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 املظتخلص

بين الصمود األكاديمي وعوامل اليقظة العقمية  العالقةىدف البحث الحالي الكشف عن 
بين  وكذلك عن العالقة طالب كمية التربية.لدى قبل وبعد عزل عوامل أثر الذكاء الوجداني 

لدى مود األكاديمي وعوامل الذكاء الوجداني قبل وبعد عزل عوامل أثر اليقظة العقمية الص
 مؤشرات حسن مطابقةالتوصل إلى أفضل إلى  البحث كما ىدف طالب كمية التربية.

Goodness of Fit Indices  وأقوى معامالت تأثير مباشرة وغير مباشرة وذلك باختالف
اليقظة  ؛النموذج األولويمثل  .لنماذج البنائية المقترحةفي اموقع متغيرات البحث الحالي 

 العقمية )متغير مستقل(، الذكاء الوجداني )متغير وسيط(، الصمود األكاديمي )متغير تابع(.
الذكاء الوجداني )متغير مستقل(، اليقظة العقمية )متغير وسيط(،  ،النموذج الثانيبينما يمثل 

 أفضل نموذج بنائي لمعالقات السببية. عمى التعرفومن ثم  الصمود األكاديمي )متغير تابع(.
كمية التربية جامعة المنصورة من  من طالب( طالبًا وطالبة 559)تكونت عينة البحث من و 

، وتم تطبيق مقياسي اليقظة العقمية والصمود األكاديمي والشعب العممية الشعب األدبية
ولمتحقق من ، (3122، عداد الباحثةإداني )ومقياس الذكاء الوج ،)ترجمة وتعريب الباحثان(

النمذجة ، و Partial Correlationمعامل االرتباط الجزئي فروض الدراسة استخدم الباحثان، 
وباستخدام تحميل المسار  Structure Equation Modeling (SEM)بالمعادالت البنائية 
Path Analysis  عن طريقة برمجيةAMOS V.22 ج االدراسة، وكان من أىم نتائ، 

اختالف قيم معامالت االرتباط بين عوامل الصمود األكاديمي واليقظة العقمية قبل وبعد عزل 
عزل أثر متغير  قيم معامالت االرتباط عندطمبة كمية التربية، وأن لدى عوامل الذكاء الوجداني 

من  أقلالوجداني  اليقظة العقمية من العالقة االقترانية بين متغيري الصمود األكاديمي والذكاء
ية بين متغيري عند عزل متغير الذكاء الوجداني من العالقة االقتران قيم معامالت االرتباط
النموذج البنائي األول عمى مؤشرات حسن حاز كما  واليقظة العقمية.الصمود األكاديمي 

 يتضح رحة،نتائج النماذج البنائية المقتوبمقارنة  مطابقة أفضل من النموذج البنائي الثاني.
 )العينة الكمية( األول البنائي في النموذج أثر اليقظة العقمية عمى الصمود األكاديميأن حجم 

والذي بمغ  في النموذج البنائي الثانيذاتو ثير أالتحجم من  أكبروىو  %(44,17)بمغ 
ثر اليقظة أن أوىذا يدل عمى  ،)عينة اإلناث( %5:,33و ،الكمية( العينة) (21,41%)

 متغير يكونعندما  عنو متغير مستقل كاديمي أفضل عندما يكونعمى الصمود األ  ميةالعق
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كاديمي في النموذج ثير المباشر لمذكاء الوجداني عمى الصمود األ أالتحجم  كما أن .وسيط
في النموذج  ذاتوثير أالتحجم من  أكبر% وىو 35.41بمغ  )العينة الكمية ( ولالبنائي األ 

كما كانت  .)لعينة اإلناث( %9:,31و ،(لمعينة الكمية) %25,25ي بمغ والذ البنائي الثاني
غير  التأثيرقيمة  أكبر منكاديمي ثير المباشر لمذكاء الوجداني عمى الصمود األ أقيمة الت

  كاديمي عندما يتوسطيما متغير اليقظة العقمية.المباشر لمذكاء الوجداني عمى الصمود األ 

-الصمود األكاديمي-اليقظة العقمية-تحميل المسار-البنائية النمذجة: الكممات المفتاحية 
 المتغير التابع.-المتغير الوسيط-المتغير المستقل-الذكاء الوجداني
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Abstract 

The current research aimed at investigating the relationship between 

academic resilience and mindfulness factors before and after isolating the 

factors of emotional intelligence effect for students at the Faculty of Education 

in addition to the relationship between academic resilience and emotional 

intelligence factors before and after isolating the factors affecting mindfulness 

among the Faculty of Education students. The research also aimed at reaching 

the best of Goodness of Fit Indices and the strongest direct and indirect impact 

factors, depending on the location of the current research variables in the 

proposed constructivist models. The first model handles mindfulness 

(independent variable), emotional intelligence (mediating variable), and 

academic resilience (dependent variable). While the second model represents 

emotional intelligence (an independent variable), mindfulness (mediating 

variable), and academic resilience (dependent variable); thus, the best 

constructivist model for casual relations was identified. Research participants 

were (448) students at Mansoura Faculty of Education. The researchers used 

Partial Correlation, Structure Equation Modeling (SEM), and Path Analysis via 

AMOS V.22 software. Research results revealed the difference in the values of 

the correlation coefficients between the factors of academic resilience and 

mindfulness before and after isolating the emotional intelligence factors among 

students of the Faculty of Education. Besides, the values of the correlation 

coefficients when isolating the effect of mindfulness from the conjugal 

relationship between the variables of academic resilience and emotional 

intelligence are less than the values of the correlation coefficients when 

isolating the emotional intelligence variable from the conjugative relationship 

between the variables of academic resilience and mindfulness. In addition, the 

first constructivist model obtained better Goodness of Fit Indices than the 

second model. By comparing the results of the proposed constructivist models, 

it is clear that the effect size of mindfulness on academic resilience in the first 

constructivist model (the total sample) was (33.06%), which is greater than the 
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effect size of the second constructivist model, which was 10.30% (for the total 

sample), and 22.94% (for the female sample). This indicates that the effect of 

mindfulness on academic resilience is better when it is an independent variable 

than when it is a mediating variable. Moreover, the value of the direct effect of 

emotional intelligence on academic resilience was greater than the value of the 

indirect effect of emotional intelligence on academic resilience when mediated 

by the mindfulness variable. 

Keywords: Constructivist Modeling-Path Analysis-Mindfulness-

Academic Resilience-Emotional Intelligence- Independent Variable-Mediating 

Variable-Dependent Variable. 
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 :مكذمة

قمة اليرم  بوصفولمتعميم الجامعي دورًا ميمًا في تشكيل عقمية األمم وصناعتيا 
والمدربة بدرجة عالية  ،فيو يمثل المرحمة النيائية في إعداد األطر البشرية المؤىمة ،التعميمي

ىذه ووسيمة فعالة لمنيوض بالجامعات من خالل إعداد  ،معرفياً وعمميا وتربويًا وثقافيًا ومينياً 
 أنالُبد  ،ولكي تؤدي الجامعة دورىا المعتمد بالتغير الذي يشيده المجتمع الكوادر والطاقات.

 وأن يصبح خريجييا ذو ،الكيفو  الكم تتميز مدخالتيا ومخرجاتيا بمستوى من الجودة في
 . يجابي في الفرد والمجتمعير اإلينوعية متميزة وقادرة عمى التغ

بالمتغيرات الُبد من االىتمام ف ،وطن ووسيمة التنميةثروة ال مى الطالبولما كان 
حداث تغي مالتى تشكل شخصيتي -بجانب التحصيل األكاديمي- النفسية يجابي في إر يوا 
 ولقد أصبح الصمود األكاديمي ،المجتمع مستقبالالعنصر األساسي في بناء  بوصفيمسموكو 

وتزداد أىمية يجابي، ث عمم النفس اإلفي أبحا ميمة قضايا واليقظة العقمية والذكاء الوجداني
إال الكثير من الضغوط والتحديات األكاديمية،  تظير، حيث الجامعية المرحمةتمك المتغيرات في 

الصمود التأثير عمى  في أنو يختمف األثر النسبي لكل من اليقظة العقمية والذكاء الوجداني
بداًل من التركيز عمى الجوانب  ،القوةبناء نقاط  عمم النفس اإليجابي عمىيركز و  ،األكاديمي

اآلن ىو تركيزىم عمى  السمبية لألداء البشري وتصحيح تمك الجوانب، فأصبح اتجاه الباحثين
وعمى عوامل الوقاية والحماية في إدارة المحن واألزمات بداًل من  ،يجابية لألفرادالخصائص اإل

 . (Sunbul , 2016)التركيز عمى الخبرات والخصائص السمبية 
عوامل عمم من  والذكاء الوجداني والصمود األكاديمي اليقظة العقمية وتعد عوامل

الصحة  وبخاصة ،حديثا إلى ميدان عمم النفس المفاىيم ه. وقد بدأ دخول ىذالنفس اإليجابي
وعمم النفس  ،وعمم النفس اإليجابى ،وعمم النفس المعرفى ،عمم النفس اإلكمينيكىو  ،النفسية

تغير يمثل كفاءة الوعى والقدرة عمى االستبصار الذاتى واالستجابة بميارة إلى التربوى كم
 ،3127 )ىشام النرش، العمميات العقمية التى تسيم فى التركيز والوعى واألداء األكاديمى

9:. ) 
من المصطمحات الحديثة  Academic Resilienceمفيوم الصمود األكاديمي  ويعد

، وظير مفيوم الباحثين في ىذا المجال بح موضع اىتمامأصو  ،اإليجابي في عمم النفس
نو يركز عمى إابي حيث يجفي عمم النفس اإل مفاىيم الحديثةالصمود األكاديمي كأحد ال
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يجابية في شخصية الطالب في ظروف محددة وبداًل من إخفاق الطالب وسقوطو الجوانب اإل
وتر والخوف من الفشل يبرز مفيوم نتيجة التعرص لمخاطر االضطرابات النفسية كالقمق والت

وقبول التحدي  ،الصمود األكاديمي ليأخذ بيد الطالب فيساعده عمى تجاوز ىذا اإلخفاقات
 .(Morales, 2008 , 197)حقيق النجاح والتفوق الدراسي تو 

فالصمود األكاديمي ىو القدرة عمى مواجية العثرات والتحديات والضغوط والمشاكل 
وكذلك ىو قدرة الطالب عمى النجاح في التغمب  ،ءا من الحياة األكاديميةجز  بوصفياالدراسية 

، وضعف المنافسات بين لمتمثمة في ضعف األداء األكاديميعمى الصعاب والتحديات ا
 & Martin) وصعوبة الميام التي تواجييم أثناء مسارىم الدراسي ،وضغط الوقت ،الطالب

Marsh 2009 ; Putwain ,et al., 2012). 
متطمبات أكاديمية كبيرة وينتابيم شعور دوماً بالخوف من اإلخفاق  الطالبيواجو و 
 ،والقمق من عدم القدرة عمى تحقيق أىدافيم المستقبمية والقمق من االمتحانات ،األكاديمي
لى الضغوط التي تواجييم من زيادة العبء المعرفي األكاديمي والنزول لمتدريب إباإلضافة 

دارة المدرسة والعبء التدريسي الذي يتحممو إات التي قد تواجييم مع الميداني والصعوب
ولكي يتغمب الطالب عمى كل ىذه  ،الطالب المتدرب والخوف من الفشل في مينة التدريس

 وتعد اليقظة العقمية .بخصائص الصمود األكاديمي االعوائق البد وأن يتصفو 
Mindfulness رىا في غرس ية بشكل عام لدو التي تيتم بتنمية الشخص المتغيراتمن

فعالة لتعقيدات دارة الاه وزيادة قدرتنا عمى اإل، وتنمية الوعي واالنتبالميارات وخفض التوتر
كاديمي لدورىا في تعمم الطالب رسة اليقظة العقمية في المجال األ ويمكن تطبيق مما ،الحياة

ا أنو ال كم ،كاديميلتحصيل األ حد العناصر الميمة في ايعد أ يوالذ ،التنظيم الذاتي لالنتباه
كاديمية يمكن أن نغفل دور اليقظة العقمية في زيادة قدرة الطالب عمى مواجية التحديات األ 

 .(Brausch, 2011) التي يتعرضون ليا
 ؛را ضمن المجال األكاديمييزداد انتشاMindfulness مفيوم اليقظة العقميةوأصبح 

كما أنيا  ،يساعد الطالب عمى ضبط أفكاره وسموكياتو ألنيا تعد شكال من أشكال التأمل الذي
 ،بعد الفرد عن الشعور بفقدان السيطرةكونيا تُ  ،تعد من أفضل الطرق لمسيطرة عمى التوتر

خرى بشكل متسارع ألفضال عن كونيا تعمل عمى زيادة التركيز وعدم التنقل من فكرة 
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بداعية العقمية ترفع قدرات الطالب اإلظة قفالي الذ ،تمنع تشتيت االنتباه وبالتالي ؛ومضطرب
 . (Shahidi, et al., 2017)والتركيز عمى المحظة الراىنة  السمبيةفكار وتبعده عن األ
فانتباه ،تعمل اليقظة العقمية عمى تحسين فعالية الذات الوجدانية والذكاء الوجدانيكما 

ن يدرك انفعاالتو ألمفرد بصدار حكم يسمح إالفرد لمخبرات التي يمر بيا وتبني توجو بدون 
 , .Jacobs & Wollny et al)االنفعالية بشكل أكثر فعالية  حالتو نظموأن ي ،بدقة

2016, 208) . 
في جذور نظرية  متأصال امفيوم Emotional Intelligence الوجدانيالذكاء  ويعد

خدام تنظيميا واستعنيا و  التو والتعبيرويتضمن قدرة الفرد عمى تقدير انفعا ،الذكاء االجتماعي
وترتبط المستويات المرتفعة من الذكاء الوجداني  ،محتوى ىذه االنفعاالت في تفكيره وأفعالو

 , .Huang, et al) مثل الصحة الجسمية والقيادة األكثر فعالية ،بمخرجات إيجابية متنوعة
2018, 750). 

دالة إلى وجود عالقة موجبة  (Rosini , et al., 2017, 2)صل كل من و تو 
بينما  ،يجابيةوتقدير الذات والمشاعر اإلالوجداني حصائيًا بين اليقظة العقمية وكل من الذكاء إ

وىنا  ،ي واالجتماعيكاديمبين اليقظة العقمية والقمق األ  اً يحصائإتوجد عالقة سالبة دالة 
 .قظة العقمية في الذكاء الوجدانيييظير دور ال

 واليقظة      ناولت العالقة بين الصمود األكاديميالتي ت الباحثان الدراسات كما راجع
و  Benada & chowdhry (2017) وث كل منـكما في بح ،العقمية بشكل عام

Masrour, et al. (2017)  و Zahra & Riaz (2018) و Sabir, et al. (2018) 
 .بين اليقظة العقمية والذكاء الوجدانييجابية إالتي اتفقت عمى وجود عالقة 

سـببية وىـذا مـا يسـعى الباحثـان لمتحــق وقـد تكـون  –االقترانيـة  ىنـا تكمـن العالقـةومـن 
ن إحيــث  الباحثــان يراىـااألكـاديمي كمــا  والصــمود الوجــدانيوالـذكاء  بــين اليقظـة العقميــة -منـو

دارة ا  و تنظـيم حالتـو االنفعاليـة والمزاجيــة عمــى الطالـب عنـدما يكـون متيقظــًا عقميـًا ولديـو القـدرة 
 عمـى مواجيـة الصـعوبات الدراســية بطريقـة سـميمة دون أيـة شـوائب فينـو يكـون قـادراً  وانفعاالتـ
لى الكشف عـن اإلسـيام النسـبي لكـل إ الباحثان يسعى، ومن ىذا المنطمق األكاديمي( )الصمود

 األكاديمي. بالصمودفي التنبؤ  الوجدانيوالذكاء من اليقظة العقمية 
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 :البشحمصهلة 

 :من لكتوصمت نتائج دراسات 
 (Pidgeon & Keye, 2014 ; Olson, et al. , 2015 ; Bajaj & Pande, 
2016 ; Sunbul, 2016 ;  ، 312يسرا شعبان ابراىيم:  )     

 كل من: دراسات لى أىمية اليقظة العقمية في الصمود األكاديمي، في حين توصمت نتائجإ 
Charoensukmongkol, 2014 ) اس محمد ؛ إين3129يدي شياب أحمد، ؛ م

جمع ، ولم ت  األكاديمي دىمية الذكاء الوجداني في الصمو ألى إ (؛:312وآخرين، صفوت، 
بالمقارنة بين دور كل من اليقظة العقمية والذكاء  -الباحثينفي حدود عمم - دراسات سابقة
ييما أعمى ؛ والتعرف كاديميفي أثرىما عمى الصمود األ  ،متكامل معا نموذج الوجداني في

، وىذا ما تسعى إليو الدراسة الصمود األكاديميفي  التأثير أو وسيط في مستقلغير متيمثل 
التحقق من نموذج بنائي  (3129سميم ) عبدالعزيز إبراىيم دراسة كما اىتمت الحالية.

والطفو  -يمثل الذكاء الوجداني أحد األبعاد -لمعالقات بين اليقظة العقمية والتفكير اإليجابي
 .ولم تيتم بالصمود األكاديمي ،األكاديمي

ا وتخصصيما مالحظ الباحثان من منطمق عمميذا من ناحية ومن ناحية أخرى؛ ى  
األكاديمي  صمودىمعدم  :من أىميالدييم  عدةالجامعة ظيور مشكالت  طالبا مع موتعاممي

وصواًل بيم إلنجازات أكاديمية، مما ، جتياز المواقف الصعبة وتكييفيااوعدم إصرارىم عمى 
في نسيج كمي متكامل "في ضوء النمذجة  يرات نفسيةجعميما يفكران بالبحث عن متغ

األكاديمي وتخطى الصعوبات التي  صمودىمدور فعال في زيادة أثر أو  قد يكون ليا البنائية"،
ومحاولة معرفة موقع تمك المتغيرات )مستقمة أم وسيطة(  ،تواجييم خالل مياميم األكاديمية

المتغير األكثر تأثيرا  التعرف عمى ومن ثم يمي(.في أثرىا عمى المتغير التابع )الصمود األكاد
في الصمود األكاديمي وتوجيو الطالب والقائمين عمى العممية التعميمية في تنميتو وممارسة 

بناء ل الباحثين المختصينتطبيقو وتبنيو في أسموب حياتيم والتدريب عميو، وتوجيو نظر 
 وتدريبيم عميو.البرامج اإلرشادية والتدخمية المختمفة لتننميتو 

 والذكاء الوجداني اليقظة العقميةكل من  وباستعراض األدب النفسي وجد الباحثان أن
دون معرفة األثر النسبي لكل منيما في الـتأثير  -كاديميالصمود األ دورا ميمًا في  يؤديان

والوسيط من ناحية  وأي منيما يمثل المتغير المستقل من ناحية عمى الصمود األكاديمي

https://0810go9mg-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
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أن ينتقي المثيرات الجيدة واالستبصار بالمواقف  الفرد ا يستطيعمفعمى أساسي -رىأخ
ات التي تواجو الطالب ومع زيادة الضغوط األكاديمية والتحدي ،واالنفتاح عمى كل ما ىو جديد

االجتماعية والجامعية أثناء سنوات الدراسة والتي يمكن أن تقف عائقًا لتحقيق في الحياة 
اليقظة العقمية كل من ديمي المطموب؛ كان من الواجب الوقوف عمى موقع اإلنجاز األكا

يمثمو ىذان ا عمى الصمود األكاديمي بما مفي تأثيرى )مستقل / وسيط( والذكاء الوجداني
 والعملمن إكساب الطالب ميارات التركيز ومراقبة النفس، والتفكير قبل اتخاذ القرار،  المتغيران

االنفتاح عمى النفس واآلخرين وتنمي لدييم القدرة عمى تحسين اآلداء عمى إكسابيم المرونة و 
 الحالي والمستقبمي.

 (Albrecht, Albrecht & Cohen ,2012; Kuyken et al., 2013; 
Yamada ,2011)  

يتضح مما سبق وجود متغيرات نفسية ميمة كاليقظة العقمية والذكاء الوجداني ليا 
من ناحية، وتوجد عالقة اقترانية بينيما من  لصمود األكاديمييجابية )إقترانية( باإعالقة 

. إال أن تحديد طبيعة العالقة السببية، وموقع كل من متغيري اليقظة العقمية ناحية أخرى
في أثرىما عمى المتغير التابع )الصمود األكاديمي( غير  )مستقل/ وسيط( والذكاء الوجداني

موقع  التعرف عمىيأتي أىمية ىذا البحث في محاولة واضح في الدراسات السابقة. ومن ىنا 
تمك المتغيرات )مستقمة أم وسيطة( في ضوء النموذج البنائي لمعالقات السببية بين متغيرات 

األكثر  لذكاء الوجداني( اأي المتغيرين )اليقظة العقمية /عمى التعرف  فيمما يساعد  البحث.
 ،الب والقائمين عمى العممية التعميمية في تنميتوالط وتوجيو ،في الصمود األكاديمي تأثيراً 

الباحثين المختصين و، وتوجيو نظر والتدريب عميتطبيقو وتبنيو في أسموب حياتيم  وممارسة
 المختمفة المناسبة. بناء البرامج اإلرشادية والتدخمية في

يط عمى الوسالمتغير و  البحث ييتم بدراسة اختالف موقع تأثير المتغير المستقل كما أن
أن الوسيط  المتغير ما يميز المتغير المستقل عنو  (،األكاديمي المتغير التابع )الصمود

ثم ينتقل  ؛تمكنو من التأثير في الوسيطويحدثو قبل الوسيط بفتره  غير المستقل يبدأ تأثيرهالمت
لمتغير ، فايكون تبعي الحدث لممتغير المستقلأي أن المتغير الوسيط  ،أثرىما لممتغير التابع

ومن ثم فيو  ويشرحيا. المتغير التابععمى المتغير المستقل تأثير الوسيط يفسر العالقة بين 
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كما يسعى المتغير الوسيط إلى تحسين وتعميق فيمنا  ينقل تأثير المستقل عمى التابع،
 لمطريقة التى يؤثر بيا المتغير المستقل عمى المتغير التابع.

