  ال

 ال   يؤةر سىفً  لىى أدائيل األت ديغي.  

 نتائج الفرض الثاني :  

درجوة   بوين  إحصوائيًا  موجبوة دالوة  ارتباطية  عالقة  " توجد  أن هين  الفرض الة ني لىى  

 لمكفوفين" .االجامعة    طالب العقلية والصمود النفسي لدى  اليقظة  أبعاد

 (Pearson)فيرسر ل أريل غعر غالت ارتفر ن  حسر ب تل  الفرض ه ا صحة غل  لىتحق 

 ( نتيجة  لل.12جد ا )  الصغ د النفسي  ي ضح العقىية اليقظة فيل أفع د

 العقليوة مون مقياسوي اليقظوة دراجوات أبعواد كول بوين معوامالت االرتبواط( 12جودول )

 ( 100والصمود النفسي ) ن =  

                                0.01دالة عند مستوى    **      

 لعقلية اليقظة ا
 الصمود النفسي 

 الدرجة التىية التف لا انجتغ لي تحقي  األهدا  ا الغشتالتح

 ال لي
0,433** 

0,378** 0,424** 0,457** 

 التقفا
0,399** 

0,438** 0,390** 0,453** 

 اننفت ح
0,682** 

0,562** 0,652** 0,702** 

 **0,673 **0,607 **0,577 **0,635 الدرجة التىية
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(  جرر د لالأررة ارتف نيررة غ جفررة  ات دنلررة إحصرر ئيً  فرريل أفعرر د 12يتضررح غررل جررد ا)

فري الدرجرة   (،0.01غقي سي اليقظة العقىية  أفعر د الصرغ د النفسري لنرد غسرت ى دنلرة)

  ف لل يت ل الفرض الة ني لىدراسة أد تحق  .التىية ،  

 تررررررا غررررررلتفرررررر  هرررررر ه النتيجررررررة غررررررع غرررررر  ت صررررررىت إليرررررره دراسرررررر ت  ت

Masuda,Anderson&Sheehan,2009 دراسرررة ترررا غرررل  ،Keye & 

pidgeon,2013  دراسرررة  ،Kurilova, 2013 ، دراسرررة pidgeon & 

Keye,2014  2015,،  دراسرة  Pidgeon McGillivray& 2016,،  دراسرة 

& Pande Bajaja دراسة  ، Sunbul, 2016  دراسرة  2017سن ر ،  دراسة  ،

 Zahra & Riaz,2018 دراسرة ترا غرل  ،Benada & Chowdhry, 2017 

 غغ  يشير إلى صحة الفرض الة ني.

 تفسير نتائج الفرض الثاني :

عقىيرة فري الترتيرز لىرى الر لي يغتل تفسرير هر ه النتيجرة غرل مرالا أهغيرة اليقظرة ال   

ف لمفرات  تج  ز الظر   الصعفة،  تعزيز النغ  الغعرفي،  فنر ء القردرة لىرى غق  غرة 

اإلجي د  أدرة التع غا غع اآلمريل،  زي دة ج دة األداء األت ديغي  التحصريا الدراسري، 

لرل  اتره ف إلض فة إلى الد ر الغيل ال   يىعفه الصغ د النفسي في تحسل غفير ل الن لرب 

 إتق نره لقدراترره  غي راترره ، تحديرد أرردرة الفرررد لىررى التتير  غررع الصررع ف ت  الغ اأرر  

الض غنة التي ت اجه فى حي ته ، غل مالا تعزيز الع اغرا ال أ ئيرة الغرتفنرة فره،  تعرد 

 اليقظة العقىية أحد الع اغا ال أ ئية الغرتفنة ف لصغ د النفسي .

فضررر رة دلررل  (pidgeon&Keye,2014) أررد أ صررت دراسررة فيرردج ل  ترر   

 تن ير فراغ  لنالب الج غعة تيد  إلى تنغية الصرغ د  اليقظرة العقىيرة لزير دة أردرتيل 

 .لىى إدارة التحدي ت  الغتنىف ت في الحي ة الج غعية ففع لية

 يظير الصغ د النفسي فشرتا  اضرح لردى غرتفعري اليقظرة العقىيرة ، فيرل ن يستسرىغ ل 

تير في الغش تا،  إنغ  يح فظ ل لىى النظرة الغ جه نح  الحرا،  هرل لىقى   اليأس  التف

https://research.bond.edu.au/en/persons/aileen-pidgeon


أتةررر انفت حررً  لىررى األفترر ر الجديرردة  التفتيررر فشررتا إفرردالي د ل الىجرر ء إلررى النرررق 

