
  
   

 
 انرشتُح كهُح      
      انرشتىَح انًجهح      

 **           * 

 

النموذج البنائي للعالقاث السببيت بني اليقظت الرهنيت 
 واإلمتنان والكفاءة الراتيت املدزكت لدى طالب اجلامعت 

 

 إعداد   

 حهاى فوسي أبوالعال دصوقي د/ 

 أستاذ الصحة النفسية المساعد
 جامعة المنيا-كمية التربية

 

 

 

DOI: 10.12816/EDUSOHAG. 2020. 109833 

 م0202اجمللة الرتبوية ـ العدد  الثامو الضبعوى  ـ   أكتوبز  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091) 

   



 .............  ......................... النموذج البنائي للعالقات السببية بين اليقظة الذهنية واإلمتنان والكفاءة الذاتية

- 6:79 - 

 ملخص :

ة بكبل من ىدفت الدراسة الحالية إلى تحديد النموذج البنائي لعبلقة اليقظة الذىني
اإلمتنان والكفاءة الذاتية المدركة لدى عينة من طبلب جامعة المنيا ،والكشف عن الفروق في 

-أنثى( والتخصص )عممي-درجاتيم عمى مقياس اليقظة الذىنية طبقًا لمتغيري النوع )ذكر
نظري(،إضافة إلى الكشف عن إسيام اليقظة الذىنية في التنبؤ بكبل من اإلمتنان والكفاءة 

طالب وطالبة بجامعة  (;;8) عددىا لذاتية المدركة .وقد أجريت الدراسة عمى عينة بمغا
نحراف معياري قدره )6,02;المنيا بمتوسط عمري قدره ) ( .وقد أعدت 2 ,0>( عامًا وا 

لتحقيق أىداف دراستيا أدوات ثبلثة ىي مقياس اليقظة الذىنية ومقياس اإلمتنان الباحثة 
ة المدركة .وقد توصمت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة ومقياس الكفاءة الذاتي

إحصائيًا بين درجات عينة الدراسة عمى مقياس اليقظة الذىنية تبعًا لمتغيري النوع والتخصص 
لمعبلقات السببية المباشرة .وأشارت النتائج إلى وجود تطابق تام لمنموذج البنائي المقترح 

البسيط لمعبلقات بين اإلرتباط معامبلت مع مصفوفة دراسة والغير مباشرة بين متغيرات ال
حيث أكدت النتائج إمكانية إسيام اليقظة الذىنية في التنبؤ بكبل من اإلمتنان المتغيرات 

 .والكفاءة الذاتية المدركة 

 الكممات المفتاحية :
 الكفاءة الذاتية المدركة –اإلمتنان  –اليقظة الذىنية  
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The structural model of the causal relationships between mindfulness, 

gratitude and perceived self-efficacy of university students. 
 

Abstract: 

The current study aimed to determine the structural model of the 

mindfulness relationship with both gratitude and perceived self-efficacy among 

a sample of Minia University students, and to detect differences in their scores 

on the mindfulness scale according to the type variables(male-female) and 

specialization (practical-theoretical), in addition to detection On the 

contribution of mindfulness to predicting both gratitude and perceived self-

efficacy.The study was conducted on a sample of (588) male and female 

students at Minia University with an average age of (20.81) years and a 

standard deviation of (0.92).The researcher has prepared to achieve the goals of 

her study three tools: a measure of mindfulness, a measure of gratitude and a 

measure of perceived self-efficacy. The results of the study found that there are 

no statistically significant differences between the degrees of the study sample 

on the scale of mindfulness according to the type and specialization variables. 

The results indicated that there is a perfect match for the structural model the 

proposed direct and indirect causal relationships between study variables with a 

matrix of simple correlation coefficients for the relationships between the 

variables where the results confirmed the possibility of a mindfulness 

contribution in predicting both gratitude and perceived self-efficacy. 
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 كدمة :املأواًل : 

يعتبر طبلب الجامعة عنصرًا أساسيًا في بناء وتقدم المجتمع إذ أن دورىم يتمثل في 
إدارة ميام قطاعات الدولة مستقببًل وليذا يستوجب عمى ىؤالء الشباب أن يتحموا بميارات 

توجو الدولة لممرحمة الجامعية وطبلبيا ا لذوسموكيات تمكنيم من القيام بأدوارىم كما ينبغي .و 
إىتمامًا كبيرًا ليتمكنوا من أداء دورىم وتنميتيم بشريًا ليسيموا بشكل فعال في أداء أدوارىم 

 ومن ثم الرقي بمجتمعيم.
الجيود تسعى  وفي ظل الجيود الموجية لتطوير ميارات وتعمم الطبلب الجامعيين فإن

العقمية التي تجعل من نمط تفكيره نمطًا غير تقميديًا لديو  إلى خمق جيل لديو قدر من اليقظة
قدرة عمى االنفتاح العقمي واستخبلص المميزات والخصائص الجديدة نحو الموضوعات 

خاصة في ظل انتشار الغزو والتطرف الفكري التي تتعرض لو الدولة رغبة في  المختمفة
ب مفيوم "اليقظة العقمية" انتباه عدد من . وقد جذإخفاقيا لخطط تنميتيا الحالية والمستقبمية

الباحثين مؤخرًا نظرًا النعكاساتو اإليجابية عمى سموك وحياة األفراد .حيث قد ارتبط بمجموعة 
الصحة النفسية كبل من من المؤشرات المعرفية والوجدانية اإليجابية مثل إرتباطو إيجابيًا ب

(Bowlin,2012،) تدعيم إدراك الفرد )وFredrickson,2007 رتباطو سمبيًا بعدم ( ،وا 
 ( .Goldin&Cross,2013( والقمق واإلكتئاب )Williams,2010اإلتزان اإلنفعالي )

ي حياة األفراد من أجل جعميا أكثر فاعمية فالتركيز عمى الجوانب اإليجابية ب اإلىتماموفي ظل 
سنوات األخيرة حيث قد قد حظي بإىتمام عدد من الباحثين خبلل الأيضًا وكفاءة فإن اإلمتنان 

أجمعت نتائج دراساتيم عمى أىميتو لسموك وشخصية األفراد،فاألشخاص ذوي المستوى 
المرتفع من االمتنان يمتمكون معدالت مرتفعة من اإلنفعاالت اإليجابية والرضا عن الحياة 

(،كذلك يشار Emmons&Kneezel,2005،ومستويات منخفضة من الغضب واالكتئاب )
و بالسعادة وتقوية الروابط االجتماعية مما يبعث الرضا عن تفاعبلت الفرد إلى ارتباط

؛لذلك فإن االمتنان عاطفة ميمة في مجتمعنا المعاصر (Dickerhoof,2007اإلجتماعية )
إذا ما تمكن المراىقون من طبلب الجامعة عمى وجو الخصوص أن يتصفوا بيا بكونيا شئ 

خرين وقد أكد عمى ذلك الفيمسوف ددم سميث أساسي في مشاعرىم وأحاسيسيم نحو اآل
(Adam Smith حين وصف اإلمتنان يأنو شئ أساسي في المجتمع يشجع عمى تقديم )
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المساعدة بمبدأ المعاممة بالمثل حينما يكون الحافز غير موجود لمعمل 
(Emmons&McCullough,2004) وود ، كما أطمق عميوWood (2008 جوىر )

فتقار العصر لكن .و ابيةالسمات النفسية اإليج في ظل طغيان المادة عمى سموك البعض وا 
سموك ال يظير لدى كثيرين ىذا الالحالي إلى كثير من المشاعر المتبادلة بين أفراده فقد بدا 

لذلك فإنو من الموضوعات الجديرةبالبحث يفتقدون أىمية وطريقة التعبير عن ىذه العواطف و 
وفي ظل . حديث العيد بإىتمام الباحثينأيضًا  لكونوالمقبمة و والدراسة ال سيما لدى األجيال 

سعى إليو العممية التعميمية في المرحمة الجامعية من تكوين شخصية متكاممة الجوانب تما
لدى طبلبيا ؛ فقد أصبح السعي مؤخرًا نحو اإلىتمام بالقدرات الذاتية لمطالب  من خبلل 

ء بيما وذلك رغبة في تحقيق مستوى مقبول من تحسين عمميات التعميم والتعمم واإلرتقا
يدركون أنفسيم من خبلليا بصورة إيجابية تسيم في  التي؛تمك الكفاءة الكفاءة الذاتية المدركة

تحفيز قداتيم في الجوانب المختمفة من شخصيتيم،وتدفعيم إلى مزيد من الحيوية والكفاءة 
عمى أىمية ذلك المفيوم Banduraباندورا وقد أكد  في التعامل مع كثير من أمورىم الحياتية.

من خبلل تأكيده عمى دور العوامل المعرفية واإلجتماعية وما يحدث بينيما من تفاعل 
(Bandura,1997,15-27)  ولذلك فإن إستبصار الطبلب بكفاءتيم الذاتية المدركة.

عامبًل  تساعدىم في إنجاز مياميم ومسئولياتيم اإلجتماعية والشخصية بما يشكل لدييم
فواقع حياة الطالب الجامعي من .مساعدًا يدفعيم نحو تحقيق النجاح والتميز فيما ينجزونو

 الذاتية العاطفية ومستوى كفاءتو  اضطراباتوحيث عبلقاتو أو المواقف التي يمر بيا أو 
وفي يقظتو العقمية التي تدعم  ذاتيةلديو وفي كفاءتو ال اإلمتنانيستوجب ضرورة البحث في 

ت عاطفة كانتو النفسية بوجو عام ، ومن ىنا تجدر اإلشارة إلى التساؤل حول ما إذا صح
ذات عبلقة باليقظة العقمية لديو؛ ومن  ذاتيةالومستوى كفاءتو  الجامعيالطالب  اإلمتنان لدى

 ىنا برزت مشكمة الدراسة.
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 ثانيًا : مشللة الدراصة :

ركيز عمى الوعي في الوقت الحاضر تمثل اليقظة الذىنية حالة تتحقق من خبلليا الت
بشكل يجعل تفكير الفرد متميزًا عن غيره باالنفتاح والقدرة عمى التأمل المتبصر بواقع 

الحظت الباحثة من خبلل تدريسيا لمطبلب (.وقد Jenning,2014,17-23األمور)
وقمة عي يؤدون الميام بدون تركيز أو و كثيرًا منيم الجامعيين والسيما المراىقين منيم أن 

معظم الوقت كما ينعكس ىذا الضعف في بما يجعميم غير قادرين عمى حل مشكبلتيم إنتباه 
وتركيزىم في أداء  مشكبلتيمدرجة التركيز واالنتباه بصورة غير مباشرة عمى طريقة إدارتيم ل

،كما لوحظ أنيم ينساقون وراء أخبار أو أفكار قد ال يكون ال أساس ليا  الميام الخاصة بيم
مصادر أخرى تجعل تفكيرىم متيقظًا وواعيًا ،لذا دون محاولة لتأمميا أو السعي لئلنفتاح عمى 

هو الجانب هذا و فقد رأت الباحثة ضرورة دراسة اليقظة العقمية لدى طبلب الجامعة المراىقين

ما كثيرًا  إضافة إلى ذلك فإنو قد لوحظ عمى ىؤالء الطبلب أنيم .األول من مشكلة الدراسة
وقد ظير ذلك جميًا لمباحثة من خبلل  اطفة اإلمتنان لدييم تتعمق بعلدييم مشكبلت ون تك

المشكبلت كنوع من االرشاد النفسي  بعضتواصل ىؤالء الطبلب معيا لمحاولة التغمب عمى 
المشاعر واالحترام  يملبعض مناإفتقاد الحظت أن معظم مشكبلتيم ترجع إلى حيث ليم 

فكان ذلك مدعاة لمسعي نحو دراسة عدم الشعور بالذنب اآلخر و مع والمطف في المعاممة 
من  بعضخاصة في ظل طغيان الجانب المادي لدى البعض منيم عمى  لدييم اإلمتنان

بلحظة وفي ظل م.وهنا ٌتضح الجانب الثانً من مشكلة الدراسةالعواطف اإليجابية لدييم 
مييم إفتقاد البعض منيم إلى المبادرة الباحثة لسموكيات عدد ال يستيان بو من الطبلب بدت ع

والمثابرة واكتفائيم باالجابات والحمول النمطية لبعض األنشطة التي يكمفون بيا وافتقارىم 
المدركة وقد بدا ذلك واضحًا من خبلل مناقشة الباحثة لعدد لكثير من أبعاد الكفاءة الذاتية ا

اجييم في حل مشكبلتيم مما من ىؤالء الطبلب حيث عبروا عن شكوتيم من صعوبات تو 
ضرورة تناول  ولذلك رأت الباحثة عكس بعض القصور قي مستوى كفائتيم الذاتية المدركة

حيث أن و  .وهذا هو الجانب الثالث من مشكلة الدراسة ىذه القدرة لدى الطبلب الجامعيين
خبلل فك االرتباط مفيومًا ذا عبلقة بالمكونين النفسي والمعرفي لمفرد من تعتبر اليقظة العقمية 

 ؛ (0260بين األفكار واالنفعاالت والسموك بما ينعكس إيجابيًا عمى سموك الفرد )العاسمي،
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فقد اىتمت الباحثة بدراسة شكل النموذج البنائي الذي يفسر العبلقات االرتباطية السببية بين 
 لدى طبلب الجامعة. األخبلقيةاليقظة العقمية والتنبؤ العاطفي والكفاءة 

 تتمثل مشكمة الدراسة في اإلجابة عن األسئمة التالية:و 
ظة العقمية ترجع إلى إختبلف النوع )ذكور ، قىل توجد فروق في الي -1

 ؟ كميات عممية( –،والتخصص)كميات نظرية إناث(

 ؟أفراد العينة من طبلب الجامعة لدى  باإلمتناناليقظة العقمية في التنبؤ  ما مدى إسيام -2

لدى أفراد العينة من  لذاتية المدركةاة العقمية في التنبؤ بالكفاءة اليقظ ما مدى إسيام -7
 طبلب الجامعة؟

ما ىو شكل النموذج البنائي الذي يفسر العبلقات االرتباطية السببية بين اليقظة العقمية  -7
 لدى طبلب الجامعة؟ لذاتية المدركةاوالكفاءة اإلمتنان و 

 ثالثًا : أيداف الدراصة :

راسة في ىدفيا العام وىو " التحقق من شكل النموذج البنائي الذي تتمثل أىداف الد 
والكفاءة  اإلمتنانيفسر العبلقات السببية المباشرة وغير المباشرة بين اليقظة العقمية وكل من 

