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 مشتخلص البحح:

لدددط طددب  األكدداديمي  التعددرف ىمدد  العبيددة بددين اليلظددة العلميددة والنيددوضإلدد   ىدددف الب ددث
لددط طدب  األكداديمي  مستوط كل من اليلظة العلمية ومستوط النيوضالتعرف ىم  الجامعة، 

لدددط طددب  األكدداديمي  الجامعددة، التعددرف ىمدد  اليددروم  ددي كددل مددن اليلظددة العلميددة والنيددوض
أدبدي(، واليريدة الدراسدية  –أنثي( والتخصدص )ىممدي  –الجامعة  ي ضوء متغيرات النوع )ذكر 

رابعدددة(، والتعدددرف ىمددد  مددددط إسددديام اليلظدددة العلميدددة  دددي التنبددد   –ثالثدددة  -ثانيدددة  –)أولددد  
( طالبددا  947تكونددت ىيندة الب ددث األساسدية مددن )لددط طددب  الجامعدة، و األكدداديمي  بدالنيوض

وطالبدددة مدددن طدددب  كميدددة التربيدددة جامعدددة بندددي سدددويف، واسدددتخدام الب دددث المدددني  الوصددديي 
النيددددوض  –ما )اليلظددددة العلميددددة اإلرتبدددداطي، لدراسددددة العبيددددة بددددين متغيددددر  الب ددددث ببعضددددي

 –التخصدص  –األكاديمي(، ودراسة ىبية كل متغير  دي ضدوء المتغيدرات الديموجرا يدة )الندوع 
اليريدددة الدراسدددية(، واأدددتممت أدوات الب دددث ىمددد  مليددداس اليلظدددة العلميدددة )إىدددداد  البا دددث(، 

كددل مسددتوط  أنإلدد   )إىددداد  البا ددث(، وتوصددمت نتددا   الب ددثاألكدداديمي  ومليدداس النيددوض
مرتيع لدط ىيندة الب دث، ىددم وجدود  دروم دالدة إ صدا يا  األكاديمي  اليلظة العلمية والنيوض

تعددز  لمتغيددر النددوع )ذكددور، إندداث(، األكدداديمي   ددي مسددتوط اليلظددة العلميددة ومسددتوط النيددوض
د ومتغير التخصص )ىممي، أدبي(، ومتغير اليريدة الدراسدية )أولد ، ثانيدة، ثالثدة، رابعدة(، وجدو 

أن اليلظددة العلميددة تسدديم ىبيددة إرتباطيددة موجيددة بددين اليلظددة العلميددة والنيددوض األكدداديمي، و 
،  يث أن اليلظة العلميدة تيسدر لدط ىينة الب ثاألكاديمي  بأكل متوسط  ي التنب  بالنيوض

 .%( من التباين ال اصل  ي النيوض األكاديمي58نسبة )

 النيوض األكاديمي، طب  الجامعة.الكممات الميتا ية  اليلظة العلمية، 
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Mindfulness and its relationship to the of Academic Buoyancy of 

university students 
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Faculty of education – Beni –Suef University 

 
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:

للد أيدت السنوات السابلة إىتماما  أكاديمي ا بأىمية و وا د اليلظة العلمية، وتطبيلاتيا 
 ي كا ة المجاالت النيسية والتربوية، بعد أن أدرجت  ي جميع الجوان  المختمية لم ياة 

البا ثين  ي ىمم النيس والتربية، والتي من خبليا يكتس   األكاديمية، و ازت ىم  إىتمام
نتباه مع المثيرات  الطال  سموكا  إيجابيا  متنزنا   ي بي تو األكاديمية،  يتعامل الطال  بوىي وا 
المختمية، مرايبا  تيكيره ومأاىره ل ظة بم ظة، واكتأاف الخبرات الجديدة التي تسيم  ي 

 تنظيم سموكو الذاتي.
مييوم اليلظة العلمية ىم  اللبول،  مما يعني أن اليرد يولي إىتماما  لتيكيره  ينطو  

ومأاىره دون ال كم ىمييا، ويأعر ىند ممارسة اليلظة العلمية  ي ل ظة معينة أن أ كاره 
تتوا م مع ما يستأعره  ي الويت ال اضر، بدال  من إىادة صياغة الماضي أو تخيل 

 المستلبل.
لمية  ي ت سين الر اىية النيسية لدط اليرد، كما أن إرتياع معدل وتساىد اليلظة الع

دىم الموايف المختمية التي تسيم  ي  ياة جيدة لدط اليرد،  كون إل   اليلظة العلمية ي د 
اليرد يلظا  ىلميا  يجعل من السيل اإلستمتاع بال ياة، من خبل اإلنخراط الكامل  ي األنأطة 

ساىده ىم  التعامل مع األ داث والموايف السمبية بإيجابية، كما ال ياتية المختمية، كما ت
تعمل ىم  ويايتو من الويوع  ي مخاوف المستلبل، أو ندم الماضي، كما أن اليلظة العلمية 
تساىد اليرد من خبل التدري  العلمي ىم  إبطاء األ كار السابلة، والتخمص من السمبية، 

 وتيد ة العلل والجسد.
الوىي وال رية من التكييف العلمي، كما تستخدم إل   لظة ي د  تدريجيا   ممارسة الي

والمأاىر  األ كار تعممو وذلك لمب ظة يتم المعر ة، الذ راء و  ما وىي لتنمية العلمية اليلظة
(، كذلك Hasker,2010اإليجابية، والتي ي تاج ليا اليرد لمواجية المأاىر السمبية. )

يساىد اليرد ىم  التصالح مع ذاتو، وخاصة ىندما يكون لديو توظيف اليلظة العلمية 
 (Grow, et al,2017ضغوطا .)

وتعتمد اليلظة العلمية ىم  ممارسة العلل والجسم معا ، لتسيم  ي ت ليم الص ة 
النيسية والبدنية ىم   د سواء،  التغيير النيسي األساسي الذ  ي دث أثناء اليلظة العلمية 

أل كار والمأاىر واأل اسيس  ي الم ظة ال الية، ومع مرور الويت يمكن ىو زيادة الوىي با
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أن تساىد ممارسة اليلظة العلمية ىم  أن يصبح اليرد ىم  بينة من المسا ة بين ما ال ظو 
من التجار  والرد ىمييا ىن طريم السماح لذلك بإبطاء ومرايبة ىمميات العلل، كما تسيم 

رد ىم  التمكن من إتخاذ يراراتو، كما تسيل لو التعامل مع اليلظة العلمية  ي مساىدة الي
اإلجياد النيسي وغيره من المأاىر الصعبة والمزمنة دون تيكير إذا واجو ىذه الموايف ل ظة 
بم ظة، كما تساىد اليرد ىم  أن يصبح واىيا  بمأاىره يبل أن تتصاىد وتت كم بو، من 

 موضوىية.أ كاره ومأاىره وىواطيو بإل   خبل النظر
الموايف الصعبة  كمتغير وايي  ي تعمل العلمية اليلظة أنإل   ويتكويتس وزمب وويأير 

 (Witkiewitz, et al,2012 ي البي ة الدراسية.)
 العلمية اليلظة أنإل   (Albrecht & Cohen,2012ويأير البريأت وكوىين )

تساىد اليرد  ي زيادة إدراك وايعو، و يم نيسو بصورة أوضح، وتعزيز توا لو النيسي من 
خبل إظيار اليرد لسماتو اإليجابية المتمثمة  ي الر مة والتسامح والتعاطف، كذلك تعزيز 

 ي الم سسة التربوية، وكذلك ت سين اإلجتماىي  توا لو اإلجتماىي، من خبل ت سين المناخ
 لديو.األكاديمي  اديمي، من خبل ر ع مستوط األداءتوا لو األك

أن لميلظة العلمية أثارىا اإليجابية، بإىتبارىا إل   (3128ويأير العاسمي والسعيد )
نيعاليا ، والتي تساىد اليرد ىم   سمة من سمات الأخصية المتزنة سموكيا  ومعر يا  وا 

ىادة تنظيميا إست ضار اإلنيعاالت واأل اسيس أثناء التركيز  ي المي  مات التي يلوم بيا، وا 
 تركيزىم  وليم، وكذلك ما وتجاىل أنيسيم ىم  لأل راد التركيز تتيح العلمية  اليلظة

وىيكمتيا بصورة تساىده ىم  التعامل معيا بكياءة وميارة، كما تساىده ىم  تمبية إ تياجاتو 
 ىم   ي إكمال مياميم األكاديمية، والتغم  ىم  اإلستمرارالمختمية  ي البي ة األكاديمية.

 ,Van Damاىتادوا ىمييا. ) التي الص ية وغير السمبية العادات مع والتعامل التسويف
Shepard, Forsyth ,2011) 

 الضاغطة، الموايف مع التعامل لدط األ راد ىند الذىنية المرونة من تر ع العلمية اليلظة كما أن

مكاندات مدن لددييم مدا إظيدارإلد   األ دراد وت يدز الجامدة.)الياأدم،  باأل كدار التليدد دون يددرات وا 
 ال يداة، بجدودة بالتماسدك، والأدعور اليدرد أدعور مدن ت سدن العلميدة اليلظدة أن كمدا، (3128

(، كمددا تسدديم Mace,2008وت سددن مسددتوط التركيدز.) الموايددف البي يددة، إدارة ىمد  وباللددرة
مثيدرات البي دة الخارجيدة،  يدث أنيدا تتديح لدو  إلنتلداء اليدرد الوىي لدط زيادة اليلظة العلمية  ي
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ر ية أوسع لمموايف المختمية، كما تزيد من  رصة تعممو لمخبرات الجديدة، مدن خدبل إكتسدابو 
كمدا تسديم اليلظدة العلميدة ، (Baer, et al,2006المرونة  ي تلبدل مدا ىدو جديدد  دي بي تدو. )
( لمواجيددة Bernay,2009ة، والت مدد  بالصددبر.) ددي ت ييددز العلددل، وخيددض الضددغوط المختميدد

 تعزيدز  وا دد ىديددة منيدا  العلميدة لميلظدة أن كمدات التدي توجدد  دي البي دة التعميميدة، الصدعوبا

 الضغوط، لمواجية الكييية ستجاباتاإل تعزيز خبل من الم يطة البي ة إدارة ىم  باللدرة الأعور

 واإل سداس الخبرات، ىم  نيتاحاإل  يسيل بم ظة ل ظة بالوىي ألن بالتماسك، الأعور وت سين

 .(weissbecker, et al,2002.)المعن  ستكأافا  و  ال ياة بمعن  الأعور وتعزيز بيا،
أ ادت العديد من دراسدات اليلظدة العلميدة ىدن إرتبداط يلظدة العلدل بالصد ة والر اىيدة النيسدية و 
 ,Brown & Ryan(، دراسدة بدراون وريدان ),2006et al Baer ,)دراسدة بداير وأخدرون ك

 ن(، دراسدة بداير وسدميث والدChadwick et al., 2008(، دراسدة تأدادويك وأخدرون )2003
(Baer, Smith, & Allen, 2004( ودراسدة والش وأخدرون ،)Walach, Buchheld, 

Buttenmuller, Kleinknecht, & Schmidt, 2006). 
اإليجابيدة لميلظدة العلميدة، ودورىدا اليعدال  دي تعدديل  اآلثدارإلد   وأأارت نتدا   بعدض الدراسدات

 وتطوير السموكيات المختمية لدط األ راد، ودورىا  دي تنميدة اإلبدداع التنظيمدي، وت سدين األداء
لمطب ، كذلك خيض الضغوط النيسية، وال د مدن اللمدم واإلكت دا ،  تناولدت دراسدة األكاديمي 

(  اىميددة اليلظددة العلميددة  ددي خيددض أىددراض اإلكت ددا  النيسددي لدددط 3124الضددبع وم مددود )
 دي  الذىنيدة اليلظدة أبعداد أثدر( مدن 3123ىيندة مدن طدب  الجامعدة، وتأكددت دراسدة ندور  )

يدددرة اليلظددة العلميددة  ددي إلدد   (:312دراسددة العكايأددي ) ، وتوصددمتالتنظيمددي اإلبددداع تنميددة
 التنب  بالصببة النيسية لدط طمبة الجامعة.

وجددود ىوامددل ويا يددة إلدد   (Pidgeon & Keye,2014)بيدددجون وكددي كمددا أأددارت دراسددة 
مرتبطددة بددالتنظيم الددذاتي لميددرد  ددي التعامددل مددع المأددكبت األكاديميددة بنجدداح، والمتمثمددة  ددي 

العلميددة التددي يتمتددع بيددا اليددرد،  اليلظددة العلميددة بوصددييا أليددة ويا يددة تسدديم  ددي زيددادة اليلظددة 
 (Keye & Pidgeon, 2013سمات الأخصية اإليجابية والص ة النيسدية، وأأدارت دراسدة )

أن اليلظددة العلميددة ليددا دورا  كبيددرا   ددي اللدددرة ىمدد  التكيددف مددع الضددغوط األكاديميددة، وتعددد إلدد  
 لر اىية الطال  الجامعي. م أرا  إيجابيا  

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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ونوىيددددة  يدددداتيم أخصددددية الطددددب   تدددد ثر ىمدددد  المو سسددددات التعميميددددة ومنيددددا الجامعددددات 
وتمع  دورا ر يسيا  ي ت ديدد  ، ياة الطب  ليا تأثير  ريد وىميم ىم ،  الجامعة وسموكياتيم

 دي إطدار ميداىيم ىم  الجامعة  تعتبر الدراسات التي أجريت، و الأعور العام لميرد من المجتمع
ىمد  إنجدازات الطدب   اتلتدزام والمأداركة والتواصدل كم أدر والرضدا واإل  والمواطندةنتماء مثل اإل 

ويدد أدددت ىدذه الدراسدات ىمد  النتدا   التعميميدة ، جتماىيدة والسدموكيةالتعميمية والنيسدية واإل
، ع الطدب ، والتسدر ، والنجاح واإلنجاز، ودوا داألكاديمي ىتمام بالتعميم، وسوء السموكمثل اإل

ويد اىتبرت السموكيات الخطدرة مثدل تعداطي المخددرات والسدموك الجنسدي والسدموكيات العدوانيدة 
 التعميم الجامعي. بالتزامن معالطب   والسموك الخاطئ كعوامل أخرط ت ثر ىم 

أ ددراد لمطددب  ىددي اللدددرة ىمدد  التكيددف مددع البي ددة و الجامعددة  نلدداط اللددوة التددي تمن يدداوأ ددد 
األكداديمي  النيدوض أنإلد   (Martin, & Marsh,2008أأدار مدارتن ومدارش )لمجتمع،  ا

بأنددو األكدداديمي  النيددوضمددارتن  يددرط الجددامعي،  ىنصددر ىددام  ددي التكيددف مددع ت ددديات التعمدديم
نددماج النداجح لممأداكل بعدد اليأدل  دي التعمديم مدن خدبل يدرة الطب  ىمد  اإل  يصفمصطمح 

 لتزام.الذاتية واإل  الكياءةىوامل مثل 
 األكاديميدة الجامعيدة من الطب  الت ديات واإلخيايات واإلجياد كجزء مدن ال يداةالعديد يواجو و 

أن أ دددد العناصدددر إلددد   (Martin, & Marsh,2008) أأدددار مدددارتن ومدددارش،  اليوميدددة
مدن خدبل وا وأأدار ، الر يسية  ي توا م الطدب  يتماأد  مدع الت دديات األكاديميدة ىدو تعزيزىدا

يددد تأددكل مددن الدراسددات المتعملددة بالمرونددة األكدداديمي  النيددوضأن إلدد   سددتعراض الدراسدداتإ
المتعملددة بددأد  األطيدددال المعرضددين لمخطددر نيسددديا ، ووصددف الطددب  ىمددد  الددرغم مددن تجربدددة 

 .ونج وا  ي التعميمكبت الصعوبات الخطيرة وال ادة والمزمنة تغمبوا ىم  المأ
بعدددد اإلخيايدددات كبت يددددرة الطالددد  ىمددد  التكامدددل النددداجح لممأدددف يصددداألكددداديمي   دددالنيوض

والصددعوبات األكاديميددة، والتددي يددتم ت سددينيا مددن خددبل ىوامددل مثددل الكيدداءة الذاتيددة وااللتددزام 
بأنددو يدددرة الطالدد  ىمدد  التغمدد  األكدداديمي  يتمثددل النيددوض وبعبددارة أخددرط،، وت سددين السدديطرة

بال يدداة التعميميددة اليوميددة )مثددل األداء الضددعيف،  بنجدداح ىمدد  الصددعوبات والت ددديات الخاصددة
، ط الواجبدات المنزليدة، والواجبدات المنزليدة الصدعبة(و والموىد النيا ي لمواجبدات المنزليدة، وضدغ

 ثدبث نتدا   تعميميدة ونيسدية ىدي متعدةاألكداديمي  النيدوض ىذه الميزات، يتويدعإل   باإلضا ة
 .ت بأكل ىام، وال ضور  ي الصف، وا ترام الذاالدراسة
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 والنيدوضالذاتيدة  الكياءةأثبتت الدراسات التجريبية التي أجريت لمت ليم  ي العبية بين كذلك 
( أثندداء الت ليددم بددين المتعممددين Fong,2014اكتأددف  وندد  )مباأددرة   وجددود صددمةاألكدداديمي 

ختب ددات بددين إذو  الدددخل المددنخيض وذو  األداء المددنخيض  ددي الصددف السددادس أن ىندداك 
كددارينغتون ، وتوصددل األكدداديمي بددالنيوضالذاتيددة تنبددأت  الكيدداءةالذاتيددة وأن  كيدداءتيمر مصدداد

(Carrington,2016أثندداء دراسددتو )   إثبددات إلدد   سددكان ال يدداة الثانيددة  ددي مينيسددوتا،ىمدد
 األكاديمي. النيوض الذاتية ىم  التأثير اإليجابي لمكياءة 
الت ليددم مددن تددأثير الكيدداءة الذاتيددة ىمدد  ( Aslam  & Ali,2017وتندداول اسددبم وىمددي )

لددط طدب  المددارس الثانويدة  دي باكسدتان، وأ ترضدت الدراسدة أن األكاديمي  مستوط النيوض
ىن الميام الصعبة ولكدن بددال مدن ذلدك مسداىدتيم  أن الكياءة الذاتية يد ال تبلي الطب  بعيدا  

إلد   ذاتيدة الطدب الكيداءة الد عدت  وخبل  االت اليأل،، ىم  ت ديد ومواجية الميام المعلدة
إلد   ، وتوصدمت نتدا   الدراسدةالسعي بجد أكبر بسب  االىتلاد الذ  ي منون بو بأدأن يددراتيم

الخبددرات المكتسددبة مددن اليأددل  ددي إىددادة أن الطددب  ذو  الكيدداءة الذاتيددة العاليددة يسددتخدمون 
النيددوض إلدد   يعددزط سددتراتيجيات ومضدداىية جيددودىم لت ليددم النجدداح الب ددم الددذ وضددع اإل
أن المعتلدددات  تو(  ددي دراسددMoradi, et al,2018ويددد أثبددت مددراد  و)خددرون )، األكدداديمي
أن الكيددداءة ، وىددذا يعنددي األكددداديميبددالنيوض  تمعدد  دورا  ىامددا   دددي زيددادة المتعممددين الذاتيددة

 األكاديمي.مباأرة بالنيوض  الذاتية ليا صمة

يددرة الطدب  ىمد  اإلسدتجابة لمت دديات اليوميدة  دي إل   بأكل ىاماألكاديمي  ويأير النيوض
ال ياة األكاديمية، نظر ا لملضايا اإلنتلالية التدي يتعدرض ليدا خدبل السدنوات األولد  مدن التعمديم 

ىمددد  العلبدددات الروتينيدددة البزمدددة لمنجددداح األكددداديمي، األكددداديمي  الجدددامعي،  يتغمددد  النيدددوض
 سدددتين الستكأددداف العبيدددات بدددين النيدددوض( إجدددراء دراCarolyn,2015 تنددداول كدددارولين )

لطددب  اليريددة األولدد  بإ دددط الكميددات التكنولوجيددة، األكدداديمي  والت ييددز واإلنجددازاألكدداديمي 
م أددر أ ضددل األكدداديمي  وتناولددت الدراسددة األولدد  ىمدد  وجددو الت ديددد، مددا إذا كددان النيددوض

كددان م أددر ا ضددعييا  ديمي األكددا أن النيددوضإلدد   لمنجدداح األكدداديمي،  وأأددار ت ميددل االن دددار
ددا لزنجدداز األكدداديمي ىددو الم أددر اليددام والو يددد ىمدد  اإلنجدداز بددين ، وأن النيددوض ولكنددو ميم 

كدان األكداديمي  أن الت صديلإلد   المتغيرات التي تم إستكأا يا، وأأارت نتدا   الدراسدة الثانيدة
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ددا ماألكدداديمي  أيددوط م أددر لمنجدداح األكدداديمي، ومددع ذلددك كددان النيددوض ددا ولكددن أيض   أددر ا ميم 
 بدرجة أيل.

