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 ملشتخلص: ا

وجو نحو الحياة ومرونة األنا واليقظة مستوى التالكشؼ عف إلى  البحث ييدؼ 
لدى وبحث إمكانية التنبؤ بالتوجو نحو الحياة مف متغيري مرونة األنا واليقظة العقمية  .العقمية

يقظة العقمية التي طالب الجامعة. وكذلؾ بحث الفروؽ في التوجو نحو الحياة ومرونة األنا وال
( مف طالب الجامعة بمدينة 304قواميا ) (. وذلؾ لدى عينة، التخصص: )النوعتعزى لمتغيري

الرياض.  طّبؽ عمييـ مقياس التوجو نحو الحياة ومرونة األنا واليقظة العقمية، وذلؾ بعد 
 التحقؽ مف ثبات وصدؽ كؿ منيا.

أف طػالب الجامعػة بعينػة البحػث لػدييـ بوجػو التاليػة: نتػاج  ال وقد توصؿ البحث إلػى  
يمكػف التنبػػؤ  وأنػػو .الحيػاة ومرونػة األنػػا واليقظػة العقميػةعػاـ مسػتوى مرتفػػ  مػف التوجػو نحػػو 

توجػػد فػػروؽ ذات داللػػػة . ال بالتوجػػو نحػػو الحيػػاة مػػف متغيػػري مرونػػة األنػػا واليقظػػة العقميػػة
واليقظػػػة العقميػػػة( تعػػػزى لمتغيػػػري: )النػػػوع،  إحصػػػاجية فػػػي كػػػؿ مػػػف: )التوجػػػو نحػػػو الحيػػػاة،

ية فػي مرونػة األنػا تعػزى لمتغيػر: إحصػاجتوجػد فػروؽ ذات داللػة  ال ( لدى الطالب. التخصص
( فػػي حػػيف أف مرونػػة األنػػا لػػدى ذوي التخصػػص )الصػػحي( أعمػػى بداللػػة إحصػػاجية مػػف )النػػوع

وتمػت مناقشػة نظيره لػدى كػؿ مػف ذوي التخصصػيف )اننسػاني والعممػي( مػف طػالب الجامعػة. 
مػاعي لعينػة البحػث، النتاج  وتفسيرىا فػي وػون نتػاج  األبحػاث السػابقة وانطػار الثقػافي االجت

   واختتمت الباحثة بمجموعة مف التوصيات المقترحة.

 طالب الجامعة.، مرونة األنا، اليقظة العقميةالتوجو نحو الحياة، الكممات المفتاحية: 
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Life Orientation its relationship to Ego Resiliency and Mindfulness to 

University Students 
 

Abstract:  

This research aims at detecting the levels of Life Orientation, Ego 

Resiliency and Mindfulness. It also investigates the possibility of predicting 

Life Orientation in relation to the other two variables of Ego Resiliency and 

Mindfulness in University Students. Furthermore, the research examines the 

variations in Life Orientation, Ego Resiliency and Mindfulness associated with 

the following variables: Gender, Academic Specialization. These variations 

will be investigated in a sample of 403 university students from the city of 

Riyadh. The scales of Life Orientations, Ego Resiliency and Mindfulness were 

checked for validity and reliability prior to their application in this research. 

The research reached the following conclusions: the university student 

in the study sample achieved a high level of Life Orientation, Ego Resiliency 

and Mindfulness in general. It was possible to predict the level of Life 

Orientation from the two other variables of Ego Resiliency and Mindfulness. In 

addition, there were no significant statistical variations in both Life Orientation 

and Mindfulness caused by the following two variables: Gender, Academic 

Specialization. There were also no significant statistical variations in the 

flexibility of the Ego caused by the Gender variable, whereas the flexibility of 

the Ego in medical students were statistically higher than that in their peers 

from the Humanities and Sciences. The results were discussed and interpreted 

considering previous research results and in relation to the social and cultural 

backgrounds of the research sample. The research concluded with several 

suggested recommendations.    

 Key words: Life Orientation, Ego Resiliency, Mindfulness, university 

students.  
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 البححمكدمة 

ألفرادىا،  تحقيؽ الصحة النفسيةقدمة مف أولويات اىتماـ الدوؿ والمجتمعات المتإف          
ألف ذلؾ يساىـ في رف  معدؿ السعادة لدييـ مف جية، ويزيد مف مستوى إنتاجيتيـ وعطاجيـ 

  مف جية ثانية. 
عمى رأس أولويات المممكة العربية السعودية، تأتي سعادة المواطنيف والمقيميف و       

نفسية واالجتماعية. وىنا تكمف أىمية رؤية وسعادتيـ ال تتـ دوف اكتماؿ صحتيـ البدنية وال
( في بنان مجتم  ينعـ أفراده بنمط حياة صحي ومحيط يتيح العيش في بيجة إيجابية 0040)

 (0000)رؤية المممكة العربية السعودية، وجاذبة. 
يعتبر ثمث المجتم  السعودي مف الشباب بحسب تقرير الييجة العامة لإلحصان عاـ و     
(؛ بينما بمغت 03-61%( مف الفجة العمرية )6182بمغت نسبة الذكور )(، فقد 0062)

 (0062)الييجة العامة لإلحصان،%(. وىذا يقابؿ المرحمة الثانوية والجامعية. 6183نسبة انناث )
وتعتبر المرحمة الجامعية مرحمة متميزة في حياة الطالب، ففييا تصاغ الخطط وتتفتح آفاؽ 

 المستقبؿ.
حالة تجعؿ مف الفرد يعيش  السري ،التكنولوجي  التقدـالحياة المتزايدة نتيجة ت متطمباو       

ة العمؿ والجيد لمتطم  مانيجابي محفزًا لمواص ويعتبر الجانب؛ مف الصراع انيجابي والسمبي
عتبر العامؿ الداف  تٌ التي بجديو ونظرتو التفاؤلية  وأفوؿ وذلؾ مف خالؿ سعيإلى مستقبؿ 

 (0061ية، خالؼ، بوزيدي، )حمايد. لذلؾ
كما يواجو كؿ فرد في الحياة اليومية الكثير مف الوغوطات والتي تختمؼ باختالؼ        

أنماط تفكيره، وىذه األنماط االستجابية تسمى أساليب التوجو نحو الحياة والتي تشمؿ التفاؤؿ 
؛ فالتفاؤؿ يشير إلى ميؿ الفرد نحو توق  حدوث األفوؿ واألح سف بينما يشير والتشاـؤ

يّعد و     (Fatima, Ambreen, Khan  & Fayyaz, 2019)التشاـؤ إلى توق  األسوأ أو األقؿ. 
أحد العوامؿ المتعمقة بتكيؼ الحياة لدى األفراد، وىو التوق  العاـ لمحصوؿ عمى نتاج   التفاؤؿ

  (Molinero, Zayas, Gonzalez & Guill, 2018)إيجابية في المستقبؿ. 
التوجو نحو الجوانب النفسية انيجابية كنتيجة لذلؾ ازداد عدد الميتميف بدراسة بعض و      

والسعادة والرفاه والصحة النفسية والمرونة النفسية واليقظة العقمية وجودة الحياة الحياة 
 ,Aghaei) وآخروف آقاويرى مقابؿ الجوانب النفسية السمبية كالقمؽ واالكتجاب. 
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Khayyamnekouei & Yousefy,2013) التوجو نحو الحياة مف أىـ مواوي  عمـ النفس  أف
 انيجابي وأحد المفاىيـ المتعمقة بالصحة النفسية، كما يحسف مف توازف الفرد ونوعية حياتو. 

التفاؤؿ وسيمة عتبر حيث يٌ  يؤثر التوجو نحو الحياة عمى نجاح الفرد في المستقبؿ،كما       
وذلؾ مف خالؿ االىتماـ بالعمميات التي  ،الصحة النفسية لتحقيؽ مستوى مرتف  مف ىامة

 ,Gundogdu). ، كما يساعد عمى مواجية صعوبات الحياةتكمف وران التنظيـ الذاتي لمسموؾ
2010)  

وىذا ما أكدتو نتاج  بعض الدراسات السابقة في ىذا المجاؿ والتي أسفرت عف وجود         
 المظاىر والمؤشرات الدالة عمى الصحة النفسية. فقدعالقة بيف التوجو نحو الحياة وبعض 

( مف الشباب الذكور 611أجريت لػ )التي  (Kruczek & Janicka,2019)دراسة  كشفت
( بإيرالندا، ارتباط التوجو نحو الحياة بالروا عف 02-61وانناث الذيف تتراوح أعمارىـ بيف )

فروؽ بيف الجنسيف في التوجو نحو الحياة  الحياة ارتباطًا إيجابيًا، كما توصمت إلى عدـ وجود
 ورواىـ عنيا.

التي  (Rathore, Kumar & Gautam,2015)توصمت دراسة راثور وآخروف  بينما      
التوجو نحو (، أف 11-40( مف األطبان المذيف تتراوح أعمارىـ بيف )660أجريت عمى )

امة لمرفاىية ف المؤشرات اليويعتبراف م ،عمى الصحة النفسيةالحياة والروا عنيا يؤثراف 
 .  النفسية لدييـ

ىدفت إلى بحث العالقة  التي (Fatima et al,2019)فاطمة وزمالجيا  ظير مف دراسةكما      
( مف الباكستانييف البالغيف والمذيف تتراوح 20بيف التوجو نحو الحياة والصحة النفسية، لػ)

ة ارتباطًا ايجابيًا بالصحة النفسية والعقمية (. ارتباط التوجو نحو الحيا10-61أعمارىـ بيف )
 وسمبيًا بالقمؽ واالكتجاب، كما أف األفراد ذوو التفاؤؿ العالي يكوف احتراميـ لذاتيـ عاٍؿ. 

( مف طمبة الجامعة و 20( في دراستو التي أجريت عمى )0062العقاد ) وجد كذلؾ       
انقباؿ عمى الحياة كانا مف أبرز مظاىر ( مف المسنيف. أف الشعور باألمف النفسي يميو 10)

التوجو انيجابي نحو الحياة وأكثرىا شيوعًا لدى الشباب. بينما كشفت دراسة العكيمي والنواب 
ة، عف وجود عالقة ارتباطية ( مف طالب المرحمة الثانوي461( والتي أجريت عمى )0062)

  دالة بيف التوجو نحو الحياة واليقظة العقمية.
بكؿ  حياتوأحد المتغيرات اليامة والداعمة لمفرد في توجيو نحو مرونة األنا عتبر وت      

، بما تحويو مف قدرات فاعمية واحساس لمعنى الحياة وقيمتيا م  النظر إلييا بكؿ أمؿ وتفاؤؿ
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عادة التوازف والتكيؼ المرف م  المطالب  عمى التكيؼ ومواجية وغوط الحياة والمصاجب وا 
 . (0062ت الواغطة. )شريؼ،المتغيرة لمخبرا

كما تعتبر مف الظواىر النفسية التي ينت  عنيا آثار إيجابية لمفرد م  وجود عوامؿ تعيؽ      
تعكس الفروؽ بيف األفراد في و التكيؼ أو النمو التي يمكف أف يمر بيا خالؿ مراحؿ حياتو، 

بية فال تؤثر فيو الظروؼ االستجابة لعوامؿ التيديد والتوتر، فمنيـ مف تكوف استجابتو إيجا
. كما أف األشخاص (Onwukwe, 2010)ومنيـ مف تكوف استجابتو سمبية فيتأثر فييا. 

