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 مشتخلص البحح:

لىدى األكىاديمي  التعىرف عمى  العة ىة بىين اليقظىة العقميىة والنيىوضإلى   ىدف البحث 
لىدى األكىاديمي  التعرف عم  مستوى كل من اليقظة العقمية ومستوى النيىوضطةب الجامعة، 

لىىدى األكىىاديمي  طىىةب الجامعىىة، التعىىرف عمىى  الفىىرو  لىىي كىىل مىىن اليقظىىة العقميىىة والنيىىوض
أدبىيو، والفر ىىة  –أنثىىيو والتص ىص  عممىىي  –طىةب الجامعىة لىىي مىوي مت يىىرات النىوع  ذكىر 

رابعةو، والتعرف عم  مدى إسيام اليقظة العقميىة لىي التنبى   –ثالثة  -ثانية  –سية  أول  الدرا
و طالبىىًا 947تكونىىت عينىة البحىىث األساسىية مىىن  لىدى طىىةب الجامعىة، و األكىىاديمي  بىالنيوض

وطالبىىىة مىىىن طىىىةب كميىىىة التربيىىىة جامعىىىة بنىىىي سىىىويف، واسىىىتصدام البحىىىث المىىىني  الو ىىىفي 
النيىىىىوض  –ة ىىىىة بىىىىين مت يىىىىري البحىىىىث ببعمىىىىيما  اليقظىىىىة العقميىىىىة اإلرتبىىىىاطي، لدراسىىىىة الع

 –التص ىص  –األكاديميو، ودراسة عة ة كل مت ير لىي مىوي المت يىرات الديموجراليىة  النىوع 
الفر ىىىة الدراسىىىيةو، واأىىىتممت أدوات البحىىىث عمىىى  مقيىىىاس اليقظىىىة العقميىىىة  إعىىىداد  الباحىىىثو، 

أن كىىل مسىىتوى إلىى   ، وتو ىىمت نتىىال  البحىىث إعىىداد  الباحىىثواألكىىاديمي  ومقيىىاس النيىىوض
مرتفع لدى عينىة البحىث، عىدم وجىود لىرو  دالىة إح ىاليًا األكاديمي  اليقظة العقمية والنيوض

تعىىزي لمت يىىر النىىوع  ذكىىور، إنىىاثو، األكىىاديمي  لىىي مسىىتوى اليقظىىة العقميىىة ومسىىتوى النيىىوض
، ثانيىة، ثالثىة، رابعىةو، وجىود ومت ير التص ص  عممي، أدبيو، ومت ير الفر ىة الدراسىية  أولى 

أن اليقظىىة العقميىىة تسىىيم عة ىىة إرتباطيىىة موجيىىة بىىين اليقظىىة العقميىىة والنيىىوض األكىىاديمي، و 
، حيث أن اليقظة العقميىة تفسىر لدى عينة البحثاألكاديمي  بأكل متوسط لي التنب  بالنيوض

 .%و من التباين الحا ل لي النيوض األكاديمي58نسبة  

 المفتاحية  اليقظة العقمية، النيوض األكاديمي، طةب الجامعة.الكممات  
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Abstract: 

 The aim of the research is to identify the relationship between 
Mindfulness and academic advancement among university students, to identify 

the level of Mindfulness and the level of Academic Buoyancy among 

university students, to identify the differences in both Mindfulness and 

Academic Buoyancy among university students in the light of gender variables 

(male - female) ) And specialization (scientific - literary), and the study group 

(first - second - third - fourth), and identify the extent of the contribution of 

Mindfulness in predicting the Academic Buoyancy of university students, and 

the basic research sample consisted of (836) male and female students from the 

College of Education University of Beni Suef, use the descriptive method 

search Relational, to study the relationship between the two research variables 

(Mindfulness Academic Buoyancy), and the relationship of each variable in the 

light of demographic variables (gender - specialization - school band), and the 

research tools included a Mindfulness scale (prepared by: the researcher), and 

the Academic Buoyancy scale ( Prepared by the researcher), and the results of 

the research found that each level of Mindfulness and Academic Buoyancy is 

high among the research sample, there are no statistically significant 

differences in the level of Mindfulness and the level of Academic Buoyancy 

attributed to the type variable (male, female), and the specialty variable 

(scientific, literary), And the variable of the school band (first, second, third) , 

Fourth), having a correlation wavelike between Mindfulness and Academic 

Buoyancy, and Mindfulness contribute average in predicting the Academic 

Buoyancy of the research sample, As Mindfulness explains (47%) of the 

variance that occurs in Academic Buoyancy. 

key words: Mindfulness, the Academic Buoyancy, University students. 
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 مكدمة:

لقد أيدت السنوات السابقة إىتمامًا أكاديمًيا بأىمية ولوالد اليقظة العقمية، وتطبيقاتيا 
لي كالة المجاالت النفسية والتربوية، بعد أن أدرجت لي جميع الجوانب المصتمفة لمحياة 

النفس والتربية، والتي من صةليا يكتسب األكاديمية، وحازت عم  إىتمام الباحثين لي عمم 
نتباه مع المثيرات  الطالب سموكًا إيجابيًا متنزنًا لي بيلتو األكاديمية، ليتعامل الطالب بوعي وا 
المصتمفة، مرا بًا تفكيره ومأاعره لحظة بمحظة، واكتأاف الصبرات الجديدة التي تسيم لي 

 تنظيم سموكو الذاتي.
العقمية عم  القبول،  مما يعني أن الفرد يولي إىتمامًا لتفكيره لينطوي مفيوم اليقظة 

ومأاعره دون الحكم عمييا، ويأعر عند ممارسة اليقظة العقمية لي لحظة معينة أن ألكاره 
تتوال  مع ما يستأعره لي الو ت الحامر، بداًل من إعادة  ياغة المامي أو تصيل 

 المستقبل.
الرلاىية النفسية لدى الفرد، كما أن إرتفاع معدل  وتساعد اليقظة العقمية لي تحسين

دعم الموا ف المصتمفة التي تسيم لي حياة جيدة لدى الفرد، لكون إل   اليقظة العقمية ي دي
الفرد يقظًا عقميًا يجعل من السيل اإلستمتاع بالحياة، من صةل اإلنصراط الكامل لي األنأطة 

عامل مع األحداث والموا ف السمبية بإيجابية، كما الحياتية المصتمفة، كما تساعده عم  الت
تعمل عم  و ايتو من الو وع لي مصاوف المستقبل، أو ندم المامي، كما أن اليقظة العقمية 
تساعد الفرد من صةل التدريب العقمي عم  إبطاي األلكار السابقة، والتصمص من السمبية، 

 وتيدلة العقل والجسد.
الوعي والحرية من التكييف العقمي، كما تستصدم إل   جياً لممارسة اليقظة ي دي تدري

والمأاعر  األلكار تعممو وذلك لمةحظة يتم المعرلة، الذيراي و  ما وعي لتنمية العقمية اليقظة
و، كذلك Hasker,2010اإليجابية، والتي يحتاج ليا الفرد لمواجية المأاعر السمبية.  

الت الح مع ذاتو، وصا ة عندما يكون لديو توظيف اليقظة العقمية يساعد الفرد عم  
 وGrow, et al,2017م وطًا. 

وتعتمد اليقظة العقمية عم  ممارسة العقل والجسم معًا، لتسيم لي تحقي  ال حة 
النفسية والبدنية عم  حد سواي، لالت يير النفسي األساسي الذي يحدث أثناي اليقظة العقمية 

واألحاسيس لي المحظة الحالية، ومع مرور الو ت يمكن ىو زيادة الوعي باأللكار والمأاعر 
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أن تساعد ممارسة اليقظة العقمية عم  أن ي بح الفرد عم  بينة من المسالة بين ما الحظو 
من التجارب والرد عمييا عن طري  السماح لذلك بإبطاي ومرا بة عمميات العقل، كما تسيم 

إتصاذ  راراتو، كما تسيل لو التعامل مع  اليقظة العقمية لي مساعدة الفرد عم  التمكن من
اإلجياد النفسي وغيره من المأاعر ال عبة والمزمنة دون تفكير إذا واجو ىذه الموا ف لحظة 
بمحظة، كما تساعد الفرد عم  أن ي بح واعيًا بمأاعره  بل أن تت اعد وتتحكم بو، من 

 ألكاره ومأاعره وعواطفو بموموعية.إل   صةل النظر
الموا ف ال عبة  كمت ير وا ي لي تعمل العقمية اليقظة أنإل   ويتكويتس وزمةلوويأير 

 وWitkiewitz, et al,2012لي البيلة الدراسية. 
 العقمية اليقظة أنإل   وAlbrecht & Cohen,2012ويأير البريأت وكوىين  

لنفسي من تساعد الفرد لي زيادة إدراك وا عو، وليم نفسو ب ورة أومح، وتعزيز توالقو ا
صةل إظيار الفرد لسماتو اإليجابية المتمثمة لي الرحمة والتسامح والتعاطف، كذلك تعزيز 

لي الم سسة التربوية، وكذلك تحسين اإلجتماعي  توالقو اإلجتماعي، من صةل تحسين المناخ
 لديو.األكاديمي  توالقو األكاديمي، من صةل رلع مستوى األداي

أن لميقظة العقمية أثارىا اإليجابية، بإعتبارىا إل   و3128ويأير العاسمي والسعيد  
نفعاليًا، والتي تساعد الفرد عم   سمة من سمات الأص ية المتزنة سموكيًا ومعرليًا وا 
عادة تنظيميا   إستحمار اإلنفعاالت واألحاسيس أثناي التركيز لي الميمات التي يقوم بيا، وا 

 تركيزىم حوليم، وكذلك ما وتجاىل أنفسيم عم  لأللراد التركيز تتيح العقمية لاليقظة
وىيكمتيا ب ورة تساعده عم  التعامل معيا بكفاية وميارة، كما تساعده عم  تمبية إحتياجاتو 

 عم  عم  اإلستمرار لي إكمال مياميم األكاديمية، والت مبالمصتمفة لي البيلة األكاديمية.
 ,Van Damاعتادوا عمييا.   التي حيةال  وغير السمبية العادات مع والتعامل التسويف

Shepard, Forsyth ,2011و 
 الماغطة، الموا ف مع التعامل لدى األلراد عند الذىنية المرونة من ترلع العقمية اليقظة كما أن

مكانىات مىن لىدييم مىا إظيىارإلى   األلىراد وتحفىز الجامدة. الياأىم،  باأللكىار التقيىد دون  ىدرات وا 
 الحيىاة، بجىودة بالتماسىك، والأىعور الفىرد أىعور مىن تحسىن العقميىة اليقظىة أن كمىا، و3128

و، كمىىا تسىىيم Mace,2008وتحسىىن مسىىتوى التركيىز.  الموا ىىف البيليىىة، إدارة عمى  وبالقىدرة
مثيىرات البيلىة الصارجيىة، حيىث أنيىا تتىيح لىو  إلنتقىاي الوعي لدى الفىرد زيادة اليقظة العقمية لي
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كما تزيد من لر ة تعممو لمصبرات الجديدة، مىن صىةل إكتسىابو ر ية أوسع لمموا ف المصتمفة، 
كمىا تسىيم اليقظىة العقميىة ، وBaer, et al,2006المرونة لي تقبىل مىا ىىو جديىد لىي بيلتىو.  

و لمواجيىىة Bernay,2009لىىي تحفيىىز العقىىل، وصفىىض المىى وط المصتمفىىة، والتحمىى  بال ىىبر. 
 تعزيىز لوالىد عديىدة منيىا  العقميىة لميقظىة أن كمىات التىي توجىد لىي البيلىة التعميميىة، ال ىعوبا

 الم وط، لمواجية الكيفية ستجاباتاإل تعزيز صةل من المحيطة البيلة إدارة عم  بالقدرة الأعور

 واإلحسىاس الصبرات، عم  نفتاحاإل  يسيل بمحظة لحظة بالوعي ألن بالتماسك، الأعور وتحسين

 .وweissbecker, et al,2002. المعن  ستكأافا  و  الحياة بمعن  الأعور وتعزيز بيا،
ألادت العديد من دراسىات اليقظىة العقميىة عىن إرتبىاط يقظىة العقىل بال ىحة والرلاىيىة النفسىية و 
 ,Brown & Ryan و، دراسىة بىراون وريىان ,2006et al Baer , دراسىة بىاير وأصىرون ك

 نو، دراسىة بىاير وسىميث والىChadwick et al., 2008و، دراسىة تأىادويك وأصىرون  2003
 Baer, Smith, & Allen, 2004  و، ودراسىة والش وأصىرونWalach, Buchheld, 

Buttenmuller, Kleinknecht, & Schmidt, 2006و. 
الفعىال لىي تعىديل اإليجابيىة لميقظىة العقميىة، ودورىىا  اآلثىارإلى   وأأارت نتىال  بعىض الدراسىات

 وتطوير السموكيات المصتمفة لدى األلراد، ودورىا لىي تنميىة اإلبىداع التنظيمىي، وتحسىين األداي
لمطةب، كذلك صفض الم وط النفسية، والحد مىن القمى  واإلكتلىاب، لتناولىت دراسىة األكاديمي 

لىىدى  و لاعميىىة اليقظىىة العقميىىة لىىي صفىىض أعىىراض اإلكتلىىاب النفسىىي3124المىىبع ومحمىىود  
لىي  الذىنيىة اليقظىة أبعىاد أثىرو مىن 3123عينىة مىن طىةب الجامعىة، وتأكىدت دراسىة نىوري  

 ىىدرة اليقظىىة العقميىىة لىىي إلىى   و:312، وتو ىىمت دراسىىة العكايأىىي  التنظيمىىي اإلبىىداع تنميىىة
 التنب  بال ةبة النفسية لدى طمبة الجامعة.

وجىىود عوامىىل و اليىىة إلىى   وPidgeon & Keye,2014 بيىىدجون وكىىي كمىىا أأىىارت دراسىىة 
مرتبطىىة بىىالتنظيم الىىذاتي لمفىىرد لىىي التعامىىل مىىع المأىىكةت األكاديميىىة بنجىىاح، والمتمثمىىة لىىي 
اليقظىىة العقميىىة التىىي يتمتىىع بيىىا الفىىرد، لاليقظىىة العقميىىة بو ىىفيا أليىىة و اليىىة تسىىيم لىىي زيىىادة 

 وKeye & Pidgeon, 2013سمات الأص ية اإليجابية وال حة النفسىية، وأأىارت دراسىة  
أن اليقظىىة العقميىىة ليىىا دورًا كبيىىرًا لىىي القىىدرة عمىى  التكيىىف مىىع المىى وط األكاديميىىة، وتعىىد إلىى  

 م أرًا إيجابيًا لرلاىية الطالب الجامعي.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679190/#R13
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679190/#R28
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679190/#R28
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679190/#R28
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679190/#R39
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679190/#R192
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679190/#R192
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679190/#R192
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ونوعيىىىىة حيىىىىاتيم أص ىىىىية الطىىىىةب  تىىىى ثر عمىىىى لالمو سسىىىىات التعميميىىىىة ومنيىىىىا الجامعىىىىات 
وتمعب دورا رليسيا لي تحديىد  ،حياة الطةب ليا تأثير لريد وعمي  عم ، لالجامعة وسموكياتيم

لىي إطىار مفىاىيم عم  الجامعة  تعتبر الدراسات التي أجريت، و الأعور العام لمفرد من المجتمع
عمى  إنجىازات الطىةب  اتلتىزام والمأىاركة والتوا ىل كم أىر والرمىا واإل  والمواطنىةنتماي مثل اإل 

أىددت ىىذه الدراسىات عمى  النتىال  التعميميىة  و ىد، جتماعيىة والسىموكيةالتعميمية والنفسىية واإل
، ، والنجاح واإلنجاز، ودوالىع الطىةب، والتسىرباألكاديمي ىتمام بالتعميم، وسوي السموكمثل اإل

و د اعتبرت السموكيات الصطىرة مثىل تعىاطي المصىدرات والسىموك الجنسىي والسىموكيات العدوانيىة 
 التعميم الجامعي. التزامن معبالطةب  والسموك الصاطئ كعوامل أصرى ت ثر عم 

ألىىراد لمطىىةب ىىىي القىىدرة عمىى  التكيىىف مىىع البيلىىة و الجامعىىة  نقىىاط القىىوة التىىي تمنحيىىاوأحىىد 
األكىاديمي  النيىوض أنإلى   وMartin, & Marsh,2008أأىار مىارتن ومىارش  المجتمع، ل

بأنىىو األكىىاديمي  النيىىوضمىىارتن ليىىرى الجىىامعي،  عن ىىر ىىىام لىىي التكيىىف مىىع تحىىديات التعمىىيم
نىدماج النىاجح لممأىاكل بعىد الفأىل لىي التعمىيم مىن صىةل  درة الطةب عمى  اإل  ي فم طمح 

 لتزام.الذاتية واإل  الكفايةعوامل مثل 
 األكاديميىة الجامعيىة من الطةب التحديات واإلصفا ات واإلجياد كجزي مىن الحيىاةالعديد يواجو و 

أن أحىىىد العنا ىىىر إلىىى   وMartin, & Marsh,2008  أأىىىار مىىىارتن ومىىىارش، لاليوميىىىة
مىن صىةل وا وأأىار ، الرليسية لي توال  الطىةب يتماأى  مىع التحىديات األكاديميىة ىىو تعزيزىىا

 ىىد تأىىكل مىىن الدراسىىات المتعمقىىة بالمرونىىة األكىىاديمي  النيىىوضأن إلىى   سىىتعراض الدراسىىاتإ
الىىرغم مىىن تجربىىىة المتعمقىىة بىىأدب األطفىىىال المعرمىىين لمصطىىر نفسىىىيًا، وو ىىف الطىىةب عمىىى  

 .ونجحوا لي التعميمكةت ال عوبات الصطيرة والحادة والمزمنة ت مبوا عم  المأ
بعىىىد اإلصفا ىىىات كةت  ىىىدرة الطالىىىب عمىىى  التكامىىىل النىىىاجح لممأىىىي ىىىف األكىىىاديمي  لىىىالنيوض

وال ىىعوبات األكاديميىىة، والتىىي يىىتم تحسىىينيا مىىن صىىةل عوامىىل مثىىل الكفىىاية الذاتيىىة وااللتىىزام 
بأنىىو  ىىدرة الطالىىب عمىى  الت مىىب األكىىاديمي  يتمثىىل النيىىوض وبعبىىارة أصىىرى،، لسىىيطرةوتحسىىين ا

بنجىىاح عمىى  ال ىىعوبات والتحىىديات الصا ىىة بالحيىىاة التعميميىىة اليوميىىة  مثىىل األداي المىىعيف، 
، ط الواجبىات المنزليىة، والواجبىات المنزليىة ال ىعبةوو والموعد النيالي لمواجبىات المنزليىة، ومى 

 ثىةث نتىال  تعميميىة ونفسىية ىىي متعىةاألكىاديمي  النيىوض ىذه الميزات، يتو ىعإل   باإلمالة
 .، والحمور لي ال ف، واحترام الذات بأكل عامالدراسة
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 والنيىوضالذاتيىة  الكفايةأثبتت الدراسات التجريبية التي أجريت لمتحقي  لي العة ة بين كذلك 
و أثنىىاي التحقيىى  بىىين المتعممىىين Fong,2014اكتأىىف لونىى   مباأىىرة ل وجىىود  ىىمةاألكىىاديمي 

صتةلىىات بىىين إذوي الىىدصل المىىنصفض وذوي األداي المىىنصفض لىىي ال ىىف السىىادس أن ىنىىاك 
كىىارين تون ، وتو ىىل األكىىاديمي بىىالنيوضالذاتيىىة تنبىىأت  الكفىىايةالذاتيىىة وأن  كفىىايتيمم ىىادر 

 Carrington,2016إثبىىات لىى  إ سىىكان الحيىىاة الثانيىىة لىىي مينيسىىوتا،عمىى   و أثنىىاي دراسىىتو
 األكاديمي. النيوض الذاتية عم  التأثير اإليجابي لمكفاية 
و التحقيىى  مىىن تىىأثير الكفىىاية الذاتيىىة عمىى  Aslam  & Ali,2017وتنىىاول اسىىةم وعمىىي  

لىدى طىةب المىدارس الثانويىة لىي باكسىتان، وألترمىت الدراسىة أن األكاديمي  مستوى النيوض
عن الميام ال عبة ولكىن بىدال مىن ذلىك مسىاعدتيم  بعيداً  أن الكفاية الذاتية  د ال تبقي الطةب
إلى   ذاتيىة الطىةبالكفىاية الوصةل حاالت الفأل، دلعىت ، عم  تحديد ومواجية الميام المعقدة

إلى   ، وتو ىمت نتىال  الدراسىةالسعي بجد أكبر بسبب االعتقاد الذي ي منون بو بأىأن  ىدراتيم
الصبىىرات المكتسىىبة مىىن الفأىىل لىىي إعىىادة يسىىتصدمون  أن الطىىةب ذوي الكفىىاية الذاتيىىة العاليىىة

النيىىوض إلىى   سىىتراتيجيات وممىىاعفة جيىىودىم لتحقيىى  النجىىاح الةحىى  الىىذي يعىىزىومىىع اإل
أن المعتقىىدات  توو لىىي دراسىىMoradi, et al,2018و ىىد أثبىىت مىىرادي و)صىىرون  ، األكىىاديمي
أن الكفىىىاية ، وىىىذا يعنىىي مياألكىىىاديبىىالنيوض  تمعىىب دورًا ىامىىًا لىىىي زيىىادة المتعممىىين الذاتيىىة

 األكاديمي.مباأرة بالنيوض  الذاتية ليا  مة

 ىدرة الطىةب عمى  اإلسىتجابة لمتحىديات اليوميىة لىي إل   بأكل عاماألكاديمي  ويأير النيوض
الحياة األكاديمية، نظرًا لمقمايا اإلنتقالية التىي يتعىرض ليىا صىةل السىنوات األولى  مىن التعمىيم 

عمىىى  العقبىىىات الروتينيىىىة الةزمىىىة لمنجىىىاح األكىىىاديمي، األكىىىاديمي  النيىىىوضالجىىىامعي، ليت مىىىب 
 و إجىىىراي دراسىىىتين الستكأىىىاف العة ىىىات بىىىين النيىىىوضCarolyn,2015لتنىىىاول كىىىارولين  

لطىىةب الفر ىىة األولىى  بإحىىدى الكميىىات التكنولوجيىىة، األكىىاديمي  والتحفيىىز واإلنجىىازاألكىىاديمي 
م أىىر ألمىىل األكىىاديمي  تحديىىد، مىىا إذا كىىان النيىىوضوتناولىىت الدراسىىة األولىى  عمىى  وجىىو ال

كىىان م أىىرًا مىىعيفًا األكىىاديمي  أن النيىىوضإلىى   لمنجىىاح األكىىاديمي،  وأأىىار تحميىىل االنحىىدار
ىىىو الم أىىر اليىىام والوحيىىد عمىى  اإلنجىىاز بىىين ، وأن النيىىوض ولكنىىو ميًمىىا لزنجىىاز األكىىاديمي

كىان األكىاديمي  أن التح ىيلإلى   سىة الثانيىةالمت يرات التي تم إستكأاليا، وأأارت نتىال  الدرا



 .................................................... اليقظة العقلية وعالقتها بالنهوض األكاديمي لدى طالب الجامعة

- 2: - 

أيًمىىا م أىىرًا ميًمىىا ولكىىن األكىىاديمي  أ ىىوى م أىىر لمنجىىاح األكىىاديمي، ومىىع ذلىىك كىىان النيىىوض
 بدرجة أ ل.

يىىرتبط األكىىاديمي  أن النيىىوضإلىى   وAlfonso & Yang,2019الفونسىىو ويىىان   وأأىىار 
سىىتيدلت دراسىىتو إستكأىىاف أسىىباب  ىىدرة  عمىى  التنبىى  األكىىاديمي  النيىىوضبالنتىىال  المثمىى ، وا 

األكىىاديمي  بأبعىىاد التحفيىىزاألكىىاديمي  اإليجىىابي، مىىن صىىةل إرتبىىاط النيىىوضاألكىىاديمي  بىىاألداي
وجىود تىأثير غيىر إلى   واإلنجاز، لدى طةب المدرسة الثانويىة الفمبينيىة، وأأىارت نتىال  دراسىتو

إرتىبط بمسىتويات األكىاديمي  عم  اإلنجىاز األكىاديمي، وأن النيىوضاألكاديمي  مباأر لمنيوض
 أعم  من التح يل األكاديمي.