التقىيدية، ف ل لي  التقفا تغظ هر لىيقظرة العقىيرة يعرززال غرل الصرغ د النفسري،  تعغرا 

 (.   Pande   Bajaja &  (2016,إلمف أ ت  لىى الت ازل النفسي  التع في السريع غل ا

لىصرغ د النفسري   ة غل انتتئ ب  الضر ن  غعزز اليقظة العقىية هي فغة فة ل غا  أ ئي  

لغ اجية الغ اأ  الصعفة فنج ح،  ف لت لي تدفع الفرد إلى العغرا الجر د  غع لجرة العقفر ت 

تحردي ت  ليسرت    تحسيل األداء، فضالً لل النظرر إلرى العقفر ت  الصرع ف ت لىرى أنير 

 فشالً في تحقي  األهدا  .

 اليقظرة العقىيرة تسر لد النرالب لىرى اننفترر ح العقىري  الفحرث لرل الغعى غر ت الجديرردة 

 زي دة ال لي ف جي ت النظر الغمتىفرة لحرا الغشرتالت ،  ترتيرز اننتفر ه لىرى الىحظرة 

ا،  ف لتر لي التغسرل الح لية  لدل اننشر ا فأية غشتت ت ،  إلةر رة العقرا  الفحرث  التأغر

ف ألهردا  الح ليرة  السررعي الغسرتغر فرري تحقيقير ، غررع لردل انستسررالل لتىرل الصررع ف ت 

  اأتراح الحى ا لي  .

 إزلرة  الحر لي، ال أرت فري اننتفر ه   ترتيرز لقىره فري الرتحتل  الفررد العقىيرة  تعىل اليقظة

الفررد  أردرة  تتحسل أد في ا  الغستقفا، فشأل القى  أ  الغ ضى لىى ف لندل  الغتعىقة األفت ر

 . (Zahra & Riaz, 2017) لي  يتعرض التي الض غنة الغ اأ  غ اجية لىى

 نتائج الفرض الثالث : 

درجوة  بوين إحصوائيًا  موجبوة دالوة  ارتباطية  عالقة  " توجد  أن هين  الفرض الة لث لىى  

 كفوفين".مالجامعة ال  طالب  أبعاد فاعلية الذات األكاديمية والصمود النفسي  لدى

 (Pearson)فيرسر ل أريل غعر غالت ارتفر ن  حسر ب تل  الفرض ه ا صحة غل  لىتحق 

الج غعرة الغتفر فيل،  نرالب ف لىيرة الر ات األت ديغيرة  الصرغ د النفسري لردى فريل أفعر د

 ( نتيجة  لل. 13جد ا )   ي ضح
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مود صوفاعليوة الوذات األكاديميوة والدراجوات أبعواد  بوين معامالت االرتبواط( 13جدول )

 (100) ن = النفسي  

 0.05غست ى   لند دالة  *                                0.01** دالة لند غست ى      

ت دنلررة إحصرر ئيً  فرريل أفعرر د ا(  جرر د لالأررة ارتف نيررة غ جفررة  13يتضررح غررل جررد ا)

 (،0.01غقي سرري ف لىيررة الرر ات األت ديغيررة  أفعرر د الصررغ د النفسرري لنررد غسررت ى دنلررة)

ف لىيرة الر ات  لترل اتضرح أل أفعر د غقير س ( في الدرجة التىية ،  0.05 غست ى دنلة )

ض ر،  فر لل يتر ل الفرالتف لرا انجتغر لي  عد    غع فُ حص ئيً إج ءت غير دالة    األت ديغية

 لىدراسة أد تحق  في غعظل أفع ده.  ة لثال

،  Keye & pidgeon,2013ترا  تتف  هر ه النتيجرة غرع غر  ت صرىت إليره دراسر ت 

 Roslan,2015 & Sabouripour، دراسرة ترا   2014 دراسة لفد الفت ح  حىيل 

،  التري أشر رت نت ئجير  لرل  جر د لالأرة غ جفرة دالرة   2017،  دراسة لفد الغنىب  

غغر  يشرير إلرى صرحة الفررض   فيل ف لىية الر ات فري التنفرؤ ف لصرغ د النفسري،  إحص ئيً 

 الة لث.

