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 ملخص البحح:

التجكؿ العقمي بيف كالتأثيرات  لمعالقاتنمكذج بنائي  كضع لىإىدؼ البحث الحالي      
 .كالتحقؽ منو امبيريقيا طمبة الجامعة لدلكاليقظة العقمية كاالنفعاالت االكاديمية كالتحصيؿ 

 البحثتككنت عينة  .ةالثالثكالتعرؼ عمى الفركؽ بيف الطالب كالطالبات في متغيرات البحث 
مف طمبة تـ اختيارىـ عشكائيا ( إناث537، ذككر545طالب كطالبة ) (777)االساسية مف 

معيارم انحراؼ ب (75.7)الزمنية عمارىـ أالتربية بجامعة الممؾ خالد كبمغ متكسط  كمية
كقد . التجكؿ العقمي كاليقظة العقمية كاالنفعاالت االكاديميةمقاييس عمييـ طبقت  .(5.44)

صحة النمكذج البنائي المقترح لمعالقات كالتأثيرات المباشرة كغير  دعمت البيانات االمبيريقية
 كالتحصيؿ لدل اليقظة العقمية كاالنفعاالت االكاديمية  ككؿ مف:  التجكؿ العقميالمباشرة بيف 

، التجكؿ العقمي لدل أفراد العينةمف  مرتفعمستكل  كجكدطمبة الجامعة. كما أظيرت النتائج 
كجكد فركؽ دالة  ،ا في التجكؿ العقمي كفقا لمجنس لصالح االناثكجكد فركؽ دالة احصائي

كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف  ،لصالح االناث كفقا لمجنساحصائيا في اليقظة العقمية 
الجنسيف في االنفعاالت اإليجابية لصالح االناث، في حيف كجدت فركؽ بيف الجنسيف في 

 االنفعاالت السمبية لصالح الذككر.
                

 ، التحصيؿ.االنفعاالت االكاديمية، اليقظة العقمية، التجكؿ العقميالكممات المفتاحية: 
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Modeling the causal relationships between mind wandering: and each 

of: mindfulness, academic emotions, and achievement 

among university students 

The aim of the current study is to develop a constructive model for the 

relationships and influences between mind wandering, mindfulness, academic 

emotions, and the achievement of university students, and to verify it as 

empirical, and identify the differences between male and female students in the 

three research variables. The main research sample consisted of (277) students 

(145 males, 132 females), randomly selected from the College of Education, 

King Khalid University, their mean age was (21.2) with a standard deviation 

(1.44), the measures of mind wandering, mindfulness, and academic emotions 

were applied to them. The empirical data supported the validity of the proposed 

structural model for the relationships, direct and indirect effects between mind 

wandering, mindfulness, academic emotions, and achievement among 

university students. The results showed: high level of mental wandering among 

the sample members, statistically significant differences in mind wandering 

according to gender in favor of females, statistically significant differences 

mindfulness according to gender in favor of females, statistically significant 

differences according to gender in positive emotions in favor of females, while 

Gender differences were found in negative emotions in favor of 

males.                                                                                                                      

Key words: mind wandering, mindfulness, academic emotions, achievement  
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 :البحح واخللفية النظريةمكدمة 

كتؤثر  تفكيرنا اليكمي أكقاتمف  العقمي ظاىرة إنسانية عامة تشغؿ حيزان يعد التجكؿ     
ك يتحكؿ العقؿ أعندما ينجرؼ تحدث ىذه الظاىرة ك  اإلنسانية،عمى األداء كالمياـ الحياتية 

ك المكقؼ الحالي أعف الميمة كيركز عمى أفكار داخمية كصكر ذىنية ال ترتبط بالميمة  بعيدان 
                                                                         المستيدؼ.
في مسارات فكرية غير مرتبطة أك غير مفيدة لمميمة  نجراؼكاال  نخراطاال إف 
 & , Mittner, Hawkins , Boekel) اليكميةظاىرة شائعة في الحياة  المستيدفة

Forstmann , 2016).                                                                                      

ف البالغيف يعانكا مف التجكؿ العقمي بنسبة تتراكح بيف أأظيرت نتائج الدراسات  كقد   
كجكدة  المستمرعمى األداء تأثير ذلؾ ليككف  حياة اليقظة لدييـ كغالبا% مف 33-53

 .الحياة
       Killingsworth & Gilbert, 2010; Schooler et al., 2011)) 

فراد في المجتمع معاناة إنسانية عامة حيث يقضى األ نوأكينظر لمتجكؿ العقمي عمى    
داخمية فكار أك مستغرقيف في أمف ساعات استيقاظيـ مندمجيف  %(53-%74ما بيف )

 غير مرتبطة ببيئتيـ الخارجية.ذاتية التكليد 
(Killingsworth & Gilbert,2010; Smallwood & Schooler, 2015; Song & 

Wang, 2012) 

مف الميمة  ـعند تحكيؿ انتباىي تحدث غالبا لألفرادالتجكؿ العقمي ىك حالة ذىنية ك 
 مما يؤدل الى انفصاليـ عف العالـ الخارجي. أفكار داخمية ذاتية التكليدالحالية الى 

Schooler et al., 2011; Smallwood & Schooler, 2006; (Londeree, 2015 

;Smallwood, 2013). 

ك أتكقؼ  ىكالعقمي أف التجكؿ  Smallwood and Schooler (2006)كيرل     
في  فيك يعنى الفشؿ ،انقطاع التركيز عمى الميمة بكاسطة التفكير غير المرتبط بالميمة

االحتفاظ بالتركيز عمى األفكار كاألنشطة الخاصة بالميمة األساسية نتيجة تحكؿ تمقائي في 
 االنتباه مف الميمة األساسية الى أفكار مكلده داخميا.

لى األفكار الداخمية ذاتية إمف التجكؿ العقمي: األكؿ مقصكد كيشير  افكيكجد نكع      
ك قصد مثؿ التخطيط لقائمة حزبية اثناء القيادة. كالثاني ىك أالتكليد كالتي تحدث عف عمد 
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ثناء أعمى سبيؿ المثاؿ  كيحدث عندما ينجرؼ العقؿ (التمقائي)غير المقصكد التجكؿ العقمي
 (Mowlem, F.D., et al., 2016)    محاضرة اك محادثة.

غير مرتبطة  أفكار-5لى :إ العقميالتي تمثؿ محتكل التجكؿ  تصنؼ األفكارك     
 الميمةمثؿ: االنتياء مف ىذه التي ال ترتبط بالميمة الحالية بالميمة: كىي األفكار 

أفكار تتداخؿ  -7كاالىتمامات الشخصية كالمخاكؼ كالمثيرات المكلدة داخميا كاحالـ اليقظة.
األفكار التي تسبب االنشغاؿ عف أداء الميمة كقد يككف ىذا االنشغاؿ  كىيمع الميمة: 

                                      . (7358الفيؿ، ) سمبياك  إيجابي
ف االفراد يختمفكا في إف العقميلمتجكؿ  راالنتشاكبغض النظر عف الطبيعة كاسعة       

 الكظيفيبالخمؿ  (العفكية)شديد التمقائية  العقميكيرتبط التجكؿ  ،العقميتكرار كعمدية التجكؿ 
 ,Jonkman1) مثؿ اضطراب نقص االنتباه المصحكب بفرط النشاط النفسيةكاالضطرابات 

Markus, Michael, Franklin, & van Dalfsen ,2017). 
تكجيو غالبية المصادر االنتباىية الى األفكار غير المرتبطة إما التجكؿ العقمي يتـ  كفى 

 & , Wang ,Xu, Zhuang) بنجاح )التنفيذم(اإلجرائيكظيفة التحكـ  عدـ تنفيذك أبالميمة 

Liu , 2017).  منو بسبب ندرة  أكثراإلجرائي عف فشؿ في التحكـ  جزئيان  العقميالتجكؿ ينتج ك
قمع مختمؼ األفكار المكلدة تمقائيا يحدث  فيالتحكـ التنفيذم  يفشؿالمصادر التنفيذية فعندما 

 .((McVay&Kane,2010 العقميالتجكؿ 

يصبح  العقميثناء التجكؿ أنو أ Smallwood & Schooler (2006) كيفترض
الميمة الحالية كيتجو نحك معالجة المعمكمات ك مرتبط بأغير منصب التنفيذم  التحكـ

 الذكريات(.الداخمية )مثؿ 
كتؤكد نتائج الدراسات الحديثة عمى االرتباط القكل بيف التجكؿ العقمي كسعة الذاكرة 

ف ألى إ( (Levinson, Smallwood &Davidson ,2012شارت نتائج دراسةأالعاممة فقد 
سعة الذاكرة  ذكممف غيرىـ  العقميعرضة لمتجكؿ  أكثر كبيرةسعة الذاكرة ال ذكماالفراد 
 Selia, Konishib , Riskoc &Smilekc) ساتشارت نتائج دراأ المحدكدة. كماالعاممة 

,2018; Meier,2019) كالعبء العقميسالبة بيف التجكؿ ارتباطية كجكد عالقة  إلى 
ف المياـ التعميمية السيمة ذات العبء المعرفي المنخفض تزيد مف درجة أحيث  المعرفي؛

   التجكؿ العقمي. 
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لتأثيراتيا  نظران في مجاؿ التعمـ باىتماـ الباحثيف  حاليا العقميالتجكؿ  ظاىرة كتحظى 
كذلؾ عمى الرغـ مف  كتحصيميـ األكاديمياندماجيـ عمى عممية تعمـ الطالب ك  السمبية

العقمي  يحدث التجكؿ، حيث اإلبداعيالتفكير  الجكانب مثؿاإليجابية عمى بعض  اانعكاساتي
%( مما ينعكس بصكرة سمبية  43 -% 73تتراكح بيف ) متفاكتةخالؿ أنشطة التعمـ بنسب 

 Mills , DMello).التعمـعمى اندماج الطالب في عممية التعمـ كمف ثـ انخفاض نكاتج 

,Bosch &Olney,2011) 

-5الدراسية ىما:  الطالب لممكاد تعمـخالؿ تمييز نكعيف مف التجكؿ العقمي  يمكفك    
غير  أفكار انقطاع إجبارم في االنتباه الى كىك: الدراسيةالمرتبط بالمادة التجكؿ العقمي 

 بشكؿتحدث  الدراسية كالتيمرتبطة بمكضكعات المادة يا كلكن بالميمة الحاليةمرتبطة 
 انقطاع إجبارم في االنتباه الى الدراسية كىكالمرتبط بالمادة  التجكؿ العقمي غير -7تمقائى.
نيا كالدراسية كل غير مرتبطة بمكضكعات المادة انياكما  بالميمة الحاليةغير مرتبطة  أفكار

                                 (.7358،)الفيؿ  تحدث بشكؿ تمقائي
ف ألى دراسة العالقة بيف التجكؿ العقمي كالمتغيرات التي يمكف إلذا سعى الباحثكف    
فقد  ؛الفعاؿماـ حدكث التعمـ أعائقا  العقمييمثؿ التجكؿ  مف التجكؿ العقمي حيث تخفض

 ;Oettingen &Schworer, 2013; Mrazek,et al.2013)ثبتت نتائج دراسات أ
Mills, et al.2011)يقمؿ مف قدرة الطالب عمى حؿ المشكالت كيخفض  العقميف التجكؿ أ
 القرائي،عمى ميارات الفيـ  العقميلمتجكؿ  سمبيا ان تأثير كما كجد  ،األداء األكاديمي لمطالب

إيجابيا بالضغكط كالمزاج  العقميارتباط التجكؿ  الدراسي، معكعالقة ارتباطية سالبة بالتحصيؿ 
                                                      لمطالب.السيئ 

كالباسؿ  العمرم ; 7358 الفيؿ،)دراسات الدراسات الحديثة مثؿ كما ىدفت بعض 
لدل طمبة الجامعة باعتباره خاصية تؤثر  العقميلى بناء برامج لخفض التجكؿ إ( 7359،

 التعمـ.عمى نكاتج  سمبيان 
 السمبي التأثيرمف تقمؿ اليقظة العقمية لممتعمـ ثبتت الدراسات أف أكفى ىذا الصدد  
نيا قد تقمؿ أكما  لديو،عمى عممية التعمـ عف طريؽ تنمية االنتباه المتكاصؿ العقمي لمتجكؿ 

 .(9ص ،7358الفيؿ،) العقميف مصدرا لمتجكؿ مف االنفعاالت السمبية لممتعمـ كالتي قد تكك
أف التدريب عمى اليقظة العقمية يخفض مف  (Mrazek , 2014)   ثبتت نتائج دراسةأ كما

 .التجكؿ العقمي كيحسف األداء المعرفي
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أفرز التقدـ الكبير في مجاؿ األبحاث كالدراسات المتعمقة بالمخ زيادة اىتماـ كقد    
الباحثيف باليقظة العقمية، باعتبار أنيا تتضمف العديد مف القدرات كاالمكانيات التي باإلمكاف 

 .(Alter, 2012)تعمميا 
طريقة لمراقبة خبرات الفرد العقمية الحالية  Mindfulnessحيث تعد اليقظة العقمية 

ك أصدار حكـ عمى الخبرة إلى تركيز االنتباه عف قصد في المحظة الحاضرة دكف إحيث تشير 
 Allen ,Blashki) .ك األفكار كالكعي بالطريقة التي يكجو بيا الفرد انتباىوأاالنفعاالت 

&Gullone,2006 ;Kabat- zinn,2003)  

كقد فرض مفيـك اليقظة العقمية نفسو بقكة عمى بساط البحث النفسي ففي مجاؿ    
كأكثر  تـ التركيز عميو كاستراتيجية تعميمية لتقديـ متعمميف أكثر إبداعان  التربكمعمـ النفس 

معرفة جديدة تثرل  قدرة عمى حؿ المشكالت كقادريف عمى تحكيؿ الميارات كالمعمكمات الى
 ( 7356 الضبع،عممية التعمـ )
 عمـ أىداؼ أحد ديع كالذم اإليجابي، بالسمكؾ كثيقان  ارتباطان  العقمية اليقظة كترتبط

 كالكجدانية، كالثقافية، المعرفية، الجكانب تنمية فإتاحة متكامالف؛ كىما اإليجابي النفس
 الطالب لدلكالمركنة العقمية  الكعيمف خالؿ زيادة  األكاديمي كاالندماج النفسية كالرفاىية
 نجازه.ا  سمككو ك  عمى إيجابان  ينعكس

 باعتماد كالتفكير المستمر لمتكقعات التفحص الدقيؽ إلى العقمية اليقظة كتشير    
التي  لممكاقؼ الجديدة الجكانب كتحديد السياؽ في الميمة األشياء كتثميف خبراتو الفرد عمى

 حينما االجتماعية، فالفرد تعامالتو أثناء لمفرد الكظيفي كاألداء االستبصار تحقيؽ شأنيا مف
 تمؾ في كعقمة بجسمو مكجكدان  فيككف المعرفي التأمؿ مف متزايدة بحالة يمر عقمينا يقظنا يككف
لالنتباه في  ذاتيعممية تنظيـ  فيي                 (.7353)السندم، الراىنة المحظة

 بالتجارب في المحظة الحالية  كالكعيالمحظة الحالية كاالنفتاح 
(Hasker,2010)ف يككنكا مع أفكارىـ أينمى االفراد مف خالليا القدرة عمى  ا. كم

 (Kerr, Josyula, & Littenberg, 2011) .ف يتأثركا بياأمف  كانفعاالتيـ بدالن   كمشاعرىـ 
 مرضية، أك صحية سيئة، أك جيدة بأنيا التجارب عمى حكمنا صدري   ال عقميا اليقظ كالفرد
 رؤية ألنيا األحكاـ، مف مجرده رؤية ىك، كما حكلو ما يرل العقؿ ألف تتحقؽ، ال أك تتحقؽ
 تساعد اليقظة العقمية، ك  .(Marlatt & Kristeller, 1998) أكثر ال الراىنة المحظة تمثؿ
 مف كتمكف لألفعاؿ، الكعي حالة إلى المستمرة الفعؿ ردة حالة مف النفس تحكيؿ عمى
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أفضؿ  بشكؿ كاآلخريف العالـ لرؤية األفؽ كتفتح تدريجي بشكؿ السيئة العادات مف التخمص
(Lau, Bish, segal, buis, & Devins, 2006). 