لدى طبلب الجامعة ". وقبل اختبار النموذج تم التحقق من الشروط السابقة إلختباره  األخبلقية
 ى :حيث تيدف الدراسة إل

 دراسة إمكانية وجود فروق في اليقظة العقمية ترجع إلى إختبلف النوع )ذكور ،إناث( -6
 ؟كميات عممية(-،والتخصص )كميات نظرية

 لدى أفراد عينة الدراسة؟ باإلمتناننسبة إسيام اليقظة العقمية في التنبؤ  -0
 د عينة الدراسة؟لدى أفرا لذاتية المدركةانسبة إسيام اليقظة العقمية في التنبؤ بالكفاءة  -3

 رابعًا: أيمية الدراصة :

 يمكن إبراز أىمية الدراسة الحالية من خبلل أىميتيا النظرية والتطبيقية. 
 األيمية الهظزية: - أ

أن ليا دثارًا إيجابية عمى الصحة ة الذىنية لمطالب الجامعي ؛حيث توضيح أىمية اليقظ .1
لدراسات إلى أىمية ممارسة الطبلب النفسية والغقمية لمفرد فقد أشارت نتائج العديد من ا

لميقظة الذىنية داخل المدارس والجامعات ألنو يقود الطبلب لحالة من الوعي تتميز 
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حيث تعتبر المرحمة الجامعية من أىم و  بالمبلحظة النشطة لما ىو جديد وغير تقميدي.
لمبادئ المراحل لما تمعبو من دور أساسي في صقل شخصية الطالب ونزويده بالمفاىيم وا

التي تساعده عمى تطوير دليات عقمو لزيادة فرص نجاحو في الدراسة وفي حياتو 
                فإن أىمية ذلك المفيوم خبلل تمك المرحمة يبدو جميًا. ميةقبالمست

توضح الدراسة جوانب معاناة الطالب الجامعي خبلل تمك المرحمة وخاصة عمى المستوى  .0
وبينو وبين الجنس اآلخر مما قد يعرضو  ة بينو وبين اآلخرينالعاطفي والعبلقات المتعدد

 بشكل جيدتعبير عن بعض المشاعر فقدرتو عمى اللبعض المشكبلت الشخصية .ولذلك 
ستمراره في الحفاظ عمى تمك العبلقات.يسيم في  كاإلمتنان  فيم عبلقاتو باآلخرين بنجاح وا 

ث أنيا واحدة من المفاىيم يحالجامعي  مطالبل لذاتية المدركةالكفاءة االدراسة  تناولت .7
 ثممن اإليجابية التي تساعد الفرد عمى مواجية ضغوط وتحديات الحياة المحيطة بو و 

.وانطبلقًا من تمك األىمية فقد تشجع نتائج الدافعية لمتحصيل والتعممقدرتو عمى تدعم 
م برامج تدريبية الدراسة الحالية القائمين عمى تطوير دليات التعميم الجامعي في تصمي

واليقظة الذىنية بما يتبلئم مع أىداف خطة الدولة  الذاتية المدركةلتنمية مفاىيم الكفاءة 
لذاتية ا،وتحاول الدراسة توضيح العبلقة بين اليقظة الذىنية لو وكفاءتو لمتنمية المستدامة

 .المدركة
ة البنائية النموذجية تتضح أىمية الدراسة في استخداميا لمنموذج البنائي لتعرف المعادل .7

كأسموب إحصائي يوضح العبلقات السببية المباشرة وغير المباشرة بين المتغيرات المستقمة 
والمتغيرات التابعة حيث تتميز المعادلة البنائية بقدرتيا عل إختبار عبلقة المتغيرات 

 ببعضيا ومسارىا في كيفية تسبب الظاىرة في حدوث ظواىر أخرى.
اسة إن ثبتت صحة فروضيا في رصد واقع الطالب الجامعي داخل الجامعة تفيد نتائج الدر  .8

والتصور المأمول لتفعيل دوره داخل الجامعة وذلك بعد تزايد عدد من الظواىر السمبية 
 والمشكبلت الشخصية ليؤالء الطبلب.

 األيمية التطبيكية: - ب

لجامعات وأولياء األمور تتمثل األىمية التطبيقية لمدراسة في إفادة أعضاء ىيئة التدريس با .6
والقائمين عمى اإلعداد النفسي والتربوي لطبلب الجامعة بتصور مقترح لبرامج إعداد 
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وتدريب البرامج األكاديمية ليؤالء الطبلب وتفعيل الميام واألدوار التي يمكن لمطالب 
 ر.المساعدة فييا وكيف يمكن تحسين المناخ التعميمي الجامعي لئلستفادة من ىذا التصو 

تقدم الدراسة نموذجًا بنائيًا لمعبلقات السببية المباشرة وغير المباشرة بين اليقظة الذىنية   .0
لدى طبلب الجامعة الذكور واإلناث بغية تفيم ىذه  ذاتية المدركةالوالكفاءة متنان واإل

ي مطالب الجامعبرامج تدريبية لالعبلقات السببية وتأثرىا ببعضيا ليستفيد المنوطين بإعداد 
دراكيم لمستوى قدراتيم  في تعديل مفاىيميم وتصحيح مسار فيميم لمشاعر اآلخرين وا 

 .ذاتيةوكفاءتيم ال
قد تفيد نتائج الدراسة الحالية في إعداد برامج وقائية من خبلل مراكز اإلرشاد النفسي  .3

لك وكذمتنان المعتمدة لمساعدة الطبلب عمى تعمم الميارات المرتبطة باليقظة الذىنية واإل
 لمساعدتيم في تحقيق غاياتيم الحياتية واألكاديمية. ذاتية المدركةلالكفاءة ا

 لدراصة :اإلجزائية لطصطلخا  املخامضًا: 

متميزة لمذىن تعكس  ميارة"  اة في ىذه الدراسة بأنيالباحث اوتعرفياليقظة الذىنية:  . أ
والتركيز عمى أسموب إدراكي نشط  مستمر لموعي باألفكار والمشاعر المحيطة بالفرد 

الخبرات الحاضرة لئلستفادة منيا في مبلحظة الخبرات الداخمية والخارجية والوعي بالمدى 
ويعبر عنو إجرائيًا من  ."الكمي لمخبرات بما يجعل تفكير الفرد منفتح عمى كل ما ىو جديد 

خبلل الدرجة التي يحصل عمييا الطالب الجامعي عمى مقياس اليقظة الذىنية المستخدم 
 في ىذه الدراسة.

إستجابة عاطفية إيجابية يقوم من خبلليا الفرد بتقديم  وتعرفو الباحثة بأنو ": اإلمتنان . ب
لمن قدم لو خدمة أو فضبًل ،وتشتمل ىذه اإلستجابة عمى بعدين ىما الشكر والتقدير 

اإلمتنان الروحي وىو الذي يشير إلى شكر وتقديرالفرد لممولى عز وجل عمى نعمو وفضمو 
ما البعد الثاني فيو اإلمتنان الشخصي الذي يرتبط بأوجو التقدير والشكر الموجية من ،أ
".ويعبر عنو إجرائيًا من دخرين قد قدموا لو خدمات أو مساعدات شخاصإلى أ شخصال

المصمم من قبل  اإلمتنان خبلل الدرجة التي يحصل عمييا الطالب الجامعي عمى مقياس 
 .الباحثة في الدراسة الحالية
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معتقدات الفرد الذاتية "   االباحثة في ىذه الدراسة بأني اوتعرفي: ذاتية المدركةالج.الكفاءة 
نفعاليًا ووعيو بالقدرة عمى المثابرة واإلصرار في  المرتبطة بجوانب حياتو معرفيًا وسموكيًا وا 

عمييا  الدرجة التي يحصلبإجرائيًا  يعبر عنيا".و  مواجية المواقف المرتبطة بتمك الجوانب
الكفاءة الذاتية المدركة والذي يتكون من الطالب الجامعي من عينة الدراسة عمى مقياس 

 .الكفاءة اإلنفعالية،الكفاءة السموكية،المعرفية الكفاءة،المثابرةىي  أبعاد
 صادصًا: اإلطار الهظزي والدراصا  الضابكة :

 :ذيهيةاليكظة ال - أ

يد تدفق المعمومات رة االتصاالت اليائمة وتزامع انتشار وسائل التواصل التكنولوجي وثو 
والضغوط النفسية عبر ذلك التطور نتباه المثيرات ومشتتات اإل  تزايدتبشكل ال نيائي ؛

إلى كل ماىو عصري وسريع  يتيافتونطبلب الجامعة الذين عمى التكنولوجي اليائل ال سيما 
عمم النفس والصحة النفسية إلى  يوعي .وقد دفع ىذا ببعض الباحثين في مجالال يفتقدبشكل 

تقصي العوامل التي يمكن أن تساعد عمى تطوير وعي ىؤالء الطبلب من أجل إمدادىم 
 .بالميارات البلزمة لجعل أذىانيم متيقظة ولدييم قدرة عمى التركيز والوعي 

كعنصر أساسي لبعض التقاليد الروحانية  ذىنيةبدأ الظيور األول لمفيوم اليقظة الوقد 
يا البوذية فاستمد جذوره منيا من خبلل ممارسات التأمل التي تركز عمى العبلقة بين ومن

الجسد والعقل والمشاعرواألفكار؛حيث يستطيع الفرد أن يفسر ما في العالم من مواقف وظواىر 
 (.Bishop et al,2004) عبر التأمل

وات األخيرة إنتباه عدد من الباحثين خبلل السن ذىنيةجذب مفيوم اليقظة الو قد 
تضمنو يالماضية نظرًا لما وجد لو من فعالية في النمو الشخصي والنفسي لؤلفراد من خبلل ما 

 من قدرات تعمل عمى تطوير الوعي لدى األفراد 
وعمى الرغم من جذور المفيوم الدينية والفمسفية فإنو قد بدأ في الظيور كمفيوم 

ين والمرشدين النفسيين من خبلل توجييم فحظي بإىتمام الباحث في الفترة األخيرةنفسي 
رشادية تعتمد عميو ) عداد أدوات مقننة لقياسو وتصميم برامج تدريبية وا  تحي فلبحثو وا 

 (68،0267، أحمد عميو عبدالرحمن 
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بأنيا التنظيم الذاتي لئلنتباه واالستعداد والوعي بالتجارب في  اليقظة الذىنية عرف تو 
بأنيا طريقة في التقكير تؤكد عمى  كماتعرف . (Hosker,2010,12) المحظة الحالية

 .(Kettler,2013,,4)أحاسيس الفرد الداخمية واالنتباه إلى بيئتو دون إصدار أية أحكام 
فتصفيا بأنيا الحالة النفسية التي يحققيا الفرد من  Jenning(0267) جأما جينين

فيعتبرىا مجموعة Hassed (0269 )خبلل تركيزه عمى الوعي في الوقت الحالي.أما ىاسد 
من األبعاد المتعممة التي تشتمل عمى جوانب عقمية وعاطفية وبدنية وميارات التواصل والتعمم 

 واألداء.
( فيصفونيا بالقدرة Droutman,Golub,Ogonoyan&Read,2017,35أما )

طق عمى التركيز في المحظة الحاضرة واالنتباه إلى المشاعر واألفكار والعواطف إلى المنا
مل معيا.أما عفاف سعيد االمحيطة مع قبول الذات وعدم الحكم عمى المواقف أو التع

( فتعرفيا بالقدرة عمى مبلحظة الذات الخارجية والداخمية والوعي واالنتباه لممدى ;026)
الكمي بالمواقف والخبرات وتقبميا كما ىي دون تدخل بإصدار أحكام أو تفاعل معيا.وتعرفيا 

في محيطو ( كحالة من االحساس والوعي بكل مايراه الفرد من حولو >026ىنية جاد)
شارات.  الخارجي من أفعال وأقوال وا 

تحديد  في ما بينيم في تباينواوبالنظر إلى ماسبق من تعريفات نجد أن الباحثين قد 
مفيوم فالبعض قد وصفو بالقدرة في حين وصفيا دخرون بالحالة وعمى الرغم من ذلك فإن ال

 قد اتفقوا عمى عنصري االنتباه والوعي المستمرين لدى الفرد خبللو. جميعيم
ولميقظة الذىنية جانبان رئيسيان ،الجانب األول يشير إلى الوعي وقبول الخبرة في 

 Bishop et) المحظة اآلنية أما الجانب الثاني فيتعمق بالحفاظ عمى التجربة الحالية
al,2004,232). 

ية في أنيا تعمل عمى زيادة فرص اإلنفتاح عمى اآلخرين وتكمن أىمية اليقظة الذىن
والمرونة في التعامل مع الجديد من االمكانات والمواقف والمعمومات والبعد عن الجمود الفكري 

(Mosten&Reed,2002,74)  تتضمن الكثير من القدرات التي يمكن تعمميا ،كما أنيا
ذا سمطنا (.Alter,2012ى األفراد )كبير في تطوير درجة الوعي لدال دورىاإضافة إلى  وا 

أنيا تمعب دورًا جوىريًا في العديد من  الضوء عمى أىميتيا بالنسبة لطبلب الجامعة سنجد
الطبلب عمى حل ىؤالء يارات واالستجابات المرتبطة بالعممية التعميمية حيث أنيا تساعد مال
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ة وعييم المشكبلت التي تواجييم خبلل المرحمة الجامعية عن طريق زياد
(Jenning,2013.)( حيث تشير إلى أن اإلىتمام 07،0260وتؤكد عمى ذلك أحبلم ميدي )

السئ  بعضيم بتنمية اليقظة الذىنية لدى طبلب الجامعة من شأنو أن يساىم في تخفيف مزاج
المصاحب لمفشل لدييم في المواقف التعميمية المختمفة كما أنو يمنحيم الشعور بالتفاؤل 

يم لؤلنشطة المرتبطة بعمميات التعمم لدييم ومن ثم تحقيق أىدافيم التعميمية خبلل ممارست
كما أنيا تسيم في تحويل االنتباه من المخاوف الداخمية المحيطة بالفرد إلى عالمو المرجوة. 