 تفسير نتائج الفرض الثالث : 

( أل الصغ د النفسي  289: 2000إليه )األلسر، تف في، ته ه النتيجة تتف  غع غ  أش ر 

  يلف رة لل غجغ لة غل الصف ت التي ت فر لىن س الَجىَد لغ اجية العقف ت الش غىة الت

 فاعلية الذات األكاديمية 
 الصمود النفسي 

 الدرجة التىية التف لا انجتغ لي تحقي  األهدا  ا الغشتالتح

القررررررردرات  انسرررررررتعدادات 

 الدراسية
0,413** 

0,409** 0,168 0,366** 

 **0,325 *0,225 **0,394 **0,262 أداء التتىيف ت الدراسية

 *0,207 0,181 *0,225 *0,213 التحصيا الدراسي

 **0,511 **0,372 **0,587 **0,427 تنظيل ال ات األت ديغية

 **0,412 **0,275 **0,479 **0,364 الدرجة التىية



فعً    لدييل دأة في الغ اليد،  ج هز ل لىتتي ،  ه  غ  يت ل داتعترض سفا حي تيل، 

 د. الدافع لإلنج ز لدى هؤنء األفرا أس سيً  نرتف ع 

 ف لىية ال ات األت ديغية سغة غيغة غل سغ ت األفراد ال يل يتسرغ ل ف لصرغ د النفسري ، 

ت ديغية يعغى ل فجيد أتفرر لىترىرب لىرى ألتغ  أل األفراد ال يل ترتفع لدييل ف لىية ال ات ا

الشدائد ،  التحتل في الظر   السىفية  غير الس رة،  الصرغ د النفسري  غر  يحت يره غرل 

غت ن ت تحقير  األهردا  التري يسرعى الفررد لتحقيقير ،  فر ا الجيرد فري حرا الغشرتالت 

الر ات  ة تعزيز القدرة لىرى التتيير ،  الحصر ا لىرى نتر ئ  أفضرا،  لر ا تعتفرر ف لىير

 األت ديغية غنفئً  إيج فيً  لىصغ د النفسي .

ل ا يغتل التف ر الصغ د النفسي أحد الغؤشرات الغيغة لت اف  الن لب التفي  غرع الحير ة 

الج غعيررة  غرر  ي اجيرره غررل غحررل  غشررتالت فضررال لررل تررأةيره الفعرر ا لىررى انسررتغت ع 

د لىى الحفر ظ لىرى غسرت ي ت لف لدراسة  الغش رتة الصفية  تقدير ال ات الع ل، غغ  يس 

غرتفعة غل ف لىية ال ات لىى الرغل غل التعرض لىظر    األحداث الض غنة،  يشرير 

 إلى زي دة احتغ لية النج ح األت ديغي رغل التعرض لىغ اأ  السىفية.

 نتائج الفرض الرابع :  

درجات   ت متوسطاإحصائيًا بين  ذات داللةال توجد فروق ها لىى أن  الفرض الرافع ين  

 اليقظة العقلية". أبعاد  الذكور واإلناث من طالب الجامعة المكفوفين في 

لىعين ت الغستقىة لحسر ب T-test )ت(   لىتحق  غل صحة ه ا الفرض تل استمدل امتف ر

دنلة الفر ق فيل غت سن ت درج ت ال ت ر اإلن ث غل نرالب الج غعرة الغتفر فيل لىرى 

 ( نت ئ   لل.14ا ) غقي س اليقظة العقىية،  ي ضح جد
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لداللة الفروق بين متوسطات درجات  ( T-test)( نتائج اختبار "ت" 14جدول )

 (100الذكور  واإلناث على مقياس اليقظة العقلية ) ن = 

 األبعاد

 56إناث     ن =  44ذكور   ن = 

 فقيمة 
مسوووووتوى 

 الداللة
المتوسوووط 

 الحسابي

االنحووراف 

 المعياري

المتوسووووووط 

 الحسابي

اف االنحوور

 المعياري

 0.336 0.934 2.640 21.29 2.134 22.16 ال لي 

 0.470 0.527 3.500 20.30 3.299 20.66 التقفا

 0.784 0.075 3.860 23.39 3.530 24.84 اننفت ح 

 0.618 0.250 8.312 64.93 6.780 67.43 الدرجة التىية 

حصر ئية ، غغر  يعنري أل أيغة )ت( لل تصا إلى غست ى الدنلة اإل(  14يتضح غل جد ا)

إحص ئيً  فيل غت سن ت درجر ت الر ت ر  اإلنر ث فري أفعر د    ات دنلةلدل  ج د فر ق  

 غقي س اليقظة العقىية.  