 بشكؿ الفرد انتباه بأنيا تكجيواليقظة العقمية ( 7339) كحسيف الفرماكم عرؼكي   
 تنظيـ انفعاالتو بيدؼ الراىنة المحظة في بيا يمر التي كالخارجية الداخمية الخبراتإلى  متعمد
دارتيا  مع الخبرات كجكد بمدل الكعي بأنياتعرؼ  كما كالتفكير. التأمؿ تماريف خالؿ مف كا 
 أـ سارة األحكاـ ىذه أكانت سكاء األحكاـ إصدار دكف بيا كالقبكؿ الحالية لمخبرات االنتباه
 كما تاـ، بشكؿ كاألحداث كالمشاعر األفكار مثؿ الشخصية التجارب جميع كتقبؿ سارة، غير
 Neale ياكعرف .(Marlatt & Kristeller, 1999) والراىنة الحالية المحظة في تككف

 جانبيف تشمؿ كىي مقصكد، بشكؿ الذىف حاضر االستمرار بأنيا العقمية اليقظة (2006)
 المستمر كالرصد العاـ المسح خالؿ مف يزيد فالكعي االنتباه، كالثاني الكعي، منيما األكؿ
 .عمييا كالتركيز بالخبرة اإلحساس درجة مف االنتباه يزيد بينما لمخبرة، كالدائـ

 التفكير في الطريقة أك األسمكب ذلؾ بأنيا العقمية ة(. اليقظKettler, 2013) كيصؼ
 غير مف الداخمية كأحاسيسو الفرد فييا يتكاجد التي البيئة إلى االنتباه أىمية عمى تؤكد التي

 الحكـ إصدار عف باالمتناع يقكـ عندما الفرد فإف كذلؾ السمبية، أك اإليجابية األحكاـ إصدار
 كتحقيؽ كاقعية أكثر بشكؿ بعرضو القياـ يستطيع فإنو سمبية، أك إيجابية بأنيا ما خبرة عمى

 .التكيؼ استجابة
ىي نكع عمى أف اليقظة العقمية السابقة لميقظة العقمية اتفاقيا  مف التعريفاتكيالحظ 

الذىف بشكؿ الكعي اإلدراكي لحالة الفرد الحالية كاالستمرار في حضكر تكجيو االنتباه ك مف 
التأمؿ  لو يتيحكاالنفتاح لكؿ جديد دكف إصدار األحكاـ اإليجابية كالسمبية، مما مقصكد، 

 .كالتفكير في انفعاالتو خالؿ المحظة الراىنة
كيمثؿ الكعي ميكانيـز حاسـ في اليقظة العقمية، فيك يمثؿ القدرة عمى الرجكع لمخمؼ 

 ,Shpiro, Carlson) واألفكاركرؤية أم شيء يحدث كتجنب االنغماس في االنفعاالت 

Astin & Feedman, ,2006). فمف خالؿ عممية الكعى فاف الممارسيف لميقظة العقمية .
صدار حكـ كمف ثـ مزيد مف الكعى إلى الخبرة مف منظكر جديد ال يتضمف إيتعممكا النظر 

(  كالمركنة الجسدية كالمعرفية كاالنفعالية كتدعيـ لظيكر الكظيفة التنفيذية )التحكـ االجرائى
(Kerr et al., 2011; Teper, Segal & Inzlicht, 2013) 
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 اليقظة حالة ىما كمعرفية كجدانية عكامؿ كجكديتطمب  لممعمكمات كالكعي فاالنتباه    
 الطالب تطكير يتـ ضكئيا في التي الحالة ىي العقمية فاليقظة اليقظة، انعداـ حالة أك العقمية
 العقمية اليقظةف جديدة، االبداع كابتكار فئات تصنيفية عند بالمركنة تتميز التي الذىنية لمحالة
 كمبدع، جديد شيء كؿ عمى االنفتاح فرص عمى زيادةيعمؿ  مما رؤلال تكسيع عمى تساعد

 (. Langer, 1989) كالكعي االنتباه مف أكثر درجة الطالب عمى ككفيك 
 النظرية كفقا لمتكجيات الذىنية اليقظة مككنات حكؿ النظر كجيات قد تعددتك     

 ثالث إلى استنادنا الذىنية لميقظة نمكذجان  (Kabat –Zinn ,1990) كضع فقد نحكىا
 كقت فيكعممية كاحدة  تحدث التيك  كاالتجاه، كاالنتباه ىي القصد العقمية ميقظةل مككنات
 التي األكلى العممية ىك: القصد-أ :اآلتي النحك عمى البعض،عف بعضيا تنفصؿ ، كال كاحد
 المرحمة ىذه أىمية كتظير أكال، يمارسيا لماذا الشخص كيذكر ممكف، ىك لما الطريؽ تميد
 الذاتي التنظيـ مف متصمة سمسمة إلى الفرد لدل القصد عممية تحكيؿ عمى تعمؿ ككنيا في
 مالحظة يتضمف الذم باالنتباه االحتفاظ إلى كيشير: االنتباه-ب .الذات استكشاؼ إلى

 فإف كذلؾ كالداخمية، الخارجية الخبرات كفي كأخرل لحظة بيف الفرد لدل تحصؿ التي العمميات
 معا الثالث الميارات كتنميو تطكير في بالنتائج المنبئ بمثابة يككف لألشياء الذاتي التنظيـ
 .كتنميتيا
 التي الخبرة تكجيو تعكس التي العقمية اليقظة نكعية إلى االتجاه كيشير: االتجاه-ج
 .كالفضكؿ مف التقبؿ تتشكؿ

 جديد، عف البحث ىي: العقمية لميقظة تمككنا أربع Langer (1989)حذدفي حيف 
 جديد، عف البحث) األكؿ كالثاني المككناف ضمفكي  . كالمركنة الجديد، كتقديـ كاالرتباط،
 عف البحث تضمف كما فييا، يعيش التي البيئة نحك الفرد تكجيات عف إشارات( كاالرتباط
 الجديد، تقديـ) الثالث كالرابع المككناف أما. البيئة كاستطالع االنفتاح نحك الميؿ أيضا الجديد

 .بالبيئة احتكاكو في الفرد بيما يقـك المتيف كالتعاكف التفاعؿ عمميتي إلى فيشيراف( كالمركنة
 في لالنتباه الذاتي التنظيـ: ىما العقمية لميقظة مككنيف Hasker (2010)افترض ك 
كما  .الحالية المحظة في بالتجارب كالكعي كاالستعداد باالنفتاح يتمثؿ كالثاني الحالية، المحظة

 العقمية اليقظة أف إلى ,Shapiro, (Carlson , Astin & Freedman ,2006) شارأ
دارة الذات، تنظيـ: ىي مككنات أربع ليا  كاقترح .كاالكتشاؼ القيـ، كتكضيح الذات، كا 
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Miller (2011)  المحظة في ىي كما الكعي بحالة منيما األكؿ يتمثؿكجكد مككنيف لميقظة 
 بالمعالجات فيتمثؿ الثاني المككف أما المكجو، التركيز أم اليادؼ الشعكر مع الحالية
 دكف المحايدة المالحظة أنو عمى المعرفي المككف ىذا كتفسير العقمية، لميقظة المعرفية
 .رالحاض الكقت في ىي كما المنبيات عمى التقييمية األحكاـ إصدار

 لميقظة الخصائص مف كجكد مجمكعة إلى Kabat –Zinn (1990) كتشير     
 :ىي العقمية

 المحظة في ىي كما كمعرفتيا األشياء لرؤية متفتح الفرد أف المكافقة كتعني: المكافقة-أ
 .االستجابة في فاعمية أكثر الفرد يككف بحيث لفيمو الحاضرة

 مكاقؼ يتفيـ أف خالليا مف يستطيع بمشاعر الفرد يتصؼ أف التعاطؼ كيعني: التعاطؼ-ب
 .أفعاليـ كردكد منظكرىـ كفؽ الحاضرة المحظة في اآلخريف

 فيتكلد مرة ألكؿ رآىا أنو لك كما حكلو مف األشياء الفرد يرل أف التفتح كيعني: التفتح-ج
  .الحاضرة المحظة في الراجعة التغذية عمى التركيز خالؿ احتماالت مف

 العالـ مع لمتفاعؿ طرؽ خمس مف يتككف اليقظ السمكؾ أف إلى Langer (1989) كيشير
 :ىي

 بإعادة كالقياـ جديدة فئات استحداث أف إذ: القديمة الفئات كتحديث جديدة فئات تككيف -أ
 في التفكير إعادة أف إذ اليقظ، لمسمكؾ الميمة المؤشرات مف يعد القديمة الفئات تسمية
 أعماؿ أداء في الخيارات مف مزيد تعطي كاألدكات فييا كصؼ األفراد يتـ التي الفئات
 .أفضؿ

 لمسمكؾ التمقائية األساليب إلى النظر يؤدم أف الممكف فمف: التمقائي السمكؾ تعديؿ -ب
 .المرغكبة النتائج مف لمزيد كتحسينيا تعديميا إلى جديد بشكؿ

 اآلراء بيذه كالتمسؾ األكلية االنطباعات عمى األفراد آراء تتشكؿ: الجديدة األفكار تقبؿ -ج
 تحسيف أجؿ مف المتاحة األدكات جميع األفراد يستخدـ إذ معارض، دليؿ يظير عندما حتى

 .الفيـ عمى مقدرتيـ
 عمى كاألفراد كالمدرسة المجتمع مف كؿ يجبر كىنا: النتيجة مف بدال العممية تأكيد -د  

 ،(بذلؾ؟ القياـ يمكنني )ىؿ مف بدال( بذلؾ؟ أقـك )كيؼ اإلنجازات بمغة حياتيـ في التفكير
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 كفقا مرحمة كؿ قبكؿ يسمح كما الطريقة، ىذه في الالزمة الخطكات تحديد إلى كاالنتباه
 .األفضؿ النتائج عمى الحصكؿ إلى تؤدم التي كالتعديالت التغييرات بإجراء لدكرىـ

 التي لألشياء التخطيط يحبكف أنيـ كما التنبؤ عمى األفراد مف كثير يعتمد: الشؾ تقبؿ -ق
 فيعممكف اليقظ الفكر أصحاب أما باستمرار، بيا تحدث التي ذاتيا بالطريقة تحدث سكؼ
 جزئي بشكؿ الشخصية مف الشؾ تقبؿ في الرغبة تنبع كقد كمتقمب، محير مكاف العالـ أف
 .األفراد كؿ عند تنميتيا يمكف لكف

 أف يستطيع أساسيا فعمى؛ ةاألكاديمي الطالب حياة في ىامان  دكران  العقمية اليقظةكتؤدل 
 عمى يساعده مما جديد ىك ما كؿ عمى كينفتح المكاقؼ، كيستبصر الجديدة، المثيرات ينتقي

ضركريا  اتربكي امطمب العقمية باليقظة االىتماـ أصبح الذ األكاديمية، لألساليب الجيد االختيار
 مف ينتفع عقميا اليقظ فالطالب الطالب.لدل  الكعيكحالة  الذىنيةالنعكاسو عمى الحالة 

 كالتطبيؽ كالتحميؿ االستيعاب عمى قدراتو تحسيف مف يتمكف حتى لو المتاحة اإلمكانات
 لألمكر رؤيتو عند كاحده زاكية في نفسو يحصر ال فيك كاإلبداع، كبالتالي كالتقكيـ كالتركيب
 مادة لفيـ دراسية بمادة يستعيف فيك الدراسية، المكاد بيف الترابط أكجو اليقظ يالحظ فالطالب
 اليقظةتعزز كما .(7355 يكنس،) االختالؼ أك التشابو أكجو إدراكو خالؿ مف أخرل دراسية
 قدف ؛التدريس كأعضاء ىيئة الجامعة، طالب لدل النفسية كالرفاىية البدنية الصحة العقمية
 لدييـ تنمي حيث لممعمميف ضركرة العقمية اليقظة أف Bermay (2014دراسة ) أكدت

 مراعاة كفي لمدرس، التخطيط في تركيزان  أكثر كتجعميـ اإلجياد، كتخفض الشخصية، الرفاىية
 .الطالب احتياجات
 مما الفرد بيا يمر التي لألحداث كقطعية االتجاه أحادية نظره العقمية اليقظة نعداـا كيكلد

 كىذا ممكنة، أك اجتماعية كانت سكاء الجديدة، الرؤل تقبؿ كعدـ الفكرم الرككد لىإ بو يؤدم
 (.7355يكنس، )مفرغة  حمقة في كالدكراف اآللي بالسمكؾ يتسـ يجعمو

اليقظة العقمية منبئا قكيا بمخرجات الصحة النفسية كتأثيراتيا الفعالة في األداء  كتعد
 تكصمت نتائج دراسة ك،  (7354 طمب، )البحيرم،شكالو أكالسمكؾ كالتكافؽ بكافة 

(Weinstein, Brown & Ryan ,2009) غكطضال معالجة عمى العقمية اليقظة قدرة إلى 
 اليقظة بيف اإليجابية العالقة عف Napora (2013) دراسة كشفتكما  .التكتر كمستكيات

 الطالب. لدل األكاديمي كالمستكل المعرفي بكالجان العقمية
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ف اليقظة العقمية تخفض اضطراب المزاج مثؿ أالحديثة الدراسات  أظيرت نتائجك    
 كتدعـ الصحة النفسية كالرفاىية الذاتية النفسيكاالكتئاب كالغضب كالضغكط كاالرىاؽ  القمؽ،

 Wang et)في مجاؿ اليقظة العقمية  العقميلى التجكؿ إكقد تـ تكجيو المزيد مف االىتماـ ، 

al.,2017) 
الدراسات كجكد عالقة ارتباطية سالبة بيف اليقظة العقمية كالتجكؿ  نتائجدعمت ك     
ف االفراد الذيف يندمجكا في اليقظة العقمية أ نتائج العديد مف الدراساتفقد أظيرت ;  العقمي

 قؿ.أ عقمييظيركا تجكؿ 
(Deng, Li, & Tang, 2012; Mrazek, Franklin, Phillips, Baird, & 

Schooler, 2013; Ju &Lien,2018) .  كيعزك Wang et al.,(2017)لى إ ىذه العالقة
لى إحضار المزيد مف المصادر االنتباىية أك إاليقظة العقمية ربما تساعد عمى جمب أف 

لممعمكمات مما يقمؿ مف التجكؿ  الشخصيمف االنغماس في السرد  الميمة الحالية بدالن 
  العقمي.

 الجديدة تراالمثي انتقاءالطالب ميارات  إكساب فيأساسيا  اليقظة العقمية دكرا كتمعب
 التعميـ في الميمة اتيجياتر االست مف تعد   كمف ثـ فيي تعمـ الطمبة عمى تؤثر فيي كالميمة

 تنمية عمى كتساعدىـ لدييـكاالندماج األكاديمي  التحصيمية المستكيات رفع في تسيـ التي
 المركنة إكسابيـ عمى تعمؿكما  ،ارر الق اتخاذ قبؿ كالتفكير النفس، اقبةر كم التركيز تاميار 

 كالمستقبمي الحالي األداء تحسيف عمى القدرة لدييـ كتنمي كاآلخريف النفس عمى كاالنفتاح
(Cohen, 2012; Kuyken, et al., 2013; Yamada, 2011) & Albrecht, 

Albrecht. 
 األدكات مف كاالستفادة االنتباه كتركيز الكعي إلى بحاجة التعميمي المكقؼ في الطالبف
 االحتفاظ عميو يسيؿ المشتت غير العقؿ ألف العقمية، اليقظة تنمية عمى لقدرتو المتاحة

كزيادة القدرة عمى  العقميكمف ثـ خفض مستكل التجكؿ  ميمة أم عمى كالتركيز بالمعمكمات
 مجمكعة فييا كمؼ التي Mrazek (2013) ظيرتو دراسةأكيدعـ ذلؾ ما  كالكعي.التركيز 

 أف النتائج ظيرتأحيث  العقمية، اليقظة لممارسة تدريبية دكرة بحضكر المشاركيف مف
 كتحسنت أفضؿ، المدل قصيرة ذاكرة لدييا كانت العقمية اليقظة مارست التي المجمكعة
 العقمية ساعدت اليقظةكما  أقؿ، ذىني بشركد كمركنا المفظي، االستنتاج اختبار في درجاتيـ
 المثيرات إلى انتباىيـ كتكجيو الخارجية البيئة مف المالئمة المثيرات انتقاء عمى المتعمميف
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 لحظة حكليـ يدكر ما كيعممكف ببيئتيـ كامؿ بشكؿ كاعيف لتجعميـ العادية، كغير الجديدة
 .ذىني شركد بدكف بمحظة

 يشعر كتجعمو لمطالب، االنفعالي األمػف تػكفر ال التي الدراسية البيئةكمف المالحظ أف 
 المكاقػؼ في تركيػزه عمى تنعكس باآلخريف، عالقاتو في كالتكتر كاإلحباط كالغضب بالقمؽ

 بقدراتو، الثقة كفقداف بالنقص، شعكره إلى يؤدم أف شأنو مف كىذا تحصيمو، فيقؿ التعميمية
.ىذه االنفعاالت  األكاديمية ذاتو عف كمفيكمو كالجامعي النفسػي تكافقػو في بالتػالي كيؤثر

ثر سمبى عمى أالسمبية مثؿ القمؽ كالغضب كاإلحباط التي يشعر بيا الطالب اثناء تعمميـ ليا 
كانخفاض مستكل اليقظة  العقميتعمميـ كاندماجيـ األكاديمي حيث تسمح بمزيد مف التجكؿ 

 ( 7353المممى ،  (العقمية لدييـ 
يستمتع بتعمـ  فبعضيـ التعمـ، خالؿ عممية عديدة كمتباينةبانفعاالت  الطالب يشعركاإف 

 المكاد الجديدة
كما  األكاديمية،بإنجازاتو البعض يفخر  بينما أثناء التعمـ،خركف بالممؿ آيشعر في حيف 

 يطمؽكدراستيـ  ثناء تعمميـأيشعر بيا الطالب  التيخركف بالقمؽ. ىذه االنفعاالت آيشعر 
 االنفعاالت االكاديميةأك  Achievement Emotions عمييا االنفعاالت التحصيمية

Academic Emotions. 
(Pekrun, Elliot, & Maier, 2009). 