األكثر مرونة لدييـ قدرة عمى التسامح وتحمؿ األلـ ومواجية أحداث الحياة الواغطة. 
(Kashdan & Rottenberg, 2010) 

عالـ لكونيا إطارًا يكشؼ عف ( أف مرونة األنا واوحة الم0064الشّماط ) وأشار      
شخصية األفراد وطبيعة مياراتيـ واتجاىاتيـ وقدراتيـ، كما تساعد الشباب عمى مواجية 

كشؼ في دراستو التي اجراىا  فقدتحديات الحياة واألحداث الواغطة وخاصًة الصادمة منيا. 
، وعدـ وجود ارتفاع مستوى مرونة األنا لدييـ عف( مف طمبة المرحمة الثانوية 426عمى )

 فروؽ في مرونة األنا تعزى لمجنس أو الصؼ الدراسي.
ارتفاع  ( مف طمبة جامعة تكريت،300عمى ) بحثومف  (0061)كذلؾ وجد العزاوي          
إلى عدـ وجود فروؽ في الصمود  كما توصؿ ،ود النفسي والتوجو نحو الحياة لدييـالصم

كما توصمت الشريؼ لجنس والتخصص. النفسي والتوجو نحو الحياة تعزى لمتغيري ا
( في بحثيا عمى طمبة الجامعة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصاجية بيف الصمود 0062)

النفسي والتوجو نحو الحياة، وعدـ وجود فروؽ في الصمود النفسي والتوجو نحو الحياة تعزى 
 لمتغيري الجنس والمستوى الدراسي.

( التي أجراىا عمى المرشديف الطالبييف 0062رويمي )المف جية أخرى فقد كشفت دراسة     
بمنطقة الجوؼ، عف وجود عالقة ذات داللة إحصاجية بيف مرونة األنا واليقظة العقمية، كما 

ظير  كما .متوسطة مف مرونة األنا واليقظة العقمية البحث درجةامتالؾ عينة لى توصمت إ
مف طمبة كمية التربية بجامعة جنوب ( 004( التي أجريت عمى )0061إسماعيؿ ) مف دراسة

وجود مستويات منخفوة مف المرونة النفسية ومستويات أعمى مف المتوسط في  الوادي بقنا،
وكي  بديجوفوتوصمت  المتغيريف.جود عالقة ذات داللة إحصاجية بيف و و اليقظة العقمية. 

(Pidgeon & Keye,2014) ( طالبًا جامعي636في بحثيما الذي أجري عمى ) ،وجود عالقة ًا
كما توصال إلى أف المرونة النفسية إيجابية ذات داللة إحصاجية بيف المرونة واليقظة العقمية، 
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 & Pidgeon)وباكيت  بديجوفبينما توصؿ واليقظة العقمية يتنبأف بالرفاىية النفسية. 
Pickett,2017) ( مف طمبة الجامعة، إلى وجود ار 600في دراستيما التي أجريت عمى ) تباط

إيجابي بيف اليقظة العقمية والمرونة النفسية، كما يمكف التنبؤ بالمرونة النفسية مف اليقظة 
 العقمية.

بعمـ النفس انيجابي، كما يمكف اعتبارىا منبجًا قويًا بمخرجات اليقظة العقمية ترتبط و       
الوغوط النفسية.  الصحة النفسية، وليا تأثيرًا ظاىرًا في آدان الفرد وتوافقو وحاجزًا ود

  (0062)الرويمي،
اىتماـ مستداـ ووعي بالخبرات  ف اليقظة العقمية ىيبأ (Ford,2019)فورد ويرى        

عتبر تجارب الفرد مكونًا ىامًا ليا، كما ترتبط ايجابيًا وت الداخمية والخارجية عند حدوثيا.
والتفاؤؿ وتحقيؽ الذات بمستويات عالية ببعض متغيرات الصحة النفسية كالرفاه النفسي 

 وسمبيًا بالقمؽ واالكتجاب. 
( عمى عينة مف طمبة المرحمة الثانوية، 0061فقد كشفت دراسة قامت بيا )السيد،        

عف وجود مستوى متوسط مف اليقظة العقمية والروا عف الحياة، وعدـ وجود فروؽ بيف 
 بالتنبؤ بالروا عف الحياة. أسيمت اليقظة العقمية  كماالجنسيف في اليقظة العقمية، 

( مف طمبة جامعة 311( في بحثو الذي اجراه عمى )0061بينما توصؿ الخمايسة )     
مؤتة، إلى أف مستوى اليقظة العقمية كاف مرتفعًا وتوجد عالقة بيف متغيري الدراسة م  عدـ 

ي بحثيا ( ف0061) دعبد الحميتوصمت كما  وجود فروؽ بيف الجنسيف في اليقظة العقمية.
تمتعيـ بمستوى عاٍؿ مف اليقظة العقمية وعدـ وجود الذي اجرتو عمى طمبة الجامعة إلى 

 فروؽ بيف الجنسيف.
اسة الوليدي ومف الدراسات التي بحثت في عالقة اليقظة العقمية بالسعادة النفسية، در       

إيجابية بيف  ( مف طالب الجامعة، وتوصؿ إلى وجود عالقة011اجراىا عمى ) ( التي0061)
اليقظة العقمية والسعادة النفسية، وقد كاف مستوى اليقظة العقمية لدى عينة البحث متوسطًا 

بينما توصمت دراسة   كما توجد فروؽ بيف الجنسيف في اليقظة العقمية لصالح انناث.
 ( التي أجريت عمى طمبة الجامعة إلى تمت  العينة بمستوى عاٍؿ مف اليقظة0061المعموري )

 العقمية وعدـ وجود فروؽ فييا تعزى لمتغيري الجنس والتخصص.
ونظرًا ألىمية المرحمة الجامعية في حياة األفراد والتي تعتبر مف أىـ المراحؿ في تحديد      

لتوجو حياتيـ وتوجياتيـ المستقبمية وتعينيـ عمى مواجية الوغوط. وتتطمب قدرًا عاليًا مف ا
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لذا جانت الدراسة لمتعرؼ عمى القدرة التنبؤية ، ليقظة العقميةاة ومرونة األنا وانحو الحي
لمتوجو نحو الحياة مف مرونة األنا واليقظة العقمية حسب النوع والتخصص األكاديمي، 
ولمتعرؼ عمى الفروؽ في ىذه المتغيرات بيف طمبة الجامعة باختالؼ نوعيـ وتخصصيـ 

 األكاديمي.  
 البحح مشللة

 في األسجمة التالية: البحثتتحدد مشكمة تقدـ،  بنان عمى ما 
 ما مستوى التوجو نحو الحياة لدى طالب الجامعة؟ .6

 ما مستوى مرونة األنا لدى طالب الجامعة؟ .0

 ما مستوى اليقظة العقمية لدى طالب الجامعة؟ .4

 ىؿ يمكف التنبؤ بالتوجو نحو الحياة مف مرونة األنا واليقظة العقمية لدى طالب الجامعة؟ .3

لدى طالب الجامعة تعزى  روؽ ذات داللة إحصاجية في التوجو نحو الحياةىؿ توجد ف .1
 (؟، التخصص: )النوعلمتغيري

: تعزى لمتغيريىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصاجية في مرونة األنا لدى طالب الجامعة  .1
 (؟التخصص )النوع،

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصاجية في اليقظة العقمية لدى طالب الجامعة تعزى  .1
 (؟، التخصص: )النوعلمتغيري

 أيداف البحح

 ييدؼ البحث إلى:     
 التعرؼ عمى مستوى التوجو نحو الحياة لدى طالب الجامعة. .6

 مستوى مرونة األنا لدى طالب الجامعة.التعرؼ عمى  .0

 مستوى اليقظة العقمية لدى طالب الجامعة.التعرؼ عمى  .4

 ة العقمية لدى طالب الجامعة.التنبؤ بالتوجو نحو الحياة مف مرونة األنا واليقظ .3

 بيف طالب الجامعة وفقًا الختالؼ:الفروؽ في التوجو نحو الحياة  عف الكشؼ  .1
 .، التخصص()النوع

 : )النوع،بيف طالب الجامعة وفقًا الختالؼالفروؽ في مرونة األنا  عف الكشؼ .1
 .التخصص(
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 : )النوع،الؼبيف طالب الجامعة وفقًا الختفي اليقظة العقمية  الفروؽ عف الكشؼ .1
 .التخصص(

 أينّة البحح

 استمد البحث أىميتو مف االعتبارات التالية:       
تناولت التوجو نحو الحياة  التي-الباحثةحدود عمـ  في-األولىُتعّد ىذه الدراسة  .1

 وعالقتو بمرونة األنا واليقظة العقمية لدى طمبة الجامعة في البيجة العربية.
ليا البحث، والتي تعتبر مف موووعات عمـ النفس أىمية المتغيرات التي تناو  .2

انيجابي وىـ: التوجو نحو الحياة ومرونة األنا واليقظة العقمية، باعتبارىـ مف 
 المتغيرات التي ليا تأثير إيجابي في حياة األفراد وتوجييـ.

، إذ تعّد مف وىي المرحمة الجامعية ،أىمية المرحمة العمرية موو  اىتماـ الدراسة .3
ؿ النمو الحرجة بيف المراىقة المتأخرة والرشد، حيث يعاني الشباب مف تغيرات مراح

كبيرة عمى كافة الجوانب االجتماعية واالقتصادية واألكاديمية، ينت  عنيا العديد مف 
 الوغوط والتحديات، مما يؤثر عمى توجييـ نحو حياتيـ.

توصيات ومقترحات كما أنو مف المأموؿ أف تخرج ىذه الدراسة في وون نتاججيا ب .4
الوقاجية برام  وتطوير البإعداد  المختصيف والعامميف في المياديف النفسيةتساعد 

تنمية مرونة األنا واليقظة العقمية لتحسيف التوجو نحو ب والعالجية، م  االىتماـ
 الحياة لدى الشباب. 

 اإلجرائّةَتعرِفاتٌ البحح مصطلحات 

  Life Orientation: التُجٌ حنُ احلّاة
"النظرة : التوجو نحو الحياة بأنو( (Scheier & Carver,1985شاير وكارفرعّرؼ       

انيجابية وانقباؿ عمى الحياة واالعتقاد بإمكانية تحقيؽ الرغبات في المستقبؿ، بانوافة إلى 
االعتقاد باحتماؿ حدوث الخير أو الجانب الجيد مف األشيان بداًل مف حدوث الشر أو الجانب 

  (112: 0000سين". )في األنصاري،ال
الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا  بأنو: وتعّرؼ الباحثة التوجو نحو الحياة إجراجًيا    

 المستجيب عمى المقياس المستخدـ في ىذا البحث.
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   Ego Resiliency:مرَنة األنا
اننساف فييا  ىي قدرة األفراد عمى مواجية وغوط الحياة وتحدياتيا الصعبة، وأف يحيا    

، الخطيب(حياة كريمة، م  المقدرة عمى التفاعؿ بشكؿ اجتماعي م  اآلخريف والصفح واألمؿ. 
0001 ) 
الدرجػة الكميػة التػي يحصػؿ عمييػا المسػتجيب وتعّرؼ الباحثػة مرونػة األنػا إجراجيػًا بأنيػا:  

 عمى المقياس المستخدـ في ىذا البحث. 
  Mindfulness: الّكظة العكلّة 

"الوعي الناشئ عف : اليقظة العقمية بأنياKabat-Zinn,2003) ) عّرؼ كابات زيف      
توجيو االنتباه لمخبرة التي تحدث في المحظة الحالية، وتقبميا دوف اصدار احكاـ تقييميو 

  (31: 0061عمييا". )في الوليدي،
يحصؿ عمييا المستجيب  الدرجة الكمية التي: ابأني وتعرؼ الباحثة اليقظة العقمية إجراجًيا    

  . لمستخدـ في ىذا البحثعمى المقياس ا
 البحححدَد 

 عمى يمي: البحث  تقتصر حدود     
 الحدود الموووعية: يتحدد باألدوات المستخدمة لمقياس، وبالمتغيرات موو  الدراسة. 