 دراسرة ،  Rahman,2015 تتف  ه ه النتيجة غع غ  ت صرىت إليره دراسر ت ترا غرل  

، 2018،  أ سرل  2018،  الغعغر رى،  هر د   2017شر هيل  دراسة   ،    2016الضفع  

حيرث أشر رت هر ه الدراسر ت إلرى لردل ،  2018 دراسة لفرد الحغيرد  ،  2019   صفحي

 ج د فر ق دالة إحص ئيً  فريل غت سرن ت درجر ت الر ت ر  اإلنر ث فري غقير س اليقظرة 

 ، غغ  يشير إلى صحة الفرض الرافع.العقىية  

 تفسير نتائج الفرض الرابع: 

ل لرنفس الغرحىرة العغريرة ، يغتل تفسير ه ه النتيجة في ض ء أل ال ت ر  اإلنر ث ينتغير 

نفتر ح  يتغتعر ل فقردر غرل الفحرث  الغعرفرة  ان يتعرض ل لنفس الغتنىف ت الج غعية ،  

،  غر   األت ديغيرة الشمصرية فري حير تيل إنج زاتيل  لىى تا غ  ه  جديد غل أجا تحقي 

  حريرة التعفيرر لرل آرائيرل  غشر لرهل  انفعر نتيل تجر ه   زان في فتررة النغر  العقىري ،

،  الترتيرز أنفسيل  اآلمريل،  تال الجنسيل لدييغ  نفس الغسرت ى غرل الر لي فر لمفرات



 التف لا غع المفرات الن تجة لرل تر    ال لي في األنشنة التعىيغية  الغي ل األت ديغية،

  تقفا األفت ر  الغش لر التي تفرضي  اإلل أة الفصرية .،  الفصر

 الغشرتالت الغمتىفرة التري تفرضري  نفيعرة ف إلض فة إلرى نفرس التحردي ت  الصررال ت  

الغرحىة العغرية غل ن حيرة،  نفيعرة اإلل أرة الفصررية غرل ن حيرة أمررى ، األغرر الر   

 يجعا غل الصع فة فغت ل  ج د فر ق فينيغ  في غقي س اليقظة العقىية .

 نتائج الفرض الخامس :  

ة بوين درجوات فاعليوة تتوسوط اليقظوة العقليوة العالقوا   هأنر  ين  الفرض المر غس لىرى  

 الذات األكاديمية والصمود النفسي لدى طالب الجامعة المكفوفين" .

ار الغتعرردد    الغتريرررات  لىتحقرر  غررل صررحة هرر ا الفرررض تررل اسررتمدل تحىيررا اننحررد

،   فقً  لي ا التحىيا تل تت يل ةالث نغ    انحداريرة ، يقريس النغر    األ ا أةرر ال سينة

لغترير ال سرين غحرا انمتفر ر،  يقريس الةر ني أةرر الغسرتقا لىرى الغترير الغستقا لىى ا

الترر فع ، أغرر  النغرر    الة لررث فيقرريس أةررر ال سرر نة الترري يقرر ل فيرر  الغتريررر ال سررين 

Mediator    ، غحا انمتفر ر فعرد دم لره لىرى الغتريرر الغسرتقا فري نغر    اننحردار

 ( نت ئ   لل.15 ي ضح جد ا )

نحدار لبيان أثر اليقظة العقلية كمتغير وسيط في العالقة بين درجات فاعلية  ( نتائج تحليل اال15جدول )

 ( 100الذات األكاديمية والصمود النفسي لدى طالب الجامعة المكفوفين) ن = 

 النموذج األول 

 المتغير المفسر 

predictor 

B 

قيمة معامل  

 التأثير

Beta 
R 

 معامل االرتباط 

R2 

 معامل التحديد 
 Tقيمة 

Sig 

ى  مستو

 الداللة 

ف لىية ال ات  

 األت ديغية  

0,543 0,368 0,368 0,136 3,923 
0,000 ** 

 Constant 46,110الغع غا الة فت  

 Adj R2 0,127غع غا التحديد الغعدا  
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 F 15,393أيغة 

 ** Sig F 0,000غع غا ج هرية النغ     

 النموذج الثاني 

 المتغير المفسر 

predictor 

B 

قيمة معامل  

 التأثير

Beta 
R 

 معامل االرتباط 

R2 

 معامل التحديد 
 Tقيمة 

Sig 

مستوى  

 الداللة 

ف لىية ال ات  

 األت ديغية في  

0,676 0,412 0,412 0,170 4,481 
0,000 ** 

 Constant 37,449الغع غا الة فت  

 Adj R2 0,162غع غا التحديد الغعدا  

 F 20,079أيغة 

 ** Sig F 0,000غع غا ج هرية النغ     

 