الخارجي وتمكنو من التركيز بشكل أفضل ولذلك فإنيا تمعب دورًا وقائيًا لؤلفراد الذين تنتابيم 
 Dubert,Schumacher,Locker,Gutirrezمق والتفكير الزائد وتشتت اإلنتباه )مشاعر الق

Bames,2016,1061)، نالحالة المزاجية وتحس لخفض الضغوط النفسية وتعدت ياكما أن 
فتحي عبدالرحمن،أحمد )  لدى المراىقين من طبلب الجامعة صورة جودة الحياة

كاديمي األ  أدائيم(،وليا أىمية أيضًا في 68،0267،عمي
(Lu,Huang&Rios,2017,57كما أن ليا دورًا متميزًا ف ، ) ي ترسيخ القيم والمبادئ

 (.   (Bernal,Edgar&Barnes,2017,655انب البيئية واإلجتماعية لدييم بالجو المتعمقة 
( أن ىناك عدد من Kabat,2006)(وكاباتLanger,2002كبل من النجر)ويرى 

 :نياليقظة الذىنية المرتفعة مالسمات والخصائص يمتاز بيا ذوي ا
التفتح :حيث يرى الفرد األشياء كما لو ردىا أول مرة فيخمق إحتماالت من خبلل التركيز  -

 في المحظة الحاضرة.
ح ذىن الفرد المرونة في التقكير فيتقبل إدراك تفتحيث ينتج عن تقبل األفكار الجديدة :  -

 عناصر وأفكار جديدة
مبية بل تعني الفيم الحاضر الذي يجعل الشخص أكثر فاعمية الموافقة : وىي ال تعني الس -

 في اإلستجابة
التعاطف : حيث يتصف الفرد بفيم مواقف اآلخرين وفق انفعاالتيم ومشاعرىم وربط ذلك  -

 بمشاعره
التعديل التمقائي لمسموك: حيث ينظر الفرد بشكل متفتح إلى األساليب التمقائية لمسموك  -

 لتحسينيا وتعديميا.
 الشك : وىذا يرتبط لدييم بقدرتيم عمى التنبؤ نتيجة لمدرجة المرتفعة من االنتباه. تقبل -
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 -: ر اليقظة الذىنية ومن أوائل تمك النظرياتيوقد قدمت نظريات متباينة لتفس 
 Theory Langler نظزية الجنلز* 

فتوصمت صاغت النجر نظريتيا من خبلل ما أجرتو من أبحاث ودراسات مع زمبلؤىا  
ى فيم الطريقة التي تعمل بيا اليقظة الذىنية عند الفرد والتمييز بينيا وبين مفاىيم أخرى إل

قد تحمل عناصر متماثمة أو متشابية لكن تختمف عنيا في المظاىر السموكية 
(langer,1992,299 وطورت بعد ذلك نظريتيا من خبلل كتاب شرحت فيو كيف يطور.)

 Mindfulnessالمحظة اآلنية وأسمتو باليقظة الذىنية  اإلنسان فنًا خاصًا بو يجعمو يعيش
وىو مصطمح وصفت بو الحالة النشطة لمفرد في مراقبتو لمحاضر والعمل بجدية عمى االندماج 

(وفي كتابيا حددت 0260،;0،مروة شييدفيو بدون السماح ألية مشتتات تقمل من إنتباىو ) 
عمى الحياة ،الحداثة اليقظة ، الوعي  النجر أربعة أبعاد لميقظة الذىنية ىي:االنفتاح

 .ت المتعددة ، التوجو نحو الحاضر بالتطورا
 Reledctive self-awareness Theory نظزية الوعي الذاتي التأملي *

تركز ىذه النظرية عمى التمييز بين االنتباه اليقظ واالنتباه التأممي يتعمق بطبيعة  
والتمكين و  controlأساسيتين ىما السيطرة ،ويمثل الوعي قدرتين االنتباه ونوعيتو 

capacity  خيث تؤكد النظرية عمى الدور األساسي لمسيطرة الواعية لمتجربة وأن الفرد يحدد
المثيرات التي يراقبيا وفقًا إلىتماماتو وأىدافو لكي يقوم كبل من الوعي واالنتباه بدورىما في 

(.وتشير النظرية إلى أن االفراد يكونوا Leland,2015,21اختيار اليدف ومتابعة تحقيقو )
يقظين لسموكيم وحاالتيم الداخمية من أجل االستمرار في تحقيق أىدافيم ،وىي تؤكد عمى أن 
اليقظة الذىنية توجو الفرد نحو تجربة انفعالية وجسمية وعقمية وىذا دور فعال في تطوير 

 المعرفة الذاتية 
 Self Determination Theory نظزية تكزيز املطصري*

تؤكد ىذه النظرية عمى أن اليقظة الذىنية تحدث لدى الفرد عندما تكون حالة التنظيم  
الذاتي لديو عند مستوى منخفض ، حيث يتجو الذىن إلى إعادة بناء التواصل بين عناصر 
نظامو المتمثمة في الفكر والسموك والعقل والجسم .كما تشير إلى أن ىذا يسيل عمل الذاكرة 

 ل إشباع الحاجات النفسية األساسية وتنظيم النشاط .من خبل 
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وطبقًا لذلك فإن ذوي المستويات المرتفعة من اليقظة الذىنية يمتازون بأنيم أكثر  
تذكرًا من اآلخرين الذين ينخرطون في أعمال تشتت التركيز واالنتباه.ولذلك تؤكد النظرية عمى 

 وافقة مع احتياجات الفرد واىتماماتوقيمة الوعي المتفتح في تيسير السموكيات المت
(Sternberg,2000). 

ترى الباحثة أن نظرية النجر قد ركزت عمى طريقة من نظريات  ذكروتعقيبًا عمى ما  
فيم األفراد وتنظيميم لمسموك والبيئة ،أما نظرية الوعي الذاتي التأممي فقد ركزت عمى أىمية 

،في نيا قاعدة لردود األفعال المتشكمة حديثًا لدى الفرداالنتباه لممثيرات الخارجية والداخمية بكو 
حين تبرز نظرية تقرير المصيردور انخفاض مستوى التنظيم الذاتي في توجيو الفرد نحو 
التيقظ الذىني .وفيما ىو مبلحظ فإن النظريات المذكورة تؤكد عمى كون اليقظة الذىنية نوع 

ل بالفرد إلى حالة من الوعي المتميزواالنفتاح من تفرد الذىن بمعالجة المواقف والخبرات تص
مما يمكن الفرد من معالجة وتناول ما يمر بو من مواقف بطريقة واعية تساعده عمى حل 

 مشكبلتو وتفنيد واقعو بشكل فعال.
 المتغيرات النفسيةقد ارتبط بعدد من عمى أن المفيوم  سابقةالدراسات البعض وتؤكد  

بإنجاز األداء رتبط إيجابيًا إة الشخص وقدراتو بوجو عام؛حيث اإليجابية التي تعزز كفاء
التنظيمي  إلبداع(،ا0268جاسم ،دجمة الريادي )

ian&Li,2018)(،واألداءاألكاديميMendi,2018الذاتية)الكفاءة(،0269،عبدالخالقنادية)
ينة الطمأن ،(;026القدرة عمى إتخاذ القرار)لطيف غازي، (،Zeynep,2018النمواإلدراكي) ،(

التفكير اإليجابي و (،;026(،الذكاء اإلنفعالي )فيصل الربيع،;026سعيد،النفسية )عفاف 
 .(>026)فاطمة عباس،

كما أشارت نتائج العديد من الدراسات مؤخرًا إلى األثر اإليجابي لمتدخبلت القائمة  
عمى اليقظة الذىنية في تحسين الصحة النفسية لؤلفراد فقد توصمت دراسات 

(Byrne&London,2013,Hue&Lau,2015 أن البرامج التدريبية القائمة عمى اليقظة )
الذىنية تعزز من جودة الحياة النفسية لدى طبلب الجامعة فتخفض من مستويات القمق لدييم 

دراسة  أكدت عمى ذلكوتحمييم من أعراض اإلكتئاب واإلحتراق النفسي.كما 
(Keye&Pidgeon,2015حيث توصمت إلى أن اليقظة )  الذىنية تسيم في تحسين جودة
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الحياة النفسية لمطبلب المراىقين بالمرحمة الجامعية مما يحسن من أدائيم التحصيمي 
  .واألكاديمي بما يساعدىم عمى مواجية الضغوط والتحديات األكاديمية

 :اإلمتهاى - ب

بإىتمام الباحثين في مجال عمم النفس حظيت عدد من المفاىيم اإليجابية مؤخرًا  
لك إنطبلقًا من كون تمك المفاىيم أدوات تسيم في بناء وتنمية الشخصية بشكل إيجابي ال وذ

سيما في عصر يحيا فيو الفرد حياة مميئة بالقمق والضغوط .واإلمتنان يعد واحدًا من أبرز تمك 
ة المفاىيم التي تسيم في تعزيز الحالة النفسية لمفرد وجعمو أكثر تفاؤاًل وأكثر قدرة عمى مواجي

 (.Emmons&McCullough,2004,5ضغوط الحياة ومشكبلتيا )
و فقد أشارا كبل من إيمونز حديد مفيومتنحو وحول مايعنيو اإلمتنان ؛فقد تباينت الرؤى 

أن لئلمتنان معنيان إحداىما دنيوي واآلخر متسامي،وقصدا  Emmons&Stern وستيرن
ك الفرد بحصولو عمى منفعة من شخص بالمعنى الدنيوي أنو حالة عاطفية معرفية ترتبط بإدرا

ما قصداه بالمعنى المتسامي فقد وصفاه بالطاقة الحيوية المؤثرة  دخر عن غير قصد ؛أما
التي تصاحب الفرد في ممارساتو الروحانية فاإلمتنان ىنا ىو إستجابة لنعم الحياة التي يعبر 

أما (.Emmons&Stern,2013,847) الخاصة بو عنو بالشكر بالتقاليد الروحية
تسيم في جودة الحياة  فقد نظر لو عمى أساس كونو فضيمة أخبلقية Fitzgeraldفيتزجيرالد

وأنو يتكون من ثبلث عناصر ىي الشعور العميق بالتقدير الشخصي لشخص أو لشئ 
والشعور بحسن النية تجاه ىذا الشخص أوىذا الشئ و التصرف النابع من التقدير وحسن 

إنفعال ( فقد عرفتو بأنو 0269)الدين أما سارة حسام   (Van Yperen,2013النية )
إيجابي ناتج عن وعي الفرد بالخبرات الجيدة التي تحدث لو خبلل حياتو فيعبر عنيا بأقوال أو 

وخمصت .أفعال تحمل معاني الشكر والفضل إما هلل عز وجل أو لشخص معين أو لموقف ما
الفرد مدركًا لقيمة ماحصل عميو من منفعة  ( إلى أنو سمة إيجابية تجعل0269أريج حمد )

أما أسماء فتحي مما يعزز أساليب تعاممو مع اآلخرين وجوانب شخصيتو بشكل إيجابي.
( فقد وصفتو بأنو نشاط معرفي وجداني يتم فيو اإلحساس الدافئ لمفرد باآلخرين وبما 0202)

الشكر ليم بوسائل مختمفة  يقدموه لو من مساعدات لموصول إلى أىدافو مع اإلستعداد لتقديم
( إلى عدد من العوائق يتسبب 2012)Emmonsوقد أشار إيمونزقد تكون لفظية أو كتابية.
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مثل زيادة التوجو المادي ،فقدان اإلتصال بالعالم  لدى البعض في نقص اإلمتنان
 الطبيعي،نقص الشعور باإلنتماء ،وفقدان النظام األخبلقي.

مجانب بالنسبة لأىمية اإلمتنان  ليو من نتائج إلى وتشير الدراسات بما توصمت إ 
ويرتبط اإلمتنان بكثير من المتغيرات اإليجابية مثل الرفاىية   واإلجتماعي لؤلفراد النفسي

(Watkins,2004( بناء الدعم اإلجتماعي ، )Fredrickson,2004،)  فيو يقمل من
الفرد عمى تقبمو لمحياة  ( ،كما يساعدSzczesniak&Soares,2011الدافعية لئلنتقام )
(، كما أنو يساعد الفرد عمى الشعور بالسعادة ويرتبط إيجابيًا Lin,2013والرضا عنيا )

،كما أنو يعتبر قوة إيجابية يعتمد عمييا التدخل اإليجابي في (، 0267،ىاني سعيدبالتسامح )
ذلك دراسة  خفض بعض السموكيات السمبية لمفرد مثل التنمر اإللكتروني حيث أشارت إلى

(، إضافة إلى أنو عاطفة معززة لمعبلقات اإلجتماعية من خبلل اإلدراك 0269أسماء فتحي )
المعرفي لؤلحداث اليومية التي يمر بيا الفرد 

(Forster,Pedersen,Smith,McCullough,Lieberman,2017) 
( إلى أنو من المنبئات القوية لمصمود ;026) نال محمودكما توصمت دراسة م 

 .ألكاديمي ا
يتكون اإلمتنان ( إلى أن Anas,Husain,Khan&Aijaz,2016وتشير دراسة ) 

 ىي:أبعاد خمس من 
 اإلمتنان نحو اآلخرين  .
 الوضع الذي يثير اإلمتنان لدى الشخص .
 طبيعة متبادلة من اإلمتنان .
 تجربة اإلمتنان .
 األنشطة المتعمقة باإلمتنان .

اإلمتنان لدى األفراد ومن بين ىذه النماذج النظرية  وقد تطرقت بعض نظريات لتفسير 
 المفسرة لو:

 Attribution theory نظزية العشو-
في ىذه النظرية أن األشخاص الذين لدييم ميول ( Weiner,1986) اقترح وينير 

ممتنة يكون لدييم بالتبعية ميل إلى عزو النتائج اإليجابية لجيود أشخاص دخرين وال يعزون 
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ونجاحاتيم إلى جيودىم الشخصية أو سماتيم الشخصية الجيدة وبالتالي فيم توفيقيم 
يكونون أكثر عرضة لمصعوبات النفسية المرتبطة بالنمط العزوي بوجود عوامل خارجية مثل 

 (.:026،>;6ىبة محمود،كرم اآلخرين أو مساعدة اآلخرين أو دعم المجتمع )
 Broaden and Build theoryء نظزية التوصع والبها-

يقدم فريدريكسون من خبلل ىذه النظرية تصورًا ينص عمى أن اإلنفعاالت اإليجابية  
كالحب والتسامح والفخر توسع من منظومة األفعال واألفكار التي يعايشيا الفرد والتي بدورىا 

.وحيث أن اإلمتنان واحدًا من ىذه تدعم وتزيد من قوى الفرد البدنية والذىنية واالجتماعية 
فعاالت اإليجابية فإن تمك الخبرة لدييا قدرة عمى أن تخمق لدى الفرد رغبة في أن يتصرف االن

بطريقة الئقة تجاه اآلخرين ومن ثم فإن اإلنفعاالت الممتنة تبعث لدى الفرد احتماالت توسيع 
نمط التفكير لديو فيفكر بالطريقة التي من شأنيا أن يفيد بيا اآلخرين فيبني عبلقات وروابط 

 (Ma et al.,2013&Hasemeyer,2013ية وصداقات ممتدة )قو 
  Algoe theoryألجونظزية  -

تقدم ىذه النظرية تفسيرًا مختمفًا يوضح الطريقة التي يدعم بيا اإلمتنان العبلقات  
البينشخصية ،حيث تشير إلى أن مشاعر اإلمتنان نحو شخص ما تجعل الشخص الممتن 

.وىنا تركز الجيدة ذات القيمة لدى الشخص المحسن الذي يقدم الشكر عمى وعي بالسمات 
النظرية عمى عنصر التذكير بكل ماىو جيد لدى ذلك الشخص مما يدعم العبلقة الوجدانية 

 O'Connell etيربط( )-يتذكر-بينيما ولذلك فقد أطمق أيضًا عمى ىذه النظرية نظرية )يجد
al.,2016). 