يددرتبط األكدداديمي  أن النيددوضإلدد   (Alfonso & Yang,2019اليونسددو ويددان  )وأأددار 
سددتيد ت دراسددتو إستكأدداف أسددبا  يدددرة النيددوض ىمدد  التنبدد  األكدداديمي  بالنتددا   المثمدد ، وا 

األكدداديمي  بأبعدداد الت ييددزاألكدداديمي  اإليجددابي، مددن خددبل إرتبدداط النيددوضاألكدداديمي  بدداألداء
وجدود تدأثير غيدر إلد   واإلنجاز، لدط طب  المدرسة الثانويدة اليمبينيدة، وأأدارت نتدا   دراسدتو

إرتدبط بمسدتويات األكداديمي  ىم  اإلنجداز األكداديمي، وأن النيدوضاألكاديمي  مباأر لمنيوض
 أىم  من الت صيل األكاديمي.

( التعدرف Rabiel,2015) ربيدع دراسدةبالعوامدل النيسدية،  تناولدت األكداديمي  ويتأثر النيدوض
ىمدد  العبيددة بددين العوامددل النيسددية المسددتلرة )الددذكاء والأخصددية( وغيددر المسددتلرة )الكيدداءة 
الذاتيددددة األكاديميددددة، والمأدددداركة األكاديميددددة والميددددارات األكاديميددددة(  ددددي التنبدددد  بددددالنيوض 

األكداديمي  ن التنبد  بدالنيوضاألكاديمي،  وأأارت النتا   أنو  ي  الة العوامل المستلرة ، يمك
يجابيددا  ىددن طريددم االنلددب ،  ددي  ددين أن العوامددل النيسددية غيددر  سددمب ا ىددن طريددم العصددابية وا 
المسددتلرة والميددارات األكاديميددة والمأدداركة األكاديميددة يددد تتنبددأ بددالنيوض األكدداديمي، لددذلك ، 

المسدتلرة وغيدر المسدتلرة يتأثر ببعض العوامل النيسدية األكاديمي  يمكن اإلستنتاج أن النيوض
 .ويج  مراىاة كب العاممين من أجل تعزيز النيوض األكاديمي

 & Jahedizadeh, Ghonsoolyوتناولدددت دراسدددة جددداىيزاده ، غونسدددولي وغنيدددزاده )

Ghanizade,2019بالت صديل الدراسدي والمسدتوط األكداديمي  ( التعرف ىم  ىبية النيدوض
ىدددم وجددود  ددروم إلدد   األجنبيددة، وتوصددمت نتددا   الدراسددةالتعميمددي والنددوع لدددط طددب  المغددات 

تعددز  لمتغيددر النددوع، وجددود  ددروم دالددة إ صددا يا   ددي األكدداديمي  دالددة إ صددا يا   ددي النيددوض
 تعز  لمتغير المستوط التعميمي ولصالح المستوط األىم .األكاديمي  النيوض

 & Collie, Ginns, Martinويدد أأدارت بعدض الدراسدات مثدل دراسدات كدولي وأخدرون )

Papworth, 2017( مدارتن  ،)Martin, 2013)( ومدارتن وأخدرون ،Martin et al., 

( Fong 2014(، و وندد  )Carrington 2016) كددارينغتون( بإسددتراليا، ودراسددات 2013
(،  Putwain & Daly, 2012) بددوووين ودالدديبالواليددات المت دددة األمريكيددة، ودراسددات 

(  Symes, Putwain, & Remedios, 2015) سدددايميس، بدددوووين، وريميدددديوسو 
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 ددي مسدداىدة الطددب  ىمدد  األكدداديمي  أىميددة الدددور اإليجددابي واليعددال لمنيددوضإلدد   ببريطانيددا،
 Reisy et) ريسددي و)خددرون،  توصددمت دراسددة الخددوض  ددي العلبددات األكاديميددة المعتددادة

al,2014)   تجددداه التدددأثيرات لددددط الطدددب  يعدددزز منددداىتيم األكددداديمي  أن تعزيدددز النيدددوضإلددد
ينطددو  ىمدد  إمكانيددة األكدداديمي  النيددوض أن وىددذا يعنددي، السددمبية داخددل البي ددات األكاديميددة

لددددط الطدددب  األكددداديمي  النيدددوض  مدددن الميدددم تعزيدددز، لمطدددب األكددداديمي  النجددداح ت سدددين
 لتمكينيم من مواجية الم ن اليومية.

بدال  من التركيز ىم  خطدر الضدرر األكاديمي  وركزت الدراسات والب وث السابلة ىم  النيوض
النيسددي، ىمدد  يدددرة الطددب  ىمدد  التعامددل مددع الصددراىات اليوميددة والت ددديات التعميميددة مثددل 

ىددودة ، والتددي أرجعددت واللمددم الددذ  يواجيونددو اتختبددار نخيدداض درجددات درجدداتيم وضددغط اإلإ
سددة سددبب ا وجيي ددا لدراسددة درجددات جيدددة واألداء المناسدد   ددي المدر إلدد   الطددب  غيددر الناج ددة

أن اليلظددة العلميددة، بإىتبارىددا سددمة مددن سددمات الأخصددية وكددذلك ، األكدداديميالنيددوض  متغيددر
اإليجابيددة  ددي الموايددف اليوميددة لم يدداة األكاديميددة،  يددث تمعدد  دورا  ميمددا   ددي يدددرة الطالدد  

ضدددغوط الجدددامعي ىمددد  ت سدددين مسدددتوط النيدددوض األكددداديمي، وىدددامب  ويا يدددا   دددي مواجيدددة ال
لددط األكداديمي  دراسة اليلظدة العلميدة وىبيتيدا بدالنيوضإل   األكاديمية، ومن ظيرت ال اجة

 طب  الجامعة.
   مشهلة البحح:

 من خبل العرض السابم يمكن صياغة مأكمة الب ث  ي الس ال الر يس التالي  
 لدط طب  الجامعة؟األكاديمي  لعبية بين اليلظة العلمية والنيوضا ما

 ويتيرع منو األس مة اليرىية التالية 
 ؟الجامعة ما مستوط اليلظة العلمية لدط ىينة الب ث من طب  .2
 ؟طب  الجامعة لدط ىينة الب ث من األكاديمي  ما مستوط النيوض .3
متغيددرات  ددي ضددوء طددب  الجامعددة مددا اليددروم  ددي اليلظددة العلميددة لدددط ىينددة الب ددث مددن  .4

 ثالثدة -ثانيدة  – أدبي(، واليرية الدراسدية )أولد  –ي أنثي( والتخصص )ىمم –النوع )ذكر 
 ؟رابعة( –
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 متغيدرات  ي ضدوءطب  الجامعة لدط ىينة الب ث من األكاديمي  ما اليروم  ي النيوض .5
ثالثدة  –ثانيدة   –أدبدي(، واليريدة الدراسدية)أول   –أنثدي( والتخصدص)ىممي  –النوع )ذكر 

 ؟رابعة( -
طدب  لدط ىينة الب دث مدن األكاديمي  بين اليلظة العلمية والنيوض ما العبية اإلرتباطية .6

 الجامعة؟
طدب  لدط ىينة الب دث مدن األكاديمي  ما مدط إسيام اليلظة العلمية  ي التنب  بالنيوض .7

 ؟الجامعة
   أٍداف البحح:

 تتمثل أىداف الب ث  يما يمي  
 التعرف ىم  مستوط اليلظة العلمية لدط طب  الجامعة. .2
 لدط طب  الجامعة.األكاديمي  التعرف ىم  مستوط النيوض .3
التعرف ىم  اليروم  ي اليلظة العلمية لدط طب  الجامعة  ي ضوء متغيدرات الندوع )ذكدر  .4

 رابعة(. –ثالثة  -ثانية  –أدبي(، واليرية الدراسية )أول   –أنثي( والتخصص )ىممي  –
لدط طب  الجامعدة  دي ضدوء متغيدرات الندوع األكاديمي  التعرف ىم  اليروم  ي النيوض .5

 -ثالثددة  –ثانيددة   –أدبددي(، واليريددة الدراسددية)أول   –أنثددي( والتخصددص)ىممي  –)ذكددر 
 رابعة(.

لددددط طدددب  األكددداديمي  التعدددرف ىمددد  العبيدددة اإلرتباطيدددة بدددين اليلظدددة العلميدددة والنيدددوض .6
 الجامعة.

لدددط طددب  األكدداديمي  نيوضالتعددرف ىمدد  مدددط إسدديام اليلظددة العلميددة  ددي التنبدد  بددال .7
 الجامعة.
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 أٍنية البحح:

 تتمثل أىمية الب ث  يما يمي   
 األٍنية اليظرية:

اليلظدة العلميدة  بدين العبيدة تتنداول الندادرة التدي عتبر الب ث ال الي من الب دوث الم ميدةي -2
أ دد  بوصدييا العبيدة، ىدذه لطبيعة نظر   يم تلديم  ي تسيم والنيوض األكاديمي، والتي

 الددىم غيدا  مدع وبخاصدة كثيدرا   دي ىدذا المجدال،  تضديف يدد التدي الممكندة اإلسديامات
 تناوليا. أىميةإل   البا ثون وجو التي العبية تناول ىذه  ي والتجريبي النظر 

 اليلظدة العلميدة، تعريييم بمييوم  يث ىذا الب ث طب  الجامعة من يييد أن الممكن من -3
 ال ياتيدة الموايدف مدع  دي التكيدف يسداىدىم األكداديمي، ممداذلدك بدالنيوض  وىبيدة

 المختمية.
 الخطدط  دي النظدر إىدادة  دي الجدامعي ميالتعمد ىمد ىدذا الب دث اللدا مين  سداىدي أن مكدني -4

 ىمد  متسداىدىوميدارات  اتيجياسدترات اسدتخدام مدن الطمبدة نيلتمكد ة،يدالجامع والمسدايات

 لدييم. النيوض األكاديمي، وت سين اليلظة العلمية

 األٍنية التطبيكية:

يتديح لطدب    يدث التربدو  المجدال  دي التطبيليدة النا يدة مدن أىميدة ىذا الب دث ذات عدي -2
لددط  المتنايضدة المعدارف تمدك  دي بين متغيرات الب دث ودورىدا العبية نوع الجامعة معر ة

 .وتعميميم المناسبة لتوجيييم الطرم معر و  ي تسيم ثم ومن الطب ،
 الجنسين  بين اليروم معر ة  ي تسيم نتا   من ىذا الب ث  يما يسير ىنو أىمية تبرز -3

 معمومدات يلددم  يدث أبعداد اليلظدة العلميدة والنيدوض األكداديمي   دي  )اإلنداث –الدذكور(
 اإلىتمدامإلد   مدن الجنسدين الطدب  توجيو  ي يسيم مما اليروم  ىذه طبيعة ىن نظرية
ستثمار الجوان  بيذه ثارة طاياتيم وا   المختمية. يدراتيم وتوظيف دوا عيم وا 

اليلظددة العلميددة والمليدداس النيددوض األكدداديمي، ذات خصددا ص سدديكومترية  مليدداسبندداء  -4
 جيدة يمكن اإلستيادة منيما  ي يياس تمك المتغيرات  ي دراسات أخرط.

 مياىيم الب ث 
 الددددة مددددن الددددوىي النيسددددي ال اضددددر، المتسددددمة (  Mindfulness) اليكظــــة العكليــــة -2

بالمب ظددددة التيصدددديمية لممنبيددددات الداخميددددة والخارجيددددة ىنددددد ظيورىددددا، والمعتمدددددة ىمدددد  
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  التدددي تعدددزز ىدددذا الدددوىي،  وطريلدددة معالجدددة المعمومدددات وسدددمات الأخصدددية الممارسدددات
ظ والمنأددأة مددن خددبل اإلنتبدداه اللصددد  ال اضددر  ددي الم ظددة، لتسدداىد اليددرد ىمدد   ال يددا

وتعدرف  ىم  ممارسة ىدم ال كم بوىي ىالي أل كاره أو ىواطيو أو تجاربدو ل ظدة بم ظدة.
 إجرا يا  بالدرجة التي ي صل ىمييا الطال  ىم  ملياس اليلظة العلمية.

بنيددة تكيييددة مرتبطددة بالسددموكيات  :(Academic Buoyancy) األنــاد    اليَــو  -3
اإلسدتجابة لمت دديات  دي البي دة األكاديميدة، بالتدأيمم اإليجابية، تتمثل  ي يدرة الطال  ىم  

بياىميددة ىنددد مواجيددة النكسددات الأددا عة التددي تددتم مواجيتيددا بأددكل منددتظم، والتعامددل مددع 
النضدداالت اليوميددة والت ددديات التعميميددة والعلبددات األكاديميددة التددي تواجيددو  ددي المعددامبت 

جة التي ي صل ىمييا الطالد  ىمد  مليداس ويعرف إجرا يا  بالدر  اليومية لم ياة األكاديمية.
 النيوض األكاديمي.

  اإلطار اليظري ملفاٍيه البحح
يدددتم ىدددرض اإلطدددار النظدددر  لميددداىيم الب دددث  دددي م دددورين،  يتنددداول الم دددور األول   

اليلظة العلمية، من  يث مييوميا، وأبعادىا وبعض الدراسات والب وث السدابلة المرتبطدة بيدا، 
ويتندداول الم ددور الثدداني النيددوض األكدداديمي، مددن  يددث مييومددو وأبعدداده، والتمييددز بينددو وبددين 

 معيا، وبعض الدراسات والب وث السابلة المرتبطة بو.المتغيرات المتأابية 
 احملور األول: اليكظة العكلية:

 أواًل: مفَوو اليكظة العكلية:

ىمد  تمييدز ال داالت  بأنيدا يددرة اليدرد( Fonagy, et al,2002)  ونداجي وأخدرون يعر يدا
ال سدي  الدوىي بأنيدا  الدة (Langer,2002النجدر )ا ، ويعر دوالعلمية الكاممدة  دي اآلخدرين

 التمييدز  النأداط مدن ىمميدة وىدي الجديدد ىمد  اإلنيتداح  دي تتمثدل  دي العلدل، والتدي  المرندة 

 التدي بأنيدا ال الدة ( Brown & Ryan, 2003بدراون وريدان )الجديدد، ويعر يدا  إلبتكدار

 والدوىي المعدزز اإلىتمدام ىدو ال اضدر، الويدت  دي بالدذ  ي ددث وواىيدا   منتبيدا   اليرد  ييا يكون

بأنيدا الجدودة  (Grossman,2008غروسدمان ) ال دالي، ويعر يدا الوايع أو الجارية لمتجربة
التي يمتمكيا ىلل اليرد، ليكون مدركا  وواىيا  ومتوخيا  ال ذر من أئ ما ومنتبيا  لخطدره، ويعدر 

( بأنيا المرايبدة المسدتمرة لمخبدرات، Cardaciotto, et al,2008وأخرون )  يا كارداكياتو
كيز ىم  خبرات ال اضر أكثدر مدن اإلنأدغال بخبدرات الماضدي أو أ دداث المسدتلبل، وتلبدل والتر 
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الخبرات والتسامح معيا، ومواجية األ داث ال الية بدون إصدار أ كام تليمية ىمييدا، ويعر يدا 
( بأنيددا ال الددة التددي يكددون  ييددا اليددرد ذو  تركيددز ىددالي  ددي الم ظددة الراىنددة، 3123نددور  )

، دون التليدددد بدددرد اليعدددل العددداطيي تجددداه المويدددف، ويعر يدددا الب يدددر  وأخدددرون واإلىتدددراف بيدددا
واإلسددتعداد والددوىي  واإلنيتدداح الددذاتي لزنتبدداه  ددي الم ظددة ال اليددة، التنظدديم ( بأنيددا 3125)

بأنيدا ( Bernay& Ross,2014وروس ) برندا  بالم ظات  ي التجدار  ال اليدة، ويعر يدا
 الة ىلمية نأطة يركز اليرد من خبليا ىم  اإلىتمام بموضوع ما، وتوجيو ىدذا اإلىتمدام مدن 
كتسددا  اتجاىددات ن ددو  يتددو  خددبل تيكيددره ووىيددو العميددم،  تدد  يصددبح يددادرا  ىمدد  التركيددز، وا 

تخدداذ يراراتددو، ويعر يددا  بأنيددا الددوىي الكامددل بددالمثيرات التددي يتياىددل معيددا  (3129الأددمو  )وا 
 يرد، وت يز اإلنتباه لديو دون إصدار أ كام، أو اإلنأغال بخبرات ومأاىر الماضدي، وتعر يداال

 الكامدل لميدرد بدالمثيرات  دي الم ظدة ال اضدرة، والدذ  يجعمدو بأنيدا الدوىي (:312سدعيدان )

 نظر. وجية من بأكثر معيا جديد، ويتياىل ىو ما كل ىم  منيت ا  
ممددا سددبم يتضددح أن التعرييددات السددابلة لميلظددة العلميددة اأددتممت ىمدد  ىمدد  جددانبين، أوليمددا 

لمخبدرة،  المسدتمر والرصدد العدام والددا م المسدح خدبل مدن يزيدد  الوىي الوىي، وثانييما اإلنتباه،
ىمييدا،  اأدتممت اليلظدة العلميدة ىمد   والتركيدز بدالخبرة اإل سداس مدن درجدة اإلنتبداه يزيد بينما
يأددير التنظدديم اليددرد،  نتبدداه، وتبنددي توجدو معددين ن ددو تجدار  التنظدديم الدذاتي لز ىمددا  نصدرينى

المب ظدة غيدر التيصديمية والدوىي باأل اسديس أو األ كدار أو المأداىر مدن إل   نتباهالذاتي لز 
ىمدد  مددا ي دددث، واللدددرة ىمدد   اليددردنتبدداه إويتطمدد  ذلددك اللدددرة ىمدد  تثبيددت ، أخددرطإلدد   ل ظددة

التوجدو ن دو التجربدة يتعمدم ، و جاند  )خدرإلد   نتباه ىن ىمد من جان  مدن التجربدةت ويل اإل 
 واللبدول، نيتداح، وت ديددا  مويدف اليضدول واإل اليدرد بنوع المويف الذ  يتمسك بدو تجداه تجربدة

نمدا يأديرستلالة ي سيام اليلظة ال يج  أن يساو  السمبية أو اإل اللددرة ىمد  تجربدة إلد   ، وا 
   نأغال الميرط ، أو يمع التجربة.أيص   د من اإل إل   امل ، دون المجوءاأل داث بأكل ك

ومددن ثدددم يمكدددن تعريددف اليلظدددة العلميدددة بأنيددا  الدددة مدددن الددوىي النيسدددي ال اضدددر، المتسدددمة 
 الممارسداتبالمب ظة التيصديمية لممنبيدات الداخميدة والخارجيدة ىندد ظيورىدا، والمعتمددة ىمد  

والمنأددأة مددن خددبل   التددي تعددزز ىددذا الددوىي،  الأخصددية وطريلدة معالجددة المعمومددات وسددمات
اإلنتباه اللصدد  ال اضدر  دي الم ظدة، لتسداىد اليدرد ىمد   ال يداظ ىمد  ممارسدة ىددم ال كدم 

 بوىي ىالي أل كاره أو ىواطيو أو تجاربو ل ظة بم ظة.
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 ثاىيًا: أبعاد اليكظة العكلية:

تناولت بعض الدراسدات والب دوث السدابلة مييدوم اليلظدة العلميدة كمييدوم أ داد  البعدد، وذلدك  
التجددار   ددي ال يدداة اليوميددة إلدد   نتبدداهاإل إلدد   تجدداه العددامبتليدديم اليلظددة الذىنيددة ىمدد  أنيددا اإل 

دراكيدا ، وليدا بنيدة ىامدل وا دد مدن الدوىي واإل   & Brownكدراسدة بدراون وريدان )، نيتداحوا 

003Ryan, 2 ) ٌودساسةةت بةةوَش ون ةةشو(al,2006 et Baer دراسددة ،)   يمدددمان وأخددرون 
(Feldman, Hayes, Kumar, Greeson, & Laurenceau, 2007) دييديس ، دساست
كارداكيدددداتو وأخددددرون ، دساسةةةةت (Davis, Lau, & Cairns, 2009) كيرنددددزو الو و 
(Cardaciotto, et al,2008) دراسدة ،( تأدادويك وأخدرونChadwick et al., 2008،) 

تناولددت بعددض الدراسددات والب ددوث السددابلة مييددوم اليلظددة العلميددة كمييددوم متعدددد األبعدداد، كمددا 
 (Lau et al., 2006دراسة الو وأخرون ) ،(Baer et al., 2004كدراسة باير وأخرون )

أبعدداد اليلظددة العلميددة  ددي )التمييددز الدديلظ، اإلنيتدداح ىمدد  ( Langer,2002النجددر ) دددد فمةةذ 
 ، وتلبدلالنتيجدة مدن بددال   الجديددة، تأكيدد العمميدة األ كدار الجديدد، التوجدو ن دو ال اضدر، تلبدل

  دي (  ي ) ضور الوىي، المرونةBrown & Ryan, 2003الأك(، و ددىا براون وريان )

 Bishop, etاإلنتبداه(، و دددىا بيأدو  وأخدرون ) و الدوىي  دي واإلنتباه، اإلسدتمرارية  الوىي

al,2004( دددي  )ال يددداظ ىمددد  اللبدددول سدددتلبالي،الدددوىي اإل، اللددددرة ىمددد  التوجيدددو والصددديانة ،
(  ي )الدوىي، التجربدة ال اليدة، Germer, 2005و ددىا جيرمر )(، تجاه كل تجربةالمويف و 

 ددي )المب ظددة، الوصددف، التصددرف ( Baer et al,2006)بةةوَش ون ةةشوٌ واللبددول(، و ددددىا 
 ,Feldman يمدددمان وأخددرون )  يددوىي، ىدددم إصدددار األ كددام، وىدددم التياىددل(، و ددددىا 

Hayes, Kumar, Greeson, & Laurenceau, 2007 (  ددي )تنظدديم الددذات، إدارة
(  ددي )ىدددم Bernay, 2009الددذات، توضدديح اللدديم، واإلكتأدداف(، و ددددىا برنددا  وأخددرون )

ب ظددة والمرايبددة، التصددرف بددوىي، الوصددف مددع الكممددات، ال كددم التددأثر بالتجددار  الداخميددة، الم
(  ي )التنظيم الذاتي لزنتباه  دي الويدت Hasker,2010ر )كسىامن خبل التجربة(، و ددىا 

ال اضدددر، واإلنيتددداح الدددذىني والدددوىي الدددذاتي بدددالخبرات  دددي الم ظدددة الراىندددة(، و دددددىا بدددراون 
(Browen,2011و دددتيا سدعيدان  (  ي ) الة الوىي، والمعالجة ،)المعر ية لميلظدة الذىنيدة
الجديدد، التوجدو ن دو ال اضدر، والدوىي بوجدات  ىمد  الديلظ، اإلنيتداح التمييدز (  دي ):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
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بةةوَش ون ةةشوٌ النظددر المتعددددة(، ومددن ثددم يمكددن ت ديددد أبعدداد ليلظددة العلميددة  ددي ضددوء نمددوذج 

(Baer et al,2006)  ي أربعة أبعاد وىي  
الدذىني مسدتخدما   واسدو المختميدة، ومددركا  لكا دة  وتتمثل  ي ال ضدور  ةاملتأٍب املالحظة -2

 يددو  ي دددث والمكدداني ال ددالي الددذ  الزمدداني الوضددع السددموكيات  ددي كددل المثيددرات لرصددد
 غيدددر ال لدددا م المويددف، والتنبددد  ووضدددع تخمينددات م تممدددة ال ددددوث، مدددن أجددل إكتأددداف

 .المتويعة

نيعاالتو كما ىي دون تغيير، ومنتبيدا  لأل دداث ويتمثل  ي وصف اليرد لخبراتو   الوصف -3 وا 
الجديدة، ومتابعا  لمتطورات المتعملدة بدذلك المويدف،  داليرد المتسدم باليلظدة العلميدة، تكدون 
ىتمددام بمددا ي دددث  ددول المويددف  لديددو  ساسددية لمبي ددة الم يطددة بددو، ويكددون ىمدد  وىددي وا 

 الذ  يعيأو، ومنأغب  باأل داث الجديدة لذلك المويف.

العمميات المعر ية النأدطة ىمد  المددخبت اإلدراكيدة مدن البي دة ويتمثل  ي   لوع  املشتنرا -4
ىمدد  ، والتركيددز الخارجيددة، مثددل إنأدداء   ددات جديدددة والب ددث ىددن وجيددات نظددر متعددددة

 تباع ني  معر دي معدينإمب ظة ميتو ة وغير ملسمة لما ي دث داخميا  وخارجيا  بدال  من 
لأل كدار والددوا ع والعواطدف،  أن يكدون واىيدا  لميدرد  وىكذا، يمكدن، الخارجيةالم يزات تجاه 

البي ددددة الداخميددددة يددددة،  ددددالوىي يرصددددد بإسددددتمرار  ضددددب ىددددن الم يددددزات ال سددددية واإلدراك
 ىتمدامىم  بينة من الم يدزات دون أن تكدون  دي مركدز اإل، ومن ثم يكون اليرد والخارجية

 .لمجموىة م دودة من الخبرةر  ساسية ىالية لديو، واإلىتمام يو 

ويتمثدل  دي تلبدل اليدرد لممويدف ال اضدر، وىددم إصددار أ كدام   التكبل بـدوٌ ططـالم أحهـاو    -5
 كدار اآلخدرين اليرد وتلديره وتلبمدو أل  ترامبناءا  ىم  خبراتو ومأاىره الداخمية، ويتضمن إ

معيددم دون أن  يددادرا  ىمدد  التواصددل، و مددع اال تيدداظ بددوراء أو أ كددار مختميددة وسددموكياتيم،
 التلبل، وىدم إصدار أ  أ كام بناءا  ىم  خبراتو وتجاربو السابلة. أعر بعدمي

وتناولددت العديددد مددن الدراسددات والب ددوث السددابلة اليلظددة العلميددة وىبيتيددا بددبعض المتغيددرات، 
العبيدة بدين الكيايدة الذاتيدة المدركدة واليلظدة التعدرف ىمد  إلد   (3123 يد ت دراسة العدز  )

ن ا ددراد ىينددة أإلدد   لدددط طمبددة الجامعددة، وتوصددمت نتددا   الدراسددة والوظددا ف المعر يددة العلميددة
العلميدة تعدز  لمتغيدر   دي اليلظدةإ صدا ية  ذات داللةىلمية، وجود  روم لدييم يلظة  الدراسة

 –العلمية تعز  لمتغير التخصدص )ىممدي  اليلظةالنوع، ولصالح الذكور، ىدم وجود  روم  ي 
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اليلظدة العلميدة لددط طمبددة  مسددتوط ىمد  التعدرفإلد   (3124ىدد ت دراسدة العدز  )أدبدي(، و 
أن ىيندة الدراسدة تمتمدك مسدتوط مرتيدع مدن اليلظدة إلد   جامعة بابل، وتوصدمت نتدا   الدراسدة

اليلظدة العلميدة تعدز  لمتغيدر الندوع، ولصدالح الدذكور،   دي إ صدا يا   دالدة  دروم العلمية، وجدود
ىدد ت دراسددة اليلظددة العلميدة تعددز  لمتغيدر التخصددص، و   دي  صددا يا  إ دالدة  ددروم وىددم وجدود
التعددرف ىمدد  مسددتوط المرونددة النيسددية ومسددتوط اليلظددة العلميددة لدددط إلدد   (3128سددنار  )

طب  كمية التربية، وكذلك التعرف ىم  العبية بين المرونة النيسية واليلظة العلميدة، والكأدف 
 وتوصدمت نتدا   الدراسدةىن إمكانية التنب  باليلظة العلمية من خدبل المروندة النيسدية لددييم، 

بيدة ووجدود ى ن المتوسدط مدن اليلظدة العلميدة لددط أ دراد العيندة،وجدود مسدتويات أىمد  مدإل  
رتباطيدة موجبددة دالددة إ صدا ي ا بددين المرونددة النيسدية واليلظددة العلميددة، كمدا أن اليلظددة العلميددة إ

وىددد ت دراسددة ىبددد اليدداد  ، أسدديمت  ددي التنبدد  بالمرونددة النيسددية لدددط طددب  كميددة التربيددة
يدرة اليلظة العلمية ىم  التنبد  بميدارة التمثدل العداطيي  التعرف ىم إل   (3128والبسطامي )

أن ىينددة الدراسددة تمتمددك مسددتوط إلدد   لدددط طمبددة جامعددة أبددو ظبددي، وتوصددمت نتددا   الدراسددة
متوسط من اليلظة العلمية، وجود ىبية إرتباطية موجبة بين اليلظة العلميدة والتمثدل العداطيي، 

ميددة تعددز  لمتغيددر النددوع ولصددالح اإلندداث، ووجددود وجددود  ددروم دالددة إ صددا يا   ددي اليلظددة العل
 ددروم دالددة إ صددا يا   ددي اليلظددة العلميددة تعددز  لمتغيددر المسددتوط الدراسددي، ولصددالح المسددتوط 

 العلميددة لدددط اليلظددة مسددتوط ىمدد  التعدرفإلدد   (3129األىمد ، وىددد ت دراسددة بددديو  وىبددد )
الدراسدة تمتمدك مسدتوط متوسدط مدن أن ىينة إل   جامعة البصرة، وتوصمت نتا   الدراسة طمبة

اليلظددة العلميددة تعددز  لمتغيددر النددوع، ولصددالح   ددي إ صددا يا   دالددة  ددروم اليلظددة العلميددة، وجددود
اليلظددة العلميددة تعددز  لمتغيددر التخصددص، ولصددالح   ددي إ صددا يا   دالددة  ددروم اإلندداث، ووجددود

 العلميدة، لظدةالي مسدتوط ىمد  التعدرفإلد   (3129ىد ت دراسة الأمو  )التخصص العممي، و 

 ىدن والكأدف الددوادمي، بم ا ظدة التربيدة كميدة طدب  مدن لددط ىيندة الذاتيدة الكيداءة ومسدتوط

 مسدتوط أنإلد   وتوصدمت نتدا   الدراسدة لددييم، والكيداءة الذاتيدة العلميدة اليلظدة بدين العبيدة

العلميدة  اليلظدة بدينإ صدا ية  داللدة ذات إرتباطيدة ىبيدة وجدود مرتيعدا ، و كدان اليلظدة العلميدة
التعددرف ىمدد  العبيددة بددين إلدد   (3129وىددد ت دراسددة العاسددمي وجمددال )الذاتيددة،  والكيدداءة

لدددط طمبددة كميددة التربيددة  ددي م ا ظددة السددويداء، وتوصددمت  اليلظددة العلميددة والمرونددة النيسددية،
وجددود  ددروم دالددة إ صددا يا  بددين متوسددطات أداء الطمبددة مرتيعددي اليلظددة إلدد   نتددا   الدراسددة
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ىددم  ،العلمية و منخيضي اليلظة العلمية  ي المرونة النيسية، لصدالح مرتيعدي اليلظدة العلميدة
وجود  روم دالة إ صا يا  بدين متوسدطات أداء الطمبدة ىمد  مليداس اليلظدة العلميدة و مليداس 

وجدود تدأثير دال إ صدا يا  بدين متغيدر  المروندة النيسدية الندوع، لمتغيدر  المروندة النيسدية تعدزط 
 ي اليلظة العلمية لصالح اإلناث مرتيعات المروندة النيسدية، ووجدود تدأثير دال إ صدا يا   نوعالو 

، وىدد ت دراسدة ىبدد الدر يم  دي اليلظدة العلميدة ةكدل ىمد   دد النوعلكل من المرونة النيسية و 
 نيعاليدة واليلظدة العلميدة بكيداءة التمثيدلبتكارية اإل ىبية كب  من اإلالتعرف ىم  إل   (3129)

، وتوصددمت نتددا   المعر دد  لممعمومددات لدددط طددب  اليريددة الثالثددة بكميددة التربيددة جامعددة سددوىاج
نيعاليددة، بتكاريددة اإل بعدداد اإلأرتباطيددة متباينددة الداللددة بددين إىمدد  وجددود ىبيددات إلدد   الدراسددة

 ن اليلظددة العلميددة تدد دط دورا  ميمددا   ددي، وأاليلظددة العلميددة وكيدداءة التمثيددل المعر دد  لممعمومددات
كمدا بيندت ، كياءة التمثيل المعر   لممعمومات بابعادىا المختمية لدط الطب  مرتيعد  الت صديل

ن كب  من االبتكارية االنيعالية واليلظة العلمية ت دط دورا  ميمدا   دي التنبد  بكيداءة أإل   النتا  
يددة بددين العب التعددرف ىمدد إلدد   (:312، وىد ددة دراسددة ال ددارثي )التمثيددل المعر دد  لممعمومددات

وتوصددمت نتددا    لدددط طددب  الكميددة التلنيددة بم ا ظددة بيأددة، اليلظددة العلميددة وأىددراض اللمددم
رتباطيددة سدمبية ودالددة إ صدا يا  بددين اليلظدة العلميددة وأىدراض اللمددم إوجددود ىبيدة إلد   الدراسدة

 دددروم دالدددة ووجددود  متوسدددطة،كاندددت  درجددة اليلظدددة العلميدددة لدددييموأن  لدددط ىيندددة الدراسدددة،
بدين مرتيعدي ومنخيضددي اليلظدة العلميدة  دي أىددراض اللمدم لصدالح منخيضدي اليلظددة  إ صدا يا  

 (3129، وىدد ت دراسدة المعمدور  وىمدي )العلمية، وتعمل اليلظة العلمية كمنبأ بأىراض اللمم
إلد   جامعدة بابدل، وتوصدمت نتدا   الدراسدة طمبدة العلميدة لددط اليلظة مستوط ىم  التعرفإل  

اليلظدة العلميدة   دي إ صدا يا   دالدة  دروم باليلظدة العلميدة، وىددم وجدودأن تمتع ىيندة الدراسدة 
العبيددة بددين  التعددرف ىمدد إلدد   (:312تعددز  لمتغيددر النددوع والتخصددص، وىددد ت دراسددة بددبل )

وكددل مددن مييددوم الددذات األكدداديمي، والتيكيددر اإليجددابي والتوا ددم النيسددي لدددط العلميددة اليلظددة 
ودالددة وجددود ىبيددة إرتباطيددة موجبددة إلدد   تددا   الدراسددةوتوصددمت ن طددب  المر مددة الجامعيددة،

ودالددة ، وجددود ىبيددة إرتباطيددة موجبددة مييددوم الددذات األكدداديميالعلميددة و  اليلظددة بددين إ صددا ي ا
 ودالدة إ صدا ي االعلميدة والتيكيدر اإليجدابي، وجدود ىبيدة إرتباطيدة موجبدة  اليلظدة بين إ صا ي ا

بدالتنب  بكدل مدن )مييدوم الدذات  العلمية تسيماليلظة  وأن العلمية والتوا م النيسي، اليلظة بين
األكاديمي، التيكير اإليجابي، والتوا م النيسي(، كمدا أن أكبدر المتغيدرات التدي تتنبدأ بيدا اليلظدة 



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

- 3: - 

، وىدد ت دراسدة ىو التوا م النيسي يميو مييوم الذات األكاديمي، يميو التيكير اإليجدابي العلمية
األكددداديمي  ن العبيدددة بدددين اليلظدددة العلميدددة وكدددل مدددن الصدددمودىددد الكأدددفإلددد   (:312بمبدددل )

وجددود  ددروم إلدد   لدددط طددب  كميددة التربيددة، وتوصددمت نتددا   الدراسددة وضدغوط ال يدداة المدركددة،
لصدالح مرتيعدي األكداديمي  دالة إ صدا ي ا بدين منخيضدي ومرتيعدي اليلظدة العلميدة  دي الصدمود

وجدود  اليلظة العلمية  ي ضغوط ال ياة المدركة، روم لصالح منخيضي وجود اليلظة العلمية، 
رتباطيدة موجبدة إىبيدة وجدود  لصدالح الدذكور،، و الندوعاليلظة العلميدة تعدز  لمتغيدر   ي  روم

رتباطيددة سددالبة دالددة إىبيددة ، ووجددود بددين اليلظددة العلميددة والدرجددة الكميددة لمصددمود األكدداديمي
إلدد   (:312، وىدد ت دراسددة أددمبولية )ركددةإ صدا ي ا بددين اليلظددة العلميدة وضددغوط ال يدداة المد

 –التعرف ىم  اليروم  ي اليلظة العلمية لدط طمبة الجامعة  ي ضوء متغيرات الي دة )متيدوم 
 الرابعددة(، وتوصددمت نتددا   الدراسددة –أنثدد (، واليريددة الدراسددية )األولدد   –ىدداد (، والنددوع )ذكددر 

ز  لمتغيدر الي دة، ووجدود  دروم دالدة ىدم وجود  روم دالة إ صا يا  ي اليلظة العلمية تعإل  
إ صددا يا  ددي اليلظددة العلميددة تعددز  لمتغيددر النددوع، ولصددالح الددذكور، ومتغيددر اليريددة الدراسددية، 

التعددرف ىمدد  اللدددرة التنب يددة إلدد   (:312ولصددالح اليريددة الرابعددة، وىددد ت دراسددة العكايأددي )
الأدارية، وتوصدمت نتدا    معدةجا طمبدة لميلظة العلمية  ي ت ديد مستوط الطببة النيسدية لددط

 ددي إ صددا ية  العلميددة، وجددود  ددروم ذات داللددة باليلظددة تتمتددع ىينددة الدراسددة أنإلدد   الدراسددة
 دي إ صدا ية  اليلظة العلمية تعز  لمتغير النوع، ولصالح الذكور، ىدم وجود  دروم ذات داللدة

ة اليلظدة العلميدة  دي اليلظة العلمية تعز  لمتغير التخصص، ووجود أثدر دال إ صدا يا  لمسداىم
التعدرف إلد   (3131التنب  بالصببة النيسية لدط ىينة الدراسة، وىد ت دراسة ىبد المطمد  )

، واالتجددداه ن دددو الندددوعخدددتبف كدددل مدددن ىمددد  اليدددروم  دددي اليلظدددة العلميدددة ومكوناتيدددا تبعدددا  إل
، الزيددازيملدددط طمبددة جامعددة  ختبددار الت ريددر  الميضددلالتخصددص، وأسددمو  الددتعمم، ونددوع اإل

 دروم ، ىددم وجدود بدرجة متوسطةكان  اليلظة العلميةأن مستوط إل   وتوصمت نتا   الدراسة
اليلظدة   دروم دالدة إ صدا يا   دي ي اليلظة العلميدة تعدز  لمتغيدر الندوع، ووجدود  دالة إ صا يا  

 ، ىدددمتجدداه اإليجددابيلصددالح الطمبددة ذو  اإل العلميددة تعددز  لمتغيددر اإلتجدداه ن ددو التخصددص، و 
، ووجددود أسددمو  الددتعمم الميضددل ددي اليلظددة العلميددة تعددز  لمتغيددر   ددروم دالددة إ صددا يا  وجددود 

لصدالح ، ندوع االختبدار الت ريدر  الميضدلاليلظة العلميدة تعدز  لمتغيدر   روم دالة إ صا يا   ي
 .الطمبة الذين ييضمون االختبار الت رير  الملالي
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 تعكيب على احملور األول:

ل اليلظة العلميدة، مدن  يدث مييوميدا، وأبعادىدا، وبعدض الدراسدات تناول الم ور األو 
والب وث السابلة المرتبطة بيا، ويتضح من ذلك العرض أن اليلظدة العلميدة ليدا دورا  ميمدا   دي 
ت سين وىي اليرد بالبي ة الم يطة بو، والتي تسيم بدورىا  ي تنميدة كا دة جواند  الأخصدية، 

 لدط طال  الجامعة.األكاديمي  مستوط األداء والتي ينعكس تأثيرىا ىم  ت سين
 احملور الجاى : اليَو  األناد  :

 أواًل: مفَوو اليَو  األناد  :

 (، سدايروم و يدل وال ريدر Martin & Marsh,2008مارتن ومدارش )كل من يعر و 
(Saerom & Phil and Al- Hoorir,2018)   بأنو يدرة الطب  ىم  التعامدل بنجداح مدع

ويعر ددو ، النكسددات األكاديميددة والت ددديات التددي يواجيونيددا  ددي الدددورة العاديددة لم يدداة المدرسددية
 (Comerforda & Battesonb & Tormey,2015كومرييدوردا وباتيسدون  وترومدي )

بأنو يدرة الطب  ىم  اإلب ار بنجداح  دي الت دديات اليوميدة التدي تتسدم بيدا ال يداة المدرسدية، 
يدددرة الطددب  ىمدد  التعامددل مددع ( بأنددو Alfonso & Yang,2016اليونسددو ويددان  )ويعر ددو 

( Rahimi & Zareie, 2016) العلبات اليومية  ي سيايات المدرسة، ويعر دو ر يمدي وزار 
يجابيدددة والبنددداءة والتكيييدددة ألندددواع مختميدددة مدددن الت دددديات والعلبدددات التدددي بأندددو اإلسدددتجابة اإل

 & Alfonsoاليونسدددو ويدددن )يواجييدددا الطالددد   دددي مجدددال الدراسدددة المسدددتمر، ويعر دددو 

Yuen,2018 اللدددرة ىمدد  التعامددل مددع مجموىددة واسددعة مددن الت ددديات التددي يواجييددا (  بأنددو
( بأندو نجداح الطالد  3131يمي، وتعر دو ىطيدة )اليرد بإستمرار  ي ال ياة   دي المجدال األكداد

  ي التغم  ىم  الت ديات األكاديمية اليومية المعتادة التي يواجييا  ي مساره األكاديمي.
ددا  ددي  يمثددلاألكدداديمي  يتضددح أن النيددوض ،اتالتعرييدده ىددذإلدد   النظروبدد ىددامب  ىام 

 صعوبات  ي  ياتيم األكاديمية.يساىد الطب  الذين يواجيون الذ   المأيد النيسي التربو 
بأندددو بنيدددة تكيييدددة مرتبطدددة بالسدددموكيات األكددداديمي  ومدددن ثدددم يمكدددن تعريدددف النيدددوض

اإليجابيددة، تتمثددل  ددي يدددرة الطالدد  ىمدد  اإلسددتجابة لمت ددديات  ددي البي ددة األكاديميددة، بالتددأيمم 
مدددل مدددع التعا، و بياىميدددة ىندددد مواجيدددة النكسدددات الأدددا عة التدددي تدددتم مواجيتيدددا بأدددكل مندددتظم

النضاالت اليومية والت ديات التعميمية والعلبات األكاديمية التي تواجيو  دي المعدامبت اليوميدة 
 لم ياة األكاديمية.
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 ثاىيًا: أبعاد اليَو  األناد  :

أن ت دول ىدذه اإلتجداه إلد   كمييدوم أ داد  البعدداألكداديمي  تناول البا ثين النيدوض 
كمييدددوم متعدددد األبعدداد،  أأدددار مددارتن ومدددارش األكدداديمي  النيددوضإلددد   (3118بعددد ىددام )

تتمثددل  ددي )اليعاليددة الذاتيددة، األكدداديمي  أن أبعدداد النيددوضإلدد   (3129(، وم مددود )3119)
 ( أن أبعداد النيدوض3126التخطيط، الت كم، المثابرة، اللمدم المدنخيض(، وأأدارت أبدو العدب )

الدراسدي، مواجيدة الضدغوط والعلبدات الدراسدية  تتمثل  دي )التخطديط لمعداودة النجداحاألكاديمي 
 أن أبعداد النيدوضإلد   (3129اليومية، والتوجو اإليجدابي رغدم المأدكبت(، وأأدارت الزغبدي )

تتمثل  دي ) اىميدة الدذات، اىتدزاز الثلدة، المأداركة األكاديميدة، اللمدم، والعبيدة بدين األكاديمي 
تتمثدل  دي )اليعاليدة األكداديمي  أبعاد النيوضأن إل   (:312الطال  والمعمم(، وأأارت  ميم )

الذاتيددة، السدديطرة غيددر الم كدددة، اللمددم، اإلندددماج األكدداديمي، العبيددة المتبادلددة بددين الطالدد  
ومدن ثدم ، والمعمم(،  يتضح أن غالبية البا ثين أتيلوا ىم  خمس مكوندات لمنيدوض األكداديمي

 ىي   ي خمس أبعاداألكاديمي  يمكن ت ديد أبعاد النيوض
 النظريدة م داور م دورا  أساسديا  مدن ُتأدكلوالتدي   (self-efficacy) الهفـاة  الااتيـة   -2

مدا يمتمكدو  نتيجدة ضدبط سدموكو ىمد  اللددرة لميدرد اإلجتماىية التي تستند ىم  أن المعر ية
نظدام  لددييم  داأل راد مدن خدبل اإلدراك المعر دي للدراتدو الأخصدية،أخصدية  معتلددات مدن

 الكيييدة التدي ييكدر بيدا ويعتلدد  دإن لدذلك  ي معتلداتيم الذاتيدة، وو ل دا الت كم من يمّكنيم

 الميتداح المعتلددات ىدذه تأدّكل إذ يتصدرف بيدا  التدي الكيييدة  دي تد ثر اليدرد بيدا ويأدعر

 ىمد  باالىتمداد إنجازاتدو تيسدير ىمد  يعمدل  داليرد اليدرد  الم ركدة لسدموك لملدوط الدر يس
الذاتيدة  الكيداءة أثدر ويبدرز جيدده يصدارط يبدذل يجعمدو ممدا يمتمكيدا، أّنو يعتلد التي اللدرات
وتتمثددل  ددي منظومددة إدراكددات اليددرد ىددن (، 3122)العمددوان والم اسددنة، النجدداح لت ليددم

مكاناتو بتنييذ ميام معينة  ي موايف ال ياة ومواجية مأكبتو.  يدراتو وا 
 بسدموكو اليدرد وىدي خدبل مدن الذاتي يظيدر  الت كم: (Self-control) الاات  التحهه -3

 تصدر يم كيييدة  دي اتسدايا   أكثدر يكوندون لسدموكيم ىاليدة بدرجة الواىون  األ راد الخاص،
 الدذين األ دراد ألن ىدذا الخداص لسدموكيم جددا   الدواىين غيدر األ دراد مدن مختميدة موايف  ي

 مب مدددة، أكثدددر سدددموكيم يجعدددل وذلدددك وأدددعورا ،  إدراكدددا   أكثدددر ذاتدددي يكوندددون وىدددي لددددييم
 يرغددد  التددي أىدا ددو بصددياغة وذلددك بنيسددو يددراره إتخدداذ يسددتطيع ذاتيددا   المددت كم  الأددخص
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  ضدب   اليددف ىدذا ت ليدم تعتدرض التدي والمعويدات الصعوبات ىم  والتغم  إلييا الوصول
 ىمد  أ ضدل نتدا   ليدا تكدون التي الموايدف  ي يراره إتخاذ ىم  ا تراما   أكثر نراه ذلك ىدن

تمثددددل  ددددي سدددديطرة اليددددرد ىمدددد  سددددموكو المعر ددددي وي(، 3123)الزىيددددر ، .البعيددددد المدددددط
واإلنيعددالي، بي يددث يكددون يددادرا  ىمدد  الددت كم بيددا و لددا  إلرادتددو الأخصددية، دارسددا  ىوايبيددا 

 ومت سبا  لمعواي  التي تنجم ىنيا.
والمرونددة  وتتمثددل  ددي اإللتددزام(  Perseverance Academy) املجــابر  األناد يــة  -4

 مواجيددة الت ددديات أو النكسددات، وتتعمددم بمداومددة البزمددة لت ليددم النتيجددة المرجددوة  ددي

 ومواصددمة االنسد ا  منيدا، أو االستسددبم  دي اسدتكمال دراسددتو األكاديميدة، وىددم الطالد 
صددرار بعندداد الدراسددة العوا ددم التددي تعترضددو، وتعتبددر خاصددية يتميددز بيددا  رغددم وىزيمددة وا 

تطيعون مواجيدددة الم دددن والأددددا د، والتعامدددل معيدددا بإيجابيدددة وكيددداءة، الطدددب  الدددذين يسددد
أنيددا إلدد   (3122مسددتمرا   ددي دا عيتددو و ماسددو إلنجدداز المطمددو  منددو، ويأددير ىطيددة )

تددل  التد  المخداطرة ىوايد  وىوامدل وجدود رغدم المرتيدع استمرار ت صيل الطالد  التعميمد 
 يداة  يصدة تددل التد  والنتدا   العمميدة أنيدا تعدرف ىمد  وبذلك المنخيضاألكاديمي  األداء
 الت  تواجيو. العلبات رغم وجود أكاديميا   الناجح الطال 

الرىددا  وىدددم اإلرتيدداح إلدد   ويتمثددل  ددي الأددعور العددام الددذ  يأددير: (Anxiety) الكلــل -5
أنددو  الددة إلدد   (3115وىجددز أداء الميددام التعميميددة، ويأددير م مددد )األكدداديمي  لميأددل

وم اولدة  الددوا ع  خدبل صدراىات ينأدأ والأدعور بدالخوف الدذ  التدوترمن  داخمية م لمة
 بسدب  اإل بداط والصدراع ت ددث متداخمدة إنيعاليدة ىمميدات اللمدم ىدن وينت  لمتكيف، اليرد

 ىمدد  التوا ددم بددين اليددرد اليددرد، كمددا يتمثددل  ددي يدددرة ليددا تعددرض التددي الياأددمة والتجددار 
النيس دددددي والأدددددعور  التدددددوازن ي لدددددم لدددددوالدددددذات  والبي دددددة الم يطدددددة، بمدددددا  متطمبدددددات

 أدبو أو مسدتمرة بصورة اليرد تبزم إنيعالية (، وىو أيضا   الة3114باإلطم نان.)الدبعي،
 تجددداه والكددددر والتدددوتر الضددديم و اإلرتيددداح وىددددم اإلنزىددداج النيسدددي  دددداالت مددددن مسدددتمرة

 (3114جميع المجاالت.)البدر ،  دي يددركيا التدي والموايف الموضوىات
ــه  ا -6 ــب واملعل وتتمثددل  ددي (  Teacher-student relationships) لعالقــة بــط الطال

إدراكدددات الطالددد   دددول كيييدددة التواصدددل بيندددو وبدددين المعمدددم، متضدددمنا  التواصدددل الأخصدددي 
واإلجتماىي واألكاديمي، لذا  من الضرور  تطوير العبيات اإليجابية بين الطال  والمعمدم، 
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وا دددة مددن أكثددر الخطددوات اليعالددة التددي يمكددن إتخاذىددا إلنأدداء مندداخ إنضددباط  بإىتبارىددا
تلدددير إلدد   إيجددابي  ددي العمميددة التعميميددة،  عندددما يتعامددل الطددب  بددإ ترام،  ددإنيم يميمددون

المعمم، وىندما يلدرون المعمم يكوندون أكثدر رغبدة  دي إرضدا و، ممدا يجعميدم أكثدر ىرضدة 
 لمتصرف بأكل مناس   ي سموكيم.

 وبعض املتغريات املتشابَة معُ.األناد    ثالجًا: التنييز بط اليَو 

 واملروىة األناد ية:األناد    اليَو -1

يددرة الطالد  ىمد  التغمد  ىمد  الأددا د ال دادة إل   يأير مصطمح المرونة األكاديمية 
التعميميدة، إال أن المروندة أو المزمنة التي ُينظر إلييا ىم  أنيا اىتداءات كبيرة ىمد  العمميدات 

األكاديمية ال تتناس  مع العديد من الطب  الذين يواجيون انتكاسات وت ديات وضغوط تأدكل 
الدذ  يعدّين العديدد األكداديمي  جزء ا من ال ياة األكاديمية األكثر انتظام ا والتدي تعكدس النيدوض

ديمية اليوميدة كمميدزات ىدن من الطب  الذين يج  أن يتياوضوا مع صعود وىبوط ال ياة األكا
الأدا د ال ادة والمزمنة ذات الصمة بالبن  التلميدية األكثر مرونة  ي المروندة األكاديميدة، إذن 

أرط ا ضروري ا ولكندو غيدر األكاديمي   المرونة األكاديمية تمثل إطار ىرمي يكون  يو النيوض
يتطمبدان منداى  األكاديمي  والنيوض كاف لممرونة األكاديمية، وبالتالي  إن المرونة األكاديمية

وىدذا مدا متعددة األبعاد لتصورىما ويياساتيما مدن أجدل تمييدز العوامدل التدي تأدكل مكوناتيمدا، 
أن البي دة التعميميدة إلد   ،  يدث يأديروا(Martin & Marsh,2008مدارتن ومدارش )ي كدده 

والتدي  ا لمتطدور التعميمديالتدي تأدكل تيديدد ا كبيدر  يوجد بيا بعض الت ديات الصعبة أو المزمندة 
تتطمدد  مرونددة أكاديميددة، أمددا الت ددديات الخيييددة مثددل اإللتددزام بالمواىيددد، ردود اليعددل السددمبية 

يمكددن األكدداديمي  لمتويعددات التددي ال يددتم الو دداء بيددا،  يددي تتطمدد  نيوضددا  أكاديميددا ،  ددالنيوض
ضددون ليددا  ددي ال يدداة الطددب  مددن اإلنسدد ا  والتعددا ي والمضددي يدددما  مددن النكسددات التددي يتعر 

يتعامددل مددع صددعوبات كددل يددوم، وبالتددالي إىددداد الطددب  األكدداديمي  األكاديميددة، كددذلك النيددوض
لمتعامددل  ددي نيايددة المطدداف مددع الم ددن المزمنددة التددي تتناوليددا المرونددة األكاديميددة،  المرونددة 

مغايددة، األكاديميدة تتعامدل مدع مجموىدة صدغيرة مدن الطددب  الدذين يعدانون مدن مأداكل خطيدرة ل
بينما يتم تجاىل ىدد كبير من الطب  الذين يواجيون ت دديات أكاديميدة، لدذا  مييدوم المروندة 
األكاديمية ال يأخذ  ي اإلىتبار العديد من الطب  الدذين يواجيدون ىلبدات وصدعوبات وت دديات 
وضدددغوط وأن ىدددذه العلبدددات والصدددعوبات ىدددي جدددزء مدددن ال يددداة المدرسدددية اليوميدددة، وأن ىدددذه 
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بعيد ا ىدن المأدكبت األكاديميدة ال دادة والمزمندة المتعملدة األكاديمي  يات تعكس النيوضالت د
أندددو تدددم إلددد   (Karimi,2012بالبنيدددة األساسدددية لممروندددة األكاديميدددة، كمدددا يأدددير كريمدددي )

مدن المروندة األكاديميدة، وذلدك لتمييدز الطدب  المدرنين،  يدث أن األكداديمي  استنباط النيدوض
غالب ددا مددا يواجيددون مأددكبت وصددعوبات بسدديطة، ولكددن بدرجددة أيددل  ددي الكددم أغمبيددة الطددب  

معدرو ين  دي األىمدال الب ثيدة، كمدا يأدير األكداديمي  والكيف، ولم يكدن الطدب  ذو  النيدوض
ميددل إلدد   المرونددة األكاديميددة تأدديرأن إلدد   (Alfonso & Yuen,2018اليونسددو ويددن )

رط التي ت دث  ي بعض األ يدان  دي ال يداة، بينمدا الطب  لمتعامل بأكل جيد مع الأدا د الكب
ينطو  ىم  اللدرة المستمرة ىم  التعامل مدع اإلنتكاسدات اليوميدة الأدا عة األكاديمي  النيوض

كمددا أن المرونددة األكاديميددة تكددون أكثددر يابميددة لمتطبيددم ىمدد  المدددط ي،  ددي السدديام األكدداديم
 يكون مرتبطا  بيترات أكاديمية.اديمي األك الطويل من اإلنجاز المنخيض، بينما النيوض

 والتهيف األناد  :األناد    اليَو  -2

ىو مييوم إيجابي، يتعامل من خبل األبعداد اإليجابيدة ل يداة األكاديمي  مييوم النيوض
األ ددراد لمعالجددة جواندد   يدداتيم غيددر التكيييددة، والتركيددز اإليجددابي ىمدد  ىددذه األبعدداد، لتتكددون 

يدراتيم الأخصية وت ليم النمو النيسي وت سدين الر اىيدة بمدرور الدزمن، لدييم اللدرة لتعزيز 
يتعمدم بجيدود اليدرد لمعالجدة مأدكمة المويدف المجيدد، ومدن ثدم  يدو األكاديمي  كذلك النيوض

مددن  يددث تركيددزه ىمدد  المأددكمة،  يددث أنددو يتعمددم بجيددود األكدداديمي  أكثددر توا لددا  مددع التكيددف
يعال  بأدكل صدريح مواجيدة الطدب  التدي تركدز ىمد  ,لأدا د، األ راد لمتعامل مع المأكمة أو ا

 وينددددت  التكيددددفالمأددددكبت اسددددتجابة  ل يدددداتيم اليوميددددة، والمتاىدددد  األكاديميددددة ، والضددددغوط، 
 مدن األولد   دي المرا دل خاصدة طدب  الجامعدة يواجييدا التدي الت دديات ىدن تندوعاألكداديمي 

 العبيدات، ىدذه مدع والتكيدف جديددة ىبيات الت ديات تأكيل ىذه دراساتيم الجامعية  تتضمن
 الدراسدية، وصدعوبة المسدايات األكاديميدة، األىبداءإلد   جديددة، إضدا ة وتعمدم اسدتراتيجيات

 .مع أىضاء ىي ة التدريس التعامل وكييية
 (  دي دراسدتو أن النيدوضPutwain, et al,2012و دي ىدذا الأدأن يوضدح بوتدوين )

األكداديمي  أما التكيف وجيد اليرد لمعالجة المأكمة أو اإلجياد،ركز ىم  المأكمة، ياألكاديمي 
إلد   ، وخمصدت نتدا   الدراسدةركز ىم  العاطية، وجيد اليرد لمعالجة مأاىر الوضع المجيدةي

 يختمف ىن التكيف األكاديمي.األكاديمي  أن النيوض
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 والصنود األناد  :األناد    اليَو  -3

كثر المياىيم تداخب  مع النيوض األكاديمي،  جداء من أاألكاديمي  يعد مييوم الصمود
 دي سديايات الدتعمم،  يدث أندو أكثدر األكداديمي  األكداديم  لي دل م دل الصدمود مييوم النيدوض

مكاندات الطالد  ىمد  مواجيدة العوا دم والعلبدات اليوميدة  دي ال يداة  م ا مة مع وصف يددرات وا 
ال يعدال  مأدكبت وت دديات ال يداة األكاديميدة اليوميدة، والتدي األكداديمي  األكاديمية،  الصدمود

تعكددس النيددوض األكدداديمي، والتددي تختمددف تمامددا  ىددن الت ددديات الأددديدة والمزمنددة المتعملددة 
 (Martin & Marsh,2008)بالصددمود األكدداديمي، و ددي ىددذا الأددأن يميددز مددارتن ومددارش 

 ل األكدداديمي، يتعامددل النيددوضبددين المييددومين مددن خددبل ىدددة جواندد ،  مددن  يددث الت صددي
الم يدددت، بينمدددا األكددداديمي  مدددع إنخيددداض درجدددات الت صددديل وتددددني مسدددتوط األداءاألكددداديمي 
يتنددداول تددددني مسدددتوط الت صددديل المسدددتمر، ومدددن  يدددث مسدددتوط اللمدددم األكددداديمي  الصدددمود

ط مددع مسددتوط الضددغوط اليوميددة العاديددة والمألو ددة لددداألكدداديمي  واإلنيعدداالت، يتعمددل النيددوض
يتناول مسدتويات اللمدم المرتيعدة األكاديمي  غالبية الطب  واإلنيعاالت البسيطة، بينما الصمود

 والتي تسب  تعجيز ىم  أداء الطب ، واإلنيعاالت الأديدة.
متطمبددا  غيددر ضددروريا  لمصددمود األكدداديمي، األكدداديمي  مددن ذلددك يتضددح أن النيددوض

المعتددادة )النيددوض األكدداديمي(،  تدد  يسددتطيع  الطالدد  يتعامددل مددع الم ددن والأدددا د اليوميددة 
 التغم  ىم  الم ن والأدا د اللوية والمزمنة بعيدة المدط )الصمود األكاديمي(.