و التعىرف Rabiel,2015  ربيىع بالعوامىل النفسىية، لتناولىت دراسىةاألكىاديمي  ويتأثر النيىوض
عمىى  العة ىىة بىىين العوامىىل النفسىىية المسىىتقرة  الىىذكاي والأص ىىيةو وغيىىر المسىىتقرة  الكفىىاية 

والميىىىىارات األكاديميىىىىةو لىىىىي التنبىىىى  بىىىىالنيوض  الذاتيىىىىة األكاديميىىىىة، والمأىىىىاركة األكاديميىىىىة
األكىاديمي  األكاديمي،  وأأارت النتال  أنو لي حالة العوامل المستقرة ، يمكن التنبى  بىالنيوض

يجابيىىًا عىىن طريىى  االنقىىةب، لىىي حىىين أن العوامىىل النفسىىية غيىىر  سىىمًبا عىىن طريىى  الع ىىابية وا 
يميىىة  ىىد تتنبىىأ بىىالنيوض األكىىاديمي، لىىذلك ، المسىىتقرة والميىىارات األكاديميىىة والمأىىاركة األكاد

يتأثر ببعض العوامل النفسىية المسىتقرة وغيىر المسىتقرة األكاديمي  يمكن اإلستنتاج أن النيوض
 .ويجب مراعاة كة العاممين من أجل تعزيز النيوض األكاديمي

 & Jahedizadeh, Ghonsoolyوتناولىىىت دراسىىىة جىىىاىيزاده ، غونسىىىولي وغنيىىىزاده  

Ghanizade,2019بالتح ىيل الدراسىي والمسىتوى األكىاديمي  و التعرف عم  عة ة النيىوض
عىىدم وجىىود لىىرو  إلىى   التعميمىىي والنىىوع لىىدى طىىةب الم ىىات األجنبيىىة، وتو ىىمت نتىىال  الدراسىىة

تعىىزي لمت يىىر النىىوع، وجىىود لىىرو  دالىىة إح ىىاليًا لىىي األكىىاديمي  دالىىة إح ىىاليًا لىىي النيىىوض
 زي لمت ير المستوى التعميمي ول الح المستوى األعم .تعاألكاديمي  النيوض

 & Collie, Ginns, Martinو ىد أأىارت بعىض الدراسىات مثىل دراسىات كىولي وأصىرون  

Papworth, 2017  و،  مىارتنMartin, 2013ومىارتن وأصىرون  و ،Martin et al., 

و Fong 2014و، ولونىى   Carrington 2016  كىىارين تونو بإسىىتراليا، ودراسىىات 2013
و،  Putwain & Daly, 2012  بىىوووين ودالىىيبالواليىىات المتحىىدة األمريكيىىة، ودراسىىات 

و  Symes, Putwain, & Remedios, 2015  سىىىايميس، بىىىوووين، وريميىىىديوسو 
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لىىي مسىىاعدة الطىىةب عمىى  األكىىاديمي  أىميىىة الىىدور اإليجىىابي والفعىىال لمنيىىوضإلىى   ببريطانيىىا،
 Reisy et  ريسىىي و)صىىرون، لتو ىىمت دراسىىة المعتىىادةالصىىوض لىىي العقبىىات األكاديميىىة 

al,2014لىىىدى الطىىىةب يعىىىزز منىىىاعتيم تجىىىاه التىىىأثيرات األكىىىاديمي  أن تعزيىىىز النيىىىوضإلىىى   و
ينطىىوي عمىى  إمكانيىىة األكىىاديمي  النيىىوض أن وىىىذا يعنىىي، السىىمبية داصىىل البيلىىات األكاديميىىة

لىىىدى الطىىىةب األكىىىاديمي  ضالنيىىىو  لمىىىن الميىىىم تعزيىىىز، لمطىىىةباألكىىىاديمي  النجىىىاح تحسىىىين
 لتمكينيم من مواجية المحن اليومية.

بداًل من التركيز عم  صطىر المىرر األكاديمي  وركزت الدراسات والبحوث السابقة عم  النيوض
النفسىىي، عمىى   ىىدرة الطىىةب عمىى  التعامىىل مىىع ال ىىراعات اليوميىىة والتحىىديات التعميميىىة مثىىل 

عىىودة ، والتىىي أرجعىىت والقمىى  الىىذي يواجيونىىو اتصتبىىار نصفىىاض درجىىات درجىىاتيم ومىى ط اإلإ
درجىىات جيىىدة واألداي المناسىىب لىىي المدرسىىة سىىبًبا وجيًيىىا لدراسىىة إلىى   الطىىةب غيىىر الناجحىىة

أن اليقظىىة العقميىىة، بإعتبارىىىا سىىمة مىىن سىىمات الأص ىىية وكىىذلك ، األكىىاديميالنيىىوض  مت يىىر
دورًا ميمىىًا لىىي  ىىدرة الطالىىب  اإليجابيىىة لىىي الموا ىىف اليوميىىة لمحيىىاة األكاديميىىة، حيىىث تمعىىب

الجىىىامعي عمىىى  تحسىىىين مسىىىتوى النيىىىوض األكىىىاديمي، وعىىىامًة و اليىىىًا لىىىي مواجيىىىة المىىى وط 
لىدى األكىاديمي  دراسة اليقظىة العقميىة وعة تيىا بىالنيوضإل   األكاديمية، ومن ظيرت الحاجة

 طةب الجامعة.
   مشهلة البحح:

 البحث لي الس ال الرليس التالي من صةل العرض الساب  يمكن  ياغة مأكمة  
 لدى طةب الجامعة؟األكاديمي  لعة ة بين اليقظة العقمية والنيوضا ما

 ويتفرع منو األسلمة الفرعية التالية 
 ؟الجامعة ما مستوى اليقظة العقمية لدى عينة البحث من طةب .2
 ؟طةب الجامعة لدى عينة البحث من األكاديمي  ما مستوى النيوض .3
مت يىىرات لىىي مىىوي طىىةب الجامعىىة مىىا الفىىرو  لىىي اليقظىىة العقميىىة لىىدى عينىىة البحىىث مىىن  .4

 ثالثىة -ثانيىة  – أدبيو، والفر ة الدراسىية  أولى  –أنثيو والتص ص  عممي  –النوع  ذكر 
 ؟رابعةو –
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 مت يىرات لي مىويطةب الجامعة لدى عينة البحث من األكاديمي  ما الفرو  لي النيوض .5
ثالثىة  –ثانيىة   –أدبىيو، والفر ىة الدراسىية أول   –أنثىيو والتص ىص عممي  –النوع  ذكر 

 ؟رابعةو -
طىةب لدى عينة البحىث مىن األكاديمي  ما العة ة اإلرتباطية بين اليقظة العقمية والنيوض .6

 الجامعة؟
طىةب لدى عينة البحىث مىن األكاديمي  ما مدى إسيام اليقظة العقمية لي التنب  بالنيوض .7

 ؟الجامعة
   أٍداف البحح:

 تتمثل أىداف البحث ليما يمي  
 التعرف عم  مستوى اليقظة العقمية لدى طةب الجامعة. .2
 لدى طةب الجامعة.األكاديمي  التعرف عم  مستوى النيوض .3
التعرف عم  الفرو  لي اليقظة العقمية لدى طةب الجامعة لي موي مت يىرات النىوع  ذكىر  .4

 رابعةو. –ثالثة  -ثانية  –أدبيو، والفر ة الدراسية  أول   –أنثيو والتص ص  عممي  –
لدى طةب الجامعىة لىي مىوي مت يىرات النىوع األكاديمي  التعرف عم  الفرو  لي النيوض .5

 -ثالثىىة  –ثانيىىة   –أدبىىيو، والفر ىىة الدراسىىية أول   –أنثىىيو والتص ىىص عممي  – ذكىىر 
 رابعةو.

لىىىدى طىىىةب األكىىىاديمي  اليقظىىىة العقميىىىة والنيىىىوضالتعىىىرف عمىىى  العة ىىىة اإلرتباطيىىىة بىىىين  .6
 الجامعة.

لىىدى طىىةب األكىىاديمي  التعىىرف عمىى  مىىدى إسىىيام اليقظىىة العقميىىة لىىي التنبىى  بىىالنيوض .7
 الجامعة.
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 أٍنية البحح:

 تتمثل أىمية البحث ليما يمي   
 األٍنية اليظرية:

اليقظىة العقميىة  بىين العة ىة تتنىاول النىادرة التىي عتبر البحث الحالي من البحىوث المحميىةي -2
أحىد  بو ىفيا العة ىة، ىىذه لطبيعة نظري ليم تقديم لي تسيم والنيوض األكاديمي، والتي

 الىدعم غيىاب مىع وبصا ىة كثيىرًا لىي ىىذا المجىال،  تمىيف  ىد التىي الممكنىة اإلسىيامات
 تناوليا. أىميةإل   الباحثون وجو التي العة ة تناول ىذه لي والتجريبي النظري

 اليقظىة العقميىة، تعريفيم بمفيوم حيث ىذا البحث طةب الجامعة من يفيد أن الممكن من -3
 الحياتيىة الموا ىف مىع لىي التكيىف يسىاعدىم ذلىك بىالنيوض األكىاديمي، ممىا وعة ىة

 المصتمفة.
 الصطىط لىي النظىر إعىادة لىي الجىامعي ميالتعمى عمى ىىذا البحىث القىالمين  سىاعدي أن مكىني -4

 عمى  متسىاعدىوميىارات  اتيجياسىترات اسىتصدام مىن الطمبىة نيلتمكى ة،يىالجامع والمسىا ات

 النيوض األكاديمي، وتحسين اليقظة العقمية لدييم.

 األٍنية التطبيكية:

يتىيح لطىةب  حيىث التربىوي المجىال لىي التطبيقيىة الناحيىة مىن أىميىة ىذا البحىث ذات عدي -2
لىدى  المتنا مىة المعىارف تمىك لىي بين مت يرات البحىث ودورىىا العة ة نوع الجامعة معرلة

 .وتعميميم المناسبة لتوجيييم الطر  معرلو لي تسيم ثم ومن الطةب،
 الجنسين  بين الفرو  معرلة لي تسيم نتال  من ىذا البحث ليما يسفر عنو أىمية تبرز -3

 معمومىات يقىدم حيىث أبعىاد اليقظىة العقميىة والنيىوض األكىاديمي  لىي  )اإلنىاث –الىذكور(
 اإلىتمىامإلى   مىن الجنسىين الطىةب توجيو لي يسيم مما الفرو   ىذه طبيعة عن نظرية
ستثمار الجوانب بيذه ثارة طا اتيم وا   المصتمفة.  دراتيم وتوظيف دوالعيم وا 

اليقظىىة العقميىىة والمقيىىاس النيىىوض األكىىاديمي، ذات ص ىىالص سىىيكومترية  مقيىىاسبنىىاي  -4
 جيدة يمكن اإلستفادة منيما لي  ياس تمك المت يرات لي دراسات أصرى.

 مفاىيم البحث 
حالىىىىة مىىىىن الىىىىوعي النفسىىىىي الحامىىىىر، المتسىىىىمة و  Mindfulness  اليكظــــة العكليــــة -2

بالمةحظىىىىة التف ىىىىيمية لممنبيىىىىات الداصميىىىىة والصارجيىىىىة عنىىىىد ظيورىىىىىا، والمعتمىىىىدة عمىىىى  
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  التىىىي تعىىىزز ىىىىذا الىىىوعي،  وطريقىىىة معالجىىىة المعمومىىىات وسىىىمات الأص ىىىية الممارسىىىات
ظ والمنأىىأة مىىن صىىةل اإلنتبىىاه الق ىىدي الحامىىر لىىي المحظىىة، لتسىىاعد الفىىرد عمىى   الحفىىا

وتعىرف  عم  ممارسة عدم الحكم بوعي عالي أللكاره أو عواطفو أو تجاربىو لحظىة بمحظىة.
 إجراليًا بالدرجة التي يح ل عمييا الطالب عم  مقياس اليقظة العقمية.

بنيىىة تكيفيىىة مرتبطىىة بالسىىموكيات  :وAcademic Buoyancy  األنــاد    اليَــو  -3
اإلسىتجابة لمتحىديات لىي البيلىة األكاديميىة، بالتىأ مم اإليجابية، تتمثل لي  درة الطالب عم  

بفاعميىىة عنىىد مواجيىىة النكسىىات الأىىالعة التىىي تىىتم مواجيتيىىا بأىىكل منىىتظم، والتعامىىل مىىع 
النمىىاالت اليوميىىة والتحىىديات التعميميىىة والعقبىىات األكاديميىىة التىىي تواجيىىو لىىي المعىىامةت 

جة التي يح ل عمييا الطالىب عمى  مقيىاس ويعرف إجراليًا بالدر  اليومية لمحياة األكاديمية.
 النيوض األكاديمي.

  اإلطار اليظري ملفاٍيه البحح
يىىىتم عىىىرض اإلطىىىار النظىىىري لمفىىىاىيم البحىىىث لىىىي محىىىورين، ليتنىىىاول المحىىىور األول   

اليقظة العقمية، من حيث مفيوميا، وأبعادىا وبعض الدراسات والبحوث السىابقة المرتبطىة بيىا، 
ويتنىىاول المحىىور الثىىاني النيىىوض األكىىاديمي، مىىن حيىىث مفيومىىو وأبعىىاده، والتمييىىز بينىىو وبىىين 

 معيا، وبعض الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بو.المت يرات المتأابية 
 احملور األول: اليكظة العكلية:

 أواًل: مفَوو اليكظة العكلية:

عمى  تمييىز الحىاالت  بأنيىا  ىدرة الفىرد( Fonagy, et al,2002) لونىاجي وأصىرون يعرليىا
الحسىي  الىوعي بأنيىا حالىة وLanger,2002النجىر  ا ، ويعرلىوالعقمية الكاممىة لىي اآلصىرين

 التمييىزي النأىاط مىن عمميىة وىىي الجديىد عمى  اإلنفتىاح لىي تتمثىل لىي العقىل، والتىي  المرنىة 

 التىي بأنيىا الحالىة و Brown & Ryan, 2003بىراون وريىان  الجديىد، ويعرليىا  إلبتكىار

 والىوعي المعىزز اإلىتمىام ىىو الحامىر، الو ىت لىي بالىذي يحىدث وواعيىاً  منتبيىاً  الفرد لييا يكون

بأنيىا الجىودة  وGrossman,2008غروسىمان   الحىالي، ويعرليىا الوا ع أو الجارية لمتجربة
التي يمتمكيا عقل الفرد، ليكون مدركًا وواعيًا ومتوصيًا الحذر من أئ ما ومنتبيًا لصطىره، ويعىر 

و بأنيا المرا بىة المسىتمرة لمصبىرات، Cardaciotto, et al,2008وأصرون   ليا كارداكياتو
كيز عم  صبرات الحامر أكثىر مىن اإلنأى ال بصبىرات المامىي أو أحىداث المسىتقبل، وتقبىل والتر 
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الصبرات والتسامح معيا، ومواجية األحداث الحالية بدون إ دار أحكام تقيمية عمييىا، ويعرليىا 
و بأنيىىا الحالىىة التىىي يكىىون لييىىا الفىىرد ذوي تركيىىز عىىالي لىىي المحظىىة الراىنىىة، 3123نىىوري  

، دون التقيىىىد بىىىرد الفعىىىل العىىىاطفي تجىىىاه المو ىىىف، ويعرليىىىا البحيىىىري وأصىىىرون واإلعتىىىراف بيىىىا
واإلسىىتعداد والىىوعي  واإلنفتىىاح الىىذاتي لزنتبىىاه لىىي المحظىىة الحاليىىة، التنظىىيم و بأنيىىا 3125 

بأنيىا و Bernay& Ross,2014وروس   برنىاي بالمحظات لي التجىارب الحاليىة، ويعرليىا
حالة عقمية نأطة يركز الفرد من صةليا عم  اإلىتمام بموموع ما، وتوجيو ىىذا اإلىتمىام مىن 
كتسىىاب اتجاىىىات نحىىو حيتىىو  صىىةل تفكيىىره ووعيىىو العميىى ، حتىى  ي ىىبح  ىىادرًا عمىى  التركيىىز، وا 

تصىىاذ  راراتىىو، ويعرليىىا  بأنيىىا الىىوعي الكامىىل بىىالمثيرات التىىي يتفاعىىل معيىىا  و3129الأىىموي  وا 
 فرد، وتحفز اإلنتباه لديو دون إ دار أحكام، أو اإلنأ ال بصبرات ومأاعر المامىي، وتعرليىاال

 الكامىل لمفىرد بىالمثيرات لىي المحظىة الحامىرة، والىذي يجعمىو بأنيىا الىوعي و:312سىعيدان  

 نظر. وجية من بأكثر معيا جديد، ويتفاعل ىو ما كل عم  منفتحاً 
لميقظىىة العقميىىة اأىىتممت عمىى  عمىى  جىىانبين، أوليمىىا  ممىىا سىىب  يتمىىح أن التعريفىىات السىىابقة

لمصبىرة،  المسىتمر والر ىد العىام والىدالم المسىح صىةل مىن يزيىد لالوعي الوعي، وثانييما اإلنتباه،
عمييىا، لاأىتممت اليقظىة العقميىة عمى   والتركيىز بىالصبرة اإلحسىاس مىن درجىة اإلنتبىاه يزيد بينما

يأىىير التنظىىيم الفىىرد، ل، وتبنىىي توجىو معىىين نحىىو تجىارب نتبىىاهالتنظىىيم الىذاتي لز ىمىىا  عن ىرين
المةحظىة غيىر التف ىيمية والىوعي باألحاسىيس أو األلكىار أو المأىاعر مىن إل   نتباهالذاتي لز 

عمىى  مىىا يحىىدث، والقىىدرة عمىى   الفىىردنتبىىاه إويتطمىىب ذلىىك القىىدرة عمىى  تثبيىىت ، أصىىرىإلىى   لحظىىة
التوجىو نحىو التجربىة يتعمى  ، و جانىب )صىرإلى   نتباه عن عمد من جانب مىن التجربىةتحويل اإل 

 والقبىول، نفتىاح، وتحديىدًا مو ىف الفمىول واإل الفىرد بنوع المو ف الذي يتمسك بىو تجىاه تجربىة
نمىا يأىيرستقالةلي سيا  اليقظة ال يجب أن يساوي السمبية أو اإل القىدرة عمى  تجربىة إلى   ، وا 

   نأ ال المفرط ، أو  مع التجربة.اإل أ    حد من إل   األحداث بأكل كامل ، دون المجوي
ومىىن ثىىىم يمكىىىن تعريىىف اليقظىىىة العقميىىىة بأنيىىا حالىىىة مىىىن الىىوعي النفسىىىي الحامىىىر، المتسىىىمة 

 الممارسىاتبالمةحظة التف ىيمية لممنبيىات الداصميىة والصارجيىة عنىد ظيورىىا، والمعتمىدة عمى  
والمنأىىأة مىىن صىىةل   التىىي تعىىزز ىىىذا الىىوعي،  وطريقىة معالجىىة المعمومىىات وسىىمات الأص ىىية

اإلنتباه الق ىدي الحامىر لىي المحظىة، لتسىاعد الفىرد عمى   الحفىاظ عمى  ممارسىة عىدم الحكىم 
 بوعي عالي أللكاره أو عواطفو أو تجاربو لحظة بمحظة.
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 ثاىيًا: أبعاد اليكظة العكلية:

تناولت بعض الدراسىات والبحىوث السىابقة مفيىوم اليقظىة العقميىة كمفيىوم أحىادي البعىد، وذلىك  
التجىىارب لىىي الحيىىاة اليوميىىة إلىى   نتبىىاهاإل إلىى   تجىىاه العىىامبتقيىىيم اليقظىىة الذىنيىىة عمىى  أنيىىا اإل 

دراكيىا ، وليىا بنيىة عامىل واحىد مىن الىوعي واإل   & Brownكدراسىة بىراون وريىان  ، نفتىاحوا 

003Ryan, 2 ودساسةةت بةةوَش ون ةةشوٌ و al,2006 et Baer ليمىىدمان وأصىىرون   و، دراسىىة
 Feldman, Hayes, Kumar, Greeson, & Laurenceau, 2007ديفىيس ، دساست و
كارداكيىىىىاتو وأصىىىىرون ، دساسةةةةت وDavis, Lau, & Cairns, 2009  كيرنىىىىزو الو و 
 Cardaciotto, et al,2008تأىادويك وأصىرون  ، دراسىة وChadwick et al., 2008،و 

تناولىىت بعىىض الدراسىىات والبحىىوث السىىابقة مفيىىوم اليقظىىة العقميىىة كمفيىىوم متعىىدد األبعىىاد، كمىىا 
 وLau et al., 2006دراسة الو وأصرون   ،وBaer et al., 2004كدراسة باير وأصرون  

أبعىىاد اليقظىىة العقميىىة لىىي  التمييىىز الىىيقظ، اإلنفتىىاح عمىى  و Langer,2002النجىىر  حىىدد فمةةذ 
 ، وتقبىلالنتيجىة مىن بىدالً  الجديىدة، تأكيىد العمميىة األلكىار الجديىد، التوجىو نحىو الحامىر، تقبىل

 لىي و لي  حمور الوعي، المرونةBrown & Ryan, 2003الأكو، وحددىا براون وريان  

 Bishop, etاإلنتبىاهو، وحىددىا بيأىوب وأصىرون   و الىوعي لىي واإلنتباه، اإلسىتمرارية  الوعي

al,2004  الحفىىىاظ عمىىى  القبىىىول سىىىتقبالي،الىىىوعي اإل، القىىىدرة عمىىى  التوجيىىىو وال ىىىيانةو لىىىي ،
و لي  الىوعي، التجربىة الحاليىة، Germer, 2005وحددىا جيرمر  و، تجاه كل تجربةالمو ف و 

لىىي  المةحظىىة، الو ىىف، الت ىىرف و Baer et al,2006 بةةوَش ون ةةشوٌ والقبىىولو، وحىىددىا 
 ,Feldmanليمىىدمان وأصىىرون    يىىوعي، عىىدم إ ىىدار األحكىىام، وعىىدم التفاعىىلو، وحىىددىا 

Hayes, Kumar, Greeson, & Laurenceau, 2007 و لىىي  تنظىىيم الىىذات، إدارة
و لىىي  عىىدم Bernay, 2009الىىذات، تومىىيح القىىيم، واإلكتأىىافو، وحىىددىا برنىىاي وأصىىرون  

ةحظىىة والمرا بىىة، الت ىىرف بىىوعي، الو ىىف مىىع الكممىىات، الحكىىم التىىأثر بالتجىىارب الداصميىىة، الم
و لي  التنظيم الذاتي لزنتباه لىي الو ىت Hasker,2010ر  كسىامن صةل التجربةو، وحددىا 

الحامىىىر، واإلنفتىىىاح الىىىذىني والىىىوعي الىىىذاتي بىىىالصبرات لىىىي المحظىىىة الراىنىىىةو، وحىىىددىا بىىىراون 
 Browen,2011المعرلية لميقظىة الذىنيىةو، وحىددتيا سىعيدان  و لي  حالة الوعي، والمعالجة
الجديىد، التوجىو نحىو الحامىر، والىوعي بوجىات  عمى  الىيقظ، اإلنفتىاح التمييىز و لىي  :312 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679190/#R62
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679190/#R52
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679190/#R39
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679190/#R12
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679190/#R117
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679190/#R62
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679190/#R62
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679190/#R62


 .................................................... اليقظة العقلية وعالقتها بالنهوض األكاديمي لدى طالب الجامعة

- 37 - 

بةةوَش ون ةةشوٌ النظىىر المتعىىددةو، ومىىن ثىىم يمكىىن تحديىىد أبعىىاد ليقظىىة العقميىىة لىىي مىىوي نمىىوذج 

 Baer et al,2006لي أربعة أبعاد وىي  و 
الىذىني مسىتصدمًا حواسىو المصتمفىة، ومىدركًا لكالىة  وتتمثل لي الحمىور  ةاملتأٍب املالحظة -2

ليىىو  يحىىدث والمكىىاني الحىىالي الىىذي الزمىىاني الومىىع السىىموكيات لىىي كىىل المثيىىرات لر ىىد
 غيىىىر الحقىىىال  المو ىىف، والتنبىىى  وومىىىع تصمينىىات محتممىىىة الحىىىدوث، مىىىن أجىىل إكتأىىىاف

 .المتو عة

نفعاالتو كما ىي دون ت يير، ومنتبيىًا لألحىداث ويتمثل لي و ف الفرد لصبراتو   الوصف -3 وا 
الجديدة، ومتابعًا لمتطورات المتعمقىة بىذلك المو ىف، لىالفرد المتسىم باليقظىة العقميىة، تكىون 
ىتمىىام بمىىا يحىىدث حىىول المو ىىف  لديىىو حساسىىية لمبيلىىة المحيطىىة بىىو، ويكىىون عمىى  وعىىي وا 

 الذي يعيأو، ومنأ ًة باألحداث الجديدة لذلك المو ف.