 Fredrickson نظزية فزيدريلضوى
اإلمتنان من خبلل نظرية المشاعر  (Fredrickson,2004يكسون )فريدر  فسر 

حيث قد يساعد الفرد في بناء عبلقات مع اآلخرين أساسيا المشاعر اإليجابية والسمبية 
 اإليجابية وىذا مايفسر كون بعض األفراد دائمًا متفائمين ويشعرون بالحيوية 

( ثبلث وظائف Polak&McCullough,2006كبل من بوالك ومكموف ) مخصوي 
بلقي يعكس رد فعل الفرد تجاه أفعال خيرة لئلمتنان الوظيفة األولى تتضح في أنو مقياس أخ

قد قدمت لو،الوظيفة الثانية أنو يعد دافعًا أخبلقيًا حيث أنو يدفع الفرد إلى اإلستجابة بطريقة 
تو كمدعم أخبلقي إيجابية نحو من قدم لو خدمة،أما الوظيفة الثالثة لئلمتنان فتتضح في أىمي
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ألنو بمثابة مكافأة إجتماعية تشجع صانع المعروف عمى تقديم أشكال أخرى من السموكيات 
 اإلجتماعية اإليجابية مستقببًل.

  وىذه الوظائف توجز أىمية اإلمتنان وقيمتو بالنسبة لكبل من الفرد والمجتمع 

  :اللفاءة الذاتية املدركة -ج

تعتبر الكفاءة الذاتية واحدة Bandura جتماعية لـ "باندورا" وفقًا لمنظرية المعرفية اإل 
من أىم أبعاد شخصية الفرد ومصادر قوتيا ، حيث تتيح معتقداتيا لمفرد مجاالت متعددة 

ويعتبر مصطمح الكفاءة الذاتية لتطوير قدراتو المرتبطة بتخطيط وتنفيذ ميام حياتو المختمفة.
حيث اعتبرىا عامبًل وسيطًا  Banduraجتماعية لباندوراية االفالمدركة جزء من النظرية المعر 

 لتعديل السموك.
حرصو في الحفاظ عمى ذاتو ر من الناحية النفسية دافعًا داخميًا يحفزالفرد عمى بكما أنيا تعت

 يفيي بما تتضمنو من معتقدات الفرد عن نفسو أساسًا ىامًا لتحديد مسارات سموك الفرد ف
(.ويؤكد ذلك 0229المحسن،سبلمة الجتماعية والمعرفية والشخصية )المجاالت االنفعالية وا

( حيث عرفيا بأنيا بعد من أبعاد شخصية الفرد تتمثل في قناعتو 6<<9)Schwarzeشوارز
الذاتية المرتبطة بقدرتو عمى التغمب عمى المشكبلت التي تواجيو من خبلل ضبط سموكو 

الميدان التربوي (.أما فيما يخص >022،جعفر وصيف) والتخطيط لو
(إلى أنيا النظرة الشخصية إلمكانيات الطالب وقدراتو في المجاالت Chan,2008)فيشيرشان
.كما تعرف بأنيا أحكام الفرد المرتبطة بقدرتو عمى تنظيم أنماط أنشطتو والتي يتم المختمفة 

تعتبر .ولذلك فيي (769،0262تنفيذىا لتحقيق مستويات محددة من أداؤه )محمد بني خالد ،
وتشير الكفاءة الذاتية إلى توقعات الفرد لقدرتو عمى أيضًا عممية من عمميات التنظيم الذاتي.

 .(0268اإلنجاز وعمى توظيف إمكاناتو بالقدر األمثل لتحقيق النجاح)محمدعبدالرازق،
وما يبلحظ عمى التعريفات السابقة أنيا جميعًا تؤكد عمى كونيا مصدرًا داعمًا لدوافع الفرد 
اإليجابية في مختمف مجاالت حياتو لكونيا تدفع الفرد نحو بذل المزيدمن الجيد لتحقيق 
أىدافو فيي بمثابة انعكاس لمخزون الفرد من االدراكات اإليجابية نحو ذاتو،كما أنيا تشكل 
بعدا جوىريًا في شخصيتو يؤثر عمى استجاباتو في المواقف المختمفة فحينما يصبح لدى 

ايجابية عن ذاتو فإنو بالتبعية ستصرف وفق ىذا االدراك الذاتي فالعبلقة بين  الطالب ادراكات
 الكفاءة الذاتية المدركة وسموك الفرد عبلقة تبادلية تمثل اسيام كل منيما في اآلخر
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الفرد أوليا إنجازات األداء والتي  كفاءة الذاتية المدركة أربعة مصادر لدىلم "باندورا"ويحدد 
ت والتجارب التي يمر بيا ،وثانييا الخبرات البديمة وتشمل ما يمتمكو الفرد من تشير إلى الخبرا

معمومات من خبلل ما يقوم بو اآلخرون من أنشطة ،أما المصدر الثالث فيو اإلقناع المفظي 
وتشمل مايتحصل عميو من معمومات لفظية من خبلل اآلخرين ،أما االستثارة االنفعالية فيي 

ة لو أثناء قعقف ىذا المصدر عمى الحالة االنفعالية لمفرد والدافعية المتو المصدر الرابع ويتو 
 الموقف

وتأثيراتيا أىمية بارزة في صقل شخصية الطالب إتنبثق من لمكفاءة الذاتية المدركة إن أىمية 
ذ أنيا تؤثر في سموكو وتثير دافعيتو لئلنجاز والتوافق في مظاىر متعددة من سموك الفرد .إ

نيفين والنفسي ومن ثم تساعده في إختيار اإلجراءات التي يعتقد أنو سينجح بيا ) اإلجتماعي
ففي المرحمة الجامعية تظير تحديات جديدة في حياة الطالب تستدعي (.0266، عبدالرحمن

 (8،0228;6وجود الكفاءة الذاتية لديو بشكل أكبر)باتريشيا،،
 كة تمتاز بــأنيا :( أن الكفاءة الذاتية المدر 0227ويذكرقحطان أحمد )

نمائية : تتطور وفق -متعددة الجوانب :يشمل جوانب شخصية الفرد                   -
 المراحل النمائية لمفرد

يصعب تغييرىا :تتغير -               ىرمية : بمثابة ىرم قمتو مفيوم الذات العام     -
 حسب المواقف التي يمربيا الفرد

متمايزة :تختمف عن -     كتقييم شخصي لو                  تقييمية :يصدرىا الفرد -
 غيرىا من أنواع الكفاءة 

 .وىذه المميزات بالتبعية تعكس مدى أىميتيا في جوانب حياة الفرد المختمفة
وتتباين الدراسات في تحديدىا لؤلبعاد المكونة لمكفاءة الذاتية المدركة فعمى سبيل المثال يشير 

 ( إلى األبعاد التي قد حددىا باندورا وىي:0222داود)نسيمة و  حمدينزيو كبل من 
دراكو  لقدراتو عمى أفكاره الفرد سيطرة إلى والتي تشير  الكفاءة الذاتية المعرفية:- من خبلل وا 

 التربوية بنجاح                            أداؤه لميامو 
درتو عمى ضبط مشاعره وسيطرتو عمى الكفاءة الذاتية اإلنفعالية: تشير إلى قناعة الفرد بق-

 انفعاالتو في مواجية الضغوط التي يتعرض ليا 
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الكفاءة الذاتية السموكية: وذلك من خبلل الميارات السموكية واإلجتماعية التي يتعرض ليا -
 الفرد في مواقف حياتو اليومية .

 ( فيحدد ليا أبعادًا مختمفة ىي كاآلتي:0228الصقر)تيسير أما 
 لثقة بالذات :وتتعمق بثقة الفرد بإستعداداتو وقدرتو عمى تحقيق طموحاتو وأىدافوعد ابٌ -
 عد الثقة باآلخرين :يشير إلى توقع النوايا الطيبة باآلخرين ومن ثم تصديقيم واحتراميمبٌ -
لتحقيق النجاح دون االستسبلم ألية عد اإلصرار والمثابرة :ويشير إلى بذل أقصى الجيد بٌ -

 عوائق
 األخبلق :ويتضمن اإللتزام بالقيم والمعايير الضابطة لسموكيات الفردعد بٌ -
عد اإلنفعال :ويشير لقناعة داخمية لدى القرد بقدرتو عمى ضبط مشاعره وانفعاالتو والتعامل بٌ -

 مع مشكبلت الحياة بشكل حيوي 
ف عد السموك :ويشير إلى مايصدر عن الفرد من سموكيات نتيجة انخراطو في المواقبٌ  -

 الحياتية اليومية
( ثبلثة أبعاد تتغير وفقًا ليا الكفاءة الذاتية Bandura,2007وقد حدد باندورا ) 

 المثابرةمقدار الفاعمية و التعميم  و  وىي
( لمكفاءة الذاتية ثبلثة أبعاد ىي درجة الكفاءة ;76،026وتضيف ديات حسن ) 

Magnitude Efficacyمكانات الشخصية إلنجاز ويقصد بيا درجة االعتقاد بأىمية اال
وتشير لمدى اتساع الميام التي يعتقد Generality Efficacyالميام ،وعمومية الكفاءة 

وتشير لقوة اعتقادات Strength Efficacyالطالب بقدرتو عمى تنفيذىا، وقوة الكفاءة 
 الطالب وعمقيا إزاء أداؤه لمميام الموكمة إليو.

ظريتان لتفسير الكفاءة الذاتية المدركة أوليما وفي حدود عمم الباحثة فقد قدمت ن 
النظرية المعرفية اإلجتماعية التي اقترح باندورا من خبلليا ذلك المفيوم كوسيط لتغير وتعديل 

والتي أكد من خبلليا عمى  )Schunk(0227السموك ،أما النظرية الثانية فيي نظرية شنك 
اعتقادات بأنيم يمتمكون القدرة عمى إنجاز أن من يتصفون بالكفاءة الذاتية العالية لدييم 

بالميل الى االستسبلم والكسل مياميم بنجاح بينما من يتصفون بالكفاءة الذاتية المنخفضة 
في مواجية الميام التي يكمفون بيا وبالتالي يصبح أداءىم ضعيف بل وأحيانا يتركون تمك 

 الميام دون إنجازىا.
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ة المدركة من دور فعال في حياة الفرد فقد تناولتيا ونظرًا لما تمعبو الكفاءة الذاتي 
بالدراسة عدد من الدراسات تؤكد عمى ذلك من خبلل نتائجيا مثل دراسة تيسير 

( التي أجريت عمى عينة من طبلب جامعة اليرموك حيث خمصت إلى أن 0228الصقر)
المدركة كما وجدت غالبية أفراد العينة قد جاءوا في المستوى المتوسط من الكفاءة الذاتية 

فروق ذات داللة إحصائية في مستوى الكفاءة الذاتية المدركة ترجع إلى متغير النوع لصالح 
( التي أجراىا بيدف الكشف عن العبلقة بين 0267الذكور. أما دراسة رامي اليوسف )

مرحمة الكفاءة الذاتية المدركة والميارات اإلجتماعية والتحصيل الدراسي عمى عينة من طمبة ال
المتوسطة بمنطقة حائل بالمممكة العربية السعودية ؛فقد توصمت نتائجيا إلى وجود عبلقة 

ودراسة .إرتباطية بين الكفاءة الذاتية المدركة والميارات اإلجتماعية والتحصيل الدراسي 
( التي توصمت إلى إرتباط معتقدات الكفاءة الذاتية باألداء المرتفع 0268)Miragliaميرجميا 

( عمى عينة من طبلب كمية العموم االجتماعية بجامعة ;026ودراسة سميمان بن ابراىيم ).
اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية والتي توصمت نتائجيا إلى وجود عبلقة طردية موجبة بين 

 كبل من الكفاءة الذاتية المدركة ألفراد العينة ومناعتيم النفسية
 صابعًا: فزوض الدراصة :

الكميات -،والتخصص )الكميات النظريةير دال لمتغير النوع )ذكور ، إناث( ال يوجد تأث .6
 اليقظة الذىنية لدى عينة الدراسة.درجات مقياس عمى العممية( ،والتفاعل بينيما 

لدى عينة الدراسة ذكورًا  باإلمتنانتسيم اليقظة الذىنية إسيامًا دااًل إحصائيًا في التنبؤ  .0
ناثًا.  وا 

لطبلب الجامعة لدى  األخبلقيةية إسيامًا دااًل في التنبؤ بالكفاءة تسيم اليقظة الذىن .7
ناثًا.  عينة الدراسة ذكورًا وا 

فسر العبلقات السببية بين متغيرات الدراسة؛ يتشكل متغيرات الدراسة نموذجًا بنائيًا  .7
 لدى عينة الدراسة من النوعين.ذاتية المدركة ال،الكفاءة  اإلمتناناليقظة الذىنية ،

 الدراصة: مهًج

اتبعت الباحثة في الدراسة الحالية المنيج الوصفي ؛ ألنو يتوافق مع دراسة العبلقات  
 اإلرتباطية بين متغيرات الدراسة والتنبؤ بحدوث متغيرات من متغيرات أخرى.
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 عيهة الدراصة:

 : عيهة اخلطصائص الضيلومرتية - أ

وفر الشروط السيكومترية وتتقنين أدوات البحث بيدف تم إختيار العينة اإلستطبلعية  
بطريقة عشوائية من طبلب وطالبات الفرق الدراسية األربعة من عدد من الكميات العممية بيا 

، وقد م>026/;026خبلل الفصل الدراسي الثاني لمعام الجامعي والنظرية بجامعة المنيا 
ط عمري (طالبة ،بمتوس0>(طالبًا ، )9;( طالبًا وطالبة منيم );;6تكونت العينة من )