 بمدينة الرياض. بالجامعات السعودية يتحدد مكانًيا الحدود المكانية )الجغرافية(: 
 (. 0000يتحدد زمانًيا بفترة التطبيؽ الواقعة في النصؼ األوؿ مف عاـ )الحدود الزمانية: 

 . الحدود البشرية: طالب الجامعات السعودية الذكور وانناث
 البححمهًج 

االرتباطي، لتحقيؽ أىداؼ البحث وانجابة عف  عمى المني  الوصفي اعتمدت الباحثة     
 تساؤالتو.
 بححال عّهةدلتنع َ

الكميػات  مػف تكوف مجتمػ  البحػث مػف جميػ  طػالب وطالبػات الجامعػات بمدينػة الريػاض 
مػف طالبػات وطػالب الجامعػة ( 304مػف ) الدراسػةتكونت عينة ، و الصحية والعممية واننسانية

انمػػاـ ، فعبػػد الػػرحماألميػػرة نػػورة بنػػت ) جامعػػات بمدينػػة الريػػاض وىمػا: (1)ا مػػف تػـ اختيارىػػ
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 022مػػنيـ )، (العربيػػة المفتوحػػة، األميػػر سػػمطاف، الممػػؾ سػػعود، سػػالميةمحمػػد بػػف سػػعود ان
 .  طالب( 603طالبة، 

   البحح تاَدأ

  :التُجٌ حنُ احلّاة( مكّاض 1)

والذي يتكوف مف ( (Scheier & Carver,1985كاًل مف شاير وكارفر أعدَّ ىذا المقياس
( 3رات تشير إلى التشاؤـ َو )( عبا3( عبارات تشير إلى التفاؤؿ َو)3( عبارة بواق  )60)

وتتـ انجابة عميو بتدرج عبارات تـ ووعيا نخفان اليدؼ مف المقياس وال يتـ تصحيحيا، 
 خماسي.
( بتقنيف المقياس عمى البيجة الكويتية وتطبيقو عمى عينة 0000وقد قاـ األنصاري ) 

ت المقياس بطريقة ( مف طالب الجامعة الذكور وانناث، وتـ التحقؽ مف ثبا6162قواميا )
عادة التطبيؽ حيث تراوحت ما بيف ) (. كما 21,0-0.16التجزجة النصفية ومعامالت ألفا وا 

تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس عف طريؽ حساب معامؿ ارتباطو ببعض متغيرات الشخصية 
وىي: التفاؤؿ والتشاؤـ والتفاؤؿ غير الواقعي واليأس وسمة القمؽ واالكتجاب، التي أسفرت 

(. ىذا بانوافة إلى 0.21إلى  0.11وجود ارتباطات موجبة عالية امتدت ما بيف )عف 
استخداـ أسموب التحميؿ العاممي في التحقؽ مف الصدؽ العاممي لممقياس الذي أسفر عف 

%( مف التبايف بيف عبارات 13.4وجود عامميف وىما: التفاؤؿ والتشاـؤ تفسر مجتمعة )
 تدرج خماسي: )أبدًا، نادرًا، متوسطًا، كثيًرا، داجمًا(.وتتـ انجابة عميو ب. المقياس

( مف طمبة الثانوية 461عمى دراسة أجريت عمى عينة قواميا )كما تـ تطبيؽ المقياس 
المميزيف بالعراؽ، وتـ التحقؽ مف صدؽ المقياس باستخداـ الصدؽ الظاىري وصدؽ الفقرات، 

ػ ( ومعامؿ ألفا ل132,0ختبار حيث بم  )أما ثبات المقياس فقد تـ حسابة بطريقة إعادة اال
 (0062(. )العكيمي و النواب، 111,0كرونباخ )

المقيػػاس عمػػى عينػػة البحػػث االسػػتطالعية المكونػػة مػػف  تطبيػػؽوفػػي البحػػث الحػػالي، تػػـ 
، التي تػـ اختيارىػا عشػواجًيا مػف عينػة البحػث األساسػية مف طالب الجامعة(وطالبة  طالًبا 20)

 عمى النحو التالي: التوجو نحو الحياة مقياس  وتـ حساب ثبات وصدؽ
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 التُجٌ حنُ احلّاةأَاًل: ثبات مكّاض 

 بطرِكتني ينا: التُجٌ حنُ احلّاة( مت حشاب ثبات عبارات مكّاض 1)

لممقيػػاس )بعػػدد عبػػارات المقيػػاس(،  Alpha-Cronbach)أ( حسػػاب معامػػؿ ألفػػا لػػػ كرونبػػاخ 
 ات مف الدرجة الكمية لممقياس. وفي كؿ مرة يتـ حذؼ درجات إحدى العبار 

 )ب( حساب معامالت االرتباط بيف درجات العبارة والدرجات الكمية لممقياس.
ًّا: صدق مكّاض    التُجٌ حنُ احلّاةثان

عػف طريػؽ حسػاب معامػؿ االرتبػاط  التوجػو نحػو الحيػاةتـ حساب صػدؽ عبػارات مقيػاس 
ذؼ درجػػة العبػػارة مػػف الدرجػػة الكميػػة بػػيف درجػػة العبػػارة والدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس فػػي حالػػة حػػ

لممقيػػاس باعتبػػار أف بقيػػة عبػػارات المقيػػاس محًكػػا لمعبػػارة. والجػػدوؿ التػػالي يووػػح معػػامالت 
 :التوجو نحو الحياةثبات وصدؽ عبارات مقياس 

 (: 1جذول )

 ( 09)ن =  انخوجً وحو انحَبةمؼبمالث ثببث وصذق ػببساث ممَبس 

 انؼببسة

  مؼبمم أنفب نـ كشووببخ

Alpha-

Cronbach 

مؼبمم اسحببط دسجت 

انؼببسة ببنذسجت انكهَت 

 نهممَبس )ثببث(

مؼبمم اسحببط دسجت انؼببسة ببنذسجت 

انكهَت نهممَبس ػىذ حزف دسجت 

 انؼببسة )صذق(

1 90796 9060** 9055** 

2 90712 9067** 9052** 

3 906.7 9076** 9064** 

4 90752 903.** 9027** 

5 90721 9063** 904.** 

6 90752 9059** 9031** 

7 90722 9061** 9059** 

. 90734 9050** 9041** 

 90752 انؼبو انكهٌ نهممَبس = Alpha-Cronbachمؼبمم 

 Spearman-Brown  =907.6مؼبمم انثببث بطشٍمت انخجزئت انىصفَت نـ 

 (9091** دال إحصبئًَب ػىذ مسخوى )

 ما يمي: السابؽجدوؿ اليتوح مف 
 عنػػد حػػذؼ كػػؿ عبػػارة مػػف عباراتػػو أقػػؿ مػػف أو  التوجػػو نحػػو الحيػػاةمعامػػؿ ألفػػا لمقيػػاس  أف

يسػػاوي معامػػؿ ألفػػا العػػاـ لممقيػػاس فػػي حالػػة وجػػود جميػػ  العبػػارات، أي أف غيػػاب العبػػارة 
يػػؤدي إلػػى انخفػػاض معامػػؿ الثبػػات الكمػػي لممقيػػاس، وأف وجودىػػا يػػؤدي إلػػى ارتفػػاع ىػػذا 
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يػ  العبػارات ثابتػة، نظػرًا ألف كػؿ عبػارة مػف عباراتػو تسػػيـ المعامػؿ، وىػذا يشػير إلػى أف جم
 بدرجة معقولة في الثبات الكمي لممقياس.

  أف جمي  معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مػف العبػارات والدرجػة الكميػة لممقيػاس )فػي
( 0.06حالة وجود درجة العبارة فػي الدرجػة الكميػة لممقيػاس( دالػة إحصػاجًيا عنػد مسػتوى )

 .التوجو نحو الحياةا يدؿ عمى االتساؽ الداخمي وثبات جمي  عبارات مقياس لمقياس مم

  أف جمي  معامالت االرتباط بيف درجػة كػؿ عبػارة والدرجػة الكميػة لممقيػاس )فػي حالػة حػذؼ
( ممػػا يػػدؿ 0.06درجػػة العبػػارة مػػف الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس( دالػػة إحصػػاجًيا عنػػد مسػػتوى )

 .التوجو نحو الحياةاس عمى صدؽ جمي  عبارات مقي

 الثبػػػػػػات الكمػػػػػػي بطريقتػػػػػػي ف معػػػػػػامالتأ Alpha-Cronbach التجزجػػػػػػة النصػػػػػػفية لػػػػػػػ ،
Spearman-Brown  التوجو نحو الحياة الثبات الكمي لمقياسمرتفعاف مما يدؿ عمى. 

صػالحيتو ، و التوجػو نحػو الحيػاةمقياس مف انجرانات السابقة تأكد لمباحثة ثبات وصدؽ 
إلػى  المقيػاسلدى طالب الجامعة. حيػث تشػير الدرجػة العاليػة عمػى  و الحياةالتوجو نحلقياس 
لػدى الطالػب )أو الطالبػة(، أمػا الدرجػة المنخفوػة عميػو فتشػير إلػى  التوجو نحو الحياةارتفاع 

، وأقصػى درجػة يمكػف أف يحصػؿ عمييػا الطالػب عمػى جميػ  لديػو التوجو نحػو الحيػاةانخفاض 
( فيي أقػؿ درجػة يمكػف أف يحصػؿ 1( درجة، أما )03ىي ) ياةالتوجو نحو الحعبارات مقياس 

 عمييا.
  :( مكّاض مرَنة األنا0)

، والذي ((Al Naser & Sandman, 2000الناصر وساندماف  أعدَّ ىذا المقياس       
( عبارة 63مف ) تقييـ عوامؿ المرونة الشخصية لدى الشباب. ويتكوف المقياس الى ييدؼ

وىي: االستبصار، االستقالؿ، انبداع، روح الدعابة، المبادأة،  موزعة عمى سبعة عوامؿ
تتـ انجابة عميو بتدرج ثالثي ىو: )داجمًا، العالقات، القيـ الروحية الموجية )األخالؽ(. 