 ذج الثالث  النمو 

 المتغير المفسر 

predictor 

B 

قيمة معامل  

 التأثير 

Beta 

R 

معامل  

 االرتباط 

R2 

معامل  

 التحديد 

 Tقيمة  

Sig 

مستوى  

 الداللة 

 * 0,278 1,090 0,484 0,696 0,190 0,312 اليقظة العقىية في  

 Constant 6,527الغع غا الة فت  

 Adj R2 0,473غع غا التحديد الغعدا 

 F 45,470أيغة 

 **Sig F 0,000غع غا ج هرية النغ    

 ( غ  يىي :15يتضح غل جد ا )

 ج د لالأة ارتف نية ج هرية غ جفرة فريل ف لىيرة الر ات األت ديغيرة  اليقظرة العقىيرة،   -

إلرى أل ف لىيرة الر ات األت ديغيرة تفسرر حر الي  Adj R2 يشير غع غا التحديرد الغعردا 

إلى ج هريرة  Sig Fة،  يشير غع غا ج هرية النغ    غل التف يل في اليقظة العقىي 12%

 (. 0.01النغ    تتا لند غست ى غعن   أأا غل) 



 ج د لالأة ارتف نية ج هرية غ جفة فيل ف لىية الر ات األت ديغيرة  الصرغ د النفسري،   -

إلرى أل ف لىيرة الر ات األت ديغيرة تفسرر حر الي  Adj R2 يشير غع غا التحديرد الغعردا 

إلررى  Sig Fفرر يل فري الصررغ د النفسري،  يشررير غع غرا ج هريررة النغر    غرل الت 16%

 (. 0.01ج هرية النغ    تتا لند غست ى غعن   أأا غل) 

 ج د لالأة ارتف نية ج هرية غ جفة فيل اليقظة العقىية  الصغ د النفسري، غرع  جر د   -

ف لىيرة الر ات إلرى أل  Adj R2ف لىية ال ات األت ديغية ،  يشير غع غا التحديرد الغعردا 

غل التفر يل فري الصرغ د النفسري،  يشرير غع غرا ج هريرة   %47األت ديغية تفسر ح الي  

 (.  0.01إلى ج هرية النغ    تتا لند غست ى غعن   أأا غل)  Sig Fالنغ     

،  دراسرة Brausch, 2011غرع غر  ت صرىت إليره دراسر ت ترا غرل النت ئ  تتف  ه ه 

 ة ترررررررا غرررررررل دراسررررررر، 2017 دراسرررررررة غحغررررررر د  ،2016الضرررررررفع 

Hanley,Palejwala,Hanley,Canto&Garland,2015   التري تشرفت تحىيرا

نت ئ  ه ه الدراس ت لل  ج د لالأة غ جفة  دالة إحصر ئيً  فريل اليقظرة العقىيرة  ف لىيرة 

 .ال ات األت ديغية

،  دراسرة لفرد الفتر ح  Keye & pidgeon,2013ترا غع غ  ت صىت إليه دراس ت  

،  دراسررة لفررد  Roslan,2015 & Sabouripourاسررة تررا  ،  در 2014 حىرريل 

،  التي أش رت نت ئجي  لل  ج د لالأة غ جفة دالة إحص ئيً  فيل ف لىيرة  2017الغنىب  

 ال ات في التنفؤ ف لصغ د النفسي.  

،  دراسررة تررا غررل  Keye&pidgeon,2013ترراغررع غرر  ت صررىت إليرره دراسرر ت     

Sabouripour& Roslan,2015 دراسة ترا غرل2017فد الغنىب ل،  دراسة  ، 

Zahra & Riaz,2017 الر ات  ف لىيرة  تشفت نت ئ  ه ه الدراس ت أل اليقظة العقىية 

 ال اتيرة  ف لىية ال ات اليقظة العقىية  التتي ،  أل  لىى  القدرة   لىى  غيًغ   غؤشًرا  األت ديغية
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 فيل العالأة ظة العقىيةفي التنفؤ ف لصغ د النفسي،  تت سن اليق تفير تأةير ليغ  األت ديغية

 الغدرتة. الصغ د  الضر ن

( في النغ    الة لث أن ه لند إدمر ا الغتريرر ال سرين ) اليقظرة 15تغ  يتضح غل جد ا )

العقىية( يتفيل فق ء األةر الغعن   لىصغ د النفسي،  أل الق ة التفسيرية لىنغر    أرد زادت 

إلرى  يشرير غر   هر  %(  47إلى  %16غل )  في الغع دلة الة لةة لني  في الغع دلة الة نية

تغترير سين في العالأة فيل ف لىية ال ات األت ديغية  الصرغ د النفسري  العقىية اليقظة أ ة 

ففعا استغرار األةر الغعن   لف لىية ال ات األت ديغية غع ت اجد اليقظة العقىية فري الترأةير 

 لىى الصغ د النفسي.