العمميات المعرلية النأىطة عمى  المىدصةت اإلدراكيىة مىن البيلىة ويتمثل لي   لوع  املشتنرا -4
عمىى  ، والتركيىىز الصارجيىىة، مثىىل إنأىىاي للىىات جديىىدة والبحىىث عىىن وجيىىات نظىىر متعىىددة

 تباع ني  معرلىي معىينإمةحظة مفتوحة وغير مقسمة لما يحدث داصميًا وصارجيًا بداًل من 
لأللكىار والىدوالع والعواطىف،  أن يكىون واعيىاً لمفىرد  وىكذا، يمكىن، الصارجيةالمحفزات تجاه 

البيلىىىىة الداصميىىىىة يىىىىة، لىىىىالوعي ير ىىىىد بإسىىىىتمرار لمىىىىة عىىىىن المحفىىىىزات الحسىىىىية واإلدراك
 ىتمىامعم  بينة من المحفىزات دون أن تكىون لىي مركىز اإل، ومن ثم يكون الفرد والصارجية

 .لمجموعة محدودة من الصبرةر حساسية عالية لديو، واإلىتمام يول

ويتمثىل لىي تقبىل الفىرد لممو ىف الحامىر، وعىدم إ ىدار أحكىام   التكبل بـدوٌ ططـالم أحهـاو    -5
لكىار اآلصىرين الفرد وتقديره وتقبمىو أل حترامبنايًا عم  صبراتو ومأاعره الداصمية، ويتممن إ

معيىىم دون أن   ىىادرًا عمىى  التوا ىىل، و مىىع االحتفىىاظ بىىوراي أو ألكىىار مصتمفىىة وسىىموكياتيم،
 التقبل، وعدم إ دار أي أحكام بنايًا عم  صبراتو وتجاربو السابقة. أعر بعدمي

وتناولىىت العديىىد مىىن الدراسىىات والبحىىوث السىىابقة اليقظىىة العقميىىة وعة تيىىا بىىبعض المت يىىرات، 
العة ىة بىين الكفايىة الذاتيىة المدركىة واليقظىة التعىرف عمى  إلى   و3123ليدلت دراسة العىزي  

ن الىىراد عينىىة أإلىى   لىىدى طمبىىة الجامعىىة، وتو ىىمت نتىىال  الدراسىىة والوظىىالف المعرليىىة العقميىىة
العقميىة تعىزي لمت يىر  لىي اليقظىةإح ىالية  ذات داللةعقمية، وجود لرو  لدييم يقظة  الدراسة

 –العقمية تعزي لمت ير التص ىص  عممىي  اليقظةالنوع، ول الح الذكور، عدم وجود لرو  لي 
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اليقظىة العقميىة لىدى طمبىىة  مسىىتوى عمى  التعىرفإلى   و3124ىىدلت دراسىة العىزي  أدبىيو، و 
أن عينىة الدراسىة تمتمىك مسىتوى مرتفىع مىن اليقظىة إلى   جامعة بابل، وتو ىمت نتىال  الدراسىة

اليقظىة العقميىة تعىزي لمت يىر النىوع، ول ىالح الىذكور،  لىي إح ىالياً  دالىة لىرو  العقمية، وجىود
ىىدلت دراسىىة اليقظىىة العقميىة تعىىزي لمت يىر التص ىىص، و  لىي ح ىىالياً إ دالىة لىىرو  وعىدم وجىود
التعىىرف عمىى  مسىىتوى المرونىىة النفسىىية ومسىىتوى اليقظىىة العقميىىة لىىدى إلىى   و3128سىىناري  

طةب كمية التربية، وكذلك التعرف عم  العة ة بين المرونة النفسية واليقظة العقميىة، والكأىف 
 وتو ىمت نتىال  الدراسىةعن إمكانية التنب  باليقظة العقمية من صىةل المرونىة النفسىية لىدييم، 

ة ىة ووجىود ع ن المتوسىط مىن اليقظىة العقميىة لىدى ألىراد العينىة،وجىود مسىتويات أعمى  مىإل  
رتباطيىة موجبىىة دالىىة إح ىالًيا بىىين المرونىىة النفسىية واليقظىىة العقميىىة، كمىا أن اليقظىىة العقميىىة إ

وىىىدلت دراسىىة عبىىد اليىىادي ، أسىىيمت لىىي التنبىى  بالمرونىىة النفسىىية لىىدى طىىةب كميىىة التربيىىة
 درة اليقظة العقمية عم  التنبى  بميىارة التمثىل العىاطفي  التعرف عم إل   و3128والبسطامي  

أن عينىىة الدراسىىة تمتمىىك مسىىتوى إلىى   لىىدى طمبىىة جامعىىة أبىىو ظبىىي، وتو ىىمت نتىىال  الدراسىىة
متوسط من اليقظة العقمية، وجود عة ة إرتباطية موجبة بين اليقظة العقميىة والتمثىل العىاطفي، 

ميىىة تعىىزي لمت يىىر النىىوع ول ىىالح اإلنىىاث، ووجىىود وجىىود لىىرو  دالىىة إح ىىاليًا لىىي اليقظىىة العق
لىىرو  دالىىة إح ىىاليًا لىىي اليقظىىة العقميىىة تعىىزي لمت يىىر المسىىتوى الدراسىىي، ول ىىالح المسىىتوى 

 العقميىىة لىىدى اليقظىىة مسىىتوى عمىى  التعىرفإلىى   و3129األعمى ، وىىىدلت دراسىىة بىىديوي وعبىىد  
الدراسىة تمتمىك مسىتوى متوسىط مىن أن عينة إل   جامعة الب رة، وتو مت نتال  الدراسة طمبة

اليقظىىة العقميىىة تعىىزي لمت يىىر النىىوع، ول ىىالح  لىىي إح ىىالياً  دالىىة لىىرو  اليقظىىة العقميىىة، وجىىود
اليقظىىة العقميىىة تعىىزي لمت يىىر التص ىىص، ول ىىالح  لىىي إح ىىالياً  دالىىة لىىرو  اإلنىىاث، ووجىىود

 العقميىة، قظىةالي مسىتوى عمى  التعىرفإلى   و3129ىدلت دراسة الأموي  التص ص العممي، و 

 عىن والكأىف الىدوادمي، بمحالظىة التربيىة كميىة طىةب مىن لىدى عينىة الذاتيىة الكفىاية ومسىتوى

 مسىتوى أنإلى   وتو ىمت نتىال  الدراسىة لىدييم، والكفىاية الذاتيىة العقميىة اليقظىة بىين العة ىة

العقميىة  اليقظىة بىينإح ىالية  داللىة ذات إرتباطيىة عة ىة وجىود مرتفعىًا، و كىان اليقظىة العقميىة
التعىىرف عمىى  العة ىىة بىىين إلىى   و3129وىىىدلت دراسىىة العاسىىمي وجمىىال  الذاتيىىة،  والكفىىاية

لىىدى طمبىىة كميىىة التربيىىة لىىي محالظىىة السىىويداي، وتو ىىمت  اليقظىىة العقميىىة والمرونىىة النفسىىية،
وجىىود لىىرو  دالىىة إح ىىاليًا بىىين متوسىىطات أداي الطمبىىة مرتفعىىي اليقظىىة إلىى   نتىىال  الدراسىىة
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عىدم  ،العقمية و منصفمي اليقظة العقمية لي المرونة النفسية، ل ىالح مرتفعىي اليقظىة العقميىة
وجود لرو  دالة إح اليًا بىين متوسىطات أداي الطمبىة عمى  مقيىاس اليقظىة العقميىة و مقيىاس 

وجىود تىأثير دال إح ىاليًا بىين مت يىري المرونىة النفسىية النىوع، لمت يىر  المرونىة النفسىية تعىزى 
لي اليقظة العقمية ل الح اإلناث مرتفعات المرونىة النفسىية، ووجىود تىأثير دال إح ىاليًا  نوعالو 

، وىىدلت دراسىة عبىد الىرحيم لىي اليقظىة العقميىة ةكىل عمى  حىد النوعلكل من المرونة النفسية و 
 نفعاليىة واليقظىة العقميىة بكفىاية التمثيىلبتكارية اإل عة ة كًة من اإلالتعرف عم  إل   و3129 

، وتو ىىمت نتىىال  المعرلىى  لممعمومىىات لىىدى طىىةب الفر ىىة الثالثىىة بكميىىة التربيىىة جامعىىة سىىوىاج
نفعاليىىة، بتكاريىىة اإل بعىىاد اإلأرتباطيىىة متباينىىة الداللىىة بىىين إعمىى  وجىىود عة ىىات إلىى   الدراسىىة

 ن اليقظىىة العقميىىة تىى دى دورًا ميمىىًا لىىي، وأاليقظىىة العقميىىة وكفىىاية التمثيىىل المعرلىى  لممعمومىىات
كمىا بينىت ، كفاية التمثيل المعرل  لممعمومات بابعادىا المصتمفة لدى الطةب مرتفعى  التح ىيل

ن كًة من االبتكارية االنفعالية واليقظة العقمية ت دى دورًا ميمىًا لىي التنبى  بكفىاية أإل   النتال 
 ىىة بىىين العة التعىىرف عمىى إلىى   و:312، وىدلىىة دراسىىة الحىىارثي  التمثيىىل المعرلىى  لممعمومىىات

وتو ىىمت نتىىال   لىىدى طىىةب الكميىىة التقنيىىة بمحالظىىة بيأىىة، اليقظىىة العقميىىة وأعىىراض القمىى 
رتباطيىىة سىمبية ودالىىة إح ىاليًا بىىين اليقظىة العقميىىة وأعىراض القمىى  إوجىىود عة ىة إلى   الدراسىة

لىىىرو  دالىىىة ووجىىود  متوسىىىطة،كانىىىت  درجىىة اليقظىىىة العقميىىىة لىىدييموأن  لىىدى عينىىىة الدراسىىىة،
بىين مرتفعىي ومنصفمىىي اليقظىة العقميىة لىي أعىىراض القمى  ل ىالح منصفمىي اليقظىىة  إح ىالياً 

 و3129، وىىدلت دراسىة المعمىوري وعمىي  العقمية، وتعمل اليقظة العقمية كمنبأ بأعراض القم 
إلى   جامعىة بابىل، وتو ىمت نتىال  الدراسىة طمبىة العقميىة لىدى اليقظة مستوى عم  التعرفإل  

اليقظىة العقميىة  لىي إح ىالياً  دالىة لىرو  باليقظىة العقميىة، وعىدم وجىودأن تمتع عينىة الدراسىة 
العة ىىة بىىين  التعىىرف عمىى إلىى   و:312تعىىزي لمت يىىر النىىوع والتص ىىص، وىىىدلت دراسىىة بىىةل  

وكىىل مىىن مفيىىوم الىىذات األكىىاديمي، والتفكيىىر اإليجىىابي والتوالىى  النفسىىي لىىدى العقميىىة اليقظىىة 
ودالىىة وجىىود عة ىىة إرتباطيىىة موجبىىة إلىى   تىىال  الدراسىىةوتو ىىمت ن طىىةب المرحمىىة الجامعيىىة،

ودالىىة ، وجىىود عة ىىة إرتباطيىىة موجبىىة مفيىىوم الىىذات األكىىاديميالعقميىىة و  اليقظىىة بىىين إح ىىالًيا
 ودالىة إح ىالًياالعقميىة والتفكيىر اإليجىابي، وجىود عة ىة إرتباطيىة موجبىة  اليقظىة بين إح الًيا

بىالتنب  بكىل مىن  مفيىوم الىذات  العقمية تسيماليقظة  وأن العقمية والتوال  النفسي، اليقظة بين
األكاديمي، التفكير اإليجابي، والتوال  النفسيو، كمىا أن أكبىر المت يىرات التىي تتنبىأ بيىا اليقظىة 
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، وىىدلت دراسىة ىو التوال  النفسي يميو مفيوم الذات األكاديمي، يميو التفكير اإليجىابي العقمية
األكىىىاديمي  ن العة ىىىة بىىىين اليقظىىىة العقميىىىة وكىىىل مىىىن ال ىىىمودعىىى الكأىىىفإلىىى   و:312بمبىىىل  

وجىىود لىىرو  إلىى   لىىدى طىىةب كميىىة التربيىىة، وتو ىىمت نتىىال  الدراسىىة ومى وط الحيىىاة المدركىىة،
ل ىالح مرتفعىي األكىاديمي  دالة إح ىالًيا بىين منصفمىي ومرتفعىي اليقظىة العقميىة لىي ال ىمود

وجىود  اليقظة العقمية لي م وط الحياة المدركة،لرو  ل الح منصفمي وجود اليقظة العقمية، 
رتباطيىة موجبىة إعة ىة وجىود  ل ىالح الىذكور،، و النىوعاليقظة العقميىة تعىزي لمت يىر  لي لرو 

رتباطيىىة سىىالبة دالىىة إعة ىىة ، ووجىىود بىىين اليقظىىة العقميىىة والدرجىىة الكميىىة لم ىىمود األكىىاديمي
إلىى   و:312، وىىدلت دراسىىة أىىمبولية  ركىىةإح ىالًيا بىىين اليقظىىة العقميىة ومىى وط الحيىىاة المد

 –التعرف عم  الفرو  لي اليقظة العقمية لدى طمبة الجامعة لي موي مت يرات الفلىة  متفىو  
 الرابعىىةو، وتو ىىمت نتىىال  الدراسىىة –أنثىى و، والفر ىىة الدراسىىية  األولىى   –عىىاديو، والنىىوع  ذكىىر 

زي لمت يىر الفلىة، ووجىود لىرو  دالىة عدم وجود لرو  دالة إح اليا لي اليقظة العقمية تعإل  
إح ىىاليا لىىي اليقظىىة العقميىىة تعىىزي لمت يىىر النىىوع، ول ىىالح الىىذكور، ومت يىىر الفر ىىة الدراسىىية، 

التعىىرف عمىى  القىىدرة التنب يىىة إلىى   و:312ول ىىالح الفر ىىة الرابعىىة، وىىىدلت دراسىىة العكايأىىي  
الأىار ة، وتو ىمت نتىال   معىةجا طمبىة لميقظة العقمية لي تحديد مستوى الطةبة النفسىية لىدى

لىىي إح ىىالية  العقميىىة، وجىىود لىىرو  ذات داللىىة باليقظىىة تتمتىىع عينىىة الدراسىىة أنإلىى   الدراسىىة
لىي إح ىالية  اليقظة العقمية تعزي لمت ير النوع، ول الح الذكور، عدم وجود لىرو  ذات داللىة

ة اليقظىة العقميىة لىي اليقظة العقمية تعزي لمت ير التص ص، ووجود أثىر دال إح ىاليًا لمسىاىم
التعىرف إلى   و3131التنب  بال ةبة النفسية لدى عينة الدراسة، وىدلت دراسة عبد المطمىب  

، واالتجىىىاه نحىىىو النىىىوعصىىىتةف كىىىل مىىىن عمىىى  الفىىىرو  لىىىي اليقظىىىة العقميىىىة ومكوناتيىىىا تبعىىىًا إل
، الز ىىازي لىىدى طمبىىة جامعىىة  صتبىىار التحريىىري المفمىىلالتص ىىص، وأسىىموب الىىتعمم، ونىىوع اإل

لىرو  ، عىدم وجىود بدرجة متوسطةكان  اليقظة العقميةأن مستوى إل   وتو مت نتال  الدراسة
اليقظىة  لىرو  دالىة إح ىاليًا لىيلي اليقظة العقميىة تعىزي لمت يىر النىوع، ووجىود  دالة إح الياً 

 ، عىىدمتجىىاه اإليجىىابيل ىىالح الطمبىىة ذوي اإل العقميىىة تعىىزي لمت يىىر اإلتجىىاه نحىىو التص ىىص، و 
، ووجىىود أسىىموب الىىتعمم المفمىىللىىي اليقظىىة العقميىىة تعىىزي لمت يىىر  لىىرو  دالىىة إح ىىالياً وجىىود 

ل ىالح ، نىوع االصتبىار التحريىري المفمىلاليقظة العقميىة تعىزي لمت يىر  لرو  دالة إح اليًا لي
 .الطمبة الذين يفممون االصتبار التحريري المقالي
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 تعكيب على احملور األول:

ل اليقظة العقميىة، مىن حيىث مفيوميىا، وأبعادىىا، وبعىض الدراسىات تناول المحور األو 
والبحوث السابقة المرتبطة بيا، ويتمح من ذلك العرض أن اليقظىة العقميىة ليىا دورًا ميمىًا لىي 
تحسين وعي الفرد بالبيلة المحيطة بو، والتي تسيم بدورىا لي تنميىة كالىة جوانىب الأص ىية، 

 لدى طالب الجامعة.األكاديمي  مستوى األداي والتي ينعكس تأثيرىا عم  تحسين
 احملور الجاى : اليَو  األناد  :

 أواًل: مفَوو اليَو  األناد  :

 و، سىايروم وليىل والحريىر Martin & Marsh,2008مارتن ومىارش  كل من يعرلو 
 Saerom & Phil and Al- Hoorir,2018بأنو  درة الطةب عم  التعامىل بنجىاح مىع   و

ويعرلىىو ، النكسىىات األكاديميىىة والتحىىديات التىىي يواجيونيىىا لىىي الىىدورة العاديىىة لمحيىىاة المدرسىىية
 وComerforda & Battesonb & Tormey,2015كومريفىوردا وباتيسىونب وترومىي  

بأنو  درة الطةب عم  اإلبحار بنجىاح لىي التحىديات اليوميىة التىي تتسىم بيىا الحيىاة المدرسىية، 
 ىىدرة الطىىةب عمىى  التعامىىل مىىع و بأنىىو Alfonso & Yang,2016الفونسىىو ويىىان   ويعرلىىو 

و Rahimi & Zareie, 2016  العقبات اليومية لي سيا ات المدرسة، ويعرلىو رحيمىي وزاري
يجابيىىىة والبنىىىاية والتكيفيىىىة ألنىىىواع مصتمفىىىة مىىىن التحىىىديات والعقبىىىات التىىىي بأنىىىو اإلسىىىتجابة اإل

 & Alfonsoالفونسىىىو ويىىىن  يواجييىىىا الطالىىىب لىىىي مجىىىال الدراسىىىة المسىىىتمر، ويعرلىىىو 

Yuen,2018 القىىدرة عمىى  التعامىىل مىىع مجموعىىة واسىىعة مىىن التحىىديات التىىي يواجييىىا و  بأنىىو
و بأنىو نجىاح الطالىب 3131يمي، وتعرلىو عطيىة  الفرد بإستمرار لي الحياة  لىي المجىال األكىاد

 لي الت مب عم  التحديات األكاديمية اليومية المعتادة التي يواجييا لي مساره األكاديمي.
عىىامًة ىاًمىىا لىىي  يمثىىلاألكىىاديمي  يتمىىح أن النيىىوض ،اتالتعريفىىه ىىىذإلىى   النظروبىى

  عوبات لي حياتيم األكاديمية.يساعد الطةب الذين يواجيون الذي  المأيد النفسي التربوي
بأنىىىو بنيىىىة تكيفيىىىة مرتبطىىىة بالسىىىموكيات األكىىىاديمي  ومىىىن ثىىىم يمكىىىن تعريىىىف النيىىىوض

اإليجابيىىة، تتمثىىل لىىي  ىىدرة الطالىىب عمىى  اإلسىىتجابة لمتحىىديات لىىي البيلىىة األكاديميىىة، بالتىىأ مم 
مىىىل مىىىع التعا، و بفاعميىىىة عنىىىد مواجيىىىة النكسىىىات الأىىىالعة التىىىي تىىىتم مواجيتيىىىا بأىىىكل منىىىتظم

النماالت اليومية والتحديات التعميمية والعقبات األكاديمية التي تواجيو لىي المعىامةت اليوميىة 
 لمحياة األكاديمية.
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 ثاىيًا: أبعاد اليَو  األناد  :

أن تحىول ىىذه اإلتجىاه إلى   كمفيىوم أحىادي البعىداألكىاديمي  تناول الباحثين النيىوض 
كمفيىىىوم متعىىدد األبعىىاد، لأأىىىار مىىارتن ومىىىارش األكىىاديمي  النيىىوضإلىىى   و3118بعىىد عىىام  

تتمثىىل لىىي  الفعاليىىة الذاتيىىة، األكىىاديمي  أن أبعىىاد النيىىوضإلىى   و3129و، ومحمىىود  3119 
 و أن أبعىاد النيىوض3126التصطيط، التحكم، المثابرة، القمى  المىنصفضو، وأأىارت أبىو العىة  

الدراسىي، مواجيىة المى وط والعقبىات الدراسىية  تتمثل لىي  التصطىيط لمعىاودة النجىاحاألكاديمي 
 أن أبعىاد النيىوضإلى   و3129اليومية، والتوجو اإليجىابي رغىم المأىكةتو، وأأىارت الزغبىي  

تتمثل لىي  لاعميىة الىذات، اىتىزاز الثقىة، المأىاركة األكاديميىة، القمى ، والعة ىة بىين األكاديمي 
تتمثىل لىي  الفعاليىة األكىاديمي  أبعاد النيوضأن إل   و:312الطالب والمعممو، وأأارت حميم  

الذاتيىىة، السىىيطرة غيىىر الم كىىدة، القمىى ، اإلنىىدماج األكىىاديمي، العة ىىة المتبادلىىة بىىين الطالىىب 
ومىن ثىم ، والمعممو، ليتمح أن غالبية الباحثين أتفقوا عم  صمس مكونىات لمنيىوض األكىاديمي

 ىي  لي صمس أبعاداألكاديمي  يمكن تحديد أبعاد النيوض
 النظريىة محىاور محىورًا أساسىيًا مىن ُتأىكلوالتىي   وself-efficacy  الهفـاة  الااتيـة   -2

مىا يمتمكىو  نتيجىة مىبط سىموكو عمى  القىدرة لمفىرد اإلجتماعية التي تستند عم  أن المعرلية
نظىام  لىدييم لىاأللراد مىن صىةل اإلدراك المعرلىي لقدراتىو الأص ىية،أص ىية  معتقىدات مىن

 الكيفيىة التىي يفكىر بيىا ويعتقىد لىإن لىذلك لي معتقداتيم الذاتيىة، وولًقىا التحكم من يمّكنيم

 المفتىاح المعتقىدات ىىذه تأىّكل إذ يت ىرف بيىا  التىي الكيفيىة لىي تى ثر الفىرد بيىا ويأىعر

 عمى  باالعتمىاد إنجازاتىو تفسىير عمى  يعمىل لىالفرد الفىرد  المحركىة لسىموك لمقىوى الىرليس
الذاتيىة  الكفىاية أثىر ويبىرز جيىده   ىارى يبىذل يجعمىو ممىا يمتمكيىا، أّنو يعتقد التي القدرات
وتتمثىىل لىىي منظومىىة إدراكىىات الفىىرد عىىن و، 3122 العمىىوان والمحاسىىنة، النجىىاح لتحقيىى 

مكاناتو بتنفيذ ميام معينة لي موا ف الحياة ومواجية مأكةتو.   دراتو وا 
 بسىموكو الفىرد وعىي صىةل مىن الذاتي يظيىر لالتحكم: وSelf-control  الاات  التحهه -3

 ت ىرليم كيفيىة لىي اتسىا اً  أكثىر يكونىون لسىموكيم عاليىة بدرجة الواعون لاأللراد الصاص،
 الىذين األلىراد ألن ىىذا الصىاص لسىموكيم جىداً  الىواعين غيىر األلىراد مىن مصتمفىة موا ف لي

 مةلمىىىة، أكثىىىر سىىىموكيم يجعىىىل وذلىىىك وأىىىعورًا،  إدراكىىىاً  أكثىىىر ذاتىىىي يكونىىىون وعىىىي لىىىدييم
 يرغىىىب التىىي أىدالىىو ب ىىياغة وذلىىك بنفسىىو  ىىراره إتصىىاذ يسىىتطيع ذاتيىىاً  المىىتحكم لالأىىصص
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 لمىةً  اليىدف ىىذا تحقيى  تعتىرض التىي والمعو ىات ال عوبات عم  والت مب إلييا الو ول
 عمى  ألمىل نتىال  ليىا تكىون التي الموا ىف لي  راره إتصاذ عم  احتراماً  أكثر نراه ذلك عىن

تمثىىىىل لىىىىي سىىىىيطرة الفىىىىرد عمىىىى  سىىىىموكو المعرلىىىىي ويو، 3123 الزىيىىىىري، .البعيىىىىد المىىىىدى
واإلنفعىىالي، بيحيىىث يكىىون  ىىادرًا عمىى  الىىتحكم بيىىا ولقىىًا إلرادتىىو الأص ىىية، دارسىىًا عوا بيىىا 

 ومتحسبًا لمعوا ب التي تنجم عنيا.
وتتمثىىل لىىي اإللتىىزام والمرونىىة و  Perseverance Academy  املجــابر  األناد يــة  -4

 مواجيىىة التحىىديات أو النكسىىات، وتتعمىى  بمداومىىة لتحقيىى  النتيجىىة المرجىىوة لىىيالةزمىىة 

 وموا ىىمة االنسىحاب منيىا، أو االستسىىةم لىي اسىتكمال دراسىىتو األكاديميىة، وعىدم الطالىب
العوالىى  التىىي تعترمىىو، وتعتبىىر صا ىىية يتميىىز بيىىا  رغىىم وعزيمىىة وا  ىىرار بعنىىاد الدراسىىة

ن والأىىىدالد، والتعامىىىل معيىىىا بإيجابيىىىة وكفىىىاية، الطىىىةب الىىىذين يسىىىتطيعون مواجيىىىة المحىىى
أنيىىا إلىى   و3122مسىىتمرًا لىىي دالعيتىىو وحماسىىو إلنجىىاز المطمىىوب منىىو، ويأىىير عطيىىة  

تىدل  التى  المصىاطرة عوا ىب وعوامىل وجىود رغىم المرتفىع استمرار تح يل الطالىب التعميمى 
حيىاة    ىة تىدل التى  والنتىال  العمميىة أنيىا تعىرف عمى  وبذلك المنصفضاألكاديمي  األداي
 الت  تواجيو. العقبات رغم وجود أكاديمياً  الناجح الطالب

الرىىىاب وعىىدم اإلرتيىىاح إلىى   ويتمثىىل لىىي الأىىعور العىىام الىىذي يأىىير: وAnxiety  الكلــل -5
أنىىو حالىىة إلىى   و3115وعجىىز أداي الميىىام التعميميىىة، ويأىىير محمىىد  األكىىاديمي  لمفأىىل

ومحاولىة  الىدوالع  صىةل  ىراعات ينأىأ بىالصوف الىذيوالأىعور  من التىوتر داصمية م لمة
 بسىبب اإلحبىاط وال ىراع تحىدث متداصمىة إنفعاليىة عمميىات القمى  عىن وينت  لمتكيف، الفرد

 عمىى  التوالىى  بىىين الفىىرد الفىىرد، كمىىا يتمثىىل لىىي  ىىدرة ليىىا تعىىرض التىىي الفاأىىمة والتجىىارب
النفًسىىىىىي والأىىىىىعور  التىىىىىوازن الىىىىىذات  والبيلىىىىىة المحيطىىىىىة، بمىىىىىا يحقىىىىى  لىىىىىو متطمبىىىىىات

 أىبو أو مسىتمرة ب ورة الفرد تةزم إنفعالية و، وىو أيمًا حالة3114باإلطملنان. الدبعي،
 تجىىىاه والكىىىدر والتىىىوتر المىىىي  و اإلرتيىىىاح وعىىىدم اإلنزعىىىاج النفسىىىي حىىىىاالت مىىىىن مسىىىتمرة

 و3114جميع المجاالت. البدري، لىي يىدركيا التىي والموا ف الموموعات
ــ  -6 ــهالعالقــة بــط الطال وتتمثىىل لىىي و  Teacher-student relationships  ب واملعل

إدراكىىىات الطالىىىب حىىىول كيفيىىىة التوا ىىىل بينىىىو وبىىىين المعمىىىم، متمىىىمنًا التوا ىىىل الأص ىىىي 
واإلجتماعي واألكاديمي، لذا لمن المروري تطوير العة ات اإليجابية بين الطالب والمعمىم، 
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يمكىىن إتصاذىىىا إلنأىىاي منىىاخ إنمىىباط بإعتبارىىىا واحىىدة مىىن أكثىىر الصطىىوات الفعالىىة التىىي 
تقىىدير إلىى   إيجىىابي لىىي العمميىىة التعميميىىة، لعنىىدما يتعامىىل الطىىةب بىىإحترام، لىىإنيم يميمىىون

المعمم، وعندما يقدرون المعمم يكونىون أكثىر رغبىة لىي إرمىالو، ممىا يجعميىم أكثىر عرمىة 
 لمت رف بأكل مناسب لي سموكيم.