  أحيانًا، أبدًا(.
 0001وتطبيقو عاـ  0001وقد قاـ الخطيب بترجمة المقياس إلى المغة العربية عاـ        

( مف طالب الجامعة الذكور وانناث بفمسطيف، وتـ التحقؽ مف ثبات 461ميا )عمى عينة قوا
كرونباخ حيث بم  لػ (، ومعامؿ ألفا 114,0المقياس بطريقة التجزجة النصفية حيث بم  )

(. كما تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس عف طريؽ صدؽ المحكميف وحساب صدؽ 111,0)
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ت االرتباط لجمي  بنود المقياس دالة إحصاجيًا االتساؽ الداخمي الذي تبيف أف جمي  معامال
 (0001. )الخطيب،(01,0 – 06,0م  الدرجة الكمية ليا عند مستوى داللة )

( مف أعوان ىيجة 10عمى دراسة أجريت عمى عينة قواميا )كما تـ تطبيؽ المقياس    
ؽ الظاىري، التدريس بجامعة البصرة بالعراؽ، وتـ التحقؽ مف صدؽ المقياس باستخداـ الصد
(. )عمي 10,0أما ثبات المقياس فقد تـ حسابة بطريقة التجزجة النصفية حيث بم  )

براىيـ،و   (0062ا 
المقيػػاس عمػػى عينػػة البحػػث االسػػتطالعية المكونػػة مػػف  تطبيػػؽوفػػي البحػػث الحػػالي، تػػـ 

مف طالب الجامعة(، وتـ حساب ثبات وصدؽ المقيػاس، فكانػت النتػاج  كمػا وطالبة  طالًبا 20)
 الجدوؿ اآلتي: ب

 (: 2جذول )

 ( 09مؼبمالث ثببث وصذق ػببساث ممَبس مشووت األوب )ن = 

 انؼببسة

 مؼبمم أنفب نـ كشووببخ 

Alpha-

Cronbach 

مؼبمم اسحببط دسجت 

انؼببسة ببنذسجت انكهَت 

 نهممَبس )ثببث(

مؼبمم اسحببط دسجت انؼببسة ببنذسجت 

انكهَت نهممَبس ػىذ حزف دسجت 

 انؼببسة )صذق(

1 90.2. 9045** 9037** 

2 90.23 9055** 9046** 

3 90.14 9067** 9069** 

4 90.24 9055** 9044** 

5 90.22 9056** 9047** 

6 90.23 9056** 9046** 

7 90.32 9040** 9036** 

. 90.1. 9063** 9053** 

0 90.25 9051** 9044** 

19 90.33 903.** 9027** 

11 90.13 9060** 9069** 

12 90.15 9066** 9057** 

13 90.29 9069** 9053** 

14 90.29 9069** 9051** 

 90.33 انؼبو انكهٌ نهممَبس = Alpha-Cronbachمؼبمم 

 Spearman-Brown  =90.43مؼبمم انثببث بطشٍمت انخجزئت انىصفَت نـ 

 (9091** دال إحصبئًَب ػىذ مسخوى )

 يتوح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
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  أف معامػؿ ألفػػا لمقيػػاس مرونػػة األنػا عنػػد حػػذؼ كػػؿ عبػػارة مػف عباراتػػو أقػػؿ مػػف أو يسػػاوي
مؿ ألفا العاـ لممقياس فػي حالػة وجػود جميػ  العبػارات، أي أف غيػاب العبػارة يػؤدي إلػى معا

انخفاض معامؿ الثبات الكمي لممقيػاس، وأف وجودىػا يػؤدي إلػى ارتفػاع ىػذا المعامػؿ، وىػذا 
يشير إلى أف جمي  العبارات ثابتة، نظرًا ألف كؿ عبارة مف عباراتو تسيـ بدرجة معقولػة فػي 

 ممقياس.الثبات الكمي ل
  أف جمي  معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مػف العبػارات والدرجػة الكميػة لممقيػاس )فػي

( 0.06حالة وجود درجة العبارة فػي الدرجػة الكميػة لممقيػاس( دالػة إحصػاجًيا عنػد مسػتوى )
 مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمي وثبات جمي  عبارات مقياس مرونة األنا.

 باط بيف درجػة كػؿ عبػارة والدرجػة الكميػة لممقيػاس )فػي حالػة حػذؼ أف جمي  معامالت االرت
( ممػػا يػػدؿ 0.06درجػػة العبػػارة مػػف الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس( دالػػة إحصػػاجًيا عنػػد مسػػتوى )

 عمى صدؽ جمي  عبارات مقياس مرونة األنا.

 الثبػػػػػػات الكمػػػػػػي بطريقتػػػػػػي ف معػػػػػػامالتأ Alpha-Cronbach التجزجػػػػػػة النصػػػػػػفية لػػػػػػػ ،
Spearman-Brown  مرونة األنا الثبات الكمي لمقياسمرتفعاف مما يدؿ عمى. 

صػالحيتو لقيػاس مقياس مرونػة األنػا، و مف انجرانات السابقة تأكد لمباحثة ثبات وصدؽ 
مرونػة إلػى ارتفػاع  المقيػاسلدى طالب الجامعة. حيث تشػير الدرجػة العاليػة عمػى  مرونة األنا

المنخفوػة عميػو فتشػير إلػى انخفػاض مرونػة األنػا  لدى الطالب )أو الطالبة(، أما الدرجػةاألنا 
، وأقصى درجة يمكف أف يحصؿ عمييا الطالب عمى جمي  عبارات مقياس مرونة األنػا ىػي لديو
 ( فيي أقؿ درجة يمكف أف يحصؿ عمييا.63( درجة، أما )30)
  :الّكظة العكلّة( مكّاض 3)

 ىػػػذا وييػػػدؼ .(Erisman & Roemer,2011)أعػػػّد المقيػػػاس إيرسػػػماف وروميػػػر   
( عبػػارات 1) المقيػػاس ويتوػػمف اليقظػػة العقميػػة مػػف نػػوع التقريػػر الػػذاتي، قيػػاس الػػى المقيػػاس
 مقيػاس باسػتخداـ عنيػا مباشر، يجاب بشكؿ ذاتو عف مشاعره يقرر أف المستجيبتطمب مف 

، أوافػؽالػى حػد مػا،  ، أوافػؽال أوافػؽ بشػدة، ال أوافػؽمػف ) بػدًنا لالسػتجابة الخماسػي ليكػرت
 .   ) افؽ بشدةأو 

جران بعض      وفي البحث الحالي قامت الباحثة بترجمة المقياس إلى المغة العربية وا 
( مف المحكميف 1التعديالت عميو لموانمتو ثقافًيا م  البيجة السعودية. ثـ عروو عمى عدد )
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في مجاؿ عمـ النفس وذلؾ لمحكـ عمى صالحية المقياس لقياس اليقظة العقمية، م  األخذ 
 20عمى عينة البحث االستطالعية المكونة مف ) وتطبيقالمرجيات التي اتفقوا عمييا. وتـ ب

(، وتـ حساب ثبات وصدؽ المقياس، فكانت النتاج  كما الجامعةطالب  مفطالبة و  طالًبا
 : بالجدوؿ اآلتي

 :(3جذول )

 ( 09)ن =  انَمظت انؼمهَتػببساث ممَبس  وصذق مؼبمالث ثببث 

 انؼببسة

 أنفب نـ كشووببخ مؼبمم 

Alpha-

Cronbach 

مؼبمم اسحببط دسجت 

انؼببسة ببنذسجت انكهَت 

 نهممَبس )ثببث(

مؼبمم اسحببط دسجت انؼببسة ببنذسجت 

انكهَت نهممَبس ػىذ حزف دسجت 

 انؼببسة )صذق(

1 90705 9065** 9053** 

2 907.7 9079** 905.** 

3 907.6 9079** 9050** 

4 90.91 9062** 904.** 

5 90701 906.** 9055** 

6 907.1 9073** 9062** 

7 90.15 904.** 9032** 

. 907.. 9079** 9057** 

 90.15 انؼبو انكهٌ نهممَبس = Alpha-Cronbachمؼبمم 

 Spearman-Brown  =90.30مؼبمم انثببث بطشٍمت انخجزئت انىصفَت نـ 

 (9091** دال إحصبئًَب ػىذ مسخوى )

 ما يمي: سابؽالجدوؿ اليتوح مف 
  عند حذؼ كؿ عبػارة مػف عباراتػو أقػؿ مػف أو يسػاوي اليقظة العقمية أف معامؿ ألفا لمقياس

معامؿ ألفا العاـ لممقياس فػي حالػة وجػود جميػ  العبػارات، أي أف غيػاب العبػارة يػؤدي إلػى 
انخفاض معامؿ الثبات الكمي لممقيػاس، وأف وجودىػا يػؤدي إلػى ارتفػاع ىػذا المعامػؿ، وىػذا 

نظرًا ألف كؿ عبارة مف عباراتو تسيـ بدرجة معقولػة فػي  ،ير إلى أف جمي  العبارات ثابتةيش
 الثبات الكمي لممقياس.

  أف جمي  معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة مػف العبػارات والدرجػة الكميػة لممقيػاس )فػي
( 0.06وى )حالة وجود درجة العبارة فػي الدرجػة الكميػة لممقيػاس( دالػة إحصػاجًيا عنػد مسػت

 .لمقياس اليقظة العقمية مما يدؿ عمى االتساؽ الداخمي وثبات جمي  عبارات مقياس
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  أف جمي  معامالت االرتباط بيف درجػة كػؿ عبػارة والدرجػة الكميػة لممقيػاس )فػي حالػة حػذؼ
( ممػػا يػػدؿ 0.06درجػػة العبػػارة مػػف الدرجػػة الكميػػة لممقيػػاس( دالػػة إحصػػاجًيا عنػػد مسػػتوى )

 .اليقظة العقميةبارات مقياس عمى صدؽ جمي  ع

 الثبػػػػػػات الكمػػػػػػي بطريقتػػػػػػي ف معػػػػػػامالتأ Alpha-Cronbach  التجزجػػػػػػة النصػػػػػػفية لػػػػػػػ ،
Spearman-Brown  اليقظة العقمية الثبات الكمي لمقياسمرتفعاف مما يدؿ عمى. 

صػػالحيتو و  ،اليقظػػة العقميػػةمقيػػاس مػػف انجػػرانات السػػابقة تأكػػد لمباحثػػة ثبػػات وصػػدؽ 
إلػػى  المقيػػاسحيػػث تشػػير الدرجػػة العاليػػة عمػػى  .طػػالب الجامعػػةلػػدى  لعقميػػةاليقظػػة القيػػاس 
، أمػػا الدرجػػة المنخفوػػة عميػػو فتشػػير إلػػى (الطالبػػةالطالػػب )أو لػػدى  اليقظػػة العقميػػةارتفػػاع 

عمى جمي  عبػارات  درجة يمكف أف يحصؿ عمييا الطالب ، وأقصىلديو اليقظة العقميةانخفاض 
 .عمييا حصؿي( فيي أقؿ درجة يمكف أف 1درجة، أما ) (30ىي ) اليقظة العقميةمقياس 

  األسالّب اإلحصائّة

، وانجابة البحث واتتـ استخداـ عدة أساليب إحصاجية لمتحقؽ مف ثبات وصدؽ أد
 ىي:و ، توعف أسجم

   معامؿ ألفا لػ كرونباخCronbach's Alpha Coefficient. 

  معامؿ االرتباط لػ بيرسوفPearson Correlation Coefficient. 

 براوف  / معامؿ الثبات بطريقة التجزجة النصفية لػ سبيرمافSpearman-Brown. 

  النسب المجوية.و  التكراراتالمتوسطات الحسابية و 

  تحميؿ االنحدار المتعددregression analysis  Multiple. 