يددد ت دراسددة وتناولددت العديددد مددن الدراسددات العربيددة واألجنبيددة النيددوض األكدداديمي،  
 النيدوض لمتغيدرات معر ة التأثيرات المباأرة وغير المباأدرةالتعرف ىم  إل   (3119ىابدين )

لدددط طددب  المر مددة الثانويددة، األكدداديمي  ويمددم االختبددار والثلددة بددالنيس والتوا ددماألكدداديمي 
تأدكل األكداديمي  يمم االختبار والثلة بدالنيس والتوا دمأن متغيرات إل   وتوصمت نتا   الدراسة

ا بنا ي ا ييسر العبيات السببية )التأثيرات( بين كمتغيدر مسدتلل ويمدم مي األكادي النيوض نموذج 
تددأثير ووجددود كمتغيددرين تددابعين، األكدداديمي  االختبددار كمتغيددر وسدديط والثلددة بددالنيس والتوا ددم

ىمد  األكداديمي  تدأثير غيدر مباأدر لمطيدو، ووجدود ختبدارىم  يمدم اإلاألكاديمي  مباأر لمطيو
 مطيدددوتدددأثير مباأدددر ل، وىددددم وجدددود الثلدددة بدددالنيس مدددن خدددبل يمدددم االختبدددار كمتغيدددر وسددديط

 ىمدد  التوا ددماألكدداديمي  تددأثير غيددر مباأددر لمطيددو، ووجددود ىمدد  التوا ددم األكدداديمياألكدداديمي 
وىدد ت دراسدة ة، من خبل يمم االختبدار كمتغيدر وسديط لددط طدب  المر مدة الثانويداألكاديمي 
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مدن خدبل األكاديمي  دراسة التنب  بالنيوضإنً  (Martin & Marsh,2008مارتن ومارش )
والضدبط واللمدم والعبيدة بدين المعمدم والطالد ، لددط طدب  األكاديمي  الكياءة الذاتية واإلندماج

األكداديمي  إمكانيدة التنبد  بدالنيوضإل   التعميم الثانو  بدولة استراليا، وتوصمت نتا   الدراسة
يجابيدا  مدن خدبل اإلنددماج ذاتيدة والعبيدة بدين والكيداءة الاألكداديمي  سدمبيا  مدن خدبل اللمدم، وا 

دراسدة التنبد  إلد   (Martin, et al,2010الطالد  والمعمدم، وىدد ت دراسدة مدارتن وأخدرون )
مدن خدبل المثدابرة و عاليدة الدذات والتخطديط واإللتدزام واللمدم، لددط طدب  األكداديمي  بالنيوض

األكداديمي  النيوضإمكانيدة التنبد  بدإل   التعميم الثانو  بدولة استراليا، وتوصمت نتا   الدراسة
 & Davidوىددددد ت دراسددددة ديييددددد وأنتددددوني )مددددن خددددبل تممددددك المتغيددددرات السددددابلة، 

Anthony,2013 )   مدددن خدددبل التياىدددل بدددين يمدددم اإلختبدددار األكددداديمي  دراسدددة األداءإلددد
 ) مرتيعدي اللمدم/ منخيضدي النيددوضإلد   والنيدوض األكداديمي، و دي ضدوء ذلدك تدم تصدنيييم

منخيضدددي اللمدددم/ مرتيعدددي  –األكددداديمي  متوسدددطي اللمدددم/ متوسدددطي النيدددوض –األكددداديمي 
كدان مرتيعدا   دي األكداديمي  أن مسدتوط األداءإلد   النيوض األكاديمي( وتوصمت نتا   الدراسدة

مجموىدددة )منخيضدددي اللمدددم/ مرتيعدددي النيدددوض األكددداديمي(، وكدددان منخيضدددا   دددي مجموىدددة 
يسدديم  ددي تلميددل األكدداديمي  ، وأن النيددوض)مرتيعددي اللمددم/ منخيضددي النيددوض األكدداديمي(

 (Martin,2013وىد ت دراسدة مدارتن )مخاطر التيديد، ويظير دورا  ويا يا   ي أداء التبميذ، 
وىبيتددو بددالنوات  السددمبية لدددط طددب  التعمدديم الثددانو  األكدداديمي  التعددرف ىمدد  النيددوضإلدد  

 إرتباطيدة موجبدة ويويدة بدين النيدوضوجود ىبيدة إل   بدولة استراليا، وتوصمت نتا   الدراسة
اللمدم(، وىددم  –الضدبط غيدر الم كدد  –والندوات  السدمبية المنخيضدة )تجند  اليأدل األكاديمي 

 –والندوات  السدمبية الر يسدية )تجند  المأداركة األكداديمي  وجود ىبية إرتباطيدة بدين النيدوض
التعدرف إلد   (Miller & Maguire,2013وىدد ت دراسدة ميمدر ومداغواير )العجدز الدذاتي(، 

لددط تبميدذ المر مدة األكداديمي  واإلنجدازاألكداديمي  ىم  العبية بين ر اىية الطال  والنيدوض
 وجددود ىبيددة إرتباطيددة موجبددة ويويددة بددين النيددوضإلدد   اإلبتدا يددة، وتوصددمت نتددا   الدراسددة

األكدداديمي  يددوضور اىيددة ةالطالدد ، وىدددم وجددود  ددروم  ددي الناألكدداديمي  واإلنجددازاألكدداديمي 
 تعز  لمتغير النوع، 

يسدر العبيدات يالكأف ىن أ ضل نموذج بنا ي إل   (3125وىد ت دراسة مصطي  )
 ر مسددددتلل وأىددددداف الأخصددددية الُمثم دددد يددددالدراسددددي كمتغالنيددددوض  نيرات( بددددية )التددددأثيالسددددبب
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مددن طمبددة  ىينددة طة والت صدديل الدراسددي كمتغيددر تددابع لدددطيوالتوجيددات الدراسددية كمتغيددرات وسدد
مدا ي  تأدكلأن متغيدرات الدراسدة إلد   الدراسة نتا   وتوصمتالمر مة الثانوية بم ا ظة الجيزة، 

ر مسدتلل يدالدراسدي كمتغالنيدوض  نيرات( بدية )التدأثييسر العبيدات السدببي ا  ينيا نموذجا بنا يب
ر يددل الدراسددي كمتغيطة والت صددية كمتغيددرات وسدديوالتوجيددات الدراسدد ة المثم دد يوأىددداف الأخصدد

التعدرف ىمد  العبيددة إلد   (Rebecca, et al,2015وىدد ت دراسدة ريبيكدا وأخدرون  )، تدابع
لددط طدب  التعمديم الثدانو   دي األكداديمي  والخبدرات السدابلة واإلنجدازاألكداديمي  بين النيوض

و دود ىبيدة إرتباطيدة موجبدة ويويدة بدين إلد   ( مدرسة بإستراليا، وتوصمت نتا   الدراسة32)
واإلنجدداز األكدداديمي، وأن الخبددرات السددابلة تمعدد  دورا  ميمددا   ددي النيددوض األكدداديمي  النيددوض

 & Rachmayantiوىددددد ت دراسددددة راش مدددداينتي وسوىارسددددو )واإلنجدددداز األكدددداديمي، 

Suharso,2017)   واللدددرة ىمدد  التكيددف األكدداديمي  التعددرف ىمدد  العبيددة بددين النيددوضإلدد
وجددود ىبيددة إلدد   يسدديا، وتوصددمت نتددا   الدراسددةالمينددي لدددط طددب  الصددف التاسددع بأندون

وىدد ت دراسدة سدايروم واللدرة ىمد  التكيدف الميندي، األكاديمي  إرتباطية موجبة بين  النيوض
 إمكانية التنبد  بدالنيوضإل   (Saerom & Phil and Al- Hoorir,2018) و يل وال رير
ت والت صديل الدراسدي لددط ىيندة من خبل دا عية اإلنجاز واللدرة ىم   دل المأدكباألكاديمي 

إمكانيدة التنبد  إلد   من طب  الصف الثاني الثانو  بكوريدا الجنوبيدة، وتوصدمت نتدا   الدراسدة
إلد   (3129وىدد ت دراسدة ناصدف )مدن خدبل تممدك المتغيدرات السدابلة، األكداديمي  بدالنيوض

والعدزم األكداديميين والنمدو النموذج البنا ي لمعبيات السدببية بدين النيدوض التعرف ىم  طبيعة 
إلد   ، وتوصدمت نتدا   الدراسدةاإليجابي وأسالي  التواصل األسدر  لددط طدب  المر مدة الثانويدة

األكداديمي  النيدوض بدين متوسدطات الدذكور واإلنداث  ديإ صا ية   روم ذات داللةىدم وجود 
(، ووجددود ىبيددة لتددزامواال  اليدددوء، ،السدديطرةاليعاليددة الذاتيددة، والتخطدديط، )  اليرىيددةبمكوناتددو 

والنمدو اإليجدابي وأسدالي  التواصدل األكداديمي  والعدزماألكداديمي  إرتباطية موجبدة بدين النيدوض
والنمدددو اإليجدددابي األكددداديمي  مدددن خدددبل العدددزماألكددداديمي  األسدددر ، ويمكدددن التنبددد  بدددالنيوض

إلدد   (Colmar, et al,2019وىدد ت دراسدة كولمدار وأخدرون )وبأسدالي  التواصدل األسدر ، 
لدددط تبميددذ المر مددة األكدداديمي  ومييددوم الددذاتاألكدداديمي  التعددرف ىمدد  العبيددة بددين النيددوض
األكداديمي  وجود ىبيدة إرتباطيدة موجبدة بدين  النيدوضإل   اإلبتدا ية، وتوصمت نتا   الدراسة

التعدرف إلد   (Datu & Yang,2019ومييوم الدذات األكداديمي، وىدد ت دراسدة داتدو ويدان  )
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والدا عيددة األكاديميددة والت صدديل الدراسددي لدددط طددب  األكدداديمي  العبيددة بددين النيددوضىمدد  
وجددود ىبيددة إرتباطيددة غيددر مباأددرة إلدد   التعمدديم الثددانو  بدداليمبين، وتوصددمت نتددا   الدراسددة

ىمد  الت صديل الدراسدي مدن خدبل الدا عيدة األكاديميدة كمتغيدر وسديط بدين األكاديمي  لمنيوض
 Riikka, etوىدددد ت دراسدددة ريكدددا وأخدددرون )والت صددديل الدراسدددي، األكددداديمي  النيدددوض

al,2019)   لدد  األكدداديمي  التعددرف ىمدد  العبيددة بددين النيددوضإلدد أ  والضددغوط المدرسددية، وا 
لددط تبميدذ الصدف السدادس اإلبتددا ي، الضغوط المدرسدية   ياألكاديمي  يسيم النيوض مدط

الضددغوط ، والسديطرة العاليددة ىمد  المرتيدعاألكدداديمي  النيدوضأن إلد   وتوصدمت نتدا   الدراسددة
 دددي بدايدددة العدددام الدراسدددي كاندددت مرتبطدددة  ة لمضدددغوطالسدددمبي اتنخيددداض التدددأثير ا  ، و المدرسدددية

 اتوالتدأثير لمواجيدة الضدغوط ولدم يكدن   دي نيايدة العدام الدراسدي،الضغوط المدرسدية نخياض إب
وىدد ت دراسدة والضغوط المدرسية، اديمي األك لنيوضا بينأ  تأثير ىم  التياىل ليا  السمبية

إلدد   (Olendo & Koinange & Mugambi,2019أوليندددو وكونددان  وموجددامبي )
والكيدداءة الذاتيددة لدددط طددب  المر مددة الثانويددة األكدداديمي  التعددرف ىمدد  العبيددة بددين النيددوض

عيندة الدراسدة لاألكداديمي  أن نسبة النيدوضإل   بوالية ميغور  بكينيا، وتوصمت نتا   الدراسة
من خبل الكيداءة الذاتيدة، كمدا توصدمت األكاديمي  مكن التنب  بالنيوضأ%(، وأنو 2.:4بم  )

تعددز  لمتغيددر النددوع ولصددالح األكدداديمي  وجددود  ددروم دالددة إ صددا يا   ددي النيددوضإلدد   الدراسددة
 النيددوض األكدداديم العبيددة بددين  لتعددرف ىمدد اإلدد   (3131وىددد ت دراسددة ىطيددة )اإلندداث، 
 ىددادات العلددل لدددط كددل مددن الطددب  المتيددويين والعدداديين بالصددف األول الثددانوط العددام،وبعددض 

أن مسدددتوط النيدددوض األكددداديم  لددددط الطدددب  المتيدددويين كدددان إلددد   وتوصدددمت نتدددا   الدراسدددة
وجدود  دروم دالدة إ صدا يا  بدين متوسدط  و  مرتيعا ، بينما كان متوسطا  لددط الطدب  العداديين،

وجدددود ىبيدددة موجبدددة دالدددة ، و النيدددوض األكددداديم  دددي  لمتيدددويين والعدددادييندرجدددات الطدددب  ا
وىددد ت ، إ صددا يا  بددين النيددوض األكدداديم  وىددادات العلددل لدددط الطددب  المتيددويين والعدداديين

األكداديمي  النيدوض كدل مدنالتعدرف ىمد  العبيدة بدين إلد   (3131دراسة المعدب والعظامدات )
والدا عية الداخمية والخارجية لددط طمبدة الصدف العاأدر، والكأدف ىدن اللددرة التنب يدة لمدا عيدة 

 النيدددوض والكأدددف ىدددن وجدددود  دددروم  دددي مسدددتوط، الداخميدددة والخارجيدددة بدددالطيو األكددداديمي
، وتوصدددمت نتدددا   أو التياىدددل بينيمدددااألكددداديمي  تبعدددا  لمتغيدددر  الجدددنس والت صددديلاألكددداديمي 

أن الدا عيددة ، و والدا عيددة الخارجيددة كددان متوسددطا  األكدداديمي  النيددوض سددتوطأن مإلدد   الدراسددة
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األكداديمي، كمدا النيدوض  مدن%( 62.5) الداخمية والخارجية ساىمتا معا   ي تيسير ما نسبتو
متغيدر الجدنس إل   تعزطاألكاديمي  النيوض وجود  روم دالٍة إ صا ي ا  ي مستوطإل   أأارت

ولصالح التلدير الملبول و روم تبعدا لمتياىدل األكاديمي  لمت صيل ولصالح الذكور و روم تبع ا
 .بين الجنس والت صيل األكاديمي

 تعكيب على احملو الجاى :

تندداول الم ددور الثدداني النيددوض األكدداديمي، مددن  يددث مييومددو، وأبعدداده، والتمييددز بينددو 
األكداديمي، والصدمود األكداديمي، وبين المياىيم المتأابية معو، كالمرونة األكاديمية، والتكيف 

 وكذلك بعض الدراسدات والب دوث السدابلة المرتبطدة بدو، ويتضدح مدن ذلدك العدرض أن النيدوض
يسداىد الطدب  الدذين يواجيدون الدذ   ىامب  ىام ا  ي المأيد النيسي التربدو  يمثلاألكاديمي 

بياىميددة ىنددد مواجيددة ، كددذلك يسدداىد طددب  الجامعددة بالتددأيمم صددعوبات  ددي  يدداتيم األكاديميددة
النكسات الأا عة التي تتم مواجيتيا بأدكل مندتظم، والتعامدل مدع النضداالت اليوميدة والت دديات 

 التعميمية والعلبات األكاديمية التي تواجيو  ي المعامبت اليومية لم ياة األكاديمية.
 ميَذية البحح:

 ميَر البحح:أواًل: 
وىددو مددني  يددا م ىمدد  دراسددة العبيددة بددين  تددم اسددتخدام المددني  الوصدديي اإلرتبدداطي،  

وكدددذلك المدددني  السدددببي النيدددوض األكددداديمي(،  –متغيدددر  الب دددث ببعضددديما )اليلظدددة العلميدددة 
التخصدص  –دراسة ىبية كل متغيدر  دي ضدوء المتغيدرات الديموجرا يدة )الندوع الملارن، وذلك ل

 اليرية الدراسية(. –
 عيية البحح:ثاىيًا: 

تكونددت ىينددة الت لددم السدديكومتر  ألدوات   الب ددث ألدوات السدديكومتر  الت لددم ىينددة -2
 ( طالبا  وطالبة من طب  كمية التربية جامعة بني سويف.1:الب ث من )

( طالبددا  وطالبددة مددن 947تكونددت ىينددة الب ددث األساسددية مددن ) األساسددية  الب ددثىينددة  -3
 ( سنة، 34-32تتراوح أىمارىم الزمنية ما بين )طب  كمية التربية جامعة بني سويف، 
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 ويوض  الجدول التالي ىينة الب ث األساسية (، 33.5بمتوسط ىمر زمني يدره ) -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:

، (3126العاسمي ) اليلظة العلمية، مثل األطر النظرية التي تناولت بعض اإلطبع ىم   -2
(، وكذلك العديد من الدراسات السابلة التي تناولت اليلظة العلمية مثل  3128) العاسمي
 Brown & Ryan, 2003( ،)Bishop, etبراون وريان )(، Langer,2002النجر )

al,2004( جيرمر ،)Germer, 2005 ،) ٌبوَش ون شو(al,2006 et Baer) ،   يمدمان 
(، Feldman, Hayes, Kumar, Greeson, & Laurenceau, 2007وأخرون )
(، Browen,2011(، براون )Hasker,2010(، ىاكسر )Bernay, 2009برنا  )

ىم  ما يدم ىم  أبكة المعمومات العالمية  جان  اإلطبعإل   (،:312وسعيدان )
(Internet ) وذلك بيدف الويوف ىم  أىم  ،اليلظة العلمية تناولت  ي موايع ىديدة تناولت

 . اليلظة العلمية ملياس  أبعاد

)تعري     تورنتو لميلظة العلميةالمجال مثل  ملياس الملاييس  ي ىذه اإلطبع ىم  بعض  -3
 العاسمي، 

(، ملياس النجر لميلظة العلمية 3128ملياس جونسون لميلظة العلمية لمأبا  )تعري   م مد، -4
 االنترنت. ىم  أبكةكذلك بعض الملاييس المتا ة (، و 3123)تعري   الزبيد ،

التي  والملاييسضوء ما سبم اإلطبع ىميو من الدراسات والب وث واألطر النظرية،   ي -5
أبعاد  أربعة  ي صورتو األولية، تمثلالملياس تم صياغة ميردات ، اليلظة العلمية تناولت
 الوصف، الوىي المستمر، والتلبل بدون إطبم أ كام(.المتأىبة،  المب ظة) وىي

من الم كمين المتخصصين  ي  مجموىةصورتو األولية ىم    ي الملياس ىرض تم -6
وذلك لمتعرف ىم  مدط النيسي والص ة النيسية، واللياس  التربو مجال ىمم النيس 

وضعت  الذ لمبعد  ميردةنتماء كل إومدط لو،  مع التعريف اإلجرا ي الملياستيام أبعاد إ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679190/#R62
https://acofps.com/vb/55324.html
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أأار الم كمون بتعديميا،  تيال الميرداتضوء تعرييو اإلجرا ي، ثم ىدلت   يللياسو 
 .%(1:يل نسبة االتيام ىمييا ىن ) والتيواستبعدت الميردات غير المناسبة 

االتسام الدخمي لمملياس  تم تطبيم الملياس ىم  ىينة من طب  كمية التربية جامعة  -7
 بني سويف، وتم  سا  االتسام الداخمي لمملياس، ويوضح الجدول التالي نتا   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

اليلظة ( أن جميع ييم معامبت االرتباط بين أبعاد ملياس 3يتضح من جدول ) 
 والدرجة الكمية لمملياس دالة جميعيا، مما يدل ىم  صدم االتسام الداخمي لمملياس. العلمية

 الهفاة  الشيهومرتية للنكياض:

ويلصد بو (  التبزم ) الم ك تم الت لم من صدم الملياس من خبل صدم  صدم املكياض
 من يبل صب يتيا ثبتتبأ د الملاييس الت  اليلظة العلمية رتباط ملياس إمدط التعرف ىم  

 تم  سا  االرتباط بين درجات  يياس نيس الصية أو يريبة الأبة بيا، ي  صدييا ي 
)تعري   الب ير   العلمية لميلظة الخمسة العواملالطب  ىم  الملياس ودرجاتيم ىم  ملياس 

وى  ييمة مرتيعة مما يدل ىم  صدم (، :1.8وكانت ييمة االرتباط )(، 3125وأخرون،
  1سالمليا

تم الت لم من ثبات الملياس من خبل إىادة تطبيم الملياس بياصل زمني   ثبات املكياض
يدره ثبث أسابيع و سا  معامل االرتباط بين التطبيم األول والثاني، وكذلك بطريلة أليا 

 كرونباخ، ويوضح الجدول التالي نتا   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 

يتضح من الجدول السابم أن معامبت الثبات مرتيعة وموجبة، مما يدل ىم  معامل ثبات 
 مناس .