مية دراسة طبيعة واتجاىات العالقة السبيية بين وتأسيسًا عمى ما تقدم تأتي أى
ومتغير الصمود األكاديمي كمتغير تابع من  ،متغيرات اليقظة العقمية الذكاء الوجداني من جية

متغيري اليقظة التأثير )مستقل/ وسيط( لمع تحديد النموذج البنائي األفضل لموقع  ،جية أخرى
ومن ثم يمكن صياغة مشكمة  ،الصمود األكاديميالعقمية والذكاء الوجداني في التأثير عمى 

 التساؤالت التالية :في البحث الحالي 
قيم معامالت االرتباط بين الصمود األكاديمي وعوامل اليقظة  الفروق بين ىل تختمف -2

 ؟كمية التربية طالبعوامل أثر الذكاء الوجداني لدى  *عزلالعقمية قبل وبعد 
االرتباط بين الصمود األكاديمي وعوامل الذكاء  معامالتقيم الفروق بين ىل تختمف  -3

 ؟كمية التربية طالبالوجداني قبل وبعد عزل عوامل أثر اليقظة العقمية لدى 
تختمف مؤشرات حسن المطابقة ومعامالت التأثير المباشرة وغير المباشرة باختالف  ىل -4

 :في النماذج البنائية المقترحة وىيالبحث الحالي متغيرات تأثير موقع 
  ،)النموذج األول: اليقظة العقمية )متغير مستقل(، الذكاء الوجداني )متغير وسيط

 الصمود األكاديمي )متغير تابع(.
  ،)النموذج الثاني: الذكاء الوجداني )متغير مستقل(، اليقظة العقمية )متغير وسيط

 الصمود األكاديمي )متغير تابع(.
 لتالية:ا التساؤالت الفرعية التساؤلويتفرع من ىذا 

تختمف مؤشرات حسن المطابقة ومعامالت التأثير المباشرة وغير المباشرة باختالف ىل  -أ 
 ،أدبي( -والتخصص )عممي ،إناث(-وفقا لمنوع )ذكور ،البحث الحالي موقع متغيرات
 ؟في النموذجين البنائيين المقترحين ،والعينة الكمية

الذكاء  –قظة العقمية يوجد تأثير مباشر موجب دال إحصائيا لكل من )اليىل  -ب 
تختمف قيمة التأثير لكل من المتغيرين ىل الوجداني( عمى الصمود األكاديمي، و 

                                                           
*

معامل االرتباط ثم يعقب ذلك حساب  ،كاديمي(يتم أوال حساب معامل ارتباط بيرسون بين )اليقظة العقلية والصمود األ

)الذكاء الوجداني ( نه دراسة االرتباط بين متغيرين مع عزل تأثير المتغير الثالث أويعرف ب Partial Corretionزئي الج

 ،ثم يتم حساب الفروق بين قيم معامالت االرتباط قبل وبعد الحذف( 229، 9102ممدوح عبدالمنعم الكناني، عن كالهما )

لهذا للعيات غير المستقلة   (t)حصائي يتبع توزيع إاختبار  Steiger,1980 وأيده Williams, 1959وقد اقترح ويليامز 

 (263 ،9102ممدوح عبدالمنعم الكناني، ) الغرض
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)ذكور/ إناث(، )عممي/  ، وبيختالف عينة البحثبيختالف النماذج البنائية المقترحة
 ؟والعينة الكمية ،أدبي(

الذكاء ) عمى (اليقظة العقمية)يوجد تأثير مباشر موجب دال إحصائيا لمتغير ىل  -ج 
، تختمف قيمة ىذا التأثير بيختالف النماذج البنائية المقترحةىل الوجداني(، و 

 ؟والعينة الكمية ،)ذكور/ إناث(، )عممي/ أدبي( وبيختالف عينة البحث
 (،اليقظة العقمية)عمى  (لمذكاء الوجداني)حصائيا إيوجد تأثير مباشر موجب دال ىل  -د 

، وبيختالف عينة ف النماذج البنائية المقترحةتختمف قيمة ىذا التأثير بيختالىل و 
 ؟والعينة الكمية ،)ذكور/ إناث(، )عممي/ أدبي( البحث

الصمود )عمى  (لميقظة العقمية)حصائيا إيوجد تأثير )غير مباشر( موجب دال ىل  -ه 
تختمف قيمة ىذا التأثير بيختالف ىل ، و (الذكاء الوجداني) من خالل، (األكاديمي

 ،)ذكور/ إناث(، )عممي/ أدبي( ، وبيختالف عينة البحثالمقترحةالنماذج البنائية 
 ؟والعينة الكمية

عمى الصمود  (لمذكاء الوجداني)مباشر( موجب دال إحصائيا  غيريوجد تأثير )ىل  -و 
تختمف قيمة ىذا التأثير بيختالف النماذج ىل و  ،(اليقظة العقمية)األكاديمي من خالل 

والعينة  ،)ذكور/ إناث(، )عممي/ أدبي( ة البحث، وبيختالف عينالبنائية المقترحة
 ؟الكمية

  :البشحأهذاف 

 لى تحقيق األىداف التالية : إ يسعى البحث الحالي
وعوامــل  ،دالـة بـين قــيم معـامالت االرتبـاط بــين الصـمود األكـاديميالالكشـف عـن الفــروق  -2

 .ة التربيةكمي طالبلدى اليقظة العقمية قبل وبعد عزل عوامل أثر الذكاء الوجداني 
بــين قــيم معــامالت االرتبــاط بــين الصــمود األكــاديمي وعوامــل الكشــف عــن الفــروق الدالــة  -3

 كمية التربية.طالب لدى الذكاء الوجداني قبل وبعد عزل عوامل أثر اليقظة العقمية 
مباشــرة وغيــر مباشــرة  تــأثيرمعــامالت أقـوى و  مؤشــرات حســن مطابقــةالتوصـل إلــى أفضــل  -4

 في النماذج البنائية المقترحة وىي:البحث الحالي تغيرات باختالف موقع موذلك 
  ،)النمـــوذج األول: اليقظـــة العقميـــة )متغيـــر مســـتقل(، الـــذكاء الوجـــداني )متغيـــر وســـيط

 الصمود األكاديمي )متغير تابع(.
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  ،)ــر وســيط ــاني: الــذكاء الوجــداني )متغيــر مســتقل(، اليقظــة العقميــة )متغي النمــوذج الث
 غير تابع(.الصمود األكاديمي )مت

مباشــرة وغيــر التـأثير المعــامالت  مــن ناحيـة وبــينمطابقــة المؤشــرات حسـن  المقارنـة بــين -5
ــأثير موقــعبــاختالف وذلــك مباشــرة ال فــي النمــوذجين متغيــرات البحــث )مســتقل/ وســيط(  ت

 -والتخصـص )عممـي ،إنـاث(-وفقا لمنوع )ذكـور لدى عينات متباينةالبنائيين المقترحين، 
 قات السببية.لكمية، ومن ثم التوصل إلى أفضل نموذج بنائي لمعالوالعينة ا ،أدبي(

 :البشحأهنية 

 : األهنية اليظشية - أ
 الســببية يجــابي، مــن خــالل توضــيح العالقــةر جديــد لبحــوث عمــم الــنفس اإلتقــديم منظــو  -2

والتعـرف عمـى أي  .الصـمود األكـاديميو الـذكاء الوجـداني و  ،بين كـل مـن اليقظـة العقميـة
 أثيرا في الصمود األكاديمي.متغيرات البحث ت

ــي يمــدنا  -3 ــرات -دراســة النســيج الكم ــة لمتغي  -البحــث الحــالي مــن خــالل النمــاذج البنائي
بصورة ذات داللـة ومغـزى، وأقـرب إلـى مضـاىاة سـموك  ،لمعالقات السببية بين المتغيرات

ــى تمــدنا بيــا الفرضــيا ــة الت ــة بالصــورة االختزالي ــاعمي مقارن ــاطعي والتف ــرات التق ت المتغي
 الجزئية الفسيفسائية العديدة. 

 تـأثير من خـالل موقـعتحسين وتعميق فيمنا لمطريقة التى يتأثر بيا الصمود األكاديمي  -4
 .المتغيرات قيد البحث )مستقمة أم وسيطة(

 يجابيـةنسـانية اإلالتي تركـز عمـى السـمات اإل  بحوث النمذجة البنائيةلى إزيادة الحاجة   -5
 مثــل اليقظــة العقميــة وتتناوليــا فـي كــل متكامــلء الوجــداني( مثـل )اليقظــة العقميــة والــذكا

 كاديمي.والصمود األ  والذكاء الوجداني
وىـي مـن أىـم المراحـل التـي تكثـر فييـا الضـغوط  ،طـالب الجامعـةمرحمـة يتناول البحـث  -6

سـرة الـى االعتمـادعمى أنيـا مرحمـة انتقـال مـن االعتمـاد عمـى األعـن فضاًل  والمتطمبات،
   النفس.
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 نية التطبيكية: األه - ب
عمــى البيئــة  مــاوتقنيني يمــاوتعريبوالصــمود األكــاديمي اليقظــة العقميــة  يترجمــة مقياســ -2

سـيكومترية مقننـة عمـى البيئـة العربيـة تتناسـب مــع  واتوذلـك بيـدف تـوفير أدا ؛العربيـة
 .البحث الحاليأىداف 

بـــين ة( / غيـــر المباشـــر  الســـببية )المباشـــرةلمعالقـــات  بنجديـــد يننمـــوذج التوصـــل إلـــى -3
 .من طالب الجامعة لدى عينات متباينةالبحث الحالي متغيرات 

األكثـر تـأثيرا فـي الصـمود  أي المتغيرين )اليقظة العقمية/ الذكاء الوجداني(التعرف عمى  -4
وتوجيو الطالب والقائمين عمـى العمميـة  ،وسيط( وفق موقع التأثير )مستقل/ ،األكاديمي

والتـدريب عميـو، وتوجيـو ،  ق المتغيـر األكثـر تـأثيراوتطبيـوممارسـة  تنميـةالتعميمية فـي 
نميتـو وتـدريبيم اإلرشـادية والتدخميـة المختمفـة لتبناء البـرامج المختصين ل الباحثيننظر 
 عميو.

االىتمــام بالصــمود األكــاديمي مــن خــالل فيــم المتغيــرات النفســية المــؤثرة فيــو لمســاعدة  -5
وقايـــة مـــن المشـــكالت النفســـية لطـــالب عمـــى تحســـين تحصـــيميم الدراســـي، ومـــن ثـــم الا

 الناتجة عن انخفاض التحصيل الدراسي، وتعزيز الصحة النفسية واإلرتقاء بيا.
ــارة اىتمــام البــاحثين -6 فــي نســيج كمــي متكامــل  النفســية إلجــراء المزيــد مــن البحــوث ؛إث

وفيـم المتغيـرات لـى تحسـين إفـي ىـذا المجـال؛ قـد يـؤدي إعتمادا عمى النمذجـة البنائيـة 
 .الجامعاتطالب لدى العممية التعميمية في المؤثرة 

 نظرًا لكونيم في مرحمة نمو حرجة بـين ،الجامعةطالب من البحث الحالي تكونت عينة  -7
 المراىقــة المتــأخرة والرشـــد؛ األمــر الــذي يجعميـــم يعــانون مــن العديـــد مــن الضــغوط

إلـى  باإلضـافة والتحديات، ويقع عمييم العديد من األعباء التعميميـة والميـام األكاديميـة،
 مما يجعميم في أمس الحاجـة إلـى االىتمـام ،التغيرات النفسية الحرجة في تمك المرحمة

 من خالل متغيرات نفسية إيجابية. بالداسة والبحث
بـدال  – جذب انتباه القائمين عمى العممية التعميمية إلى أىمية متغير الصمود األكـاديمي -8

ــى التحصــيل الدر  ــط عم ــز فق ــد  -ســيامــن التركي ــة بأبعادىــا عن ــة التعميمي ممارســة العممي
عمــى مواجيــة التحــديات والصــعوبات  تســاعد الطــالب التــى العمميــة الفتقارىــا ،المختمفــة
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، واســـتيعابيا ومـــن ثـــم التوصـــل لمحقـــائق والمعـــارف ؛)الصـــمود األكـــاديمي( األكاديميـــة
 بسيولة ويسر.

 وأثرىمـا فـي معـا، لوجـدانيالـذكاء او تبصرة المؤسسات الجامعية بأىميـة اليقظـة العقميـة  -9
دورات تدريبيــة وورش ومــن ثــم وضــع ذلــك فــي االعتبــار كمجــال لــ ،الصــمود األكــاديمي

 .عمل مستقبمية
  :  البشحأدوات 

 (.الباحثين )ترجمة:( (Cardaciotto, et al ,2008عداد إ مقياس اليقظة العقمية -2
 (.3122 ،يناس محمد عبداهللإعداد : إمقياس الذكاء الوجداني ) -3
 (.الباحثين( )ترجمة:   Cassidy, 2016عداد:إمقياس الصمود األكاديمي ) -4

 : البشحمصطلشات 

  Academic Resilience أواًل:الصنود األنادميي
والتي تمثل تيديـدًا رئيسـيًا لمتقـدم  ،ىو القدرة عمى التغمب عمى المحن الحادة أو المزمنة

و لمطـرق التـي يمكـن مـن خالليـا تحسـين التعميمي لمطالب، وتقييم الطالـب مـن خـالل اسـتخدام
 .   (Cassidy ,2016, 8)أدائو األكاديمي وتقديراتو 

 الطــالببمجمــوع اســتجابات  -فــي البحــث الحــالي إجرائيــا- وُيقــاس الصــمود األكــاديمي  
،  -البــاحثينترجمـة -مقيـاس الصـمود األكــاديمي ل الثالثــة العوامـل "األبعـاد"عمــى  عينـة البحـث

 رتفعة عمى ارتفاع الصمود األكاديمي والدرجة المنخفضة عمى انخفاضو.وتدل الدرجة الم
 Mindfulness ثاىيًا: اليكظة العكلية

المحيطـة وأحاسيسـو الداخميـة،  بالبيئـةطريقة في التفكيـر تؤكـد عمـى انتبـاه ووعـي الفـرد 
كمـا  ،ثقبل جميع التجارب الشخصية كاألفكار والمشاعر واألحـداوت   ،دون إصدار أحكام تقييمية
عــن التفكيــر بــالطرق  واالبتعــادعمــى التنظــيم الــذاتي لالنتبــاه  والعمــلىــي فــي المحظــة الراىنــة، 

 .النمطية التمقائية، وعدم تطفل األفكار المشوىة في العقل
عنــي الحفــاظ عمــى الــوعي لحظــة بمحظــة ت -البــاحثينمــن وجيــة نظــر -فاليقظــة العقميــة 

فيـي عمميـة تفاعـل مسـتمرة بـين  البيئـة المحيطـة بنـا.بأفكارنا ومشاعرنا وأحاسيسنا الجسـدية و 
 مكونات الفرد الوجدانية والجسدية والمعرفية مع متغيرات البيئة المحيطة بو.
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عينــة  الطــالببمجمــوع اســتجابات  -فــي البحــث الحــالي إجرائيــا-وتقــاس اليقظــة العقميــة 
، وتـــدل الدرجـــة -نالبــاحثيترجمـــة - اليقظـــة العقميــةمقيــاس ل الخمســـة العاوامــلعمـــى  البحــث

 المرتفعة عمى ارتفاع اليقظة العقمية والدرجة المنخفضة عمى انخفاضيا.
 Emotional Intelligence: ثالجًا : الزناء الودذاىي

ـــاه  ـــى النتب ـــرد عم ـــدرة الف ـــو: ق ـــذكاء الوجـــداني بأن ـــرف ال ـــو اإلدراك و يع الصـــادق النفعاالت
والـوعي بيـا وفيميـا وتقـديرىا بدقـة ىم، ومشـاعر  نفعـاالت اآلخـرينبإلضـافة ال ومشاعره الذاتيـة 

 ،وتوجيييـا واسـتخدام المعرفـة الوجدانيـة وتوظيفيـا ،ووضوح وضبطيا وتنظيميـا والـتحكم فييـا
وتطـوير  ،خـريننفعالي والتفاعـل االجتمـاعي مـع اآللزيادة الدافعية وتحسين ميارات التواصل اال 

وقـد أبـرز  ،نجاح في شتى جوانب حياتيمالعالقات اإليجابية التي تكفل لمفرد واآلخرين تحقيق ال
كل من "ماير" و"سالوفي" أىمية الـذكاء االنفعـالي لمنجـاح فـي الحيـاة االجتماعيـة بدرجـة تفـوق 

  (Maye & Salovey,1997,11)تأثير الذكاء األكاديمي
عينـة  الطـالببمجمـوع اسـتجابات  -فـي البحـث الحـالي إجرائيا-الذكاء الوجداني وُيقاس 

، وتدل الدرجـة المرتفعـة -ينإعداد الباح– الذكاء الوجدانيمقياس ل األربعة لعواملاعمى  البحث
 عمى ارتفاع الذكاء الوجداني والدرجة المنخفضة عمى انخفاضو.

 يف الينارز البيائية والوطيط والتابع سابعا: املتغري املظتكل

 والمتغير ،المفترض ثرأي األ  التابع، المتغير يسبب أنو يفترض الذي ىو املتغري املظتكل:-أ
 وعندما.النتيجة فيو التابع المتغير أما السابقة، الحالة ىو في النماذج البنائية المستقل

 ىي )و )ب المتغيرالمستقل ىي )أ (تكون الحالة ىذه ففي )ب(، )أ( تحدث حدثت إذا :قولن
يعالجو  الذي بيالتجري المتغير ىو التجريبية البحوث في المستقل والمتغير .التابع المتغير
 أشياء مختمفة عمل أي المتغير، من مختمفة مستويات تقديم بالمعالجة والمقصود .الباحث

الذي  المتغير المستقل في النماذج البنائية ىو المتغيربينما  األفراد، من مختمفة لمجموعات
  . آخر متغير عمى ليحدد أثرىا معينة بطريقة ويعالجو يختاره الباحث

 نتائج أو أثر يقيسو  ،فيو المستقل المتغير أثر يظير الذي المتغير ىو :لتابعاملتغري ا-ب
 وفقا التابع المتغير وفي النماذج البنائية يتغير ليا المتغير المستقل، بتعرض التى المعالجة

 ضمن وأدائو الفرد لسموك وفقا يتغير التابع المتغير فين آخر وبمعنى .المستقل المتغير ألثر
 تحديد ىي التابع المتغير ميمة فين ولذلك .المستقل لممتغير معينة مجموعة أو معين مستوى
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ذا المستقل، المتغير أثر  .األثر ىذا كمية ظيريُ  أن التابع لممتغير فالبد ما أثر كان ىناك وا 
 لتقويم يستخدمو الذي المقياس ىو الشأن ىذا في الباحث يتخذه أن فين أول قراريجب ولذلك
. وفي النماذج البنائية يقاس األثر من خالل قيمة التابع المتغير عمى لمستقلا المتغير أثر

 معامل المسار وحجم التأثير المرتبط بو.
 المتغيرات أو المتغير أثر معرفة ىو من النماذج البنائية الرئيسي اليدف :املتغري الوطيط-ز

حدث  قد التابع المتغير في يقاس كما المالحظ األثر كان فيذا .التابع المتغير المستقمة عمى
 ليس بيذه األمر أن إال .أىدافيا حققت قد تكون التجربة فين المستقل، المتغير بفعل فقط

 التابع في المتغير استجابات من الباحث يالحظو ما أن من التأكد السيل من فميس البساطة،
 المتغيرات ببعض لتابعا المتغير يتأثر أن يمكن إذ وحده، المستقل المتغير تأثير من فعال ىي

،  أبو عالم محمود )رجاءوىو ىنا ما يسمى بالمتغير التابع .المستقل المتغير غير األخرى
 (3131صالح أحمد مراد، أمين عمى محمد سميمان، ؛  3125

 طاس اليظشي للذساطة : اإل

 كما يمي : البحث الحالي في ىذا الجزء التأصيل النظري لمتغيرات  يعرض الباحثان
 Structure Equation Modeling (SEM) البيائية الينزدة باملعادالتال : أو

 Structure Equation Modelingتمثل منيجية النمذجة بالمعادلة البنائية 
(SEM)  أسموبا حديثا في بحوث التربية وعمم النفس واالقتصاد والطب وغيرىا...من حقول

ئمة ليا، فيي تمثل إطارا تحميميا عاما ومتكامال كثر مال المعرفة االجتماعية واالنسانية وىو األ 
، والتحميل العاممي التوكيدي Path Analysisنماط من النماذج مثل نماذج تحميل المسار أل 

Conffermatory Factoriel Analysiss (CFA)،  وتحميل االنحدار المتعددANOVA 
ج البنائية بتحديد العالقات متدادا لمنماذج الخطية العامة، وتسمح النماذإوىي بذلك تعد 

السببية المباشرة وغير المباشرة بصورة متزامنة ومتكاممة عبر اختبار الفروض الموضوعة 
كما  لتفسير العالقات بين المتغيرات الكامنة )غير المشاىدة( والمتغيرات المقاسة )المشاىدة(.