  )اختبار )تT-test .لمعينتيف المستقمتيف 
  واحد  اتجاه فيتحميؿ التبايفOne-Way Analysis of Variance  متبوًعا باختبار أقؿ

 .LSD Least significant differenceفرؽ داؿ 
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 نتائج البحح

التوجو نحو تـ استخداـ األسموب التالي لتحديد مستوى االستجابة عمى عبارات مقياس 
آلتية عمى (، وىي األوزاف اقميالً ، كثيًرا، تماًما: )الثالثةلمبداجؿ  أوزاف، حيث تـ إعطان الحياة

درجات وذلؾ عف  (4)(، وتـ تحويؿ درجة كؿ مستجيب عمى المقياس إلى 6، 0، 4التوالي: )
، وبعد ذلؾ تـ تصنيؼ تمؾ انجابات إلى (1) وىيطريؽ القسمة عمى عدد عبارات المقياس 

 مستويات أو فجات متساوية في المدى مف خالؿ المعادلة التالية: ثالثة
 0.11=  4( ÷ 6-4عدد بداجؿ المقياس = )÷ وزف(  أقؿ-طوؿ الفجة = )أكبر وزف 

لنحصؿ عمى التصنيؼ المووح ، وبالمثؿ تـ اتباع نفس الطريقة في حالة مقياس مرونة األنا
 بالجدوؿ التالي:

 (: 4جذول )

 ٌ انخوجً وحو انحَبة ومشووت األوب  ممَبسخجببت وفك انخذسٍج انمسخخذو فٌ االس مذى

 األوب( مسخوى انخوجً وحو انحَبة أو )مشووت  تمذى االسخجبب االسخجببت

 مشحفغ 3إني  2033مه  )دائًمب(حمبًمب 

 مخوسط 2033مه أللم  1067مه  كثًَشا )أحَبوًب(

 مىخفض 1067مه أللم  1مه  (أبًذالهَالً )

لمبداجؿ الخمسة: )أوافؽ أما في حالة مقياس اليقظة العقمية فقد تـ إعطان خمسة أوزاف  
(، وبعد ذلؾ 6= أوافؽ بشدة، 0، ال أوافؽ = 4، أوافؽ إلى حد ما= 3، أوافؽ = 1بشدة = 

 تـ تصنيؼ تمؾ انجابات إلى خمسة مستويات متساوية في المدى مف خالؿ المعادلة التالية:
كما  0.10=  1( ÷ 6-1عدد بداجؿ االستبانة = )÷ وزف(  أقؿ-طوؿ الفجة = )أكبر وزف 

 بالجدوؿ التالي:
  (:5جذول )

 االسخجببت وفك انخذسٍج انمسخخذو فٌ ممَبس انَمظت انؼمهَت   مذى

 مذى االسخجببت االسخجببت
مسخوى انخوجً وحو انحَبة أو )مشووت 

 األوب( 

 مشحفغ جًذا 5إني  4029مه  أوافك بشذة

 مشحفغ 4029مه أللم    3049مه  أوافك

 مخوسط 3049 أللم مه   2069مه  أوافك إني حذ مب

 مىخفض 2069 أللم مه   10.9مه  كال أواف

 مىخفض جًذا 10.9 أللم مه   1مه  ال أوافك بشذة

 وفيما يمي نتاج  انجابة عف أسجمة الدراسة: 
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 الشؤال األَل: 

التوجو نحو الحياة لدى طالب ما مستوى لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ الذي ينص عمى: 
التوجو لعدد الطالب ذوي مستويات  مجويةالمتوسط الحسابي والنسبة الـ اتـ استخد الجامعة؟

 :يأتيالمختمفة، فكانت النتاج  كما نحو الحياة 
 (:6)جذول

      وانىسبت انمئوٍت نهمخوسطانخوجً وحو انحَبة ػهي ممَبس ت مخوسط دسجبث طالة انجبمؼ 

 (493)ن = 

 انمخوسط

انىسبت 

انمئوٍت 

 نهمخوسط

 انخوجً وحو انحَبةمسخوٍبث 

 مشحفغ

 3إني  2033مه 

 مخوسط

مه أللم  1067مه 

2033 

 مىخفض

مه أللم  1مه 

1067 

 انىسبت انؼذد انىسبت انؼذد انىسبت انؼذد

2037 70093% 241 500.9% 146 36023% 16 3007% 

 يتوح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
  مف  0.41قد بم  )طالب الجامعة لدى عينة البحث مف التوجو نحو الحياة أف متوسط

% مف الدرجة العظمى لممقياس، كما أف ىذا المتوسط 12.04سبة ىذا المتوسط ( ون4
التوجو  ( التي تقابؿ مستوى4إلى  0.44)الذي يمتد مف  تماًمايق  في مدى االستجابة 

لدييـ بوجو عاـ  بعينة البحث الجامعة(. مما يشير إلى أف طالب مرتف ) نحو الحياة
 .التوجو نحو الحياةمرتف  مف مستوى 

  لدييـ في  التوجو نحو الحياةوق  متوسط طالب الجامعة بعينة البحث أف أعمى نسبة مف
مف إجمالي عينة  (%12.10( حيث بمغت نسبتيـ )مرتف ) التوجو نحو الحياةمستوى 

. %(41.04( بنسبة قدرىا )متوسط) التوجو نحو الحياةمستوى البحث. تمييا نسبة ذوي 
( فقد جانت في المرتبة الثالثة بنسبة منخفض) الحياةالتوجو نحو أما نسبة ذوي مستوى 

 %( مف إجمالي عينة البحث.4.21قدرىا )
 ومف إجمالي نتاج  السؤاؿ األوؿ يتوح ما يمي:

 .التوجو نحو الحياةبعينة البحث لدييـ بوجو عاـ مستوى مرتف  مف  أف طالب الجامعة -
لػدييـ فػي  التوجػو نحػو الحيػاةوسػط أف أعمى نسبة مف طالب الجامعة بعينة البحث وقػ  مت -

تمييػػا نسػػبة ذوي  ،(%12.10)مرتفػػ ( حيػػث بمغػػت نسػػبتيـ ) التوجػػو نحػػو الحيػػاةمسػػتوى 
 %( مف إجمالي عينة البحث.41.04)متوسط( بنسبة قدرىا ) التوجو نحو الحياةمستوى 
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 الشؤال الجانْ: 

 دى طالب الجامعة؟ل ما مستوى مرونة األنالإلجابة عف السؤاؿ الثاني الذي ينص عمى: 
مرونة األنا لعدد الطالب ذوي مستويات  المتوسط الحسابي والنسبة المجويةـ اتـ استخد

 المختمفة، فكانت النتاج  كما يأتي:
 (:7جذول )

 (493وانىسبت انمئوٍت نهمخوسط )ن = مشووت األوب مخوسط دسجبث طالة انجبمؼت ػهي ممَبس  

 انمخوسط

انىسبت 

انمئوٍت 

 نهمخوسط

 مشووت األوبوٍبث مسخ

 مشحفغ

 3إني  2033مه 

 مخوسط

مه أللم  1067مه 

2033 

 مىخفض

 1067مه أللم  1مه 

 انىسبت انؼذد انىسبت انؼذد انىسبت انؼذد

2035 7.042% 22. 5605.% 160 41004% 6 1040% 

 يتوح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
  ( 4مف  0.41قد بم  )عة لدى عينة البحث مف طالب الجاممرونة األنا أف متوسط

% مف الدرجة العظمى لممقياس، كما أف ىذا المتوسط يق  11.30ونسبة ىذا المتوسط 
 مرونة األنا( التي تقابؿ مستوى 4إلى  0.44)الذي يمتد مف  داجًمافي مدى االستجابة 

لدييـ بوجو عاـ مستوى مرتف   بعينة البحث (. مما يشير إلى أف طالب الجامعة)مرتف 
 .رونة األناممف 

  لدييـ في  مرونة األناأف أعمى نسبة مف طالب الجامعة بعينة البحث وق  متوسط
( مف إجمالي عينة البحث. %11.11)مرتف ( حيث بمغت نسبتيـ ) مرونة األنامستوى 

%(. أما نسبة ذوي 36.23)متوسط( بنسبة قدرىا ) مرونة األناتمييا نسبة ذوي مستوى 
%( مف 6.32ض( فقد جانت في المرتبة الثالثة بنسبة قدرىا ))منخف مرونة األنامستوى 

 إجمالي عينة البحث.
 يتوح ما يمي: الثانيومف إجمالي نتاج  السؤاؿ 

 .مرونة األنابعينة البحث لدييـ بوجو عاـ مستوى مرتف  مف  جامعةال أف طالب -
دييـ فػي مسػتوى لػ مرونػة األنػاأف أعمى نسبة مف طالب الجامعة بعينة البحث وق  متوسط  -

مرونػػة تمييػػا نسػػبة ذوي مسػػتوى  ،(%11.11))مرتفػػ ( حيػػث بمغػػت نسػػبتيـ  مرونػػة األنػػا
 %( مف إجمالي عينة البحث.36.23)متوسط( بنسبة قدرىا ) األنا
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 الشؤال الجالح: 

لدى طالب  ما مستوى اليقظة العقميةلإلجابة عف السؤاؿ الثالث الذي ينص عمى: 
اليقظة لعدد الطالب ذوي مستويات  وسط الحسابي والنسبة المجويةالمتـ اتـ استخد الجامعة؟
 المختمفة، فكانت النتاج  كما يأتي:العقمية 

 (: .جذول )

 (493مخوسط دسجبث طالة انجبمؼت ػهي ممَبس انَمظت انؼمهَت وانىسبت انمئوٍت نهمخوسط )ن = 

 انمخوسط

انىسبت 

انمئوٍت 

 نهمخوسط

 مسخوٍبث انَمظت انؼمهَت

 مشحفغ جًذا

 5إني  4029مه 

 مشحفغ 

أللم مه  3049مه 

4029 

 مخوسط

مه أللم  2069مه 

3049 

 مىخفض 

أللم  10.9مه 

2069مه   

 مىخفض جَذا

مه أللم  1مه 

10.9 

 انىسبت انؼذد انىسبت انؼذد انىسبت انؼذد انىسبت انؼذد انىسبت انؼذد

3061 72022% 75 1.061% 1.2 45016% 121 39092% 23 5071% 2 9059% 

 يتوح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
  ( 1مف  4.16قد بم  ) لدى عينة البحث مف طالب الجامعةاليقظة العقمية أف متوسط

% مف الدرجة العظمى لممقياس، كما أف ىذا المتوسط يق  10.00ونسبة ىذا المتوسط 
ؿ مستوى ( التي تقاب3.00ألقؿ مف  4.30مف في مدى االستجابة داجًما )الذي يمتد 

بعينة البحث لدييـ بوجو عاـ  (. مما يشير إلى أف طالب الجامعة)مرتف  اليقظة العقمية
 .اليقظة العقميةمستوى مرتف  مف 

  لدييـ في  اليقظة العقميةأف أعمى نسبة مف طالب الجامعة بعينة البحث وق  متوسط
ي عينة ( مف إجمال%31.61)مرتف ( حيث بمغت نسبتيـ ) اليقظة العقميةمستوى 

ثـ  %(.40.00)متوسط( بنسبة قدرىا ) اليقظة العقميةالبحث. تمييا نسبة ذوي مستوى 
أما نسبة  %(. 61.16)مرتف  جًدا( بنسبة قدرىا ) اليقظة العقميةنسبة ذوي مستوى 

 األخيرة( فقد جانت في المرتبة ومنخفض جًدا )منخفض اليقظة العقميةذوي مستوى 
 مالي عينة البحث.%( مف إج1.06بنسبة قدرىا )

 ومف إجمالي نتاج  السؤاؿ الثالث يتوح ما يمي:
 .اليقظة العقميةبعينة البحث لدييـ بوجو عاـ مستوى مرتف  مف  معةطالب الجاأف  -
لػػدييـ فػػي  اليقظػػة العقميػػةأف أعمػػى نسػػبة مػػف طػػالب الجامعػػة بعينػػة البحػػث وقػػ  متوسػػط  -

تمييػػػا نسػػػبة ذوي  ،(%31.61يـ ))مرتفػػػ ( حيػػػث بمغػػػت نسػػػبت اليقظػػػة العقميػػػةمسػػػتوى 
 %( مف إجمالي عينة البحث.40.00)متوسط( بنسبة قدرىا ) اليقظة العقميةمستوى 
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 الشؤال الرابع: 

ىؿ يمكف التنبؤ بالتوجو نحو الحياة مف الذي ينص عمى:  الراب لإلجابة عف السؤاؿ 
  تـ استخداـ:متغيري مرونة األنا واليقظة العقمية لدى طالب الجامعة؟ 