نحراف معيارى قدره ) (76,02قدره)  (.2 ,6;عامًا، وا 
 :للدراصةالعيهة األصاصية  - ب

(من طبلب جامعة المنيا بواقع ;;8تم تطبيق أدوات الدراسة عمى عينة شممت ) 
من  (2>0(  من طبلب الكميات النظرية )التربية ، اآلداب ،األلسن ، دار العموم (، );>0)

طب ، الزراعة ، اليندسة ، العموم ( ، ، وذلك بمتوسط عمري قدره طبلب الكميات العممية )ال
،وقد تم تطبيق األدوات خبلل الفصل الدراسي (2 ,0>(عامًا ، وانحراف معياري قدره )6,02;)

 م.0202/>026األول لمعام الدراسي 
إناث(ووفقًا -توزيع أفراد العينة األساسية وفقًا لمنوع )ذكور (6ويوضح جدول ) 
 النظرية(:-م عمى الكميات)العمميةلتوزيعي

 (1جذول )

 ذىصَغ أفشاد انؼُُح األساسُح طثقاً نهُىع وانكهُح

 إَاز ركىس انكهُاخ انؼًهُح إَاز ركىس انكهُاخ انُظشَح

 44 36 انطة 46 33 انرشتُح

 33 33 انضساػح 33 34 داباِ

 33 33 انهُذسح 33 24 األنسٍ

 35 32 انؼهىو 33 44 انؼهىوداس

 154 144 انًجًىع 153 141 ًجًىعان

 أدوا  الدراصة :

 (0202)إعداد الباحثة  ذيهيةمكياس اليكظة ال - أ

بعد اإلطبلع عمى األطر النظرية والدراسات السابقة التي تناولت مفيوم اليقظة  
؛  Mendi,2018؛  :026؛ عمي الوليدي،Hassed,2016؛ 0268) دجمة قاسم، ذىنيةال
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( قامت الباحثة بصياغة مفيوم لممصطمح يتوافق مع  >026اد،؛ ىنية ج;026عفاف سعيد،
 ذىنيةعينة البحث .ثم اطمعت عمى عدد من المقاييس الحديثة المستخدمة لقياس اليقظة ال

(ومقياس Langer,1989)لئلسترشاد بيا في إعداد المقياس مثل مقياس 
(Sherman,2005،ومقياس:026( ومقياس )معتز فؤاد ) ،وبناء  (>026)ىنية جاد.

عمى مايتناسب مع العينة وما يتفق مع ماقد صاغتو الباحثة من تعريف لميقظة الذىنية في 
ن االستجابة عمييا من و( مفردة  تك07بحثيا فقد صاغت مفردات المقياس والذي تكون من )

خبلل خمس بدائل تتدرج من دائماً إلى أبدًا طبقًا لتدرج ليكرت بحيث تحسب الدرجات من 
 (:،67،60وتعكس الدرجات في حالة العبارات السمبية وىي المفردات رقم )،( 6:8)

 الشزوط الضيلومرتية للمكياس

 الطصدق

( من أساتذة الصحة النفسية 8قامت الباحثة بعرض المقياس عمى ): صدق المحكمٌن-1
وعمم النفس بكميات التربية من جامعات مختمفة ألخذ درائيم في األبعاد والعبارات 

ا وانتمائيا لؤلبعاد ومبلءمتيا لمعينة.وفي ضوء تعديبلت سيادتيم تم إعداد وصياغتي
%،وقد بمغت عدد 622الصورة األولية لممقياس وذلك بأخذ ما قد اتفقوا عميو بنسبة 

  مفردة (06)عبارات المقياس في ىذه المرحمة 

قة التدوير تم إجرتء التحميل العاممي االستكشافي بطري:  الصدق العاملً االستكشافً-2
لمفردات المقياس كما تم وضع محكات لمتحميل  Varimax Rotationالمتعامد 

العاممي االستكشافي لمقياس اليقظة العقمية في الدراسة الحالية وىي استخراج العوامل 
 واعتبر محك جيمفورد لمتشبع Principal Componentة المكونات األساسية قبطري
بع المفردات عمى عوامميا واإلبقاء عمى العامل الذي فأكثر لضمان نقاء تش (2 ,72)

تتشبع عميو ثبلث مفردات فأكثر .وقد أسفرت النتائج عن تشبع المفردات عمى ثبلثة 
( من التباين الكمي لمعينة الكمية حيث كانت نسب 86 ,7:عوامل يفسرون نسبة )

غت الجذور (.وبم;6 ,>:) (،76 ,0:) (،76 ,00) :التباين المفسر لكل عامل ىي 
.ويوضح جدول  (6 ,:6(، )8 ,79) (،8 ,70) الكامنة لمعوامل الثبلثة عمى التوالي :

 (نتائج تشبعات مفردات المقياس عمى العوامل المستخرجة. 0) 



 .............  ......................... النموذج البنائي للعالقات السببية بين اليقظة الذهنية واإلمتنان والكفاءة الذاتية

- 6:8; - 

 (2جذول) 

 (133ذشثؼاخ يفشداخ يقُاط انُقظح انؼقهُح ػهً انؼىايم وَسة شُىػها )ٌ= 

 صانسانؼايم ان انؼايم انصاٍَ انؼايم األول

َسة  انرشثؼاخ و

 انشُىع

َسة  انرشثؼاخ و

 انشُىع

َسة  انرشثؼاخ و

 انشُىع

1 43, 4 36, 4 3 63, 4 33, 4 2 62, 4 56, 4 

3 63, 4 43, 4 11 31, 4 33, 4 5 43, 4 41, 4 

3 43, 4 34, 4 13 61, 4 64, 4 16 33, 4 62, 4 

14 64, 4 53, 4 14 43, 4 33, 4 13 34, 4 63, 4 

12 43, 4 35, 4 16 33, 4 61, 4 24 33, 4 54, 4 

15 63, 4 52, 4 13 63, 4 53, 4    

21 34, 4 53, 4       

                                      

( إلى أن مفردات المقياس قد تشبعت عمى ثبلث عوامل ؛حيث تشبع 0يشير جدول) 
( مفردات :( )يقظة العقمية الشخصيةالعمى العامل األول والذي اقترحت الباحثة تسميتو بـ) 

اليقظة العقمية ( مفردات والذي اقترحت الباحثة تسميتو بـ) 9،وعمى العامل الثاني )
اليقظة ( مفردات والذي اقترحت الباحثة تسميتو بـ) 8( ،وعمى العامل الثالث ) األكاديمية

ى أي من العوامل (عم:،7،9(. كما يبلحظ من الجدول أن المفردات )العقمية اإلجتماعية
 (.2 ,72الثبلثة حيث كان تشبعيا أقل من )

بصورتو  ذىنيةقامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين مقياس اليقظة الصدق المحك :-3
تعريب وتقنين  Langer,1989النيائية في الدراسة الحالية ومقياس الذىنية لـ النجر

من أفراد عينة التقنين  ;;،حيث قد تم إجراء التطبيق عمي 0260مروة الزبيدي 
( وكان دااًل 2 ,0>وبحساب معامل اإلرتباط بين الدرجة الكمية لممقياسين وجد أنو بمغ )

 ( وىوما يثبت صدق المقياس.2 ,26عند مستوى داللة )

 الثبا 

من استخدام طريقة معادلة ألفا كرونباخ  لمتحقق من ثبات المقياس قامت الباحثة 
مفردة(. ويوضح  ;6وطريفة التجزئة النصفية لكل من المقياس وأبعاده في الصورة النيائية )

 ( قيم الثبات لممقياسين طبقا لمطريقتين . 7جدول ) 
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 (3جذول)

 (133ؼادِ)ٌ=وأت زهُُحنًقُاط انُقظح اننهذسجح انكهُح يؼايالخ أنفا كشوَثار وانرجضئح انُصفُح 

 انُقظح انزهُُح طشَقح انصثاخ

 انشخصُح

 انُقظح انزهُُح

 األكادًَُح

 انُقظح انزهُُح

 اإلجرًاػُح

 انذسجح انكهُح

يؼايم أنفا 

 كشوَثار

35, 4 31, 4 34, 4 33, 4 

 4 ,35 4 ,36 4 ,33 4 ,33 انرجضئح انُصفُح

 س وأبعاده .( أن قيم معامل ألفا والتجزئة النصفية لممقيا7ويشير جدول) 
ومن خبلل التأكد من توافر الشروط السيكومترية لمقياس اليقظة الذىنية وأبعاده من  

صدق وثبات يتضح أن المقياس يتمتع بفدر عالي من الصدق والثبات وىو ما يجعمو صالحًا 
 لئلستخدام في الدراسة الحالية.

 (0202مكياس اإلمتهاى )إعداد الباحثة  - ب

 النظرية والدراسات السابقة التي تناولت مفيوم اإلمتنان بعد اإلطبلع عمى األطر
؛ Hasemyer,2013؛ Bowlins,2012) لئلستفادة منيا في الدراسة الحالية

Aijaz,2016 ،قامت 0202أسماء فتحي،؛ ;026منال محمود،؛0269؛سارة حسام الدين )
د من المقاييس الباحثة بصياغة مفيوم لممصطمح يتوافق مع عينة البحث .ثم اطمعت عمى عد

الحديثة المستخدمة لقياس اإلمتنان لئلسترشاد بيا في إعداد المقياس مثل مقياس ) 
Mccullough,Emmons&Tsang,2002( ومقياس)،( ومقياس ) 0268كوكب يوسف

 ( 0202أسماء فتحي،( ومقياس ) 0269أريج حمد،
تعريف  وبناء عمى مايتناسب مع العينة وما يتفق مع ماقد صاغتو الباحثة من

ن و( مفردة  تك00لئلمتنان في بحثيا فقد صاغت مفردات المقياس والذي تكون من )
االستجابة عمييا من خبلل خمس بدائل تتدرج من دائماً إلى أبدًا طبقًا لتدرج ليكرت بحيث 

 (لجميع عبارات المقياس حيث أن جميعيا عبارات موجبة.6:8تحسب الدرجات من )
 ياسالشزوط الضيلومرتية للمك

 الطصدق

( من أساتذة الصحة النفسية 8قامت الباحثة بعرض المقياس عمى ): صدق المحكمٌن-1
وعمم النفس بكميات التربية من جامعات مختمفة ألخذ درائيم في األبعاد والعبارات 
وصياغتيا وانتمائيا لؤلبعاد ومبلءمتيا لمعينة.وفي ضوء تعديبلت سيادتيم تم إعداد 
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%،وقد بمغت عدد 622ياس وذلك بأخذ ما قد اتفقوا عميو بنسبة الصورة األولية لممق
 .مفردة02عبارات المقياس في ىذه المرحمة 

تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس االتساق الداخلً :-2
 ( ذلك  7والدرجة الكمية ويوضح جدول ) 

 (4جذول )  

 (133انذسجح انكهُح نهًقُاط )ٌ = يؼايالخ االسذثاط تٍُ دسجح انؼثاسج و

 يؼايم اإلسذثاط سقى انؼثاسج يؼايم اإلسذثاط سقى انؼثاسج

1 33,4 
* 

11 44,4 
*

 

2 64,4 
*

 12 55,4 
*

 

3 61,4 
*

 13 63,4 
*

 

4 43,4 
*

 14 44,4 
*

 

5 45,4 
*

 15 36,4 
*

 

6 56,4 
*

 16 46,4 
*

 

3 63,4 
*

 13 44,4 
*

 

3 31,4 
*

 13 54,4 
*

 

3 56,4 
*

 13 43,4 
*

 

14 43,4 
*

 24 53,4 
*

 

 (4 ,41* دانح ػُذ يسرىي )

ويشير الجدول السابق إلى إرتفاع معامبلت االرتباط لمعبارات وداللتيا عند مستوى  
 ( وىو ما يعكس صدق االتساق الداخمي لممقياس2 ,26)
تدوير ء التحميل العاممي االستكشافي بطريقة الاتم إجر الصدق العاملً االستكشافً  :-2

لمفردات المقياس كما تم وضع محكات لمتحميل العاممي  Varimax Rotationالمتعامد 
في الدراسة الحالية وىي استخراج العوامل بطريفة المكونات  اإلمتناناالستكشافي لمقياس 

( فأكثر 2 ,72واعتبر محك جيمفورد لمتشبع ) Principal Componentاألساسية 
عمى عوامميا واإلبقاء عمى العامل الذي تتشبع عميو ثبلث  لضمان نقاء تشبع المفردات

 ,98نسبة ) فسرا  عاممين قدمفردات فأكثر .وقد أسفرت النتائج عن تشبع المفردات عمى 
( من التباين الكمي لمعينة الكمية حيث كانت نسب التباين المفسر لكل عامل ىي : 07
 ,29(، )0 ,;;عمى التوالي : ) ينلمعامم(.وبمغت الجذور الكامنة 62 ,08(، )67 ,72)
 (نتائج تشبعات مفردات المقياس عمى العوامل المستخرجة.  8(، .ويوضح جدول )0
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 (5جذول) 

 (133ذشثؼاخ يفشداخ يقُاط انُقظح انؼقهُح ػهً انؼىايم وَسة شُىػها )ٌ= 

 انؼايم انصاٍَ انؼايم األول

 َسة انشُىع انرشثؼاخ و َسة انشُىع انرشثؼاخ و

2 62, 4 36, 4 1 54, 4 23, 4 

4 45, 4 33, 4 3 32, 4 35, 4 

3 54, 4 26, 4 5 35, 4 22, 4 

11 63, 4 42, 4 3 63, 4 23, 4 

12 64, 4 54, 4 3 62, 4 43, 4 

15 54, 4 32, 4 14 31, 4 46, 4 

13 63, 4 42, 4 13 66, 4 32, 4 

13 36, 4 25, 4 14 63, 4 23, 4 

13 63, 4 61, 4 24 32, 4 35, 4 

؛حيث تشبع  عاممين( إلى أن مفردات المقياس قد تشبعت عمى 8يشير جدول)   
( مفردات ،وعمى >( )اإلمتنان الروحيعمى العامل األول والذي اقترحت الباحثة تسميتو بـ) 

(. كما يبلحظ الشخصياإلمتنان ( مفردات والذي اقترحت الباحثة تسميتو بـ) >العامل الثاني )
 ,72ا أقل من )محيث كان تشبعي العاممين(عمى أي من 69،9ول أن المفردات )من الجد

 عبارة ;6وبذلك تصبح عدد عبارات المقياس في صورتو النيائية (.2
قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين مقياس االمتنان بصورتو صدق المحك :-3