ر النماذج االفتراضية ث الختباي( األسموب الحدSEMأضحت النمذجة بالمعادالت البنائية )
التى  والمتغيراتنى النظرية الممثمة بالعوامل لمظواىر والمتغيرات في العموم السموكية، والبُ 

 متغيراتاشرة عن طريق مجموعة من المؤشرات الدالة عمييا )يمكن قياسيا بصورة غير مب
 أ(. 3129عامر،  السيدعبدالناصر كامنة(، لتمثل بذلك منيجية النمذجة نظاما متعدد المراحل )
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ويتمخص اليدف من ىذه الطريقة في تحديد مدى مالئمة ومطابقة النموذج النظري 
وقدرة األخيرة عمى تأييد ومطابقة النموذج  ،الذي يتم افتراضو مع البيانات الميدانية ،المقترح
إلى  جل الوصولأقات بين المتغيرات والعوامل المأخوذ منيا البيانات، وذلك من لمعال النظري

دق لمعالقات المعقدة واالرتباطات بين المتغيرات )أمحمد بوزيان تيغزة، أفيم أفضل و 
 (.3127؛ عبداهلل صحراوي، عبدالحيم بوصمب،253، 3123،231

  :Academic Resilince : الصنود األنادميي ثاىيا
لفـرد لـى فكـرة ميـل اإفيشـير  ،ُيعد مفيوم الصمود أحد المتغيـرات اإليجابيـة فـي الشخصـية

فضـاًل  ،لى الثبات والحفاظ عمى ىدوئو واتزانو الذاتي عند التعـرض لضـغوط أو مواقـف عصـبيةا
 عن قدرتو عمى التوافق الفعال والمواجية اإليجابية ليذه الضغوط وتمك المواقف الصادمة.

كاديمي يمكن تعريفو عمى أنو "قدرة الطالب عمـى التكيـف ومقاومـة اإلجيـاد، فالصمود األ 
النجــاح فــي أوقــات الشــدة، والتعــافي والحفــاظ عمــى اليــدوء أثنــاء مواجيــة الصــعوبات  ومواصــمة

 .(Schwartz, 2018 ,99)وحل المشكالت 
الصـمود يـرتبط بعمـم مفيـوم إلـى أن  (Shin & Kim ,2017 ,71) شـين وكـيم يشـيرو 
ــنفس ــة تشــمل التكيــف  اإليجــابي ال ــو عمميــة دينامي ــة النمــو اإلنســاني، ويعــرف عمــى أن ونظري

بـين البيئـة  ةالناجح اإليجابي مع السياق والظـروف الصـعبة والمحـن، وىـو عمميـة تفاعـل معقـد
 والخصائص الشخصية.

الصــمود  (Brooks & Goldstien ,2004 ,13) بــروك وجولدســتن ويعــرف
مخـاطرة التـي تـؤدي إلـى إعاقـة الرغـم وجـود عوامـل  ،رد عمـى التحصـيلفـاألكاديمي بأنو قـدرة ال

 أداء أكاديمي منخفض. تؤدي إلىي أو األداء األكاديم
الصــمود  إلــى (Son, Lee & Kim ,2015, 231)ســون ولــي وكــيم كمــا أشــار 

لدى طالب الجامعة، وىـو يشـير  اإليجابية طرق المواجية من عواملاألكاديمي عمى أنو عامل 
 اتبــاع معــايير الجامعــةو الظــروف الضــاغطة،  فــي ظــلالصــحة النفســية  لتحقيــق الفــردإلــى قــدرة 

 بينجاز ودافعية مرتفعة واالندماج في الحياة الجامعية حتى في ظل الظروف الضاغطة.
الـــدافع لتحقيـــق النجـــاح األكـــاديمي ومواجيـــة  الطـــالبومـــن ثـــم فـــال بـــد أن يكـــون لـــدى 
 الطـالبحتـى ال يكونـوا مـن  ،وخارجيـا البيئة الجامعيـةاألحداث األكاديمية الضاغطة في محيط 

 ق األكاديمي.المعرضين لمخطر واإلخفا



 م0100( 68) -0ج-يونيوعدد                                           ...                 موقع اليقظة العقليةتأثير 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 22 - 

فــي آن  وُتعـد البيئـة األكاديميـة ىـي واحـدة مــن البيئـات التـي تتطمـب المواجيـة والتوافـق 
؛ حيــث يواجــو الطــالب فــي الحيــاة األكاديميــة العديــد مــن التحــديات المختمفــة، والعوائــق، واحــد

ــق حصــول  ــافس والمــذاكرة، ومــن ىــذه الضــغوط والعوائ ــرة الدراســة والتن والضــغوط الخاصــة بفت
طالـــب عمـــى درجـــات منخفضـــة، وتعرضـــو لإلرىـــاق األكـــاديمي، والتيديـــدات المتعمقـــة بالثقـــة ال

بــالنفس، والتيديــدات المتعمقــة بــاألداء الدراســي، وانخفــاض الدافعيــة والعجــز عــن التفاعــل مــع 
األقــران، وقــد تــم تحديــد الصــمود األكــاديمي كمؤشــر لمتعــافي مــن الصــعوبات التــي يتعــرض ليــا 

لمشخصـية المنتجـة تعمـل عمـى تحسـين تكيـف الفـرد والـتحكم فـي المـؤثرات  الفرد وكصفة مميـزة
فـي كـل المواقـف حتـى  الخارجية الضاغطة، فقد يكون الشخص لديو ميل إلى أن يكون متفـائال

دراك قدراتـو لمتعامـل معيـا  في ظل الضغوط والتوتر، فيكون أكثر تفـاؤاًل فـي معالجـة المواقـف وا 
(Zahra & Riaz, 2017 ,23) . 

 ،الــذين يتســمون بالصــمود األكــاديمي أنيــم يســتذكرون بجــد الطــالبفمــن خصــائص   
ويستخدمون ميارات دراسية أثناء القيام بالتكميفات المدرسية أكثـر مـن أقـرانيم غيـر الصـامدين 

بطريقـة  الـنفسأكاديميًا، كمـا لـدييم القـدرة عمـى مواجيـة المخـاطر التـي يتعرضـون ليـا وضـبط 
يتمقــون الــدعم  معتقــاد بــأنيامحــددة وواضــحة نحــو المســتقبل، ولــدييم أفضــل، ولــدييم أىــداف 

 .(Kapikiran , 2012 , 475)االجتماعي المناسب لتحقيق ىذه األىداف 
 الصــامدين أكاديميــًا لــدييم القــدرة عمــى اســتخدام اســتراتيجيات المواجيــة الطــالبكمــا أن 

مع اآلخرين، والقـدرة عمـى  الفعالي لمتكيف مع المواقف العصيبة، والتواصل االجتماع اإليجابية
التحكم الذاتي، وتكوين صورة جيدة عن الذات والتفاؤل، ويرتبط الصـمود األكـاديمي إيجابيـًا مـع 

 . (Benada & Chowdhry, 2017 ,105)الصحة العقمية والجسدية 
ويختمف مفيوم الطفو األكاديمي عـن الصـمود األكـاديمي، فـالطفو األكـاديمي يتمثـل فـي 

التــي تشــكل جــزءًا مــن الحيــاة  ،الطــالب فــي التغمــب عمــى العثــرات والتحــديات والصــعوبات قــدرة
األكاديمية اليومية، بينما يتمثل الصمود األكاديمي في القدرة عمى التغمب عمى العثـرات والمحـن 

 .تيديدًا كبيرًا لالرتقاء األكاديمي لمطالب تمثلوالتي  ،الحادة
(Martin,et al. ,2012)                                                    . 
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ـــاني مـــن الضـــغوط  ـــاديمي ال يع ـــز بالصـــمود األك ـــذي يتمي ـــب ال ـــي أن الطال وىـــذا ال يعن
ولكـن بشـكل مؤقـت ويسـتعيد  ،ولكنو قد يتأثر بالضغوط التي تنشأ من البيئة المحيطة ،الحياتية

 تو النفسية والصحية والسموكية.دون التأثير عمى حال ،توازنو وتوافقو مرة أخرى بشكل سريع
ن الطــالب يواجيــون فـي الحيــاة األكاديميــة مجموعـة مــن االنتكاســات والضــغوط إوحيـث 

ـــى درجـــات منخفضـــة أو مواجيـــة ميـــام صـــعبة،  ـــل: الحصـــول عم ـــة مث و أاألكاديميـــة الروتيني
تمـف تخإال أنـو قـد  .نخفاض مستواىم التحصيمي، أو تمقييم لتغذيـة راجعـة سـمبية عمـى أدائيـمإ

ـــرة ردود جـــبدر  ـــاتيم  فعميـــمة كبي ـــي تقرضـــيا حي واســـتجاباتيم ليـــذه االنتكاســـات والضـــغوط الت
نزعــاج، وآخـر يبــدو افنجــد الـبعض مســتفيدًا مـن ىــذا الضـغط والــبعض ال يبـدي أي  ،األكاديميـة
ة منيـا بــذل لمضـغوط األكاديميـة وضـغوط االختبـارات بطـرق عديـد الطـالبويسـتجيب  ،مصـدوماً 

 ,Martin, 2015)  و الشـعور بـالقمق نجاز، أو زيـادة الخـوف مـن الفشـلإل الجيد من أجل ا
490). 

 :ىي وبيذا المعنى فين مفيوم الصمود األكاديمي يمكن تعزيزه من خالل أربعة مداخل
بالبيئة  الذاتية والعامة من خالل زيادة الوعي والمعرفة Interformation المعموماتية-أ

 .المحيطة بالفرد
من خالل ترجمة المخاوف  Self- Regulation Skillsت التنظيم الذاتيار تطوير مياو -ب

 .لى عادات فعالةإ
من  Building a Robust Sense of Efficacy بناء شعور قوى من الفعالية-ج 

 .خالل تزويد األفراد بتكرار فرص لمممارسة الموجية في تطبيق الميارات التي يتم تدريسيا
من خالل إيجاد روابط بين الفرد  Cearting Social Support الدعم االجتماعي تكوين-د

 والبيئة. 
عممية  ميماً في نفسيا أن الصمود األكاديمي ُيعد جانباً  يستنتج الباحثان مما سبق

عن قدرة الطالب عمى التغمب عمى العوائق والمشكالت المرتبطة  التعمم، ويعبرالتعميم و 
عمى إعادة حالة التوازن النفسي التي كان عمييا الفرد ويعمل  ،نجاز األكاديميبالتحصيل واإل 

نجازه.  قبل مروروه بمحنة أو أحداث ضاغطة قد أعاقتو عن مواصمة تحصيمو وا 
ـــًا مـــن  ـــون مســـتوى مرتفع ـــذين يمتمك ـــا أن الطـــالب ال ـــاديمي يفســـرون  الصـــمودكم األك

 .(Putwain ,et al.,2014) اتالمخاوف األكاديمية عمى أنيا نوع من التحدي
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 الصـمودفين تطوير وتحسـين قـدرات  (Martin ,et al., 2010)من  كله ووفقًا لما يرا
ت التـــي تثيرىـــا الحيـــاة لـــى زيـــادة تحصـــين الطـــالب تجـــاه العقبـــات والتحـــدياإاألكـــاديمي يـــؤدي 

مصـاعب وشـدائد . وأنـو مـن نفسيوليسـت فـي الوقـت  ،. فالحياة ليست نزىـة مبيجـةاألكاديمية
لعوامــل المســببة ال ينبغــي لمبــاحثين فقــط تحديــد ا ،االزدىــار األكــاديميأجــل زيــادة االنتعــاش أو 

بــل يجــب عمــييم أيضــًا تحديــد العوامــل األخــرى التــي تســيم فــي  ،لمضــغوط والمشــكالت الدراســية
افي وتحقيــق وتعمــل عمــى تحســين قــدرات الطــالب عمــى المواحيــة والتعــ ،تخفيــف ىــذه الضــغوط
 .الصحة النفسية لمطالب
مــع  الطــالبأن الصــمود األكـاديمي يتطمــب تفاعـل  يسـتنتجاأن  مبــاحثينلومـن ىنــا يمكـن 

فالداخمية وىي الخاصة بتصوراتو عن مسـتواه األكـاديمي  ،(سواء )الداخمية أو الخارجية مبيئتي
مكاناتو وقدرتو عمى التعامل مع األحداث والمواقف الضاغطة  ومسـتوى الطـوح لديـو والدافعيـة وا 

والخارجيـة تخـص الـدعم بأنواعـو  ،والمرونـة فـي التعامـل مـع المواقـف صرار والتنظيم الذاتيواال
كـل ىـذا يحـدد درجـة  ،والمقـربين لـو الذي يتمقاه الفرد من اآلخرين وتوقعات الوالـدين والمعممـين

صــعوبات األكاديميــة والتوافــق ثقــة الطالــب بنفســو ومســتوى صــموده األكــاديمي فــي مواجيــة ال
 .معيا

  منارز الصنود األنادميي

يعرض الباحثان  األكاديمي، لمصمود المفسرة والنماذج التصورات من العديد يوجد 
 الصمود لعوامل ((Ricketts ,et al ,2017ريكتس وآخرون  تصور ألىميا، ومنيا

 مع التعامل حول الشخصية الطالب معتقدات ىو األكاديمي لمصمود األول فالعامل األكاديمي؛
 أىدافيم حول الطالب معتقدات األكاديمي لمصمود الثاني، والعامل األكاديمية التحديات
 ،سعاد قرني من كل ويقدم . األكاديمية التحديات مع التعامل أثناء الداعمة والبيئة المستقبمية

 لمصمود أربعة عوامل مكونا من تصورا لعوامل الصمود الكاديمي(2017)  أحمد عبدالممك
نحو  التوجو يمثل الثاني والعامل األكاديمية، دافعيةال يمثل األول العامل كان حيث األكاديمي
 وكذلك .المثابرة األكاديمية يمثل الرابع والعامل المسئولية، تحمل يمثل الثالث والعامل اليدف،
 حيث لمصموداألكاديمي العوامل خماسي (2013)سناء زىران ،محمد زىران من كل تصور
 الذاتية، والفاعمية والمثابرة، لممستقبل، يطوالتخط الضبط، مركز :ىي الخمسة العوامل كانت
 .والقمق
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 Connorمقيـاس  ،اسـتخداما ومـن أشـيرىا طرق قياس الصمود األكـاديميتعددت كما 
&Marsh 2006  ــــاس ــــاس  Kapikiran (2012)ومقي ســــناء  ،محمــــد زىــــرانومقي

البحــث فــي  تبنــاه الباحثــانوالــذي  Cassidy (2016)( ومقيــاس  3124 ) (2013)زىــران
 :   ىي عواملثالثة  ويتكون من العواملمقياس متعدد  كما أنو ،نظرًا لحداثتو ؛حاليال
وتشـــمل العمـــل الجـــاد والمحاولـــة واالســـتمرار زغـــم الشـــدائد، وعـــدم االستســـالم،  المثـــابرة: -2

 والتمسك باألىداف والخطط، واالستفادة من التغذية الراجعة وتقبميا، ومواجية التحديات.
، وطمـب الـدعم ف: وتشمل التفكير في تقـاط القـوة والضـع المساعدة التأمل والتكيف لطمب -3

دارة المكاف  ت والعقوبات.آوالتشجيع، وتغيير طرق الدراسة، وتقييم الجيد واإلنجازات، وا 
ويتمثـــل فـــي القمـــق واليـــأس وقبـــول التـــأثيرات  االنفعاليـــة:التـــأثيرات الســـمبية واالســـتجابة  -4

 السمبية.
 Mindfulness ً: اليكظة العكلية ثالجا

فاليقظــة العقميــة ليســت مجــرد  ،Meditation اليقظــة العقميــة ىــدفًا أساســيًا لمتأمــل تعــد
طريقـة  ىـيبـل  ،لـى حالـة االسـترخاء وتحسـين الصـحةإطريقة لمتخمص من الضغوط لموصـول 

س مـن حالـة ردة فعقمية ذىنية نحو التحرر من القيود، فاليقظة العقمية تساعد عمى تحويل الـن
ــتخمص مــن العــادات الســيئة بشــكل إســتمرة الفعــل الم ــوعي لألفعــال والقــدرة عمــى ال ــة ال لــى حال

 ( 3128،24 ،أمــاني عبــداهللتــدريجي وتفــتح األفــاق لرؤيــة العــالم واآلخــرين بشــكل أفضــل )
ضـطرابات اال دائـرةلى أن اليقظة العقمية تمثل سدًا وحاجزًا منيعًا ضـد وقـوع الفـرد فـي إضافة باإل

شبعة يحقق فييا طموحاتو ويوظف فييـا قدراتـو رضية ومُ ن العيش حياة مُ وتمكنو م ،الشخصية
 قصى حد ممكن.ألى إ

العقميـــة وصـــف لحالـــة مـــن المرونـــة العقميـــة فـــي التعامـــل مـــع األحـــداث  وتعـــد اليقظـــة 
السـعي البتكـار شـيء  ونفسوفي الوقت  ،والتجارب تيدف إلى مراقبة الحالة الراىنة والوعي بيا

ى كــبح األفكــار الســمبية وتحريــر قــدرات الفــرد االبداعيــة، وممــا يســاعدىا جديــد. فيــي تعمــل عمــ
أن يســمح  دونعمــى ىــذا ىــو قــدرتيا عمــى جعــل الفــرد يركــز فقــط عمــى المحظــة التــي يعيشــيا 

بداعاتو   .(Lee & Orsillo, 2014)لمخاوف سابقة أن ُتكبل أو تقيد أفكاره وا 
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( بأنيا " توجيـو الفـرد بشـكل :27،:311)يعرفيا حمدي الفرماوي، وليد رضوان حسن و 
لى الخبرات الداخمية والخارجية التي يمر بيا في المحظة الحالية بيدف تنظيم انفعاالتـو إمتعمد 

 من خالل التدريبات القائمة عمى التأمل والتفكير".
التخيل، التفكير  وتشمل اليقظة العقمية مجموعة متنوعة من الممارسات مثل التأمل،

العميق، الترابط الطبيعي والتعبير الذاتي الفني والتركيز واالنتباه لمحظة  المركز، التنفس
الحالية. وتعزز اليقظة العقمية من الرفاىية النفسية، وتحفيز االنفعاالت اإليجابية وخفض 

 .(Baer ,2003 ; Hofmannet al., 2010) مستوى االجياد والقمق
العقميــة عبـارة عــن مجموعــة  إلــى أن اليقظـة (Hassed ,2016 ,52)ىاســد  ويشـير

وتحسـين  ،حيث تشـتمل عمـى تعزيـز الصـحة العقميـة ،واسعة من التطبيقات ذات الصمة بالتعميم
 .وتعزيز التعميم واألداء ،لبدنيةوتحسين الصحة ا ،الوجدانيوالتطور  ،التواصل والتعاطف

، لتركيـز العقـل ي والـذي يعـد مؤشـراً وُينظر لميقظة العقمية عمى أنيـا تركيـز لالنتبـاه والـوع
وتوصف اليقظة العمقية بأنيا ممارسة الميارة والتمتع بالوعي المقصود والمرتفع حـول الخبـرات 

 (Zubair, et al., 2018 , 2)  .الداخمية والخارجية التي تحدث في المحظة الحاضرة
ــب تخــاذ أســموب متــوازن فــي التعامــل مــع االنفعــاالت اليقظــة العقميــة مــن الفــرد ا وتتطم

مــن احتجازىــا فــي  الســمبية ومراقبــة أفكــاره ومشــاعره الســمبية واالنفتــاح عمييــا ومعايشــتيا بــدالً 
 ( .3126،23 ،طالق أحكام سمبية لمذات )اسميان عباسإعدم  عنفضاًل  ،الوعي

العقميـة ىـي أن اليقظـة  (Jacobs, et al. ,2016 , 207) جـاكوبس وآخـرون ويـرى
سـمح بـالتعرف عمـى األحـداث العقميـة عنـد يومـن ثـم  ،انتباه منظم ذاتيًا موجـو لمحظـة الحاضـرة

 & Gharimmoluk) كـــــــل مـــــــن جارمولـــــــك و ىـــــــوزينزاد ويشـــــــيرظيورىـــــــا، 
Hosseinzadeh,2018, 35) انتبـاه غرضـي لمحاضـر بشـكل غيـر  ىـين اليقظـة العقميـة أ

 .تجاه الخبرات السريعة تقييمي
والتـي  ،عـن اليقظـة العقميـة أنيـا تعتمـد عمـى وعـي الفـردالتعريفات المتعـددة من ويالحظ 

تتضمن التعامل مع كل لحظـة فـي حيـاة الفـرد عمـى أنيـا لـم تحـدث مـن قبـل ؛ وبالتـالي تسـاعد 
لــى كــل لحظــة فــي حياتــو عمــى أنيــا جديــدة تمامــًا وتجعــل الفــرد أكثــر وعيــًا إالفــرد عمــى النظــر 

 .(Jacobs,et al., 2016, 207)خارجية بالمؤثرات الداخمية وال
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تعريفيـا  أن يمخـص الباحثـانيمكن  ،ت لميقظة العقميةفامن تعري عرضوما تم  ضوءفي و 
ــة ــالخبرات الحالي ــوعي ب ــة مــن ال ــاه نحــو المحظــة الحاضــرة  ،بأنيــا " حال ــو االنتب  باىتمــاموتوجي

حميـل المواقـف واألحـداث ممـا يمكـن الفـرد مـن ت ،دون اتخاذ أية مواقف تقييمية تجاىيـا ،وتقبل
   ."من حولو بشكل دقيق و أكثر انفتاحًا 

 التي تناولت اليقظة العقمية :  والنماذج النظريات
أن اليقظة العقمية ُتعني القدرة عمى خمق فئات  "النجر"ترى  (:(Langerنظرية النجر  -2

يطرة عمى جديدة واستقبال المعمومات الجديدة واالنفتاح عمى وجيات نظر مختمفة من الس
السياق، والتأكيد عمى النتيجة، ولقد طورت "النجر" نظرية اليقظة العقمية من خالل كتابيا 

 ايعيش المحظة عنواني حالة خاصةأن يطور  الفردالتي شرحت فيو كيف يحاول 
Mindfulness) وىو مصطمح ابتكرتو لتمك الحالة النشطة في مراقبة الحاضر؛ والعمل )

، مروة شييد) فيو دون السماح لممؤثرات األخرى التي تشتت انتباىوبجدية عمى االندماج 
3123 ،39.) 