كتتضمف  ،مكاقؼ التعمـ يشعر بيا المتعمـ خالؿ ىي انفعاالتكاديمية األ  االنفعاالتف    
نفسية معقدة تشتمؿ عمى مككنات كجدانية كدافعية كتعبيرية، كتعتمد ىذه االنفعاالت  عمميات

 أنشطةالتعميمية مف  بيئتيـ فييحدث  لماكتقييماتيـ  الطالبإدراكات بشكؿ كبير عمى 
.(Schutz & Pekrun, 2007)نجازبالتعمـ ك  مباشرة ترتبط يي انفعاالتف االنشطة  ا 

مثؿ: أداء االختبارات، المذاكرة، عمؿ  ك خارج قاعة الدراسةأداخؿ الدراسية  التحصيمية كالمياـ
معرفيا بالتحصيؿ األكاديمي مثؿ ككذلؾ المكاقؼ التي ينشغؿ فييا الطالب  ة،المدرسي اجباتالك 

.   .(Pekrun, Goetz, Titz, & Perry, 2002) التحدث عف االختبار القادـ مع االقراف
تمؾ  بأنياكاديمية األ  تاالنفعاال ((Pekrun, Frenzel, Goetz, &Perry, 2007) عرؼيك 

ك أالخجؿ المرتبط بالنجاح أك  أك القمؽ، مثؿ: الفخر،بنكاتج التحصيؿ ) المرتبطةاالنفعاالت 
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أك  الممؿ،أك  بالتعمـ،االستمتاع  )مثؿك االنشطة المتعمقة بالتحصيؿ كعمميات التعمـ أ الفشؿ(
  .الغضب(
تمؾ  تؤثرفي تعمـ الطالب حيث  كمؤثران  فعاالن  كاديمية دكران كتمعب االنفعاالت األ    
، ، كنمك شخصيتيـالتعمـ، كتحصيميـكاندماجيـ في أنشطة اىتمامات الطالب،  في االنفعاالت

 قدك .Pekrun, 2006) ) كرفاىية الطالبساسية بالنسبة لمصحة النفسية أركيزة تعد كما 
عمى  كالحالة االنفعالية تؤثر moodف المزاج أفي مجاؿ التعمـ عمى كدت نتائج الدراسات أ

كاتخاذ القرار التفكير االنتباه كاالدراؾ ك التعمـ مثؿ:  فيتسيـ  التيالعمميات المعرفية معظـ 
 (;Clore& Huntsinger, 2007,2009 .كعمميات الذاكرة

         Loewenstein& Lerner, 2003). 

 تأثيرالمكجبة ذات كاديمية األ االنفعاالت  فأنتائج العديد مف الدراسات  كأظيرت
 كاففي  ات التحصيمية،االختبار  عمىحيث ارتبطت بالدرجات المرتفعة  التحصيؿ؛عمى  إيجابي

 Kim&Hodegs,2012) .التحصيؿ عمى تأثيرا سمبياالنفعاالت السمبية ل

;Villavicencio&Bernardo,2013;Lam,Chen   ,zhang&liang,2015). إال أف 
التعمـ  لالنفعاالت اإليجابية عمى سمبياحتمالية كجكد تأثير لـ تأخذ في اعتبارىا  الدراساتتمؾ 

تؤدل الى إرضاء قد اإليجابية مرتفعة التنشيط  كيرجع ذلؾ إلى أف االنفعاالت ،كالتحصيؿ
الدافعية  قد تحسفاألخص االنفعاالت التنشيطية  السمبية كعمىاالنفعاالت في حيف أف الذات، 

مما يمقى بظاللو  (Wang&Chen,2005) .دافعيةلمتعمـ عف طريؽ تحكيؿ الضغط الى قكة 
االنفعاالت االيجابية ربما تضر فالبعض يرل أف التعمـ ،  االكاديمية في االنفعاالت عمى دكر
 كاقعية،ف تؤدل الى تقييمات غير أاالنفعاالت االيجابية يمكف تمؾ ف أ التعمـ حيثبعممية 
في حيف  (.Aspinwall (1998 ,المعالجة السطحية لممعمكمات كتخفض الدافعية كتسيؿ
الطالب في اإليجابية فعالة بالنسبة لمتعمـ مف خالؿ مساعدة االنفعاالت  أف آخركفيرل 

نيا تساعد الطالب عمى التعمـ المنظـ أكما  الكقت،اىتماىـ بالتعمـ عبر تركيزىـ ك الحفاظ عمى 
نيا تحفز أكما  التعمـ،ذاتيا، بينما االنفعاالت السمبية تخفض الدافعية كالجيد المبذكؿ في 

الطالب عمى التعمـ بطرؽ تعتمد عمى عكامؿ دافعية خارجية بدال مف االعتماد عمى عكامؿ 
 (Pekrun et al., 2002). داخميةدافعية 



 م1212( 48) -1ج-أبريلعدد                                                          ...     نمذجة العالقات السببية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 266 - 

 The كاديميػػػػةالقيمػػػػة لالنفعػػػػاالت األ  –نظريػػػػة الضػػػػبط  Pekrun(2006) صػػػػاغكقػػػػد   

control-value theory of achievement emotions األكاديميػة لتفسػير االنفعػاالت 
 في ضكء األسس االتية: تميز المكاقؼ التعميمية التيعالقتيا بالخصائص  فيكديناميتيا 

خالؿ االنشػطة االكاديميػة  عمى الضبط كالتحكـالقدرة انفعاالت الطالب بإدراكاتيـ عف  تتأثر - 
 كالنكاتج ككذلؾ تقديراتيـ لقيمة ىذه االنشطة كالنكاتج.

-5:  مػاى االكاديميػةىمية خاصػة بالنسػبة لالنفعػاالت أمجمكعتيف مف التقييمات ذات  تكجد-
 فػػيف المثػػابرة أالػػتحكـ /الضػػبط الػػذاتي عبػػر االنشػػطة التحصػػيمية كنتائجيػػا )مثػػؿ التكقػػع بػػ

 ؿالقيمة الذاتية ليػذه االنشػطة كالنػكاتج )مثػ-7الدراسة يمكف تفعيميا كسكؼ تؤدل لمنجاح.
 :القيمة المدركة لمنجاح (.

: تكقعػػات نػػاتج االنفعػػاالت االكاديميػػةالتقييمػػات التاليػػة لمػػتحكـ كالقيمػػة ىامػػة السػػتثارة  دعػػت -
كأخيػػرا تكقعػػات النػػاتج الكمػػى:  الفعػػؿ، كتكقعػػات نػػاتج الفعػػؿ،كتكقعػػات الػػتحكـ فػػي  المكقػػؼ،

ك أف تكقعػات نػاتج المكقػؼ كالػتحكـ فػي الفعػؿ كنػاتج الفعػؿ تسػتخدـ لتقػدير أحيث يفترض 
عمػى سػبيؿ المثػػاؿ  ؛تقيػيـ المحصػمة النيائيػػة لمقػدرة عمػى الػػتحكـ كنػاتج التحصػيؿ المحتمػػؿ

منجػػاح نػػو قػػادر عمػػى بػػذؿ المجيػػكد كاف ىػػذا المجيػػكد سػػكؼ يػػؤدل لأيتكقػػع  الػػذمالطالػػب 
سػػكؼ يمتمػػؾ تكقعػػات نػػاتج إيجػػابي، بينمػػا الطالػػب الػػذل يعتقػػد انػػو لػػف يكػػكف قػػادر عمػػى 

 االستعداد بشكؿ كافي لالختبار القادـ سكؼ يتكقع الفشؿ )تكقعات ناتج سمبى(.
االنفعاالت المتعمقة بالناتج المتكقع )مثػؿ: االمػؿ، القمػؽ( كاالنفعػاالت المتعمقػة بػاألثر تتحدد  -

االحػػػداث تقيػػػيـ  مػػػف خػػػالؿكاالنفعػػػاالت المتعمقػػػة باألنشػػػطة التحصػػػيمية  لمنػػػكاتج،الرجعػػػى 
 .السابقة

تغير أدكار االنفعاالت في التنبؤ بالتحصيؿ مف خالؿ عالقتيػا بالنسػبة لمسػببية  يمكف تفسير -
ثير عمػػى الػػتعمـ كتحصػػيؿ الطػػالب فػػاف نجػػاح أف االنفعػػاالت ليػػا تػػأالمتبادلػػة فكمػػا يفتػػرض 

ف السػببية المتبادلػة إالطالب اك فشميـ في الػتعمـ يػؤثر أيضػا عمػى التقييمػات كاالنفعػاالت، 
التػػي تحػػدث بمػػركر الكقػػت كربمػػا ك ك سػمبية أف تتضػػمف حمقػػة تغذيػػة راجعػػة إيجابيػػة أيمكػف 
 ,Pekrun,2006; Pekrun) كاديميػة عبػر الكقػت.لى تغييرات في االنفعػاالت األ إتؤدل 

et al.2007; Pekrun et al.2011) 
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نيػا متغيػرات كسػيطة فػي العالقػة بػيف أعمػى  التحصيميةكقد عالجت بعض الدراسات االنفعاالت 
 & Villavicencio) .األكػػػػػاديميالمتغيػػػػػرات المعرفيػػػػػة كالدافعيػػػػػة كالتحصػػػػػيؿ 

Bernardo,2013) 
 مف التعميمية لمخبرات اكتسابو أثناء المتعمـ انفعاالت دراسة أف وفي ؾشمما ال ك    
 في االنفعاالت تمؾ يمكف فصميا عف خبرات التعمـ كما أف فيـ طبيعة ال التي الميمة األمكر
المستخدمة  كالتربكية االستراتيجيات التعميمية تحسيف إلى يؤدل قد التعميمية العممية سياؽ

ت المتعمـ اإليجابية كالسمبية (. كمف ثـ فاف دراسة انفعاال549، ص. 7355)الجماؿ، رخا، 
فيـ أىـ يساعد عمى  في منظكمة كاحدة قد كعالقتيا بكؿ مف التجكؿ العقمي كاليقظة العقمية

عمى تعمـ أعمؽ كأكثر تكامال لتأثير ىذه المتغيرات سكاء بشكؿ مباشر أك مف خالؿ كسيط 
 الطالب كانجازىـ األكاديمي.

النتائج  السمبي، حيث أظيرتالتجكؿ العقمي بالمزاج  كقد دعمت نتائج الدراسات ارتباط  
يميؿ  العقميف التجكؿ النتائج أكما أظيرت  كاالكتئاب،إيجابيا بالممؿ  العقمي ارتباط التجكؿ

 Carriere, Cheyne, & Smilek, 2008; Killingsworth)الى التفكير في شيء غير سار

& Gilbert, 2010). 

 مصللة البحح:

ضخما  طمبة الجامعة في عالـ اليكـ بمعطياتو التكنكلكجية كالمعمكماتية كابالن  يكاجو  
مف المثيرات البصرية كالسمعية المتنكعة كالتي تشتت انتباىيـ مما يزيد مف احتمالية حدكث 

لى شعكرىـ بانفعاالت إالتجكؿ العقمي لدييـ كانخفاض مستكل يقظتيـ العقمية باإلضافة 
التعمـ مف قبيؿ الممؿ كالغضب؛ مما يجعؿ مف عممية التعمـ أمرا في غاية سمبية أثناء عممية 

 .الصعكبة

التأثيرات كالعالقات المتبادلة الغمكض حكؿ طبيعة  مفالحالي  البحث مشكمة تنبثؽك          
( بنكعييا اإليجابية كالسمبية)كالتجكؿ العقمي، كاالنفعاالت االكاديمية  العقمية بيف اليقظة
مدل احتمالية ك  األكاديمي، تحصيميـعمى تعمـ الطالب ك النيائية ليذه التأثيرات  كالمحصمة

بيف ىذه المنظكمة مف  التأثيراتفي تعديؿ طبيعة  ىذه المتغيراتكجكد دكر كسيط ألم مف 
 كتعمميـ.الطالب  تحصيؿعمى  كانعكاسياالمتغيرات 
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سمبيا اليقظة العقمية  مف ارتباط كما أكدتو نتائج الدراساتعرضو سبؽ تأسيسا عمى ما ك 
يجابيان  بالمزاج  أف يتكقعالتجكؿ العقمي باليقظة العقمية كالمزاج  كارتباطبالتحصيؿ،  السمبي كا 

ك االنفعاؿ كىك ما ينعكس في أيتكسط التجكؿ العقمي العالقة بيف اليقظة العقمية كالمزاج 
 Wang et)تت نتائج دراسة ثبأ كقد الدراسي،النياية عمى تحصيؿ الطالب كاندماجيـ 

al.,2017) ف التجكؿ العقمي يتكسط العالقة بيف اليقظة العقمية كالمزاج السمبي. كما يمكف أ
افتراض كجكد دكر كسيط لالنفعاالت االكاديمية اإليجابية كالسمبية في تحديد طبيعة العالقة 

ف التجكؿ أكدت أف نتائج دراسات أخرل أبيف التجكؿ العقمي كاليقظة العقمية كعمى األخص 
العقمي نفسو ال يتنبأ مباشرة بالمشاعر الالحقة مف الحزف اك القمؽ لكف المحتكل العاطفي 

 يتجكؿ عقميا. 
لذا يسعى البحث الحالي الى دراسة التأثيرات المتبادلة  بيف متغيرات : التجكؿ العقمي        

ية كالتحصيؿ لدل طالب الجامعة في منظكمة كاحدة  مف كاليقظة العقمية كاالنفعاالت االكاديم
خالؿ بناء نمكذج نظرم يحدد مسار كاتجاه التأثيرات المباشرة كغير المباشرة بيف تمؾ 
المتغيرات في محاكلة لمكصكؿ ألفضؿ تصكر أك نمكذج نظرم مدعـ بدليؿ امبيريقى يكضح 

ؿ متغير في ىذه المنظكمة كمسارات ك مكضعمنظكمة العالقات المتبادلة بيف ىذه المتغيرات ك 
المحصمة النيائية لتمؾ التأثيرات عمى إنجاز الطالب كتعمميـ األكاديمي لتحديد التأثيرات بينيا 

مما يميد الطريؽ لمتحكـ في تمؾ المتغيرات كتعديميا مف مدخؿ منظكمي متكامؿ بما يحقؽ 
 نجاز الطالب كتعمميـ  . إعمى محصمة نيائية إيجابية عمى أ

 التساؤؿ الرئيسي التالي: فييمكف تحديد مشكمة البحث في ضكء ما سبؽ 
مسار التأثيرات المباشرة كغير طبيعة العالقات ك بنائي يكضح  نمكذج أفضؿما ىك 
كاديمية كالتحصيؿ التجكؿ العقمي ككؿ مف اليقظة العقمية كاالنفعاالت األ المباشرة بيف 

 األكاديمي؟ 
  التالية:الفرعية مف ىذا التساؤؿ الرئيسي التساؤالت يتفرع ك    
  طمبة جامعة الممؾ خالد؟لدل  التجكؿ العقميما مستكل -5
 طمبة جامعة الممؾ خالد؟ لدل العقمية اليقظة مستكل ما-7
 ؟العقميامعة الممؾ خالد في التجكؿ ىؿ يكجد اختالؼ بيف طالب كطالبات ج-3
 ؟كطالبات جامعة الممؾ خالد في اليقظة العقميةىؿ يكجد اختالؼ بيف طالب -4
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  ؟ىؿ يكجد اختالؼ بيف طالب كطالبات جامعة الممؾ خالد في االنفعاالت االكاديمية-5
لتجكؿ بيف العالقات كالتأثيرات المباشرة كغير المباشرة ا يفسرما ىك أفضؿ نمكذج بنائي -6

 ؟لدل طمبة الجامعة االكاديمية كالتحصيؿاليقظة العقمية كاالنفعاالت مف:  العقمي ككؿ
 

 أهداف البحح:

  ييدؼ البحث الحالي إلى:
 . خالدلدل طالب جامعة الممؾ التجكؿ العقمي التعرؼ عمى مستكل -
 . خالدلدل طالب جامعة الممؾ اليقظة العقمية التعرؼ عمى مستكل -
  التجكؿ العقمي.الفركؽ بيف طالب كطالبات جامعة الممؾ خالد في الكشؼ عف -
 الكشؼ عف الفركؽ بيف طالب كطالبات جامعة الممؾ خالد في اليقظة العقمية -
 الكشؼ عف الفركؽ بيف طالب كطالبات جامعة الممؾ خالد في االنفعاالت االكاديمية  -
التأثيرات السببية المباشرة كغير المباشرة  طبيعة العالقات كمسار نمكذج بنائي يكضح كضع-

لدل طمبة  اليقظة العقمية كاالنفعاالت االكاديمية كالتحصيؿمف:  العقمي ككؿالتجكؿ بيف 
 .كالتحقؽ منو امبيريقيا الجامعة

 أهنية البحح: 

 يمى:فيما  تفصيميالمبحث الحالي أىمية نظرية كأخرل تطبيقية يمكف 
 :األهنية النظرية

 العقميالتجكؿ الجامعة كىي  لطمبةتناكؿ البحث لمتغيرات ميمة مرتبطة بالعممية التعميمية  -
العقمية  كاليقظةالعقمي  التجكؿمتغيرم  حيث يعد ;كاليقظة العقمية كاالنفعاالت االكاديمية 

قدرة الطالب العالقة المباشرة بذات التي تتعمؽ بالعمميات المعرفية االنتباىية مف المتغيرات 
ترتبط االنفعاالت االكاديمية  في حيف التعمـ،بعيدا عف ميمة  التشتت كأعمى التركيز 

                                     بعالقة الجكانب االنفعالية بعممية التعمـ.
أىمية المرحمة العمرية في البحث الحالي، كىي المرحمة الجامعية كالتي تقابؿ مرحمة  -

 .المراىقة المتأخرة بضغكطيا كتحدياتيا
التكصؿ الى انسب نمكذج بنائي يكضح العالقات كالتأثيرات المتداخمة كاتجاىات السببية  -

لمتعمـ انشاء بيئات تعميمية مالئمة  فيبيف ىذه المتغيرات كالذم يمكف االعتماد عمية 
 الجيد كالفعاؿ.
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تجكؿ ال مكضكع تناكلت التي السعكدية البيئة في كخاصة العربية، البيئة في الدراسات ندرة  -
                                                                                   كاليقظة العقمية كاالنفعاالت االكاديمية في منظكمة ارتباطية كاحدة العقمي

  :األهنية التطبيكية

تكجيو نظر التربكييف كالقائميف عمى العممية التعميمية الى الدكر األساسي الذم تمعبو  -
  نكاتج التعمـ. في متغيرات البحث الحالي