  تحميػؿ االنحػدار المتعػددregression analysis Multiple  لمتنبػؤ بالتوجػو نحػو الحيػاة
 .مف متغيري مرونة األنا واليقظة العقمية لدى طالب الجامعة

حيث تبدأ طريقة تحميؿ االنحػدار المتعػدد المتػدرج بػإدراج المتغيػرات المسػتقمة فػي معادلػة 
وة األولػى يػتـ إدراج أقػوى المتغيػرات المسػتقمة تػأثيرًا االنحدار المتعدد "خطوة خطوة"، ففي الخط

عمى المتغير التاب  في معادلػة االنحػدار المتعػدد، ثػـ فػي الخطػوة الثانيػة يػتـ إدراج ثػاني أقػوى 
بانوػافة إلػى المتغيػر المسػتقؿ الػذي تػـ إدراجػو متغيػر التػاب  المتغيرات المستقمة تأثيرًا عمػى ال
ى تنتيػػي مػػف جميػػ  المتغيػػرات المسػػتقمة التػػي ليػػا تػػأثير داؿ فػػي الخطػػوة األولػػى، وىكػػذا حتػػ

  .إحصاجًيا عمى المتغير التاب
وقػد أسػفرت نتػػاج  تحميػؿ االنحػػدار المتعػدد المتػدرج عػػف إدراج متغيػر )مرونػػة األنػا( فػػي 
معادلػػة االنحػػدار المتعػػدد وذلػػؾ فػػي الخطػػوة األولػػى باعتبػػاره أقػػوى المتغيػػريف المسػػتقميف تػػأثيرًا 

( اليقظػة العقميػة) متغيػر(، وفى الخطوة الثانية تـ إدراج التوجو نحو الحياةمتغير التاب  )عمى ال
التوجػو نحػو تػأثيرًا عمػى المتغيريف المسػتقميف في معادلة االنحدار المتعدد باعتبارىا ثاني أقوى 

 :يميكما ىذا السؤاؿ نتاج  و  ،الحياة
 :(0جذول )

ببنخوجً وحو انحَبة مه مخغَشً ( ػىذ انخىبؤ انثبوَت)انخطوة وخبئج ححهَم حببٍه االوحذاس انمخؼذد  

 ( 493)ن =  مشووت األوب وانَمظت انؼمهَت نذى طالة انجبمؼت

 مصذس انخببٍه
مجموع 

 انمشبؼبث

دسجبث 

 انحشٍت

مخوسط 

 انمشبؼبث
 لَمت )ف(

مسخوى 

 انذالنت

مؼبمم 

Rانخحذٍذ 
2

 

 40.5 2 0079 انمىسوة إني االوحذاس

انمىحشف ػه االوحذاس  901.6 9091 .4506

 )انبوالٌ(
42047 499 9011 

 يتوح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
  عمػى لمتغيػري مرونػة األنػا واليقظػة العقميػة ( 0.06وجود تأثير داؿ إحصاجًيا )عند مستوى

 .  التوجو نحو الحياة لدى طالب الجامعة

 ( ممػػا يػػدؿ عمػػى أف 0.611)معامػػؿ التحديػػد أو مربػػ  معامػػؿ االرتبػػاط المتعػػدد يسػػاوى  أف
% مػػف التبػػايف فػػي درجػػات 61.1 افمجتمعػػيفسػػراف  متغيػػري مرونػػة األنػػا واليقظػػة العقميػػة
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مػػف التبػػايف  معقولػػة، وىػي كميػػة لػػدى طػػالب الجامعػػة (التوجػػو نحػػو الحيػاة)المتغيػر التػػاب  
 .ىذيف المتغيريفالُمَفسَّر بواسطة 

 : (19جذول )

ػىذ انخىبؤ ببنخوجً وحو انحَبة مه مخغَشً مشووت األوب وانَمظت  ححهَم االوحذاس انمخؼذد مؼبمالث

 (493انؼمهَت نذى طالة انجبمؼت )ن = 

 انمخغَشاث

 انمسخمهت

انمؼبمم انببئٌ 

B 

انخطأ انمؼَبسً 

 نهمؼبمم انببئٌ
 بَخب 

لَمت 

 )ث(

مسخوى 

 انذالنت

 9091 7070 - 9014 .109 ثببج االوحذاس

 9091 5039 9027 9096 9033 مشووت األوب 

 9091 4065 9024 9093 9014 انَمظت انؼمهَت

 يتوح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي:
  لمتغيػػػري مرونػػػة األنػػػا واليقظػػػة ( 0.06داؿ إحصػػػاجًيا )عنػػػد مسػػػتوى  موجػػػبوجػػػود تػػػأثير

أف ثابػت االنحػدار داؿ إحصػاجًيا كمػا العقمية عمى التوجو نحػو الحيػاة لػدى طػالب الجامعػة. 
 .(0.06)عند مستوى 

ومػػف الجػػدوؿ السػػابؽ يمكػػف صػػياغة معادلػػة االنحػػدار المتعػػدد التػػي تعػػيف عمػػى التنبػػؤ 
فػي الصػورة  بالتوجو نحو الحياة مف متغيري مرونػة األنػا واليقظػة العقميػة لػدى طػالب الجامعػة

 التالية:
  6.01( + اليقظة العقمية) 0.63+ ( مرونة األنا) 0.44= التوجو نحو الحياة 

فػػػي معادلػػػة االنحػػػدار المتعػػػدد يعكػػػس األىميػػػة  يفالمسػػػتقم يفلممتغيػػػر والترتيػػػب السػػػابؽ 
(. أي أنػػو كممػػا ارتفعػػت التوجػػو نحػػو الحيػػاةا عمػػى المتغيػػر التػػاب  )مػػالنسػػبية لتػػأثير كػػؿ مني

لػػدى طػػالب  التوجػػو نحػػو الحيػػاة ارتفعػػت درجػػات مرونػػة األنػػا واليقظػػة العقميػػةدرجػػات كػػؿ مػػف 
 .الجامعة

 يتوح ما يمي: الراب  السؤاؿومف إجمالي نتاج  
لمتغيري مرونة األنػا واليقظػة العقميػة ( 0.06وجود تأثير موجب داؿ إحصاجًيا )عند مستوى  -

 عمى التوجو نحو الحياة لدى طالب الجامعة.
أنو يمكػف التنبػؤ بالتوجػو نحػو الحيػاة مػف متغيػري مرونػة األنػا واليقظػة العقميػة لػدى طػالب  -

 .الجامعة
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 : اخلامصالشؤال 

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصاجية في الذي ينص عمى:  الخامسجابة عف السؤاؿ لإل
 :ـاتـ استخد (؟، التخصص: )النوعريلمتغيلدى طالب الجامعة تعزى  التوجو نحو الحياة

 لدراسة داللة الفروؽ التي ترج  إلى متغير النوع. لمعينتيف المستقمتيفT-test اختبار )ت(  -
لدراسة داللة الفروؽ التي ترج  إلى  ،One-Way ANOVAجاه واحد تحميؿ التبايف في ات -

 : تيوؿ اآل. فكانت النتاج  كما بالجدالتخصص متغير
 (:11جذول )

انفشوق فٌ انخوجً وحو انحَبة نذى طالة ححهَم انخببٍه فٌ احجبي واحذ ػىذ دساست اخخببس )ث( ووخبئج  

 (كبدٍمٌ، انخخصص األ)انىوع حؼزى نمخغَشً:انجبمؼت انخٌ 

 انمخوسط انؼذد انىوع
االوحشاف 

 انمؼَبسً
 مسخوى انذالنت (ثلَمت )

 9036 .203 200 إوبد
1013 

9026 

 9035 2034 194 ركوس غَش دانت

 انمخوسط انؼذد انخخصص
االوحشاف 

 انمؼَبسً
 مسخوى انذالنت لَمت )ف(

 .903 2034 1.7 إوسبوٌ

1047 
9023 

 غَش دانت
 9039 2036 35 صحٌ

 9035 2049 1.1 همٌػ

 يتوح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي: 
  لدى  النوعترج  إلى متغير  التوجو نحو الحياةعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصاجية في

التوجو نحو أي أنو يوجد تقارب بيف متوسطي درجات الذكور وانناث في  .طالب الجامعة
 . الحياة

  التخصص ترج  إلى متغير  جو نحو الحياةالتو عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصاجية في
ذوي التخصصات درجات  اتأي أنو يوجد تقارب بيف متوسط .لدى طالب الجامعة

 .التوجو نحو الحياةفي  المختمفة

 يتوح ما يمي: الخامسومف إجمالي نتاج  السؤاؿ 
)النوع،  :متغيريتعزى ل التوجو نحو الحياةعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصاجية في  -

 .لدى طالب الجامعة التخصص(و 
 الشؤال الشادض: 
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ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصاجية في لإلجابة عف السؤاؿ السادس الذي ينص عمى: 
 ـ:اتـ استخد (؟، التخصص: )النوعمتغيريلدى طالب الجامعة تعزى لمرونة األنا 

 One-Way وتحميؿ التبايف في اتجاه واحدلمعينتيف المستقمتيف، T-test اختبار )ت(  -
ANOVA ، متبوًعا باختبار أقؿ فرؽ داؿLSDفكانت النتاج  كما بالجدوؿ اآلتي . : 

 (: 12جذول )

نذى طالة مشووت األوب وخبئج اخخببس )ث( وححهَم انخببٍه فٌ احجبي واحذ ػىذ دساست انفشوق فٌ 

 (، انخخصص: )انىوعحؼزى نمخغَشًانجبمؼت انخٌ 

 انمخوسط انؼذد انىوع
االوحشاف 

 نمؼَبسًا
 مسخوى انذالنت لَمت )ث(

 9039 2034 200 إوبد
1099 

9032 

 .902 .203 194 ركوس غَش دانت

 انمخوسط انؼذد انخخصص
االوحشاف 

 انمؼَبسً
 مسخوى انذالنت لَمت )ف(

 9020 2033 1.7 إوسبوٌ

 9026 .204 35 صحٌ 9095 4096

 9020 2035 1.1 ػهمٌ

 مي: يتوح مف الجدوؿ السابؽ ما ي
  لدى طالب عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصاجية في مرونة األنا ترج  إلى متغير النوع

 . أي أنو يوجد تقارب بيف متوسطي درجات الذكور وانناث في مرونة األنا. الجامعة
  ( ترج  إلى متغير 0.01وجود فروؽ ذات داللة إحصاجية في مرونة األنا )عند مستوى

أف متوسط  ُوجد LSD . وباستخداـ اختبار أقؿ فرؽ داؿلدى طالب الجامعةالتخصص 
صحي( في مرونة األنا أعمى بداللة إحصاجية مف نظيره لدى ال) درجات ذوي التخصص
 .عمميالو نساني ان  يفكؿ مف ذوي التخصص

 ومف إجمالي نتاج  السؤاؿ السادس يتوح ما يمي:
 إلى متغير النوع. ترج مرونة األنا ذات داللة إحصاجية في  فروؽعدـ وجود  -
صحي( أعمى بداللة إحصاجية مف نظيره لدى كؿ مف الذوي التخصص ) مرونة األنا لدىأف  -

 عممي مف طالب الجامعة.الو نساني ان  يفذوي التخصص
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 الشؤال الشابع: 

ىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصاجية في لإلجابة عف السؤاؿ الساب  الذي ينص عمى: 
 ـ:اتـ استخد (؟، التخصص: )النوعلمتغيريالجامعة تعزى  لدى طالباليقظة العقمية 

 One-Wayوتحميؿ التبايف في اتجاه واحد لمعينتيف المستقمتيف، T-test اختبار )ت(  -
ANOVAفكانت النتاج  كما بالجدوؿ اآلتي . : 

 (:13جذول )

نذى طالة انؼمهَت  انَمظتوخبئج اخخببس )ث( وححهَم انخببٍه فٌ احجبي واحذ ػىذ دساست انفشوق فٌ  

 (، انخخصص: )انىوعحؼزى نمخغَشًانجبمؼت انخٌ 

 انمخوسط انؼذد انىوع
االوحشاف 

 انمؼَبسً
 مسخوى انذالنت لَمت )ث(

 9063 3069 200 إوبد
905. 