يا إلى كيفية عمل ئكما توصمت "النجر" من خالل نتائج الدراسات واألبحاث مع زمال        
( (Expectancyاليقظة العقمية لدى الفرد وتمييزىا عن مفاىيم أخرى مثل التوقع 

(، وقد (Function Fixatiom( والتثبيت الوظيفي (Habit( والعادة Rolesواألدوار)
لمفيوم اليقظة العقمية وىي: الحداثة، اليقظة، االنفتاح عمى  عواملحددت "النجر" أربعة 

 .، الوعي بالتطورات المتعددةالحياة، التوجو نحو الحاضر
 يقظين لحاالتيم نيصبحوترى ىذه النظرية أن االفراد  نظرية الوعي الذاتي التأممي: -3

أكدت ىذه النظرية عمى أن اليقظة و  ،الداخمية وسموكيم من أجل مواصمة تحقيق أىدافيم
في  اً أساسي اً والذي ُيعد أمر  ،العقمية توجو النظم نحو تجربة عقمية وانفعالية وجسمية

وأن الفرق الرئيسي بين االنتباه اليقظ واالنتباه التأممي يتعمق  ،تطوير المعرفة الذاتية
 ،والسيطرة نويمثل الوعي قدرتين أساسيتين ىما التمكي ،االنتباه وطبيعتوة بنوعية وطبيع

وأن الكائن الواعي  ،إذ تؤكد ىذه النظرية عمى الدور الرئيسي لمسيطرة الواعية لمتجربة
ىداف لكي يؤدي كل من الوعي واالنتباه يراقبيا وفقًا الىتماماتو واأليحدد المثيرات التي 

وىنا تؤكد نظرية الوعي الذاتي التأممي عمى  ،ومتابعة تحقيقودوره في اختيار اليدف 
فعال المتشكمة والخارجية بوصفيا قاعدة لردود األأىمية االنتباه لممثيرات الداخمية 
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 .( Brown & Ryan, 2003 , 822)حديثاً 
ترى ىذه النظرية أن اليقظة العقمية ربما تسيل عممية الذاكرة من  نظرية تقرير المصير: -4

ووفقًا ليذه النظرية فين  ،تنظيم النشاط واشباع االحتاجات النفسية األساسية خالل
األشخاص المتيقظين عقميًا من الخبرات الحسية يكونون أكثر تذكرًا من األشخاص 

نت الدراسات أن األفراد اليقظين وفي ىذا الصدد بي   ،االنتباه تشتتالمنخرطين في أعمال 
 .أثناء أدائيم عمى العمميات المعرفيةعقميًا لدييم شعور بالحيوية 

 Deci& Ryan, 1985, 824) ) 
: المكون األول :يتضمن ميكانيزم تنظيم االنتباه قظة العقمية مكونين ىماوتتضمن الي

المكون  ،لزيادة التعرف عمى األحداث العقمية في المحظة الراىنة ؛الذاتي لمخبرة المباشرة
لعممي المباشر لالتجاه نحو خبرات الفرد في المحظة الثاني: يتضمن ميكانيزم التطبيق ا

 .الحالية التي يمكن تصورىا من خالل الرغبة في المعرفة واالنفتاح والقبول
 (Bishop, et al., 2004)                           

أن اليقظة العقمية إلى ( (Shapiro ,et al., 2006 "خرونآشابيرو و " وقد أشار
 االكتشاف .وأشار ميمر ،توضيح القيم ،إدارة الذات ،ىي: تنظيم الذات ملعواأربع  تتكون من

Miller, 2011) أن لميقظة العقمية مكونين اثنين ىما حالة الوعي كما ىي في المحظة )
أما الثاني فيتمثل بالمعالجات المعرفية لميقظة  ،الحالية مع الشعور اليادف أي التركيز الموجو

 .إصدار أحكام عمى المنبيات بدونة مى أنو المالحظة المحايدالعقمية ويمكن تفسيره ع
اليقظـة العقميـة إلـى خمسـة  (Baer, et al. ,2006)  "بـاير وآخـرون" في حـين صـنف

 Five Facetمقياس عرف واشتير باستبيان الوجوه الخمسة لميقظة العقمية  تم بناء، عوامل
Mindfulness دم الحكم عمى الخبـرة الداخميـة، ىي : المالحظة، الوصف، التصرف بوعي، ع

 عدم التجاوب مع الخبرة الداخمية .
عقميًا يتمكنون من السيطرة  اليقظينأن الطالب ( 3127ويرى فتحي عبد الرحمن )

وبشكل أفضل عمى البيئة، وقادرون عمى االنفتاح عمى المعمومات الجديدة، وابتكار فئات 
المشكالت التي تواجييم، وأن الخبرات جديدة ولدييم وعي بوجيات نظر متعددة في حل 

السابقة لممتعممين ذات أىمية في بناء تعمم جديد، وذلك بعد فحصيا، وتناوليا من منظور 
كما تعزز اليقظة العقمية في الفصل الدراسي قدرات الطالب في مجال التنظيم الذاتي  .جديد
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ظروف الضاغطة التي قد مما ينعكس بشكل إيجابي عمى مواجية ال ؛لالنتباه واالنفعاالت
 (Meiklejohn, et al., 2012)يتعرضون ليا 

التي أشارت  Broderick & Jennings (2012)من  كلويؤكد ذلك نتائج دراسة 
نيا تمكن الطالب من تحسين عاداتيم إحيث  ،إلى أىمية اليقظة العقمية في المجال األكاديمي

كسابيم الميار  ات التنظيمية، كما أنيا مفيدة في لحظة الدراسية ومذاكرتيم، والتخطيط، وا 
 التعمم وتركزعمى الميارات الخاصة بالمستقبل.

لما  ؛لذا فاليقظة العقمية من الميارات الميمة التي ينبغي أن يكتسبيا طالب الجامعة
عمى تركيز االنتباه خاصة في األنشطة الدراسية، وعمى  قدرتيمليا من دور كبير في تنمية 

ي تواجييم، وتسيم في تحسين تحصيميم الدراسي من خالل القدرة عمى حل المشكالت الت
 عمى المعمومات الجديدة، وبناء تعمم أفضل. االنفتاح

المكون األول  -وتحتاج الميام األكاديمية في الجامعة إلى نوع من الخبرة المباشرة 
نشطة والميام التي تمكن الطالب الجامعي من التركيز واالنتباه في األ  -لميقظة العقمية

لما  -المكون الثاني لميقظة العقمية -كما تحتاج إلى التطبيق العممي المباشر  األكاديمية،
يتعممو الطالب من ميارات ومعارف في الفصل الدراسي تدعم فيو الرغبة في المعرفة واالنفتاح 

 عمى كل ما ىو جديد وبناء تعمم أفضل .
تعميم الطالب اليقظة العقمية أن إلى Fisher  (3117)فيشر وتشير نتائج دراسة 

يمكن أن يزيد من جودة أدائيم التعميمي، ويجعميم أكثر قدرة عمى مواجية الضغوط المتعمقة 
 تخفيفبالدراسة، أو ضغوط الحياة بشكل عام، كما تسيم اليقظة العقمية بشكل فعال في 

 ( Gallego,et al., 2014)الضغوط األكاديمية 
 Rosini ,et) عواملريف اليقظة العقمية الذي يركز عمى خمسة تع ويتبنى الباحثان

al., 2017, 3)  : ىي 
ـــة والخ Observing المالحظـــة-2 ـــرات الداخمي ـــاه لمخب ـــة واالنتب ـــي المراقب ـــل ا: تعن ـــة مث رجي

 والمشاىد الخارجية واألصوات والروائح. حساسات الداخمية والمعارف واالنفعاالت،اإل
ي قدرة الطالب عمى وصف خبراتو الداخميـة، والمشـاعر التـي يعن:  Describing الوصف-3

 وصفيا من خالل الكممات الواضحة والمفيومة. عمىيشعر بيا الفرد مع قدرتو 
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يعني ما يقوم بـو الشـخص مـن أنشـطة :  Acting with Awareness التصرف بوعي-4
ن كــان يا  فــي لحظــة مــا، و  ركــز انتباىــو ن اختمــف ىــذا النشــاط مــع ســموكو التمقــائي، حتــى وا 

 آخر. يئعمى ش
 : Non-Judging of Inner Experience  عـدم الحكـم عمـى الخبـرات الداخميـة-5

 يعني عدم إصدار أحكام تقييمية إيجابية أو سمبية عمى األفكار والمشاعر الداخمية.
 Non –Reactivity to Inner الســمبية عــدم التفاعــل مــع الخبــرات الداخميــة-6

Experience Negative  يعنـــي الســـماح لألفكـــار والمشـــاعر لتـــأتي وتـــذىب، دون أن
. فقـده تركيـزه فـي المحظـة الحاضـرةينشغل بيا الفرد أو تشتت انتباىـو، أو ينشـغل بيـا، أو تُ 

 وبخاصة الخبرات الداخمية السمبية.
كما يمكن أن  ويمكن تقييميا بشكل مستقل، ،بعاد مستقمة عن بعضيا البعضوىذه األ 

يقظة عقمية في بعض األبعاد وليس بالضرورة في كل األبعاد، إال أنو يمكن  يكون الفرد أكثر
 تقييم اليقظة العقمية من خالل ىذه األبعاد مجمعة.

إلى أنو يمكن لمطالب النجاح  McCloskey (2015) ماكموسكيوتؤكد نتائج دراسة 
ة في إجراءات في بيئة أكاديمية مرتفعة الضغوط، وذلك من خالل دمج فنيات اليقظة العقمي

 حسين األداء األكاديمي.توسيمة لمحد من مستويات الضغوط والقمق و  يفي ،تعميم الطالب
عالقات جديدة  يبنون المرتفعة ذوي اليقظة العقمية الطالب وطبقا لما سبق عرضو فين

مشاعر لمع خبراتيم الداخمية من خالل تنظيم االنتباه والوعي بالخبرات الحاضرة والوعي با
فكار من خالل تقبل غير تقييمي ليذه المشاعر واألفكار دون تبنييا أو االندماج الزائد عن واأل

 . (Chu, 2010, 170)الحد معيا 
  Emotional Intelligence: الذكاء الوجداني : رابعا

 يعد الذكاء، لذا لم يعد الذكاء العقمي كافيًا لحل األزمات ومواكبة المستجدات المتالحقة
وبناء القدرة  ،القادر عمى ضبط ذاتو والتحكم بانفعاالتو بالفردو مشروع النيضة الوجداني ى

فاالنفعاالت سواء كانت سمبية أو إيجابية  عمى التعاطف وامتالك زمام األمور االجتماعية،
وتتحكم بقراراتو، وتؤكد الدراسات أن المستقبل سيكون ألولئك الذين يمتمكون  الفردتقود 

ني مرتفعة تجعميم يتميزون باإلحساس ورفاىة الشعور والعواطف، بل إن معدالت ذكاء وجدا
أما الذكاء  ،الشعار الرائج اآلن ىو أن الذكاء العقمي يمكنك من الحصول عمى الوظيفة
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االنفعالي يجعمك ترتقي نحو األفضل، فيو بحق المفتاح الجديد لمنجاح )جيل 
 (.35-34 ،3112،آزوباردي
كبير في نجاح الفرد في تحقيق أىدافو بصفة عامة. فعندما دور  الوجداني مذكاءلو 

لتذكر دراك وااإلعن التفكير و ل ؤومسل عن الجانب العاطفي، وعقل ؤويكون لمفرد قمب مس
)فاروق  .مثل ىذا الشخص يستطيع أن يصل إلى أفضل أداء ،واالنتباه، وبدن سميم معاف  

 ( .3112،329 ،ومحمد عبدالسميع ،عثمان
وىناك  ،"سالوفي وماير"( عمى يد 1::2صطمح الذكاء الوجداني عام )ولقد ظير م

العديد من عوامل الذكاء االنفعالي مثل الوعي الذاتي، والتعاطف، والدافعية الذاتية، والثبات 
  .االنفعالي، والتكامل، والتطور الذاتي، والتوجو نحو القيمة، وااللتزام

 (Malhotra & Kaur, 2018, 122)  
الوجداني ىو قدرة الفرد عمى فحص انفعاالتو ومشاعره وانفعاالت ومشاعر  والذكاء

اآلخرين، والقدرة عمى مالحظة الفروق فيما يخص تمك المشاعر واالنفعالت، والقدرة عمى 
استخدام المعمومات الوجدانية في التفكير وحل مختمف المشكالت المعرفية واالجتماعية 

 (Won ,et al.,2018, 3829)  معمومات المعرفيةبطريقة تختمف عن طريقة معاجة ال
االتجاه األول: الذكاء الوجداني  سائدان في دراسة الذكاء الوجداني؛ ناتجاىا ويوجد

لى ترتيب ىرمي يتضمن فعالية الذات الوجدانية كسمة أو النزعات المرتبطة إكسمة، ويشير 
الترتيب اليرمي لمسمات؛ فالذكاء بالعاطفة أو االنفعال والموجودة في المستويات الدنيا من 

حيث يتكون من عوامل لمذكاء االنقعالي وعامل شامل وىو  ،الوجداني كسمة منظم ىرمياً 
 .الذكاء االنفعالي كسمة عمى قمة التنظيم اليرمي

 (Jacobs, et al., 2016, 208 ) 
اخل وينظر أصحاب االتجاه األول لمذكاء الوجداني عمى أنو سمة متعددة األبعاد د 

لى جنب مع الجوانب الشخصية والصفات إوتتضمن القدرات االنفعالية جنبًا  ،إطار الشخصية
فنظرية الذكاء الوجداني كسمة ترفض النماذج التي تنظر ليذا المفيوم عمى أنو  ،الوجدانية

 قدرة عقمية، وتنظر ليذا المفيوم عمى أنو مجموعة من المدركات الذاتية المرتبطة باالنفعال 
(Sevdalis, et al., 20071349). 
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رد عمى مراقبة عواطفو فما االتجاه الثاني: ينظر لمذكاء الوجداني عمى أنو قدرة الأو 
وىو ميم في بناء  وانفعاالتو والتمييز بينيا واستخدام ىذه المعمومات لتوجيو تفكيره وأفعالو،

ل مع أنماط مختمفة من لى التعامإالعالقات بين األشخاص والحفاظ عمييا، فالناس يحتاجون 
أن يتفاعموا مع  الطالب وعمىالناس في مواقف مختمفة؛ فالمواقف التنظيمية ميمة ومؤثرة، 

 .الطالب، ومرؤوسييم، وزمالئيم، أو الدراسةفي  معممييم
 (Kumkaria, et al., 2017, 774)  

فاألفراد  ،ادت المعرفية والعقمية لدى األفر ويرتكز الذكاء الوجداني كقدرة عمى القدرا 
يتفاوتون في قدراتيم عمى الوعي بالمعمومات التي تتعمق بانفعاالتيم وتفسيرىا من أجل 
تحقيق توافق أفضل مع متطمبات الحياة. لذلك لذلك يعتقد الباحثون أن األفراد األذكياء انفعاليًا 

دىا وتوظيفيا مما يساعدىم عمى تولي ؛إدراك انفعاالتيم وتقييميا بدقة عمى عمىأدرة قلدييم 
بشكل مناسب، وىذا التعريف يجمع بين التفكير بشكل ذكي نحو حاالت االنفعال لدى األفراد 
وفكرة أن االنفعال يجعل تفكير الفرد أكثر ذكاًء؛ أي أن ىذا النموذج قائم عمى مجموعة من 

الي بالقدرة عمى القدرات العقمية التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا باالنفعال، حيث يبدأ الذكاء االنفع
فيم المشاعر ثم استيعاب المعمومات المصاحبة لتمك المشاعر وينتيي بالقدرة عمى إدارة تمك 
المشاعر، فالذكاء االنفعالي ىو ىو مجموعة من القدرات غير المعرفية والكفاءات والميارات 

من التي توثر عمقي التعامل مع المطالب والضغوط المحيطة، كما أنو محصمة مجموعة 
 .القدرات مثل القدرة عمى تحفيز الذات ومواجة االحباط والقدرة عمى ضبط االنفعاالت المختمفة

 ( 3118،53،ىدى الفضمي،عثمان الخضر)                    
كما أن الذكاء الوجداني ىو القدرة عمى االندماج في معالجة المعمومات الصادرة عن 

لقدرة عمى اسنخدام ىذه المعمومات كمرشد لمتفكير انفعاالت الفرد وانفعاالت اآلخرين وا
مثل مواجية أحداث الحياة  ؛والسموك، ويرتبط الذكاء الوجداني بعدة مخرجات حياتية إيجابية

خرين والتعبير عنيا وفيميا نفعاالت اآلاالتو و انفعافقدرة الفرد عمى إدراك  الضاغطة والتكيف؛
  .ابيةيجيميا ترتبط بالمخرجات النفسية اإلوتنظ

)Kugbey ,et al., 2018, 118) 
كسمة أو قدرة، وفي حالة كونو سمة إما ليو إكما يتضح أن الذكاء الوجداني ينظر 

دراكات الذاتية باالنفعاالت، والميول، أو ما يسمى بفاعمية الذات لى عدد من اإلإفينو يشير 
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 الذات، والتأكيدية،االنفعالية، وىو يشمل عوامل دافعية ونزعات انفعالية مثا: مفيوم 
والتعاطف، وىذه النظرة ىي األكثر انتشارًا، أما كونو قدرة فيي نظرة أقل انتشارًا وتسمى 
بالقدرات االنفعالية، كما تقاس باختبارات القدرة أو اختبارات األداء األقصى، وىذا المدخل يركز 

عمى ىذه  اعتمادا ،الل مجردعمى ميارات األفراد في إدراك المعمومات االنفعالية والقيام باستد
 المعمومات أو االستعداد لتجييز المعمومات االنفعالية.

مكونات الذكاء الوجداني التي تشمميا البحث الحالي من خالل رصد ما  ويحدد الباحثان
 وىي:  ،كتب حول الذكاء العاطفي

Self-Awareness 2- الوعي بالزات  
نفعاالتو وفيميا، وتأممو لذاتو ورؤيتيا وُيعني استبصار الفرد بدوافعو ومشاعره، وا

بواقعية، ومعرفتو مواطن القوة والضعف ومحدداتيا، ووعيو بالعالقة بين أفكاره العقالنية 
 ومشاعره الذاتية وقدرتو عمى التعبير بمشاعره ومشاعر اآلخرين .