عمى كدراستيا يساعد لمتدخؿ كالتعديؿ تعتبر متغيرات الدراسة الحالية مف المتغيرات القابمة  -
لى رفع إبناء برامج نكعية لتعديؿ بعض الخصائص كالسمات الشخصية لمطالب بما يؤدل 

 .اندماجيـ كانجازىـ األكاديميمستكل 
كضع األسس العممية لتصميـ بيئات تعميمية فعالة ذات سياؽ يسمح باستثارة االنفعاالت  -

 االكاديمية اإليجابية مع خفض مستكل التجكؿ العقمي لدييـ اثناء عممية التعمـ. 
سمككية لتنمية االنفعاالت  -معرفية  يمكف االستعانة بنتائج الدراسة في تصميـ برامج -

 لدل طالب الجامعة مماكاليقظة العقمية لخفض التجكؿ العقمي االكاديمية اإليجابية 
 تعمميـ كانجازىـ األكاديمي.ينعكس عمى 

:املفاهيه اإلجرائية ملصطلحات البحح  

 :Mind wandering العكليالتجول -

عف المصادر الخارجية أك الميمة  لالنتباه كمحتكل األفكار بعيدان تمقائي تحكؿ    
 & Smallwood)غير مرتبطة بالميمة.   اداخميمكلدة ك مشاعر أالحالية الى أفكار 

Schooler, 2015)                  
الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس بعرؼ اجرائيا في الدراسة الحالية يك 
  العقمي.التجكؿ 

  Mindfulness العكلية:اليكظة -

كالحضكر بشكؿ ىادئ في المحظة كعى الفرد كتركيز انتباىو في ىنا كاالف،    
 (7356 الضبع،الحاضرة كمراقبة كمعايشة الخبرات فييا كما ىي كمقاكمة االحكاـ العقمية. )

دكف كقبكليا الحاضرة  عمى الخبراتتركيز االنتباه عف قصد بأنيا الحالييف  يفكيعرفيا الباحث 
بالطريقة التي يكجو بيا الفرد ك األفكار كالكعي أك االنفعاالت أصدار حكـ عمى الخبرة إ

 انتباىو.
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المستخدـ في  اليقظة العقميةالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب عمى مقياس بكتعرؼ اجرائيا 
 . الدراسة الحالية

 Academic emotions: االنفعاالت األكادميية -
داء أك  األكاديمي بالتعمـ مباشرة ترتبط التي مف المشاعر اإليجابية كالسمبية مجمكعة    

أك ساره )مثؿ  إيجابية انفعاالت كتتضمف خارج قاعة الدراسة، كأاالنشطة التحصيمية داخؿ 
الياس، الممؿ،  )القمؽ، مثؿ كانفعاالت سمبية أك غير سارة( االرتياح الفخر، االستمتاع،
 (7357)شمبي،  الخجؿ(.

 االنفعاالتعمى مقياس  الطالب عمييا يحصؿ التي الدرجة" بأنيا اجرائيا كتعرؼ
 .المستخدـ في الدراسة الحالية األكاديمية

 :الدراسيالتحصيل  -
مجمكعة المقررات  فياستيعاب الطالب لما تعممكه مف خبرات معرفية كميارية  مدل    

 .(7355يدرسكنيا )الجماؿ، رخا ، التيالدراسية 
في جميع المكاد الدراسية في نياية الفصؿ  التراكميكيعرؼ اجرائيا: بأنو معدؿ الطالب 

 لمطالب. األكاديميكالمسجؿ في السجؿ  الدراسي

 حدود البحح:

بيف التجكؿ العقمي ككؿ مف:  كالتأثيرات العالقاتتحدد البحث الحالي مكضكعيا: بدراسة   
كاقتصرت  المسار.تحميؿ سمكب أباستخداـ اليقظة العقمية كاالنفعاالت االكاديمية كالتحصيؿ 

كطالبات كمية التربية جامعة الممؾ خالد بمدينة أبيا بالمممكة العربية  العينة عمى طالب
 .(5443/5445) الجامعيمف العاـ  الثاني الدراسيبالفصؿ  نيازمالسعكدية، كتحدد 

  سابكة:دراسات 

لمدراسات التي تناكلت -في حدكد عمـ الباحثيف-يفتقر التراث البحثي النفسي العربي      
مكضكع الدراسة الحالية، كنظرنا لكفرة الدراسات األجنبية التي ركزت عمى دراسة مكضكع 
التجكؿ العقمي كعالقاتو االرتباطية بمتغيرات عديدة، كلدل شرائح كفئات اجتماعية مختمفة، 

بقة عمى كمف أعمار زمنية مختمفة، فإفَّ الباحَثْيف اقتصرا في عرضيما لمدراسات السا
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الدراسات كالبحكث التي ليا ارتباط مباشر بمتغيرات الدراسة الثالثة: التجكؿ العقمي كاليقظة 
 االكاديمية.العقمية كاالنفعاالت 

المحاضرة في التجكؿ  دراسة لمتعرؼ عمى اثر نكع Risko et al.(2012) أجرل 
( مف طالب الجامعة كتكصمت 63بالقدرة عمى التذكر لدل  ) العقميكعالقة التجكؿ العقمي 

 العقميفي المحاضرات التقميدية كما ارتبط التجكؿ  العقميالدراسة الى ارتفاع درجة التجكؿ 
  .بعالقة سالبة مع القدرة عمى التذكر

الى التحقؽ مما اذا كاف التدريب عمى اليقظة  Mrazek ,et al.(2013) كىدفت دراسة     
كأجريت الدراسة عمى عينة العقمية سكؼ يقمؿ مف التجكؿ العقمي كيحسف األداء المعرفي ، 

كقد أظيرت النتائج اف التدريب عمى اليقظة العقمية يحسف ( طالب كطالبة . 48مككنة مف )
يقمؿ مف حدكث تشتت األفكار كدلت مف الفيـ القرائي كسعة الذاكرة العاممة كفى نفس الكقت 

النتائج عمى أف التحسف في األداء كالكظيفة المعرفية نتيجة لمتدريب عمى اليقظة العقمية كاف 
كسيطا مف خالؿ خفض التجكؿ العقمي لدل المشاركيف الذيف كانكا اكثر عرضة لمتشتت في 

 االختبار القبمي. 
األكاديمي  باألداء العقميعف القدرة التنبؤية لمتجكؿ  Hollis (2013) ككشفت دراسة    

ككشفت نتائج  جامعي( طالب 76تككنت عينة الدراسة مف ) الدراسية،بالمادة  كاالىتماـ
كدرجة االىتماـ بالمادة الدراسية مف خالؿ  األكاديمي باألداءالدراسة عف إمكانية التنبؤ الداؿ 

 الجامعة.لدل طالب  العقميدرجة التجكؿ 
دراسة لمتحقؽ مف أف التنظيـ Villavicencio &Bernardo(2013 كأجرل )    

، كأف تمؾ  باإلنجازكاالنفعاالت االكاديمية ) االستمتاع كالفخر ( منبئات ايجابية  الذاتي
 ( طالب5345كاالنجاز .كتككنت العينة مف ) الذاتياالنفعاالت تتكسط العالقة بيف التنظيـ 

.كتكصمت الدراسة الى اف االستمتاع كالفخر كالىما منبئات مف طالب السنو الجامعية االكلى 
 كدرجات التحصيؿ . الذاتيايجابية بدرجات التحصيؿ كأف كمييما تكسط العالقة بيف التنظيـ 

ثر التنظيـ الذاتي في خفض ألى التعرؼ عمى إ Randall (2015) كىدفت دراسة    
ذاتيا. كنتائج التعمـ في بيئة التعمـ المنظـ  العقميككذلؾ العالقة بيف التجكؿ  العقميالتجكؿ 
لى إنتائج الدراسة  (. كتكصمت533الدراسة عمى عينة مف طالب الجامعة عددىـ ) كاجريت
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ككذلؾ كجكد عالقة ارتباطية  العقميداؿ لمتنظيـ الذاتي في خفض درجة التجكؿ  تأثيركجكد 
 كنتائج التعمـ. العقميكؿ سالبة كدالة بيف التج

( مستكل اليقظة العقمية كعالقتيا بالسعادة 7356كاستكشفت دراسة الضبع )
في ضكء متغير النكع كتككنت عينة الدراسة مف الدراسية لدل طالب المرحمة االبتدائية 

كأشارت النتائج  الدراسية.اليقظة العقمية كالسعادة  مقياسي( طالب كطالبة طبؽ عمييـ 733)
كعدـ كجكد فركؽ دالة بيف الذككر الى ارتفاع مستكل اليقظة العقمية لدل عينة الدراسة 

كمكجبة بيف اليقظة العقمية كالسعادة ككجكد عالقة ارتباطية دالة  العقمية،كاالناث في اليقظة 
 الدراسية.

العالقات بيف االنفعاالت المرتبطة بالتعمـ كاألداء   Cocorada(2016)كفحصت دراسة    
)  753لطالب الجامعة ، حيث طبقت الدراسة عمى عينة مف طمبة الجامعة عددىـ  الدراسي

الدراسة : كجكد فركؽ دالة بيف الجنسيف في طالبة ( كقد أظيرت نتائج  575طالب ،  97
 فيكالتنشيطية اعمى بالنسبة لإلناث كاف مستكل االنفعاالت االيجابية انفعاالت التعمـ حيث 

حيف كاف مستكل الغضب كاالنفعاالت السمبية التنشيطية أعمى بالنسبة لمذككر .كما أظيرت 
النتائج أف االنفعاالت االيجابية )االستمتاع، الفخر، االمؿ( ارتبطت ايجابيا مع االداء الدراسي 

 حيف ارتبطت االنفعاالت السمبية عكسيا باألداء الدراسي.  كقبكؿ التحدم، فى
لى تقدير العالقة بيف إ Wang , Xu, Zhuang  & Liu (2017) كىدفت دراسة    

يمعب دكر العامؿ الكسيط في  العقميكاف التجكؿ  ما إذاسمة اليقظة العقمية كالمزاج الختبار 
انثى ( متكسط  64ذكر،  58( فرد )87جريت الدراسة عمى عينة مككنة مف )أىذه العالقة .ك 

( طبؽ عمييـ استبانة اليقظة العقمية ذات 5.64) معيارم( كانحراؼ  74.77أعمارىـ )
العكامؿ الخمسة كاستبياف بركفيؿ المزاج ، كقد أظيرت النتائج اف مستكل اليقظة العقمية 

يتكسط العالقة بيف اليقظة  العقميف التجكؿ أمزاج السمبى ، ك يرتبط بداللة بالمزاج اإليجابي كال
في  العقميالتجكؿ  يمعبوالعقمية كالمزاج السمبى .كتشير ىذه الدراسة الى أىمية الدكر الذل 

 العالقة بيف اليقظة العقمية كالمزاج السمبى .
لى التحقؽ إ Rahl, Lindsay, Pacilio, Brown Creswell (2017) دراسةكىدفت      
( مف 547ثر التدريب عمى اليقظة العقمية في خفض التجكؿ العقمي لدل عينة قكاميا )أمف 

طالبة( كزعكا عشكائيا عمى ثالث مجمكعات تمقت كؿ  73طالب /  74)طمبة الجامعة 
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 مجمكعة نكع مختمؼ مف التدريب عمى ) اليقظة العقمية ، االسترخاء ، قبكؿ الميمة (
 . العقميداؿ لمتدريب عمى اليقظة العقمية في خفض التجكؿ  تأثيرجكد ظيرت النتائج ك أك 
سياـ كؿ مف الفخر األكاديمي إ الكشؼ عفلى إ (7357) حسفدراسة كىدفت    

كالخجؿ األكاديمي كابعاد اليقظة العقمية في استراتيجيات التعمـ المنظـ ذاتيا لدل عينة تككنت 
كقد اشارت النتائج الى اسياـ انفعالي الفخر كالخجؿ  ( طالب كطالبة جامعية766مف )

    ذاتيا.كبعض ابعاد اليقظة العقمية في استراتيجيات التعمـ المنظـ  األكاديمييف
( عف مستكل اليقظة العقمية لدل طالب كطالبات  7357) الكليدمكشفت دراسة ك     

كالعالقة بيف اليقظة العقمية كالسعادة الدراسية .كتككنت عينة الدراسة مف جامعة الممؾ خالد 
لى كجكد مستكل متكسط مف اليقظة العقمية لدل إ( طالب كطالبة .كخمصت النتائج 775)

طالب الجامعة ، ككجكد فركؽ دالة احصائيا بيف الجنسيف في اليقظة العقمية لصالح الطالبات 
 دالة بيف اليقظة العقمية كالسعادة الدراسية .، كلـ تكجد عالقة ارتباطية 

لكؿ مف اليقظة العقمية كالتفكير  النسبي سياـ( عف اإل7358ككشفت دراسة سميـ )    
كتككنت عينة الدراسة اإليجابي في التنبؤ بالطفك األكاديمي لدل عينة مف طالب كمية التربية 

 اإليجابيكالتفكير سياـ كؿ مف اليقظة إنتائج الدراسة عف  كطالبة. ككشفت( طالب 338مف )
كلـ تكجد فركؽ دالة في اليقظة  %( مف التبايف الكمى في الطفك األكاديمي. 87.7بنسبة )

    لمنكع.العقمية كفقا 
التعرؼ عمى مستكل اليقظة العقمية لدل طمبة  لىإ( 7358دراسة المعمكرل )كىدفت     

( طالب كطالبة مف 633الجامعة كالفركؽ كفقا لمجنس كالتخصص عمى عينة مككنة مف )
الى كجكد مستكل مرتفع مف اليقظة العقمية لدل طمبة كتكصمت النتائج  الجامعة.طمبة 

 خصص.العقمية كفقا لمجنس أك التالجامعة كعدـ كجكد فركؽ دالة في اليقظة 
كسعة  العقميدراسة لمتعرؼ عمى العالقة بيف التجكؿ  Ju &Lien(2018) أجرمك      

يرتبط فقط  العقميف الميؿ لمتجكؿ أافترضت الدراسة  ثالعقمية. حيالذاكرة العاممة كاليقظة 
بسعة الذاكرة العاممة عندما يككف ىناؾ حاجة لعممية التنظيـ الذاتي )خالؿ المياـ مرتفعة 

 المعرفيف ىذا الميؿ يرتبط باليقظة العقمية بغض النظر عف العبء أ(، ك  المعرفيالعبء 
، نثى ( أ 533ذكر ،  63) جامعيطالب  (563)كاجريت الدراسة عمى عينة قكاميالمميمة .

ثناء تجكؿ أمرتفع )صعبة ( كمياـ ذات عب منخفض  معرفيكتـ استخداـ مياـ ذات عبء 



 م1212( 48) -1ج-أبريلعدد                                                          ...     نمذجة العالقات السببية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 266 - 

/غير الكعى ، المتعمد /غير  الكاعي) العقميفة لمتجكؿ عبر أنكاع مختم المفحكص عقميان 
مع التجكؿ  ف  سعة الذاكرة العاممة ترتبط سمبيان أالمتعمد ( .كتكصمت نتائج الدراسة الى 

 العقميمع التجكؿ  فقط في المياـ الصعبة ، كما ارتبطت درجات اليقظة العقمية سمبيان  العقمي
عبر المياـ ، كما ارتبطت سعة الذاكرة العاممة كسمة اليقظة العقمية مع األنكاع المختمفة مف 

 . العقميالتجكؿ 
ىدفت لمتعرؼ عمى تأثير برنامج مقترح لتكظيؼ دراسة  (1224) جرل الفيؿأك     

العقمي، أنمكذج التعمـ القائـ عمى السيناريك في تنمية مستكيات عمؽ المعرفة كخفض التجكؿ 
طالب جامعي قسمكا عشكائيا الى  93كطبؽ البحث عمى عينة عشكائية مككنة مف 

( ، ككشفت نتائج البحث عف كجكد تأثير داؿ 46كتجريبية )ف=  (44مجمكعتيف ضابطة )ف=
 احصائيا لمبرنامج المقترح في تنمية مستكيات عمؽ المعرفة كخفض التجكؿ العقمي .

( مستكل اليقظة العقمية كعالقتيا بالتنظيـ 7358)الحميد عبد كاستكشفت دراسة     
( طالب كطالبة مف 733كتككنت عينة الدراسة مف ) الجامعة،لدل طمبة  االنفعالي األكاديمي

مستكل اليقظة العقمية لدل طالب الجامعة  رتفاعاالنتائج الى  شارتأالتربية. ك طالب كمية 
اليقظة العقمية كاستراتيجيات التنظيـ االنفعالي ككجكد عالقة ارتباطية دالة احصائيا بيف 

 األكاديمي. 
لى التعرؼ عمى درجة كؿ مف اليقظة العقمية إ( 7359) الحارثيكىدفت دراسة     

( مف طالب الكمية التقنية 784بينيما لدل عينة مككنة مف ) كاعراض القمؽ كالعالقة
احصائيا بيف اليقظة العقمية كاعراض سمبية دالة كتكصمت الدراسة الى كجكد عالقة ارتباطية 

 القمؽ ، كما جاءت درجة اليقظة العقمية لدييـ متكسطة.
لى التعرؼ عمى مستكل اليقظة العقمية لدل إ( 7359) كرياف كىدفت دراسة شاىيف    

( طالبا 755عمى عينة مؤلفة مف ) المفتكحةالتربكية بجامعة القدس  طمبة كمية العمـك
أف مستكل اليقظة العقمية قد جاء بدرجة مرتفعة، كلـ كطالبة. كقد أظيرت نتائج الدراسة 

لمتغيرات الجنس كالتخصص كالحالة تكجد فركؽ دالة احصائيا في اليقظة العقمية كفقا 
 االجتماعية.