 طعداد: الباحح() مكياض اليَو  األناد  : -2

 كما يمي   الملياسإىداد ىذا تم    خطوات طعاد مكياض اليَو  األناد  
 & Martinمارتن ومارش ) والب وث السابلة مثل والدراسات األطر النظرية بعض اإلطبع ىم   -2

Marsh,2008) ،( مارتن وأخرونMartin, et al,2010) ،( ديييد وأنتونيDavid & 

Anthony,2013  ،)مارتن (Martin,2013) ،( ميمر وماغوايرMiller & 

Maguire,2013( ريبيكا وأخرون ،)Rebecca, et al,2014(  مصطي ،)3125 ،)
(، 3129ىابدين )، (Rachmayanti & Suharso,2017وسوىارسو )راش ماينتي 

ناصف ، (Saerom & Phil and Al- Hoorir,2018) سايروم و يل وال رير
 & Datu(، داتو ويان  )Colmar, et al,2019كولمار وأخرون )(، 3129)

Yang,2019( ىطية ،)ىم   جان  اإلطبعإل   (،3131المعب والعظامات )(، 3131
تناولت  ي موايع ىديدة تناولت ( Internet)ما يدم ىم  أبكة المعمومات العالمية 

 . األكاديمي  النيوضملياس  أبعادوذلك بيدف الويوف ىم  أىم  ،النيوض األكاديمي

مارتن ومارش األكاديمي  ملياس الطيو المجال مثل  الملاييس  ي ىذهاإلطبع ىم  بعض  -3
(Martin & Marsh,2008 ،) األكاديمي  الطيوملياس( مارتنMarten,2013) ،

األكاديمي  النيوض ملياس(، و 3125الطيو الدراسي مصطي  )ملياس 
 االنترنت. ىم  أبكةوكذلك بعض الملاييس المتا ة ، (3129)الزغبي،

التي  والملاييس ي ضوء ما سبم اإلطبع ىميو من الدراسات والب وث واألطر النظرية،  -4
 خمسة  ي صورتو األولية، تمثلالملياس تم صياغة ميردات ، األكاديميالنيوض  تناولت
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المثابرة األكاديمية، اللمم، العبية بين الذاتي،  الذاتية، الت كم الكياءة)  أبعاد وىي
 الطال  والمعمم(. 

من الم كمين المتخصصين  ي  مجموىةصورتو األولية ىم    ي الملياس ىرض تم -5
وذلك لمتعرف ىم  مدط النيسي والص ة النيسية، واللياس  التربو مجال ىمم النيس 

وضعت  الذ لمبعد  ميردةنتماء كل إومدط لو،  مع التعريف اإلجرا ي الملياستيام أبعاد إ
أأار الم كمون بتعديميا،  التي الميرداتضوء تعرييو اإلجرا ي، ثم ىدلت   يللياسو 

 .%(1:التيام ىمييا ىن )يل نسبة ا والتيواستبعدت الميردات غير المناسبة 

تم تطبيم الملياس ىم  ىينة من طب  كمية التربية جامعة   االتشام الدخل  للنكياض -6
 بني سويف، وتم  سا  االتسام الداخمي لمملياس، ويوضح الجدول التالي نتا   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 ييم معامبت االرتباط بين أبعاد ملياس  السابم جدولاليتضح من  
مما يدل ىم  صدم االتسام الداخمي والدرجة الكمية لمملياس دالة جميعيا، األكاديمي 
 لمملياس.

 الهفاة  الشيهومرتية للنكياض:

ويلصد بو (  التبزم ) الم ك تم الت لم من صدم الملياس من خبل صدم  صدم املكياض
من يبل  ثبتتبأ د الملاييس الت  األكاديمي  النيوضمدط ارتباط ملياس التعرف ىم  

 تم  سا  االرتباط بين  الصية أو يريبة الأبة بيا،يياس نيس  ي  صدييا ي  صب يتيا
، (3129)الزغبي،األكاديمي  النيوضدرجات الطب  ىم  الملياس ودرجاتيم ىم  ملياس 

 1وى  ييمة مرتيعة مما يدل ىم  صدم الملياس(، 1.92وكانت ييمة االرتباط )
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لياس بياصل زمني تم الت لم من ثبات الملياس من خبل إىادة تطبيم الم  ثبات املكياض
يدره ثبث أسابيع و سا  معامل االرتباط بين التطبيم األول والثاني، وكذلك بطريلة أليا 

 كرونباخ، ويوضح الجدول التالي نتا   ذلك 
 ( 4جذول )

 انُهىض األكودًٍَيؼويالث انثبوث بطشَمت إػودة انتطبُك وننفو كشوَبوخ نًمُوس 

 انبؼـــذ
 يؼويم انثبوث

 ننفو كشوَبوخ انتطبُك إػودة

 **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

يتضح من الجدول السابم أن معامبت الثبات مرتيعة وموجبة، مما يدل ىم  معامل  
 ثبات مناس .
 ىتائر البحح:

ــائر   والمتعمددم بددد  مددا مسددتوط اليلظددة العلميددة لدددط ىينددة الب ددث مددن طددب   الشــلال األولىت
المعياريدة  ؟  ولزجابة ىم  ىدذا السد ال، تدم  سدا  المتوسدطات ال سدابية واإلن را داتالجامعة

 لملياس اليلظة العلمية، والجدول التالي يوضح نتا   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

المعياريددة، ألبعدداد  يتضددح مددن الجدددول السددابم أن المتوسددطات ال سددابية واإلن را ددات 
مليدداس اليلظددة العلميددة مرتيعددة، ماىدددا بعددد التلبددل بدددون إصدددار أ كددام  كددان متوسددطا ، وأن 
المتوسددطات ال سددابية واإلن را ددات المعياريددة، لمدرجددة الكميددة لمليدداس اليلظددة العلميددة مرتيعددة، 

ل التددالي ، ويوضددح الأددكأن مسددتوط اليلظددة العلميددة مرتيددع لدددط ىينددة الب ددثإلدد   وىددذا يأددير
 المتوسطات ال سابية  ي ملياس اليلظة العلمية لدط ىينة الب ث 
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 ( انًتىسطوث انحسوبُت نًمُوس انُمظت انؼمهُت0شكم )

لددط ىيندة الب دث مدن طدب  األكاديمي  والمتعمم بد  ما مستوط النيوض  الشلال الجاى ىتائر 
؟  ولزجابة ىم  ىذا الس ال، تم  سدا  المتوسدطات ال سدابية واإلن را دات المعياريدة الجامعة 

 لملياس النيوض األكاديمي، والجدول التالي يوضح نتا   ذلك 
 (: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

المعياريددة، ألبعدداد  يتضددح مددن الجدددول السددابم أن المتوسددطات ال سددابية واإلن را ددات 
 مرتيعدة، وىدذا يأديراألكداديمي  النيدوضملياس النيوض األكداديمي، والدرجدة الكميدة لمليداس 

مرتيددددع لدددددط ىينددددة الب ددددث، ويوضددددح الأددددكل التددددالي األكدددداديمي  أن مسددددتوط النيددددوضإلدددد  
 لدط ىينة الب ث األكاديمي  المتوسطات ال سابية  ي ملياس النيوض

3.9

4

4.1

4.2

4.3

4.4

 اليلظة العلمية

 المتوسط
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 انحسوبُت نًمُوس انُهىض األكودًٍَ( انًتىسطوث 2شكم )

  ما اليروم  دي اليلظدة العلميدة لددط ىيندة الب دث مدن طدب  بد والمتعمم :الجالح الشلال ائرتى
أدبدي(، واليريدة الدراسدية  –أنثي( والتخصدص )ىممدي  – ي ضوء متغيرات النوع )ذكر الجامعة 
ولزجابدددة ىمددد  ىدددذا السددد ال، تدددم  سدددا  المتوسدددطات رابعدددة(؟    -ثالثدددة  –ثانيدددة  –)أولددد  

ال سدددابية واإلن را دددات المعياريدددة لمليددداس اليلظدددة العلميدددة، و دددم الندددوع والتخصدددص واليريدددة 
ل سددا  دالالت اليددروم بددين ىددذه  وت يميددل التبدداين األ دداد  الدراسددية، واسددتخدام اختبددار )ت(

 كما يمي  المتوسطات،
ــاخ   ــورا طى ــو) )ون تددم  سددا  المتوسددطات ال سددابية واإلن را ددات المعياريددة لمليدداس  ( أواًل: الي

يجدداد ييمددة )ت( لداللددة اليددروم، والجدددول  اليلظددة العلميددة،  ددي ضددوء النددوع )ذكددور، إندداث(، وا 
 التالي يوضح نتا   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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يتضح من الجدول السابم ىدم وجود  روم دالة إ صا يا   ي مستوط اليلظدة العلميدة  
تعددز  لمتغيددر النددوع )ذكددور، إندداث(، وىددذا يعنددي ىدددوم وجددود  ددروم بددين الددذكور واإلندداث  ددي 

 اليلظة العلمية.
تم  سا  المتوسطات ال سابية واإلن را ات المعيارية لمليداس  ثاىيًا: التخصص )علن ا أدب (:

يجددداد ييمدددة )ت( لداللدددة اليدددروم،  اليلظدددة العلميدددة،  دددي ضدددوء التخصدددص )ىممدددي، أدبدددي(، وا 
 والجدول التالي يوضح نتا   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 انذسجت انكهُت
غُش 

 دانت

يتضح من الجدول السابم ىدم وجود  روم دالة إ صا يا   ي مستوط اليلظدة العلميدة  
التخصدص العممدي (، وىذا يعندي ىددوم وجدود  دروم بدين أدبي، ىممي) التخصصتعز  لمتغير 

  ي اليلظة العلمية.والتخصص األدبي 
 سدا  المتوسدطات ال سدابية تم   رابعـة(: الجالجـةا  الجاىيـةا ال و،ىا األالدراسية )ثالجًا: الفرقة 

واإلن را ات المعيارية لملياس اليلظة العلميدة،  دي ضدوء اليريدة الدراسدية )أولد ، ثانيدة، ثالثدة، 
يجاد ييمة )  ( لداللة اليروم، والجدول التالي يوضح نتا   ذلك فرابعة(، 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

يتضح مدن الجددول السدابم ىددم وجدود  دروم دالدة إ صدا يا   دي مسدتوط اليلظدة العلميدة 
تعز  لمتغير اليرية الدراسية )أول ، ثانية، ثالثدة، رابعدة(،  وىدذا يعندي ىددوم وجدود  دروم بدين 

 اليرم األربعة  ي اليلظة العلمية.
لددط ىيندة الب دث األكداديمي  والمتعمدم بدد  مدا اليدروم  دي النيدوض ىتائر الشلال الرابـ:: 

أدبددي(،  –أنثددي( والتخصددص )ىممددي  – ددي ضددوء متغيددرات النددوع )ذكددر الجامعددة مددن طددب  
رابعددة(؟  ولزجابددة ىمدد  ىددذا السدد ال، تددم  سددا    -ثالثددة  –ثانيددة  –واليريددة الدراسددية )أولدد  

وع المتوسددددطات ال سددددابية واإلن را ددددات المعياريددددة لمليدددداس النيددددوض األكدددداديمي، و ددددم الندددد
والتخصص واليريدة الدراسدية، واسدتخدام اختبدار )ت( وت يميدل التبداين األ داد  ل سدا  دالالت 

 اليروم بين ىذه المتوسطات، كما يمي 
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تم  سا  المتوسطات ال سابية واإلن را دات المعياريدة لمليداس  أواًل: اليو) )ونورا طىاخ(:
يجاد  ييمة )ت( لداللدة اليدروم، والجددول النيوض األكاديمي،  ي ضوء النوع )ذكور، إناث(، وا 

 التالي يوضح نتا   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

 النيددوضيتضددح مددن الجدددول السددابم ىدددم وجددود  ددروم دالددة إ صددا يا   ددي مسددتوط  
تعز  لمتغير النوع )ذكور، إناث(، وىذا يعني ىدوم وجود  روم بين الذكور واإلنداث األكاديمي 

 .النيوض األكاديمي ي 
اس تم  سا  المتوسطات ال سابية واإلن را ات المعيارية لمليد ثاىيًا: التخصص )علن ا أدب (:

يجدداد ييمددة )ت( لداللددة اليددروم،  النيددوض األكدداديمي،  ددي ضددوء التخصددص )ىممددي، أدبددي(، وا 
 والجدول التالي يوضح نتا   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

 النيددوضيتضددح مددن الجدددول السددابم ىدددم وجددود  ددروم دالددة إ صددا يا   ددي مسددتوط  
تعدددز  لمتغيدددر التخصدددص )ىممدددي، أدبدددي(، وىدددذا يعندددي ىددددوم وجدددود  دددروم بدددين األكددداديمي 

 .النيوض األكاديميالتخصص العممي والتخصص األدبي  ي 
تدم  سدا  المتوسدطات ال سدابية ثالجًا: الفرقة الدراسـية )األو،ىا الجاىيـةا الجالجـةا الرابعـة(:     

واإلن را ددات المعياريددة لمليدداس النيددوض األكدداديمي،  ددي ضددوء اليريددة الدراسددية )أولدد ، ثانيددة، 
يجاد ييمة )ف( لداللة اليروم، والجدول التالي يوضح نتا   ذلك   ثالثة، رابعة(، 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

 النيددوضيتضددح مددن الجدددول السددابم ىدددم وجددود  ددروم دالددة إ صددا يا   ددي مسددتوط  
تعز  لمتغير اليرية الدراسدية )أولد ، ثانيدة، ثالثدة، رابعدة(،  وىدذا يعندي ىددوم وجدود األكاديمي 

 .النيوض األكاديمي روم بين اليرم األربعة  ي 
ــلال ا ــامص   ــائر الش    مددا العبيددة اإلرتباطيددة بددين اليلظددة العلميددة والنيددوض بددد والمتعمددم  ىت

؟ ولزجابدة ىمد  ىدذا السد ال تدم  سدا  ييمدة الجامعدةلدط ىيندة الب دث مدن طدب  األكاديمي 
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 ددي األبعدداد والدرجددة الكميددة األكدداديمي  معامددل إرتبدداط بيرسددون بددين اليلظددة العلميددة والنيددوض
 والجدول التالي يوضح نتا   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

يتضددح مددن الجدددول السددابم وجددود ىبيددة إرتباطيددة موجيددة بددين اليلظددة العلميددة والنيددوض  
 األكاديمي، وىذا يعني كمما إرتيع مستوط اليلظة العلمية إرتيع مستوط النيوض األكاديمي.

 بددالنيوض التنبدد   ددي العلميددة اليلظددة إسدديامنتددا   السدد ال السددادس  والمتعمددم بددد  مددا مدددط 
؟ ولزجابدة ىمد  ىدذا السد ال تدم إجدراء ت ميدل الجامعدة طدب  مدن الب دث ىيندة لددطاألكاديمي 

بددين اليلظددة العلميددة والنيددوض األكدداديمي، اإلن دددار الخطددي البسدديط لدراسددة العبيددة السددببية 
  النتيجة النيا ية لذلكوالجدول التالي يوضح 

 لًُت )ث( (Betaلًُت ) (Bلًُت ) انتُبؤ

 **5765 **7740 7723 انُمظت انؼمهُت

اليلظة العلمية ىمد  النيدوض  إلسيامإ صا ية  داللة يتضح من الجدول السابم وجود 
ومدن  (، وىدي دالدة إ صدا يا ،1.58األكاديمي، وي كد ذلك ييمدة معامدل اإلرتبداط،  يدث بمغدت )
و دددددة معياريدددة بددددالنيوض ( 1.58ثدددم و ددددة معياريددددة  دددي اليلظددددة العلميدددة تسدددديم بزيدددادة )

نسددبة يتبددين مددن ذلددك أن اليلظددة العلميددة تيسددر (، 2.55االكدداديمي،  يددث أن ييمددة الثابددت )
أن اليلظدة العلميدة تسديم إلد   %( من التباين ال اصل  ي النيوض األكاديمي، ىذا يأدير58)

 لدط ىينة الب ث.األكاديمي  بأكل متوسط  ي التنب  بالنيوض
 ر:تفشري ومياقشة اليتائ

 مشتوى اليكظة العكلية مرتف: لدى طالب اجلامعة:-1

التدي يلعدون  األخطداء مدن اإلسدتيادة طب  الجامعة مدن تمكنإل   النتيجة ىذه وتعزط 
 ييا، ويتعممون من تمك األخطاء  ي  ياتيم األكاديمية، والتغم  ىمييا  ي المسدتلبل، والب دث 
ىن بدا ل متعددة ل ل المأكبت التدي يدد تترتد  ىمد  مثدل ىدذه األخطداء  دي المسدتلبل، وىدذا 
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من أن اليلظة العلمية مكون مدتعمم،  (Brown & Ryan, 2003براون وريان )ما أأار إليو 
يكتسبو الطال  ىن طريم تياىمدو مدع البي دة التدي يتعدايش  ييدا، ومدا يعدود ىمد  ىدذا التياىدل 

و  ددي الجامعددة ي لددم العديددد مددن اليوا ددد مددن نتددا   إيجابيددة،  الطالدد  الجددامعي خددبل تعميمدد
العممية واإلجتماىية، مما ينعكس ذلك ىم  تكدوين أخصدية واىيدة ومتزندة ليدا ر يدة واضد ة، 
كمددا أن طددب  الجامعددة أكثدددر انتباىددا  ولدددييم اللدددرة ىمددد  إنتلدداء المثيددرات الخارجيددة لمبي دددة، 

ىاليدة مدن الدوىي ولددييم ويتسمون بذىن غير مأدتت، كدذلك طدب  الجامعدة يتمتعدون بدرجدة 
خبرة  ي ال ياة، ومواكبين لمتطورات التكنولوجية واالنيتداح ىمد  كدل مدا ىدو جديدد، ومدن خدبل 

كددذلك طددب  الجامعددة لدددييم إنتبدداه الوسددا ل التكنولوجيددة يتددابعون أمددور ال يدداة ل ظددة بم ظددة، 
ىلميدة مرتيعدة، مباأر لممثيرات الخارجية الجديدة، وىذ من سمات وخصا ص من يمتاز بيلظة 

  يث أنو من خبل اليلظة العلمية يتعمم الطال  التركيز والوىي واإلنتباه لممثيرات المختمية.
(، سددنار  3124(، العددز  )3123الزبيددد  )وتتيددم ىددذه النتيجددة مددع نتددا   دراسددات كددب  مددن 