 Emotional Management   إداسة االىفعاالت -2
قف والتحكم في االنفعاالت السمبية وتأخير االشباع وتعني التصرف االنفعالي وفقًا لممو 

خفاء التصرف االندفاعي وتيدئة الذات، واالسترخاء لمواجية الخوف والقمق والحزن،  ،وا 
  .نجاز، وصنع أفضل القرراتلى تحقيق اإل إوتوجيو المشاعر واالنفعالت 
Empathy   التعاطف -2

والتناغم معيا واالستجابة تيا وقراءن ويقصد بو قدرة الفرد عمى إدراك انفعاالت اآلخري
خرين ليا بموضوعية تضمن تجنب سوء الفيم بين األفراد، واألخذ في االعتبار مشاعر اآل

عندما يكون الفرد بصدد اتخاذ قرارات حكيمة، والتواصل من غير أن يكون الفرد محمال 
 .بانفعاالت شخصية 

.الذافعية " حتفيض الفشد للزات"  -5  
توظيف االنفعاالت في تيسير التفكير والقدرة عمى اتخاذ القرار المناسب لى إوتشير 

وقدرتو عمى  ،وتأجيل اإلشباع من أجل تحقيق أىداف أسمى وأرقى ،لى اليدفإوالوصول 
 االحتفاظ بمعمومات تتطمبيا الميمة.
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 الذساطات الظابكة :

ث الحالى واتفقت ألىم الدراسات السابقة التى تناولت متغيرات البحيعرض الباحثان 
 جزئيا فيما يمي عرضا لذلك:معو 

التعرف  (Charoensukmongkol, 2014) كل""شارنسكمونجاستيدفت دراسة 
بمغ  "بتيالند"تأثير اليقظة العقمية عمى الذكاء الوجداني عمى عينة من المفحوصين عمى 
وكان من أىم ( عاما، 46( مفحوصًا من الذكور واإلناث بمغ متوسط أعمارىم )428) عددىم

 الذكاء الوجداني . عمىالعقمية تأثير إيجابي لميقظة  نتائجيا وجود
إلى الكشف  ) (Pidgeon & Keye, 2014 "بيدجون& كي" دراسةكما استيدفت 

( طالبًا جامعيًا 52لدى عينة من ) األكاديمي عن العالقة بين اليقظة العقمية والصمود
(. Walach, et al.,2006ظة العقمية إعداد) .اشتممت أدوات الدراسة عمى مقياس اليق

وكان من أىم (  (Conner & Davidson ,2003 إعداد األكاديمي ومقياس الصمود
 من خالل اليقظة العقمية.األكاديمي الدراسة أنو يمكن التنبؤ بالصمود  نتائج

الكشف التى استيدفت ( (Olson, et al. , 2015 "أولسون" وآخرين" دراسة وفي
( 56طباء بمغ عددىم )األلدى عينة من  النفسي القة بين اليقظة العقمية والصمودعن الع

. وقد اشتممت أدوات الدراسة 2,8نة بانحراف معياري قدره ( س59)طبيبًا متوسط أعمارىم 
سة عن را( وقد كشفت نتائج الد(Baer et al., 2006عمى مقياس اليقظة العقمية إعداد 

 .النفسي بصفة عامةائيًا بين اليقظة العقمية والصمود حصإوجود عالقة موجبة دالة 
لى الكشف عن إ( Bajaj & Pande,2016 )بجاجي & باندي" " كما ىدفت دراسة

عمى عينة من طالب الجامعة متوسط أعمارىم  األكاديمي تأثير اليقظة العقمية في الصمود
ة العقمية إعداد تم تطبيق مقياس اليقظو  ،(2,4)سنة بانحراف معياري قدره  (31.4)
((Brown & Ryan,2003  الصورة المختصرة إعداد –ومقياس الصمودConner & 

Davidson) 2003  .)ن وجود تأثير موجب دال إحصائيًا نتائج الدراسة ع توقد توصم
 .األكاديمي يقظة العقمية عمى الصمودلم

العالقة نمذجة  لىإالتي سعت  ، (Sunbul, 2016 )"سانبل" دراسة  كما تبين من
نفعالي لدى عينة الذات وصعوبات التنظيم اال بوالشفقة  األكاديمي بين اليقظة العقمية والصمود

سنة ( 26,93)متوسط قدره بسنة  (:2-25)طالبا وطالبة تتراوح أعمارىم من  (863)من 
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 Brown, et )ادعدإمقياس اليقظة العقمية واعتمدت عمى . 1,99انحراف معياري قدره ب
al., 2011 ) بين اليقظة  دال إحصائيا أثر موجب ومباشروجود  ىم نتائج الدراسةأوكان من

 . األكاديمي العقمية والصمود
التعرف عمى  ((Rosini, et al., 2017  "روسينس وآخرين" دراسة واستيدفت

، وتكونت الجامعية المرحمة طالب لدى الذاتية اليقظة العقمية والرفاىية العالقة بين مستويات
العوامل  واستخدمت الدراسة مقياس .جامعية (طالبة :2 و طالًبا 34)ة الدراسة من عين

، وكان من أىم (Baer, et al., 2006) إعدادFFMQ-SF) )العقمية  لميقظة الخمسة
ومستىوى  أفضل، حياة بعادات مرتبطة العقمية اليقظة من األعمى المستويات نتائج الدراسة أن

 تأملبعد ال أن إلى أيًضا النتائج تشيرو . لضغوط الحياة السمبي ثيرالتأ ويقل التوتر، من أقل
 .األولية اليقظة مستوياتل إدراك لدييم الذين لألفراد أفضل لدى العقمية اليقظةمن 

(: التحقق من نموذج بنائي لمعالقات 3129) سميم عبدالعزيز إبراىيمدراسة واستيدفت 
 ،والطفو األكاديمي -ي مذكاء الوجدانل الوجو المكمل -بين اليقظة العقمية والتفكير اإليجابي

لدى طمبة كمية التربية جامعة دمنيور، كما استيدفت الكشف عن اإلسيام النسبي لكل من 
اليقظة العقمية والتفكير اإليجابي في التنبؤ بالطفو األكاديمي، وتكونت عينة الدراسة من 

ق عمييم طالبة( بالفرقة الثالثة عام، طب 291طالبا،  231( طالبا وطالبة بواقع )419)
ترجمة وتعريب  (Baer, et al., 2006)لميقظة العقمية من إعداد  استبيان العوامل الخمسة

الباحث، ومقياس التفكير اإليجابي، ومقياس الطفو األكاديمي من إعداد الباحث، وكشفت 
%( من التباين 93.31النتائج عن إسيام كل من اليقظة العقمية، والتفكير اإليجابي بنسبة )

لدى طمبة التخصصات العممية واألدبية من نسبة التباين المفسر في الطفو األكاديمي،  الكمي
كما كان من أىم نتائج الدراسة التوصل إلى نموذج بنائي لمعالقات السببية يطابق البيانات 
بصورة جيدة، حيث كانت مؤشرات حسن المطابقة لمنموذج مناسبة، وتوصمت الدراسة إلى 

جابي بين كل من اليقظة العقمية والطفو األكاديمي، ويمكن النظر إلى توسط التفكير اإلي
 التفكير اإليجابي بوصفو منظما لمعالقة بين اليقظة العقمية والطفو األكاديمي. 

لى مستوى إلتعرف ا التى استيدفت (3129، نيمة عبداليادي ميسردراسة ) وفي
)التخصص، والنوع ، والصف الصمود الجامعي ، والكشف عن الفروق تبعًا لمتغيرات 

من طالب كمية التربية جامعة  ( طالبًا وطالبة،361الدراسي( وتكونت عينة البحث من )

https://0810go9mg-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
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 وكان من أىمطريقة الطبقية العشوائية، الاختيروا ب قسام العممية واإلنسانية،من األ القادسية
وكذلك وجود فروق دالة  ن طمبة كمية التربية بجامعة القادسية لدييم صمودًا جامعيًا،أنتائج ال
حصائيًا تبعًا لمتغير النوع ولصالح الذكور، ووجود فروق دالة احصائيًا لمتغير التخصص إ

ولصالح التخصص العممي، اما بالنسبة الى متغير الصف الدراسي وجود فرق ولصالح 
 المرحمة الرابعة
بين الكشف عن العالقة  والتى استيدفت (3129دراسة ميدي شياب أحمد )وفي 

طالب وطالبة من ( 371وتكونت عينة الدراسة من ) والذكاء الوجداني، الصمود األكاديمي
وكان من أىم وتم تطبيق مقياسي الصمود األكاديمي والذكاء الوجداني،  ،جامعة تكريت

 بمستوى عال من الصمود الجامعة يتمتعونطالب إن  التى توصمت ليا الدراسة  النتائج
الكميـــات اإلنسانية طالب وكذلك تبين أن   الوجداني،الذكاء  توسط منومستوى م األكاديمي

وطالب الجامعة من الذكور في مقياس  ،لدييم صمود أكاديمي أعمى من الكميات العممية
الجامعة لألقسام العممية لدييم ذكاء  ، وطالبالصمود األكاديمي أفضل من طالبات الجامعة

الذكور مستواىم أعمى من مستوى اإلناث في  ، والطالبيةأفضل من األقسام اإلنسان وجداني
أي كمما ارتفع الصمود  ،عالقة طردية بين المتغيرين ، كما توصمت إلى وجودالذكاء االنفعالي

 .الوجدانيمستوى الذكاء  إزداداألكاديمي 
 التعرف عمى (3129،ميدي شياب أمحد  وفاء كنعان خضري،)واستيدفت دراسة 

( طالب وطالبة 371وتكونت عينة البحث من )ي لدي طمبة جامعة تكريت، الصمود األكاديم
نسانية، ومن الذكور واإلناث، وتم تطبيق مقياس ريت، من الكميات العممية واإل من جامعة تك

تمتع طالب الجامعة بالصمود الكاديمي الصمود األكاديمي، وكان من اىم نتائج الدراسة، 
الة وجود فروق د(، 291,38عال وبمتوسط حسابي )لمواجية المشكالت والمحن بستوى 
مقارنة بطالب الكميات العممية، ولصالح الذكور  نسانيةإحصائيا لصالح طالب الكميات اإل 

 مقارنة باإلناث.
( التحقق من النموذج :312ىدفت دراسة ) إيناس محمد صفوت، وآخرين ، وقد 

اني والرفاىية النفسية لدى طمبة الفرقة البنائي لمعالقات بين اليقظة العقمية والذكاء الوجد
األولى بكمية التربية جامعة الزقازيق، والتحقق من أفضل نموذج بنائي لمعالقات السببية بين 

( طالبا وطالبة من طمبة الفرقة األولى بكمية 322متغيرات الدراسة. وتكونت عينة البحث من )
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العقمية والرفاىية النفسية )ترجمة وتعريب  التربية جامعة الزقازيق. وتم تطبيق مقياسي اليقظة
الباحثات(، ومقياس الذكاء الوجداني )إعداد الباحثات(، وبعد إجراء العمميات اإلحصائية 
المناسبة لفرضيات البحث باستخدام معامل االرتباط التتابعي لبيرسون ونموذج المعادلة 

ة إحصائيا بين أبعاد اليقظة العقمية البنائية؛ تم التوصل إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دال
الدرجة الكمية لميقظة(،  -تقبل الذات -عدم إصدار األحكام -)االنتباه تجاه المحظة الحاضرة

والدرجة الكمية لمذكاء الوجداني وبعدي التعاطف والوعي الوجداني، وبين بعدي )عدم إصدار 
القة ارتباطية دالة إحصائيا بين أبعاد األحكام وتقبل الذات( والضبط الوجداني، بينما ال توجد ع

اليقظة العقمية )االنتباه تجاه المحظة الحاضرة والتفاعمية، والدرجة الكمية لميقظة العقمية( وبعد 
الضبط الوجداني كأحد أبعاد الذكاء الوجداني، أو بين بعد التفاعمية كأحد أبعاد اليقظة العقمية 

عي الوجداني والضبط الوجداني والدرجة الكمية لمذكاء وأبعاد الذكاء الوجداني )التعاطف والو 
الوجداني(، كما كان من أىم نتائج الدراسة التوصل إلى نموذج بنائي لمعالقات السببية يطابق 
البيانات بصورة جيدة ، حيث كانت مؤشرات حسن المطابقة لمنموذج مناسبة، كما وجدت 

لميقظة العقمية عمى الذكاء  1,12د مستوى تأثيرات موجبة ومباشرة وكمية، دالة إحصائيا عن
باالضافة الى وجود تأثيرات غير مباشرة ولكنيا غير دالة إحصائيا لميقظة العقمية ‘ الوجداني

 عمى الذكاء الوجداني.
 De la Fuente –Anuncibay , et) ديل فينت وآخرين من ل  ك ت دراسةىدف اكم

al., 2019) يقظة العقمية والتعاطف )كأحد أبعاد الذكاء لى تحميل العالقة بين ممارسة الإ
النتائج وجود  وكان من أىمطالبا وطالبة جامعيين،  (375)تكونت العينة من و .  الوجداني(

 تأثير مباشر لممارسة اليقظة العقمية عمى التعاطف )كأحد أبعاد الذكاء الوجداني( .
بين اليقظة  الكشف عن العالقةاستيدفت  دراسة (:312، مصطفى خميل) وأجرى

 ،الجامعيين الطالبلدى  -أحد أبعاد الذكاء الوجداني-العقمية وصعوبات التنظيم االنفعالي
لى إطبيق أدوات البحث تم التوصل ت، وبعد طالبًا وطالبة جامعيين (525)وتكونت العينة من 

يم وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا بين أبعاد اليقطة العقمية وصعوبات التنظ
 .اليقظة العقمية بات التنظيم االنفعالي ترتبط بضعفأي أن صعو  ،االنفعالي

( التعرف عمى اليقظة العقمية :312) يسرا شعبان ابراىيم ،  كما استيدفت دراسة
وعالقتيا بالصمود األكاديمي وضغوط الحياة المدركة لدى طمبة كمية التربية جامعة الزقازيق، 
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، ومقياس الصمود ,.Bear, et al)  (2000عقمية إعداد وتم تطبيق مقياس اليقظة ال
، ومقياس ضغوط الحياة المدركة إعداد الباحثة عمى Cassidy, 2016)األكاديمي إعداد )

( طالبة 334و )     ( طالبا 214( طالب وطالبة منيم )437عينة البحث النيائية وعددىا )
وتحميل التباين الثنائي ومعامل ارتباط بالفرقتين األولى والرابعة، وباستخدام اختبار )ت( 

( بين 1.12بيرسون، أظيرت النتائج ما يمى: وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى )
منخفضي ومرتفعي اليقظة العقمية في الصمود األكاديمي لصالح مرتفعي اليقظة العقمية، بينما 

، وكذلك توجد فروق توجد فروق لصالح منخفضي اليقظة العقمية في ضغوط الحياة المدركة
في النوع في اليقظة العقمية لصالح الذكور، بينما توجد فروق في النوع في كل من الصمود 
األكاديمي وضغوط الحياة المدركة لصالح اإلناث، وتوجد عالقة ارتباطية موجبة بين اليقظة 

عالقة سالبة بين العقمية و )المثابرة والتأمل والدرجة الكمية لمصمود األكاديمي(، بينما توجد 
اليقظة العقمية وبعد التأثيرات السمبية كأحد أبعاد الصمود األكاديمي، في حين توجد عالقة 

( بين اليقظة العقمية وضغوط الحياة 1.12ارتباطية سالبة دالة إحصائيا عند مستوى )
 .المدركة

عرف عمى الت ،(3131، ، أزىار محمد مجيدسري أسعد جميلدراسة ) استيدف
من طمبة  داء االكاديمي وكذلك معرفة العالقة بينيما لدى عينةالصمود النفسي واأل مستوى
 وطالبة طالباً  (411) البحث عينة بمغت ناث( وقدإ -تكريت وفا لمتغير الجنس )ذكور جامعة
 مقياس ببناء الباحثتان قامت وقد تكريت، جامعة كميات من ) طالبة261طالبًا و261) بواقع

 (22)وتضمن الشخصية الكفاءة مجال :وىي مجاالت ثالثة من تكون والذي. النفسي لمصمود
 ما. أ فقرة( 24 (وتضمن المرونة ومجال فقرة، (23)وتضمن المشكالت حل ومجال فقرة

 ( 36 ) من تكون والذي المقياس ببناء الباحثتان فقد قامت كاديمياأل  داءاأل الثاني المتغير
النفسي بين  في الصمود إحصائياوجود فروق دالة  ىم نتائج الدراسةأ، وكان من  ةفقر 

 وجدت عالقة ارتباطيةوقد وفي األداء األكاديمي لصالح الذكور،  الجنسين ولصالح الذكور،
 (.1,523داء األكاديمي وقد بمغت )، واألدالة إحصائيا بين الصمود النفسي

ائي لمعالقات ( التحقق من النموذج البن3131وىدفت دراسة )رياض سميمان السيد ، 
المساندة االجتماعية وفعالية الذات لدى و الصمود األكاديمي والتكيف األكاديمي السببية بين 
( طالب الدبموم العام في 335في التربية، وتكونت عينة الدراسة من ) العامطالب الدبموم 



 م0100( 68) -0ج-يونيوعدد                                           ...                 موقع اليقظة العقليةتأثير 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 22 - 

الصمود التربية، بكمية التربية جامعة عين شمس، وطبقت عمييم ادوات الدراسة وىي: مقياس 
األكاديمي، ومقياس التكيف األكاديمي، ومقياس المساندة االجتماعية، ومقياس فعالية الذات 
العامة، وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود مطابقة لنموذج تحميل المسار المقترح مع بيانات 
عينة الدراسة لمعالقة بين المساندة االجتماعية )حجم المساندة، الرضا عن المساندة(، 

عالية الذات كمتغيرات مستقمة، والصمود األكاديمي) اإلصرار، الـتأمل، البحث عن العون وف
المتكيف، الوجدان السالب واالستجابة االنفعالية( كمتغيرات وسيطة، والتكيف األكاديمي 
)أسموب الحياة األكاديمية، التحصيل األكاديمي، الدافعية األكاديمية( كمتغيرات تابعة لدى 

موم العام في التربية، كما توصمت الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين طالب الدب
 الذكور واإلناث في كل من التكيف األكاديمي والصمود األكاديمي.

 تعليل عاو على الذساطات الظابكة 

يتضح من العرض السابق لمدراسات والبحوث السابقة المرتبطة تنوع أىدافيا   
أىداف البحوث والدراسات  ، فقد تنوعتعمييا والمتغيرات التي تناولتيا والعينات التي طبقت

، فيناك بحوث تناولت العالقة بين اليقظة العقمية والذكاء الوجداني أو أحد مؤشراتو السابقة
، وبين الذكاء من ناحية أخرى أو بين اليقظة العقمية والصمود األكاديمي  ،من ناحية 

 ؛  3118، ىدى مموح ، عثمان حمود )مثل بحوث كل من  الوجداني والصمود األكاديمي
Charoensukmongkol,2014  ؛ Joseph, 2016 ؛ Zubair,Sabir, Ramzan 

& Malik, 2018 ).  كما تنوعت العينات التي طبقت عمييا األدوات المستخدكة في البحوث
كل  دراسةمثل والدراسات التي تم عرضيا ؛ فمنيا من طبق عمى عينات من طمبة االجامعة 

(، ويتضح  Charoensukmongkol, 2014 ؛ 3118،  ىدى مموح ،عثمان حمود )من 
 الدراساتوقد تنوعت  .طمبة الجامعة أو المراىقين التي تم تطبيقيا عمى الدراساتمعظم أن 

لى فاعمية اليقظة العقمية في تحسين الذكاء إ، فمنيا ما توصل إليو من نتائجفيما توصمت 
 Ramos ,Hernadez, & Blancaكل من  دراسةو أحد مؤشراتو مثل الوجداني أ
 توصمت بعض الدراساتكما  ،( Enriquez, Ramos ,Espraza, 2017  ؛ (2009,

لى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيًا بين اليقظة العقمية والذكاء الوجداني أو أحد إ
غانم ؛ سامر عبداليادي،  (Charoensukmongkol, 2014كل من  دراسةمؤشراتو مثل 

 De la ؛ Rosini ,et al.,2017؛ :312؛ مصطفى خميل،  3128،  البسطامي
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Fuente –Anuncibay , et al.,2019  ،) لى إ ت نتائجياما توصم الدراساتكذلك من
ميدي ) دراسةوجود عالقة ارتباطية موجبة بين الذكاء الوجداني والصمود األكاديمي مثل 

  .(3129،شياب أحمد 
العالقات السببية بين  ودراسة  بنمذجة العالقات البنائية كما اىتمت بعض الدراسات

– De la Fuente مثل دراساتبعض متغيرات البحث الحالي في ضوء النماذج البنائية 
Anuncibay , et al., 2019) Sunbul, 2016 ; ؛3129،  سميم عبدالعزيز إبراىيم ؛ 

 .(3131 رياض سميمان السيد ،؛  :312إيناس محمد صفوت، وآخرين ، 
 البشح : فشوض

قـــيم معـــامالت االرتبـــاط بـــين الصـــمود  بـــينإحصـــائيا توجـــد فـــروق دالـــة : الفـــرض األول -2
طـالب لـدى األكاديمي وعوامل اليقظـة العقميـة قبـل وبعـد عـزل عوامـل أثـر الـذكاء الوجـداني 

 .*، لصالح قيم معامالت االرتباط قبل العزلكمية التربية
معـــامالت االرتبـــاط بـــين الصـــمود بـــين قـــيم حصـــائيا إتوجـــد فـــروق دالـــة  :الفـــرض الثـــاني -3

طـالب لـدى األكاديمي وعوامل الـذكاء الوجـداني قبـل وبعـد عـزل عوامـل أثـر اليقظـة العقميـة 
 .**لصالح قيم معامالت االرتباط قبل العزل كمية التربية.

ــم  ولمتحقــق مــن الفرضــين الســابقين ــاط بيرســونأوال ت ــم  ،حســاب معامــل ارتب ــك ث أعقــب ذل
، ثـم العامـل المطمـوب عزلـةعند عـزل  Partial Correlationمعامل االرتباط الجزئي حساب 

 خيرًا حساب داللة الفروق بين قيم معامالت االرتباط قبل وبعد العزل. أ
ومعـــامالت التـــأثير المباشـــرة وغيـــر  مؤشـــرات حســـن المطابقـــة: تختمـــف الفـــرض الثالـــث -4

 ي النماذج البنائية المقترحة وىي:ف البحث الحاليالمباشرة باختالف موقع متغيرات 
 اليقظـــة العقميـــة )متغيـــر مســـتقل(، الـــذكاء الوجـــداني )متغيـــر وســـيط(، النمـــوذج األول :

 الصمود األكاديمي )متغير تابع(.
 الــذكاء الوجــداني )متغيــر مســتقل(، اليقظــة العقميــة )متغيــر وســيط(، النمــوذج الثــاني :

 الصمود األكاديمي )متغير تابع(.
  

                                                           
 للتعرف على أهمية الذكاء الوجداني في العالقة بين اليقظة العقلية والصمود األكاديمي. *
 ي والصمود األكاديمي.للتعرف على أهمية اليقظة العقلية في العالقة بين الذكاء الوجدان **

https://0810go9mg-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
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 ىذا الفرض الفروض التالية:ويتفرع من 
ومعــامالت التــأثير المباشــرة وغيــر المباشــرة بــاختالف  مؤشــرات حســن المطابقــةتختمــف  -أ 

إنــاث( والتخصــص -وفقــا لمنــوع )ذكــورو  موقــع متغيــرات البحــث الحــالي )مستقل/وســيط(
 والعينة الكمية في النموذجين البنائيين المقترحين. ،أدبي( -)عممي

 الذكاء الوجداني( – العقمية لكل من )اليقظةحصائيا إدال يوجد تأثير مباشر موجب  -ب 
، وتختمف قيمة التأثير لكل من المتغيرين بيختالف النماذج كاديميعمى الصمود األ 

 البنائية المقترحة )ذكور/ إناث(، )عممي/ أدبي( والعينة الكمية.
(، ء الوجدانيالعقمية عمى الذكا )لمتغير اليقظةحصائيا إيوجد تأثير مباشر موجب دال  -ج 

وتختمف قيمة ىذا التأثير بيختالف النماذج البنائية المقترحة )ذكور/ إناث(، )عممي/ 
 أدبي( والعينة الكمية.