( بدراسة العالقة بيف اليقظة العقمية كالتفاؤؿ األكاديمي 7359) محمدكاىتمت دراسة     
ضكء النكع كالخبرة عمى عينة مككنة مف المرحمة االبتدائية كالفركؽ فييما في  لدل معممي
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بيف اليقظة  ( معمما. كقد أظيرت النتائج كجكد عالقة ارتباطية مكجبة دالة احصائيان 778)
فركؽ دالة في اليقظة العقمية كالتفاؤؿ  كعدـ كجكدكاديمي العقمية االجتماعية كالتفاؤؿ األ 

 كفقا لمنكع كمستكل الخبرة.
لى التعرؼ عمى الفركؽ بيف طمبة الجامعة في إ( 7359كىدفت دراسة شمبكلية )    

( مف طمبة 733كتككنت العينة مف ) كالجنس. عادييف(لمفئة )متفكقيف / اليقظة العقمية تبعا
الجامعة كتكصمت الدراسة الى عدـ كجكد فركؽ في اليقظة العقمية بيف المتفكقيف كالعادييف، 

 في حيف كجدت فركؽ دالة بيف الذككر كاالناث في اليقظة العقمية لصالح الذككر.
مقترح لتكظيؼ لى التحقؽ مف تأثير برنامج إ (1222) كالباسؿ العمرمىدفت دراسة ك    

التعمـ المنتشر في التدريس في تنمية نكاتج التعمـ كخفض التجكؿ العقمي حيث طبؽ البحث 
( 53طالبة مف طالبات كمية التربية جامعة طيبة بكاقع ) 73عمى عينة عشكائية مككنة مف 
( طالبات كمجمكعة تجريبية. كاستخدمت الدراسة اختبار 53طالبات كمجمكعة ضابطة ك )

التعمـ كمقياس التجكؿ العقمي كالبرنامج المقترح. ككشفت نتائج البحث عف كجكد تأثير نكاتج 
  داؿ احصائيا لمبرنامج المقترح في تنمية نكاتج التعمـ كخفض التجكؿ العقمي.

لى محاكلة التكصؿ الى نمكذج سببي يفسر إ( 7359) اسماعيؿكىدفت دراسة     
السككف كانفعاالت اإلنجاز التنشيطية كالالتنشيطية كالتحصيؿ -الحركة العالقات بيف تكجو

( طالب كطالبة. ككشؼ النمكذج 775لدل طمبة الجامعة. كتككنت عينة البحث مف )الدراسي 
داؿ احصائيا لتكجو مباشر ك الذم حقؽ مؤشرات حسف المطابقة عف: كجكد تأثير مكجب 

تأثير سالب مباشر كداؿ  المكجبة، ككجكدتنشيطية السككف عمى انفعاالت اإلنجاز ال -الحركة
ككجكد تأثير مكجب مباشر  السالبة،السككف عمى انفعاالت اإلنجاز  -احصائيا لتكجو الحركة

كجكد تأثير  الدراسة،كداؿ احصائيا النفعاالت اإلنجاز التنشيطية المكجبة عمى التحصيؿ 
طية كغير التنشيطية السالبة عمى سالب مباشر كداؿ احصائيا النفعاالت اإلنجاز التنشي

 التحصيؿ الدراسي. 
( عف مستكل اليقظة العقمية لدل كعالقتيا بكؿ مف 7373) محمدككشفت دراسة     

كتككنت عينة الجامعة. االختبار كالتحصيؿ األكاديمي لدل طالبات  دافعية اإلنجاز كقمؽ
الدراسة الى كجكد مستكل متكسط مف اليقظة العقمية ( طالبة. كتكصمت 773الدراسة مف )

لدل عينة البحث، ككجكد عالقة ارتباطية مكجبة دالة احصائيا بيف اليقظة العقمية كدافعية 
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اإلنجاز، ككجكد عالقة ارتباطية سالبة دالة احصائيا بيف اليقظة العقمية كقمؽ االختبار، 
 ظة العقمية كالتحصيؿ.كعالقة ارتباطية مكجبة دالة احصائيا بيف اليق

 فروض البحح:

فركض البحث عمى النحك  يمكف صياغةالنظرم  اإلطارك ضكء نتائج الدراسات السابقة  في
 :التالي

ال تكجد فركؽ دالة احصائيا بيف الكسط الفرضي كمتكسط درجات العينة التجريبي عمى -5
 مقياس التجكؿ العقمي.

الفرضي كمتكسط درجات العينة التجريبي عمى ال تكجد فركؽ دالة احصائيا بيف الكسط -7
 العقمية مقياس اليقظة

  العقميال تكجد فركؽ دالة احصائيا بيف الطالب كالطالبات في متكسطات درجات التجكؿ -3
 التكجد فركؽ دالة احصائيا بيف الطالب كالطالبات في متكسطات درجات اليقظة العقمية-4
ال تكجد فركؽ دالة احصائيا بيف الطالب كالطالبات في متكسطات درجات االنفعاالت -5

 االكاديمية 
تدعـ البيانات االمبيريقية صحة النمكذج البنائي المقترح لمعالقات كالتأثيرات المباشرة -6

 كالتحصيؿاليقظة العقمية كاالنفعاالت االكاديمية مف:  لمتجكؿ العقمي ككؿكغير المباشرة 
  .طمبة الجامعة لدل

 املنوج واإلجراءات:

 منوـج البحح:

 ستخدـ المنيج الكصفيتـ ا البحثمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ بناءن عمى مشكمة البحث، ك      
 .البحث الحالي أىداؼ كتساؤالتالذم يتفؽ مع ك  بنمطيو االرتباطي كالمقارف

 دلتنع البحح:

الممؾ خالد في مدينة جامعة كمية التربية طالبات طالب ك يتككف مجتمع البحث مف    
 .ىػ5445ىػ /5443في العاـ الجامعي  أبيا، ممف يدرسكف
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 عـينة البحح:

شممت عينة البحث عينتيف ىما: عينة الكفاءة السيككمترية لألدكات كعينة البحث     
طالبة( تـ اختيارىـ 43/ طالب43 :83األساسية. كقد بمغ عدد عينة الكفاءة السيككمترية )

كبمغ متكسط  بابيا،بطريقة عشكائية مف طمبة كميتي التربية لمبنيف كالبنات جامعة الممؾ خالد 
االساسية مف  البحثكتككنت عينة . (5.58) معيارمبانحراؼ  (75.75)أعمارىـ الزمنية 

التربية  كميةمف طمبة تـ اختيارىـ عشكائيا ( طالبة537 ، طالب545   بكاقع ) (777)
بأقساـ ة لمبنيف بجامعة الممؾ خالد بأبيا، يكمية التربك لمبنات بجامعة الممؾ خالد بمدينة أبيا، 
 بالمستكيات )الرابع كالخامس كالسادس كالسابع (. عمـ النفس كالتربية الخاصة كالشريعة ،

 .(   5.44 )معيارمانحراؼ ب(  75.7  ) عمارىـ الزمنيةأكبمغ متكسط 
  البحح:أدوات 

اليقظة كمقياس  العقميالتجكؿ تضمنت أدكات البحث ثالثة مقاييس ىي: مقياس 
 يمي عرض مفصؿ لتمؾ األدكات: االكاديمية كفيمااالنفعاالت  العقمية كمقياس

 الباحجان(عداد إ) العكلي:التجول مكياس -5

لمتجكؿ في ضكء اإلطار النظرم  التجكؿ العقميببناء مقياس  الباحثاف الحاليافقاـ 
 Mrazek ,et al كمقياس (،7358) الفيؿباإلضافة الى االطالع عمى مقياس  العقمي كابعاده،

 .لقياس التجكؿ العقمي Gray,(2016) كمقياس ،  Sulivan ,(2016)كمقياس ،  (2013) .
  املكياس:وصف 

ضكء تدريج  فيكتصحح العبارات  ( عبارة73)مف تككف المقياس في صكرتو النيائية     
تمثؿ درجة  كيتـ الحصكؿ عمى درجة كمية لممقياس نادرا( أحيانا،)دائما، غالبا،  رباعي
 العقمي، كتشير الدرجة المرتفعة الى ارتفاع درجة التجكؿ العقمي لدل الفرد.التجكؿ 

 اخلصائص السيلومرتية للنكياس:

 : صدق احمللنني -
صكرتو االكلية عمى مجمكعة مف أساتذة عمـ النفس  فيتـ عرض المقياس     

 ( إلبداء5-)ممحؽ
المقياس كمدل قياسيا لميدؼ مف المقياس كسالمة الصياغة  عباراتآرائيـ في   

 عبارة. (73)مف كبعد االخذ بمالحظات المحكميف تككف المقياس في صكرتو النيائية 
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 صدق التلوين الفرضي: -

حساب معامؿ االرتباط بيف درجة العبارة كالدرجة الكمية عمى المقياس بعد حذؼ درجة  تـ   
( ككانت جميعيا دالة 3.79الى  3.65)بيف العبارة، ك تراكحت قيـ معامالت االرتباط ما

 (3.35احصائيا عند )
 الصدق العاملي: -

االستكشافي لعبارات لمتأكد مف الصدؽ العاممي لممقياس تـ إجراء لمتحميؿ العاممي     
باستخداـ طريقة المككنات االساسية، كاستخداـ محؾ جميفكرد في تحديد العكامؿ،  المقياس

كقد أسفر التحميؿ العاممي عف استخالص عامؿ عاـ تشبعت عميو كؿ عبارات المقياس تشبعا 
( كنسبة التبايف العاممي لو 53.54داال، كبمغت قيمة الجذر الكامف ليذا العامؿ )

تـ اختبار النمكذج كما  .العقميالتجكؿ %(. كيمكف تسمية ىذا العامؿ بعامؿ 57.75)
(، مع متغير عبارات المقياس) متغير مستقؿ 73العاممي التككيدم كالذم يتككف مف 

كقد  بمتغير كامف كاحد المقترح(. حيث اختبر النمكذج التجكؿ العقميضمني/كامف كاحد )
غير دالة  7قيمة كاحيث كانت  المثالي:في المدل  جاءت قيـ مؤشرات حسف المطابقة

كذلؾ  (،7تقؿ عف القيمة ) كىي( 5.68إلى درجة الحرية ىي ) 7كااحصائيا ككانت نسبة 
نمكذج مما يدؿ عمى اف  GFI  =3.98 (، كقيمة3.36تقؿ عف ) RMSEAقيمة المؤشر 
 مطابؽ لمبيانات االمبيريقية لمعينة.  القياس المقترح
 ثبات املكياس: 

كركنباخ حيث بمغت  -التحقؽ مف ثبات المقياس عف طريؽ حساب معامؿ ثبات الفا ـت -
 (3.95قيمتو )

تـ التحقؽ مف ثبات المقياس أيضان عف طريؽ التجزئة النصفية باستخداـ معادلة سبيرماف   -
 (3.93براكف حيث بمغ معامؿ الثبات الكمى لممقياس )  –
 (2012 شليب،عداد إكادميية )االنفعاالت األ مكياس-2

المكاقؼ  فيالتحصيمية  باألنشطةالى تقييـ االنفعاالت المرتبطة المقياس يدؼ ي     
 يتككفك كاديمية األ 
)اكافؽ بشدة، اكافؽ، محايد،  ليكرت( عبارة يتـ االجابة عمييا طبقا لمقياس 57مف )  

مكزعة عمى ثماف مقاييس فرعية لالنفعاالت، ثالث  الخماسيال اكافؽ، ال اكافؽ بشدة( 



 م1212( 48) -1ج-أبريلعدد                                                          ...     نمذجة العالقات السببية

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                                - 266 - 

يجابية )االمؿ، الفخر، االستمتاع( كخمس انفعاالت سمبية )الياس، القمؽ، الغضب، إانفعاالت 
الممؿ، الخجؿ( حيث يقاس كؿ انفعاؿ بمقياس فرعى كيمكف دمج درجات المقاييس الفرعية 

درجة كمية لالنفعاالت االيجابية ككذلؾ الثالث الخاصة باالنفعاالت االيجابية لمحصكؿ عمى 
دمج المقاييس الفرعية الخمس الخاصة باالنفعاالت السمبية لمحصكؿ عمى درجة كمية تعبر 

 عف االنفعاالت السمبية. 
الصدؽ  مف خالؿكقاـ معد المقياس بالتحقؽ مف الخصائص السيككمترية لممقياس 

ىي عامؿ االنفعاالت  عكامؿ: ةاستخالص ثالث العاممي عفسفر التحميؿ أالعاممي لألداة حيث 
%( مف  78.6فسرت ىذه العكامؿ الثالث  الالتنشيط حيثكعامؿ  التنشيط، العاـ، كعامؿ

التحقؽ مف ثبات االستبياف عف طريؽ حساب معامؿ ثبات الفا كركنباخ  الكمى. كتـالتبايف 
 ( 3885)قيمتو لممقياس ككؿ حيث بمغت 
 احلالي:يف البحح  للنكياساخلصائص السيلومرتية 

 :الداخلياالتساق -

الخاصة كؿ عبارة مف عبارات المقاييس  درجةتـ حساب معامالت االرتباط بيف 
ت قيـ معامالت االرتباط كالدرجة الكمية لالنفعاالت االيجابية حيث تراكحباالنفعاالت اإليجابية 

درجة كؿ معامالت االرتباط بيف  ( ككانت جميعيا دالة احصائيا، كذلؾ3.75 – 3.55بيف )ما 
كالدرجة الكمية لالنفعاالت السمبية  السمبيةعبارة مف عبارات المقاييس الخاصة باالنفعاالت 

 ( ككانت جميعيا دالة احصائيا.3.87 – 3.53ت قيـ معامالت االرتباط بيف )حيث تراكح
 (5ىك بجدكؿ ) كمالالنفعاالت  المقاييس الفرعيةدرجة تـ حساب معامالت االرتباط بيف  

 (1جذول )

 (66)ٌ= كادًَُتاأل درجت انًماَُس انفرػُت نالَفؼاالثيؼايالث االرتباط بٍُ 

 االستًتاع انفخر االيم انخجم انًهم انغضب انمهك االَفؼال
درجت 

االَفؼاالث 
 انسهبُت

درجت 
االَفؼاالث 
 االَجابُت

 انُاس
6.6

2** 
6.66** 6.66** 6.61** -6.66* -6.16* -6.11 6.62** -6.16* 

 6.66- **6.66 *6.66- 6.66- *6.12- **6.66 **6.26 **6.66 - انمهك
 6.66- **6.66 *6.16- 6.66- *6.16- **6.66 **6.66 -  انغضب
 *6.16- **6.61 *6.16- 6.66- *6.12- **6.66 -   انًهم
 6.66- **6.66 *6.66- *6.66- *6.16- -    انخجم
 **6.61 *6.66- **6.61 **6.66 -     االيم
 **6.66 6.62- **6.66 -      انفخر

 **6.66 6.62 -       االستًتاع

 6066)**( انًؼايالث دانت ػُذ يستىي                   6061)**( انًؼايالث دانت ػُذ يستىي         
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السمبية، ( كجكد معامالت ارتباط ايجابية دالة بيف االنفعاالت 5يتضح مف جدكؿ )
ككذلؾ كجكد معامالت ارتباط ايجابية دالة بيف االنفعاالت االيجابية، ككجكد معامالت ارتباط 

 سمبة دالة بيف االنفعاالت السمبية كاالنفعاالت االيجابية.
 :التوكيدي الصدق العاملي-

متغيرات مستقمة، مع  ثمافقاـ الباحثاف باختبار النمكذج النظرم كالذم يتككف مف  
كذلؾ باستخداـ نمكذج المعادلة البنائية، حيث اختبر النمكذج  كامنيف،/يفضمني يفمتغير 
 (:5ككانت النتائج كما في الشكؿ رقـ ) بمتغيريف كامنيف، الثماني
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3.53 
    

 (1شكم )

 األكادًَُت بًتغُرٍَ كايٍُُ نالَفؼاالثانًُىرج انسذاسٍ 

مؤشرات حسف المطابقة بيف بيانات العينة االستطالعية  التاليكيكضح الجدكؿ 
 كالنمكذج المفترض

 (6جذول )

انؼىايم نهكًانُت  انسذاسٍانؼُُت االستطالػُت وانًُىرج يؤشراث حسٍ انًطابمت بٍُ بُاَاث 

 االكادًَُت

 n Chi2 df P GFI AGFI CFI RMSEA انًؤشر

 6.666 6.66 6.66 6.66 6.166 6 6.1 66 انمًُت

 الياس

 القلق

 الغضب

 الملل

االنفعاالت 

 السلبية

E1 

E2 

E3 

E5 الخجل 

 E6 االمل

E7 الفخر 

 االستمتاع

االنفعاالت 

 اإليجابية 

E4 

E8 
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غير دالة احصائيا ككانت  7كا أف: قيمة( 5)يتضح مف المؤشرات الكاردة في جدكؿ 
ف أ( مما يدؿ عمى 7( كىى تقؿ عف القيمة )5.75لى درجة الحرية ىي )إنسبة 7قيمة كا

تقؿ عف  RMSEAالنمكذج المقترح مطابؽ لمبيانات االمبيريقية لمعينة. كذلؾ قيمة المؤشر 
( مما يؤكد 3.9( تزيد قيمتيا عف )9(، كذلؾ باقي المؤشرات الكاردة في جدكؿ )3.36)

 مطابقة النمكذج المقترح لبيانات العينة. 
لممقياس ككؿ  خاعف طريؽ حساب معامؿ ثبات الفا كركنب لمقياساتـ التحقؽ مف ثبات  -

( كبمغت قيمتو لكؿ مقياس فرعى مف المقاييس الثمانية 3894)قيمتو حيث بمغت 
، 3.83، 3.89، 3.87، 3.83، 3.88لالنفعاالت االيجابية كالسمبية عمى الترتيب )