 تفسير نتائج الفرض الخامس:

يغتل تفسرير نتيجرة هر ا الفررض غرل مرالا  جر د ترأةير غيرر غف شرر لف لىيرة الر ات    

األت ديغية لل نري  اليقظة العقىية تغترير  سرين لىرى الصرغ د النفسري فري ضر ء غر  

افترضته الفح ث ،  في ض ء العالأة انرتف نية فريل اليقظرة العقىيرة  الصرغ د النفسري، 

ترتفن فشتا غف شرر ف لصرغ د النفسري  هر ا ي ضرح   غل ن حية أمرى فإل اليقظة العقىية

 فترة ت سن اليقظة العقىية .

تغ  تُفسر ه ه النتيجة في ض ء الد ر األس سي ال   يىعفه الصرغ د النفسري فري ف لىيرة   

ال ات األت ديغية فري إحرداث الت افر  الجيرد لغ اجيرة الصرع ف ت  الغشرتالت األت ديغيرة 

افر أفع د ف لىيرة الر ات األت ديغيرة فدرجرة غرتفعرة يسر لد  تحقي  النج ح األت ديغي،  ت 

لىى زي دة غة فرة النرالب  أردرتيل لىرى اسرتمدال انسرتراتيجي ت الغعرفيرة التري تحقر  

 النج ح األت ديغي.

فضالً لل أهغية اليقظرة العقىيرة فري الغجر ا األتر ديغي ، حيرث إنير  تغترل النرالب غرل 

الغير رات التنظيغيرة،  ترتيرز اننتفر ه م صرة فرري  تحسريل لر داتيل الدراسرية،  إتسر فيل 

األنشنة الدراسية،  حا الغشتالت التي ت اجييل،  تسيل في تحسيل تحصريىيل الدراسري 



غررل مررالا القرردرة لىررى اننفترر ح لىررى الغعى غرر ت الجديرردة،  إدارة التحرردي ت  الغن لررب 

 التن فسية في الحي ة الج غعية.

 :  الدراسة  توصيات

فتحسريل اليقظرة العقىيرة لردى نرالب الج غعرة الغتفر فيل غرل مرالا تحسريل انهتغ ل    -1

غت ن تيرر  ،  تشررجيع النررالب لىررى تقررديل تررا غرر  هرر  جديررد فرري الغيرر ل األنشررنة التررى 

 يغ رس ني  .

الغتمصصرة،   النرد ات فرراغ  الت ليرة غل مرالا العقىية اليقظة غفي ل  ضر رة نشر-2

  اإليج في في تحسيل الغير رات ال هنيرة  الح لرة  لفت أنظ ر النالب إلى أهغيتي   د ره

 ف لسع دة .  الشع ر النفسية

تأتيد ألض ء هيئة التدريس أةن ء لغىيل لىى أهغية اليقظرة العقىيرة فري لغىيرة الرتعىل،   -3

 تنغية  لي النالب فتحسيل التفر ءة ال اتيرة ،  التردريب لىرى تيفيرة غ اجيرة الضرر ن 

 ت اجييل.األت ديغية  الغشتالت التي  

انهتغرر ل ف ألنشررنة الغعرفيررة  النفسررية الترري تسرر هل فرري تنغيررة اليقظررة العقىيررة دامررا  -4

 الج غعة  م رجي  .

لردى  العقىيرة اليقظرة لتنغيرة غمتىفة غداما لىى تعتغد تدريفية  إرش دية فراغ  تصغيل  -5

 مفرض  ،يج فيرة لردييل اإل الشمصرية مصر ئ  تنغيرة أجرا غرلالغعر أيل فصرريً  

 الغمتىفة. النفسية نراف تانض

 دراسات مقترحة:

لردى  الغدرترة الحير ة  ضر ن مفض في العقىية اليقظة لىى أ ئل  تدريفي فرن غ  فع لية -1

 الغراهقيل الغتف فيل.