وتختمف  .اليقظة العقميةعمى  لمذكاء الوجدانيحصائيا إيوجد تأثير مباشر موجب دال  -د 
)عممي/ أدبي( ختالف النماذج البنائية المقترحة )ذكور/ إناث(، اقيمة ىذا التأثير ب

 والعينة الكمية.
كاديمي حصائيا لميقظة العقمية عمى الصمود األ إموجب دال  (غير مباشر)يوجد تأثير  -ه 

ختالف النماذج البنائية ا، وتختمف قيمة ىذا التأثير بمن خالل الذكاء الوجداني
 المقترحة )ذكور/ إناث(، )عممي/ أدبي( والعينة الكمية.

كاديمي عمى الصمود األ  لمذكاء الوجدانيحصائيا إجب دال مو  (غير مباشر)يوجد تأثير  -و 
ختالف النماذج البنائية المقترحة اوتختمف قيمة ىذا التأثير ب ،اليقظة العقميةمن خالل 

 )ذكور/ إناث(، )عممي/ أدبي( والعينة الكمية.
 Structureالنمذجة بالمعادالت البنائية ولمتحقق من الفروض السابقة تم استخدام 

Equation Modeling (SEM)  وباستخدام تحميل المسارPath Analysis  عن طريقة
  AMOS V.22برمجية 

، وفيما يمي البحث الحاليالنموذجين البنائين المقترحين في  الشكالن اآلتيانويوضح 
الذكاء )متغير مستقل(،  اليقظة العقميةالنموذج البنائي األول المقترح والذي يمثل فيو 

  .)متغير تابع( عمى الصمود األكاديميغير وسيط( )مت الوجداني
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)يرغٛه  انمكاء انٕظكاَٙ)يرغٛه يٍرقم(،  انٛقظح انؼقهٛح، ذًصم انًفرهض األٔل ( انًُٕلض انثُائ3ٙشكم )

 )يرغٛه ذاتغ(  ػهٗ انصًٕق األكاقًٌٚٙٔٛظ( 

 إنٗ انـرأشٛهاخ غٛه انًثاشهج( ---)ٚشٛه انفظ انًُقٕط 

الذكاء الوجداني )متغير البنائي الثاني المقترح والذي يمثل فيو وفيما يمي النموذج 
  )متغير تابع( عمى الصمود األكاديميمستقل(، اليقظة العقمية )متغير وسيط( 

 
)متغير  اليقظة العقلية)متغير مستقل(،  المفترض الذكاء الوجداني الثاني ( النموذج البنائي9شكل )

  غير تابع()مت على الصمود األكاديميوسيط( 

 إلى الـتأثيرات غير المباشرة( ---)يشير الخط المنقوط 

 ميهذية البشح وإدشاءاته :

 أواًل: ميهذية البشح:

 Pathعمى منيجية النمذجة بالمعادالت البنائية )تحميل المسار البحث الحالي  اعتمد 
Analysis ،)مدروسة وذلك في إطار المنيج الوصفي "العالقاتي" الذي يصف الظاىرة ال

من خالل جمع المعمومات وتصنيفيا، ومن ثم تحميميا وكشف العالقة  وكيفياً  كمياً  وصفاً 
والوصول إلى استناجات عامة  ،كافياً  السببة بين أبعادىا المختمفة من خالل تفسيرىا تفسيراً 

 اليقظة

 العقلية

الذكاء 

 الوجداني

الصمود 

 األكاديمي

e1 

11 

e2 

1

الذكاء 

 الوجداني

 

 اليقظة

 العقلية

 

الصمود 

 األكاديمي

e1 e2 
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نظريين  تسيم في فيم الحاضر وتشخيص الواقع وأسبابو والتنبؤ بو إلى وضع نموذجين
عممي لميقظة العقمية والذكاء الوجداني والصمود األكاديمي لدى مختمفين لمسار مقترحين 

والعينة الكمية. بيدف  ،أدبي( –إناث(، والتخصص )عممي -وع )ذكورعينات متباينة الن
والتأثير والتأثر بين متغيرات البحث، من  السببية الوصول إلى نموذج حقيقي لنظام العالقات

والبحث في مدى مطابقتو البحث الحالي النظريين المقترحين ببيانات  خالل مطابقة النموذجين
 لمواقع.

جمع البيانات األولية من خالل تصميم أدوات  تمولمعالجة ذلك في البحث الحالي 
نظريين مقترحين مختمفين لمسار عممي،  البحث وتطبيقيا عمى عينتيا، ثم وضع نموذجين

صول عمى قيم التأثيرات المباشرة وغير المبشارة والتحقق من مؤشرات حسن المطابقة والح
 Structure Equationلمنماذج المقترحة عن طريق منيجية النمذجة بالمعادالت البنائية 

Modeling (SEM)  وباستخدام تحميل المسارPath Analysis  عن طريقة برمجية
AMOS v.22.  

 (.231-253، 3123غزة، ؛ أمحمد بوزيان تي 7، 3118الميدي الينداوي فتحي )ياسر 
 عيية البشح : ثاىيًا: 

( طالبًا وطالبة بكمية التربية جامعة 559األساسية من )البحث الحالي تكونت عينة    
ويوضح الجدول اآلتي (، 1,92( وانحراف معياري )31,42، بمتوسط عمر زمني )المنصورة

 وصفا لعينة الدراسة.
 (3ظكٔل )

 ٔصف ػُٛح انكناٌح

 انًعًٕع انؼكق انشؼة انؼكق انفهقح

 332 األٔنٗ

 األقتٛح

 22 انهغح انؼهتٛح

222 

 22 انهغح اإلَعهٛىٚح

 333 انصاَٛح
 22 انهغح انفهٍَٛح

 22 ػهى انُفً

 323 انصانصح
 22 انرانٚؿ

 32 انعغهافٛا

 332 انهاتؼح

 انؼهًٛح

 23 فٛىٚاء

322 
 23 نٚاضٛاخ

 222 انًعًٕع
 23 كًٛٛاء

 22 تٕٛنٕظٙ

 222 انًعًٕع  
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 : أدوات البشح : ثالجا 

 : مكياس اليكظة العكلية

: ) ترجمة (Cardaciotto ,et al.,2008) و وآخرين"تكارداشي أعد ىذا المقياس " 
حيث قام الباحثان بمراجعة األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت أىم الخصائص  ،(الباحثين

بمراجعة بعض األدوات والمقاييس المختمفة التي  اعن اليقظة العقمية كما قام السموكية المعبرة
 (Lau,2006)الذي قام بيعداده ليو  "تورنتو"مقياس  تم إعدادىا في بيئات ثقافية مختمفة مثل

 ,.Cardaciotto ,et al)أعده  لميقظة العقمية والذي "فيالدلفيا"طالع عمى مقياس واال
 (.3129( والمعمورى )3129ومقياس الشموي ) حثان بترجمتووالذي قام البا (2008

) دائمًا اختيارات ة( عبارة يستجيب ليا المفحوص في ظل ثالث33) ويتكون المقياس من
 ( عمى التوالي.2-3-4، ويتم تصحيحو في ضوء الدرجات )أبدًا(-أحياناً –

 صذم وثبات املكياس :

 :  مكياس اليكظة العكليةأوال : صذم 

  م احملهنني:صذ-1

رفاق النسخة إوتم  الباحثينتم عرض المقياس في صورتو األولية المترجمة من قبل 
 ، والمغة اإلنجميزيةاألجنبية معو عمى خمسة من المختصين في مجال التربية وعمم النفس

رائيم ومالحظاتيم حول مناسبة فقرات المقياس ومدى آوذلك لمعرفة  ؛(:والبالغ عددىم )
ما وضعت من أجمو وىو قياس اليقظة العقمية لدى طالب الجامعة، وقد جاءت مالءمتيا ل

وقد جاءت  متفقة مع صالحية المقياس بشكمو الحالي مع إعادة صياغة بعض العبارات. ؤىمآرا
%( مع 211-%91نسب االتفاق بين السادة المحكمين عمى صحة ترجمة المفردات ما بين )

 .المغوية والنحوية تبار بعض التعديالتعاألخذ في اال
 صذم احملو-2

والمقياس  *( 3124حالم ميدي عبداهلل )أعداد إتم تطبيق مقياس اليقظة العقمية 
 ارتباط( طالبًا، وتم حساب معامل 61( عمى عينة من الطالب )الباحثينالحالي )ترجمة: 

                                                           
*
 يتكون المقياس من أربعة أبعاد: التمييز اليقظ، االنفتاح على الجديد، التوجة نحو الحاضر،الوعي بوجهات نظر متعددة. 
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حالم أعداد إة بعاد المقياس الحالي والدرجة الكمية لمقياس اليقظة العقميأات جبيرسون بين در 
 .الجدول التالي ذلك ويوضح ،(3124ميدي عبداهلل )

 (2ظكٔل )

 انفانظٙ ٔانًؽكانٛقظح انؼقهٛح  ٗيؼايالخ انذثاط تٛهٌٌٕ تٍٛ قنظاخ يقٛاٌ 

 أتؼاق انًقٛاي انؽانٙ
 يؼايالخ انذثاط تٛهٌٌٕ تٍٛ

 قنظاخ يقٛاٌٙ انٛقظح انؼقهٛح 

Observing 3,222انًالؼظح 
**

 

Describing 3,222انٕصف 
**

 

Acting with awareness 3,222انرصهف تٕػٙ 
**

 

 ػكو انؽكى ػهٗ انفثهاخ انكاـهٛح

  Non-Judging of inner experience 
3,223

**
 

 انٍهثٛح ػكو انرفاػم يغ انفثهاخ انكاـهٛح

Non Reactivity to inner Negative 

Experience 

3,222
**

 

3,222 انكنظح انكهٛح نهٛقظح انؼقهٛح
**

 

 3.33 ** قانح ػُك   3.32قانح ػُك  *

بعاد المقياس أات جدر أن جميع قيم معامالت االرتباط بين  يتضح من الجدول السابق
 ةودال ةموجب )المحك الخارجي( والدرجة الكمية لمقياس اليقظة العقميةن( ي)إعداد الباحثالحالي 

و الكمية وبين درجات المحك الخارجي بعاده ودرجتأحصائيا بين درجات مقياس اليقظة العقمية بإ
حصائيا وىذا يدل عمى وجود صدق لمقياس إ( وجميعيا دال :1,98 – 1,769 تراوح بين )

 .الباحثيناليقظة العقمية ترجمة 
  : Items Convergent Validity الصذم التكاسبي للنفشدات-4

ى يمثميا، عمى عينة تم حساب معامل االرتباط بين كل مفرده والدرجة الكمية لمبعد الذ
( طالبًا وطالبة، وذلك بعد استبعاد درجة المفردة التى تحسب ليا معامل 61من الطالب )

االرتباط وتسمى باالرتباطات المصححة بين المفردة والدرجة الكمية لمبعد الذى يمثميا 
Corrected Item-Total Correlations  نيا أوالمقصود من االرتباطات المصححة

طات المحسوبة بعد استبعاد درجة المفردة موضووع اإلرتباط من المجموع الكمى لمبعد اإلرتبا
ويتناسب معامل  .ارتباط غير متأثرة بدرجة المفردةالذى يمثميا، وذلك لمحصول عمى معامالت 

 ك المفردة لمتكوين المقصود، وذلكاالرتباط الذى نحصل عميو بيذه الطريقة مع قوة قياس تم
ىذا التكوين وىو  ن الدرجة الكمية المحذوف منيا درجة المفردة تتمثل )أى تقيس(عمى اعتبار أ



 م0100( 68) -0ج-يونيوعدد                                           ...                 موقع اليقظة العقليةتأثير 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 22 - 

)خاصة وأنو قد سبق وأن تم التحقق من صدق المحك  ق عميو الصدق التقاربىمما يمكن أن نط
بقاء عمى المفردات ذات عمى ىذا األساس يمكن لمباحثين اإل، و لمدرجة الكمية ألبعاد المقياس(

( المفردات ذات االرتباط المرتفع بالدرجة الكمية لمبعد،واستبعاد )أو تعديل االرتباط الموجب
ويوضح  ،(469-467، 3117بو عالم، أأو ذات االرتباط السالب.)رجاء محمود  ،المنخفض

 معامالت االرتباط المصحح لكل مفردة بالدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو.قيم الجدول اآلتي 
 (2ظكٔل )

 .نًقٛاي انٛقظح انؼقهٛح نذثاط انًصؽػ نكم يفهقج تانكنظح انكهٛح نهثؼك انم٘ ذُرًٙ إنّٛيؼايالخ اال

 يؼايم االنذثاط انًصؽػ انًفهقاخ األتؼاق

 Observingانًالؼظح 

1 0,475** 

2 0,671 ** 

3 0,581** 

4 0,655** 

5 0,673** 

 Describingانٕصف 

1 0,606** 

2 0,693** 

3 0,675 ** 

4 0,575** 

 انرصهف تٕػٙ

Acting with 

Awareness 

1 0,694** 

2 0,642** 

3 0,789** 

4 0,615** 

ػكو انؽكى ػهٗ انفثهاخ 

   انكاـهٛح

 

Non Judging of 

Inner Experience 

1 0,727** 

2 0,554** 

3 0,714** 

4 0,627** 

5 0,524** 

ػكو انرفاػم يغ انفثهاخ 

 حانٍهثٛ انكاـهٛح

Non Reactivity to 

Inner Negative 

Experience: 

1 0,707** 

2 0,803** 

3 0,697** 

4 0,721** 

 3.33 ** قانح ػُك  3.32قانح ػُك  *

 ةودال ةمصحح موجبال رتباطعامالت اال قيم م أن جميعيتضح من الجدول السابق 
 وتراوحت بين ،ية لكل بعدحصائيا بين مفردات درجات مقياس اليقظة العقمية بالدرجة الكمإ
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وىذا يدل عمى وجود صدق تقاربي لمقياس اليقظ  ،حصائياإ( وجميعيا دال 1,914 – 1,635)
 العقمية.

  مكياس اليكظة العكليةثاىيًا : ثبات 

 :ثبات الفا نشوىباخ :أوال

تم حساب ثبات المقياس باستخدام معامل ألفا كرونباخ عمى عينة بمغ عدد أفرادىا    
 ويوضح الجدول التالي معالم ثبات ألفا كرونباخ لألبعاد والمقياس كامال. ،البا( ط61)

 ( 2ظكٔل )

 قٛى يؼايالخ شثاخ أنفا كهَٔثاؾ نًقٛاي انٛقظح انؼقهٛح

 يؼايم شثاخ انفا كهَٔثاؾ االتؼاق

 Observing 3.223انًالؼظح 

 Describing 3.222انٕصف 

 Acting with Awareness 3.232انرصهف تٕػٙ 

 ػكو انؽكى ػهٗ انفثهاخ انكاـهٛح

  Non-Judging of INNER Experience 
3.232 

 انٍهثٛح ػكو انرفاػم يغ انفثهاخ انكاـهٛح

Non Reactivity to INNER 

NEGATIVE EXPERIENCE 

3.222 

 3.222 انكنظح انكهٛح نهٛقظح انؼقهٛح

وقد  1,6كبر من كرونباخ أمعامالت ثبات ألفا  قيميتضح من الجدول السابق أن جميع 
 ة.ثبات مناسب تمعامال وجميعيا (1.966 – 1.832) تراوحت بين

 ثانيا :الثبات عن طريق إعادة التطبيق:
وتم إعادة تطبيق المقياس عمييم بعد  ،من عينة التقنيين ا( طالب44تم اختيار )

 تي تمك النتائجاآل ويوضح الجدول، درجات التطبيقينوتم حساب معامل االرتباط بين  ،سبوعينأ
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  (2ظكٔل )

 يؼايالخ انذثاط تٛهٌٌٕ تٍٛ قنظاخ يقٛاي انٛقظح انؼقهٛح فٙ انرطثٛقٍٛقٛى 

 االتؼاق
 يؼايالخ انذثاط تٛهٌٌٕ تٍٛ

 قنظاخ يقٛاي انٛقظح انؼقهٛح فٙ انرطثٛقٍٛ 

 **Observing 3.222انًالؼظح 

 **Describing 3.222انٕصف 

 Acting Withانرصهف تٕػٙ 

Awareness 
3.233** 

 ػكو انؽكى ػهٗ انفثهاخ انكاـهٛح

  Non-Judging of inner 

experience 

3.222** 

 ػكو انرفاػم يغ انفثهاخ انكاـهٛح

 Non –Reactivity to Inner 

Experience: 

3.233** 

 **3.222 انكنظح انكهٛح نهٛقظح انؼقهٛح

 3.33 قانح ػُك **  3.32قانح ػُك  *

حصائيا بين درجات مقياس اليقظة إلسابق وجود ارتباط موجب ودال ا الجدوليتضح من 
 (1,8وأكبر من ) حصائياإ( وجميعيا دال 1.986 – 1.869 تراوح بين ) العقمية في التطبيقين

 وىذا يدل عمى وجود ثبات بين التطبيقين االول والثاني لمقياس اليقظة العقمية.
 . ( جني: الباسمكياس الزناء الودذاىي )إعذاد

عمى أدبيات البحث والدراسات السابقة التي تناولت بعض  الباحثينطالع امن خالل 
المقاييس العربية واألجنبية لمذكاء الوجداني، قام الباحثان باستخدام مقياس الذكاء الوجداني 

يتضمن المقياس و وتم إعادة تقنينو مرة أخرى، ، (3122يناس عبداهلل )إإعداد الباحثة الحالية 
دارتيا، الدافعيةأبعاد لمذ ةأربع   .، التعاطف(كاء الوجداني وىي )الوعي بالذات، فيم االنفعاالت وا 

 :  مكياس الزناء الودذاىيأواًل : صذم 

 : صذم احملهنني -1

 ،تم عرض المقياس عمى مجموعة من المختصين في عمم النفس والصحة النفسية  
ومدى  ،م حول مناسبة فقرات المقياسرائيم ومالحظاتيآوذلك لمعرفة  ؛(:) عددىموالبالغ 

وىو قياس الذكاء الوجداني لدى طالب الجامعة، وقد جاءت  ،مالءمتيا لما وضعت من أجمو
عادة صياغة  اؤىمآر  متفقة مع صالحية المقياس بشكمو الحالي مع حذف بعض العبارات وا 

 خر.بعضيا اآل
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 صذم احملو-2

لمذكاء  * (:312، ىانم احمد محمد )يناس خريبة، رانيا محمد عميإتم تطبيق مقياس 
( طالبًا، وتم حساب 61الطالب )  ( عمى عينة منينالحالي )إعداد الباحث والمقياسالوجداني، 

الحالي والدرجة الكمية لممحك الخارجي،  معامل االرتباط بيرسون بين درجات أبعاد المقياس
 .الجدول التالي ذلك ويوضح

 (2ظكٔل )

 ٔانًؽك انفانظٙ انمكاء انٕظكإٌَٙ تٍٛ قنظاخ يقٛاي يؼايالخ انذثاط تٛهٌ 

 تؼاقاأل
 يؼايالخ انذثاط تٛهٌٌٕ تٍٛ

 قنظاخ يقٛاٌٙ انٛقظح انؼقهٛح 

 **3.222 انثؼك األٔل )انٕػٙ تانماخ(

 **3.222 انثؼك انصاَٙ)فٓى االَفؼاالخ ٔإقانذٓا(

 **3.222 انثؼك انصانس)انكافؼٛح( 

 **3.233 انثؼك انهاتغ )انرؼاطف(

 **3.222 نهمكاء انٕظكاَٙانكنظح انكهٛح 

 3.33 قال ػُك **   3.32 قال ػُك*

حصائيا إ ودالة رتباط جاءت موجبةأن جميع قيم معامالت اال  السابق الجدوليتضح من 
 وقد وبين درجات المحك الخارجي ،بعاده ودرجتو الكميةأب الذكاء الوجدانيبين درجات مقياس 

وىذا يدل عمى وجود صدق  ،حصائياإوجميعيا دال  ،( 1,965 - :1,83بين ) تتراوح
 .الذكاء الوجدانيلمقياس 

 : Items Convergent Validity:  الصذم التكاسبي للنفشدات-4
تم حساب معامل االرتباط بين كل مفرده والدرجة الكمية لمبعد الذى يمثميا، عمى عينة 

عاد درجة المفردة التى تحسب ليا معامل ( طالبًا وطالبة، وذلك بعد استب61من الطالب )
االرتباط وتسمى باالرتباطات المصححة بين المفردة والدرجة الكمية لمبعد الذى يمثميا 

Corrected Item-Total Correlations  نيا أد من االرتباطات المصححة والمقصو
وع الكمى لمبعد رتباط من المجماستبعاد درجة المفردة موضووع اال  رتباطات المحسوبة بعداال 

نفس اإلجراءات السابقة واتبعت  .(469-467 ،3117،بو عالمأرجاء محمود ) الذى يمثميا
 المتبعة في مقياس اليقظة العقمية.