3.78 ،3.75 ،3.84.)  
 (7354خركف،آك  البحيرم)تعريب كتقنيف مقياس العكامؿ الخمسة لميقظة العقمية  -3
 الكصؼ، المالحظة،تقيس خمسة أبعاد لميقظة ىي )عبارة  39يتككف المقياس مف    

عدـ التفاعؿ مع  الداخمية،عدـ الحكـ عمى الخبرات  الحاضرة،في المحظة  بكعيالتصرؼ 
حيث يقاس كؿ بعد مف خالؿ ثماف عبارات فيما عدا البعد األخير يقاس  الداخمية(الخبرات 

مف خالؿ تدريج خماسي )تنطبؽ تماما  المقياس يتـ اإلجابة عميك  عبارات،مف خالؿ سبعة 
 (. كتشيرتماما ال تنطبؽ/تنطبؽ بدرجة كبيرة/تنطبؽ بدرجة متكسطة /تنطبؽ بدرجة قميمة /

 الفرعي.ليقظة العقمية أك درجة الصفة التي يقيسيا البعد الدرجة المرتفعة الى ارتفاع درجة ا
عمى عينات  لممقياس السيككمترية الخصائص مف بالتحقؽ المقياس كمعد كقاـ

 العاممي حيث تـ التأكد مف الصدؽ العاممي مف خالؿ إجراء التحميؿ كأردنية مصرية كسعكدية
 االمبيريقية. المفترض لمبياناتعف مطابقة النمكذج النظرم الخماسي كالذم أسفر التككيدم 

 ككؿ لممقياس كركنباخ الفا ثبات معامؿ حساب طريؽ المقياس عف ثبات مف التحقؽ كتـ
كما بمغت قيمة معامؿ الثبات الكمى بطريقة التجزئة النصفية  (3875)قيمتو  بمغت حيث

(3.77.) 
 للنكياس يف البحح احلالي: اخلصائص السيلومرتية

 االتساق الداخلي:-

اليو العبارة  تنتميكدرجة البعد الذم كؿ عبارة  درجةتـ حساب معامالت االرتباط بيف 
، ( 3.79 – 3.65)تراكحت قيـ معامالت االرتباط بالنسبة لبعد المالحظة ما بيف  حيث:
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( كلبعد التصرؼ بكعى تراكحت ما  3.68الى  3.57لبعد الكصؼ تراكحت ما بيف )بالنسبة ك 
( كبالنسبة  3.77الى  3.59)  ما بيفكلبعد عدـ الحكـ تراكحت (  3.86الى  3.76بيف ) 

تـ  كما .ككانت جميعيا دالة احصائيان ( 3.65الى  3.44لبعد عدـ التفاعؿ تراكحت ما بيف )
تراكحت قيـ  المقياس حيثكالدرجة الكمية عمى معامالت االرتباط بيف درجة كؿ عبارة حساب 

 ( ككانت جميعيا دالة احصائيا.3.74 – 3.45معامالت االرتباط بيف )
حيث البعد كالدرجة الكمية عمى المقياس درجة حساب معامالت االرتباط بيف أيضا تـ   

 ككانت (3.57، 3.65 ،3.68، 3.75، 3.59الخمسة عمى الترتيب ) لألبعادبمغت قيمتيا 
 .يااحصائ دالة جميعيا

خ لممقياس ككؿ اعف طريؽ حساب معامؿ ثبات الفا كركنب المقياسالتحقؽ مف ثبات  تـ -
، 3.85عمى الترتيب ) لألبعاد الفرعية الخمس( كبمغت قيمتو 3887)قيمتو حيث بمغت 

3.75 ،3.97 ،3.85 ،3.83. ) 
كما تـ التحقؽ مف الثبات بطريقة التجزئة النصفية كقد بمغت قيمة معامؿ الثبات الكمى  -

 لألبعاد الفرعية الخمسكبمغت قيمتو  (3.84براكف )-لممقياس باستخداـ معادلة سبيرماف
 (.3.83، 3.86، 3.95، 3.77، 3.76) عمى الترتيب

 نتائج البحح ومناقصتوا:

 ومناقصتوا:نتائج الفرض األول 

 كمتكسط الفرضي الكسط بيف احصائيا دالة فركؽ تكجد ال عمى:ينص الفرض األكؿ    
كالختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب  .العقمي التجكؿ مقياس عمى التجريبي العينة درجات

لمقياس التجكؿ العقمي كمتكسط درجات العينة التجريبي  الفرضيداللة الفركؽ بيف الكسط 
  نتائج ذلؾ (3)كيكضح جدكؿ 

 ( 6جذول )

 ث نؼُُت واحذة نذالنت انفروق بٍُ انىسظ انفرضٍ ويتىسظ درجاث –اختبار 

 (666)ٌ= انؼمهٍانؼُُت ػهً يمُاس انتجىل 

يتىسظ 

 انؼُُت

انىسظ 

 انفرضٍ

االَحراف 

 انًؼُارٌ

درجت  لًُت ث

 انحرَت

انًتىسظ  انذالنت

 انىزٍَ

 انًستىي

 يرتفغ 6.66 6.61 662 11.16 16.62 66 21.66

عند مستكل ( كجكد فركؽ دالة احصائيا 3في جدكؿ ) الكاردةيتضح مف النتائج     
بيف الكسط الفرضي لممقياس كمتكسط درجات العينة التجريبية لمدرجة الكمية عمى ( 3.35)
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متكسط الكزني لدرجات العينة كما بمغت قيمة ال تجكؿ العقمي لصالح درجات العينة،المقياس 
(3.37) . 

النتائج الى عدـ تحقؽ الفرض االكؿ لمدراسة الحالية كقبكؿ الفرض كتشير ىذه 
 البديؿ.

التجكؿ مف  مرتفعمستكل كجكد مف العرض السابؽ لنتائج الفرض األكؿ يتضح        
كالتي  (Risko et al.,2012)كتتفؽ تمؾ النتيجة مع نتائج دراسة  العقمي لدل افراد العينة.

كيمكف اعزاء ارتفاع مستكل  المحاضرات.أظيرت نتائجيا ارتفاع مستكل التجكؿ العقمي أثناء 
أفكار ك مسارات فكرية  فيكانجرافيـ الطالب  الى انخراطالتجكؿ العقمي لدل الطمبة اثناء التعمـ 

  الخارجييؤدل الى انفصاليـ عف العالـ  بمياـ التعمـ مماغير مرتبطة  داخمية ذاتية التكليد
كذلؾ نتيجة لشعكرىـ بالممؿ اثناء التعمـ أك اليأس )انفعاالت سمبية ( باإلضافة الى نقص 

أفكار كمثيرات أكثر جذبا غالبية المصادر االنتباىية الى  الدافعية لمتعمـ .كذلؾ يكجو الطالب
اعي ليـ مف مياـ التعمـ كعمى األخص في ظؿ التطكر التكنكلكجيا ككسائؿ التكاصؿ االجتم

التي تعمؿ عمى تحكيؿ االنتباه مف مياـ  المشتتةكالذل نتج عنو زخما ىائال مف المثيرات 
   .كاستمتاعا مقارنة بمثيرات التعمـكثر جاذبية أالتعمـ الى تمؾ المثيرات التي تعتبر بالنسبة ليـ 

التنفيذم /اإلجرائي  التحكـالى انخفاض مستكل العقمي  التجكؿيمكف اعزاء زيادة مستكل  كما
منفؾ االرتباط عف الميمة الحالية كيتجو نحك معالجة المعمكمات الداخمية )مثؿ بحيث يصبح 
 الذكريات(.

 ومناقصتوا: الجانينتائج الفرض 
ال تكجد فركؽ دالة احصائيا بيف الكسط الفرضي كمتكسط  ينص الفرض الثاني عمى:   

 .درجات العينة التجريبي عمى مقياس اليقظة العقمية
كالختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب داللة الفركؽ بيف الكسط الفرضي لمقياس 

 ( نتائج ذلؾ 4اليقظة العقمية كمتكسط درجات العينة التجريبي كيكضح جدكؿ )
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 ( 6جذول )

 ث نؼُُت واحذة نذالنت انفروق بٍُ انىسظ انفرضٍ ويتىسظ درجاث – اختبار

 (666انؼُُت ػهً يمُاس انُمظت انؼمهُت )ٌ=

أبؼاد انُمظت 

 انؼمهُت

يتىسظ 

 انؼُُت

انىسظ 

 انفرضٍ

االَحراف 

 انًؼُارٌ

لًُت 

 ث

درجت 

 انحرَت

انًتىسظ  انذالنت

 انىزٍَ

 انًستىي

 يرتفغ 6.66 6.61 662 6.66 2.66 66 66.21 انًالحظت

 يرتفغ 6.66 6.61 662 6.66 6.66 66 66.66 انىصف

انتصرف 

 بىػٍ

66.66 66 6.66 6.66 662 6.61 
6.16 

 يرتفغ

ػذو انحكى 

 ػهً انخبراث

61.6 66 2.26 6.66 662 6.61 
6.61 

 يُخفض

ػذو انتفاػم 

 يغ انخبراث

66.26 61 6.26 6.66 662 6.61 
6.66 

 يرتفغ

 يرتفغ 6.16 6.61 662 6.66 16.66 116 166.66 انذرجت انكهُت

 :(4في جدكؿ ) يتضح مف النتائج الكاردة    
بيف الكسط الفرضي لممقياس كمتكسط ( 3.35عند مستكل )فركؽ دالة احصائيا  تكجد -

 العينة،اليقظة العقمية لصالح درجات درجات العينة التجريبية لمدرجة الكمية عمى مقياس 
 مفمرتفع تشير الى مستكل  كىي (3.55الكزني لدرجات العينة )متكسط كما بمغت قيمة ال

 التجكؿ العقمي لدل افراد العينة.
بيف الكسط الفرضي ( 3.35عند مستكل )فركؽ دالة احصائيا تكجد بالنسبة لألبعاد  -

المالحظة، الكصؼ، التصرؼ لألبعاد األربعة )لممقياس كمتكسط درجات العينة التجريبية 
( كذلؾ لصالح درجات في المحظة الحاضرة، عدـ الحكـ عمى الخبرات الداخمية بكعي
 األربعة.. مما يعنى كجكد مستكل مرتفع بالنسبة ليذه االبعاد العينة

بيف الكسط الفرضي لممقياس كمتكسط ( 3.35عند مستكل )فركؽ دالة احصائيا تكجد  -
لصالح الكسط الفرضي  الخبرات(لمبعد الخامس )عدـ التفاعؿ مع درجات العينة التجريبية 

 البعد.مما يشير الى كجكد مستكل منخفض بالنسبة ليذا  لممقياس،
ىذه النتائج تشير الى عدـ تحقؽ الفرض الثاني لمدراسة الحالية كقبكؿ الفرض 

 البديؿ.
مف  مرتفعمستكل  كجكديتضح  الثانيالعرض السابؽ لنتائج الفرض خالؿ مف      

 ،7356 الضبع،ىذه النتائج مع نتائج دراسات )كتتفؽ  البحث.لدل عينة اليقظة العقمية 
كالتي اكدت نتائجيا كجكد مستكل مرتفع مف  (7359 كرياف،شاىيف  ،7358 المعمكرل،
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، 7359 )الحارثي،نتائج دراسات  مع أكدتوكما تختمؼ الى حد ما  الطمبة،اليقظة العقمية لدل 
 .سط مف اليقظة العقمية لدل الطمبة( كالتي أظيرت نتائجيا كجكد مستكل متك 7373محمد ، 

ما يتميز بو مستكل اليقظة العقمية لدل طمبة الجامعة الى  ارتفاعكيعزك الباحثاف      
ككذلؾ قدرتو عمى  ومف استعدادات تدؿ عمى زيادة قدراتو المعرفية كاالنتباىي الجامعيالطالب 

المتعمقة بعممية تعممو ككذلؾ طبيعة المياـ كاألنشطة االستقاللية كاالختيار كاتخاذ القرارات 
 التعميمية التي تتطمب منو التركيز كاالنتباه. 

باإلضافة الى اف طمبة الجامعة غالبا ما يككنكا عمى كعى بذكاتيـ كأىدافيـ فكمما زاد 
يمثؿ الكعي ميكانيـز حاسـ حيث  .(7358 المعمكرل،)لعقمية يقظتيـ اكعييـ بذلؾ ازدادت 
 .في اليقظة العقمية

كذلؾ اختالؼ ىذه المرحمة عف سابقتيا مف مراحؿ النمك كالتي تمثؿ مرحمة المراىقة 
اكتساب الميارات العقمية كالقدرة عمى التحصيؿ كميارة اتخاذ القرار المتأخرة  حيث تتميز ب

تظير دالئؿ النضج كاالتزاف كما الميكؿ كاألىداؼ فييا كفف التكاصؿ مع اآلخريف كتتضح 
إلى تحقيؽ التكافؽ  الفردالذكاء االجتماعي ، كيسعى بىذه المرحمة كما تتميز االنفعالي 

مما يترتب عميو المزيدة مف  يـ كاتجاىات كقيـ مرغكبةساب مفاىالشخصي كاالجتماعي كاكت
تكجيو االنتباه كالكعي اإلدراكي كاالستمرار في حضكر الذىف بشكؿ مقصكد،  القدرة عمى 

 التأمؿ كالتفكير في انفعاالتو خالؿ المحظة الراىنة. لو يتيحكاالنفتاح لكؿ جديد مما 
 نتائج الفرض الجالح ومناقصتوا:

عمى: ال تكجد فركؽ دالة احصائيا بيف الطالب كالطالبات في  لثالثاينص الفرض     
 .متكسطات درجات التجكؿ العقمي

( لمعينات المستقمة T-test)كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار 
. بيف الطالب كالطالبات التجكؿ العقميلمتعرؼ عمى داللة الفركؽ في متكسطات درجات 

 نتائج ذلؾ.( 5كيكضح جدكؿ )
 ( 6جذول )

درجاث انتجىل انؼمهٍ وفماً نًتغُر  َتائج اختبار )ث( نهؼُُاث انًستمهت  نذالنت انفروق فٍ يتىسطاث

 .انجُس

 انًتىسظ انؼذد انًجًىػت
االَحراف 

 انًؼُارٌ
 لًُت)ث(

درجاث 

 انحرَت
 يستىي انذالنت

 16.2 26.26 166 ركىر
6.16 666 6.66 

 12.66 66.66 166 إَاث
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عند مستكل فركؽ دالة إحصائيا  كجكد( 5في جدكؿ ) يتضح مف النتائج الكاردة     
مجمكعة الذككر كمجمكعة االناث لصالح  بيفالتجكؿ العقمي متكسطات درجات  في( 3.35)

 ( مما يشير الى اف التجكؿ العقمي لدل الذككر أكبر مف االناث.63.68الذككر )ـ = 
 تحقؽ الفرض الثالث لمدراسة الحالية كقبكؿ الفرض البديؿ.كتشير ىذه النتائج الى عدـ 

يتضح مف العرض السابؽ لنتائج الفرض الثالث كجكد فركؽ دالة احصائيا بيف     
أكثر تجكؿ عقمي الذككر كاالناث في التجكؿ العقمي لصالح االناث مما يعنى اف الطالبات 

بالطالب. كبالرغـ مف عدـ تكافر أم دراسة لدل الباحث تدعـ اك تدحض ىذه النتيجة مقارنة 
يمكف اعزاء تمؾ النتيجة الى تعدد المياـ كاالدكار االجتماعية التي تقكـ بيا االناث فانو 

مقارنة بالذككر باإلضافة الى الضغكط كالمعايير االجتماعية المفركضة عمى االناث في 
االىتمامات الشخصية كالمخاكؼ كالمثيرات المكلدة يسمح بمزيد مف  مما الشرقيةالمجتمعات 

ثـ زيادة التجكؿ العقمي كمف  يغمب التَّشتُّت عمى تفكيرىفَّ  كبالتالي داخميا كاحالـ اليقظة
 لدييف.

يجاد التفاصيؿ عمىكذلؾ فاف تفكؽ االناث   الذككر في األعماؿ التي تتطمب الدقة كا 
  لدييف.ينتج عنو زيادة التجكؿ العقمي ربما  كالتعرؼ عمى االختالفات الدقيقة

 نتائج الفرض الرابع ومناقصتوا:
عمى: ال تكجد فركؽ دالة احصائيا بيف الطالب كالطالبات في  الرابعينص الفرض 

 العقمية.اليقظة متكسطات درجات 
( لمعينات المستقمة T-test)كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار 

. الطالب كالطالبات بيفالعقمية اليقظة لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ في متكسطات درجات 
 ( نتائج ذلؾ.6كيكضح جدكؿ )
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 ( 2جذول )

 درجاث انُمظت َتائج اختبار )ث( نهؼُُاث انًستمهت  نذالنت انفروق فٍ يتىسطاث 

 .انؼمهُت وفماً نًتغُر انجُس

أبؼاد 

انُمظت 

 انؼمهُت

 انًتىسظ انؼذد انًجًىػت
االَحراف 

 انًؼُارٌ
 لًُت)ث(

درجاث 

 انحرَت

يستىي 

 انذالنت

 6.66 66.16 166 ركىر انًالحظت
 غُر دانت 666 1.666

 2.66 66.66 166 إَاث

 6.16 66.22 166 ركىر انىصف
6.66 

666 
6.61 

 2.66 66.66 166 إَاث

انتصرف 

 بىػً

 6.66 66.61 166 ركىر
6.66 

666 
6.61 

 6.66 66.66 166 إَاث

ػذو انحكى 

ػهً 

 انخبراث

 6.16 66.66 166 ركىر

1.66 

666 

6.66 
 2.66 66.66 166 إَاث

ػذو 

انتفاػم يغ 

 انخبراث

 6.66 66.2 166 ركىر

6.61 

666 

 غُر دانت
 6.66 66.6 166 إَاث

انذرجت 

 انكهُت

 6.61 116.61 166 ركىر
6.61 

666 
6.61 

 16.66 166.61 166 إَاث

  :يميما  (6)في جدكؿ  يتضح مف النتائج الكاردة 
لميقظة  الدرجات الكميةمتكسطات  في( 3.35عند مستكل )فركؽ دالة إحصائيا  كجكد -

( مما يشير 578.35مجمكعة الذككر كمجمكعة االناث لصالح االناث )ـ =  بيفالعقمية 
 العقمية لدل الطالبات مقارنة بالطالب.الى ارتفاع مستكل اليقظة 

( في متكسطات درجات أبعاد اليقظة 3.35كجكد فركؽ دالة احصائيا عند مستكل ) -
كجكد فركؽ  - )الكصؼ، كالتصرؼ بكعي( بيف الذككر كاالناث لصالح مجمكعة االناث.