 وبعض املتغريات املتشابَة معُ.  األناد  ثالجًا: التنييز بط اليَو 

 واملروىة األناد ية:األناد    اليَو -1

 ىدرة الطالىب عمى  الت مىب عمى  الأىدالد الحىادة إل   يأير م طمح المرونة األكاديمية 
أو المزمنة التي ُينظر إلييا عم  أنيا اعتدايات كبيرة عمى  العمميىات التعميميىة، إال أن المرونىة 

تتناسب مع العديد من الطةب الذين يواجيون انتكاسات وتحديات وم وط تأىكل األكاديمية ال 
الىذي يعىّين العديىد األكىاديمي  جزًيا من الحياة األكاديمية األكثر انتظاًما والتىي تعكىس النيىوض

من الطةب الذين يجب أن يتفاوموا مع  عود وىبوط الحياة األكاديمية اليوميىة كمميىزات عىن 
والمزمنة ذات ال مة بالبن  التقميدية األكثر مرونة لي المرونىة األكاديميىة، إذن الأدالد الحادة 

أرًطا مرورًيا ولكنىو غيىر األكاديمي  لالمرونة األكاديمية تمثل إطار ىرمي يكون ليو النيوض
يتطمبىان منىاى  األكاديمي  كاف لممرونة األكاديمية، وبالتالي لإن المرونة األكاديمية والنيوض

وىىذا مىا األبعاد لت ورىما و ياساتيما مىن أجىل تمييىز العوامىل التىي تأىكل مكوناتيمىا، متعددة 
أن البيلىة التعميميىة إلى   ، حيىث يأىيرواوMartin & Marsh,2008مىارتن ومىارش  ي كىده 

والتىي  التىي تأىكل تيديىًدا كبيىرًا لمتطىور التعميمىييوجد بيا بعض التحديات ال عبة أو المزمنىة 
ديميىىة، أمىىا التحىىديات الصفيفىىة مثىىل اإللتىىزام بالمواعيىىد، ردود الفعىىل السىىمبية تتطمىىب مرونىىة أكا

يمكىىن األكىىاديمي  لمتو عىىات التىىي ال يىىتم الولىىاي بيىىا، ليىىي تتطمىىب نيومىىًا أكاديميىىًا، لىىالنيوض
الطىىةب مىىن اإلنسىىحاب والتعىىالي والممىىي  ىىدمًا مىىن النكسىىات التىىي يتعرمىىون ليىىا لىىي الحيىىاة 

يتعامىىل مىىع  ىىعوبات كىىل يىىوم، وبالتىىالي إعىىداد الطىىةب األكىىاديمي  ضاألكاديميىىة، كىىذلك النيىىو 
لمتعامىىل لىىي نيايىىة المطىىاف مىىع المحىىن المزمنىىة التىىي تتناوليىىا المرونىىة األكاديميىىة، لالمرونىىة 
األكاديميىة تتعامىل مىع مجموعىة  ى يرة مىن الطىىةب الىذين يعىانون مىن مأىاكل صطيىرة لم ايىىة، 

ب الذين يواجيون تحىديات أكاديميىة، لىذا لمفيىوم المرونىة بينما يتم تجاىل عدد كبير من الطة
األكاديمية ال يأصذ لي اإلعتبار العديد من الطةب الىذين يواجيىون عقبىات و ىعوبات وتحىديات 
ومىىى وط وأن ىىىىذه العقبىىىات وال ىىىعوبات ىىىىي جىىىزي مىىىن الحيىىىاة المدرسىىىية اليوميىىىة، وأن ىىىىذه 
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كةت األكاديميىة الحىادة والمزمنىة المتعمقىة بعيًدا عىن المأىاألكاديمي  التحديات تعكس النيوض
أنىىىو تىىىم إلىىى   وKarimi,2012بالبنيىىىة األساسىىىية لممرونىىىة األكاديميىىىة، كمىىىا يأىىىير كريمىىىي  

مىن المرونىة األكاديميىة، وذلىك لتمييىز الطىةب المىرنين، حيىث أن األكىاديمي  استنباط النيىوض
ولكىىن بدرجىىة أ ىىل لىىي الكىىم أغمبيىىة الطىىةب غالًبىىا مىىا يواجيىىون مأىىكةت و ىىعوبات بسىىيطة، 

معىرولين لىي األعمىال البحثيىة، كمىا يأىير األكىاديمي  والكيف، ولم يكىن الطىةب ذوي النيىوض
ميىىل إلىى   المرونىىة األكاديميىىة تأىىيرأن إلىى   وAlfonso & Yuen,2018الفونسىىو ويىىن  

ينمىا الطةب لمتعامل بأكل جيد مع الأدالد الكبرى التي تحدث لي بعض األحيىان لىي الحيىاة، ب
ينطوي عم  القدرة المستمرة عم  التعامل مىع اإلنتكاسىات اليوميىة الأىالعة األكاديمي  النيوض

كمىىا أن المرونىىة األكاديميىىة تكىىون أكثىىر  ابميىىة لمتطبيىى  عمىى  المىىدى ي، لىىي السىىيا  األكىىاديم
 يكون مرتبطًا بفترات أكاديمية.األكاديمي  الطويل من اإلنجاز المنصفض، بينما النيوض

 والتهيف األناد  :األناد    و اليَ -2

ىو مفيوم إيجابي، يتعامل من صةل األبعىاد اإليجابيىة لحيىاة األكاديمي  مفيوم النيوض
األلىىراد لمعالجىىة جوانىىب حيىىاتيم غيىىر التكيفيىىة، والتركيىىز اإليجىىابي عمىى  ىىىذه األبعىىاد، لتتكىىون 

وتحسىين الرلاىيىة بمىرور الىزمن، لدييم القدرة لتعزيز  دراتيم الأص ية وتحقي  النمو النفسي 
يتعمى  بجيىود الفىرد لمعالجىة مأىكمة المو ىف المجيىد، ومىن ثىم ليىو األكاديمي  كذلك النيوض

مىىن حيىىث تركيىىزه عمىى  المأىىكمة، حيىىث أنىىو يتعمىى  بجيىىود األكىىاديمي  أكثىىر توالقىىًا مىىع التكيىىف
ب التىي تركىز عمى  يعال  بأىكل  ىريح مواجيىة الطىة,األلراد لمتعامل مع المأكمة أو الأدالد، 

 وينىىىىت  التكيىىىىفالمأىىىىكةت اسىىىىتجابًة لحيىىىىاتيم اليوميىىىىة، والمتاعىىىىب األكاديميىىىىة ، والمىىىى وط، 
 مىن األولى  لىي المراحىل صا ىة طىةب الجامعىة يواجييىا التىي التحىديات عىن تنىوعاألكىاديمي 

 العة ىات، ىىذه مىع والتكيىف جديىدة عة ات التحديات تأكيل ىذه دراساتيم الجامعية  تتممن
 الدراسىية، و ىعوبة المسىا ات األكاديميىة، األعبىايإلى   جديىدة، إمىالة وتعمىم اسىتراتيجيات

 .مع أعماي ىيلة التدريس التعامل وكيفية
 و لىي دراسىتو أن النيىوضPutwain, et al,2012ولىي ىىذا الأىأن يومىح بوتىوين  

األكىاديمي  أما التكيف ركز عم  المأكمة، وجيد الفرد لمعالجة المأكمة أو اإلجياد،ياألكاديمي 
إلى   ، وصم ىت نتىال  الدراسىةركز عم  العاطفة، وجيد الفرد لمعالجة مأاعر الومع المجيدةي

 يصتمف عن التكيف األكاديمي.األكاديمي  أن النيوض



 .................................................... اليقظة العقلية وعالقتها بالنهوض األكاديمي لدى طالب الجامعة

- 46 - 

 والصنود األناد  :األناد    اليَو  -3

مي، لجىاي من أكثر المفاىيم تداصًة مع النيوض األكادياألكاديمي  يعد مفيوم ال مود
لىي سىيا ات الىتعمم، حيىث أنىو أكثىر األكىاديمي  األكىاديم  ليحىل محىل ال ىمود مفيوم النيىوض

مكانىات الطالىب عمى  مواجيىة العوالى  والعقبىات اليوميىة لىي الحيىاة  م المة مع و ف  ىدرات وا 
ال يعىال  مأىكةت وتحىديات الحيىاة األكاديميىة اليوميىة، والتىي األكىاديمي  األكاديمية، لال ىمود

تعكىىس النيىىوض األكىىاديمي، والتىىي تصتمىىف تمامىىًا عىىن التحىىديات الأىىديدة والمزمنىىة المتعمقىىة 
 وMartin & Marsh,2008 بال ىىمود األكىىاديمي، ولىىي ىىىذا الأىىأن يميىىز مىىارتن ومىىارش 

 ل األكىىاديمي، يتعامىىل النيىىوضبىىين المفيىىومين مىىن صىىةل عىىدة جوانىىب، لمىىن حيىىث التح ىىي
الم  ىىىت، بينمىىىا األكىىىاديمي  مىىىع إنصفىىىاض درجىىىات التح ىىىيل وتىىىدني مسىىىتوى األداياألكىىىاديمي 
يتنىىىاول تىىىدني مسىىىتوى التح ىىىيل المسىىىتمر، ومىىىن حيىىىث مسىىىتوى القمىىى  األكىىىاديمي  ال ىىىمود

ى مىىع مسىىتوى المىى وط اليوميىىة العاديىىة والمألولىىة لىىداألكىىاديمي  واإلنفعىىاالت، يتعمىىل النيىىوض
يتناول مسىتويات القمى  المرتفعىة األكاديمي  غالبية الطةب واإلنفعاالت البسيطة، بينما ال مود

 والتي تسبب تعجيز عم  أداي الطةب، واإلنفعاالت الأديدة.
متطمبىىًا غيىىر مىىروريًا لم ىىمود األكىىاديمي، األكىىاديمي  مىىن ذلىىك يتمىىح أن النيىىوض

المعتىىادة  النيىىوض األكىىاديميو، حتىى  يسىىتطيع لالطالىىب يتعامىىل مىىع المحىىن والأىىدالد اليوميىىة 
 الت مب عم  المحن والأدالد القوية والمزمنة بعيدة المدى  ال مود األكاديميو.

يىىدلت دراسىىة وتناولىىت العديىىد مىىن الدراسىىات العربيىىة واألجنبيىىة النيىىوض األكىىاديمي، ل
 النيىوض لمت يىرات معرلة التأثيرات المباأرة وغير المباأىرةالتعرف عم  إل   و3119عابدين  

لىىدى طىىةب المرحمىىة الثانويىىة، األكىىاديمي  و مىى  االصتبىىار والثقىىة بىىالنفس والتوالىى األكىىاديمي 
تأىكل األكىاديمي   م  االصتبار والثقة بىالنفس والتوالى أن مت يرات إل   وتو مت نتال  الدراسة

كمت يىر مسىتقل و مى  مي األكادي النيوض نموذًجا بنالًيا يفسر العة ات السببية  التأثيراتو بين
تىىأثير ووجىىود كمت يىىرين تىىابعين، األكىىاديمي  االصتبىىار كمت يىىر وسىىيط والثقىىة بىىالنفس والتوالىى 

عمى  األكىاديمي  تىأثير غيىر مباأىر لمطفىو، ووجىود صتبىارعم   مى  اإلاألكاديمي  مباأر لمطفو
 مطفىىىوتىىىأثير مباأىىىر ل، وعىىىدم وجىىىود الثقىىىة بىىىالنفس مىىىن صىىىةل  مىىى  االصتبىىىار كمت يىىىر وسىىىيط

 عمىى  التوالىى األكىىاديمي  تىىأثير غيىىر مباأىىر لمطفىىو، ووجىىود عمىى  التوالىى  األكىىاديمياألكىىاديمي 
وىىدلت دراسىة ة، من صةل  م  االصتبىار كمت يىر وسىيط لىدى طىةب المرحمىة الثانويىاألكاديمي 
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مىن صىةل األكاديمي  دراسة التنب  بالنيوضإنً  وMartin & Marsh,2008مارتن ومارش  
والمىبط والقمى  والعة ىة بىين المعمىم والطالىب، لىدى طىةب األكاديمي  الذاتية واإلندماجالكفاية 

األكىاديمي  إمكانيىة التنبى  بىالنيوضإل   التعميم الثانوي بدولة استراليا، وتو مت نتال  الدراسة
يجابيىًا مىن صىةل اإلنىدماج ين والكفىاية الذاتيىة والعة ىة بىاألكىاديمي  سىمبيًا مىن صىةل القمى ، وا 

دراسىة التنبى  إلى   وMartin, et al,2010الطالىب والمعمىم، وىىدلت دراسىة مىارتن وأصىرون  
مىن صىةل المثىابرة ولعاليىة الىذات والتصطىيط واإللتىزام والقمى ، لىدى طىةب األكىاديمي  بالنيوض

 األكىاديمي إمكانيىة التنبى  بىالنيوضإل   التعميم الثانوي بدولة استراليا، وتو مت نتال  الدراسة
 & Davidوىىىىىدلت دراسىىىىة ديفيىىىىد وأنتىىىىوني  مىىىىن صىىىىةل تممىىىىك المت يىىىىرات السىىىىابقة، 

Anthony,2013 مىىىن صىىىةل التفاعىىىل بىىىين  مىىى  اإلصتبىىىار األكىىىاديمي  دراسىىىة األدايإلىىى   و
   مرتفعىي القمى / منصفمىي النيىىوضإلى   والنيىوض األكىاديمي، ولىي مىوي ذلىك تىم ت ىنفييم

منصفمىىىي القمىىى / مرتفعىىىي  –األكىىىاديمي  متوسىىىطي القمىىى / متوسىىىطي النيىىىوض –األكىىىاديمي 
كىان مرتفعىًا لىي األكىاديمي  أن مسىتوى األدايإلى   النيوض األكاديميو وتو مت نتال  الدراسىة

مجموعىىىة  منصفمىىىي القمىىى / مرتفعىىىي النيىىىوض األكىىىاديميو، وكىىىان منصفمىىىا  لىىىي مجموعىىىة 
يسىىيم لىىي تقميىىل األكىىاديمي  ، وأن النيىىوض مرتفعىىي القمىى / منصفمىىي النيىىوض األكىىاديميو

 وMartin,2013وىدلت دراسىة مىارتن  مصاطر التيديد، ويظير دورًا و اليًا لي أداي التةميذ، 
وعة تىىو بىىالنوات  السىىمبية لىىدى طىىةب التعمىىيم الثىىانوي األكىىاديمي  التعىىرف عمىى  النيىىوضإلىى  

 إرتباطيىة موجبىة و ويىة بىين النيىوضوجود عة ىة إل   بدولة استراليا، وتو مت نتال  الدراسة
القمى و، وعىدم  –المىبط غيىر الم كىد  –والنىوات  السىمبية المنصفمىة  تجنىب الفأىل األكاديمي 

 –والنىوات  السىمبية الرليسىية  تجنىب المأىاركة األكىاديمي  وجود عة ة إرتباطيىة بىين النيىوض
التعىرف إلى   وMiller & Maguire,2013وىىدلت دراسىة ميمىر ومىاغواير  العجىز الىذاتيو، 

لىدى تةميىذ المرحمىة األكىاديمي  واإلنجىازاألكىاديمي  عم  العة ة بين رلاىية الطالب والنيىوض
 وجىىود عة ىىة إرتباطيىىة موجبىىة و ويىىة بىىين النيىىوضإلىى   اإلبتداليىىة، وتو ىىمت نتىىال  الدراسىىة

األكىىاديمي  يىىوضورلاىيىىة ةالطالىىب، وعىىدم وجىىود لىىرو  لىىي الناألكىىاديمي  واإلنجىىازاألكىىاديمي 
 تعزي لمت ير النوع، 

فسىر العة ىات يالكأف عن ألمل نموذج بنالي إل   و3125وىدلت دراسة م طف   
 ر مسىىىىتقل وأىىىىىداف الأص ىىىىية الُمثم ىىىى يىىىىالدراسىىىىي كمت النيىىىىوض  نيراتو بىىىىية  التىىىىأثيالسىىىىبب
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مىىن طمبىىة  عينىىة طة والتح ىىيل الدراسىىي كمت يىىر تىىابع لىىدىيوالتوجيىىات الدراسىىية كمت يىىرات وسىى
مىا يل تأىكلأن مت يىرات الدراسىة إلى   الدراسة نتال  وتو متالمرحمة الثانوية بمحالظة الجيزة، 

ر مسىتقل يىالدراسىي كمت النيىوض  نيراتو بىية  التىأثيفسر العة ىات السىببي اً ينيا نموذجا بناليب
ر يىىل الدراسىىي كمت يطة والتح ىىية كمت يىىرات وسىىيوالتوجيىىات الدراسىى ة المثم ىى يوأىىىداف الأص ىى

التعىرف عمى  العة ىىة إلى   وRebecca, et al,2015وىىدلت دراسىة ريبيكىا وأصىرون   ، تىابع
لىدى طىةب التعمىيم الثىانوي لىي األكىاديمي  والصبىرات السىابقة واإلنجىازاألكىاديمي  بين النيوض

وحىود عة ىة إرتباطيىة موجبىة و ويىة بىين إلى   و مدرسة بإستراليا، وتو مت نتال  الدراسة32 
واإلنجىىاز األكىىاديمي، وأن الصبىىرات السىىابقة تمعىىب دورًا ميمىىًا لىىي النيىىوض األكىىاديمي  النيىىوض

 & Rachmayantiوىىىىىدلت دراسىىىىة راش مىىىىاينتي وسوىارسىىىىو  واإلنجىىىىاز األكىىىىاديمي، 

Suharso,2017والقىىدرة عمىى  التكيىىف األكىىاديمي  التعىىرف عمىى  العة ىىة بىىين النيىىوضإلىى   و
وجىىود عة ىىة إلىى   يسىىيا، وتو ىىمت نتىىال  الدراسىىةالمينىىي لىىدى طىىةب ال ىىف التاسىىع بأندون

وىىدلت دراسىة سىايروم والقدرة عمى  التكيىف المينىي، األكاديمي  إرتباطية موجبة بين  النيوض
 إمكانية التنبى  بىالنيوضإل   وSaerom & Phil and Al- Hoorir,2018  وليل والحرير
ت والتح ىيل الدراسىي لىدى عينىة من صةل دالعية اإلنجاز والقدرة عم  حىل المأىكةاألكاديمي 

إمكانيىة التنبى  إلى   من طةب ال ف الثاني الثانوي بكوريىا الجنوبيىة، وتو ىمت نتىال  الدراسىة
إلى   و3129وىىدلت دراسىة نا ىف  مىن صىةل تممىك المت يىرات السىابقة، األكىاديمي  بىالنيوض

والعىزم األكىاديميين والنمىو النموذج البنالي لمعة ات السىببية بىين النيىوض التعرف عم  طبيعة 
إلى   ، وتو ىمت نتىال  الدراسىةاإليجابي وأساليب التوا ل األسىري لىدى طىةب المرحمىة الثانويىة

األكىاديمي  النيىوض بىين متوسىطات الىذكور واإلنىاث لىيإح الية  لرو  ذات داللةعدم وجود 
و، ووجىىود عة ىىة لتىىزامواال  اليىىدوي، ،السىىيطرةالفعاليىىة الذاتيىىة، والتصطىىيط،    الفرعيىىةبمكوناتىىو 

والنمىو اإليجىابي وأسىاليب التوا ىل األكىاديمي  والعىزماألكىاديمي  إرتباطية موجبىة بىين النيىوض
والنمىىىو اإليجىىىابي األكىىىاديمي  مىىىن صىىىةل العىىىزماألكىىىاديمي  األسىىىري، ويمكىىىن التنبىىى  بىىىالنيوض

إلىى   وColmar, et al,2019وىىدلت دراسىة كولمىار وأصىرون  وبأسىاليب التوا ىل األسىري، 
لىىدى تةميىىذ المرحمىىة األكىىاديمي  ومفيىىوم الىىذاتاألكىىاديمي  التعىىرف عمىى  العة ىىة بىىين النيىىوض
األكىاديمي  وجود عة ىة إرتباطيىة موجبىة بىين  النيىوضإل   اإلبتدالية، وتو مت نتال  الدراسة

التعىرف إلى   وDatu & Yang,2019ومفيوم الىذات األكىاديمي، وىىدلت دراسىة داتىو ويىان   



 .................................................... اليقظة العقلية وعالقتها بالنهوض األكاديمي لدى طالب الجامعة

- 49 - 

والدالعيىىة األكاديميىىة والتح ىىيل الدراسىىي لىىدى طىىةب األكىىاديمي  العة ىىة بىىين النيىىوضعمىى  
وجىىود عة ىىة إرتباطيىىة غيىىر مباأىىرة إلىى   التعمىىيم الثىىانوي بىىالفمبين، وتو ىىمت نتىىال  الدراسىىة

عمى  التح ىيل الدراسىي مىن صىةل الدالعيىة األكاديميىة كمت يىر وسىيط بىين األكاديمي  لمنيوض
 Riikka, etوىىىىدلت دراسىىىة ريكىىىا وأصىىىرون  والتح ىىىيل الدراسىىىي، األكىىىاديمي  النيىىىوض

al,2019لىى  األكىىاديمي  التعىىرف عمىى  العة ىىة بىىين النيىىوضإلىى   و أي والمىى وط المدرسىىية، وا 
لىدى تةميىذ ال ىف السىادس اإلبتىدالي، الم وط المدرسىية  لياألكاديمي  يسيم النيوض مدى