(، المعمدددور  وىبدددد 3129(، الأدددمو  )3129(، جبدددر )3128(، ىبدددود و رنسددديس )3128)
أن مسدددتوط اليلظدددة العلميدددة كدددان إلددد   (، والتدددي توصدددمت:312العكيمدددي والندددوا  )، (3129)

مرتيعا  لدط ىينة الب ث من طب  الجامعة، وتختمف ىدذه النتيجدة مدع نتدا   دراسدات كدب  مدن 
(، 3128(، الوليدددد  )3128(، الياأدددم )3128(، ىبدددد اليددداد  والبسدددطامي )3127 مدددد )

(، :312(، ندداجواني )3129(، الطوطددو )3129ول )(، صددب ات والزغدد3129بددديو  وىبددد )
أن مسددتوط اليلظددة العلميددة كددان متوسددطا  لدددط ىينددة الب ددث مددن طددب  إلدد   والتددي توصددمت

 May,et)الجامعددة، كمددا تختمددف ىددذه النتيجددة مددع نتددا   دراسددات كددب  مددن مددا  وأخددرون 

al,2012( جان  وجون ،)Jang & Jeon,2015) أن إلد   والتي توصدمت(، :312خمف )، و
 لدط ىينة الب ث من طب  الجامعة.مستوط اليلظة العلمية كان منخيضا  

 مرتف: لدى طالب اجلامعة:األناد    مشتوى اليَو  -2

أن طددب  الجامعددة، لدددييم اللدددرة ىمدد  مواجيددة النكسددات إلدد   وتعددز  ىددذه النتيجددة 
ولددييم اللددرة ىمد  التكيدف األكاديمية والت ديات الصعبة لم ياة اليوميدة األكاديميدة الجامعيدة، 

  دددالنيوضمدددع أندددواع مختميدددة مدددن العلبدددات والم دددن األكاديميدددة داخدددل م سسدددة الجامعدددة،  
يمكددن طددب  الجامعددة مددن اإلنسدد ا  والتعددا ي والمضددي يدددما  مددن النكسددات التددي األكدداديمي 

يتعامدل مدع صدعوبات كدل يدوم، األكداديمي  يتعرضون ليا  ي ال ياة األكاديميدة، كدذلك النيدوض

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3679190/#R28
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وبالتالي إىدداد الطالد  الجدامعي لمتعامدل  دي نيايدة المطداف مدع الم دن المزمندة ، كدذلك تمتدع 
طددب  الجامعددة بمعالجددة جواندد   يدداتيم غيددر التكيييددة، والتركيددز اإليجددابي ىمدد  ىددذه األبعدداد، 

 سدين الر اىيدة بمدرور لتتكون لدييم اللدرة لتعزيز يدراتيم الأخصية وت ليم النمو النيسي وت
يتعمم بجيود اليرد لمعالجة مأكمة المويف المجيدد، ومدن ثدم األكاديمي  الزمن، كذلك النيوض

من  يث تركيزه ىمد  المأدكمة،  يدث أندو يتعمدم بجيدود األكاديمي   يو أكثر توا لا  مع التكيف
التدي تركدز ىمد   يعال  بأدكل صدريح مواجيدة الطدب ,األ راد لمتعامل مع المأكمة أو الأدا د، 

 وينددددت  التكيددددفالمأددددكبت اسددددتجابة  ل يدددداتيم اليوميددددة، والمتاىدددد  األكاديميددددة ، والضددددغوط، 
الت دديات  ىدذه   تتضدمن طدب  وطالبدات الجامعدة يواجييدا التي الت ديات ىن تنوعاألكاديمي 

إلد   جديددة، إضدا ة وتعمدم اسدتراتيجيات العبيدات، ىدذه مدع والتكيدف جديددة ىبيدات تأدكيل
، مدع أىضداء ىي دة التددريس التعامدل وكيييدة الدراسدية، وصعوبة المسايات األكاديمية، األىباء

كما أن طب  الجامعة لدييم اللددرة ىمد  التنظديم المعر دي والسدموكي واإلنيعدالي أثنداء مواجيدة 
الموايددف المختميددة لم يدداة اليوميددة األكاديميددة، كددذلك مواجيددة النكسددات والت ددديات واألزمددات 

كاديمية الجامعية، كذلك تمتع الطب  بالكياءة الذاتية وميارة التخطيط، كدذلك الطدب  الدذين األ 
لدددييم يدددرة ىمدد  التكيددف يسددتطيعون التخطدديط والتنسدديم والتنظدديم أل كددارىم وسددموكياتيم أثندداء 

 ي بدالنوااألكداديمي  مواجية الموايف المختمية لم ياة األكاديمية الجامعية، كذلك ارتباط النيدوذ
اإليجابية، والتي يسدتطيع طالد  الجامعدة مواجيتيدا والتغمد  ىمييدا، وتختمدف ىدذه النتيجدة مدع 

لددط طمبدة األكداديمي  أن مسدتوط النيدوضإلد   (، والتدي توصدمت3131نتيجة دراسدة ىطيدة )
 الصف األول الثانو  العام بم ا ظة الأريية.

 نورا طىاخ(:عدو ودود فروم يف اليكظة العكلية تعزي ملتغري اليو) )و -3

أن مسدتوط اليلظدة العلميدة متأدابو بدين الدذكور واإلنداث، كدون طدب  إلد   وىذا يأير 
م ا ظدة وا ددة،  يدي كميدة إيميميدة تلبدل طدب  م ا ظدة بندي سدويف إل   كمية التربية ينتمون

وااليتصددادية، وأن الددذكور   لددط، ىددذه الم ا ظددة المتأددابية  ددي مختمددف الجواندد  اإلجتماىيددة
واإلندداث يدرسددون معددا   ددي نظددام تعميمددي جددامعي وا ددد ال ييددرم بددين الددذكور واإلندداث، وكددذلك 
تأابو العوامل الثلا ية واإلجتماىية لمدذكور واإلنداث معدا ، مثدل تأدابو وتلدار  أسدالي  التنأد ة 

ي وا دة لكل مدن الدذكور اإلجتماىية واألسرية، كذلك الظروف األكاديمية داخل المجتمع الجامع
 ستبصداراإل  يدي ويدراتدو بسدماتو تدرتبط لميدرد أخصدية خاصدية ىدي العلميدة اليلظةواإلناث،  
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 اليلظدة نوأاإلجتمداىي  نوىدو ولديس ذاتدو الأدخص ىمد  تعتمدد وىدذه، العلمدي والدوىي بالذات

بغدض النظدر ىدن نوىدو،  مختمية إ داث من  ولو يدور بما التام اليرد وىي ىم  تعتمد العلمية
الداخميددة، كمددا يددتعمم  تجاربددوإلدد   اليلظددة يددتعمم الطالدد  مددن خبليددا اإلنتبدداه كددذلك ممارسددة

المب ظددة دون إصدددار أ كددام، وت سددن يدددرة الطالدد  ىمدد  ت مددل الموايددف والخبددرات السددمبية، 
كمدا أن  والتي تتو ر داخل المجتمع الجامعي لجميع الطب  بغض النظر ىن النوع اإلجتماىي،

سددواء ذكددور أو إندداث، لدددييم إىتمامددات وميددول متأددابية ومتلاربددة، ولدددييم  الطددب  جميددع
طمو ددات متلاربددة، ويتعايأددون  ددي المجتمددع الجددامعي بددنيس اإلمكانيددات المتا ددة، ويواجيددون 

 نيس الظرون والم ن والصعوبات.
تدان ومدارتن ، (Advait, 2012وتتيم ىذه النتيجة مع نتا   دراسات كب  من اد يت ) 

(Tan & Martin,2012 ،)( ندددابوراNapora,2013( ىدددون ،)Hon, 2013 ىبدددود ،)
المعمدددددور  وىبدددددد ، (3129(، صدددددب ات والزغدددددول )3128(، الياأدددددم )3128و رنسددددديس )

(، :312العكايأدددددددددددي )(، :312العاسدددددددددددمي وجمدددددددددددال )(، :312الرويمدددددددددددي )(، 3129)
ىددم وجدود  دروم  دي اليلظدة إلد   (، والتدي توصدمت:312(، ناجواني )Majed,2019)مجيد

العلميددة تعددز  لمتغيددر النددوع )ذكددور، إندداث(، وتختمددف ىددذه النتيجددة مددع نتددا   دراسددات كددب  مددن 
جيسدددددديكا (، Short & Mezo,2014)أددددددورت وميددددددزو (، Belna,2008بيبنددددددا )

(Jessica,2015 ،)( 312(، الربيدددددددع )3129(، ىيسددددددد  )3128العاسدددددددمي والسدددددددعيد: ،)
وجددود  ددروم  ددي اليلظددة العلميددة تعددز  لمتغيددر النددوع إلدد   والتددي توصددمت(، :312أددمبولية )

سالوسدتر  )ذكور، إناث( ولصالح الذكور، كما تختمف ىذه النتيجة مع نتدا   دراسدات كدب  مدن 
(Salustri, 2009 ،)(  3123(، الزبيدددد  )3121السدددند ،)( يميخددداني Vlykhany 

وجددود  دددروم  دددي إلددد   والتدددي توصددمت(، 3129(، بدددديو  وىبددد )3128الوليددد  )(، 2015,
 اليلظة العلمية تعز  لمتغير النوع )ذكور، إناث( ولصالح اإلناث.

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

أن طدب  الجامعددة، سددواء ذكددور أو إنداث لدددييم اللدددرة ىمدد  إلدد   وتعدز  ىددذه النتيجددة 
مواجيددة النكسددات األكاديميددة والت ددديات الصددعبة لم يدداة اليوميددة األكاديميددة الجامعيددة، ولدددييم 
اللدرة ىم  التكيف مع أنواع مختمية مدن العلبدات والم دن األكاديميدة داخدل م سسدة الجامعدة، 

لبدددات مدددن اإلنسددد ا  والتعدددا ي والمضدددي يددددما  مدددن يمكدددن الطدددب  والطااألكددداديمي   دددالنيوض
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يتعامددل مددع األكدداديمي  النكسددات التددي يتعرضددون ليددا  ددي ال يدداة األكاديميددة، كددذلك النيددوض
صددعوبات كددل يددوم، وبالتددالي إىددداد الطددب  والطالبددات لمتعامددل  ددي نيايددة المطدداف مددع الم ددن 

اتيم غيددر التكيييددة، والتركيددز المزمنددة، كددذلك تمتددع الددذكور واإلندداث معددا  بمعالجددة جواندد   يدد
اإليجددابي ىمدد  ىددذه األبعدداد، لتتكددون لدددييم اللدددرة لتعزيددز يدددراتيم الأخصددية وت ليددم النمددو 

يتعمم بجيود اليدرد لمعالجدة األكاديمي  النيسي وت سين الر اىية بمرور الزمن، كذلك النيوض
مدن  يدث تركيدزه ىمد  مي األكدادي مأكمة المويف المجيد، ومن ثم  يو أكثر توا لا  مع التكيدف

يعدال  بأدكل صدريح ,المأكمة،  يث أنو يتعمم بجيود األ راد لمتعامل مع المأكمة أو الأددا د، 
مواجية الطب  التي تركدز ىمد  المأدكبت اسدتجابة  ل يداتيم اليوميدة، والمتاىد  األكاديميدة ، 

 طدب  وطالبدات الجامعدة يواجييا التي الت ديات ىن تنوعاألكاديمي  وينت  التكيفوالضغوط، 
 وتعمدم اسدتراتيجيات العبيات، ىذه مع والتكيف جديدة ىبيات الت ديات تأكيل ىذه   تتضمن

مدع  التعامدل وكيييدة الدراسدية، وصدعوبة المسدايات األكاديميدة، األىبداءإلد   جديددة، إضدا ة
 .أىضاء ىي ة التدريس

 ,.Martin et al)وتتيدم ىدذه النتيجدة مدع نتدا   دراسدات كدب  مدن مدارتن وأخدرون  

غونسددولي وغنيددزاده (، و 3129(، أبددو يددورة )Datu & Yang,2016(، داتددو ويددان  )2010
(Jahedizadeh, Ghonsooly & Ghanizade,2019 ،)ىددم وجدود إلد   والتدي توصدمت

ذكددور، إندداث(، وتختمددف ىددذه النتيجددة مددع تعددز  لمتغيددر النددوع )األكدداديمي   ددروم  ددي النيددوض
(، كدددولي وأخدددرون Martin & Marsh,2006مدددارتن ومدددارش )نتدددا   دراسدددات كدددب  مدددن 

(Collie et al., 2016أ ،)يدونس ويدان  ل(Alfonso & Yang,2016 و ،)( 312 مديم: ،)
تعددز  لمتغيددر النددوع )ذكددور، إندداث(، األكدداديمي  وجددود  ددروم  ددي النيددوضإلدد   والتددي توصددمت

مدددارتن ومدددارش مدددع نتدددا   دراسدددات كدددب  مدددن  أيضدددا   ولصدددالح الدددذكور، وتختمدددف ىدددذه النتيجدددة
(Martin & Marsh,2008( وأولينددو وكوندان  وموجدامبي ،)Olendo & Koinange 

& Mugambi,2019 ،)تعددز  األكدداديمي  وجددود  ددروم  ددي النيددوضإلدد   والتددي توصددمت
 لمتغير النوع )ذكور، إناث(، ولصالح اإلناث.
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 عدو ودود فروم يف اليكظة العكلية تعزي ملتغري التخصص )علن ا أدب (: -5

تلددار  العمددر الزمنددي لطددب  كميددة التربيددة،  يددث أن اليددرم إلدد   وتعددز  ىددذه النتيجددة 
الزمني  ي ىمر الطدب  ال يتعدد  ثدبث سدنوات، وأن جميدع الطدب  يدرسدون  دي كميدة وا ددة 

دراسدددية، أ  أن جميدددع طدددب  اليدددرم الدراسدددية ليدددا أسسددديا ونظاميدددا ىمددد  جميدددع المرا دددل ال
يتعرضددون لددنيس الظددروف الجامعددة ويأدداركون  ددي نيددس األنأددطة الجامعددة، ويمددرون بخبددرات 
متأدددابية ومتلاربدددة، كدددذلك الظدددروف األكاديميدددة داخدددل المجتمدددع الجدددامعي وا ددددة لكدددل مدددن 

 تدرتبط لميرد أخصية خاصية ىي العلمية اليلظةكما أن التخصص العممي والتخصص األدبي، 

 ولديس ذاتدو الأدخص ىمد  تعتمد وىذه، العلمي والوىي بالذات ستبصاراإل  يي ويدراتو بسماتو
 إ دداث مدن  ولو يدور بما التام اليرد وىي ىم  تعتمد العلمية اليلظة نوأاألكاديمي  تخصصو

اليلظدة يدتعمم الطالد  مدن خبليدا  كذلك ممارسدةبغض النظر ىن تخصصو األكاديمي،  مختمية
الداخميدة، كمدا يدتعمم المب ظدة دون إصددار أ كدام، وت سدن يددرة الطالد   تجاربدوإلد   اإلنتبداه

ىمدددد  ت مددددل الموايددددف والخبددددرات السددددمبية، والتددددي تتددددو ر داخددددل المجتمددددع الجددددامعي لجميددددع 
التخصدص سدواء كدانوا مدن التخصدص العممدي أو  الطدب  جميدعالتخصصدات العمميدة، كمدا أن 

األدبي، لدييم إىتمامات وميول متأابية ومتلاربة، ولدييم طمو دات متلاربدة، ويتعايأدون  دي 
 المجتمع الجامعي بنيس اإلمكانيات المتا ة، ويواجيون نيس الظرون والم ن والصعوبات.

(، 3128(، ىبدود و رنسديس )3123وتتيم ىذه النتيجة مع نتا   دراسدات كدب  مدن الزبيدد  )
(، :312(، الربيدددع )3129(، المعمدددور  وىبدددد )3129(، صدددب ات والزغدددول )3129جبددر )

ىدم وجود  دروم  دي اليلظدة إل   (، والتي توصمتMajed,2019)مجيد(، :312العكايأي )
العلمية تعز  لمتغير التخصص )ىممي، أدبي(، وتختمف ىذه النتيجة مع نتيجة دراسدتي بدديو  

وجدود  دروم  دي اليلظدة العلميدة تعدز  إلد   توصدمت(، والتدي 3129(، وخأبة )3129وىبد )
لمتغيددر التخصددص )ىممددي، أدبددي(، ولصددالح التخصددص العممددي، كمددا تختمددف ىددذه النتيجددة مددع 

(، وجددود  ددروم  ددي اليلظددة العلميددة تعددز  لمتغيددر التخصددص 3129نتيجددة دراسددة الطوطددو )
 )ىممي، أدبي(، ولصالح التخصص األدبي.
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 تعزي ملتغري التخصص )علن ا أدب (:األناد    عدو ودود فروم يف اليَو  -6

أن طددب  الجامعددة، سددواء كددانوا مددن التخصددص العممددي أو إلدد   وتعددز  ىددذه النتيجددة 
التخصددص األدبددي، لدددييم اللدددرة ىمدد  مواجيددة النكسددات األكاديميددة والت ددديات الصددعبة لم يدداة 

واع مختمية من العلبدات والم دن اليومية األكاديمية الجامعية، ولدييم اللدرة ىم  التكيف مع أن
 األكاديمية داخل م سسة الجامعة، 

يمكن طب  وطالبات التخصصين العممي واألدبدي مدن اإلنسد ا  األكاديمي   النيوض 
 والتعا ي والمضي يدما  من النكسات التي يتعرضون ليا  دي ال يداة األكاديميدة، كدذلك النيدوض

وبالتالي إىداد الطدب  العمميدين واألدبيدين لمتعامدل  دي يتعامل مع صعوبات كل يوم، األكاديمي 
نياية المطاف مع الم ن المزمنة، كذلك تمتع طب  وطالبات التخصصين العممدي واألدبدي معدا  
بمعالجة جوان   ياتيم غير التكييية، والتركيز اإليجابي ىم  ىذه األبعاد، لتتكون لددييم اللددرة 

لنمدددو النيسدددي وت سدددين الر اىيدددة بمدددرور الدددزمن، كدددذلك لتعزيدددز يددددراتيم الأخصدددية وت ليدددم ا
يتعمدم بجيدود اليدرد لمعالجدة مأدكمة المويدف المجيدد، ومدن ثدم  يدو أكثدر األكداديمي  النيوض

مددن  يددث تركيددزه ىمدد  المأددكمة،  يددث أنددو يتعمددم بجيددود األ ددراد األكدداديمي  توا لددا  مددع التكيددف
مواجيدددة الطدددب  التدددي تركدددز ىمددد   يعدددال  بأدددكل صدددريح,لمتعامدددل مدددع المأدددكمة أو الأددددا د، 

 وينددددت  التكيددددفالمأددددكبت اسددددتجابة  ل يدددداتيم اليوميددددة، والمتاىدددد  األكاديميددددة ، والضددددغوط، 
الت دديات  ىدذه   تتضدمن طدب  وطالبدات الجامعدة يواجييدا التي الت ديات ىن تنوعاألكاديمي 

إلد   جديددة، إضدا ة وتعمدم اسدتراتيجيات العبيدات، ىدذه مدع والتكيدف جديددة ىبيدات تأدكيل
 .مع أىضاء ىي ة التدريس التعامل وكييية الدراسية، وصعوبة المسايات األكاديمية، األىباء

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

 رابعة(:

 بسدماتو تدرتبط لميدرد أخصدية خاصدية ىدي العلمية اليلظةأن إل   وتعز  ىذه النتيجة 

مسدتواه  ولديس ذاتدو الأدخص ىمد  تعتمد وىذه، العلمي والوىي بالذات ستبصاراإل  يي ويدراتو
 مختميدة إ دداث مدن  ولدو يددور بمدا التدام اليدرد وىدي ىمد  تعتمدد العلميدة اليلظدة نالدراسدي وأ

إلد   اإلنتبداهاليلظة يتعمم الطالد  مدن خبليدا  بغض النظر ىن مستواه الدراسي، كذلك ممارسة
الداخميدة، كمددا يددتعمم المب ظدة دون إصدددار أ كدام، وت سددن يدددرة الطالد  ىمدد  ت مددل  تجاربدو