نرالب الج غعرة  لردى األتر ديغي ف لنجر ح تغنفئر ت األت ديغي  الصغ د العقىية اليقظة -2

 الغتف فيل .
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 نغن  تحسيل النفسي الضرن مفض في العقىية اليقظة  ئل لىىتدريفي أ فرن غ  فع لية -3

 نالب الج غعة الغتف فيل. لدى الحي ة 

 نالب الج غعة الغتف فيل. لدىالعقىية  لالأتي  فأس ليب التعىل  التفتير   اليقظة -4

لدى الغعر أيل  انتتئ فية األلراض مفضل العقىية اليقظة لتنغية  إرش د فرن غ فع لية  -5

  .فصريً 

     انحتي ج ت غل أمرى فئ ت لدى العقىية اليقظة ح ا الدارس ت إجراء غزيد غل -6

 .الم صة
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 الق هرة: غتتفة األنجى  الغصرية.،(. غقي س الصغ د النفسي2015سرغينى ، إيغ ل غصنفى.)-

 ،ة العقىية لدى نالب تىية الترفية(. الغر نة النفسية  لالأتي  ف ليقظ2017).سن ر ، ه لة مير -

 .335 -287 (، 1)،50دراسة تنفؤية، غجىة اإلرش د النفسي ، ج غعة ليل شغس، 
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(. اليقظة العقىية تغترير غعدا لىعالأة فيل القى  انجتغ لى  جرر دة 2017ش هيل،هي ل ص فر.)  -

 .562 – 507( ، 4)، 27 ،الحي ة الغدرتة لدى الغراهقيل الغتف فيل،غجىة دراس ت نفسية

دى (. ف لىيررة الرر ات  لالأتيرر  فررفعض الغتريرررات الدافعيررة لرر 2000الشعرا  ، لالء غحغ د.)  -

 .325 – 286، 44نىفة الغرحىة الة ن ية ،غجىة تىية الترفية، ج غعة الغنص رة، 
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الترفية ف لد ادغي، غجىة الفحررث العىغرري ، تىيررة الفنرر ت لررآلداب  العىرر ل  الترفيررة، ج غعررة لرريل 

 .24- 1، 19شغس، 

اليقظة العقىية لدى الغع أيل فصريً  في ض ء فعض الغتريرررات .(2019).صفحي، غحغد يحيي  -

الديغ جرافية ، غجىة ج غعة الغىل م لد لىعى ل الترف ية، تىية الترفية، غرتررز الفحرر ث الترف يررة، 

30، (2 ، )108- 130. 
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ج غعررة ،  الح ا لدى لينة غل أغي ت األنف ا     انحتي ج ت الم صررة. غجىررة اإلرشرر د النفسرري

 .332 -273 ،(36)، ليل شغس

   الغصرية.(.لىل نفس الشمصية، الق هرة، غتتفة اننجى2016لفد الم ل ، أحغد غحغد.)-

(.الصغ د النفسي غدما لغ اجيررة الضررر ن األت ديغيررة لرردى 2012لفد الرازق، غحغد غصنفى.)-

–500، 32 ،لينة غل نالب الج غعة الغتف أيل لقىيً ، غجىة اإلرش د النفسرري، ج غعررة لرريل شررغس

579. 

العقىيررة  (. فع لية فرن غ  إرش ًد  غعرفٌي أ ئل لىي اليقظررة2019لفد الرازق، غحغد غصنفى.)-

فٌي مفض غشتالت التنظرريل اننفعرر لي  تحسرريل صرر رة الجسررل لرردى لينررة غررل نررالب الج غعررة 

 . 464 – 363، 62ج غعة س ه   ،  ،الغتف فيل،غجىة تىية الترفية

(. الصررغ د النفسرري لرردى نىفررة الج غعررة 2014لفد الفت ح، ف تل ف ر ق،  حىيل، شير  غسعد.)-

 –  90،  15 ات لدييل، غجىة تىية الترفية، ج غعة ف ر سعيد،  ل لالأته فتا غل الحتغة  ف لىية ا

134. 

(. اليقظررة العقىيررة  لالأتيرر  فرر لتنظيل اننفعرر لي األترر ديغي لرردى 2018لفدالحغيد، هفررة جرر فر.)-

 .396 – 325، 56نالب الج غعة، غجىة اإلرش د النفسي، ج غعة ليل شغس، 

ى  فع ليررة الرر ات األت ديغيررة الغدرتررة سرر الصررغ د النف.(2017لفرردالغنىب، السرريد الفضرر لي.)-

تغنفئ ت ف لنج ح األترر ديغى لرردى نىفررة الج غعررة، غجىررة الفحرر ث فرري غجرر نت الترفيررة الن ليررة، 

 . 242 - 202، 11ج غعة الغني  ، تىية الترفية الن لية، 

(.المص ئ  السيت غترية لغقيرر س الغر نررة اإليج فيررة لرردى الشررف ب 2010لةغ ل،غحغد سعد.)  -