المىى وط ، والسىيطرة العاليىىة عمى  المرتفىعاألكىىاديمي  النيىوضأن إلى   وتو ىمت نتىال  الدراسىىة
لىىىي بدايىىىة العىىىام الدراسىىىي كانىىىت مرتبطىىىة  ة لممىىى وطالسىىىمبي اتنصفىىىاض التىىىأثير ا  ، و المدرسىىىية

 اتوالتىأثير لمواجيىة المى وط ولىم يكىن  لىي نيايىة العىام الدراسىي،الم وط المدرسىية نصفاض إب
وىىدلت دراسىة والم وط المدرسية، اديمي األك لنيوضا بينأي تأثير عم  التفاعل ليا  السمبية

إلىى   وOlendo & Koinange & Mugambi,2019أولينىىدو وكونىىان  وموجىىامبي  
والكفىىاية الذاتيىىة لىىدى طىىةب المرحمىىة الثانويىىة األكىىاديمي  التعىىرف عمىى  العة ىىة بىىين النيىىوض

عينىة الدراسىة لاألكىاديمي  أن نسبة النيىوضإل   بوالية مي وري بكينيا، وتو مت نتال  الدراسة
من صةل الكفىاية الذاتيىة، كمىا تو ىمت األكاديمي  مكن التنب  بالنيوضأ%و، وأنو 2.:4بم   

تعىىزي لمت يىىر النىىوع ول ىىالح األكىىاديمي  وجىىود لىىرو  دالىىة إح ىىاليًا لىىي النيىىوضإلىى   الدراسىىة
 النيىىوض األكىىاديم العة ىىة بىىين  لتعىىرف عمىى اإلىى   و3131وىىىدلت دراسىىة عطيىىة  اإلنىىاث، 
 عىىادات العقىىل لىىدى كىىل مىىن الطىىةب المتفىىو ين والعىىاديين بال ىىف األول الثىىانوى العىىام،وبعىىض 

أن مسىىىتوى النيىىىوض األكىىىاديم  لىىىدى الطىىىةب المتفىىىو ين كىىىان إلىىى   وتو ىىىمت نتىىىال  الدراسىىىة
وجىود لىرو  دالىة إح ىاليًا بىين متوسىط  و  مرتفعًا، بينما كان متوسطًا لىدى الطىةب العىاديين،

وجىىىود عة ىىىة موجبىىىة دالىىىة ، و النيىىىوض األكىىىاديم لىىىي  لمتفىىىو ين والعىىىادييندرجىىىات الطىىىةب ا
وىىىدلت ، إح ىىاليًا بىىين النيىىوض األكىىاديم  وعىىادات العقىىل لىىدى الطىىةب المتفىىو ين والعىىاديين

األكىاديمي  النيىوض كىل مىنالتعىرف عمى  العة ىة بىين إلى   و3131دراسة المعىة والعظامىات  
طمبىة ال ىف العاأىر، والكأىف عىن القىدرة التنب يىة لمدالعيىة  والدالعية الداصمية والصارجية لىدى

 النيىىىوض والكأىىىف عىىىن وجىىىود لىىىرو  لىىىي مسىىىتوى، الداصميىىىة والصارجيىىىة بىىىالطفو األكىىىاديمي
، وتو ىىىمت نتىىىال  أو التفاعىىىل بينيمىىىااألكىىىاديمي  تبعىىىًا لمت يىىىري الجىىىنس والتح ىىىيلاألكىىىاديمي 

أن الدالعيىىة ، و الصارجيىىة كىىان متوسىىطاً والدالعيىىة األكىىاديمي  النيىىوض أن مسىىتوىإلىى   الدراسىىة
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األكىاديمي، كمىا النيىوض  مىن%و 62.5  الداصمية والصارجية ساىمتا معًا لي تفسير ما نسبتو
مت يىر الجىنس إل   تعزىاألكاديمي  النيوض وجود لرو  دالٍة إح الًيا لي مستوىإل   أأارت

ر المقبول ولرو  تبعىا لمتفاعىل ول الح التقدياألكاديمي  ول الح الذكور ولرو  تبًعا لمتح يل
 .بين الجنس والتح يل األكاديمي

 تعكيب على احملو الجاى :

تنىىاول المحىىور الثىىاني النيىىوض األكىىاديمي، مىىن حيىىث مفيومىىو، وأبعىىاده، والتمييىىز بينىىو 
وبين المفاىيم المتأابية معو، كالمرونة األكاديمية، والتكيف األكىاديمي، وال ىمود األكىاديمي، 

 الدراسىات والبحىوث السىابقة المرتبطىة بىو، ويتمىح مىن ذلىك العىرض أن النيىوض وكذلك بعض
يسىاعد الطىةب الىذين يواجيىون الىذي  عامًة ىاًما لي المأيد النفسي التربىوي يمثلاألكاديمي 

، كىىذلك يسىىاعد طىىةب الجامعىىة بالتىىأ مم بفاعميىىة عنىىد مواجيىىة  ىىعوبات لىىي حيىىاتيم األكاديميىىة
تتم مواجيتيا بأىكل منىتظم، والتعامىل مىع النمىاالت اليوميىة والتحىديات النكسات الأالعة التي 

 التعميمية والعقبات األكاديمية التي تواجيو لي المعامةت اليومية لمحياة األكاديمية.
 ميَذية البحح:

 ميَر البحح:أواًل: 
تىىم اسىىتصدام المىىني  الو ىىفي اإلرتبىىاطي، وىىىو مىىني   ىىالم عمىى  دراسىىة العة ىىة بىىين   

وكىىىذلك المىىىني  السىىىببي النيىىىوض األكىىىاديميو،  –يىىىري البحىىىث ببعمىىىيما  اليقظىىىة العقميىىىة مت 
التص ىص  –دراسة عة ة كل مت يىر لىي مىوي المت يىرات الديموجراليىة  النىوع المقارن، وذلك ل

 الفر ة الدراسيةو. –
 عيية البحح:ثاىيًا: 

السىىيكومتري ألدوات تكونىىت عينىىة التحقىى    البحىىث ألدوات السىىيكومتري التحقىى  عينىىة -2
 و طالبًا وطالبة من طةب كمية التربية جامعة بني سويف.1:البحث من  

و طالبىىًا وطالبىىة مىىن 947تكونىىت عينىىة البحىىث األساسىىية مىىن   األساسىىية  البحىىثعينىىة  -3
 و سنة، 34-32تتراوح أعمارىم الزمنية ما بين  طةب كمية التربية جامعة بني سويف، 
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 ويوم  الجدول التالي عينة البحث األساسية و، 33.5بمتوسط عمر زمني  دره   -4

 انًجًىع انـفــــــــــــــــــــــشلت انذساسُـــــــــت انتخصص انُىع

 انشابؼت انثونثت انثوَُت األونً ندبٍ ػهًٍ إَوث ركىس
838 

363 374 333 394 422 402 408 4024 

 ثالجًا: أدوات البحح:

 )طعداد: الباحح( مكياض اليكظة العكلية:-1

 ننا يل :  املكياضطعداد ٍاا مت  خطوات طعاد مكياض اليكظة العكلية:

، و3126العاسمي   اليقظة العقمية، مثل األطر النظرية التي تناولت بعض اإلطةع عم   -2
و، وكذلك العديد من الدراسات السابقة التي تناولت اليقظة العقمية مثل  3128العاسمي  
 Bishop, etو،  Brown & Ryan, 2003براون وريان  و، Langer,2002النجر  

al,2004  و، جيرمرGermer, 2005 ،بوَش ون شوٌ و al,2006 et Baerليمدمان   ، و
و، Feldman, Hayes, Kumar, Greeson, & Laurenceau, 2007وأصرون  
و، Browen,2011و، براون  Hasker,2010و، ىاكسر  Bernay, 2009برناي  

جانب اإلطةع عم  ما  دم عم  أبكة المعمومات العالمية إل   و،:312وسعيدان  
 Internet وذلك بيدف الو وف عم  أىم  ،اليقظة العقمية تناولت لي موا ع عديدة تناولت و

 . اليقظة العقمية مقياس  أبعاد

 تعريب    تورنتو لميقظة العقميةالمجال مثل  مقياس المقاييس لي ىذه اإلطةع عم  بعض  -3
 العاسمي، 

و، مقياس النجر لميقظة العقمية 3128مقياس جونسون لميقظة العقمية لمأباب  تعريب  محمد، -4
 االنترنت. عم  أبكةكذلك بعض المقاييس المتاحة و، و 3123 تعريب  الزبيدي،

التي  والمقاييسلي موي ما سب  اإلطةع عميو من الدراسات والبحوث واألطر النظرية،  -5
أبعاد  أربعة لي  ورتو األولية، تمثلالمقياس تم  ياغة مفردات ، اليقظة العقمية تناولت
 الو ف، الوعي المستمر، والتقبل بدون إطة  أحكامو.المتأىبة،  المةحظة  وىي

من المحكمين المتص  ين لي  مجموعة ورتو األولية عم   لي المقياس عرض تم -6
وذلك لمتعرف عم  مدى النفسي وال حة النفسية، والقياس  التربويمجال عمم النفس 

ومعت  الذيلمبعد  مفردةنتماي كل إومدى لو،  مع التعريف اإلجرالي المقياستفا  أبعاد إ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679190/#R62
https://acofps.com/vb/55324.html
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أأار المحكمون بتعديميا،  التي لمفرداتاموي تعريفو اإلجرالي، ثم عدلت  ليلقياسو 
 .%و1: ل نسبة االتفا  عمييا عن   والتيواستبعدت المفردات غير المناسبة 

االتسا  الدصمي لممقياس  تم تطبي  المقياس عم  عينة من طةب كمية التربية جامعة  -7
  بني سويف، وتم حساب االتسا  الداصمي لممقياس، ويومح الجدول التالي نتال  ذلك

 (2جذول )

 بونذسجت انكهُت نهًمُوسانُمظت انؼمهُت يؼويالث استبوط نبؼود يمُوس  

 يؼويم االستبوط انبؼذ

 7700 انًالحظت انًتأهبت

 77.0 انىصف

 7700 انىػٍ انًستًش

 77.7 انتمبم بذوٌ إطالق نحكوو

اليقظة و أن جميع  يم معامةت االرتباط بين أبعاد مقياس 3يتمح من جدول   
 والدرجة الكمية لممقياس دالة جميعيا، مما يدل عم   د  االتسا  الداصمي لممقياس. العقمية

 الهفاة  الشيهومرتية للنكياض:

ويق د بو و  التةزم   المحك تم التحق  من  د  المقياس من صةل  د   صدم املكياض
 من  بل  ةحيتيا ثبتتبأحد المقاييس الت  اليقظة العقمية رتباط مقياس إمدى التعرف عم  

لتم حساب االرتباط بين درجات   ياس نفس ال فة أو  ريبة الأبة بيا،لي   د يالي 
 تعريب  البحيري  العقمية لميقظة الصمسة العواملالطةب عم  المقياس ودرجاتيم عم  مقياس 

وى   يمة مرتفعة مما يدل عم   د  و، :1.8وكانت  يمة االرتباط  و، 3125وأصرون،
  1مقياسال

تم التحق  من ثبات المقياس من صةل إعادة تطبي  المقياس بفا ل زمني   ثبات املكياض
 دره ثةث أسابيع وحساب معامل االرتباط بين التطبي  األول والثاني، وكذلك بطريقة ألفا 

 كرونباخ، ويومح الجدول التالي نتال  ذلك 
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 ( 2جذول )

 انُمظت انؼمهُتيؼويالث انثبوث بطشَمت إػودة انتطبُك وننفو كشوَبوخ نًمُوس 

 ذـــانبؼ
 يؼويم انثبوث

 ننفو كشوَبوخ إػودة انتطبُك

 **.770 **7706 انًالحظت انًتأهبت

 **7700 **7700 انىصف

 **7700 **7704 انىػٍ انًستًش

 **7700 **7706 انتمبم بذوٌ إطالق نحكوو

 **7700 **.770 انكهُتانذسجت 

يتمح من الجدول الساب  أن معامةت الثبات مرتفعة وموجبة، مما يدل عم  معامل ثبات 
 مناسب.

 طعداد: الباحح() مكياض اليَو  األناد  : -2

 كما يمي   المقياسإعداد ىذا تم    خطوات طعاد مكياض اليَو  األناد  
 & Martinمارتن ومارش   والبحوث السابقة مثل والدراسات األطر النظرية بعض اإلطةع عم   -2

Marsh,2008مارتن وأصرون  ، وMartin, et al,2010ديفيد وأنتوني  ، وDavid & 

Anthony,2013  ،مارتنو  Martin,2013ميمر وماغواير  ، وMiller & 

Maguire,2013  و، ريبيكا وأصرونRebecca, et al,2014   و، 3125و، م طف
و، 3129عابدين  ، وRachmayanti & Suharso,2017وسوىارسو  راش ماينتي 

نا ف ، وSaerom & Phil and Al- Hoorir,2018  سايروم وليل والحرير
 & Datuو، داتو ويان   Colmar, et al,2019كولمار وأصرون  و، 3129 

Yang,2019  جانب اإلطةع عم  إل   و،3131المعة والعظامات  و، 3131و، عطية
تناولت لي موا ع عديدة تناولت و Internet ما  دم عم  أبكة المعمومات العالمية 

 . األكاديمي  النيوضمقياس  أبعادوذلك بيدف الو وف عم  أىم  ،النيوض األكاديمي

مارتن ومارش األكاديمي  مقياس الطفو المجال مثل  المقاييس لي ىذهاإلطةع عم  بعض  -3
 Martin & Marsh,2008 ،مارتن  األكاديمي  الطفومقياس وMarten,2013و ،

األكاديمي  النيوض مقياسو، و 3125الطفو الدراسي م طف   مقياس 
 االنترنت. عم  أبكةوكذلك بعض المقاييس المتاحة ، و3129 الزغبي،

التي  والمقاييسلي موي ما سب  اإلطةع عميو من الدراسات والبحوث واألطر النظرية،  -4
 صمسة لي  ورتو األولية، تمثلالمقياس تم  ياغة مفردات ، النيوض األكاديمي تناولت
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المثابرة األكاديمية، القم ، العة ة بين الذاتي،  الذاتية، التحكم الكفاية   أبعاد وىي
 الطالب والمعممو. 

من المحكمين المتص  ين لي  مجموعة ورتو األولية عم   لي المقياس عرض تم -5
وذلك لمتعرف عم  مدى النفسي وال حة النفسية، والقياس  التربويمجال عمم النفس 

ومعت  الذيلمبعد  مفردةنتماي كل إومدى لو،  مع التعريف اإلجرالي المقياستفا  أبعاد إ
، أأار المحكمون بتعديميا التي المفرداتموي تعريفو اإلجرالي، ثم عدلت  ليلقياسو 

 .%و1: ل نسبة االتفا  عمييا عن   والتيواستبعدت المفردات غير المناسبة 

تم تطبي  المقياس عم  عينة من طةب كمية التربية جامعة   االتشام الدخل  للنكياض -6
 بني سويف، وتم حساب االتسا  الداصمي لممقياس، ويومح الجدول التالي نتال  ذلك 

 (3جذول )

 بونذسجت انكهُت نهًمُوساألكودًٍَ  انُهىضيؼويالث استبوط نبؼود يمُوس  

 يؼويم االستبوط انبؼذ

 0.76 انكفوءة انزاتُت

 0.79 انزاتٍ انتحكى

 0.77 انًثوبشة األكودًَُت

 0.82 انمهك

 0.79 انؼاللت بٍُ انطونب وانًؼهى

 النيوضأن جميع  يم معامةت االرتباط بين أبعاد مقياس  الساب  جدولاليتمح من  
والدرجة الكمية لممقياس دالة جميعيا، مما يدل عم   د  االتسا  الداصمي األكاديمي 
 لممقياس.

 الهفاة  الشيهومرتية للنكياض:

ويق د بو و  التةزم   المحك تم التحق  من  د  المقياس من صةل  د   صدم املكياض
من  بل  ثبتتبأحد المقاييس الت  األكاديمي  النيوضمدى ارتباط مقياس التعرف عم  

لتم حساب االرتباط بين   ياس نفس ال فة أو  ريبة الأبة بيا،لي   د يالي   ةحيتيا
، و3129 الزغبي،األكاديمي  النيوضدرجات الطةب عم  المقياس ودرجاتيم عم  مقياس 

 1وى   يمة مرتفعة مما يدل عم   د  المقياسو، 1.92اط  وكانت  يمة االرتب
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تم التحق  من ثبات المقياس من صةل إعادة تطبي  المقياس بفا ل زمني   ثبات املكياض
 دره ثةث أسابيع وحساب معامل االرتباط بين التطبي  األول والثاني، وكذلك بطريقة ألفا 

 كرونباخ، ويومح الجدول التالي نتال  ذلك 
 ( 4جذول )

 انُهىض األكودًٍَيؼويالث انثبوث بطشَمت إػودة انتطبُك وننفو كشوَبوخ نًمُوس 

 انبؼـــذ
 يؼويم انثبوث

 ننفو كشوَبوخ إػودة انتطبُك

 **0.79 **0.77 انكفوءة انزاتُت

 **0.78 **0.78 انزاتٍ انتحكى

 **0.78 **0.77 انًثوبشة األكودًَُت

 **0.76 **0.78 انمهك

 **0.77 **0.72 انؼاللت بٍُ انطونب وانًؼهى

 **0.77 **0.76 انذسجت انكهُت

يتمح من الجدول الساب  أن معامةت الثبات مرتفعة وموجبة، مما يدل عم  معامل  
 ثبات مناسب.
 ىتائر البحح:

ــائر   والمتعمىى  بىىى  مىىا مسىىتوى اليقظىىة العقميىىة لىىدى عينىىة البحىىث مىىن طىىةب  الشــلال األولىت
؟  ولزجابة عم  ىىذا السى ال، تىم حسىاب المتوسىطات الحسىابية واإلنحرالىات المعياريىة الجامعة

 لمقياس اليقظة العقمية، والجدول التالي يومح نتال  ذلك 
 (:5جذول )

 انًتىسطوث انحسوبُت واإلَحشافوث انًؼُوسَت نًمُوس انُمظت انؼمهُت 

 انًستىي اإلَحشاف انًؼُوسٌ انًتىسط انبؼذ

 يشتفغ 7724 2752 انًالحظت انًتأهبت

 يشتفغ 7720 2743 انىصف

 يشتفغ 7726 2740 انىػٍ انًستًش

 يتىسط 7725 2733 انتمبم بذوٌ إطالق نحكوو

 يشتفغ .770 2742 انذسجت انكهُت

يتمىىح مىىن الجىىدول السىىاب  أن المتوسىىطات الحسىىابية واإلنحرالىىات المعياريىىة، ألبعىىاد  
مرتفعىىة، ماعىىدا بعىىد التقبىىل بىىدون إ ىىدار أحكىىام لكىىان متوسىىطًا، وأن  مقيىىاس اليقظىىة العقميىىة

المتوسىىطات الحسىىابية واإلنحرالىىات المعياريىىة، لمدرجىىة الكميىىة لمقيىىاس اليقظىىة العقميىىة مرتفعىىة، 
، ويومىىح الأىىكل التىىالي أن مسىىتوى اليقظىىة العقميىىة مرتفىىع لىىدى عينىىة البحىىثإلىى   وىىىذا يأىىير

 يقظة العقمية لدى عينة البحث المتوسطات الحسابية لي مقياس ال
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 ( انًتىسطوث انحسوبُت نًمُوس انُمظت انؼمهُت0شكم )

لىدى عينىة البحىث مىن طىةب األكاديمي  والمتعم  بى  ما مستوى النيوض  الشلال الجاى ىتائر 
؟  ولزجابة عم  ىذا الس ال، تم حسىاب المتوسىطات الحسىابية واإلنحرالىات المعياريىة الجامعة 
 النيوض األكاديمي، والجدول التالي يومح نتال  ذلك لمقياس 

 (:6جذول )

 انًتىسطوث انحسوبُت واإلَحشافوث انًؼُوسَت نًمُوس انُهىض األكودًٍَ 

 انًستىي اإلَحشاف انًؼُوسٌ انًتىسط انبؼذ

 يشتفغ 7730 4730 انكفوءة انزاتُت

 يشتفغ 7746 4707 انزاتٍ انتحكى

 يشتفغ 7740 4707 انًثوبشة األكودًَُت

 يتىسط .773 4775 انمهك

 يشتفغ 7730 4776 انؼاللت بٍُ انطونب وانًؼهى

 يشتفغ 7730 4700 انذسجت انكهُت

يتمىىح مىىن الجىىدول السىىاب  أن المتوسىىطات الحسىىابية واإلنحرالىىات المعياريىىة، ألبعىىاد  
 وىىذا يأىيرمرتفعىة، األكىاديمي  النيىوضمقياس النيوض األكىاديمي، والدرجىة الكميىة لمقيىاس 

مرتفىىىىع لىىىىدى عينىىىىة البحىىىىث، ويومىىىىح الأىىىىكل التىىىىالي األكىىىىاديمي  أن مسىىىىتوى النيىىىىوضإلىىىى  
 لدى عينة البحث األكاديمي  المتوسطات الحسابية لي مقياس النيوض

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

 اليقظة العقمية

 المتوسط
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 ( انًتىسطوث انحسوبُت نًمُوس انُهىض األكود2ًٍَشكم )

  ما الفرو  لىي اليقظىة العقميىة لىدى عينىة البحىث مىن طىةب بى والمتعم  :الجالح الشلال ائرتى
أدبىيو، والفر ىة الدراسىية  –أنثيو والتص ىص  عممىي  –لي موي مت يرات النوع  ذكر الجامعة 
ولزجابىىىة عمىىى  ىىىىذا السىىى ال، تىىىم حسىىىاب المتوسىىىطات رابعىىىةو؟    -ثالثىىىة  –ثانيىىىة  – أولىىى  

العقميىىىة، ولىىى  النىىىوع والتص ىىىص والفر ىىىة  الحسىىىابية واإلنحرالىىىات المعياريىىىة لمقيىىىاس اليقظىىىة
لحسىىاب دالالت الفىىرو  بىىين ىىىذه  وتحيميىىل التبىىاين األحىىادي الدراسىىية، واسىىتصدام اصتبىىار  تو

 كما يمي  المتوسطات،
ــاخ   ــورا طى ــو) )ون تىىم حسىىاب المتوسىىطات الحسىىابية واإلنحرالىىات المعياريىىة لمقيىىاس  و أواًل: الي

يجىىاد  يمىىة  تو لداللىىة الفىىرو ، والجىىدول  اليقظىىة العقميىىة، لىىي مىىوي النىىوع  ذكىىور، إنىىاثو، وا 
 التالي يومح نتال  ذلك 

 : (0جذول )

 انُمظت انؼمهُت فٍ ضىء انُىع فٍ انفشوق ا تبوس )ث( نذالنت َتوئج

 انبؼذ
لًُت  إَوث ركىس

 )ث(

 انذالنت

 اإلَحشاف انًتىسط اإلَحشاف انًتىسط

 غُش دانت 0700 7720 2746 7723 2747 انًالحظت انًتأهبت

 غُش دانت 2720 7722 2756 7723 2745 انىصف

 غُش دانت 2770 7726 2722 7725 2732 انىػٍ انًستًش

انتمبم بذوٌ إطالق 

 نحكوو
2734 7726 2735 772. 2775 

 غُش دانت

 غُش دانت ..07 7726 2730 7724 2730 انذسجت انكهُت

3.9
4

4.1
4.2
4.3
4.4

 النيوض األكاديمي

 المتوسط
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يتمح من الجدول الساب  عدم وجود لرو  دالة إح اليًا لي مستوى اليقظىة العقميىة  
تعىىزي لمت يىىر النىىوع  ذكىىور، إنىىاثو، وىىىذا يعنىىي عىىدوم وجىىود لىىرو  بىىين الىىذكور واإلنىىاث لىىي 

 اليقظة العقمية.
المتوسطات الحسابية واإلنحرالات المعيارية لمقيىاس تم حساب  ثاىيًا: التخصص )علن ا أدب (:

يجىىىاد  يمىىىة  تو لداللىىىة الفىىىرو ،  اليقظىىىة العقميىىىة، لىىىي مىىىوي التص ىىىص  عممىىىي، أدبىىىيو، وا 
 والجدول التالي يومح نتال  ذلك 

 (:.جذول )

 انُمظت انؼمهُت فٍ ضىء انتخصص فٍ انفشوق نذالنت)ث(  ا تبوس َتوئج 

 انبؼذ
لًُت  ندبٍ ػهًٍ

 )ث(

 انذالنت

 اإلَحشاف انًتىسط اإلَحشاف انًتىسط

 0730 .272 2740 2720 2730 انًالحظت انًتأهبت
غُش 

 دانت

 0775 7724 2754 7724 2740 انىصف
غُش 

 دانت

 7740 .772 2733 7724 2736 انىػٍ انًستًش
غُش 

 دانت

انتمبم بذوٌ إطالق 

 نحكوو
2740 7720 2743 772. 7736 

غُش 

 دانت

 77.6 7700 2744 7700 2740 انكهُتانذسجت 
غُش 

 دانت

يتمح من الجدول الساب  عدم وجود لرو  دالة إح اليًا لي مستوى اليقظىة العقميىة  
التص ىص العممىي و، وىذا يعنىي عىدوم وجىود لىرو  بىين أدبي، عممي  التص صتعزي لمت ير 

 لي اليقظة العقمية.والتص ص األدبي 
حسىاب المتوسىطات الحسىابية تم   رابعـة(: الجالجـةا  الجاىيـةا ال و،ىا األثالجًا: الفرقة الدراسية )

واإلنحرالات المعيارية لمقياس اليقظة العقميىة، لىي مىوي الفر ىة الدراسىية  أولى ، ثانيىة، ثالثىة، 
يجاد  يمة    و لداللة الفرو ، والجدول التالي يومح نتال  ذلك فرابعةو، وا 
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 (:0جذول )

 انُمظت انؼمهُت فٍ ضىء انفشلت انذساسُت فٍ انفشوق نذالنتتحهُم انتبوٍَ األحودٌ  َتوئج 

 اإلَحشاف انًتىسط انفشلت انبؼذ
يصذس 

 انتبوٍَ

 يجًىع

 انًشبؼوث

يتىسط 

 انًشبؼوث

 لًُت

 ف
 انذالنت

ت 
ظ
ح
ال
نً
ا

بت
ه
تأ
نً
ا

 

 بٍُ 7732 2740 األونً

 انًجًىػوث
7770 7773 

773. 