الموايف والخبرات السمبية، والتدي تتدو ر داخدل المجتمدع الجدامعي لجميدع اليدرم الدراسدية، كمدا 
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ة سدواء كدانوا مدن مختمدف اليدرم الدراسدية، لددييم إىتمامدات وميدول متأدابي الطب  جميعأن 
ومتلاربددة، ولدددييم طمو ددات متلاربددة، ويتعايأددون  ددي المجتمددع الجددامعي بددنيس اإلمكانيددات 
المتا دددة، ويواجيدددون نيدددس الظدددرون والم دددن والصدددعوبات، كدددذلك الظدددروف األكاديميدددة داخدددل 

 المجتمع الجامعي وا دة لكل اليرم الدراسية ىم   د السواء.
 ,.Singh et alن  وأخددرون )وتتيددم ىددذه النتيجددة مددع نتددا   دراسددات كددب  مددن سددي 

ىدم وجود  دروم  دي اليلظدة إل   (، والتي توصمت:312(، وناجواني )3129(، جبر )2014
العلميددة تعددز  لمتغيددر اليريددة الدراسددية )أولدد ، ثانيددة، ثالثددة، رابعددة(، وتختمددف ىددذه النتيجددة مددع 

وجدود  دروم إلد   (، والتدي توصدمت:312(، وأدمبولية )3129نتا   دراسة كدب  مدن خأدبة )
 ي اليلظة العلميدة تعدز  لمتغيدر اليريدة الدراسدية )أولد ، ثانيدة، ثالثدة، رابعدة(، ولصدالح اليريدة 

إلدد   (، والتددي توصددمت:312مددع نتيجددة دراسددة الربيددع ) أيضددا   الرابعددة، وتختمددف ىددذه النتيجددة
اليريددة وجددود  ددروم  ددي اليلظددة العلميددة تعددز  لمتغيددر اليريددة الدراسددية )ثانيددة، رابعددة( لصددالح 

إلد   (، والتدي توصدمت3128الثانية، كما تختمف ىذه النتيجة أيضا  مع نتيجدة دراسدة الياأدم )
وجددود  ددروم  ددي اليلظددة العلميددة تعددز  لمتغيددر اليريددة الدراسددية )بكددالوريوس، دبمددوم، دراسددات 

 ىميا(، ولصالح الدراسات العميا.
ــو    -8 ــروم يف اليَ ــاد    عــدو ودــود ف ــتغري الفرقــة   األن ــزي مل ــةا   تع ــةا ثالج الدراســية )أو،ىا ثاىي

 رابعة(:

أن طب  الجامعة، سدواء أكدانوا  دي مختمدف اليدرم الدراسدية، إل   وتعز  ىذه النتيجة 
لدددييم اللدددرة ىمدد  مواجيددة النكسددات األكاديميددة والت ددديات الصددعبة لم يدداة اليوميددة األكاديميددة 

لعلبدات والم دن األكاديميدة داخدل الجامعية، ولدييم اللدرة ىم  التكيف مدع أندواع مختميدة مدن ا
يمكن طب  وطالبات جميع المرا دل الدراسدية الجامعيدة األكاديمي   النيوضم سسة الجامعة، 

من اإلنس ا  والتعا ي والمضي يدما  من النكسات التدي يتعرضدون ليدا  دي ال يداة األكاديميدة، 
إىددداد الطددب  والطالبددات يتعامددل مددع صددعوبات كددل يددوم، وبالتددالي األكدداديمي  كددذلك النيددوض

لمتعامل  ي نياية المطاف مع الم ن المزمنة، كذلك تمتع طب  وطالبات الجامعدة  دي مختمدف 
اليدرم الدراسدية الجامعيددة معدا  بمعالجدة جواندد   يداتيم غيدر التكيييددة، والتركيدز اإليجدابي ىمدد  

نمدو النيسدي وت سددين ىدذه األبعداد، لتتكددون لددييم اللددرة لتعزيددز يددراتيم الأخصدية وت ليددم ال
يتعمدم بجيدود اليدرد لمعالجدة مأدكمة المويدف األكاديمي  الر اىية بمرور الزمن، كذلك النيوض
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مدن  يدث تركيدزه ىمد  المأدكمة،  يدث األكداديمي  المجيد، ومن ثم  يو أكثر توا لا  مع التكيف
مواجيدة الطدب  يعال  بأكل صريح ,أنو يتعمم بجيود األ راد لمتعامل مع المأكمة أو الأدا د، 

ويندت  التي تركز ىم  المأكبت استجابة  ل ياتيم اليوميدة، والمتاىد  األكاديميدة ، والضدغوط، 
 ىدذه   تتضدمن طدب  وطالبدات الجامعدة يواجييدا التدي الت دديات ىدن تندوعاألكاديمي  التكيف

 ، إضدا ةجديددة وتعمدم اسدتراتيجيات العبيدات، ىذه مع والتكيف جديدة ىبيات الت ديات تأكيل
مدع أىضداء ىي دة  التعامدل وكيييدة الدراسدية، وصدعوبة المسدايات األكاديميدة، األىبداءإلد  

 .التدريس
 ,.Martin et al)وتتيدم ىددذه النتيجددة مددع نتددا   دراسددة كددل مددن مددارتن وأخددرون  

األكدداديمي  ىدددم وجددود  ددروم  ددي النيددوضإلدد   والتددي توصددمت(، 3129(، وم مددود )2010
وتختمدف ىدذه النتيجدة مدع نتيجدة دراسدة كدل مدن مدارتن ومدارش ، الدراسديةتعز  لمتغير اليريدة 

(Martin & Marsh,2008) ( و كدولي وأخدرونCollie et al., 2016والتدي توصدمت ) 
الطدب  األصدغر  تعز  لمتغير الصف الدراسي ولصدالحاألكاديمي  وجود  روم  ي النيوضإل  

 Jahedizadeh, Ghonsoolyنيدزاده )غونسدولي وغسنا ، وتختمدف أيضدا  مدع نتيجدة دراسدة 

& Ghanizade,2019)وجدود  دروم  دي النيدوض األكداديمي، ولصدالح إل   ، والتي توصمت
 المستوط الدراسي األىم .

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

أن طب  الجامعة ذو  اليلظة العلمية المرتيعة، يتمكنون مدن إل   وتعز  ىذه النتيجة 
التصالح مع أنيسيم،  ت  يتمكنوا من تخط  ومواجيدات الصدعوبات والت دديات األكاديميدة  دي 
الم سسددة الجامعيددة، ومددن خددبل ىدددم إصدددار األ كددام السددمبية، والددذ  يددنعكس باإليجددا  ىمدد  

كاديمية،  تدزداد كياءتدو الذاتيدة، ممدا تعمدل ىمد  دا عية الطال  الجامعي  ي مواجية الم ن األ 
الدذاتي لددط  التلبدل زيدادة  دي زيادة تركيزه ىم  الخبدرات الجديددة، كدذلك تسديم اليلظدة العلميدة 

أددأنو ت سددين  مددن الددذ  الأخصددي لديددو، األمددر الددوىي طالدد  الجامعددة، ومددن ثددم ت سددين
ليلظدة العلميدة  دي مواجيدة األ كدار كدذلك تسديم ا استراتيجيات تعاممدو مدع الضدغوط األكاديميدة،

تجاىدات الطدب  ن دو أىضداء ىي دة التددريس، ومدن ثدم  السمبية المرتبطة بال ياة األكاديمية، وا 
كدذلك ت سين تواصل الطدب  مدع أىضداء ىي دة التددريس بالكميدة، و دتح يندوات تواصدل بيدنيم، 

 ي ىممية اإلنتبداه، مدن  ساىمت اليلظة العلمية  ي مساىدة طب  الجامعة ىم  الت كم الذاتي
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خددبل تركيددز اإلنتبدداه ىمدد  المتطمبددات األساسددية لمدراسددة األكاديميددة، وىددزل جميددع المدد ثرات 
أ كددام سددمبية إلدد   والمأددتتات الخارجيددة، ممددا إنعكددس إيجابيددا  ىمدد  ت ددر الطالدد  مددن إصددداء

لديدو، يمي األكداد متعملة بالدراسدة األكاديميدة لديدو، ممدا أسديم ذلدك  دي ر دع مسدتوط النيدوض
لمطالد  الجدامعي، مدن خدبل األكاديمي   ي زيادة مستوط الت صيل العلمية اليلظةكما ساىمت 

تركيددز إنتباىددو ن ددو اإلسددتجابة الصدد ي ة لمميددام األكاديميددة وتخطددي العلبددات المختميددة التددي 
وير تعترض ت ليلو لتمك الميام، وبما أن اليلظدة العلميدة ليدا أثارىدا اإليجابيدة  دي ت سدين وتطد

اسددتراتيجيات المواجيددة لدددط الطالدد  الجددامعي، والتددي مددن أددأنيا إرتيعمسددتوط الكيدداءة الذاتيددة 
نخياض مستوط اللمم لديو، اأمر الذ  أدط تعمم الطال  بعضدو إل   والت كم الذاتي لمطال ، وا 

ىي ددة التدددريس، وتطددورت العبيددة اإليجابيددة بينيمددا، ممددا إنعكددس إيجابيددا  ىمدد  تركيددز الطالدد  
رتيدددع مسدددتوط األداءال لديدددو،  سددداىم ذلدددك  دددي األكددداديمي  جدددامعي  دددي دراسدددتو األكاديميدددة، وا 

 مساىدتو ىم  مواجية أ  ىلبات أو ت ديات أو نكسات أكاديمية، ممدا ر دع مسدتوط النيدوض
 لديو،األكاديمي 

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

أن طددب  الجامعددة، مددن خددبل اسددتخداميم لميلظددة العلميددة، زاد إلدد   ىددذه النتيجددةوتعددز  
ىمدد  الملددررات المختميددة،  تركيددزبالدراسددة األكاديميددة، مددن خددبل ال ىتمددامالتنظدديم واإلمسددتوط 
 أنإلد   ذلك يعود ويدىم  تخطي العلبات والصعوبات األكاديمية المختمية،  بجيد أكبروالليام 
دا اإلنسان التي يكون المر مة وىي الأبا  مر مة  ي جميعيم الطمبة  ال يداة ىمد   ييدا متيت  
لظرو دو، كدذلك تكيدف الطالد  الجدامعي مدع  وتبع دا المسدتطاع يددر  ياتدو يعديش أن  دي وراغب دا

ال يداة،  مدن   دي لمددط كياءتدو الذاتيدة وسدعادتو اليدرد تليديمإلد   الضدغوط األكاديميدة، يأدير
 مدع التكيدف ىمد  بالكيداءة الذاتيدة، سداىم ذلدك  دي أن تتدو ر لديدو اللددرةخدبل تمتدع الطالد  

 ياتدو األكاديميدة  ومواصدمة بسدبم إجتيازىدا مدن يمكندو بلددرٍ  ومواجيتيدا الضداغطة األ دداث
 اإلنسان بإيجابيتو  يأعر والعلبات، المأكبت تجاوزإل   ي د  مما يكون راضيا  ىنو،  بأكل
نجازه  اليلظدة العلميدة سداىدت الطالد  الجدامعي ىمد  ر دع يابميتدو لمدتعمم، ، بالسدعادة ويأعره وا 

ىتمامو بكميتو وسعيو النجاح والتيدوم، مدن خدبل ب ثدو ىدن طدرم واسدتراتيجيات جديددة إل   وا 
يسدددتطيع بيدددا أن يتغمددد  ىمددد  الم دددن والصدددعوبات التدددي يدددد تعترضدددو  دددي  ياتدددو األكاديميدددة 

م بجميدع أبعداد العمميدة التعميميدة مدن م ضدرات الجامعية، وخيضت مسدتوط اللمدم لديدو والتعمد
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وواجبات وميام أكاديمية مطمو  تنييذىا، وكذلك يمم التلويم، واللمم والخوف من ىضدو ىي دة 
 لديو.األكاديمي  التدريس، مما ساىم ذلك  ي ت ليم النيوض

 توصيات البحح:  

 التالية   ي ضوء ما توصل إليو الب ث ال الي من نتا   يمكن تلديم التوصيات 
أصبح االىتمام باليلظة العلميدة والنيدوض األكداديمي، ضدرورة مم دة، ينبغدي توجيدو أنظدار   -2

ا طب  الجامعات.  المس ولين بتأثيرىما ىم  سموك األ راد وخصوص 

تيعيل مراكز التدري  بالجامعة من خبل تنييذ العديد من الدورات التدريبيدة لطدب  الجامعدة  -3
 ظة العلمية  ي تنمية كا ة جوان  الأخصية لدط الطال  الجامعي.لبيان دور وأىمية اليل

الجامعددات كددأ راد ليددم ا تياجدداتيم النيسددية واالجتماىيددة،  النجدداح يعتمددد  بطددب االىتمددام   -4
 .نيوضيم األكاديميوالمرتبطة ب سن  تيمىم  مدط  عالي

 تيي ة البي ة األكاديمية لمطال  التي تساىده ىم  النيوض األكاديمي.  -5
   حبوخ مكرتحة:

  ي ضوء ما توصل إليو الب ث ال الي من نتا   يمكن إيتراح ما يمي   
رأادية تسع  لموصول -2 تنمية اليلظة العلميدة لددط إل   إجراء ب وث تتناول برام  تدريبية وا 

 طب  الجامعة.

رأدددادية تسدددع  لموصدددول -3  ت سدددين النيدددوضإلددد   إجدددراء ب دددوث تتنددداول بدددرام  تدريبيدددة وا 
 لدط طب  الجامعة.األكاديمي 

إجراء ب وث تتناول ىبية اليلظة العلميدة بمتغيدرات أخدرط كالدا عيدة األكاديميدة والت صديل  -4
 الدراسي، وغيرىا.

لددددط طدددب  األكددداديمي  دراسدددة العوامدددل المددد ثرة ىمددد  مسدددتوط اليلظدددة العلميدددة والنيدددوض -5
 الجامعة.

  



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

- 74 - 

 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  5104الب   مس  بي ال خ يس الضبعس الت  س طتيس أ ميس ال،وامت س  هئية )
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  

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

ال الظممم  الن و ممم  و وختضمممه ب ممما ممممه مفضمممو  المممناا األ مممهي م س (  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   بهلبمممموي(  ال الظممم  ال،الت ممم  و وختضمممه 5102بتبممماس  سممم ا شممم،بهه )

(س 22المجتمم  الت بو مم س  ت مم  الت ب مم س جهم،مم  سممو هجس )المي  مم  لمميا طتبمم   ت مم  الت ب مم  جهم،مم  ال خممه  رس 
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 29 ب  س جهم،  سو هجس )المجت  الت بو  س  ت   التالتالو   بم هالظ  ب ش س 
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 طتبم  ليا ايوجه  أ يا  وتوجضهااأل هي م   الطفو ب ه (  ال،وخ 5102 ت  س ش  م مس،ي )

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 
بمسمممتوا ال الظممم  ال،الت ممم  ممممه  ممموا ب،مممد المتل ممم اا  التوبمممؤ(  5102 شمممب س الهطمممم  السممم ي )

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

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 (س2)44س مجت  الجهم،  ال، اخ  س المتوسط 

 الضو مممم  ايجتمه  ممممم  ايسممممتال ا  الوفسممممم  و وختمممم  بهلتبمممممو  (  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 
و وختم  بهل الظم  ال،الت م  لميا طتبم  جهم،م  ال  ممو س  (  الن ه  ايوف،هل 5102ال ب عس ال با )

  29-92(س 0)02المجت  األ يو   ال  ال،تو  الت بو  س الجهم،  األ يو  س 
 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)2مجت  ال،تو  الت بو   والوفس  س الم    الالوم  لتب وثس التسط هس 

 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  )
ت مم  ال،تممو  ايوسممهو   وايجتمه  مم س جهم،مم  خهبمميم لألشمملها ال،موم مم س  سممهل  مهجسممت   غ مم  موشممو ةس  

 و خت س الج ائ   –م بهح 



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

- 76 - 

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  

(  ال الظمممم  الن و مممم  و وختضمممه بهلو  مممم  ايسممممتضو    لمممميا ممممموظف  5101أوممممو  ) السمممويمس سمممم،ي
 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 002،  بوضهس )والمتفوخ ه ال  ضو  الووع والف خ  الي اس  س مجت   ت   الت ب  س جهم

 لتش ب   ال ب ا لت،واما 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  )

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

 جهم،م  طتبم  تمأمت  لمياال 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   ت ت مما المسممه  لت،وخممها بمم ه الطفممو(  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 )
 جهم،  يمشرس سو  ه 

 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  5109يس  هت مم  )ال،هسممم س   ممهد وه مماس السمم، 
والضممملوط الوفسممم  : ي اسممم  ماله وممم  بممم ه طتبممم  جمممهم،ت  يمشمممر وال و ممماس مجتممم  جهم،ممم  يمشمممرس جهم،ممم  

  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   شممهي الوفسمم  المم   ت مم  الت ب مم  ال هو مم  المم  جهم،مم  يمشممر بم هالظمم  السممو يا مممه طمموي اي

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

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

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

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

  022-042(س 4)40الت بو  س جهم،  ايمه ااس 
(  ال الظمم  الن و مم  و وختضممه بممهلتوظ   5109 بممويس أ مممي اسمممه  اس ال وسمم اس سممهويم وبمم 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 512بليايس ) جهم، 

 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  

و ممهياا ال،المما لطمموي البمم  األوا  الوضممود األ ممهي مج(  5151 ط مم س  او ممه م مممي  تمم  )
س  ابطم  الت بمو  ه مجت  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)42 ومم  طتبمم  جهم،مم  الشممه خ س المجتمم  اليول مم  لتب مموث الت بو مم س جهم،مم  ايمممه ااس الوفسمم   لمميا  

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

المستوبم   س  ال و   وال الظ  ال،الت   ليا طتب  ال هوو   المتم   هس مجت   ت   الت ب   األسهس  س الجهم، 
  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 
است ات ج ها الال ا ة ليا   و  مه طتب  الجهم،  الضهشم  س المجتم  األ يو م  الم  ال،تمو  الت بو م س الجهم،م  

  402-222(س 4)9األ يو  س 
إلممج  (  ال الظمم  ال،الت مم  و وختضممه بممهلتف    مممه و ا  الم، المم  وال هجمم 5102مج ممي )   سممجس  بمم 

الم، المم  لمميا طتبمم   ت مم  الت ب مم  لت،تممو  ايوسممهو   والبمم ال  )بوممه  وتطب ممر(س مجتمم  أب ممهث الببمم ة لت،تممو  
  522-522(س 5)42ايوسهو  س جهم،  البب ةس 

 والتو  ع  لتوش  ال الهال   مههس يا س  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)21جووسوه لت الظ  ال،الت   لتشبهيس المجت  الت بو  س جهم،  ال و اس 
الوسب  لتوجضها أ يا  ايوجمه  والالمي ة  تمج الت  م   (  ايسضه 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  (  5104مبطفجس موها م موي م مي )
المسمممه م  الممم  الت بممم ا الي اسممم  لممميا طممموي الم  تممم   وجضمممها الي اسممم  وأ ممميا  الش بممم   المو تتمممج والت

  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   (  الطفو5151الم،وس وظم   س هس ال،ظهمهاس  م   طه اهلل )

ال،تممو  ايوسممهو   المم   المجتمم  ال، ب مم  لألب ممهث س   البمم  ال،هشمم  األسهسمم اليا ت مم  وال ه ج مم  لمميا طتبمم
  921-992(س 0)05الجتف س الج ائ س   شو    هه س جهم، وايجتمه   

 (  ال الظ  ال،الت   ليا طتب  الجهم، س مجتم 5102الم،مو مس  ت   س هس  ت س سو  م مي )
  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 )

مسمالطس مجتم  الي اسمها الت بو م  والوفسم  س جهم،م  السمتطهه خمهبواس  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)22س س الم    الالوم  لتب وث الت بو   والتوم  س 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  
ال،الت مم  و وختضممه بهلسمم،هية الوفسمم   لمميا طتبمم  جهم،مم   (  ال الظمم 5109الول مميمس  تمم  م مممي )

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