9056 

 9053 3064 194 ركوس غَش دانت

 انمخوسط انؼذد انخخصص
االوحشاف 

 انمؼَبسً
 مسخوى انذالنت لَمت )ف(

 9062 3062 1.7 إوسبوٌ

9024 
907. 

 غَش دانت
 9052 3054 35 صحٌ

 9061 3062 1.1 ػهمٌ

 يتوح مف الجدوؿ السابؽ ما يمي: 
  لدى ترج  إلى متغير النوع  اليقظة العقميةعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصاجية في

اليقظة . أي أنو يوجد تقارب بيف متوسطي درجات الذكور وانناث في طالب الجامعة
 . عقميةال

  لدى  التخصصترج  إلى متغير  اليقظة العقميةعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصاجية في
. أي أنو يوجد تقارب بيف متوسطات درجات ذوي التخصصات المختمفة في طالب الجامعة
 .اليقظة العقمية

 يتوح ما يمي: الساب ومف إجمالي نتاج  السؤاؿ 
: )النوع، متغيريتعزى ل اليقظة العقميةعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصاجية في  -

 .لدى طالب الجامعة (التخصصو 
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 مهاقشة الهتائج َتفشرييا:

التوجػو مرتفػ  مػف مسػتوى ب طػالب الجامعػة يتمتعػوف أفأظيرت نتاج  السؤاؿ األوؿ          
التػي  (Aghaei et al,2013)وزمالجػو  دراسػة أقػا وىػذه النتيجػة تتفػؽ مػ  .ةنحػو الحيػا

ودراسػػػة أف مسػػتوى التوجػػػو نحػػو الحيػػػاة لػػدى طمبػػػة الجامعػػة كػػػاف مرتفعػػًا. توصػػمت إلػػػى 
( والتي توصمت إلى تمت  طمبة جامعػة تكريػت بمسػتوى مرتفػ  مػف التوجػو 0061)العزاوي،

( 300( والتػػي أجريػػت عمػػى )0060دراسػػة )احمػػد، نحػػو الحيػػاة. واتفقػػت أيوػػًا مػػ  نتػػاج  
 & Chang, Chang)ن  وزمالجػو دراسػة شػاكمػا تتفػؽ مػ  طالػب مػف جامعػة بغػداد، 

Sanna,2009)  والتػي توصػمت إلػى أف لطبيعػة المجتمعػات التػي يعػيش لمتفاؤؿ والتشاـؤ
 .  فييا األفراد دور كبير في توجييـ نحو الحياة وقدرتيـ عمى التكيؼ م  متطمباتو

، وتفسر الباحثة امتالؾ الطالب الجامعي لمستوى مرتف  مف التوجو نحو الحياة         
نتيجة التحوؿ الذي تشيده المممكة العربية السعودية منذ انطالؽ رؤيتيا ووصواًل لمتحوؿ 

، حيث تسير الدولة عازمة عمى بنان وطف مزدىر يستطي  فيو جمي  0000الوطني 
ناثًا، تحقيؽ آماليـ وطموحاتيـ وأحالميـ. لذلؾ تسعى  المواطنيف، كبارًا وصغارًا، ذكورًا وا 

اجدة في توفير الفرص لمجمي  مف خالؿ التعميـ والتدريب والخدمات ذات الدولة أف تصبح ر 
 الجودة العالية كمبادرات التوظيؼ والصحة والسكف والترفيو وغيرىا.

( عامًا مف 43-61%( لمفجة العمرية )4181وتمثؿ نسبة الشباب السعودييف )             
( 0062ولية في منتصؼ العاـ )إجمالي السكاف السعودييف، وبناًن عمى التقديرات األ 

%( بينما بمغت 61.2والمبنية عمى وقاج  المسح الديموغرافي، فإف نسبة الذكور بمغت )
( والتي يقابؿ جزن كبير منيا 03-61%( مف الفجة العمرية )61.3نسبة انناث )

%( بينما بمغت نسبة تشغيؿ 10.1المرحمة الجامعية. كما بمغت نسبة تشغيؿ الذكور )
 ( 0062%(. )الييجة العامة لإلحصان، 41.2اث )انن

وىذا ُيعّد مؤشرًا ىامًا يدف  الطالب الجامعي لموصوؿ ألىدافو العممية والعممية             
والمينية في المستقبؿ، نظرًا لما يتمت  بو مف تفاؤؿ. إوافة إلى ذلؾ فإف الجامعات تتاب  

 إلى مزيد مف التدريب والتعميـ.    عف كثب نسب توظيؼ الخريجيف وتأىيؿ مف يحتاج
طالب الجامعة كاف لدى أف مستوى مرونة األنا أظيرت نتاج  السؤاؿ الثاني بينما            

( والتي توصمت إلى ارتفاع 0064وتتفؽ ىذه النتيجة م  نتاج  دراسة )الشّماط، . مرتفعاً 
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( 0061)العزاوي،دراسة  مستوى مرونة األنا لدى طمبة المرحمة الثانوية. كما تتفؽ م 
كما اتفقت والتي توصمت إلى تمت  طمبة جامعة تكريت بمستوى مرتف  مف مرونة األنا. 

( والتي توصمت إلى تمت  طالب المرحمة انعدادية 0062، وخميؿم  نتاج  دراسة )عمي 
( 0062اتفقت إلى حد ما م  نتاج  دراسة )الرويمي،بمستوى عاٍؿ مف مرونة األنا. بينما 

والتي توصمت إلى أف المرشديف الطالبييف يتمتعوف بمستوى متوسط مف مرونة األنا. 
( والتي توصمت إلى تمت  طمبة 0061وتختمؼ ىذه النتيجة م  نتاج  دراسة )إسماعيؿ،

ونتاج  دراسة )جابر،  كمية التربية بجامعة جنوب الوادي بمستويات منخفوة مف المرونة.
( والتي توصمت إلى انخفاض مستوى مرونة األنا لدى 0062؛ البرواري وصالح، 0063

 طمبة الجامعة.
وتفسر الباحثة تمت  عينة البحث بمستوى عاٍؿ مف مرونة األنا، بأف مرونة األفراد          

وقيميـ الدينية وىذا ما يوجييـ إلى التفاؤؿ، فالديف والعقيدة  ثقافة مجتمعيـتنبثؽ مف 
كبيرة عمى التكيؼ القدرة التفاؤؿ، مما يجعؿ لدييـ ىما العنصراف األساسياف في ال

والتفاؤؿ حسف ظف باهلل، والمؤمف مأمور بحسف الظف باهلل تعالى، ومواجية التغيرات. 
وقد أرشد النبي صمى اهلل عميو وسمـ أمتو إلى حسف الظف باهلل تعالى؛ فقد روى انماـ 

لنبي صمى اهلل عميو وسمـ أحمد في مسنده مف حديث أبي ىريرة روي اهلل عنو: أف ا
ف ظف شرًا  قاؿ: "إف اهلل عّز وجّؿ يقوؿ: أنا عند ظف عبدي بي، إف ظف بي خيرًا فمو، وا 

روى البخاري ومسمـ في صحيحيما مف حديث أنس بف مالؾ روي اهلل عنو: أف و فمو". 
حمد النبي صمى اهلل عميو وسمـ قاؿ: يعجبني الفأؿ الصالح الكممة الحسنة. وروى انماـ أ

في مسنده مف حديث ابف عباس روي اهلل عنيما قاؿ: كاف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو 
 ,Souri)وىذا ما أكدتو دراستي وسمـ يتفانؿ وال يتطير، ويعجبو االسـ الحسف. 

Hasanirad, Fisher & Belvet,2011; Utsey & Hook, 2008)   حيث أشاروا أف
لشداجد وىذا يرافؽ الصمود في المواقؼ المرونة تعكس الرغبة في التفاؤؿ في ظؿ ا

العصيبة ولو دور كبير في التكيؼ م  المصاعب عند مواجية التحديات، فالمتفاجموف 
يظيروف مرونة أكبر ويصبحوا قادريف عمى المحافظة عمى صحتيـ الجسدية والنفسية 

اروا إلى ولدييـ القدرة عمى التعافي بسرعة أكبر مف األحداث المجيدة والصادمة، كما أش
 أىمية العقيدة والديف ودورىا الكبير في المرونة لدى األفراد. 
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طالب الجامعة كاف لدى يقظة العقمية الأف مستوى نتاج  السؤاؿ الثالث  وتوصمت          
؛ 0061، دعبد الحمي؛ 0061وتتفؽ ىذه النتيجة م  نتاج  دراسة )المعموري، .مرتفعاً 

إلى تمت  طمبة الجامعة بمستوى عاٍؿ مف اليقظة  ( والمذيف توصموا0061الخمايسة،
( والتي توصمت إلى أف 0061. كما اتفقت إلى حد ما م  نتاج  دراسة )الوليدي،العقمية

بينما كاف مستوى اليقظة العقمية مستوى اليقظة العقمية لدى طمبة الجامعة كاف متوسطًا. 
نتيجة م  ىذه ال إلى حد مافؽ وتت(. 0062لدى المرشديف الطالبييف متوسطًا )الرويمي، 

( والتي توصمت إلى وجود مستوى متوسط مف اليقظة العقمية 0061نتاج  دراسة )السيد،
 لدى طمبة المرحمة الثانوية.

وتفسر الباحثة تمت  عينة البحث بمستوى عاٍؿ مف اليقظة العقمية. في وون طبيعة           
يكوف عمى قدر كبير مف الوعي بذاتو المرحمة الجامعية التي تتطمب مف الطالب أف 

دراؾ األحداث والمتطمبات األكاديمية والحياتية مف حولو  ومستوى عاٍؿ مف االنتباه وا 
ووفقًا لنظرية النجر فإف اليقظة العقمية تزيد مف تركيز انتباه الفرد والقدرة عمى مواجيتيا. 

أكيدىا بداًل مف النتيجة، وىذا عمى حياتو وتقبؿ األفكار الجديدة، وانقرار عمى العممية وت
يوجو األفراد عمى التفكير بمغة انعكاسية )كيؼ أقوـ بذلؾ بداًل مف ىؿ يمكنني القياـ 

 (0062بذلؾ(، مما يساىـ في تعزيز التعميـ لدى الطالب. )العكايشي،
( أف اليقظة العقمية مف السمات الكامنة لإلنساف، وطمبة 0061ويؤّكد المعموري )          

الجامعة غالبًا ما يكونوف عمى وعي بذواتيـ وأىدافيـ، وكمما زاد وعييـ زادت اليقظة 
  لدييـ وساعدىـ ذلؾ عمى تحديد األىداؼ التي يسعوف لتحقيقيا.