نت
دا
ش 
غُ

 

 7720 2743 انثوَُت

دا م  7724 2747 انثونثت

 انًجًىػوث
.755 777. 

 7724 2722 انشابؼت

ف
ص
ى
ان

 

 بٍُ 7725 2756 األونً

 انًجًىػوث
7732 7707 

07.2 

نت
دا
ش 
غُ

 

 7722 2743 انثوَُت

دا م  7720 2746 انثونثت

 انًجًىػوث
6724 7775 

 7724 2736 انشابؼت

 ٍ
ػ
ى
ان

ًش
ست
نً
ا

 

 بٍُ 7724 2736 األونً

 انًجًىػوث
7720 7770 

0736 

نت
دا
ش 
غُ

 

 7732 2732 انثوَُت

دا م  7722 2720 انثونثت

 انًجًىػوث
0765 7770 

 7720 2736 انشابؼت

 ٌ
و
بذ
م 
مب
نت
ا

وو
حك
 ن
ق
ال
ط
إ

 

 بٍُ 7720 2744 األونً

 انًجًىػوث
7775 7770 

7722 

نت
دا
ش 
غُ

 

 7725 .274 انثوَُت

دا م  7724 .273 انثونثت

 انًجًىػوث
.744 777. 

 7734 2747 انشابؼت

ت 
ج
ذس
ان

ُت
كه
ان

 

 بٍُ 7727 2745 األونً

 انًجًىػوث
7703 7774 

0730 

نت
دا
ش 
غُ

 

 7706 2743 انثوَُت

دا م  7702 2735 انثونثت

 انًجًىػوث
3760 7773 

 .770 2740 انشابؼت

السىاب  عىدم وجىود لىرو  دالىة إح ىاليًا لىي مسىتوى اليقظىة العقميىة يتمح مىن الجىدول 
تعزي لمت ير الفر ة الدراسية  أول ، ثانية، ثالثىة، رابعىةو،  وىىذا يعنىي عىدوم وجىود لىرو  بىين 

 الفر  األربعة لي اليقظة العقمية.
لىدى عينىة البحىث األكىاديمي  والمتعمى  بىى  مىا الفىرو  لىي النيىوض ىتائر الشلال الرابـ:: 

أدبىىيو،  –أنثىىيو والتص ىىص  عممىىي  –لىىي مىىوي مت يىىرات النىىوع  ذكىىر الجامعىىة مىىن طىىةب 
رابعىىةو؟  ولزجابىىة عمىى  ىىىذا السىى ال، تىىم حسىىاب   -ثالثىىة  –ثانيىىة  –والفر ىىة الدراسىىية  أولىى  

المتوسىىىىطات الحسىىىىابية واإلنحرالىىىىات المعياريىىىىة لمقيىىىىاس النيىىىىوض األكىىىىاديمي، ولىىىى  النىىىىوع 
والفر ىة الدراسىية، واسىتصدام اصتبىار  تو وتحيميىل التبىاين األحىادي لحسىاب دالالت والتص ص 

 الفرو  بين ىذه المتوسطات، كما يمي 
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تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرالىات المعياريىة لمقيىاس  أواًل: اليو) )ونورا طىاخ(:
يجاد  يمة  تو لد اللىة الفىرو ، والجىدول النيوض األكاديمي، لي موي النوع  ذكور، إناثو، وا 

 التالي يومح نتال  ذلك 
 (: 07جذول )

 فٍ ضىء انُىعاألكودًٍَ  انُهىض فٍ انفشوق ا تبوس )ث( نذالنت َتوئج

 انبؼذ
لًُت  إَوث ركىس

 )ث(

 انذالنت

 اإلَحشاف انًتىسط اإلَحشاف انًتىسط

 7705 7740 4770 7747 4774 انكفوءة انزاتُت
غُش 

 دانت

 ..77 7757 4705 7743 4775 انزاتٍ انتحكى
غُش 

 دانت

 7705 7740 4770 7747 4774 انًثوبشة األكودًَُت
غُش 

 دانت

 0740 7743 4730 7730 4726 انمهك
غُش 

 دانت

انؼاللت بٍُ انطونب 

 وانًؼهى
4776 773. 4705 7744 0707 

غُش 

 دانت

 0770 7747 4700 7735 4770 انذسجت انكهُت
غُش 

 دانت

 النيىىوضيتمىىح مىىن الجىىدول السىىاب  عىىدم وجىىود لىىرو  دالىىة إح ىىاليًا لىىي مسىىتوى  
تعزي لمت ير النوع  ذكور، إناثو، وىذا يعني عدوم وجود لرو  بين الذكور واإلنىاث األكاديمي 

 .النيوض األكاديميلي 
س تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرالات المعيارية لمقيىا ثاىيًا: التخصص )علن ا أدب (:

يجىىاد  يمىىة  تو لداللىىة الفىىرو ،  النيىىوض األكىىاديمي، لىىي مىىوي التص ىىص  عممىىي، أدبىىيو، وا 
 والجدول التالي يومح نتال  ذلك 
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 (:00جذول )

 فٍ ضىء انتخصصاألكودًٍَ  انُهىض فٍ انفشوق نذالنت)ث(  ا تبوس َتوئج 

 انبؼذ
 ندبٍ ػهًٍ

 لًُت )ث(
 انذالنت

 اإلَحشاف انًتىسط اإلَحشاف انًتىسط

 7766 7743 4770 7774 4773 انكفوءة انزاتُت
غُش 

 دانت

 7766 7743 4770 7774 4737 انتحكى انزاتٍ
غُش 

 دانت

انًثوبشة 

 األكودًَُت
4770 7740 4703 774. 773. 

غُش 

 دانت

 7706 7743 4735 7730 4720 انمهك
غُش 

 دانت

انؼاللت بٍُ 

 انطونب وانًؼهى
4776 7730 4705 7743 7707 

غُش 

 دانت

 77.2 7747 4706 7743 4773 انذسجت انكهُت
غُش 

 دانت

 النيىىوضيتمىىح مىىن الجىىدول السىىاب  عىىدم وجىىود لىىرو  دالىىة إح ىىاليًا لىىي مسىىتوى  
تعىىىزي لمت يىىىر التص ىىىص  عممىىىي، أدبىىىيو، وىىىىذا يعنىىىي عىىىدوم وجىىىود لىىىرو  بىىىين األكىىىاديمي 

 .النيوض األكاديميالتص ص العممي والتص ص األدبي لي 
تىم حسىاب المتوسىطات الحسىابية ثالجًا: الفرقة الدراسـية )األو،ىا الجاىيـةا الجالجـةا الرابعـة(:     

واإلنحرالىىات المعياريىىة لمقيىىاس النيىىوض األكىىاديمي، لىىي مىىوي الفر ىىة الدراسىىية  أولىى ، ثانيىىة، 
يجاد  يمة  فو لداللة الفرو ، والجدول التالي يومح نتال  ذلك   ثالثة، رابعةو، وا 
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 (:02) جذول

 فٍ ضىء انفشلت انذساسُتاألكودًٍَ  انُهىض فٍ انفشوق تحهُم انتبوٍَ األحودٌ نذالنت َتوئج 

 اإلَحشاف انًتىسط انفشلت انبؼذ
يصذس 

 انتبوٍَ

 يجًىع

 انًشبؼوث

يتىسط 

 انًشبؼوث

 لًُت

 ف
 انذالنت

ة 
ء
فو
نك
ا

ُت
ات
نز
ا

 

 بٍُ 7742 4770 األونً

 انًجًىػوث
7720 7770 

7755 

نت
دا
ش 
غُ

 

 7730 4770 انثوَُت

دا م  7730 3700 انثونثت

 انًجًىػوث
00773 7700 

 7745 4703 انشابؼت

كى
ح
نت
ا

 ٍ
ات
نز
ا

 

 بٍُ 7740 .477 األونً

 انًجًىػوث
7720 7770 

7754 

نت
دا
ش 
غُ

 

 7736 4777 انثوَُت

دا م  7737 .370 انثونثت

 انًجًىػوث
00772 7706 

 7744 4702 انشابؼت

ة 
بش
ثو
نً
ا

ُت
ًَ
ود
ألك
ا

 

 بٍُ 7744 4700 األونً

 انًجًىػوث
7700 7733 

0757 

نت
دا
ش 
غُ

 

 7750 4700 انثوَُت

دا م  7750 ..37 انثونثت

 انًجًىػوث
23737 7723 

 7743 4705 انشابؼت

ك
مه
ان

 

 بٍُ 7742 4747 األونً

 انًجًىػوث
7706 7726 

0752 

نت
دا
ش 
غُ

 

 7740 4724 انثوَُت

دا م  7736 4700 انثونثت

 انًجًىػوث
00757 7700 

 7740 4732 انشابؼت

 ٍ
بُ
ت 
الل
نؼ
ا

ب 
ون
ط
ان

هى
ًؼ
ان
و

 

 بٍُ 7742 .470 األونً

 انًجًىػوث
770. 7726 

0756 

نت
دا
ش 
غُ

 

 7740 3700 انثوَُت

دا م  7735 4774 انثونثت

 انًجًىػوث
00750 7700 

 .773 4706 انشابؼت

ت 
ج
ذس
ان

ُت
كه
ان

 

 بٍُ .773 4700 األونً

 انًجًىػوث
774. 7700 

0705 

نت
دا
ش 
غُ

 

 7730 4770 انثوَُت

دا م  7734 4770 انثونثت

 انًجًىػوث
047.0 7705 

 7730 .470 انشابؼت

 النيىىوضيتمىىح مىىن الجىىدول السىىاب  عىىدم وجىىود لىىرو  دالىىة إح ىىاليًا لىىي مسىىتوى  
تعزي لمت ير الفر ة الدراسىية  أولى ، ثانيىة، ثالثىة، رابعىةو،  وىىذا يعنىي عىدوم وجىود األكاديمي 

 .النيوض األكاديميلرو  بين الفر  األربعة لي 
ــلال ا ــامص   ــائر الش    مىىا العة ىىة اإلرتباطيىىة بىىين اليقظىىة العقميىىة والنيىىوض بىىى والمتعمىى   ىت

؟ ولزجابىة عمى  ىىذا السى ال تىم حسىاب  يمىة الجامعىةلدى عينىة البحىث مىن طىةب األكاديمي 
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لىىي األبعىىاد والدرجىىة الكميىىة األكىىاديمي  معامىىل إرتبىىاط بيرسىىون بىىين اليقظىىة العقميىىة والنيىىوض
 والجدول التالي يومح نتال  ذلك 

 اإلستبوط
انكفوءة 

 انزاتُت

 انتحكى

 انزاتٍ

انًثوبشة 

 األكودًَُت
 انمهك

انؼاللت بٍُ 

 انطونب وانًؼهى

 **0.33 **0.32 **0.49 **0.33 **0.33 انًالحظت انًتأهبت

 **0.49 **0.33 **0.32 **0.30 **0.32 انىصف

 **0.02 **0.2 **0.04 **0.03 **0.03 انىػٍ انًستًش

انتمبم بذوٌ إطالق 

 نحكوو
0.20** 0.39** 0.22** 0.32** 0.37** 

 **7740 انُهىض األكودًٍَ انُمظت انؼمهُت

الجىىدول السىىاب  وجىىود عة ىىة إرتباطيىىة موجيىىة بىىين اليقظىىة العقميىىة والنيىىوض يتمىىح مىىن  
 األكاديمي، وىذا يعني كمما إرتفع مستوى اليقظة العقمية إرتفع مستوى النيوض األكاديمي.

 بىىالنيوض التنبىى  لىىي العقميىىة اليقظىىة إسىىيامنتىىال  السىى ال السىىادس  والمتعمىى  بىىى  مىىا مىىدى 
؟ ولزجابىة عمى  ىىذا السى ال تىم إجىراي تحميىل الجامعىة طىةب مىن البحىث عينىة لىدىاألكاديمي 

بىىين اليقظىىة العقميىىة والنيىىوض األكىىاديمي، اإلنحىىدار الصطىىي البسىىيط لدراسىىة العة ىىة السىىببية 
  النتيجة النيالية لذلكوالجدول التالي يومح 

 لًُت )ث( (Betaلًُت ) (Bلًُت ) انتُبؤ

 **5765 **7740 7723 انُمظت انؼمهُت

اليقظة العقمية عمى  النيىوض  إلسيامإح الية  داللة يتمح من الجدول الساب  وجود 
ومىن  و، وىىي دالىة إح ىاليًا،1.58األكاديمي، وي كد ذلك  يمىة معامىل اإلرتبىاط، حيىث بم ىت  
وحىىىىدة معياريىىىة بىىىىالنيوض و 1.58ثىىىم وحىىىدة معياريىىىىة لىىىي اليقظىىىىة العقميىىىة تسىىىىيم بزيىىىادة  

نسىىبة يتبىىين مىىن ذلىىك أن اليقظىىة العقميىىة تفسىىر و، 2.55ابىىت  االكىىاديمي، حيىىث أن  يمىىة الث
أن اليقظىة العقميىة تسىيم إلى   %و من التباين الحا ل لي النيوض األكاديمي، ىذا يأىير58 

 لدى عينة البحث.األكاديمي  بأكل متوسط لي التنب  بالنيوض
 تفشري ومياقشة اليتائر:

 مشتوى اليكظة العكلية مرتف: لدى طالب اجلامعة:-1

التىي يقعىون  األصطىاي مىن اإلسىتفادة طةب الجامعة مىن تمكنإل   النتيجة ىذه وتعزى 
لييا، ويتعممون من تمك األصطاي لي حياتيم األكاديمية، والت مب عمييا لي المسىتقبل، والبحىث 
عن بدالل متعددة لحل المأكةت التىي  ىد تترتىب عمى  مثىل ىىذه األصطىاي لىي المسىتقبل، وىىذا 



 .................................................... اليقظة العقلية وعالقتها بالنهوض األكاديمي لدى طالب الجامعة

- 64 - 

من أن اليقظة العقمية مكون مىتعمم،  وBrown & Ryan, 2003براون وريان  ما أأار إليو 
يكتسبو الطالب عن طري  تفاعمىو مىع البيلىة التىي يتعىايش لييىا، ومىا يعىود عمى  ىىذا التفاعىل 
مىىن نتىىال  إيجابيىىة، لالطالىىب الجىىامعي صىىةل تعميمىىو لىىي الجامعىىة يحقىى  العديىىد مىىن الفوالىىد 

زنىة ليىا ر يىة وامىحة، العممية واإلجتماعية، مما ينعكس ذلك عم  تكىوين أص ىية واعيىة ومت
كمىىا أن طىىةب الجامعىىة أكثىىىر انتباىىىًا ولىىدييم القىىدرة عمىىى  إنتقىىاي المثيىىرات الصارجيىىة لمبيلىىىة، 
ويتسمون بذىن غير مأىتت، كىذلك طىةب الجامعىة يتمتعىون بدرجىة عاليىة مىن الىوعي ولىدييم 

ومىن صىةل  صبرة لي الحياة، ومواكبين لمتطورات التكنولوجية واالنفتىاح عمى  كىل مىا ىىو جديىد،
كىىذلك طىىةب الجامعىىة لىىدييم إنتبىىاه الوسىىالل التكنولوجيىىة يتىىابعون أمىىور الحيىىاة لحظىىة بمحظىىة، 

مباأر لممثيرات الصارجية الجديدة، وىذ من سمات وص الص من يمتاز بيقظة عقميىة مرتفعىة، 
 تمفة.حيث أنو من صةل اليقظة العقمية يتعمم الطالب التركيز والوعي واإلنتباه لممثيرات المص

و، سىىناري 3124و، العىىزي  3123الزبيىىدي  وتتفىى  ىىىذه النتيجىىة مىىع نتىىال  دراسىىات كىىًة مىىن 
و، المعمىىىوري وعبىىىد 3129و، الأىىىموي  3129و، جبىىىر  3128و، عبىىىود ولرنسىىىيس  3128 
أن مسىىىتوى اليقظىىىة العقميىىىة كىىىان إلىىى   و، والتىىىي تو ىىىمت:312العكيمىىىي والنىىىواب  و، 3129 

طةب الجامعة، وتصتمف ىىذه النتيجىة مىع نتىال  دراسىات كىًة مىن مرتفعًا لدى عينة البحث من 
و، 3128و، الوليىىىدي  3128و، الياأىىىم  3128و، عبىىىد اليىىىادي والبسىىىطامي  3127حمىىىد  

و، :312و، نىىاجواني  3129و، الطوطىىو  3129و،  ىىةحات والزغىىول  3129بىىديوي وعبىىد  
ى عينىىة البحىىث مىىن طىىةب أن مسىىتوى اليقظىىة العقميىىة كىىان متوسىىطًا لىىدإلىى   والتىىي تو ىىمت

 May,et الجامعىىة، كمىىا تصتمىىف ىىىذه النتيجىىة مىىع نتىىال  دراسىىات كىىًة مىىن مىىاي وأصىىرون 

al,2012  و، جان  وجونJang & Jeon,2015أن إلى   والتي تو ىمتو، :312صمف  ، و و
 لدى عينة البحث من طةب الجامعة.مستوى اليقظة العقمية كان منصفمًا 

 مرتف: لدى طالب اجلامعة:األناد    مشتوى اليَو  -2

أن طىىةب الجامعىىة، لىىدييم القىىدرة عمىى  مواجيىىة النكسىىات إلىى   وتعىىزي ىىىذه النتيجىىة 
األكاديمية والتحديات ال عبة لمحياة اليوميىة األكاديميىة الجامعيىة، ولىدييم القىدرة عمى  التكيىف 

 وضلىىىالنيمىىىع أنىىىواع مصتمفىىىة مىىىن العقبىىىات والمحىىىن األكاديميىىىة داصىىىل م سسىىىة الجامعىىىة،  
يمكىىن طىىةب الجامعىىة مىىن اإلنسىىحاب والتعىىالي والممىىي  ىىدمًا مىىن النكسىىات التىىي األكىىاديمي 

يتعامىل مىع  ىعوبات كىل يىوم، األكىاديمي  يتعرمون ليا لي الحياة األكاديميىة، كىذلك النيىوض

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679190/#R28
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وبالتالي إعىداد الطالىب الجىامعي لمتعامىل لىي نيايىة المطىاف مىع المحىن المزمنىة ، كىذلك تمتىع 
الجامعىىة بمعالجىىة جوانىىب حيىىاتيم غيىىر التكيفيىىة، والتركيىىز اإليجىىابي عمىى  ىىىذه األبعىىاد، طىىةب 

لتتكون لدييم القدرة لتعزيز  دراتيم الأص ية وتحقي  النمو النفسي وتحسىين الرلاىيىة بمىرور 
يتعم  بجيود الفرد لمعالجة مأكمة المو ف المجيىد، ومىن ثىم األكاديمي  الزمن، كذلك النيوض

من حيث تركيزه عمى  المأىكمة، حيىث أنىو يتعمى  بجيىود األكاديمي  والقًا مع التكيفليو أكثر ت
يعال  بأىكل  ىريح مواجيىة الطىةب التىي تركىز عمى  ,األلراد لمتعامل مع المأكمة أو الأدالد، 

 وينىىىىت  التكيىىىىفالمأىىىىكةت اسىىىىتجابًة لحيىىىىاتيم اليوميىىىىة، والمتاعىىىىب األكاديميىىىىة ، والمىىىى وط، 
التحىديات  ىىذه   تتمىمن طىةب وطالبىات الجامعىة يواجييىا التي لتحدياتا عن تنوعاألكاديمي 

إلى   جديىدة، إمىالة وتعمىم اسىتراتيجيات العة ىات، ىىذه مىع والتكيىف جديىدة عة ىات تأىكيل
، مىع أعمىاي ىيلىة التىدريس التعامىل وكيفيىة الدراسىية، و عوبة المسا ات األكاديمية، األعباي

القىدرة عمى  التنظىيم المعرلىي والسىموكي واإلنفعىالي أثنىاي مواجيىة كما أن طةب الجامعة لدييم 
الموا ىىف المصتمفىىة لمحيىىاة اليوميىىة األكاديميىىة، كىىذلك مواجيىىة النكسىىات والتحىىديات واألزمىىات 
األكاديمية الجامعية، كذلك تمتع الطةب بالكفاية الذاتية وميارة التصطيط، كىذلك الطىةب الىذين 

تطيعون التصطىىيط والتنسىىي  والتنظىىيم أللكىىارىم وسىىموكياتيم أثنىىاي لىىدييم  ىىدرة عمىى  التكيىىف يسىى
بىالنواحي األكىاديمي  مواجية الموا ف المصتمفة لمحياة األكاديمية الجامعية، كذلك ارتباط النيىوذ

اإليجابية، والتي يسىتطيع طالىب الجامعىة مواجيتيىا والت مىب عمييىا، وتصتمىف ىىذه النتيجىة مىع 
لىدى طمبىة األكىاديمي  أن مسىتوى النيىوضإلى   والتىي تو ىمت و،3131نتيجة دراسىة عطيىة  

 ال ف األول الثانوي العام بمحالظة الأر ية.
 عدو ودود فروم يف اليكظة العكلية تعزي ملتغري اليو) )ونورا طىاخ(: -3

أن مسىتوى اليقظىة العقميىة متأىابو بىين الىذكور واإلنىاث، كىون طىةب إلى   وىذا يأير 
محالظىة واحىدة، ليىي كميىة إ ميميىة تقبىل طىةب محالظىة بنىي سىويف إل   كمية التربية ينتمون

لقىىط، ىىىذه المحالظىىة المتأىىابية لىىي مصتمىىف الجوانىىب اإلجتماعيىىة واال ت ىىادية، وأن الىىذكور 
واإلنىىاث يدرسىىون معىىًا لىىي نظىىام تعميمىىي جىىامعي واحىىد ال يفىىر  بىىين الىىذكور واإلنىىاث، وكىىذلك 

لمىذكور واإلنىاث معىًا، مثىل تأىابو وتقىارب أسىاليب التنأىلة  تأابو العوامل الثقالية واإلجتماعية
اإلجتماعية واألسرية، كذلك الظروف األكاديمية داصل المجتمع الجامعي واحدة لكل مىن الىذكور 

 ستب ىاراإل ليىي و دراتىو بسىماتو تىرتبط لمفىرد أص ىية صا ىية ىىي العقميىة اليقظةواإلناث، ل
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 اليقظىة نوأاإلجتمىاعي  نوعىو ولىيس ذاتىو الأىصص عمى  تعتمىد وىىذه، العقمىي والىوعي بالذات

ب ىض النظىر عىن نوعىو،  مصتمفة إحداث من حولو يدور بما التام الفرد وعي عم  تعتمد العقمية
الداصميىىة، كمىىا يىىتعمم  تجاربىىوإلىى   اليقظىىة يىىتعمم الطالىىب مىىن صةليىىا اإلنتبىىاه كىىذلك ممارسىىة

المةحظىىة دون إ ىىدار أحكىىام، وتحسىىن  ىىدرة الطالىىب عمىى  تحمىىل الموا ىىف والصبىىرات السىىمبية، 
والتي تتولر داصل المجتمع الجامعي لجميع الطةب ب ض النظر عن النوع اإلجتماعي، كمىا أن 

يم سىىواي ذكىىور أو إنىىاث، لىىدييم إىتمامىىات وميىىول متأىىابية ومتقاربىىة، ولىىدي الطىىةب جميىىع
طموحىىات متقاربىىة، ويتعايأىىون لىىي المجتمىىع الجىىامعي بىىنفس اإلمكانيىىات المتاحىىة، ويواجيىىون 

 نفس الظرون والمحن وال عوبات.
تىان ومىارتن و، Advait, 2012وتتف  ىذه النتيجة مع نتال  دراسات كًة من ادليت   

 Tan & Martin,2012 ،نىىىابورا  وNapora,2013  و، ىىىىونHon, 2013 و، عبىىىود
المعمىىىىىوري وعبىىىىىد ، و3129و،  ىىىىىةحات والزغىىىىىول  3128و، الياأىىىىىم  3128ولرنسىىىىىيس  

و، :312العكايأىىىىىىىىىىىي  و، :312العاسىىىىىىىىىىىمي وجمىىىىىىىىىىىال  و، :312الرويمىىىىىىىىىىىي  و، 3129 
عىدم وجىود لىرو  لىي اليقظىة إلى   و، والتىي تو ىمت:312و، ناجواني  Majed,2019 مجيد

النتيجىىة مىىع نتىىال  دراسىىات كىىًة مىىن العقميىىة تعىىزي لمت يىىر النىىوع  ذكىىور، إنىىاثو، وتصتمىىف ىىىذه 
جيسىىىىىىيكا و، Short & Mezo,2014 أىىىىىىورت وميىىىىىىزو و، Belna,2008بيةنىىىىىىا  

 Jessica,2015 ،و، :312و، الربيىىىىىىىع  3129و، عيسىىىىىىى   3128العاسىىىىىىىمي والسىىىىىىىعيد  و
وجىىود لىىرو  لىىي اليقظىىة العقميىىة تعىىزي لمت يىىر النىىوع إلىى   والتىىي تو ىىمتو، :312أىىمبولية  

سالوسىتري  ذكور، إناثو ول الح الذكور، كما تصتمف ىذه النتيجة مع نتىال  دراسىات كىًة مىن 
 Salustri, 2009 ،ليميصىىىاني  و، 3123و، الزبيىىىدي  3121السىىىندي  وVlykhany 

وجىىود لىىىرو  لىىىي إلىىى   والتىىىي تو ىىمتو، 3129و، بىىىديوي وعبىىد  3128الوليىىدي  و، 2015,
 اليقظة العقمية تعزي لمت ير النوع  ذكور، إناثو ول الح اإلناث.