الخبرات( ( في متكسطات درجات بعد )عدـ الحكـ عمى 3.35دالة احصائيا عند مستكل )
 بيف الذككر كاالناث لصالح مجمكعة الذككر.

كعدـ التفاعؿ مع  المالحظة،ال تكجد فركؽ دالة احصائيا في متكسطات درجات بعدل ) -
كتشير ىذه النتائج الى عدـ تحقؽ الفرض الرابع لمدراسة  الخبرات( بيف الذككر كاالناث.

 لفرض البديؿ.الحالية كقبكؿ ا
مف خالؿ العرض السابؽ لنتائج الفرض الرابع يتضح كجكد فركؽ دالة احصائيا في     

كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة االناث. اليقظة العقمية بيف الذككر كاالناث لصالح 
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لكجكد فركؽ بيف الجنسيف في اليقظة العقمية لصالح  ( كالتي تكصمت7357) الكليدم
 ; 7358 المحمكدم، ; 7356 الضبع،النتيجة مع نتائج دراسات )تتعارض ىذه االناث. كما 

( كالتي تكصمت نتائجيا الى 7359محمد ،   ; 7359شاىيف كرياف ،  ; 7358سميـ ، 
عدـ كجكد فركؽ في اليقظة العقمية تبعا لمتغير الجنس .كما تتعارض جزيئا مع نتائج دراسة 

الذككر كاالناث في اليقظة العقمية اال  ( كالتي كشفت عف كجكد فركؽ بيف 7359)شمكلية ، 
 .اف الفركؽ كانت لصالح الذككر 

ف نتيجة الدراسة الحالية لـ تحؿ ىذا التناقض بيف الدراسات في الفركؽ أكمف الكاضح     
بيف الجنسيف في اليقظة العقمية كيمكف ارجاع ىذا التناقض الى طبيعة العينات في تمؾ 

كقيـ لمجتمعات ذات ثقافات كأساليب تنشئة مختمفة  تنتميف تمؾ العينات أالدراسات حيث 
الجنسيف  أحدكالمياـ عمى  تالمسؤكلياكالتي ربما تسمح بإلقاء المزيد مف كمعايير مختمفة 

تاحة الفرصة الحد الجنسيف الكتساب المزيد مف الخبرات الحياتية   كالكعيدكف االخر، كا 
الذىني كالعاطفي. فمف المحتمؿ أف تككف طبيعة االناث في بالذات باإلضافة الى التفتح 

المجتمع الجامعي السعكدم كرغبتيف كدافعيتيف الكبيرة لمتعميـ لتحقيؽ الذات في ظؿ الدعـ 
باإلضافة الى تغير نظرة المجتمع  كتمكينيف،الحالي الذل تعطيو المممكة لتعميـ االناث 

االناث كؿ ىذه المكتسبات التي حصمت عمييا  ،كقدراتيالطبيعة المرأة كمكانتيا  السعكدم
كالتفتح الذىني لدل االناث كمف ثـ ارتفاع  بالذات كالتأمؿ مف الكعىعمييا المزيد  ترتب

 لدييف.مستكل اليقظة العقمية 
 نتائج الفرض اخلامس ومناقصتوا:

ال تكجد فركؽ دالة احصائيا بيف الطالب كالطالبات في عمى:  الخامسينص الفرض 
 متكسطات درجات االنفعاالت االكاديمية

( لمعينات المستقمة T-test)كلمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار 
. بيف الطالب كالطالباتاالنفعاالت االكاديمية لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ في متكسطات درجات 

 ( نتائج ذلؾ.7كيكضح جدكؿ )
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 ( 6جذول )

 انًستمهت  نذالنت انفروق فٍ يتىسطاث درجاث االَفؼاالثَتائج اختبار )ث( نهؼُُاث 

 .االكادًَُت وفماً نًتغُر انجُس

 االَفؼال
 انًتىسظ انؼذد انًجًىػت

االَحراف 

 انًؼُارٌ
 لًُت)ث(

درجاث 

 انحرَت

يستىي 

 انذالنت

 6.66 16.16 166 ركىر انُأس
6.66 666 6.61 

 6.12 16.66 166 إَاث

 6.62 16.66 166 ركىر انمهك
6.26 

666 
6.61 

 2.666 16.66 166 إَاث

 6.61 12.16 166 ركىر انغضب
6.11 

666 
6.66 

 6.66 16.66 166 إَاث

 6.66 16.61 166 ركىر انخجم
6.66 

666 
6.61 

 6.66 16.16 166 إَاث

 6.66 16.66 166 ركىر انًهم
6.62 

666 
6.66 

 6.62 12.66 166 إَاث

 إجًانٍ

االَفؼاالث 

 انسهبُت

 66.26 66.66 166 ركىر

6.66 

666 

6.61 
 66.26 66.61 166 إَاث

 6.66 66.66 166 ركىر االيم
6.66 

666 
6.61 

 6.16 66.66 166 إَاث

 6.66 66.66 166 ركىر انفخر
6.66 

666 
6.61 

 6.66 66.26 166 إَاث

 16.66 16.62 166 ركىر االستًتاع
6.66 

666 
6.66 

 6.66 61.66 166 إَاث

إجًانٍ 

االَفؼاالث 

 اإلَجابُت

 16.11 26.66 166 ركىر

6.16 

666 

6.61 
 16.26 66.22 166 إَاث

  :يميما ( 7في جدكؿ ) يتضح مف النتائج الكاردة
الدرجة الكمية لالنفعاالت االكاديمية السمبية متكسطات  فركؽ دالة إحصائيا في كجكد -

مجمكعة الذككر كمجمكعة االناث  بيفككذلؾ الدرجات الفرعية لالنفعاالت السمبية الخمسة 
( مما يشير الى ارتفاع مستكل االنفعاالت 88.47لصالح مجمكعة الذككر )ـ = 

 األكاديمية السمبية لدل الطالب مقارنة بالطالبات.
الدرجة الكمية لالنفعاالت االكاديمية االيجابية متكسطات  فركؽ دالة إحصائيا في كجكد -

مجمكعة الذككر كمجمكعة االناث  بيفككذلؾ الدرجات الفرعية لالنفعاالت االيجابية الثالث 
( مما يشير الى ارتفاع مستكل االنفعاالت 73.66لصالح مجمكعة االناث )ـ = 

 البات مقارنة بالطالب.األكاديمية االيجابية لدل الط
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 كتشير ىذه النتائج الى عدـ تحقؽ الفرض الخامس لمدراسة الحالية كقبكؿ الفرض البديؿ.
: كجكد فركؽ دالة احصائيا يتضح الخامسمف خالؿ العرض السابؽ لنتائج الفرض     

في حيف تكجد فركؽ بيف الجنسيف في  اإلناث،بيف الجنسيف في االنفعاالت اإليجابية لصالح 
 الذككر.االنفعاالت السمبية لصالح 

ف نتيجة الدراسة الحالية لـ تحسـ التبايف في نتائج الدراسات بشأف الفركؽ أكيبدك   
نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة  فقد اتفقت ،األكاديميةبيف الجنسيف في االنفعاالت 

(Cocorada,2016)    حيث كالتي أظيرت كجكد فركؽ دالة بيف الجنسيف في انفعاالت التعمـ
عمى بالنسبة لإلناث في حيف كاف مستكل أاالنفعاالت االيجابية كالتنشيطية  مستكلكاف 

تتناقض ىذه النتائج مع  بينما الغضب كاالنفعاالت السمبية التنشيطية أعمى بالنسبة لمذككر.
في انفعاالت  الجنسيفعدـ كجكد فركؽ دالة بيف  كالتي أظيرت (7357نتائج )شمبي، 

 فيالجنسيف )اليأس، القمؽ، االمؿ، الفخر، الغضب، الخجؿ(. في حيف كجدت فركؽ دالة بيف 
انفعالي )االستمتاع، الممؿ( ككانت الفركؽ في االستمتاع لصالح الطالب، في حيف كانت 

 .الفركؽ في الممؿ لصالح الطالبات
 الحالية حكؿبما فييا الدراسة  نتائج الدراسات بيف التعارضكيمكف تفسير ىذا     

اختالؼ العكامؿ الثقافية كاالجتماعية كاديمية في ضكء الفركؽ بيف الجنسيف في االنفعاالت األ 
 خصائص اختالؼباإلضافة الى  كالتحكـ،قييمات القيمة كالضبط تؤثر في ت كالتيكالمعرفية 

السكابؽ الثقافية كاالجتماعية تعتبر مف اىـ المحددات لالنفعاالت  افحيث ;البيئات التعميمية 
 .فالتأثير العاطفي لمبيئات األكاديمية،

فخصائص البيئة ترسؿ  كالتحكـ،االجتماعية يتـ مف خالؿ تقييمات القيمة كالضبط   
سمة المعمكمات المتعمقة بإمكانية الضبط كالتقييمات االكاديمية كالتي تعتبر ذات أىمية حا

 الطالب.بالنسبة النفعاالت 
كيمكف تفسير نتيجة الدراسة الحالية كالتي أكدت أف الفركؽ في االنفعاالت اإليجابية 

إلى ما تتمتع ;جاءت لصالح االناث بينما كانت الفركؽ في االنفعاالت السمبية لصالح الذككر 
بو االناث حاليا في المجتمع السعكدم مف مكتسبات تتعمؽ بإتاحة فرص أكبر ليف  لمتعمـ 
الجامعي كرغبتيف في التعمـ كتككيد ذكاتيف كاستقالليف مف خالؿ الحصكؿ عمى كظائؼ 
كمكانة خاصة في المجتمع ، مما جعؿ البيئة التعميمية بالنسبة لمطالبات أكثر جذبا كبيئة 
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مة لتحقيؽ الذات مما استحث لدييف االنفعاالت اإليجابية أثناء عممية التعمـ ، مقارنة مالئ
كاقؿ استمتاعا النشغاليـ كضجرا بالذككر الذككر الذيف باتت البيئة التعميمية ليف أكثر ممال 

  كمناشط أخرل أكثر جذبا بالنسبة ليـ . بكسائؿ التكاصؿ االجتماعي طالمفر 
 ومناقصتوا:نتائج الفرض السادس 
تدعـ البيانات االمبيريقية صحة النمكذج البنائي  :عمىالسادس ينص الفرض 

المقترح لمعالقات كالتأثيرات المباشرة كغير المباشرة لمتجكؿ العقمي ككؿ مف: اليقظة العقمية 
 .كاالنفعاالت االكاديمية كالتحصيؿ لدل طمبة الجامعة

كلمتحقؽ مف صحة النمكذج البنائي المقترح تـ حساب المصفكفة االرتباطية ليذه 
باستخداـ أسمكب تحميؿ المتغيرات ثـ استخدمت تمؾ المصفكفة في اختبار النمكذج المقترح 

  .(75اإلصدار رقـ ) AMOSبرنامج  بكاسطةكذلؾ Path analysis  المسار 
بيف بيانات  Goodness of Fit( مؤشرات حسف المطابقة  8 يكضح جدكؿ )ك 

 كالنمكذج النيائي. عينة الدراسة
 (6جذول )

 يؤشراث حسٍ انًطابمت بٍُ بُاَاث انؼُُت وانًُىرج انُهائٍ انًمترح

 n Chi2 df P CMIN/df GFI AGFI CFI RMSEA انًؤشر

 6.616 1.66 6.66 6.666 1.66 6.66 6 6.16 666 انمًُت

 ، كماإحصائيا غير دالة7كا أف: قيمة( 8)يتضح مف المؤشرات الكاردة في جدكؿ    
قيمة المؤشر بمغت (. كذلؾ 7) أقؿ مف( كىى 5.35الى درجة الحرية )7كانسبة بمغت 

RMSEA (3.353كىي أقؿ مف ) (كذلؾ 3.39 ،)( اقتربت قيـ مؤشراتGFI، AGFI مف )
مما يؤكد مطابقة النمكذج  الكاحد الصحيح.( CFIالكاحد الصحيح، كما بمغت قيمة مؤشر )

 لمعينة.  لمبيانات االمبيريقيةبدرجة عالية المقترح 
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 التحميؿ.الناتجة مف  كمعامالت المسار النيائىالنمكذج نتائج اختبار  (7)كيكضح شكؿ 
 

 
 ( انًُىرج انبُائٍ انُهائٍ ويؼايالث انًسار انُاتجت يٍ انتحهُم6شكم )

ىذا النمكذج  فيالمحسكبة  كزاف االنحدار(أ)المسار يتضح مف خالؿ قيـ معامالت ك    
 : مسارات التأثير التالية

 أوال: املسارات )التأثريات املباشرة(: 

 ( كىك داؿ3.39= ) التجكؿ العقميالى  السمبيةاالكاديمية االنفعاالت المسار مف  -5
 عند  حصائيان إ

التجكؿ في  ان مباشر إيجابيا  ان تأثير  تؤثراالنفعاالت السمبية ( مما يعنى اف 3.335مستكل )
 .العقمي

( كىك داؿ 3.37= ) اليقظة العقميةالى  االيجابيةاالكاديمية االنفعاالت المسار مف -2
 ا إيجابياتؤثر تأثير  االنفعاالت اإليجابيةف أ( مما يعنى 3.335احصائيا عند مستكل )

 اليقظة العقمية.في  ان مباشر 
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( كىك داؿ 3.5-= ) اليقظة العقميةالى  السمبيةاالكاديمية االنفعاالت المسار مف  -3
سمبيا  ان تؤثر تأثير  االكاديمية السمبية االنفعاالتمما يعنى اف  (3.335)عند احصائيا 

 اليقظة العقمية.في  ان مباشر 
عند  ( كىك داؿ احصائيا3.7-) = اليقظة العقمية الىالتجكؿ العقمي المسار مف  -4

  .اليقظة العقمية عمى لمتجكؿ العقمي مباشرسمبي ( مما يعنى كجكد تأثير 3.335)
 (3.335( كىك داؿ احصائيا عند )3.33) =الى التحصيؿ  اليقظة العقميةالمسار مف  -5

  .عمى التحصيؿ األكاديمي لميقظة العقميةمباشر  إيجابيمما يعنى كجكد تأثير 
( غير داؿ احصائيا مما 3.37المسار مف االنفعاالت اإليجابية الى التجكؿ العقمي = )-6

 يعنى عدـ كجكد تأثير داؿ لالنفعاالت اإليجابية عمى التجكؿ العقمي 
 (:)املسارات غري املباشرة ثانيا: التأثريات

ىذا  يتككف التحصيؿ(          اليقظة العقمية          السمبية )االنفعاالت المسار -5
التأثير مف حاصؿ ضرب معامالت مسارات االنحدار في ىذيف المساريف كبذلؾ يككف 

اليقظة العقمية في حالة تكسط  التحصيؿ السمبية عمىلالنفعاالت  التأثير غير المباشر
يكجد تأثير  كىذا يعنى انو x   ( 3.33 = )-3.333(3.5-( = )777)ف =  ىك

، كىذا مف خالؿ اليقظة العقمية  التحصيؿ عمى  السمبية  لالنفعاالت غير مباشرسالب 
 .  التحصيؿك  االنفعاالت السمبية في العالقة بيف  اليقظة العقمية يعنى تكسط 

ىذا  يتككف التحصيؿ(          اليقظة العقمية         )االنفعاالت اإليجابية   المسار -7
ىذيف المساريف كبذلؾ يككف  التأثير مف حاصؿ ضرب معامالت مسارات االنحدار في

اليقظة في حالة تكسط  عمى التحصيؿ االيجابيةلالنفعاالت  التأثير غير المباشر
يكجد  كىذا يعنى انو x  ( 3.33 = )3.35(3.37 ( = )777)ف =  العقمية ىك

مف خالؿ اليقظة  التحصيؿ  عمى   االيجابية لالنفعاالت غير مباشرإيجابي تأثير 
  االيجابيةاالنفعاالت في العالقة بيف  اليقظة العقمية ، كىذا يعنى تكسط العقمية 

 .  التحصيؿك 
 يتككف (اليقظة العقمية           التجكؿ العقمي        )االنفعاالت السمبية  المسار -3

ىذا التأثير مف حاصؿ ضرب معامالت مسارات االنحدار في ىذيف المساريف كبذلؾ 
في حالة تكسط  اليقظة العقميةلالنفعاالت السمبية عمى  المباشريككف التأثير غير 
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كىذا يعنى  x   ( -3.7 = )-3.38(3.39( = )777)ف =  ىك التجكؿ العقمي
مف خالؿ   اليقظة العقميةلالنفعاالت السمبية  عمى  غير مباشرسالب يكجد تأثير  انو

 االنفعاالت السمبية في العالقة بيف   التجكؿ العقمي، كىذا يعنى تكسط  التجكؿ العقمي
 .  اليقظة العقميةك 