مف متغيري  التوجو نحو الحياةأنو يمكف التنبؤ بنتاج  السؤاؿ الراب   بينما كشفت         
مما يعني وجود أثر قوي لمرونة األنا  .ب الجامعةطالمرونة األنا واليقظة العقمية لدى 

واليقظة العقمية في التنبؤ بالتوجو نحو الحياة. وىذه النتيجة ُتعّد مؤشرًا ىامًا عمى تمت  
واليقظة مرونة األنا  يمتغير طمبة الجامعة بمستوى عاٍؿ مف التوجو نحو الحياة. كوف 

 في التوجو نحو الحياة.  افيسيمالعقمية 
الرغبة في التفاؤؿ الكبير في ظؿ الشداجد، والتفاؤؿ عادًة يرافؽ  مرونة األناوتعكس         

الصمود في المواقؼ العصيبة، كما أف لمتفاؤؿ دور رجيس في التكيؼ م  الظروؼ 
الصعبة. وعند مواجية التحديات يظير المتفاجموف مرونة أكبر فالتفاؤؿ عاماًل مسيمًا في 
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األفراد المرنييف قادروف عمى المحافظة عمى صحتيـ النفسية كما أف تحقيؽ المرونة، 
مف األحداث الصادمة والمجيدة، فالمرونة تؤدي والجسدية ولدييـ قدرة أكبر عمى التعافي 

   (Utsey & Hook,2008)إلى التفاؤؿ والتفاؤؿ جانًب ميمًا في تحقيؽ المرونة. 
قدرة الطالب عمى التكيؼ أف  (Padgeon & Pickett, 2017)وباكيت بديجوف ويرى          

، وقد بنجاح في مواجية الوغوط والشداجد والمحف تعتمد عمى مستوى المرونة لدييـ
  .تكوف ىذه الوغوط ناشجة عف تغيرات أكاديمية أو اجتماعية أو اقتصادية

اسة في التوجو نحو الحياة. وىذه النتيجة تتفؽ م  نتيجة در  دورالعقمية  ولميقظة           
الذي يشير اليقظة العقمية  مفيـوتفسير ذلؾ في وون (. ويمكف 0062)العكيمي والنواب،

بالعديد مف الفواجد النفسية والجسدية التي  واقترانيا ،إلى حالة الوعي بالمحظة الحالية
بالوعي، واالنتباه، ، وارتباطيا تساىـ في تخفيؼ االوطرابات السريرية وتعزيز الرفاىية

وتعزز  مواجية األحداث والمواقؼ،مى الحاور، والتقبؿ، والتي تسيـ في والتركيز ع
 & Kang, Gruber) .التنظيـ الذاتي التكيفية والنتاج  الصحية المرغوبة تاستراتيجيا

Gray,2014)  
النيوة الكبيرة التي تشيدىا المممكة  وتفسر الباحثة ىذه النتيجة في وون            

افة المياديف واألصعدة، والتحوؿ الياجؿ الذي يعيشو المواطف العربية السعودية في ك
أف يتمت  الطالب والتي تيدؼ إلى  0040وتسعى وزارة التعميـ لتحقيؽ رؤية  السعودي،

معتز ، بالقيـ العالية وأف يكوف واٍع ومثقؼ ومبدع، يؤمف بالوسطية واالعتداؿ والتسامح
 عارؼ والميارات الالزمة لوظيفة المستقبؿ.رثو الثقافي م  امتالكو المإفخور ب ،بيويتو

مف  مف أجؿ تحقيؽ مستويات عالية ىذه األىداؼ فتحت المجاؿ أماـ الطالب لمتسارع
االدراؾ واالنفتاح مف خالؿ التعرؼ عمى متطمبات المواقؼ المختمفة والتكيؼ معيا رغبًة 

ذه النتيجة في وون . كما تفسر الباحثة ىفي تحقيؽ االتزاف بيف مجاالت الحياة اليامة
التفاؤؿ واالستبشار وتوق   ثقافة المجتم  السعودي وقيمو الدينية التي تحث األفراد عمى

األفوؿ وحدوث أشيان سارة وبث األمؿ في نفوسيـ عند المحف والمصاعب والقدرة عمى 
تجاوزىا والتخطيط لمستقبؿ مزىر، م  تقبؿ الذات والروا بيا وبالحياة مما يرف  مف 

 ى الرفاه النفسي. مستو 
عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصاجية في نتاج  السؤاؿ الخامس بينما أظيرت           

. وفيما يخص لدى طالب الجامعة التخصص(و )النوع،  :متغيريتعزى ل التوجو نحو الحياة
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( 0062؛ شريؼ،0060)احمد، ىذه النتيجة تتفؽ م  نتاج  دراستي الفروؽ بالنوع فإف
( والتي توصمت إلى 0062)العقاد، م  دراستيعمى طمبة الجامعة. وتختمؼ  اتوالتي أجري

، وتوصمت دراسة وجود فروؽ بيف الذكور وانناث بالمرحمة الجامعية لصالح الذكور
( إلى وجود فروؽ بيف الجنسيف لصالح الذكور لدى طالب المرحمة 0062)عمي،

( التي توصمت إلى وجود 0062كما تختمؼ م  دراسة )البرواري وصالح،انعدادية. 
أما ما يتعمؽ  فروؽ بيف الذكور وانناث في التوجو نحو الحياة وذلؾ لصالح انناث. 

بالفروؽ في التخصص الدراسي. فقد اتفقت ىذه النتيجة م  نتاج  دراستي 
( والتي توصمتا إلى عدـ وجود فروؽ في التوجو 0062؛ البرواري وصالح،0060)احمد،

 لدى طمبة الجامعة. زى لمتخصصنحو الحياة ُتع
 مرونة األناعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصاجية في نتاج  السؤاؿ السادس  وكشفت         

صحي( المرونة األنا لدى ذوي التخصص )؛ بينما لدى طالب الجامعة لمتغير النوعتعزى 
مف أعمى بداللة إحصاجية مف نظيره لدى كؿ مف ذوي التخصصيف اننساني والعممي 

اتفقت ىذه وفيما يتعمؽ بالفروؽ في مرونة األنا تبعًا الختالؼ النوع فقد  طالب الجامعة.
( والتي توصمت إلى عدـ وجود فروؽ في 0062النتيجة م  نتاج  دراسة )العكايشي،

؛ 0063اختمفت ىذه النتيجة م  نتاج  دراسة )جابر،النوع تبعًا لممرونة. بينما 
ى أف الذكور مف طمبة الجامعة أعمى في مرونة األنا مف والتي توصمت إل (0062شريؼ،
وفيما يتعمؽ بالفروؽ في مرونة األنا تبعًا لمتخصص األكاديمي، فقد اختمفت ىذه  انناث.

 اوالتي توصمت (0062؛ البرواري وصالح،0062)العكايشي، يجة م  نتاج  دراستيالنت
 مي.إلى عدـ وجود فروؽ في المرونة تبعًا لمتخصص األكادي

عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصاجية في أظيرت نتاج  السؤاؿ الساب  بينما             
وفيما يتعمؽ  .لدى طالب الجامعة التخصص(و : )النوع، لمتغيريتعزى  اليقظة العقمية

بالفروؽ في اليقظة العقمية تبعًا الختالؼ النوع فقد اتفقت ىذه النتيجة م  نتاج  دراستي 
( والتي توصمتا إلى عدـ وجود فروؽ بيف الذكور 0061المعموري،؛ 0061)السيد،

واختمفت م  نتاج  دراسة  .في اليقظة العقميةوانناث مف طمبة الجامعة 
وفيما يتعمؽ ( والتي اشارت إلى أف انناث أكثر يقظة مف الذكور.  0062)العكايشي،

 دراستياتفقت ىذه النتيجة م  نتاج  بالفروؽ بالتخصص األكاديمي فقد 
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إلى عدـ وجود فروؽ في اليقظة العقمية  تا( والذي توصم؛ العكايشي0061)المعموري،
 ُتعزى لمتغير التخصص.

)النوع،  لمتغيريتعزى  عدـ وجود الفروؽ بيف عينة الدراسة وتفسر الباحثة            
منطقة النو  العقمي والعمر الزمني والبيجة التعميمية والبفي وون التقارب ، التخصص(

الجغرافية، فجميعيـ يتعرووف لبيجات تعميمية متقاربة ومتطمبات أكاديمية وحياتية 
متشابية، ويتشاركوف في معظـ الميوؿ واالىتمامات والتوجيات المستقبمية، كما يواجيوف 
 .ـالعديد مف التحديات والصعوبات ويحاولوف التكيؼ م  التغيرات المستجدة مف حولي

تصاغ الخطط وتتفتح آفاؽ مرحمة ميمة في حياة الطالب ففييا امعية تعتبر المرحمة الجو 
أىدافو وتوجياتو ويسعى ، ففييا يدرؾ الطالب المستقبؿ، كما أنيا مرحمة مميجة باألحداث

 .بفكر يقظ ومتقبؿ لألفكار الجديدة وواعيًا لألحداث مف حولوم  تمتعو ، داجمًا لتحقيقيا
نا لدى ذوي التخصص )الصحي( أعمى بداللة إحصاجية مرونة األ أف بينما تفسر الباحثة 

في وون  مف نظيره لدى كؿ مف ذوي التخصصيف اننساني والعممي مف طالب الجامعة
نتيجة التساؤؿ الثاني والتي تشير إلى تمت  عينة البحث بمستوى عاٍؿ مف مرونة االنا، 

تعافي مف التجارب ز مف قدرة الفرد عمى العزّ عمى مقاومة الوغوط كما تُ حيث تعمؿ 
 تكيؼ معيا. ال واألحداث السمبية،

في دراستيـ التي  (Elzohary, Mekhail, Hassan & Menessy,2017)وتوصؿ           
( مف طالب كمية التمريض بجامعة دمنيور، إلى أف امتالؾ 100أجروىا عمى عينة مف )

بالروا عف الحياة، مستوى عاٍؿ مف مرونة األنا يقمؿ مف الوغوط ويرتبط إيجابيًا 
فالصمود يساعد األفراد األصحان عمى التعامؿ بشكؿ أكبر م  المتاعب اليومية وانعداد 
لمتحديات المستقبمية، وطالب التخصصات الصحية يواجيوف الكثير مف الوغوط خالؿ 

 دراستيـ وتدريبيـ السريري، ومرونة األنا تعمؿ كأداة لمتخفيؼ مف ىذه الوغوط.
( أف الذكور وانناث في المرحمة الجامعية يدركوف أف حياتيـ 0061د السيد )وتؤك        

نجازىا، كما يشعروف أف حياتيـ ذات قيمة  مميجة بأشيان ميمة يسعوف نحو تحقيقيا وا 
ومعنى، وكذلؾ يتقبموف أنفسيـ كما ىي ويقدرونيا، ويتمكنوف مف مواجية ما يعترويـ 

ف عدـ وجود فروؽ ُتعزى لمتغيري النوع أ( 0060بينما يرى احمد ) مف مشكالت.
والتخصص، كاف نتيجة التقارب الفكري والنفسي لمطمبة في مرحمة الشباب والمرحمة 
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الجامعية والذي يكوف ناتجًا عف التفاعؿ المتبادؿ بيف الطمبة خالؿ سنوات الدراسة، وأف 
يقيا بغض النظر لكؿ طالب طموحاتو الخاصة وأىدافو المستقبمية التي يسعى جاىدًا لتحق

 عف نوع التخصص األكاديمي.
 :تُصّات البحح

 في وون ما خمص إليو البحث مف نتاج ، توصي الباحثة بما يمي:
إجران مزيد مف األبحاث لمتعرؼ عمى مستوى متغيرات البحث الحالي لدى فجات أخرى مف  .1

 المجتم  وفي مراحؿ عمرية مختمفة.
ومتغيرات أخرى القة بيف التوجو نحو الحياة إجران مزيد مف الدراسات لمكشؼ عف الع .2

 لدى شراجح عمرية مختمفة.كأصالة الشخصية، الشفقة بالذات، إدارة الذات، 
لطمبة الجامعات مف الجنسيف لزيادة مستوى اليقظة العقمية  تخطيط البرام  انرشادية .3

 ومرونة األنا لدييـ.
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