 تعزي ملتغري اليو) )ونورا طىاخ(:األناد    عدو ودود فروم يف اليَو  -4

أن طىةب الجامعىىة، سىىواي ذكىىور أو إنىاث لىىدييم القىىدرة عمىى  إلىى   وتعىزي ىىىذه النتيجىىة 
مواجيىىة النكسىىات األكاديميىىة والتحىىديات ال ىىعبة لمحيىىاة اليوميىىة األكاديميىىة الجامعيىىة، ولىىدييم 
القدرة عم  التكيف مع أنواع مصتمفة مىن العقبىات والمحىن األكاديميىة داصىل م سسىة الجامعىة، 

لبىىىات مىىىن اإلنسىىىحاب والتعىىىالي والممىىىي  ىىىدمًا مىىىن يمكىىىن الطىىىةب والطااألكىىىاديمي  لىىىالنيوض
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يتعامىىل مىىع األكىىاديمي  النكسىىات التىىي يتعرمىىون ليىىا لىىي الحيىىاة األكاديميىىة، كىىذلك النيىىوض
 ىىعوبات كىىل يىىوم، وبالتىىالي إعىىداد الطىىةب والطالبىىات لمتعامىىل لىىي نيايىىة المطىىاف مىىع المحىىن 

اتيم غيىىر التكيفيىىة، والتركيىىز المزمنىىة، كىىذلك تمتىىع الىىذكور واإلنىىاث معىىًا بمعالجىىة جوانىىب حيىى
اإليجىىابي عمىى  ىىىذه األبعىىاد، لتتكىىون لىىدييم القىىدرة لتعزيىىز  ىىدراتيم الأص ىىية وتحقيىى  النمىىو 

يتعم  بجيود الفىرد لمعالجىة األكاديمي  النفسي وتحسين الرلاىية بمرور الزمن، كذلك النيوض
مىن حيىث تركيىزه عمى  مي األكىادي مأكمة المو ف المجيد، ومن ثم ليو أكثر توالقًا مع التكيىف

يعىال  بأىكل  ىريح ,المأكمة، حيث أنو يتعم  بجيود األلراد لمتعامل مع المأكمة أو الأىدالد، 
مواجية الطةب التي تركىز عمى  المأىكةت اسىتجابًة لحيىاتيم اليوميىة، والمتاعىب األكاديميىة ، 

 طىةب وطالبىات الجامعىة يواجييا التي التحديات عن تنوعاألكاديمي  وينت  التكيفوالم وط، 
 وتعمىم اسىتراتيجيات العة ات، ىذه مع والتكيف جديدة عة ات التحديات تأكيل ىذه   تتممن

مىع  التعامىل وكيفيىة الدراسىية، و ىعوبة المسىا ات األكاديميىة، األعبىايإلى   جديىدة، إمىالة
 .أعماي ىيلة التدريس

 ,.Martin et al وتتفى  ىىذه النتيجىة مىع نتىال  دراسىات كىًة مىن مىارتن وأصىرون  

غونسىىولي وغنيىىزاده و، و 3129و، أبىىو  ىىورة  Datu & Yang,2016و، داتىىو ويىىان   2010
 Jahedizadeh, Ghonsooly & Ghanizade,2019 ،عىدم وجىود إلى   والتىي تو ىمتو

ذكىىور، إنىىاثو، وتصتمىىف ىىىذه النتيجىىة مىىع تعىىزي لمت يىىر النىىوع  األكىىاديمي  لىىرو  لىىي النيىىوض
و، كىىىولي وأصىىىرون Martin & Marsh,2006مىىىارتن ومىىىارش  نتىىىال  دراسىىىات كىىىًة مىىىن 

 Collie et al., 2016فىونس ويىان  لو، أ Alfonso & Yang,2016 و، :312حمىيم  و، و
تعىىزي لمت يىىر النىىوع  ذكىىور، إنىىاثو، األكىىاديمي  وجىىود لىىرو  لىىي النيىىوضإلىى   والتىىي تو ىىمت

مىىىارتن ومىىىارش مىىىع نتىىىال  دراسىىىات كىىىًة مىىىن  أيمىىىاً  ول ىىىالح الىىىذكور، وتصتمىىىف ىىىىذه النتيجىىىة
 Martin & Marsh,2008  و، وأولينىدو وكونىان  وموجىامبيOlendo & Koinange 

& Mugambi,2019 ،تعىىزي األكىىاديمي  وجىىود لىىرو  لىىي النيىىوضإلىى   والتىىي تو ىىمتو
 لمت ير النوع  ذكور، إناثو، ول الح اإلناث.
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 عدو ودود فروم يف اليكظة العكلية تعزي ملتغري التخصص )علن ا أدب (: -5

تقىىارب العمىىر الزمنىىي لطىىةب كميىىة التربيىىة، حيىىث أن الفىىر  إلىى   وتعىىزي ىىىذه النتيجىىة 
الزمني لي عمر الطىةب ال يتعىدي ثىةث سىنوات، وأن جميىع الطىةب يدرسىون لىي كميىة واحىدة 

دراسىىىية، أي أن جميىىىع طىىىةب الفىىىر  الدراسىىىية ليىىىا أسسىىىيا ونظاميىىىا عمىىى  جميىىىع المراحىىىل ال
يتعرمىىون لىىنفس الظىىروف الجامعىىة ويأىىاركون لىىي نفىىس األنأىىطة الجامعىىة، ويمىىرون بصبىىرات 
متأىىىابية ومتقاربىىىة، كىىىذلك الظىىىروف األكاديميىىىة داصىىىل المجتمىىىع الجىىىامعي واحىىىدة لكىىىل مىىىن 

 تىرتبط لمفرد أص ية صا ية ىي العقمية اليقظةكما أن التص ص العممي والتص ص األدبي، 

 ولىيس ذاتىو الأىصص عمى  تعتمد وىذه، العقمي والوعي بالذات ستب اراإل ليي و دراتو بسماتو
 إحىداث مىن حولو يدور بما التام الفرد وعي عم  تعتمد العقمية اليقظة نوأاألكاديمي  تص  و

 اليقظىة يىتعمم الطالىب مىن صةليىا كذلك ممارسىةب ض النظر عن تص  و األكاديمي،  مصتمفة
الداصميىة، كمىا يىتعمم المةحظىة دون إ ىدار أحكىام، وتحسىن  ىدرة الطالىب  تجاربىوإلى   اإلنتبىاه

عمىىىى  تحمىىىىل الموا ىىىىف والصبىىىىرات السىىىىمبية، والتىىىىي تتىىىىولر داصىىىىل المجتمىىىىع الجىىىىامعي لجميىىىىع 
سىواي كىانوا مىن التص ىص العممىي أو التص ىص  الطىةب جميىعالتص  ىات العمميىة، كمىا أن 

وميول متأابية ومتقاربة، ولدييم طموحىات متقاربىة، ويتعايأىون لىي  األدبي، لدييم إىتمامات
 المجتمع الجامعي بنفس اإلمكانيات المتاحة، ويواجيون نفس الظرون والمحن وال عوبات.

و، 3128و، عبىود ولرنسىيس  3123وتتف  ىذه النتيجة مع نتال  دراسىات كىًة مىن الزبيىدي  
و، :312و، الربيىىىع  3129معمىىىوري وعبىىىد  و، ال3129و،  ىىىةحات والزغىىىول  3129جبىىر  

عدم وجود لىرو  لىي اليقظىة إل   و، والتي تو متMajed,2019 مجيدو، :312العكايأي  
العقمية تعزي لمت ير التص ص  عممي، أدبيو، وتصتمف ىذه النتيجة مع نتيجة دراسىتي بىديوي 

العقميىة تعىزي وجىود لىرو  لىي اليقظىة إلى   و، والتىي تو ىمت3129و، وصأبة  3129وعبد  
لمت يىىر التص ىىص  عممىىي، أدبىىيو، ول ىىالح التص ىىص العممىىي، كمىىا تصتمىىف ىىىذه النتيجىىة مىىع 

و، وجىىود لىىرو  لىىي اليقظىىة العقميىىة تعىىزي لمت يىىر التص ىىص 3129نتيجىىة دراسىىة الطوطىىو  
  عممي، أدبيو، ول الح التص ص األدبي.
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 )علن ا أدب (:تعزي ملتغري التخصص األناد    عدو ودود فروم يف اليَو  -6

أن طىىةب الجامعىىة، سىىواي كىىانوا مىىن التص ىىص العممىىي أو إلىى   وتعىىزي ىىىذه النتيجىىة 
التص ىىص األدبىىي، لىىدييم القىىدرة عمىى  مواجيىىة النكسىىات األكاديميىىة والتحىىديات ال ىىعبة لمحيىىاة 
اليومية األكاديمية الجامعية، ولدييم القدرة عم  التكيف مع أنواع مصتمفة من العقبىات والمحىن 

 ألكاديمية داصل م سسة الجامعة، ا
يمكن طةب وطالبات التص  ين العممي واألدبىي مىن اإلنسىحاب األكاديمي  لالنيوض 

 والتعالي والممي  دمًا من النكسات التي يتعرمون ليا لىي الحيىاة األكاديميىة، كىذلك النيىوض
واألدبيىين لمتعامىل لىي يتعامل مع  عوبات كل يوم، وبالتالي إعداد الطىةب العمميىين األكاديمي 

نياية المطاف مع المحن المزمنة، كذلك تمتع طةب وطالبات التص  ين العممىي واألدبىي معىًا 
بمعالجة جوانب حياتيم غير التكيفية، والتركيز اإليجابي عم  ىذه األبعاد، لتتكون لىدييم القىدرة 

ور الىىىزمن، كىىىذلك لتعزيىىىز  ىىىدراتيم الأص ىىىية وتحقيىىى  النمىىىو النفسىىىي وتحسىىىين الرلاىيىىىة بمىىىر 
يتعمى  بجيىود الفىرد لمعالجىة مأىكمة المو ىف المجيىد، ومىن ثىم ليىو أكثىر األكىاديمي  النيوض

مىىن حيىىث تركيىىزه عمىى  المأىىكمة، حيىىث أنىىو يتعمىى  بجيىىود األلىىراد األكىىاديمي  توالقىىًا مىىع التكيىىف
يعىىىال  بأىىىكل  ىىىريح مواجيىىىة الطىىىةب التىىىي تركىىىز عمىىى  ,لمتعامىىىل مىىىع المأىىىكمة أو الأىىىدالد، 

 وينىىىىت  التكيىىىىفمأىىىىكةت اسىىىىتجابًة لحيىىىىاتيم اليوميىىىىة، والمتاعىىىىب األكاديميىىىىة ، والمىىىى وط، ال
التحىديات  ىىذه   تتمىمن طىةب وطالبىات الجامعىة يواجييىا التي التحديات عن تنوعاألكاديمي 

إلى   جديىدة، إمىالة وتعمىم اسىتراتيجيات العة ىات، ىىذه مىع والتكيىف جديىدة عة ىات تأىكيل
 .مع أعماي ىيلة التدريس التعامل وكيفية الدراسية، و عوبة المسا ات األكاديمية، األعباي

عدو ودود فـروم يف اليكظـة العكليـة تعـزي ملـتغري الفرقـة الدراسـية )أو،ىا ثاىيـةا ثالجـةا           -7

 رابعة(:

 بسىماتو تىرتبط لمفىرد أص ىية صا ىية ىىي العقمية اليقظةأن إل   وتعزي ىذه النتيجة 

مسىتواه  ولىيس ذاتىو الأىصص عمى  تعتمد وىذه، العقمي والوعي بالذات ستب اراإل ليي و دراتو
 مصتمفىة إحىداث مىن حولىو يىدور بمىا التىام الفىرد وعىي عمى  تعتمىد العقميىة اليقظىة نالدراسىي وأ

إلى   اليقظة يتعمم الطالىب مىن صةليىا اإلنتبىاه ب ض النظر عن مستواه الدراسي، كذلك ممارسة
الداصميىة، كمىىا يىىتعمم المةحظىة دون إ ىىدار أحكىام، وتحسىىن  ىىدرة الطالىب عمىى  تحمىىل  تجاربىو

الموا ف والصبرات السمبية، والتىي تتىولر داصىل المجتمىع الجىامعي لجميىع الفىر  الدراسىية، كمىا 
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سىواي كىانوا مىن مصتمىف الفىر  الدراسىية، لىدييم إىتمامىات وميىول متأىابية  الطةب جميعأن 
موحىىات متقاربىىة، ويتعايأىىون لىىي المجتمىىع الجىىامعي بىىنفس اإلمكانيىىات ومتقاربىىة، ولىىدييم ط

المتاحىىىة، ويواجيىىىون نفىىىس الظىىىرون والمحىىىن وال ىىىعوبات، كىىىذلك الظىىىروف األكاديميىىىة داصىىىل 
 المجتمع الجامعي واحدة لكل الفر  الدراسية عم  حد السواي.

 ,.Singh et alوتتفىى  ىىىذه النتيجىىة مىىع نتىىال  دراسىىات كىىًة مىىن سىىين  وأصىىرون   

عدم وجود لىرو  لىي اليقظىة إل   و، والتي تو مت:312و، وناجواني  3129و، جبر  2014
العقميىىة تعىىزي لمت يىىر الفر ىىة الدراسىىية  أولىى ، ثانيىىة، ثالثىىة، رابعىىةو، وتصتمىىف ىىىذه النتيجىىة مىىع 

وجىود لىرو  إلى   و، والتىي تو ىمت:312و، وأىمبولية  3129نتال  دراسة كىًة مىن صأىبة  
العقميىة تعىزي لمت يىر الفر ىة الدراسىية  أولى ، ثانيىة، ثالثىة، رابعىةو، ول ىالح الفر ىة لي اليقظة 

إلىى   و، والتىىي تو ىىمت:312مىىع نتيجىىة دراسىىة الربيىىع   أيمىىاً  الرابعىىة، وتصتمىىف ىىىذه النتيجىىة
وجىىود لىىرو  لىىي اليقظىىة العقميىىة تعىىزي لمت يىىر الفر ىىة الدراسىىية  ثانيىىة، رابعىىةو ل ىىالح الفر ىىة 

إلى   و، والتىي تو ىمت3128تصتمف ىذه النتيجة أيمًا مع نتيجىة دراسىة الياأىم  الثانية، كما 
وجىىود لىىرو  لىىي اليقظىىة العقميىىة تعىىزي لمت يىىر الفر ىىة الدراسىىية  بكىىالوريوس، دبمىىوم، دراسىىات 

 عمياو، ول الح الدراسات العميا.
ــو    -8 ــروم يف اليَ ــاد    عــدو ودــود ف ــ   األن ــتغري الفرقــة الدراســية )أو،ىا ثاىي ــزي مل ــةا تع ةا ثالج

 رابعة(:

أن طةب الجامعة، سىواي أكىانوا لىي مصتمىف الفىر  الدراسىية، إل   وتعزي ىذه النتيجة 
لىىدييم القىىدرة عمىى  مواجيىىة النكسىىات األكاديميىىة والتحىىديات ال ىىعبة لمحيىىاة اليوميىىة األكاديميىىة 

يميىة داصىل الجامعية، ولدييم القدرة عم  التكيف مىع أنىواع مصتمفىة مىن العقبىات والمحىن األكاد
يمكن طةب وطالبات جميع المراحىل الدراسىية الجامعيىة األكاديمي  لالنيوضم سسة الجامعة، 

من اإلنسحاب والتعالي والممي  دمًا من النكسات التىي يتعرمىون ليىا لىي الحيىاة األكاديميىة، 
يتعامىىل مىىع  ىىعوبات كىىل يىىوم، وبالتىىالي إعىىداد الطىىةب والطالبىىات األكىىاديمي  كىىذلك النيىىوض

لمتعامل لي نياية المطاف مع المحن المزمنة، كذلك تمتع طةب وطالبات الجامعىة لىي مصتمىف 
الفىر  الدراسىية الجامعيىىة معىًا بمعالجىة جوانىىب حيىاتيم غيىر التكيفيىىة، والتركيىز اإليجىابي عمىى  
ىىذه األبعىاد، لتتكىىون لىدييم القىدرة لتعزيىىز  ىدراتيم الأص ىية وتحقيىى  النمىو النفسىي وتحسىىين 

يتعمى  بجيىود الفىرد لمعالجىة مأىكمة المو ىف األكاديمي  ىية بمرور الزمن، كذلك النيوضالرلا
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مىن حيىث تركيىزه عمى  المأىكمة، حيىث األكىاديمي  المجيد، ومن ثم ليو أكثر توالقًا مع التكيف
يعال  بأكل  ريح مواجيىة الطىةب ,أنو يتعم  بجيود األلراد لمتعامل مع المأكمة أو الأدالد، 

وينىت  عم  المأكةت استجابًة لحياتيم اليوميىة، والمتاعىب األكاديميىة ، والمى وط،  التي تركز
 ىىذه   تتمىمن طىةب وطالبىات الجامعىة يواجييىا التىي التحىديات عىن تنىوعاألكاديمي  التكيف

 جديىدة، إمىالة وتعمىم اسىتراتيجيات العة ىات، ىذه مع والتكيف جديدة عة ات التحديات تأكيل
مىع أعمىاي ىيلىة  التعامىل وكيفيىة الدراسىية، و ىعوبة المسىا ات األكاديميىة، األعبىايإلى  

 .التدريس
 ,.Martin et al وتتفى  ىىىذه النتيجىىة مىىع نتىىال  دراسىىة كىىل مىىن مىىارتن وأصىىرون  

األكىىاديمي  عىىدم وجىىود لىىرو  لىىي النيىىوضإلىى   والتىىي تو ىىمتو، 3129و، ومحمىىود  2010
النتيجىة مىع نتيجىة دراسىة كىل مىن مىارتن ومىارش  وتصتمىف ىىذه، تعزي لمت ير الفر ىة الدراسىية

 Martin & Marsh,2008و كىولي وأصىرون   وCollie et al., 2016و والتىي تو ىمت 
الطىةب األ ى ر  تعزي لمت ير ال ف الدراسي ول ىالحاألكاديمي  وجود لرو  لي النيوضإل  

 Jahedizadeh, Ghonsoolyغونسىولي وغنيىزاده  سنًا، وتصتمىف أيمىًا مىع نتيجىة دراسىة 

& Ghanizade,2019وجىود لىرو  لىي النيىوض األكىاديمي، ول ىالح إل   ، والتي تو متو
 المستوى الدراسي األعم .

 لدى طالب اجلامعة:األناد    ودود عالقة طرتباطية مودية بط اليكظة العكلية واليَو  -9

أن طةب الجامعة ذوي اليقظة العقمية المرتفعة، يتمكنون مىن إل   وتعزي ىذه النتيجة 
الت الح مع أنفسيم، حت  يتمكنوا من تصط  ومواجيىات ال ىعوبات والتحىديات األكاديميىة لىي 
الم سسىىة الجامعيىىة، ومىىن صىىةل عىىدم إ ىىدار األحكىىام السىىمبية، والىىذي يىىنعكس باإليجىىاب عمىى  

كاديمية، لتىزداد كفايتىو الذاتيىة، ممىا تعمىل عمى  دالعية الطالب الجامعي لي مواجية المحن األ 
الىذاتي لىدى  التقبىل زيىادة لىي زيادة تركيزه عم  الصبىرات الجديىدة، كىذلك تسىيم اليقظىة العقميىة 

أىىأنو تحسىىين  مىىن الىىذي الأص ىىي لديىىو، األمىىر الىىوعي طالىىب الجامعىىة، ومىىن ثىىم تحسىىين
ليقظىة العقميىة لىي مواجيىة األلكىار كىذلك تسىيم ا استراتيجيات تعاممىو مىع المى وط األكاديميىة،

تجاىىات الطىةب نحىو أعمىاي ىيلىة التىدريس، ومىن ثىم  السمبية المرتبطة بالحياة األكاديمية، وا 
كىذلك تحسين توا ل الطىةب مىع أعمىاي ىيلىة التىدريس بالكميىة، ولىتح  نىوات توا ىل بيىنيم، 

لي عممية اإلنتبىاه، مىن  ساىمت اليقظة العقمية لي مساعدة طةب الجامعة عم  التحكم الذاتي
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صىىةل تركيىىز اإلنتبىىاه عمىى  المتطمبىىات األساسىىية لمدراسىىة األكاديميىىة، وعىىزل جميىىع المىى ثرات 
أحكىىام سىىمبية إلىى   والمأىىتتات الصارجيىىة، ممىىا إنعكىىس إيجابيىىًا عمىى  تحىىر الطالىىب مىىن إ ىىداي

لديىو، يمي األكىاد متعمقة بالدراسىة األكاديميىة لديىو، ممىا أسىيم ذلىك لىي رلىع مسىتوى النيىوض
لمطالىب الجىامعي، مىن صىةل األكاديمي  لي زيادة مستوى التح يل العقمية اليقظةكما ساىمت 

تركيىىز إنتباىىىو نحىىو اإلسىىتجابة ال ىىحيحة لمميىىام األكاديميىىة وتصطىىي العقبىىات المصتمفىىة التىىي 
وير تعترض تحقيقو لتمك الميام، وبما أن اليقظىة العقميىة ليىا أثارىىا اإليجابيىة لىي تحسىين وتطى

اسىىتراتيجيات المواجيىىة لىىدى الطالىىب الجىىامعي، والتىىي مىىن أىىأنيا إرتفعمسىىتوى الكفىىاية الذاتيىىة 
نصفاض مستوى القم  لديو، اأمر الذي أدى تعم  الطالب بعمىو إل   والتحكم الذاتي لمطالب، وا 

ىيلىىة التىىدريس، وتطىىورت العة ىىة اإليجابيىىة بينيمىىا، ممىىا إنعكىىس إيجابيىىًا عمىى  تركيىىز الطالىىب 
رتفىىىع مسىىىتوى األدايال لديىىىو، لسىىىاىم ذلىىىك لىىىي األكىىىاديمي  جىىىامعي لىىىي دراسىىىتو األكاديميىىىة، وا 

 مساعدتو عم  مواجية أي عقبات أو تحديات أو نكسات أكاديمية، ممىا رلىع مسىتوى النيىوض
 لديو،األكاديمي 

 لدى طالب اجلامعة.األناد    اليكظة العكلية تشَه بشهل متوسط يف التيبل باليَو  -10

أن طىىةب الجامعىىة، مىىن صىىةل اسىىتصداميم لميقظىىة العقميىىة، زاد إلىى   ىىىذه النتيجىىةوتعىىزي 
عمىى  المقىىررات المصتمفىىة،  تركيىىزبالدراسىىة األكاديميىىة، مىىن صىىةل ال ىتمىىامالتنظىىيم واإلمسىىتوى 
 أنإلى   ذلك يعود و دعم  تصطي العقبات وال عوبات األكاديمية المصتمفة،  بجيد أكبروالقيام 
 الحيىاة عمى  لييىا متفتًحىا اإلنسان التي يكون المرحمة وىي الأباب مرحمة لي جميعيم الطمبة
لظرولىو، كىذلك تكيىف الطالىب الجىامعي مىع  وتبًعىا المسىتطاع  ىدر حياتىو يعىيش أن لىي وراغًبىا

الحيىاة، لمىن  لىي لمىدى كفايتىو الذاتيىة وسىعادتو الفىرد تقيىيمإلى   المى وط األكاديميىة، يأىير
 مىع التكيىف عمى  بالكفىاية الذاتيىة، سىاىم ذلىك لىي أن تتىولر لديىو القىدرةصىةل تمتىع الطالىب 

حياتىو األكاديميىة  وموا ىمة بسىةم إجتيازىىا مىن يمكنىو بقىدرٍ  ومواجيتيىا المىاغطة األحىداث
 اإلنسان بإيجابيتو ليأعر والعقبات، المأكةت تجاوزإل   ي دي مما يكون راميًا عنو،  بأكل
نجازه لاليقظىة العقميىة سىاعدت الطالىب الجىامعي عمى  رلىع  ابميتىو لمىتعمم، ، بالسىعادة ويأعره وا 

ىتمامو بكميتو وسعيو النجاح والتفىو ، مىن صىةل بحثىو عىن طىر  واسىتراتيجيات جديىدة إل   وا 
يسىىىتطيع بيىىىا أن يت مىىىب عمىىى  المحىىىن وال ىىىعوبات التىىىي  ىىىد تعترمىىىو لىىىي حياتىىىو األكاديميىىىة 

  بجميىع أبعىاد العمميىة التعميميىة مىن محمىرات الجامعية، وصفمت مسىتوى القمى  لديىو والتعمى
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وواجبات وميام أكاديمية مطموب تنفيذىا، وكذلك  م  التقويم، والقم  والصوف من عمىو ىيلىة 
 لديو.األكاديمي  التدريس، مما ساىم ذلك لي تحقي  النيوض

 توصيات البحح:  

 التالية  لي موي ما تو ل إليو البحث الحالي من نتال  يمكن تقديم التو يات 
أ بح االىتمام باليقظة العقميىة والنيىوض األكىاديمي، مىرورة ممحىة، ينب ىي توجيىو أنظىار   -2

 المس ولين بتأثيرىما عم  سموك األلراد وص وً ا طةب الجامعات.