لبنود الست لـ ماكموف ( ذي اGQ-6النيائية في الدراسة الحالية ومقياس االمتنان )
صفاء  ترجمة( Mccullough,Emmons&Tsang,2002)  وايمونز وتسانج

،حيث قد تم إجراء التطبيق عمي أفراد عينة التقنين وبحساب معامل 0229 األعسر
( وكان دااًل عند مستوى 2 ,6;اإلرتباط بين الدرجة الكمية لممقياسين وجد أنو بمغ )

 ق المقياس.( وىوما يثبت صد2 ,26داللة )

 الثبا 

استخدام طريقة معادلة ألفا كرونباخ بلمتحقق من ثبات المقياس قامت الباحثة  
مفردة(. ويوضح  ;6وطريقة التجزئة النصفية لكل من المقياس وأبعاده في الصورة النيائية )

 ( قيم الثبات لممقياسين طبقا لمطريقتين . 9جدول ) 
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 ( 6جذول) 

 (133نرجضئح انُصفُح نهذسجح انكهُح نًقُاط اإليرُاٌ وأتؼادِ)ٌ=يؼايالخ أنفا كشوَثار وا

 انذسجح انكهُح اإليرُاٌ انشخصٍ اإليرُاٌ انشودٍ طشَقح انصثاخ

 4 ,36 4 ,31 4 ,31 يؼايم أنفا كشوَثار

 4 ,35 4 ,33 4 ,34 انرجضئح انُصفُح

 اده .( أن قيم معامل ألفا والتجزئة النصفية لممقياس وأبع 9ويشير جدول) 
ومن خبلل التأكد من توافر الشروط السيكومترية لمقياس اإلمتنان وبعديو من صدق وثبات 
يتضح أن المقياس يتمتع بقدر عالي من الصدق والثبات وىو ما يجعمو صالحًا لئلستخدام في 

 الدراسة الحالية.
 (0202مكياس اللفاءة الذاتية املدركة )إعداد الباحثة  - ج

طر النظرية والدراسات السابقة التي تناولت مفيوم الكفاءة بعد اإلطبلع عمى األ 
؛ Schunk,2003الذاتية المدركة لئلستفادة منيا في الدراسة الحالية )

Creason&Cashwell,2009 سميمان بن ؛  0268محمد عبدالرازق،؛
( قامت الباحثة بصياغة مفيوم >026،فيصل خميل؛ ;026ديات حسن،؛;026،ابراىيم

فق مع عينة البحث .ثم اطمعت عمى عدد من المقاييس الحديثة المستخدمة لممصطمح يتوا
لقياس الكفاءة الذاتية لئلسترشاد بيا في إعداد المقياس مثل مقياس ) 

Mccullough,Emmons&Tsang,2002ومقياس) (Hiageneh,2014) 
 Basili et( ومقياس )0269( ومقياس ) أريج حمد،0268)كوكب يوسف،ومقياس

al,2020 ) 
 وتحديد تعريف واضح لكل بعد بحيث  بتحديد أربعة أبعاد لمقياسياثم قامت الباحثة  
،  الكفاءة الذاتية المعرفية،   المثابرة  مع طبيعة العينة محل الدراسة وىيتمك األبعاد تتوافق 

.ثم صاغت عبارات تعكس مفيوم كل بعد الكفاءة الذاتية اإلنفعالية،  الكفاءة الذاتية السموكية
  .عمى حدة 
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 الشزوط الضيلومرتية للمكياس

 الطصدق

( من أساتذة الصحة النفسية 8قامت الباحثة بعرض المقياس عمى ): صدق المحكمٌن-1
وعمم النفس بكميات التربية من جامعات مختمفة ألخذ درائيم في األبعاد والعبارات 

يادتيم تم إعداد وصياغتيا وانتمائيا لؤلبعاد ومبلءمتيا لمعينة.وفي ضوء تعديبلت س
%،وقد بمغت عدد 622الصورة األولية لممقياس وذلك بأخذ ما قد اتفقوا عميو بنسبة 

  مفردة موزعة عمى أربعة أبعاد. (07) عبارات المقياس في ىذه المرحمة 
قامت االحثة بتطبيق المقياس عمى عينة التقنين والتي بمغ : قارنة الطرفٌةصدق الم-2  

ثم قامت بترتيب الطبلب تنازليًا   بعض من كميات جامعة المنيا(من طبلب ;;6عددىا )
من األعمى لؤلدنى في درجاتيم عمى مقياس الكفاءة الذاتية المدركة ثم اختارت أعمى 

% منيم عمى ذات المقياس وذلك لحساب :0% من الطبلب عمى المقياس وأدنى :0
 ( لذلك.  :ول )  الفروق بين مجموعتي األدائين المرتفع والمنخفض ويشير جد

 (  3جذول) 

)ٌ دالنح انفشوق تٍُ يجًىػرٍ انًقاسَح انطشفُح ػهً يقُاط انكفاءج انزاذُح انًذسكح نطالب انجايؼح

=133) 

االَذشاف  انًرىسظ ٌ% 23 انؼُُح

 انًؼُاسٌ

قًُح 

 "خ"

يسرىي 

 انذالنح

انطالب يُخفضى انكفاءج 

 انزاذُح انًذسكح

54 33, 33 45, 3 33, 5 41, 4 

انطالب يشذفؼى انكفاءج انزاذُح 

 انًذسكح

54 33, 33 33, 5 

من الجدول السابق أن قيمة "ت" تشير الى وجود فروق دالة بين طرفي األداء عمى  َرضخ
 ( مما يؤكد تمتع المقياس بالصدق وكفاءتو لمتطبيق2 ,26المقياس عند مستوى)

ات أبعاد المقياس والدرجة الكمية تم حساب معامبلت االرتباط بين درجاالتساق الداخلً :-3
 ( ذلك  ;لو ويوضح جدول ) 
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 ( 3جذول ) 

 يؼايالخ االسذثاط تٍُ أتؼاد يقُاط انكفاءج انزاذُح انًذسكح وانذسجح انكهُح نهًقُاط

 يؼايالخ االسذثاط األتؼاد

 *4 ,33 انًصاتشج

 4* ,34 انكفاءج انزاذُح انًؼشفُح

 *4 ,33 انكفاءج انزاذُح انسهىكُح

 *4 ,31 انكفاءج انزاذُح اإلَفؼانُح

 (4 ,41* دانح ػُذ يسرىي )

وداللتيا عند مستوى  بعادويشير الجدول السابق إلى إرتفاع معامبلت االرتباط لؤل 
 .( وىو ما يعكس صدق االتساق الداخمي لممقياس2 ,26)

 الثبا 

-Testبيق لمتحقق من ثبات المقياس قامت الباحثة باستخدام طريقة إعادة التط 
retest  حيث قامت الباحثة بتطبيق المقياس عمى عينة التقنين ثم أعادت التطبيق عمى ذات

العينة بعد مرور أسبوعين من تاريخ التطبيق األول وقامت بحساب معامبلت االرتباط لمدرجات 
 ( وىي6,2;)لممقياس ككلالكمية لممقياس في التطبيقين وكانت قيمة معامل االرتباط بينيما 

فقد بمغت معامبلت الثبات ألبعاد المقياس  أما.قيمة جيدة تشير إلرتفاع ثبات المقياس
لُبعد الكفاءة الذاتية  (2,>:)لُبعد الكفاءة الذاتية المعرفية، (2,2;)(لُبعد المثابرة ،2,>:)

 لُبعد الكفاءة الذاتية اإلنفعالية. (0,2;)السموكية ،
 لدراصة:ل اخلطوا  اإلجزائية

اطمعت الباحثة عمى الدراسات السابقة واألطر النظرية  ىداف الدراسةلتحقيق أ 
واألدبيات الخاصة بمتغيرات بحثيا ؛قامت بإعداد أدوات دراستيا وعرضيا عمى السادة 
المحكمين وتعديميا وفق ماقد أجمعوا عميو من مبلحظات ثم طبقت ىذه األدوات عمى عينة 

من صدقيا وثباتيا والوصول بيا لمصورة النيائية الخصائص السيكومترية لتقنينيا والتأكد 
لتطبيقيا عل العينة األساسية لمبحث.ثم استخدمت األساليب اإلحصائية المبلئمة لمتحقق من 

في ضوء نتائج الدراسات السابقة واإلطار وتفسيرىا صحة فروض الدراسة ،ثم عرض النتائج 
 لبحوث المقترحة.،ثم اقتراح عدد من التوصيات إضافة إلى بعض االنظري
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 املعاجلا  اإلحطصائية:

 AMOSوبرنامج الـ  SpSSتم إجراء المعالجات اإلحصائية بإستخدام برنامج الـ  
إلجراء أساليب تحميل اإلنحدار البسيط وتحميل التباين األحادي وتحميل المسار ،وذلك إلختبار 

 صحة فروض الدراسة

 نتائج الدراصة ومهاقشتًا:

ال يوجد تأثير دال صحة الفرض األول الذي ٌنص على " نتائج التحقق من  
الكميات العممية( ،والتفاعل بينيما -لمتغير النوع )ذكور ، إناث( ،والتخصص )الكميات النظرية
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض  "  عمى درجات مقياس اليقظة الذىنية لدى عينة الدراسة

ولحساب الفروق  Tow way- Anovaاستخدمت الباحثة أسموب تحميل التباين الثنائي 
 (  يوضح النتائج :>اعتمدت الباحثة عمى الدرجة الكمية لممقياس وجدول ) 

 (3جذول )

 ذذهُم انرثاٍَ نهذسجاخ انكهُح نًقُاط انُقظح انؼقهُح طثقاً نًرغُشٌ انُىع وانرخصص وانرفاػم تُُهًا

دسجح  يجًىع انًشتؼاخ يصذس انرثاٍَ

 انذشَح

يرىسظ 

 انًشتؼاخ

يسرىي  قًُح )ف(

 انذالنح

 غُش دانح 514,2 323,21 1 323,21 )أ(انُىع

 غُش دانح 143,1 322,45 1 322,45 )ب(انرخصص

 ذفاػم

 ب(×)أ 

 غُش دانح 621,2 442,56 1 442,56

   323,24 534 311,11626 انخطأ

    533 634,11362 انكهٍ

ي درجات اليقظة العقمية ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية ف>يتضح من جدول )
لدى طبلب الجامعة طبقًا لمتغير النوع )ذكور/إناث( وىو ما يؤكد صحة الفرض. حيث بمغت 

(  6-8>8(،أما القيمة الفائية الجدولية عند درجات حرية )  867,0قيمة )ف(المحسوبة )
يمة (،وبذلك تكون القيمة المحسوبة أقل من الق 7,;:)فقد بمغت  (28,2ومستوى داللة )

الجدولية وىو مايعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اليقظة العقمية بين عينة 
 الدراسة من طبلب الجامعة تبعًا لمتغير النوع.

أما فيما يخص متغير التخصص )كميات نظرية /كميات عممية( فقد بمغت قيمة )ف( 
مة المحسوبة أقل حيث بمغت ( وبمقارنتيا بقيمة فاء الجدولية نجد أن القي6,;67المحسوبة) 
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 6-;;8و درجات حرية )  (28,2( وذلك عند مستوى داللة )7,;:القيمة الجدولية )
 .وىذا يعني أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في اليقظة العقمية تبعًا لمتغير التخصص.(

كبل  كما تشير النتائج إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في اليقظة العقمية لتفاعل
( وىذه القيمة 906,0.حيث بمغت قيمة )ف( المحسوبة) من متغير النوع ومتغير التخصص 

( الذي بمغ 28,2( و مستوى الداللة ) 6-8>8أقل من القيمة الجدولية عند درجات حرية ) 
(:;,7 ). 

( 0267نتائج دراسة أحبلم عبداهلل وعبداألمير عبود)مع   نتائج الدراسة الحاليةوتتفق 
بين عينة الدراسة من في اليقظة العقمية إلى عدم وجود فروق دالة دراستيما وصمت حيث ت

 ,Ahmadi)دراسة و طبلب جامعة ديالي تبعًا لمتغير التخصص ، 
Mustaffa,Haghdoost, Alri, 2014)  اأكدت نتيم( ال>026دراسة فيصل خميل )،و 

 .تغير التخصص عمى عدم وجود فروق بين الطبلب في اليقظة العقمية ترجع لم
مع نتائج دراسة سحر الحالية ت النتائج قأما فيما يخص الفروق طبقًا لمنوع فقد اتف

توصمت  والذي( :026( ،في حين اختمفت عن نتائج دراسة عمي الوليدي)0269فاروق)
 .دراستو لوجود فروق بين الطبلب في اليقظة العقمية تبعًا لمتغير النوع في إتجاه اإلناث 

رغم جيود الدولة المبذولة لتطوير التعميم الجامعي  وأنباحثة نتائج دراستيا وتعمل الب
قص ىذا التطوير ىو أن يصبح نوعيًا بما يتناسب مع نما ي أنوىو أمر ال يجب إغفالو إال 

طبيعة كل طالب من حيث نوعو ذكر كان أم أنثى أو من حيث تخصصو عمميًا كان أم نظريًا  
لتي مست العممية التعميمية واألنشطة الممحقة بيا ال تراعي حتى ؛فمعظم عمميات التطوير ا

ي عاآلن الفروق بين الجنسين وال الفروق بين التخصصات داخل الكميات ومن ثم فمن الطبي
تقريبًا غير مختمفة في نتائجيا بل ويرجع المحك أن تكون نواتج التعمم ليذه التحسينات 

ى التحصيل بغض النظر عن نوعو أو تخصصو .ىذا األقوى إلختبلفيا إلى قدرة الطالب عم
إضافة إلى أن الميارات التي يكتسبيا الطالب الجامعي خبلل سنوات دراستو تحتاج إلى تدعيم 

تاحة لفرص أكبر تجعل من الطالب الخريج قادر عمى التفكير بطريقة واعية تعكس  أكثر وا 
 ميارات اليقظة العقمية لديو. 