  

                                                           
 التعاطف -الضبط الوجداني -: الوعي الوجداني ىيأبعاد  ثالثةيتكون المقياس من  *



 م0100( 68) -0ج-يونيوعدد                                           ...                 موقع اليقظة العقليةتأثير 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 22 - 

  (2ظكٔل )

 .نًفهقاخ يقٛاي انمكاء انٕظكاَٙيؼايالخ االنذثاط انًصؽػ 

 انًفهقاخ األتؼاق
 يؼايم االنذثاط

 انًصؽػ
 انًفهقاخ األتؼاق

يؼايم 

 ذثاطاالن

 انًصؽػ

انثؼك األٔل 

)انٕػٙ 

 تانماخ(

3 3.222** 

انثؼك 

 انصانس)انكافؼٛح( 

3 3.222** 

2 3.232** 2 3.223** 

2 3.222** 2 3.222** 

2 3.222** 2 3.222** 

2 3.222** 2 3.222** 

2 3.222** 2 3.222** 

2 3.222** 2 3.233** 

2 3.222** 2 3.222** 

انثؼك 

َٙ)فٓى انصا

االَفؼاالخ 

 ٔإقانذٓا(

3 3.233** 2 3.222** 

2 3.223** 

انثؼك انهاتغ 

 )انرؼاطف(

3 3.232** 

2 3.232** 2 3.222** 

2 3.223** 2 3.222** 

2 3.222** 2 3.232** 

2 3.232** 

 2 3.222** 

2 3.222** 

 3.33 ** قانح ػُك  3.32قانح ػُك  *

حصائيا بين مفردات إلسابق وجود ارتباط مصحح موجب ودال يتضح من الجدول ا
( 1.899 -1.458)  درجات الذكاء الوجداني بالدرجة الكمية لكل بعد وتراوحت بين

 وىذا يدل عمى وجود صدق تقاربي لمقياس الذكاء الوجداني. ،حصائياإوجميعيا دال 
 :  مكياس الزناء الودذاىيثاىيًا : ثبات 

 وىباخ:أوال :ثبات الفا نش

تم حساب ثبات المقياس باستخدام معامل ألفا كرونباخ عمى عينة بمغ عدد أفرادىا    
 ويوضح الجدول التالي معالم ثبات ألفا كرونباخ لألبعاد والمقياس كامال. ،( طالبا61)

  



 م0100( 68) -0ج-يونيوعدد                                           ...                 موقع اليقظة العقليةتأثير 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 22 - 

 ( 2ظكٔل )

 قٛى يؼايالخ شثاخ أنفا كهَٔثاؾ نًقٛاي انمكاء انٕظكاَٙ

 

 تؼاقاأل

 تٍٛ يؼايالخ انذثاط تٛهٌٌٕ

 قنظاخ يقٛاي انمكاء انٕظكاَٙ فٙ انرطثٛقٍٛ 

 **3.232 انثؼك األٔل )انٕػٙ تانماخ(

 **3.223 انثؼك انصاَٙ)فٓى االَفؼاالخ ٔإقانذٓا(

 **3.222 انثؼك انصانس )انكافؼٛح (    

 **3.233 انثؼك انهاتغ )انرؼاطف(

 **3.222 انكنظح انكهٛح نهمكاء انٕظكاَٙ

،  1.6كبر من معامالت ثبات ألفا كرونباخ أ قيملسابق أن جميع يتضح من الجدول ا
ويعد معامل الثبات  ة.ثبات مناسب تمعامال وجميعيا (1.956 – 1.822) وقد تراوحت بين

أقل من  -1,7فأكثر، ومتوسطا إذا تراوح بين ) 1,9إذا بمغ  ،عن طريق إعادة التطبيق مرتفعا
( )صالح أحمد مراد، أمين عمي سميمان، 1,9-1,8(، ومناسبا إذا كان يترواح بين )1,8

3113 ،471.) 
 ثاىيا :الجبات عً طشيل إعادة التطبيل

وتم إعادة تطبيق المقياس عمييم بعد  ،من عينة التقنيين ا( طالب44تم اختيار )
 تي تمك النتائجويوضح الجدول اآل ،وتم حساب معامل االرتباط بين درجات التطبيقين ،أسبوعين

 (2ظكٔل )

 يؼايالخ انذثاط تٛهٌٌٕ تٍٛ قنظاخ يقٛاي انمكاء انٕظكاَٙ فٙ انرطثٛقٍٛ 

 

 تؼاقاأل

 يؼايالخ انذثاط تٛهٌٌٕ تٍٛ

 قنظاخ يقٛاي انمكاء انٕظكاَٙ فٙ انرطثٛقٍٛ 

 **3.233 انثؼك األٔل )انٕػٙ تانماخ(

 **3.223 انثؼك انصاَٙ)فٓى االَفؼاالخ ٔإقانذٓا(

 **3.222 انثؼك انصانس )انكافؼٛح (    

 **3.222 انثؼك انهاتغ )انرؼاطف(

 **3.222 انكنظح انكهٛح نهمكاء انٕظكاَٙ

 3.33 قال ػُك **   3.32 قال ػُك*

حصائيا بين درجات مقياس إيتضح من الجدول السابق وجود ارتباط موجب ودال 
وأكبر  حصائياإ( وجميعيا دال :1.97 – 1.831 تراوح بين ) الذكاء الوجداني في التطبيقين

 .الذكاء الوجدانيوىذا يدل عمى وجود ثبات بين التطبيقين االول والثاني لمقياس  (1,8من )
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  .الباحثينوترجمة  Cassidy) (2016, كاسيدي إعداد : مكياس الصنود األنادميي
: ى ثالثة أبعاد ىيمفردة موزعة عم (41)من  صميةتو األيتكون المقياس في صور  

والتأمل والتكيف لطمب  ،ةمفرد( 25) ويتكون من Perseverance صرارالمثابرة واإل
والتأثير السمبي  ،مفردات (:( Reflecting and Adaptive Help Seeking المساعدة

 ،( مفردات8) Negative Affect and Emotional Response واالستجابة العاطفية
  .واليدف منو قياس ردود فعل الطالب أثناء وضعو في محنة أكاديمية

 الباحثينلى المغة العربية عن طريق إوقد تمت ترجمة المقياس من المغة األجنبية 
لى الصورة األولية لممقياس، وتم التحقق من الخصائص السكومترية لممقياس إلموصول 
 كالتالي: 

 :  مكياس الصنود األنادمييأواًل : صذم 

 : صذم احملهنني -1
رفاق النسخة إوتم  الباحثين،مة من قبل تم عرض المقياس في صورتو األولية المترج 

 ، والمغة اإلنجميزيةاألجنبية معو عمى خمسة من المختصين في مجال التربية وعمم النفس
وذلك لمحكم عمى مالئمة مفردات المقياس المترجم من حيث صحة  ،(:والبالغ عددىم )

ين عمى صحة الترجمة والصياغة السميمة، وقد جاءت نسب االتفاق بين السادة المحكم
تبار بعض التعديالت المغوية ع%( مع األخذ في اال211-%91ترجمة المفردات ما بين )

 .والنحوية
 صذم احملو-2

والمقياس الحالي  *( 3128أحمد عبدالممك أحمد )،سعاد كامل قرنيتم تطبيق مقياس 
بيرسون  ( طالبًا، وتم حساب معامل االرتباط61( عمى عينة من الطالب ) الباحثين)إعداد 

الجدول التالي  بعاد المقياس الحالي والدرجة الكمية لممحك الخارجي، ويوضحأبين درجات 
 ذلك.

  

                                                           
  المثابرة األكاديمية.، تحمل المسئولية، التوجو نحو اليدف، و كاديميةأربعة أبعاد ىي : الدافعية األ يتكون المقياس من  *
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  (33ظكٔل )

 يؼايالخ انذثاط تٛهٌٌٕ تٍٛ قنظاخ يقٛاي انصًٕق انُفٍٙ ٔانًؽك انفانظٙ

 

 تؼاقاأل

 يؼايالخ انذثاط تٛهٌٌٕ تٍٛ

 قنظاخ يقٛاٌٙ انٛقظح انؼقهٛح 

اخ انٍهثٛح ٔاالٌرعاتح انرأشٛهانثؼك االٔل )

 (االَفؼانٛح

3.232** 

 **3.222 انثؼك انصاَٙ )انرأيم ٔانركٛف(

 **3.223 انثؼك انصانس) االصهانٔانًصاتهج (

 **3.222 انكنظح انكهٛح نهصًٕق األكاقًٚٙ

 3.33 قال ػُك **   3.32 قال ػُك*

 ودالة ةرتباط جاءت موجبأن جميع قيم معامالت اال  يتضح من الجدول السابق
وبين درجات المحك  ،بعاده ودرجتو الكميةأحصائيا بين درجات مقياس الصمود األكاديمي بإ

حصائيا وىذا يدل عمى وجود إ( وجميعيا دال 1,976 -:1,88 بين ) تتراوح وقد الخارجي
 صدق لمقياس الصمود األكاديمي.

 : Items Convergent Validity : الصذم التكاسبي للنفشدات-3
اب معامل االرتباط بين كل مفرده والدرجة الكمية لمبعد الذى يمثميا، عمى عينة تم حس
( طالبًا وطالبة، وذلك بعد استبعاد درجة المفردة التى تحسب ليا معامل 61من الطالب )

االرتباط وتسمى باالرتباطات المصححة بين المفردة والدرجة الكمية لمبعد الذى يمثميا 
Corrected item-total correlations  نيا أد من االرتباطات المصححة والمقصو

رتباط من المجموع الكمى لمبعد استبعاد درجة المفردة موضووع اال  رتباطات المحسوبة بعداال 
واتبعت نفس اإلجراءات السابقة  (469-467 ،3117، بو عالمأ)رجاء محمود  الذى يمثميا

 .انيوالذكاء الوجد اليقظة العقمية يالمتبعة في مقياس
  



 م0100( 68) -0ج-يونيوعدد                                           ...                 موقع اليقظة العقليةتأثير 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 23 - 

  (33ظكٔل )

 .األكاقًٚٙانصًٕق  نًفهقاخ يقٛاييؼايالخ االنذثاط انًصؽػ 

 يؼايم االنذثاط انًصؽػ انًفهقاخ االتؼاق

انرأشٛهاخ انٍهثٛح انثؼك االٔل )

 (االَفؼانٛحٔاالٌرعاتح 

3 3.222 ** 

2 3.222** 

2 3.222** 

2 3.232 ** 

2 3.222 ** 

2 3.223** 

2 3.232 ** 

 ك انصاَٙ )انرأيم ٔانركٛف(انثؼ

3 3.222 ** 

2 3.222** 

2 3.222** 

2 3.222** 

2 3.222** 

2 3.222** 

2 3.222** 

2 3.222** 

2 3.232** 

 انثؼك انصانس

 ) االصهانٔانًصاتهج (

3 3.223** 

2 3.232** 

2 3.222** 

2 3.232** 

2 3.232** 

2 3.232** 

2 3.232** 

2 3.222** 

2 3.223** 

 3.33 قال ػُك **   3.32 قال ػُك*

 ةمصحح موجبال رتباطاال  أن جميع قيم معامالتيتضح من الجدول السابق 
حصائيا بين مفردات درجات الصمود األكاديمي بالدرجة الكمية لكل بعد وتراوحت إ ةودال
تقاربي  حصائيا وىذا يدل عمى وجود صدقإوجميعيا دال  ،(1.897 - 1.436) بين

 .لمقياس الصمود األكاديمي
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 :  مكياس الصنود األنادمييثاىيًا : ثبات 

 بات الفا نشوىباخأوال :ث

تم حساب ثبات المقياس باستخدام معامل ألفا كرونباخ عمى عينة بمغ عدد أفرادىا    
 ( . 1,932( طالبًا فقد بمغ معامل الثبات )61)

 ثاىيا :الجبات عً طشيل إعادة التطبيل

وتم إعادة تطبيق المقياس عمييم بعد  ،من عينة التقنيين ا( طالب44اختيار ) تم
تي تمك ويوضح الجدول اآل ،وتم حساب معامل االرتباط بين درجات التطبيقين ،أسبوعين
 النتائج.

  (32ظكٔل )

 يؼايالخ انذثاط تٛهٌٌٕ تٍٛ قنظاخ يقٛاي انصًٕق األكاقًٚٙ فٙ انرطثٛقٍٛ

 ط تٛهٌٌٕ تٍٛيؼايالخ انذثا تؼاقاأل

 قنظاخ يقٛاي انصًٕق األكاقًٚٙ فٙ انرطثٛقٍٛ 

انرأشٛهاخ انٍهثٛح ٔاالٌرعاتح ٔل )انثؼك األ

 (االَفؼانٛح

3.222** 

 **3.222 انثؼك انصاَٙ )انرأيم ٔانركٛف(

 **3.222 صهانٔانًصاتهج (انثؼك انصانس) اإل

 **3.222 انكنظح انكهٛح نهصًٕق األكاقًٚٙ

 3.33 قال ػُك **   3.32 قال ػُك*

حصائيا بين درجات مقياس إيتضح من الجدول السابق وجود ارتباط موجب ودال 
حصائيا إوجميعيا دال  ،(:1,98 -1,8:9تراوح بين ) الصمود األكاديمي في التطبيقين

وىذا يدل عمى وجود ثبات بين التطبيقين االول والثاني لمقياس الصمود  1,8وأكبر من 
 األكاديمي.

 :  البشح ومياقصتهاىتائر 

 عتذالية توصيع البياىات : االتشكل مً : أوال
 عتوزي اعتداليةباختبار  الباحثينقام  ،ومناقشتيا والتحقق منيا الفروض معالجةقبل  
 (1,232) والتفمطح( 1,278وقد بمغ ) ،وذلك عن طريق حساب معامل االلتواء ،البيانات

وأظيرت النتائج  ،SPSSحصائية ة البرامج اإلباستخدام حزم ،البحث الحاليلدرحات عينة 
لى استخدام االحصاء البارامتري في التحقق من إ الباحثانمما دفع  ؛اعتدالية توزيع البيانات

 فروض البحث .
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 ىتائر الفشوض ومياقصتها : ثاىيا: 

توجـد فــروق دالــة إحصـائيا بــين قـيم معــامالت االرتبــاط  يـنص عمــى "الفـرض األول: والــذي  -2
صمود األكاديمي وعوامل اليقظة العقمية قبل وبعـد عـزل عوامـل أثـر الـذكاء الوجـداني بين ال
 .*كمية التربية، لصالح قيم معامالت االرتباط قبل العزلطالب لدى 
األكـاديمي حساب معامـل ارتبـاط بيرسـون بـين الصـمود أوال ولمتحقق من ىذا الفرض تم  

 Partialمعامـــل االرتبـــاط الجزئـــي م قـــيحســـاب  ثـــم أعقـــب ذلـــك، وعوامـــل اليقظـــة العقميـــة
Correlation  بــين الصــمود األكــاديمي وعوامــل اليقظــة العقميــة عنــد عــزل أثــر عوامــل الــذكاء

ويوضــح  ،الت االرتبــاط قبــل وبعـد العــزلموأخيــرا حسـاب داللــة الفــروق بـين قــيم معـا ،الوجـداني
 .نتائج الفرض األول (23جدول )

 ( 32ظكٔل )

انكهٛح نهصًٕق األكاقًٚٙ ٔػٕايم انٛقظح  نهكنظحٔقالنرٓا  "تٛهٌٌٕ"انذثاط  خاليؼاي قٛىانفهٔق تٍٛ 

 شٛه ػٕايم انمكاء انٕظكاَٙأانؼقهٛح قثم ٔتؼك ػىل ذ

 

 انًرغٛهاخ

 ػٕايم انٛقظح انؼقهٛح
ظح

ؼ
ال

نً
ا

 

ف
ص

نٕ
ا

ف  
صه

نر
ا

ٙ
ػ

ٕ
ت

 

ػكو 

انؽكى 

ػهٗ 

انفثهاخ 

 انكاـهٛح

ػكو 

انرفاػم 

يغ 

انفثهاخ 

 انكاـهٛح

ان
ح 

ظ
كن

ان
ٛح

كه
 

انكنظح انكهٛح )نهصًٕق 

 األكاقًٚٙ(

 قثم انؼىل

3.232
**

 
3.222

**
 

3.222
*

*
 

3222
**

 3.232
**

 3.222
**

 

( 
ل
ىٔ

ًؼ
ان
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نؼ
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كا
نم

 ا
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ٕ
ػ ٙ
اَ
ظك

ٕ
ان

)
 

انووووووووووووٕػٙ 

 تانماخ

االنذثوووووووووواط 

تؼووووك ػووووىل 

انوووووووووووووٕػٙ 

 تانماخ

3.222
**

 
3.222

**
 

3.232
*

*
 

3.232
*

*
 

3.222
**

 3.222
**

 

فووووووووووووووهٔق 

االنذثاطووواخ 

قثوووم انؼوووىل 

 ٔتؼكِ
*

 

**
0.393 *0.281 

**
0.32 0.24 

**
0.315 

**
0.414 

فٓوووووووووووووووووووى 

االَفؼوووواالخ 

االنذثوووووووووواط 

تؼووووك ػووووىل 
3.222

**
 

3.232
**

 

3.222
*

*
 

3.222
*

*
 

3.232
**

 3.222
**

 

                                                           
 مما يدل على أهمية الذكاء الوجداني في العالقة بين اليقظة العقلية والصمود األكاديمي. *
امز الت االرتباط قبل وبعد العزل استخدم الباحثان المعادلة التى اقترحها ويليمللتعرف على داللة الفروق بين معا *

Williams,1959,  وأيده ستيجرSteiger,1980   ويرمز لها بالرمزt" الختبار داللة الفرق بين معامالت االرتباط "

 (263، 9102؛ ممدوح عبدالمنعم الكناني، 9112 ،غير المستقلة )جولي باالنت
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 انًرغٛهاخ

 ػٕايم انٛقظح انؼقهٛح

ظح
ؼ
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نً

ا
 

ف
ص
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ا
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ػكو 

انؽكى 

ػهٗ 

انفثهاخ 

 انكاـهٛح

ػكو 

انرفاػم 

يغ 

انفثهاخ 

 انكاـهٛح

ان
ح 

ظ
كن

ان
ٛح

كه
 

فٓووووووووووووووووووووى  ٔإقانذٓا

 االَفؼاالخ

فووووووووووووووهٔق 

االنذثاطووواخ 

قثوووم انؼوووىل 

 ٔتؼكِ

**
0.359 0.241 

**
0.334 0.221 

*
0.291 

**
0.364 

 انكافؼٛح

االنذثوووووووووواط 

ؼووووك ػووووىل ت

 انكافؼٛح

3.223
**

 
3.222

**
 

3.222
*

*
 

3.222
*

*
 

3.222
**

 3.222
**

 

فووووووووووووووهٔق 

االنذثاطووواخ 

قثوووم انؼوووىل 

 ٔتؼكِ

0.247 0.229 
*
0.274 0.197 0.251 

*
0.279 

 انرؼاطف

االنذثوووووووووواط 

تؼووووك ػووووىل 

 انرؼاطف

3.222
**

 
3.222

**
 

3.222
*

*
 

3.222
*

*
 

3.222
**

 3222
**

 

فووووووووووووووهٔق 

االنذثاطووواخ 

قثوووم انؼوووىل 

 ٔتؼكِ

**
0.351 

*
0.28 

*
0.299 0.212 0.222 

**
0.313 

انكنظوووووووووووح 

 انكهٛح

االنذثوووووووووواط 

تؼووووك ػووووىل 

انكنظووووووووووووح 

انكهٛوووووووووووووووح 

نهوووووووووووووومكاء 

 انٕظكاَٙ

3.222
**

 
3.232

**
 

3.222
*

*
 

3.222
*

*
 

3.223
**

 3.223
**

 

فووووووووووووووهٔق 

االنذثاطووواخ 

قثوووم انؼوووىل 

 ٔتؼكِ

**
0.461 

**
0.34 

**
0.396 

**
0.312 

*
0.277 

**
0.411 

*
   3.32 قال ػُك

** 
 3.33 ُكقال ػ

الت االرتباط بين )متغير الصمود األكاديمي( مجدول السابق أن قيم معااليتضح من 
تراوحت بين حصائيا و إجاءت موجبة ودالة وبين اليقظة العقمية )األبعاد والدرجة الكمية( 

وأكبر من  1,12د مستوى داللة إحصائيا عنوجميعيا موجبة ودالة  ،(1,973–1,864)
، وكوىين Guillfordوفقا لتفسير ""جيمفورد"  وميمةجود عالقة قوية مما يدل عمى و ؛ 1,8
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Cohen  ،3111؛ صالح أحمد مراد،:25، 3118لمعامالت االرتباط الدالة )جولى باالنت ،
لنتائج معامل االرتباط الجزئي وفروق  ي نتيجة منطقية، وفيما يمي توضيحوى. *(269

 لذكاء الوجداني:معامالت االرتباط قبل وبعد عزل أثر عوامل ا
 أوال: عيذ عضل أثش عامل الوعي بالزات 

 (تراوحت قيم معامالت االرتباط بين درجات )الصمود األكاديمي( 23) جدول منيتضح 

وذلك بعد عزل أثر عامل الوعي بالذات  ،والدرجة الكمية( وبين عوامل اليقظة العقمية )األبعاد،
وجميعيا موجبة ودالة إحصائيا عند  ،(1,649 -1,536)من متغير الذكاء الوجداني( بين )

 ،ويدل ذلك عمى وجود عالقة متوسطة لبعض األبعاد وكبيرة لمبعض اآلخر 1,12مستوى 
في العالقة االقترانية وأثره وىذا يدل عمى أىمية عامل الوعي بالذات  ،وذلك بعد عزل األثر

ا ودرجتيا الكمية(، حيث )بأبعادى )متغير الصمود األكاديمي( وبين اليقظة العقميةبين 
انخفضت قيم معامالت االرتباط عند العزل مقارنة قبل العزل، ولمتعرف عمى داللة الفروق بين 

وستجر  " التى اقترحيا ويميامزtمعادلة " "الباحثان"معامالت االرتباط قبل وبعد العزل استخدم 
(Williams,1959 & Steiger,1980)  رتباط قبل وبعد وقد كانت قيم فروق معامالت اال

وقد كانت الفروق دالة ولصالح قيم ، ( 1,525–1,392العزل موجبة وتراوحت بين )
التصرف  -الوصف –لجميع عوامل اليقظة العقمية )المالحظة  معامالت االرتباط قبل العزل

الدرجة الكمية(. عد عامل )عدم الحكم عمى  -عدم التفاعل مع الخبرات الداخمية -بوعي
)متغير وىذا يدل عمى تأثر العالقة بين  حصائيا،إفقد كان الفرق غير دال  ،اخمية(الخبرات الد