ىذا  يتككف التحصيؿ(          اليقظة العقمية         )التجكؿ العقمي   المسار -4
التأثير مف حاصؿ ضرب معامالت مسارات االنحدار في ىذيف المساريف كبذلؾ يككف 

 اليقظة العقمية ىكالة تكسط في ح لمتجكؿ العقمي عمى التحصيؿ التأثير غير المباشر
سمبى تأثير  كجكد كىذا يعنى  x  ( 3.33 = )-3.336(3.7- ( = )777)ف = 

، كىذا يعنى مف خالؿ اليقظة العقمية  التحصيؿ  لمتجكؿ العقمي  عمى  غير مباشر
 .  التحصيؿك   العقميالتجكؿ في العالقة بيف  اليقظة العقمية تكسط 

اليقظة العقمية                  التجكؿ العقمي         )االنفعاالت السمبية  المسار -5
ىذه ىذا التأثير مف حاصؿ ضرب معامالت مسارات االنحدار في  يتككف التحصيؿ(
 التحصيؿ فيلالنفعاالت السمبية عمى  كبذلؾ يككف التأثير غير المباشر المسارات

  x (3.39( = )777)ف =  العقمية ىككؿ مف التجكؿ العقمي كاليقظة حالة تكسط 
( -3.7) x  (3.33)  =-3.3375  غير مباشرسالب تأثير  كجكد كىذا يعنى 

كاليقظة العقمية مف خالؿ التجكؿ العقمي   التحصيؿ لالنفعاالت السمبية  عمى 
 كمتغيرات كسيطة 

مف خالؿ العرض السابؽ لنتائج الفرض السادس كالمتعمقة بالتأثيرات المباشرة        
يمكف بيف متغيرات البحث الحالي  الممثؿ لمعالقاتكغير المباشرة في النمكذج البنائي 

 التالي:عمى النحك يجاز تمؾ التأثيرات إ
 مباشرا سمبيا عمى اليقظة العقمية.يكثر التجكؿ العقمي تأثيرا  -
 االنفعاالت السمبية تأثيرا مباشرا إيجابيا عمى التجكؿ العقمي.تؤثر  -
  .تؤثر االنفعاالت السمبية تأثيرا مباشرا سمبيا عمى اليقظة العقمية -
 يؤثر التجكؿ العقمي تأثيرا سمبيا غير مباشرا عمى التحصيؿ مف خالؿ اليقظة العقمية  -

  .كمتغير كسيط
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ية كااليجابية تأثير غير مباشر عمى اليقظة العقمية عبر تؤثر االنفعاالت االكاديمية السمب -
  .التجكؿ العقمي كمتغير كسيط

تؤثر االنفعاالت االكاديمية السمبية تأثير غير مباشر عمى التحصيؿ مف خالؿ التجكؿ  -
 العقمي كاليقظة العقمية كمتغيرات كسيطة. 

تؤثر االنفعاالت االكاديمية االيجابية تأثير غير مباشر عمى التحصيؿ مف خالؿ اليقظة  -
 .العقمية كمتغير كسيط 

لتدعـ تطابؽ النمكذج النظرم المفترض  ىذا الفرض:جاءت نتيجة مف ثـ فقد ك      
مف خالؿ تحقيؽ القيـ  لتفسير العالقات المتبادلة بيف متغيرات البحث كالبيانات االمبيريقية

 حيثمتغيرات البحث،  بيفلمتأثيرات المتداخمة متكامؿ  تفسيرالمثالية لمؤشرات التطابؽ كلتقدـ 
أظيرت النتائج كجكد تأثيرات )مسارات( مباشرة )دالة( كمسارات غير مباشرة بيف كؿ مف: 

عمى يمكف تفسيرىا  كالتي كالتحصيؿاالكاديمية كاليقظة العقمية كاالنفعاالت  العقميالتجكؿ 
 النحك التالي:

كيمكف العقمية اليقظة عمى  لمتجكؿ العقمي سمبيمباشر  النمكذج كجكد تأثير داؿ أظير-1
مف  عمى انياالعقمية  تفسير ىذا التأثير السمبي عمى اليقظة مف خالؿ النظر إلى اليقظة

 ويمثمكما  تكجيو االنتباه كالكعي اإلدراكي كاالستمرار في حضكر الذىف بشكؿ مقصكد،
. في الكعي ميكانيـز حاسـ في اليقظة العقمية، كتجنب االنغماس في االنفعاالت كاألفكار

االنتباه كتشتت تحكيؿ ينتج عنو مزيد مف التجكؿ العقمي المقابؿ فاف ارتفاع مستكل 
مما يؤدل الى انفصاؿ  الميمة الحالية الى أفكار داخمية ذاتية التكليد فاالنتباه بعيدا ع

ك انقطاع التركيز عمى الميمة بكاسطة التفكير أتكقؼ العالـ الخارجي ككذلؾ  عفالفرد 
مما يترتب الفشؿ في االحتفاظ بالتركيز عمى األفكار كاألنشطة  ك غير المرتبط بالميمة

كاالستمرار في حضكر الذىف  اإلدراكياالنتباه كالكعى عميو انخفاض القدرة عمى تكجيو 
 انخفاض مستكل اليقظة العقمية (.)

 ,Mrazek ,et al.,2013)) Rahl, Lindsay ;2017, اتكقد جاءت نتائج دراس

Pacilio, Brown Creswell كجكد تأثير داؿ ( مدعمة ليذه العالقة السالبة  حيث اثبتت
 خفض التجكؿ العقمي .لمتدريب عمى اليقظة العقمية في 
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 النفعاالت السمبية عمى التجكؿ العقمي.مباشر إيجابي ل النمكذج كجكد تأثير داؿ أظير -7
كقد  السمبيكيمكف إعزاء تمؾ النتيجة الى أف االنفعاالت السمبية تمثؿ نكعا مف المزاج 

 & Carriere, Cheyne, & Smilek, 2008; Killingsworth) دعمت نتائج دراسات 

Gilbert, 2010). ارتباط  دعمت تمؾ النتائجارتباط التجكؿ العقمي بالمزاج السمبي، حيث
التجكؿ العقمي إيجابيا بالممؿ كاالكتئاب، كما أظيرت النتائج أف التجكؿ العقمي يميؿ الى 

  .التفكير في شيء غير سار
عمى اليقظة العقمية  النفعاالت السمبيةل سمبيمباشر  النمكذج كجكد تأثير داؿ أظير -3

تؤدل الى إىدار الطاقة ما يترتب عمى االنفعاالت السمبية يمكف اعزاءه إلى  كالذم
النفسية كالبدنية كفقداف الرغبة في أجاز المياـ كاالستمتاع بالحياة ككذلؾ تأثيراتيا 
السمبية عمى االنتباه كالذاكرة كاضطراب الكعى مما ينتج عنو خفض في مستكل اليقظة 

 عقمية.ال
غير مباشر عمى التحصيؿ مف خالؿ  سمبيان  تأثيران يؤثر التجكؿ العقمي  أظير النمكذج أف -4

حمؿ  الذمدكر الكسيط ىنا كمف ثـ فاليقظة العقمية لعبت . اليقظة العقمية كمتغير كسيط
كيمكف إعزاء ذلؾ الى اف ارتفاع التجكؿ العقمي لدل  التحصيؿ.الى  العقميالتجكؿ  تأثير

 المكقؼ في الطالبالطالب يخفض بدكره مستكل اليقظة العقمية لدييـ كحيث أف 
 االحتفاظ عميو يسيؿ المشتت غير العقؿف االنتباه كتركيز الكعي إلى بحاجة التعميمي

كمف ثـ يترتب عمى انخفاض اليقظة العقمية لدل  ميمة أم عمى كالتركيز بالمعمكمات
 كيدعـ ذلؾ ما اظيرتو دراسةالطالب انخفاض في قدرتو عمى االستيعاب كالتحصيؿ. 

Mrazek (2013) ذاكرة لدييا كانت العقمية اليقظة مارست التي المجمكعة أف مف 
 بشركد كمركنا المفظي، االستنتاج اختبار في درجاتيـ كتحسنت أفضؿ، المدل قصيرة
 مف المالئمة المثيرات انتقاء عمى المتعمميف العقمية كما ساعدت اليقظة أقؿ، ذىني
 كاعيف لتجعميـ العادية، كغير الجديدة المثيرات إلى انتباىيـ كتكجيو الخارجية البيئة
 .ذىني شركد بدكف بمحظة لحظة حكليـ يدكر ما كيعممكف ببيئتيـ كامؿ بشكؿ

غير مباشر عمى  ان تأثير تؤثر االنفعاالت االكاديمية السمبية كااليجابية  أظير النمكذج أف -5
كىك ما يمكف تفسيره مف خالؿ التأثير  .اليقظة العقمية عبر التجكؿ العقمي كمتغير كسيط

اإليجابي لالنفعاالت السمبية عمى التجكؿ العقمي كالتأثير السمبي لالنفعاالت اإليجابية 
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يؤثر سمبيا عمى اليقظة العقمية لذا فانو تبعا لنكع التأثير عمى التجكؿ كالذم بدكره 
الحادث في التجكؿ العقمي مف خالؿ االنفعاالت االكاديمية المختمفة يترتب عميو تأثيرا 

حيث يعمؿ التجكؿ ككسط متغير تبعا لنكع  العقمية،عكسيا مف التجكؿ عمى اليقظة 
   العقمي.االنفعاالت كينتقؿ ىذا التغير الى التجكؿ 

غير مباشر عمى التحصيؿ  ان تأثير تؤثر االنفعاالت االكاديمية االيجابية  أظير النمكذج أف -0
تمعبو اليقظة العقمية ككسيط  الذمكىنا يتضح الدكر األساسي مف خالؿ اليقظة العقمية 

تعمؿ االنفعاالت اإليجابية عمى رفع مستكل  بيف االنفعاالت اإليجابية كالتحصيؿ حيث
عي كتركيز االنتباه كالتذكر قصي المدل كخفض مستكل التشتت كالتي تمثؿ بدكرىا الك 

عكامؿ حاسمة في القدرة عمى اكتساب كفيـ كحفظ المعمكمات مما يترتب عمية ارتفاع 
 مستكل التحصيؿ.

اختالؼ معامالت  ( ككذلؾكيمكف تفسير تعدد المسارات )المباشرة كغير المباشرة    
) التجكؿ العقمي كاليقظة العقمية عمى التحصيؿ كناتج نيائي لمتفاعؿ بيف متغيرات التأثير 

 التحصيؿالمتغيرات في التبايف الحادث في تمؾ تغير أدكار  في ضكء كاالنفعاالت االكاديمية ( 
يمكف فيمو مف خالؿ عالقتيا بالنسبة لمسببية المتبادلة بيف ىذه المتغيرات كالذم األكاديمي 
ت الطالب سكاء اإليجابية أك السمبية تؤثر عمى مستكل تجكليـ العقمي كالذل بدكره فانفعاال

يكثر عمى يقظتيـ العقمية كالتي تمثؿ عامؿ حاسـ في تحصيؿ الطالب كالذل يمثؿ تغذية 
إف  ،مرتدة تستحث أنكاع معينة مف االنفعاالت االكاديمية في ضكء مبادئ نظرية بيكرف

اف تتضمف حمقة تغذية راجعة إيجابية اك سمبية التي تحدث بمركر السببية المتبادلة يمكف 
  كاليقظة العقمية. العقميالتجكؿ مستكل الكقت كربما تؤدل الى تغييرات في 

 :البححتوصيات 

 يمكف اقتراح التكصيات التالية: الحاليفي ضكء النتائج التي تكصؿ الييا البحث 
االىتماـ بتكفير بيئات ضركرة تكجيو العامميف بالحقؿ التعميمي كاإلرشاد التربكم الى -1

لمطالب لتحقيؽ اعمى  العقميالتجكؿ مف مستكل تخفض ذات خصائص إيجابية تعميمية 
 .نكاتج تعميمية

لرفع مستكل اليقظة العقمية لدل طمبة الجامعة كتحسيف خصائص بناء برامج تدريبية -7
 عميمية.البيئات الت
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االىتماـ بتنمية االنفعاالت اإليجابية لمطالب اثناء عممية التعمـ كالعمؿ عمى منع تكلد -3
 انفعاالت سمبية مف خالؿ اتباع استراتيجيات كأساليب تعمـ مرنة كجاذبة.

 مكرتحات البحح:

التجكؿ العقمي إجراء المزيد مف الدراسات الستكشاؼ التأثيرات المباشرة كغير المباشرة بيف -5
 التعميمية.البيئة  كمتغيرات

اضطراب نقص  ذكمالتجكؿ العقمي لدل فئات خاصة مف الطالب كعمى األخص  دراسة-2
  االنتباه المصحكب بفرط النشاط.

دراسة متغيرات التجكؿ العقمي كاالنفعاالت االكاديمية في بيئة التعمـ اإللكتركني مقارنة  -3
 ببيئة التعمـ التقميدم 
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 املراجع

 أواًل: املراجع العربية: 

السكون  -اإلنجاز كمتغير وسيط بين توجو الحركة ت(. انفعاال2319إسماعيل، دينا احمد حسن )
-396، 65والتحصيل الدراسي لدى طالب الجامعة. المجمة التربوية، جامعة سوىاج، ج 

498. 
(، اليقظة العقمية وعالقتيا بالنزعة االستيالكية لدى موظفي الدولة. 2313السندي، سعد أنور بطرس )

 ، جامعة بغداد، كمية اآلداب.رسالة ماجستير غير منشورة
عائدة احمد  العواممة، ;احمد  طمب، ;الضبع، فتحي عبد الرحمن  ;البحيري، عبد الرقيب احمد 

ميدانية عمى عينة  العقمية: دراسةاس العوامل الخمسة لميقظة العربية لمقي ة(. الصور 2314)
جامعة عين  النفسي،االرشاد  والنوع. مجمةمتغيري الثقافة  أثرمن طالب الجامعة في ضوء 

 .166- 119 ،39 شمس، ع
(. أثر استخدام التعمم المدمج في تدريس مادة 2315الجمال، حنان محمد ; رخا، سعاد عبد العزيز )

عمى التحصيل الدراسي واالنفعاالت االكاديمية لطالب الصف األول الثانوي. مجمة االحياء 
 . 198-147( ،4)33البحوث النفسية والتربوية، كمية التربية، جامعة المنوفية، 

العقمية وعالقتيا بأعراض القمق لدى طالب الكمية  ة(. اليقظ2319الحارثي، سعد محمد عبد اهلل )
 .157-129، 57المجمة التربوية، جامعة سوىاج، ج التقنية بجامعة بيشة. 

(. االسيام النسبي النفعالي اإلنجاز )الفخر والخجل( األكاديمي 2317حسن، كمال إسماعيل عطية )
 28واليقظة العقمية في استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا. مجمة كمية التربية، جامعة بنيا ، مج 

 .182-137،  139، ع 
(. نموذج بنائي لمعالقة بين اليقظة العقمية والتفكير اإليجابي لدى 2318يز إبراىيم )سميم، عبد العز 

-333، 2، ع18طمبة كمية التربية جامعة دمنيور. مجمة كمية التربية، جامعة كفر الشيخ مج 
443. 
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العقمية لدى طمبة كمية العموم  اليقظة ى(. مستو 2319، عادل عطية )وريانشاىين، محمد عبد الفتاح 
التربوية في جامعة القدس المفتوحة. المجمة الفمسطينية لمتعميم المفتوح والتعمم اإللكتروني، مج 

 .13-1، 14، ع 8
العقمية لدى طمبة الجامعة: دراسة مقارنة بين العاديين  ة(. اليقظ2319شمبولية، ىالة محمد كمال )

 119، ع 33قة الدراسية. مجمة كمية التربية، جامعة بنيا، مج والمتفوقين في ضوء النوع والفر 
 ،1-28. 

(. اليقظة العقمية وعالقتيا بالسعادة الدراسية لدى عينة من تالميذ 2316الضبع، فتحي عبد الرحمن )
 .365-325،  61ع  ،26المرحمة االبتدائية. الجمعية المصرية لمدراسات النفسية، مج 

العقمية وعالقتيا بالتنظيم االنفعالي األكاديمي لدى طالب  ة(. اليقظ2318عبد الحميد، ىبة جابر )
 .396-325، 56الجامعة. مجمة االرشاد النفسي، جامعة عين شمس، ع 

مقترح لتوظيف التعمم المنتشر في  ج(. برنام2319الباسل، رباب محمد ) ;العمري، عائشة بمييش
التدريس وتأثيره عمى تنمية نواتج التعمم وخفض التجول العقمي لدى طالبات كمية التربية، 

 جامعة طيبة. 
(. برنامج مقترح لتوظيف انموذج التعمم القائم عمى السيناريو في التدريس 2318الفيل، حممى محمد )

SBL التجول العقمي لدى طالب كمية التربية النوعية  في تنمية مستويات عمق المعرفة وخفض
 2، ع 33جامعة اإلسكندرية. مجمة كمية التربية، جامعة المنوفية، مج 

(. اليقظة العقمية في التدريس والتفاؤل األكاديمي لدى معممى المرحمة 2319محمد، أميرة محمد بدر )
 . 482، 399، 117، ع 33االبتدائية. مجمة كمية التربية، جامعة بنيا، مج 

(. اليقظة العقمية وعالقتيا بدافعية اإلنجاز وقمق االختبار 2323محمد، عال عبد الرحمن عمى )
والمعدل األكاديمي لطالبات الطفولة المبكرة بالجامعة. مجمة دراسات في الطفولة والتربية، 

 . 68-1، 12جامعة أسيوط، ع 
بالتحصيل الدراسي لدى عينة من المتفوقين  (. الذكاء االنفعالي وعالقتو2313المممي، سياد )

 .195-134، 3والعاديين. مجمة جامعة دمشق، 
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