 .573 -539(، 34،)2عي، غجىة تىية الترفية، ج غعة ليل شغس، غالج 



(. فرنرر غ  أرر ئل لىررى اسررتراتيجي ت التفتيررر الجرر نفي لتنغيررة 2011لصررف ر، إيغرر ل حسررنيل.)-

غي رات التفتيررر الت ليررد   ف لىيررة الرر ات لىن لفرر ت الغعىغرر ت شررعفة الفىسررفة  انجتغرر ع، غجىررة 

 .65 – 13(، 2)،177دراس ت في الغن ه   نرق التدريس، 

(.اليقظة العقىية  لالأتي  فدافعية اإلنج ز  أى  انحتف ر  الغعرردا 2020لىى،لال لفدالرحغل.)-

،  12التراتغى لن لف ت النف لة الغفترة ، غجىة دراس ت في النف لة  الترفيررة ، ج غعررة أسرري ن 

1-68 . 

لتحسرريل الصررغ د النفسرري   (.ف لىية فرن غ  إرش د  غعرفي تحىيىي2018لىري، حنر ل أحرغرد.)-

 لدى الغراهقيل الغع أيل فصريً ، رس لة دتت راه ، تىية اآلداب ، ج غعة أسي ن .

 ،(. التف ءة الشمصية  لالأتي  ف ليقظة ال هنية لدى نىفة الج غعررة2018أ سل، ح راء غحغد .)  -

 . 399 – 377،  57غجىة الفح ث الترف ية  النفسية ، الج غعة الغستنصرية، 

(.المصرر ئ  السرريت غترية لغقيرر س اليقظررة العقىيررة، غق رنررة فرريل 2018يل، غحغد حفشي.)سح  -

نظرية القي س التقىيدية  النغ    األح دية  الغتعددة لنظرية انستج فة لىغفردة، الغجىررة الغصرررية 

 . 76 – 17 (،99، )28لىدراس ت النفسية،

لعى ل  الري ضي ت لىى التعىل الداغ  ا(. ف لىية تدريب غعىغي 2017غحغ د، الفرح تي السيد.)  -

 مرائن التفتير في تنغية أدرات انستدنا  اليقظررة    TASCلىتفتير النشن في سي ق اجتغ لي  

، الغجىررة الد ليررة لىعىرر ل الترف يررة  TIMSSالعقىية  دافعية التعىل  الغست ي ت الغعرفية نمتي ر 

 .125 – 12 (،1)،4،التنغية الفشرية  النفسية، الغؤسسة العرفية لىفحث  النشر العىغي 

فع ليررة الرر ات الغدرتررة  غرردى   (.2010غحغ د، ه يدة حنفرري، الجغرر لي، ف زيررة لفررد القرر در.)  -

تأةيره  لىى ج دة الحي ة لدى نىفة الج غعة غل الغتف أيل  الغتعةريل دراسرريً ، غجىررة األت ديغيررة 

 .115 – 61 ،(1)، 1األغريتية العرفية لىعى ل  التتن ل جي ) أغ راف لل( 

(. أىرر  الغسررتقفا الغينررى  لالأترره 2018غميغر، هش ل غحغد ،  ال  ين ني، غحغررد غعيضررل. )  -

فف لىية ال ات األت ديغية  الدافع لإلنج ز األت ديغى لدى نررالب ج غعررة أل القرررى، غجىررة القررراءة 

 .39 – 15 ، 201 الغعرفة، ج غعة ليل شغس، 

اليقظررة العقىيررة لرردى نىفررة الج غعررة ،   .(2018ل غحغررد.)الالغعغ ر ، لىي حسيل ،ه د ، سرر   -

 . 247 – 229 ،(3، ) 25غجىة العى ل اننس نية،ج غعة ف فا ، 

(. التف ءة ال اتية األت ديغية لدى نىفة الغرحىة األس سررية فرري ترفيررة 2015غىحل، غحغد أغيل.)    -

 . 267 -235 ،(2، )164ر، هج غعة األز ،ل اء الغزار الشغ لي ف ألردل ، غجىة تىية الترفية

( . تعىررل رترر ب الميررا ، ترردريس السررع دة  الرف هيررة فرري الغرردارس، 2015) .غرر ريس، إيرر ل -

 ترجغة دا د سىيغ ل، الغغىتة العرفية السع دية، الري ض، غتتفة العفيت ل.

 (. اليقظررة العقىيررة  لالأتيرر  ف لسررع دة النفسررية لرردى نىفررة ج غعررة2017ال اليد ، لىي غحغد.)  -

 . 68- 41، 28الغىل م لد،غجىة ج غعة الغىل م لد لىعى ل الترف ية، 
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