تسيم اليقظة الذىنية فرض الثانً الذي ٌنص على " نتائج التحقق من صحة ال
ناثاً  ولمتحقق من صحة   "إسيامًا دااًل إحصائيًا في التنبؤ باإلمتنان لدى عينة الدراسة ذكورًا وا 
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عن طريق حساب إضافة ىذا الفرض استخدمت الباحثة أسموب تحميل االنحدار المتدرج 
  النتائج( يوضح  62المتغيرات وحذفيا تدريجيُا وجدول ) 

 (14جذول )

 (533ذذهُم االَذذاس انًرذسض نهرُثؤ تاإليرُاٌ يٍ انُقظح انؼقهُح )ٌ =

يصذس 

 انرثاٍَ

يجًىع 

 انًشتؼاخ

يرىسظ 

 انًشتؼاخ

دسجح 

 انذشَح

يسرىي  قًُح)ف(

 انذالنح

   1 54,1234 13,1633 االَذذاس

 41,4 54,161 233 33,1333 14,1513 انثاقٍ

   233  32,3246 انكهٍ

يتضح من الجدول أنو يوجد تأثير دال إحصائيًا لمتغير اليقظة العقمية في تباين درجة  
( يوضح حساب حجم اإلسيام النسبي  66(.وجدول )  26,2اإلمتنان وذلك عند مستوى )

  لمتغير اليقظة العقمية

 (11جذول )

 (533وإَاشاً )ٌ =  إسهاو يرغُش انُقظح انؼقهُح فٍ انرُثؤ تاإليرُاٌ نذي أفشاد انؼُُح ركىساً 

يصذس 

 اإلَذذاس

يؼايم 

 (Bاإلَذذاس)

انخطأ 

 انًؼُاسٌ

يؼايم 

 تُرا

 

53,4 

يسرىي  )خ(

 انذالنح

 يؼايم انرثاٍَ

 )َسثح اإلسهاو(

  41,4 33,14 32,1 63,13 انصاتد

انُقظح  444,4

 انؼقهُح

43,4 36,4 14,13 41,4 

تغير اليقظة العقمية في التنبؤ يتضح من الجدول السابق أن حجم اإلسيام النسبي لم 
( ،وىذا 26,2( وىى نسبة إسيام دالة إحصائيًا عند مستوى )%77بمتغير اإلمتنان قد بمغ )

تساعد الطبلب عمى التحمى بمشاعر اإلمتنان نحو اآلخرين يشير إلى أن اليقظة العقمية 
 :.وبناء عمى ذلك يمكن صياغة معادلة التنبؤ الخاصة بالمتغيرين كما يمي 

 اليقظة العقمية × 2,;7+  97,67اإلمتنان = 
كثر أوتعني ىذه النتيجة أن اليقظة الذىنية يمكن أن تساعد الطبلب عمى أن يكونوا  

اليقظة الذىنية ،ويمكن تفسير ذلك بأن ىنالك عبلقة تبادلية غير ذوي إمتنانًا من غيرىم من 
مؤشرات أداء لموظائف النفسية بين المتغيرين بحيث يدعمان بعضيما لدى الفرد فكبلىما 

( في Fredrickson ,2004.وترجع الباحثة ذلك بما أكدت عميو فريدريكسون ) مفردالجيدة ل
نظريتيا من أن اليقظة الذىنية تدعم الشعور باإلنفعاالت اإليجابية مثل الشكر والتقدير 

.بل ويؤكد ذلك بيير واإلمتنان والتعبير عن تمك المشاعر بشكل واقعي في تعاممو مع اآلخرين 
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Bear ظة الذىنية يكون إدراكو متمعنًا متحررًا من االنفعاالت السمبية قبأن من يمارس الي
(Bear,2003,130( بل وتشير أسميان عباس.)في دراستيا أن الفرد اليقظ ذىنيًا 0268 )

جتيا تقبميا من اآلخرين منذ بدء عرضيا ثم يقوم بمعالسيتمكن من تمييز المعمومات التي ي
من خبلل التفسير الواعي فيضيف المدخبلت المعرفية عمييا فيتمكن من السيطرة عمييا في 

 (.;،0268السياق المخصص ليا )أسميان عباس،
وىذه الدراسات تؤكد عمى نتيجة الفرض الحالي حيث أن وعي الفرد بأىمية وقيمة ما  

شئ ليس متاح لمجميع إال يقدمو لو اآلخرون أو المولى عز وجل من عطايا أو خدمات ىو 
لمن يمتمكون يقظة ذىنية تعينيم عمى الوعي المتفتح بذلك والقدرة عمى التوجو بالتعبير 
باالنفعاالت االيجابية كاإلمتنان والشكر لوعيو بأىمية ذلك في نجاحو في عبلقاتو باآلخرين 

اط إيجابي كبير ( نتائج الدراسة الحالية بوجود إرتب2017)Juhi.وتدعم نتائج دراسة جوىي 
بين اليقظة الذىنية واإلمتنان.ولذلك ترجح الباحثة أن تكون تمك العبلقة ىي سببًا مباشرًا في 
تقوية ميارات التوازن العاطفي لمفرد مثل المطف في التعامل من خبلل تقديم اإلمتنان سواء 

بنسبة ا ألفراد دخرون أو لممولى عز وجل ولذلك فإن اليقظة الذىنية من خبلل إسيامي
في إمتنان األفراد فإنيا قد تكون أمرًا حاسمًا لنجاحيم في حياتيم اإلجتماعية  ة ممحوظ

وىذا يتفق مع ماتوصمت إليو نتائج الدراسة الحالية من أن الطبلب اليقظون ذىنيًا .الشخصية
ات كانوا من ذوي الوعي المرن المتفتح الذي يقدر أىمية تقديم اإلمتنان لمن يقدمون ليم خدم

أو عطايا تسيم في تقدميم ومن ثم يكونوا عمى قدر عالي من التوافق الشخصي اإلجتماعي 
ألن من يقدرونيم باإلمتنان لخدماتيم حتمًا لن يمتنعوا مستقببًل عن تقديم المزيد ليم وبالتالي 
تكون عبلقاتيم سواء الروحانية أو اإلجتماعية في تقدم مستمر بما يقودىم إلى نجاحيم في 

 اتيم بشكل عام.حي
تسيم اليقظة الذىنية نتائج التحقق من صحة الفرض الثالث الذي ٌنص على "  

ناثاً  ذاتية المدركةإسيامًا دااًل في التنبؤ بالكفاءة ال   لطبلب الجامعة لدى عينة الدراسة ذكورًا وا 

قة بطريولمتحقق من صحة ىذا الفرض استخدمت الباحثة أسموب تحميل االنحدار المتدرج  "
 (: 60إضافة المتغيرات وحذفيا تدريجيًا وقد جاءت النتائج عمى النحو التالي كما في جدول )
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 (12جذول )

 (533)ٌ = زهُُحذذهُم االَذذاس انًرذسض نهرُثؤ تانكفاءج انزاذُح انًذسكح يٍ انُقظح ان

دسجح  يرىسظ انًشتؼاخ يجًىع انًشتؼاخ يصذس انرثاٍَ

 انذشَح

يسرىي  قًُح)ف(

 حانذالن

   1 54,13334 33,13133 االَذذاس

 41,4 24,34 233 33,252 13,25413 انثاقٍ

   233  31,33646 انكهٍ

يتضح من الجدول أنو يوجد تأثير دال إحصائيًا لمتغير اليقظة العقمية في تباين درجة  
( يوضح حساب حجم اإلسيام النسبي  67(.وجدول )  26,2اإلمتنان وذلك عند مستوى )

  ر اليقظة العقميةلمتغي
 (13جذول )

فٍ انرُثؤ تانكفاءج انزاذُح انًذسكح نذي أفشاد انؼُُح ركىساً وإَاشاً )ٌ =  زهُُحإسهاو يرغُش انُقظح ان

533) 

يصذس 

 اإلَذذاس

يؼايم 

 (Bاإلَذذاس)

انخطأ 

 انًؼُاسٌ

يؼايم 

 تُرا

 

36,4 

يسرىي  )خ(

 انذالنح

 يؼايم انرثاٍَ

 )َسثح اإلسهاو(

  41,4 33,14 32,1 63,13 انصاتد

انُقظح  614,4

 انؼقهُح

33,4 33,4 16,13 41,4 

يتضح من الجدول السابق أن حجم اإلسيام النسبي لمتغير اليقظة العقمية في التنبؤ  
( وىى نسبة إسيام دالة إحصائيًا عند مستوى %96قد بمغ ) بمتغير الكفاءة الذاتية المدركة

العقمية تساعد الطبلب عمى إدراكيم لذواتيم بصورة  ( ،وىذا يشير إلى أن اليقظة26,2)
 إيجابية .وبناء عمى ذلك يمكن صياغة معادلة التنبؤ الخاصة بالمتغيرين كما يمي :

 اليقظة العقمية × 2,;:+ ;6,;9الكفاءة الذاتية المدركة = 
ة وتشير معادلة التنبؤ السابقة إلى أن اليقظة الذىنية تسيم في رفع الكفاءة الذاتي 

مكانات التي يدركيا طبلب الجامعة حول أنفسيم  فيكونون أكثر وعيًا بما لدييم من قدرات وا 
جتماعية بما يؤىميم إلثبات جداراتيم في جوانب حياتيم  جتماعية وا  نفعالية وا  شخصية وا 

،وتفسر الباحثة ذلك بأن ماتشممو اليقظة الذىنية من تأثير في عمميات اإلنتباه المختمفة 
النفتاح الفكري يجعل لدى الفرد تأثيرًا ممحوظًا في جوانب شخصيتو المختمفة بحيث والوعي وا

فترتفع قناعاتو الشخصية بممكاتو ومقومات شخصيتو  بوعيو النشط المستمرتتأثر إدراكاتو 
التي تقوده لبذل المزيد من الجيد لتدعيم تمك الجوانب والمحافظة عمى كفاءتيا .ولعل ذلك 
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( والمتين تشيران ;026(و عمي محمد )Bernay,2014دراستي برناي )مايتفق مع نتائج 
 .اتية المدركةلوجود ارتباط موجب بين اليقظة الذىنية والكفاءة الذ

وكون اليقظة الذىنية عامبًل نشطًا ومحفزًا لمعمميات المعرفية وتفتح الذىن لدى  
و في جوانب شخصيتو لمواصمة تقدم طموحوالطالب فإنيا تعزز من فرص سعيو نحو تحقيق 

المختمفة ،وىذا بالتبعية يؤثر في كفاءة الطالب الذاتية ألنيا تجعمو مثابرًا ولديو إصرار لتحقيق 
ومواصمة تقدمو مما يعزز وعيو بما لديو من إمكانات وقدرات يوظفيا  أىدافو وتطمعاتو

إحصائيًا بين ( بوجود عبلقة موجبة دالة 0260وىذا ما تؤكده دراسة قصي صالح ) يالتحقيق
أبعاد الكفاءة الذاتية المدركة والطموح .وىذا ما قد يبرر التأثير المباشر لميقظة الذىنية في 

 إدراك الطالب لكفاءتو الذاتية بشكل مرتفع.

تشكل متغيرات الدراسة نتائج التحقق من صحة الفرض الرابع الذي ٌنص على "  
تغيرات الدراسة؛ اليقظة الذىنية ،اإلمتنان ،الكفاءة نموذجًا بنائيًا يفسر العبلقات السببية بين م

وإلختبار صحة ىذا الفرض استخدمت  ."  الذاتية المدركة لدى عينة الدراسة من النوعين
وذلك لمتحقق من النموذج AMOSالباحثة أسموب تحميل المسار باستخدام برنامج أموس 

تائج مؤشرات حسن المطابقة ( ن  67ات بين المتغيرات .ويوضح جدول ) قالبنائي لمعبل
 لمنموذج المقترح 

 ( 14جذول )  

 يؤششاخ دسٍ انًطاتقح نهًُىرض انًقرشح نؼُُح انذساسح

X انًؤششاخ
2
/df GFI AGFI RMSEA CFI NFI RFI TLI IFI 

 1 81,9 80,9 88,9 03,9 9,9 09,9 09,9 09,9 انقًُح

حصل عمى مؤشرات حسن ( أن نموذج تحميل المسار المقترح قد  67يشير جدول )  
مطابقة في مدى مقبول وىو مايدل عمى مطابقة النموذج لمبيانات محل اإلختبار بطريقة جيدة 
وذلك لتحقق جميع شروط حسن المطابقة؛حيث كانت نسبة مربع كا عمى درجة الحرية 

(X2/df غير دالة إحصائيًا.وأوضحت نتائج ) تحميل مسار العبلقات بين المتغيرات أن قيم
(GFI ، RFI، TLI، AGFI، NFI، IFI إلى 2( جاءت جميعيا في المستوى المقبول )من
 ( 68(.والجدول )RMSEA ()2,2(.وبمغت قيمة جذر متوسط مربعات خطأ اإلقتراب )6

 .يوضح التأثيرات المباشرة والغير مباشرة لمعبلقات بين المتغيرات موضع الدراسة
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 (15جذول )

 (533انًساس وانخطأ انًؼُاسٌ نهًُىرض انًقرشح )ٌ =  وقًُح )ف( نرشثؼاخانرأشُشاخ 

ُح
قه

نؼ
 ا
ظح

ُق
ان

 

 

 اإليرُاٌ

 

 انكفاءج انزاذُح انًذسكح

انخطأ 

 انًؼُاسٌ

 قًُح)ف(

 نرشثؼاخ

 انًساس

 يؼايم

 اإلسذثاط

 انثسُظ

انرأشُش 

 انًثاشش

انرأشُش 

غُش 

 انًثاشش

انخطأ 

 انًؼُاسٌ

 قًُح)ف(

 نرشثؼاخ

 انًساس

 يؼايم

 اإلسذثاط

 ظانثسُ

انرأشُش 

 انًثاشش

انرأشُش 

غُش 

 انًثاشش

33,4 314,5
* 

363,4
* 

54,4 34,4 33,4 63,4
* 

663,4
* 

51,4 35,4 

( إلى تحقق صدق الفرض الرابع ومطابقة النموذج 68توضح نتائج تحميل جدول )   
المقترح لمصفوفة اإلرتباط البسيط بشكل تام ؛حيث اتضح وجود تأثير سببي مباشر موجب 

ال إحصائيًا لميقظة العقمية )المتغير المستقل( عمى كبل من اإلمتنان والكفاءة الذاتية المسار د
 المدركة )المتغيرات التابعة( كما أن معامل التحديد لممعادلة البنائية جاءت كالتالي : 

الكفاءة الذاتية المدركة ، والخطأ  ×86,2اإلمتنان +  ×87,2=  ذىنيةاليقظة ال 
(،وىذا يشير إلى أن المتغير 987,2حيث حممت المسار ذو القيمة )( 2,;:)المعياري لمتباين 

( من التباين في درجات المتغيرات التابعة وىي نسبة كبيرة إلى %7,98المستقل يفسر نحو )
 التخطيطي لمعبلقات بين متغيرات الدراسة الحالية.( المسار  6حد ما .ويوضح شكل ) 