تفعيل مراكز التدريب بالجامعة من صةل تنفيذ العديد من الدورات التدريبيىة لطىةب الجامعىة  -3
 ظة العقمية لي تنمية كالة جوانب الأص ية لدى الطالب الجامعي.لبيان دور وأىمية اليق

الجامعىىات كىىألراد ليىىم احتياجىىاتيم النفسىىية واالجتماعيىىة، لالنجىىاح يعتمىىد  بطىىةباالىتمىىام   -4
 .نيوميم األكاديميوالمرتبطة بحسن  تيمعم  مدى لعالي

 تييلة البيلة األكاديمية لمطالب التي تساعده عم  النيوض األكاديمي.  -5
   حبوخ مكرتحة:

 لي موي ما تو ل إليو البحث الحالي من نتال  يمكن إ تراح ما يمي   
رأادية تسع  لمو ول -2 تنمية اليقظة العقميىة لىدى إل   إجراي بحوث تتناول برام  تدريبية وا 

 طةب الجامعة.

رأىىىادية تسىىىع  لمو ىىىول -3  تحسىىىين النيىىىوضإلىىى   إجىىىراي بحىىىوث تتنىىىاول بىىىرام  تدريبيىىىة وا 
 لدى طةب الجامعة.األكاديمي 

إجراي بحوث تتناول عة ة اليقظة العقميىة بمت يىرات أصىرى كالدالعيىة األكاديميىة والتح ىيل  -4
 الدراسي، وغيرىا.

لىىىدى طىىىةب األكىىىاديمي  دراسىىىة العوامىىىل المىىى ثرة عمىىى  مسىىىتوى اليقظىىىة العقميىىىة والنيىىىوض -5
 الجامعة.
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 راد::امل

 أواًل: املراد: العربية: 

بمم وال وا الوضممود الي اسمم  وختممر اي تبممه  المم   وختضممه (  5102أبممو ال،مموس سوسممه ابمم ا    )
مجتمم  ال،تممو  س بهيوشمملها المي سمم  والت بمم ا بهسممت يا  الت ت مما ال،والممويم لمميا طمموي الم  تمم  ال هوو مم 

  29-52(س 5)52س م،ضي الي اسها والب وث الت بو  س جهم،  الاله  ةس الت بو  
 بممهلوضود و وختضممهاأل ممهي م   ايوجممه  إوف،ممه ا (  بمم وال وا5105   خطممي )أبممو خممو ةس  ممو 

(س 0ال هوو م س مجتم   ت م  الت ب م س جهم،م  بوم  سمو  س ) الم  ت  طتب  ليااأل هي م   وايويمهجاأل هي م  
049-5102  

 س الجهم،ممم  طتبممم  لممميا المتل ممم اا بمممب،د و وختممم  الالتمممر  (5112)ال،  ممم    بمممي وب ممما البمممي مس
 ت   اس ال، ار  جهم،  الت ب  س  ت   موشو ةس مهجست   غ    سمهل 

(  ال الظمم  الن و مم  لمميا طتبمم  الجهم،مم س مجتمم  5102بممي ومس   وممي   ممهومس  بمميس مضممه بمميا  )
  445-402(س 0)42أب هث البب ة لت،تو  ايوسهو  س جهم،  البب ةس 

(  البو ة ال، ب م  5104 هئية ) الب   مس  بي ال خ يس الضبعس الت  س طتيس أ ميس ال،وامت س
لمال ممها ال،واممما ال مسمم  لت الظمم  ال،الت مم : ي اسمم  م ياو مم   تممج   ومم  مممه طمموا الجهم،مم  المم  ضممو  أ مم  

-002(س 22متل  م ال الهال  والووعس مجت  اي شهي الوفس س م    اي شهي الوفس س جهم،   م ه شمماس )
022  

و وختضمممه ب ممما ممممه مفضمممو  المممناا األ مممهي م س ال الظممم  الن و ممم  (  5102بمممواس بشممم ا م مممموي )
س  سممهل  مهجسممت   غ مم  موشممو ةس  ت مم  التف  مم  اي جممهب س والتواالممر الوفسمم  لمميا طمموي الم  تمم  الجهم، مم 

 الت ب  س جهم،    ه شما 
وضممملوط ال  مممهة األ مممهي م   (  ال الظممم  ال،الت ممم  و وختضمممه بهلبمممموي5102بتبممماس  سممم ا شممم،بهه )

(س 22المجتمم  الت بو مم س  ت مم  الت ب مم س جهم،مم  سممو هجس )الت ب مم  جهم،مم  ال خممه  رس  المي  مم  لمميا طتبمم   ت مم 
5422-5251  

 الت ب م   ت م  طهلبمها لميا المت،ت  بأسمهل ي و وختضمه ال،الت م  (  ال الظ 5102جب س أما مضيم )

 ايوسمهو  و  جتمه  م اي ال،تمو  الم  الم،هب ة تجه هااي" التهسع اليول األ هي م   ال،تم  المؤتم لتبوهاس 
  ول وس شب   المؤتم اا ال، ب  س اسطوبواس ت   ه  02-09س والطب ،  

(  ال الظممم  ال،الت ممم  و وختضمممه بمممأ  اد الالتمممر لممميا طممموي ال ت ممم  5102ال مممه   س سممم،ي م ممممي )
  029-052(س 29المجت  الت بو  س  ت   الت ب  س جهم،  سو هجس )التالو   بم هالظ  ب ش س 
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 طتبم  ليا ايوجه  أ يا  وتوجضهااأل هي م   الطفو ب ه (  ال،وخ 5102،ي ) ت  س ش  م مس

الشم خ  س مجتم  ي اسمها   ب م  الم  الت ب م  و تم  الموفاس  ابطم  الت بمو  ه  بم هالظم  ال مهووا البم  األوا
  222-522(س 005ال، يس )

 المميا ا ال  وم م  ممي  م لميا الن و   ال الظ  تواال  (  ي ج 5102س،يالي ه )  و    س  مي

 غ م  مهجسمت   وجضم  وظم   س  سمهل  ممه لتم،تمم ه التوظ م م  ال الم  بمسمتوا و وختضمه  ممهه م هالظ  ال 

 . وسطس األ يه األ الش ر جهم،   ت   ال،تو  الت بو  سموشو ةس 
التوبمممؤ بمسمممتوا ال الظممم  ال،الت ممم  ممممه  ممموا ب،مممد المتل ممم اا (  5102 شمممب س الهطمممم  السممم ي )

  222-422(س 092)29س مجت  الت ب  س  ت   الت ب  س جهم،  األ   س طهلبها الجهم، الوفس   ليا 

الم، ال  و وختضه بهل الظم  الن و م  لميا طتبم  الم  تم  إلج  ال هج (  5102 ت س أ مي  م ي )
  542-529(س 2)44س مجت  الجهم،  ال، اخ  س المتوسط 

 سممممتال ا  الوفسممممم  و وختمممم  بهلتبمممممو  الضو مممم  ايجتمه  ممممم  اي(  5112، س  فممممهح سممممم، ي )المممميب
س  سممهل  ي تممو اة لمميا الممموظف ه والموظفممها بمميوائ  اليولمم  ال  وم مم  بأمهومم  ال،هبممم  بممو،ه ايجتمممه   

 غ   موشو ةس  ت   األيايس جهم،  بلياي 
(  الن ه  ايوف،هل  و وختم  بهل الظم  ال،الت م  لميا طتبم  جهم،م  ال  ممو س 5102ال ب عس ال با )

  29-92(س 0)02األ يو   ال  ال،تو  الت بو  س الجهم،  األ يو  س المجت  
 الم شمي ه لميا الوفسم  والتميالر والم ووم  ال،الت م  (  ال الظم 5102ال و تم س الوشمم  بشم   )

والالميامجس  الجميي الم شمي ه بم ه ماله وم  ي اسم  السم،وي  : ال، ب م  ط  م  بهلممت م  م هالظم  الم  الطوب م ه
  021-004(س 9)2والوفس  س الم    الالوم  لتب وثس التسط هس  مجت  ال،تو  الت بو  
 الم  تم  طتبم  لميا بهل الظم  الن و م  و وختم  الوفسم  (  ايسمتال ا 5105مم وة شمض ي ) ال ب ميمس

 .ال، ار ي هل س جهم،  األسهس  س الت ب    ت   غ   موشو ةس مهجست   اي ياي  س  سهل 
 الوجممياو  المم  ت سمم ه الوضممودايجتمممه    تممأ    الممت،ت (  5102ال غبمم س أممما  بممي الم سممه )

لتمت، ممم اا أ هي م مممها الممم  جهم،ممم  ط بممم  بهلمي وممم  المومممو ةس مجتممم   ت ممم  الت ب ممم س جهم،ممم  أسممم وطس األ مممهي م  
  442-222(س 2)24

 م،ضممي ميَّ سممها لميا الممنات  بممهلت    و وختم  المميو  (  بمم اع5105 )موسمج  هشممو  ال   م مس
  22-0(س 20بليايس مجت  أياي المستوب   س الجهم،  المستوب   س ) مي و  ال  الجم ت  الفووه

(  ال الظ  ال،الت م  لميا أ مواه األممه بهلمؤسسم  الوطو م  ال بم ا 5102س، ياهس الهطم  ال   ا  )
لألشمملها ال،موم مم س  سممهل  مهجسممت   غ مم  موشممو ةس  ت مم  ال،تممو  ايوسممهو   وايجتمه  مم س جهم،مم  خهبمميم 

 س الج ائ  و خت  –م بهح 
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الم وو  الوفس   و وختضه بهل الظ  ال،الت   لميا طموي  ت م  الت ب م  (  5109سوه مس  هل      )
  222-529(س 21س مجت  اي شهي الوفس س م    اي شهي الوفس س جهم،    ه شماس ): ي اس  توبؤ  

يا ممممموظف  (  ال الظمممم  الن و مممم  و وختضمممه بهلو  مممم  ايسممممتضو    لمممم5101السمممويمس سمممم،ي أوممممو  )
 اليول س  سهل  مهجست   غ   موشو ةس  ت   األيايس جهم،  بلياي 

  ت   طوي مه   و  ليا النات   بهل فه ة و وختضه ال،الت   (  ال الظ 5102الشتومس  ت  م مي )

بهلمميوايم س مجتمم  الب ممث ال،تممم  المم  الت ب مم س  ت مم  البوممها لممألياي وال،تممو  والت ب مم س جهم،مم   مم ه  الت ب مم 
  04-0(س 2)02شماس 

(  ال الظ  ال،الت   ليا طتبم  الجهم،م : ي اسم  ماله وم  بم ه ال،مهي  ه 5102شمبول  س  هل  م مي )
  52-0(س 002والمتفوخ ه ال  ضو  الووع والف خ  الي اس  س مجت   ت   الت ب  س جهم،  بوضهس )

 لتش ب   ال ب ا الت،وام التوبؤ   (  الالي ة5102بو هاس م مي  ت س ال غواس  االع  ال ا )

 الت بو م  والي اسمها لألب مهث المفتو م  الالميا جهم،م  ال  ممو س مجتم  جهم،م  طتبم  ال،الت م  لميا بهل الظم 

  22-50(س 52)2والوفس  س جهم،  الاليا المفتو  س 
(  اله ت مم  ال الظمم  ال،الت مم  المم   فممد 5102الضممبعس الت مم   بممي المم  مهس م مممويس أ مممي  تمم  )

ليا   و  مه طموي الجهم،م س مجتم  اي شمهي الوفسم س م  م  اي شمهي الوفسم س أ  اد اي تئهي الوفس  
  92-0(س 24جهم،    ه شماس )

 جهم،م  طتبم  التمأمت  لميا بمهلتف    و وختضمه ال،الت م  (  ال الظم 5102الطوطموس  او مه موالمر )

  22-00(س 4)41يمشرس مجت  جهم،  الب،ثس سو  هس 
 وختممر ا  تبممه األ ممهي م   سممه  لت،وخممها بمم ه الطفمموت ت مما الم(  5102 هبممي هس  سممه سمم،ي )

س جهم،ممم  المووال ممم س مجتممم   ت ممم  الت ب ممم س لممميا طممموي الم  تممم  ال هوو ممم األ مممهي م   وال الممم  بمممهلوفا والتواالمممر
  000-20(س 4)5

س موشمو اا ومهنج الموج  ال هل   ال  ال،وج الم، ال  السمتو  (  5102ال،هسم س   هد وه ا )
 سو  ه جهم،  يمشرس 

 وال،مممموج اي شممممهي المممم  وتطب الهتضممممه ال،الت مممم : أسسممممضه (  ال الظمممم 5109ال،هسممممم س   ممممهد وه مممما )
 الوفس س  مههس يا  اي به  ال،تما لتوش   والتو  ع 

(  ال الظمم  ال،الت مم   وسمم ط لت،وخمم  بمم ه الم وومم  5109ال،هسممم س   ممهد وه مماس السمم، يس  هت مم  )
  جمممهم،ت  يمشمممر وال و ممماس مجتممم  جهم،ممم  يمشمممرس جهم،ممم  والضممملوط الوفسممم  : ي اسممم  ماله وممم  بممم ه طتبممم

  451-220(س 5)22يمشرس 
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ال الظمم  ال،الت مم  و وختضممه بهلم وومم  الوفسمم   لمميا   ومم  (  5102ال،هسممم س جمممهاس جمممهاس ولمم  )
س مجتمم  جهم،مم  مممه طمموي اي شممهي الوفسمم  المم   ت مم  الت ب مم  ال هو مم  المم  جهم،مم  يمشممر بم هالظمم  السممو يا 

  229-292(س 2)41والي اسها ال،تم  س ستس  األياي وال،تو  ايوسهو  س تش  ه لتب وث 

ب فمه ة  و وختضممه وف،هل م  وال الظم  ال،الت م بت ه  م  اياي(  5102 بي ال    س طه ر وو  المي ه )
م تف،م  ومو فضم  المسمتو ها الت بم ت   ممه طموي الجهم،م س المجتم   التم  ا الم، الج لتم،تومها ليا

  291-252(س 24ت   الت ب  س جهم،  سو هجس )الت بو  س  
” Langer”ال الظمم  ال،الت مم  المم  ضممو  وظ  مم   وجمم  (  5151 بممي المطتمميس السمم ي الفضممهل  )

 تبممه  الت   مم م المفضمما لمميا طتبمم  تجممهن و ممو الت بممو وأسممتوي الممت،ت  وومموع ايو وختضممه ب مما مممه اي
  022-049(س 22،  سو هجس )ال خه  رس المجت  الت بو  س  ت   الت ب  س جهمجهم،  

(  الالمي ة التوبؤ م  ل الظم  المن ه الم  5109 بي الضهيمس سهم   يوههس البسطهم س غهو  جهس  )
مضمممه ة التم ممما ال،مممهطف  لممميا طتبممم  م  تممم  الب مممهلو  وا الممم  جهم،ممم  أبمممو ظبممم س المجتممم  اليول ممم  لتب ممموث 

  022-042(س 4)40الت بو  س جهم،  ايمه ااس 
(  ال الظمم  الن و مم  و وختضممه بممهلتوظ   5109س ال وسمم اس سممهويم وبمم ا ) بممويس أ مممي اسمممه  ا

 422-421(س 5)52النات  لتت،ت  ليا طتب  الجهم، س مجت   ت   الت ب   لتبوهاس جهم،  بليايس 
ال فه ممم  النات ممم  المي  ممم  و وختضمممه بهل الظممم  الن و ممم  والوظمممهئ  (  5105ال،ممم مس أ مممو  مضممميم )

 س  سهل  ي تو اة غ   موشو ةس  ت   الت ب  س جهم،  بلياي  الم، ال   ليا طتب  الجهم،

(  ال الظ  الن و   ليا طتب  الجهم، س مجت  األستهنس  ت   الت ب  س 5102ال، مس أ و  مضيم )
  222-242(س 512جهم،  بليايس )
 طوي مه   و  ليا الناا و وخت  بتالي   (  البموي األ هي مج5100م مي ) ش  أ  ط  س

 250-290(س 4)50 ابط  األ بهئئ ه الوفسس ه المب   س  سوفس   ي اسها مجت س المفتوح الت،ت  
الوضممود األ ممهي مج و ممهياا ال،المما لطمموي البمم  األوا (  5151 ط مم س  او ممه م مممي  تمم  )

لت بمو  ه س  ابطم  امجت  ي اسها   ب   ال  الت ب   و ت  الوفاس المتفوخ ه وال،هي  ه أ هي م ها   ال هووا ال،ه 
      092-022(س 002ال، يس )

(  الالممي ة التوبؤ مم  لت الظممم  ال،الت مم  المم  ت ي ممي مسممتوا البممموب  5102ال، ه شمم س بشمم ا أ مممي )
(س 2)42الوفسمم   لمميا   ومم  طتبمم  جهم،مم  الشممه خ س المجتمم  اليول مم  لتب مموث الت بو مم س جهم،مم  ايمممه ااس 

525-521  
(  التوجممم  و مممو ال  مممهة و وختممم  بهلمممن ه  5102ي )ال،  تممم س جبمممه  وايمس الوممموايس ومممهج  م ممممو 

ال و   وال الظ  ال،الت   ليا طتب  ال هوو   المتم   هس مجت   ت   الت ب   األسهس  س الجهم،  المستوبم   س 
  252-922(س 014)52
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(  ال فممممه ة النات مممم  المممم  الالمممم ا ة و وختضممممه بهسممممت يا  5100س الم هسممممو س  وممممية )أ ممممميال،تممممواهس 
الال ا ة ليا   و  مه طتب  الجهم،  الضهشم  س المجتم  األ يو م  الم  ال،تمو  الت بو م س الجهم،م   است ات ج ها
  402-222(س 4)9األ يو  س 

إلممج  (  ال الظمم  ال،الت مم  و وختضممه بممهلتف    مممه و ا  الم، المم  وال هجمم 5102  سممجس  بمم  مج ممي )
  وتطب ممر(س مجتمم  أب ممهث الببمم ة لت،تممو  الم، المم  لمميا طتبمم   ت مم  الت ب مم  لت،تممو  ايوسممهو   والبمم ال  )بوممه

  522-522(س 5)42ايوسهو  س جهم،  البب ةس 
 والتو  ع  لتوش  ال الهال  س  مههس يا  ت  الوفا اي ت و  (  5114جهس  ) م مي  ميسم

(  ي  ا البمير ال،مهمت  ايست شمهال  والتو  ميم لمال مها 5109ال،ظم   )  بمي م ممي م مميس
  222-242(س 5)21لتشبهيس المجت  الت بو  س جهم،  ال و اس  جووسوه لت الظ  ال،الت  

(  ايسضه  الوسب  لتوجضها أ يا  ايوجمه  والالمي ة  تمج الت  م  5102م مويس  وهه  س ه )
(س 45)2لمميا طهلبممها الجهم،مم س مجتمم   ت مم  الت ب مم س جهم،مم   مم ه شممماس األ ممهي م   المم  التوبممؤ بممهلطفو

529-521  
الومونج البوهئ  لت،وخها السمبب   بم ه الطفمو الي اسم  (  5104 )مبطفجس موها م موي م مي

المسمممه م  الممم  الت بممم ا الي اسممم  لممميا طممموي الم  تممم   وأ ممميا  الش بممم   المو تتمممج والتوجضمممها الي اسممم  
  222-222(س 4)02المب   هس  الوفا  تمه  س جم،  مجت  ي اسها   ب   ال   ت  الوفاس ال هوو  

و وخت  بهلياال،   األ هي م   (  الطفو5151ظهمهاس  م   طه اهلل )الم،وس وظم   س هس ال،
ال،تممو  ايوسممهو   المم   المجتمم  ال، ب مم  لألب ممهث س اليا ت مم  وال ه ج مم  لمميا طتبمم  البمم  ال،هشمم  األسهسمم 

  921-992(س 0)05الجتف س الج ائ س   شو    هه س جهم، وايجتمه   
(  ال الظ  ال،الت   ليا طتب  الجهم، س مجتم  5102م مي )الم،مو مس  ت   س هس  ت س سو  

  02-0(س 2)52ال،تو  ايوسهو  س  ت   الت ب   لت،تو  ايوسهو  س جهم،  بهباس 
 الم  األسهسم  ب،مي ممه الت،تم   طتبم  لميا ال،الت م  (  ال الظم 5102وهجواو س وجو   بي ال هلر )

الت بو م  والوفسم  س جهم،م  السمتطهه خمهبواس  مسمالطس مجتم  الي اسمها م هالظم  الم  المتل م اا ب،مد ضمو 
  524-551(س 5)02

 وال،ممممم   الوضمممممود بممممم ه السمممممبب   لت،وخمممممها البومممممهئ  (  الوممممممونج5102وهبممممم س م ممممممي   ممممم  )
مجتممم  الب مممث ال هوو ممم س  الم  تممم  طممموي لممميا األسممم م التوابممما وأسمممهل ي اي جمممهب  والوممممو األ مممهي م  ه

  42-0(س 0)22بو   والتوم  س س س الم    الالوم  لتب وث الت  الت بوا
الم   ميي  التوظ مم : ي اسم  م ياو م  ايبمياع الم  الن و   ال الظ  أب،هي (  أ  5105وو مس أسمه  )

  522-502(س 22)02بليايس  جهم،  واييا   س ايختبهي   ال،تو  بليايس مجت  جهم،  مه  ت ها
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 الم  ال  وم م  ال هوو م  الميا ا مي  م ليا الن و   ال الظ  تواال   ج  (  ي5109الضهش س أمهو  )

  سمهل    م س ومظ وجضم  ممه لتم،تمم ه التوظ م م  المواطوم  سمتو   سم  مممه  جم  بمي و وختضمه م هالظم   ممهه

 . وسطس األ يه األ الش ر جهم،  موشو ةس  ت   ال،تو  الت بو  س مهجست   غ  
الوفسمم   لمميا طتبمم  جهم،مم   (  ال الظمم  ال،الت مم  و وختضممه بهلسمم،هية5109الول مميمس  تمم  م مممي )

  22-40(س 52المت   هليس مجت  جهم،  المت   هلي لت،تو  الت بو  س )
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