قترح للعالقات بٌن الٌقظة العقلٌة واإلمتنان ( نموذج تحلٌل المسار الم  1شكل )
 والكفاءة الذاتٌة المدركة لدى عٌنة الدراسة                                                   

                                                               
                     54,0 

 
                                                                                                                              

65                  0                            
 

                     51,0 

                                                                 
                                                                  

( أنو يوجد تأثير سببي موجب   6( والشكل ) 68يتضح من كبل من جدول )    
( الدالة عند مستوى ) 87,2مباشر لميقظة العقمية عمى اإلمتنان تعكسو قيمة معامل المسار )

( من 26,2( دال عند مستوى) 72,2( ، كما يوجد تأثير موجب غير مباشر قيمتو )26,2
ويفسر ذلك بأنو كمما زادت درجة اليقظة العقمية عند الفرد ؛كمما زادت قدرتو خبلل اإلمتنان 
 .عمى اإلمتنان 

الٌقظة 

 العقلٌة

 اإلمتنان

الكفاءة الذاتٌة 

 المدركة
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يتضح أيضًا من جدول )   ( وشكل )  ( وجود تأثير سببي موجب مباشر لميقظة  كما 
( الدالة عند مستوى ) 86,2مسار )العقمية في الكفاءة الذاتية المدركة تعكسو قيمة معامل ال

( من 26,2( دال عند مستوى) 78,2( ، كما يوجد تأثير موجب غير مباشر قيمتو )26,2
خبلل الكفاءة الذاتية المدركة ويفسر ذلك بأنو كمما زادت درجة اليقظة العقمية عند الفرد ؛كمما 

 زادت كفاءتو الذاتية المدركة.
أكد أن النموذج يتفق مع ما أسفرت عنو نتائج ومن خبلل نتائج الفرض الرابع يت 

الفرضين الثاني والثالث كما أضافت تمك النتائج إيضاحًا لمتأثيرات غير المباشرة بين متغيرات 
الدراسة.وتفسر الباحثة نتائج الفرض الرابع بأن اليقظة الذىنية بوصفيا ميارة تمكن صاحبيا 

دراكو لذ اتو بل ويعزز ما لديو من مشاعر إيجابية فيو من وعي متميز يرقى بتفكير الفرد وا 
يؤثر بشكل ما عمى إدراك ومشاعر الفرد فيحفزه لبذل الجيد العقمي واإلنفعالي بطريقة إيجابية 
فيرتفع لديو إدراكو لكفاءتو الذاتية وتحفز من التعبير عن الشعور باإلمتنان لديو بشكل 

تطابق النموذج البنائي المقترح لمعبلقات وبذلك يتحقق اليدف العام لمبحث،كما يتأكد واضح.
السببية المباشرة والغير مباشرة بين اليقظة الذىنية وبين كبل من اإلمتنان والكفاءة الذاتية 
المدركة مع معامبلت اإلرتباط البسيط بين اليقظة الذىنية وكبل من اإلمتنان والكفاءة الذاتية 

 الثالث.المدركة كما أوضحتو نتائج الفرضين الثاني و 

 توصيا  الدراصة:

 اآلتي:في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة الحالية من نتائج توصي الباحثة ب 
تصميم برامج تدريبية تيدف إلى تنمية متغيرات اليقظة العقمية واإلمتنان والكفاءة الذاتية  -6

ونجاحيم في  ليا إنعكاسات جوىرية عمى شخصية األفراد رات إيجابيةيلكونيا متغ
 ودراساتيم.أعماليم 

إىتمام مراكز اإلرشاد النفسي بإعداد دورات متخصصة لصقل ميارات الطبلب الجامعيين  -0
عمى وجو الخصوص ألنيم في أمس الحاجة إلى صقل ميارات اليقظة العقمية لدييم 

 .لكونيا منبئًا فعااًل في متغيرات االمتنان والكفاءةالذاتية المدركة 
امعات عمى توظيف الميارات المرتبطة بدعم تمك تدريب أعضاء ىيئات التدريس بالج -7

 المتغيرات من خبلل الجوانب األكاديمية كأنشطة ممحقة بالمقررات الدراسية .
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 حبوث مكرتحة:

في تنمية جدارة الذات لدى طبلب  ذىنيةفعالية برنامج تدريبي قائم عمى ميارات اليقظة ال -6
 الجامعة.

 ة لدى عينة من الطبلب المتفوقين بالجامعة.أثر اإلمتنان عمى جودة الحياة األكاديمي -0
عبلقة الكفاءة الذاتية المدركة بالتنظيم اإلنفعالي لدى عينة من الطالبات الموىوبات  -3

 ". بالجامعة "دراسة سيكومترية كمينيكية
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 املزاجع

 أواًل : املزاجع العزبية:

اق في تنمية لسيالقائمة عمى مدخل ا REACT(.أثر استراتيجية 8102آيات حسن صالح )
والفيم العميق والكفاءة الذاتية األكاديمية في مادة األحياء لطالب المرحمة الثانوية انتقال أثر التعمم 

 .66-0( ،6)80،الجمعية المصرية لمتربية العممية ، مجمة التربية العممية.
مجمة (. اليقظة الذىنية لدى طمبة الجامعة . 8102أحالم عبداهلل و عبداألمير عبود )

 .266-262(،8)812،األستاذ
الكفاية الذاتية المدركة وعبلقتيا باليقظة الذىنية والوظائف (. 8108أحالم ميدي عبداهلل )
 رسالة دكتوراه ، كمية التربية ،جامعة بغداد. المعرفية لدى طمبة الجامعة ،

معممات  الخصائص السيكومترية لمقياس اإلمتنان عمى عينة من(. 8106أريج حمد الفريج )
 ، رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة أم القرى.التعميم العام بمكة المكرمة

(.فعالية اإلرشاد بالتدخالت اإليجابية المعتمد عمى القوى الشخصية 8106أسماء فتحي لطفي )
 مجمة كمية التربية جامعةفي خفض التنمر اإللكتروني لدى الطالبات المتنمرات بالمرحمة اإلعدادية .

 .66-82، (6)86،إسكندرية
(. اإلمتنان وجودة النوم كمنبئ بالحيوية الذاتية لدى طالب كمية 8181أسماء فتحي لطفي )
كمية التربية بمجمة البحث في التربية وعمم النفس .كمينيكية  –سيكومترية التربية جامعة المنيا .دراسة 

 .206-822،( 0)22، جامعة المنيا
اليقظة العقمية وعبلقتيا بأساليب التعمم لدى طمبة المرحمة . (8102أسميان عباس يونس )

 . رسالة ماجستير ،كمية التربية ، جامعة واسط .اإلعدادية
، ترجمة:محمود عوض اهلل سالم وآخرون،عمان،دار نظريات النمو(. 8112ميممر ) ـباتريشيا ى

 الفكر ناشرون موزعون.
الكفاءة الذاتية المدركة لدى عينة من طمبة مستوى النمو األخبلقي و (. 8112تيسير الصقر)

 رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة اليرموك،األردن..جامعة اليرموك في ضوء بعض المتغيرات 
الذكاءات المتعددة و الكفاءة الذاتية لدى الطمبة ( . 8112جعفر وصيف عبدالحفيظ )

رسالة .الجنس ومكان اإلقامةالموىوبين في مدرسة اليوبيل وعبلقتيا بالمرحمة التعميمية و 
 ،جامعة البمقاء التطبيقية ،األردن.ماجستير
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ليقظة الذىنية عمى األداء الريادي ألعضاء الييئات (.ا8102دجمة جاسم محمد الذبحاوي )
 العراق. ،رسالة ماجستير ،جامعة الكوفة . التدريسية في معيدي النجف والكوفة

مجمة التربية العربية لدول الخميج  لصحة النفسية ،(.اليقظة العقمية وا8108رياض العاسمي )
 (.01،)العربي

(. الميارات االجتماعية وعالقتيا بالكفاءة الذاتية المدركة والتحصيل 8102رامي اليوسف )
الدراسي العام لدى عينة من طمبة المرحمة المتوسطة في منطقة حائل بالمممكة العربية السعودية في 

 .262-283(،0)80، مجمة الجامعة االسبلمية لمدراسات التربوية والنفسية ضوء عددمن المتغيرات ،
برنامج إرشادي تكاممي بإستخدام إرادة الحياة وأثره عمى (.8106سارة حسام الدين مصطفى )

رسالة دكتوراه ،كمية التربية . و واإلمتنان واإلستمتاع بالحياة لدى عينة من الشباب الجامعيفالع
 ،جامعة عين شمس.

(. النموذج البنائي لمعالقات السببية بين التمعن والتنظيم االنفعالي 8106سحر فاروق عالم )
،رابطة االخصائيين النفسيين المصرية)رانم(،  مجمة دراسات نفسيةوالتراحم بالذات لدى طالب الجامعة،

86(0)  ،22-022. 
فق لدى طمبة كمية التربية الكفاءة الذاتية وعبلقتيا باإلنجاز والتوا(. 8116سالمة المحسن )

 . رسالة ماجستير غير منشورة،جامعة اليرموك.في جامعة اليرموك
(. المناعة النفسية وعالقتيا بالكفاءة الذاتية المدركة لدى 8102سميمان بن ابراىيم الشاوي )

معة جابمجمة كمية التربية طالب كمية العموم االجتماعية بجامعة االمام محمد بن سعود اإلسالمية،
 .666-682،   (0)62، طنطا

(.التنبؤ بالتفكير األخالقي من اليقظة العقمية والطمأنينة النفسية لدى 8102عفاف سعيد فرج )
 .826-022، (8) 032، مجمة كمية التربية جامعة األزىرطالبات كمية الدراسات اإلنسانية بالدقيمية، 

ادة النفسية لدى طمبة جامعة الممك خالد (. اليقظة العقمية وعالقتيا بالسع8103عمي الوليدي )
 .62-82،60،مجمة جامعة الممك خالد لمعموم التربوية ،

(. اليقظة العقمية وعالقتيا بالكفاءة الذاتية لدى عينة من طالب كمية 8102عمي محمد الشموي )
ربية جامعة عين مجمة البحث العممي في التربية ،كمية البنات لآلداب والعموم والتالتربية بالدوادمي ، 

 .86-2( ،0)02،شمس
(.فاعمية التدريب عمى اليقظة العقمية في 8102فتحي عبدالرحمن الضبع ،أحمد عمي طمب )

 .32-01(،26،) مجمة اإلرشاد النفسيخفض أعراض اإلكتئاب النفسي لدى عينة من طالب الجامعة.
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ىنية لدى طمبة جامعة (. الذكاء اإلنفعالي وعالقتو باليقظة الذ8102الربيع )خميل فيصل 
 .23-32 ، (0)02، جامعة اليرموكبالمجمة األردنية في العموم التربوية اليرموك، 
 

.الطبعة  مفيوم الذات بين النظرية والتطبيق(. 8116قحطان أحمد الظاىر)
 األولى،عمان،األردن :دار وائل لمنشر والتوزيع.

بلقتيا بمستوى الطموح والتحصيل الكفاءة الذاتية المدركة وع(. 8108قصي صالح توفيق )
 رسالة ماجستير ،كمية العموم التربوية النفسية ،جامعة عمان ،األردن. .الدراسي لدى الطمبة

مجمة (.اليقظة الذىنية وعالقتيا إلتخاذ القرار لدى طالبات الجامعة ،8102لطيف غازي مكي )
 .088-22،  886،العراق،كمية التربية جامعة بغداد 

(. التكيف األكاديمي وعالقتو بالكفاءة الذاتية العامة لدى طمبة كمية 8101الد )محمد بني خ
نابمس،فمسطين.  نسانية(،مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث)العموم اإل العموم التربوية في جامعة آل بيت ،

86 (8،)606-628. 
الكفاءة الذاتية (.فاعمية برنامج تدريبي قائم عمى عادات العقل في تنمية 8102محمد عبدالرازق )

 .263-632،(22)2،مجمة كمية التربية جامعة عين شمس لمطالب بقسم التربية الخاصة ،
 لدى أعراض الفصام بعض خفض فى العقمية اليقظة مدخل فعالية. ( 8103الفقيري) فؤاد معتز

 .226-261(، 0)002، ببورسعيد التربية كمية مجمة. الشباب
ار النفسي وعبلقتو باليقظة الذىنية لدى طمبة المرحمة االستقر (. 8108مروة شييد صادق )

 ، جامعة ديالي، كمية التربية األساسية ،رسالة ماجستير. اإلعدادية
(.التحيز المعرفي،واإلمتنان كمنبئ بالصمود األكاديمي لدى عينة من 8102منال محمود محمد )

 .312-662(،8)02،مجمة التربيةجامعة األزىرطالب المرحمة الثانوية ،
(.أثر أبعاد اليقظة الذىنية في اإلبداع التنظيمي :دراسة 8106نادية عبدالخالق رمضان بكر )

 (.8)3،،كمية التجارة،جامعة قناة السويس المجمة العممية لمدراسات التجارية والبيئية ميدانية ،
ر لدى طمبة (.عالقة الفاعمية الذاتية المدركة باإلكتئاب والتوت8111نزيو حمدي ونسيمة داود )

 .020-002(،0)83،مجمة دراسات العموم التربوية كمية العموم التربوية في الجامعة األردنية ،
قمق المستقبل وعبلقتو بكل من فعالية الذات ومستوى (. 8100نيفين عبدالرحمن المصري )

 جامعة األزىر ،القاىرة. ،رسالة ماجستير .لدى عينة من طمبة جامعة األزىرالطموح 
(.اإلسيام النسبي لمتسامح واإلمتنان في التنبؤ بالسعادة لدى طالب 8106سعيد حسن ) ىاني

 .026-062(،8)86، مجمة الدراسات النفسيةالجامعة :دراسة في عمم النفس اإليجابي .



 .............  ......................... النموذج البنائي للعالقات السببية بين اليقظة الذهنية واإلمتنان والكفاءة الذاتية

- 6::: - 

(. أنماط التعمق الوجداني كمنبئ بكل من الشعور بالوحدة النفسية 8103ىبة محمود محمد )
،رابطة اإلخصائيين النفسيين المصرية مجمة دراسات عربيةين من الجنسين ، واإلمتنان لدى المراىق

،06(0) ،033-882. 
(.اليقظة الذىنية لدى الباحثين واإلفادة منيا في تطوير البحث 8102ىنية جاد عبدالغالي)

 .223-631،( 6)22،  مجمة كمية التربية جامعة أسيوطالتربوي بكميات التربية ، 
 األجهبية : ثانيًا : املزاجع
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