 تمك العوامل عند عزل أثر عامل الوعي بالذات. الصمود األكاديمي( وبين 
  ثاىيا: عيذ عضل أثش عامل فهه االىفعاالت وإداستها

لصمود تراوحت قيم معامالت االرتباط بين درجات متغير )ا( 23يتضح من جدول )
وبين عوامل اليقظة العقمية )األبعاد، والدرجة الكمية( وذلك بعد عزل أثر عامل فيم  (األكاديمي

وجميعيا موجبة  ،(1.632 –:1.56غير الذكاء الوجداني( بين )االنفعاالت وادارتيا )من مت
ويدل ذلك عمى وجود عالقة متوسطة لبعض األبعاد وكبيرة  1,12ودالة إحصائيا عند مستوى 

                                                           
 .ر أحجام معامالت االرتباط الدالةيقترح اإلرشادات التالية لتفسي Cohen ( إلى أن كوىين:25، 3118تشير)جولى باالنت،  *

r ( تدل عمى وجود عالقة صغيرة:1,3إلى  1,21من ) & r ( فتدل عمى وجود عالقة متوسطة:1,5إلى  1,41من ) 
 & r( فتدل عمى وجود عالقة كبيرة2إلى  1,6من ) وقوية. 
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دراتيا  ،لمبعض األخر وذلك بعد عزل األثر في وأثرىا وىذا يدل عمى أىمية فيم االنفعاالت وا 
)من متغير الصمود االنفعالية التأثيرات السمبية واالستجابة العالقة االقترانية بين عامل 

)بأبعادىا ودرجتيا الكمية(، حيث انخفضت قيم معامالت  األكاديمي( وبين اليقظة العقمية
باط عند العزل مقارنة قبل العزل، ولمتعرف عمى داللة الفروق بين معامالت االرتباط قبل االرت

 وستيجر ) " التى اقترحيا ويميامز tوبعد العزل استخدم الباحثان معادلة "
Williams,1959, & Steiger,1980 )  وقد كانت قيم فروق معامالت االرتباط قبل وبعد

وقد كانت الفروق دالة ولصالح قيم  ،(1.475 -1.3:2العزل موجبة وتراوحت بين )
عدم  -رجتو الكمية، عدا عاممي )الوصفدلجميع عوامل اليقظة و  معامالت االرتباط قبل العزل

)الصمود األكاديمي( وىذا يدل عمى تأثر العالقة بين متغير الحكم عمى الخبرات الداخمية(.
بعد عزل أثر عامل فيم االنفعاالت وادارتيا عوامل اليقظة العقمية ودرجتيا الكمية؛ وذلك وبين 

 )من متغير الذكاء الوجداني(. 
)عدم الحكم  حصائيا عند عاملإويالحظ أن الفروق بين معاممي االرتباط كانت غير دالو  

دارتيا -عمى الخبرات الداخمية ( عند عزل أثر عاممي )الوعي بالذات  ( كما  فيم االنفعاالت وا 
وبين  )متغير الصمود األكاديمي( وعي بالذات في العالقة االقترانية بينسيام عامل الإيالحظ 

والدرجة الكمية( أكثر من عزل عامل فيم االنفعاالت وادارتيا  عوامل اليقظة العقمية )األبعاد،
 من تمك العالقة.

  ثالجا: عيذ عضل أثش عامل الذافعية

رجات )متغير الصمود تراوحت قيم معامالت االرتباط بين د( 23) يتضح من جدول
 وذلك بعد عزل أثر عامل والدرجة الكمية(، قمية )األبعاد،عوامل اليقظة الع وبين( األكاديمي

وجميعيا موجبة ودالة (، 1,688 – 1,635الدافعية )من متغير الذكاء الوجداني( بين )
ة ويدل ذلك عمى وجود عالقة متوسطة لبعض األبعاد وكبير ،  1.12إحصائيا عند مستوى 

في العالقة  وأثرهوىذا يدل عمى أىمية عامل الدافعية  ،لمبعض األخر وذلك بعد عزل األثر
)بأبعادىا ودرجتيا  )من متغير الصمود األكاديمي( وبين اليقظة العقميةاالقترانية بين عامل 

الكمية(، حيث انخفضت قيم معامالت االرتباط عند العزل مقارنة قبل العزل، ولمتعرف عمى 
" التى  tالفروق بين معامالت االرتباط قبل وبعد العزل استخدم الباحثان معادلة " داللة

وقد كانت قيم فروق (  & Williams,1959,) Steiger,1980 وستيجر اقترحيا ويميامز
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فقط لعاممي  معامالت االرتباط قبل وبعد العزل موجبة ولصالح قيم معامالت االرتباط قبل العزل
وىذا يدل  ،حصائياإجة الكمية لميقظة العقمية (. وباقي العوامل غير دالة الدر  -)التصرف بوعي

الدرجة الكمية  -عاممي )التصرف بوعي)الصمود األكاديمي( وبين عمى تأثر العالقة بين متغير
وذلك بعد عزل أثر عامل الدافعية )من متغير الذكاء الوجداني(.  ،لميقظة العقمية ( فقط

 لدافعية في تمك العالقة أقل من العوامل السابقة.سيام عامل اإ ويالحظ أن
  سابعا: عيذ عضل أثش التعاطف

تراوحت قيم معامالت االرتباط بين درجات متغير )الصمود ( 23) جدوليتضح من 
 وذلك بعد عزل أثر عامل ،والدرجة الكمية( وبين عوامل اليقظة العقمية )األبعاد،( األكاديمي

وجميعيا موجبة ودالة  ،(1.697 – 1.578الوجداني( بين )التعاطف )من متغير الذكاء 
ويدل ذلك عمى وجود عالقة متوسطة لبعض األبعاد وكبيرة ،  1.12إحصائيا عند مستوى 

في العالقة وأثره وىذا يدل عمى أىمية عامل التعاطف  ،لمبعض األخر وذلك بعد عزل األثر
)بأبعادىا ودرجتيا الكمية(،  قظة العقمية)متغير الصمود األكاديمي( وبين الياالقترانية بين 

حيث انخفضت قيم معامالت االرتباط عند العزل مقارنة قبل العزل، ولمتعرف عمى داللة 
" التى اقترحيا  tالفروق بين معامالت االرتباط قبل وبعد العزل استخدم الباحثان معادلة "

وقد كانت قيم فروق معامالت (   Williams,1959) & Steiger,1980 وستيجر ويميامز
وقد كانت الفروق دالة  ،(1.462 -1.39االرتباط قبل وبعد العزل موجبة وتراوحت بين )

 -التصرف بوعي -الوصف –ولصالح قيم معامالت االرتباط قبل العزل لعوامل )المالحظة 
عدم  –مية الدرجة الكمية لميقظة العقمية( وغير دالة لعاممي )عدم الحكم عمى الخبرات الداخ

)متغير الصمود األكاديمي( التفاعل مع الخبرات الداخمية( وىذا يدل عمى تأثر العالقة بين 
 تمك العوامل عند عزل أثر عامل الدافعية. وبين 

ن عامل )عدم الحكم عمى الخبرات الداخمية( كانت الفروق بين معاممى االرتبـاط غيـر أويالحظ  
 من الذكاء الوجداني. ثر العوامل السابقةأدالة عند عزل 

  خامظا: عيذ عضل أثش الذسدة الهلية للزناء الودذاىي

تراوحت قيم معامالت االرتباط بين درجات متغير )الصمود ( 23) جدوليتضح من 
وذلك بعد عزل أثر )الدرجة  ،والدرجة الكمية( وبين عوامل اليقظة العقمية )األبعاد،( األكاديمي

وجميعيا موجبة ودالة إحصائيا عند  ،(1.642 – 1.468ن )الكمية لمذكاء الوجداني( بي
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ويدل ذلك عمى وجود عالقة متوسطة لبعض األبعاد وكبيرة لمبعض األخر وذلك  1.12مستوى 
في العالقة  وأثرىا وىذا يدل عمى أىمية الدرجة الكمية لمذكاء الوجداني ،بعد عزل األثر
)بأبعادىا ودرجتيا الكمية(،  اليقظة العقمية )متغير الصمود األكاديمي( وبيناالقترانية بين 

حيث انخفضت قيم معامالت االرتباط عند العزل مقارنة قبل العزل، ولمتعرف عمى داللة 
" التى اقترحيا  tالفروق بين معامالت االرتباط قبل وبعد العزل استخدم الباحثان معادلة "

كانت قيم فروق معامالت وقد  ( & Williams,1959) Steiger,1980 وستيجر ويميامز
( وقد كانت الفروق دالة 1.572 -1.388االرتباط قبل وبعد العزل موجبة وتراوحت بين )

 -الوصف –ولصالح قيم معامالت االرتباط قبل العزل بجميع عوامل اليقظة العقمية )المالحظة 
-اخمية عدم التفاعل مع الخبرات الد -عدم الحكم عمى الخبرات الداخمية  -التصرف بوعي

)متغير الصمود األكاديمي( وىذا يدل عمى تأثر العالقة بين  ،الدرجة الكمية لميقظة العقمية(
جميع عوامل اليقظة العقمية ودرجتيا الكمية عند عزل أثر الدرجة الكمية لمذكاء وبين 

لى االعتماد عمى الدرجة الكمية لمذكاء الوجداني والدرجة الكمية إ الوجداني. وىذا يدعو
 .صمود األكاديمي عند بناء النماذج البنائية المقترحة فيما بعدلم

قيم معامالت االرتباط  بين إحصائيا بوجود فروق دالة ومن ىنا تأتي نتيجة الفرض 
 قبل وبعد عزل عوامل الذكاء الوجدانيوذلك  ،بين عوامل الصمود األكاديمي واليقظة العقمية

الت من قيم معاأالت االرتباط قبل العزل أي مم معالصالح قي كمية التربية.طالب لدى  وبعده
في العالقة االقترانية ودوره ىمية الذكاء الوجداني أمما يدل عمى  ؛االرتباط انخفضت بعد العزل

  .بين عوامل الصمود األكاديمي واليقظة العقمية
   ،(( Rosini, et al. ,2017من  كل   نتائج دراسات مع متفقة النتيجةوجاءت ىذه 

( Charoensukmongkol, 2014 . ) دراسة )إيناس محمد صفوت معجزئيًا واختمفت، 
في عدم وجود عالقة ارتباطية دالة بين بعدي )االنتباه  (:312،رانيا محمد ،ىانم أحمد سالم

 ،تجاه المحظة الحاضرة والتفاعمية ( والدرجة الكمية لميقظة العقمية وبين بعد الضبط الوجداني
أبعاد الوعي و عالقة ارتباطية بين ُبعد التفاعمية  وجود جيا أيضا إلى عدمكما توصمت نتائ

  .العاطفي والضبط العاطفي والتعاطف والدرجة الكمية لمذكاء العاطفي
لى اليقظة العقمية عمى أنو قدرة إىذه النتيجة في ضوء أنو يمكن النظر  ويعزو الباحثان

ن اليقظة العقمية تحتاج إلى أو  ،حياتو اليومية قظًا فيعقمية تعكس قدرة الفرد عمى أن يكون ي
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 -فٓى االَفؼاالخ ٔإقانذٓا -انٕػٙ تانماخ) مثل قدر من الذكاء الوجداني في تحقيق أىدافيا
 إلى والذكاء الوجداني يؤدياليقظة العقمية كل من  فمن خالل التفاعل بين (انرؼاطف انكافؼٛح

القدرة عمى معرفة نقاط القوة و األفكار السمبية  تحسين الحالة الذىنية الفكرية واالبتعاد عن
ىذا التفاعل يساعد الطالب ن أ، كما األىداف المنشودةوالضعف وتعزيز تمك القوى لتحقيق 

عمى االنتباه والوعي باألعمال والميام المختمفة وال ُيشرد ذىنيم بسيولة؛ فُيجيدوا التركيز 
حكام عمى أأي  نضر، وأيضًا ال يصدروعمى الخبرات الحالية وما يحدث في الوقت الحا

مشاعرىم الداخمية عمى أدائيم في المواقف المختمفة  تؤثروال  ،مشاعرىم الداخمية أو أفكارىم
وال ينتقدوا أنفسيم بسيولة أو يموموا أنفسيم عمى األداء غير المناسب أو صدور انفعاالت 

ن الغرض من اليقظة ألى إ Albrecht et al. (2012) ألبرتش وآخرون عنيم، فكما أشار
واقع بشكل أكثر وضوحًا وتمكين الطالب من فيم نفسو، الالعقمية مساعدة الفرد عمى إدراك 

يساعد الفرد عمى وعيو بذاتو والذي  ،المتعددة اتنواع الذكاءأالذكاء العاطفي ىو أحد  كما أن
لوعي بمشاعره تعاطف مع اآلخرين )الجانب الوجداني( واوال وفيم انفعاالتو وغدارتيا
العالقة فوكذلك قدرتو عمى التحكم في انفعاالتو،  ،خرين وانفعاالتيموانفعاالتو ومشاعر اآل

ن الفرد اليقظ عقميًا يكون في نفس المحظة أالضروري  االرتباطية المتوسطة توضح أنو من
 نأ (Rosini , et al. ,2017,3) حيث يرى أداة مشاعره والتحكم فييا وتوجيييا.قادرًا 

الفرد  انتباهبوعي وتركيز ف نو يتضمن التصر أو  ،قظة العقمية مرتبط بالمحظة الراىنو )اآلن(يال
ن ال يكون ىناك أى أالمقصود في المحظة الحاضرة عمى األنشطة التي ُيمارسيا شارطًة 

 -ولكن لديو وعي بمشاعره وانفعاالتو وتوجيييا الوجيو السميمة -تفاعل مع الخبرات الداخمية
ي قد تسمح إلبراز بعض األفكار دون أي تقييم لالستجابة، كما أن ذلك الفرد اليقظ عقميًا الت

يتخذ منظور غير  عميو أنالفرد  كما أن ،يتطمب منو عدم إصدار الحكم عمى الخبرات الداخمية
 تحيزي تجاه أفكاره ومشاعره .
ع خبراتيم فين ذوي اليقظة العقمية ُيقيمون عالقات جديدة م ،وفي ضوء ما سبق

من خالل تنظيم االنتباه والوعي بالخبرات الحاضرة والوعي بالمشاعر واألفكار  ،الداخمية
دون تبنييا أو  ،من خالل تقبل غير تقييمي ليذه المشاعر واألفكار)الذكاء الوجداني( 

 جدانو  استثماريركز عمى  الوجدانيالذكاء ف (Chu, 2010 االندماج الزائد عن الحد معيا
في التفاعل  الوجداني، وتتجمى أىمية الذكاء األفرادمن أجل جودة حياة دون إىماليا  ،الفرد
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خرين قدرة إنسانية ن القدرة عمى فيم اآلإمع اآلخرين ومدى النجاح االجتماعي لمفرد ؛ حيث 
ي محمد الشموي عم،(3123) مروة شييد خرينقضي معظم حياتو بين اآليألن الفرد  ؛ميمة

(3129). 
نتائج الفرض األول يدل ذلك عمى أىمية داسة الصمود األكاديمي )كمتغير  وفي ضوء

في نسيج  تابع( والذكاء الوجداني )كمتغير وسيط( واليقظة العقمية )كمتغير مستقل( معاً 
سيتضح  المتعرف عمى طبيعة العالقة السببية بينيما كم ؛متكامل من خالل النمذجة البنائية

 قة.ذلك من نتائج الفروض الالح
ــاني ــرض الث ــائج الف ــين الصــمود  :نت ــاط ب ــيم معــامالت االرتب ــين ق ــة إحصــائيا ب ــروق دال توجــد ف

كميـة طـالب لـدى األكاديمي وعوامل الذكاء الوجداني قبل وبعد عزل عوامـل أثـر اليقظـة العقميـة 
 .التربية. لصالح قيم معامالت االرتباط قبل العزل

رتبـاط بيرسـون بـين الصـمود األكـاديمي حساب معامل ا أول ولمتحقق من ىذا الفرض تم 
 Partialحســــاب معامــــل االرتبــــاط الجزئــــي ثــــم أعقــــب ذلــــك  ،وعوامــــل الــــذكاء الوجــــداني

Correlation وأخيــرا حســاب داللــة الفــروق بــين قــيم معــامالت االرتبــاط قبــل وبعــد العــزل، 
 ( نتائج الفرض األول.24ويوضح جدول )
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 ( 32ظكٔل )

انمكاء انكهٛح نهصًٕق األكاقًٚٙ ٔػٕايم  ٔقالنرٓا نهكنظح ط تٛهٌٌٕانذثا خيؼايال انفهٔق تٍٛ قٛى

 انٛقظح انؼقهٛحشٛه ػٕايم أقثم ٔتؼك ػىل ذ انٕظكاَٙ

 

 انًرغٛهاخ
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 0.582
**

 

فووووووووووووووهٔق 

االنذثاطوواخ 

قثووم انؼووىل 

 ٔتؼكِ

*
0.285 

*
0.273 0.104 0.191 0.217 

                                                           
ان المعادلة التى اقترحها ويليامز الت االرتباط قبل وبعد العزل استخدم الباحثمللتعرف على داللة الفروق بين معا *

Williams,1959,  وأيده ستيجرSteiger,1980   ويرمز لها بالرمزt" الختبار داللة الفرق بين معامالت االرتباط "

 (263، 9102؛ ممدوح عبدالمنعم الكناني، 9112 ،غير المستقلة )جولي باالنت
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 ٙ
ػ

ٕ
وووو

وووو
وووو

نووو
ا

خ
ما

ان
ت

ى  
ٓ
ف

خ 
ال
ؼا

َف
ال
ا

ٓا
نذ

قا
ٔإ

 

ٛح
فؼ

كا
ان

 

ف
ط

ؼا
نر

ا
ح  

ظ
كن

ان

ٛح
كه

ان
 

ػكو انؽكى 

ػهٗ 

انفثهاخ 

 انكاـهٛح

االنذثووووووووواط 

تؼووووك ػووووىل 

ػووكو انؽكووى 

ػهوووووووووووووووووٗ 

انفثووووووووهاخ 

 انكاـهٛح

0.478
*

*
 

0.382
**

 
**

0.498 0.599
**

 0.445
**

 

فووووووووووووووهٔق 

االنذثاطوواخ 

قثووم انؼووىل 

 ٔتؼكِ

**
0.23

6 
**

0.316 0.213 0.124 
**
0.354 

ػكو 

انرفاػم 

يغ 

انفثهاخ 

 انكاـهٛح

االنذثووووووووواط 

 تؼووووك ػووووىل

ػووووووووووووووووووكو 

 يغ انرفاػم

انفثووووووووهاخ 

 انكاـهٛح

0.409
*

*
 

0.397
**

 0.503
**

 0.451
**

 0.432
**

 

فووووووووووووووهٔق 

االنذثاطوواخ 

قثووم انؼووىل 

 ٔتؼكِ

*0.30

5 
*0.301 0.208 *0.272 **0.376 

انكنظوووووووووح 

 انكهٛح

االنذثووووووووواط 

تؼووووك ػووووىل 

انكنظوووووووووووح 

انكهٛووووووووووووووح 

 نهٛقظح

0.387
*

*
 

0.421
**

 0.467
**

 0.458
**

 0.435
**

 

فووووووووووووووهٔق 

االنذثاطوواخ 

قثووم انؼووىل 

 ٔتؼكِ

**0.3

27 
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   3.32 قال ػُك

** 
 3.33 قال ػُك

الت االرتبـاط بـين )متغيـر الصـمود األكــاديمي( مجـدول السـابق أن قـيم معــااليتضـح مـن 
تراوحــت بــين و  ،حصــائياإجــاءت موجبــة ودالــة )األبعــاد والدرجــة الكميــة(  الــذكاء الوجــدانيوبــين 

وأكبـر مـن ،  1,12إحصـائيا عنـد مسـتوى داللـة وجميعيا موجبة ودالة ( ::1,8 – 1,7:9)
، وكـوىين Guillfordوفقـا لتفسـير ""جيمفـورد"  وميمـةمما يـدل عمـى وجـود عالقـة قويـة  1,8

Cohen  ،3111؛ صـالح أحمـد مـراد،:25، 3118لمعامالت االرتباط الدالة )جولى باالنـت ،



 م0100( 68) -0ج-يونيوعدد                                           ...                 موقع اليقظة العقليةتأثير 

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 22 - 

م معــامالت ارتبــاط متغيــر الصــمود األكــاديمي وىــي نتيجــة منطقيــة، ويالحــظ أن قــي. *(269
كانــت أكبــر مــن نتــائج قــيم معــامالت  -كمــا جــاءت فــي نتــائج الفــرض األول-باليقظــة العقميــة 

لنتـائج معامـل االرتبـاط الجزئـي  وفيمـا يمـي توضـيح ائج ىـذا الفـرض،االرتباط كما جاءت فـي نتـ
 لعقمية:وفروق معامالت االرتباط قبل وبعد عزل أثر عوامل اليقظة ا

 أوال: عيذ عضل أثش عامل املالسظة

 (تراوحت قيم معامالت االرتباط بين درجات )الصـمود األكـاديمي( 24) يتضح من جدول

وذلـك بعـد عـزل أثـر عامـل المالحظـة  ،والدرجـة الكميـة( وبين عوامل الـذكاء الوجـداني )األبعـاد،
جبـة ودالــة إحصـائيا عنــد وجميعيـا مو  ،(1,5:7 -1,4:9)مـن متغيـر اليقظــة العقميـة( بــين )

 ،ويــدل ذلــك عمــى وجــود عالقــة متوســطة لــبعض األبعــاد وكبيــرة لمــبعض اآلخــر 1,12مســتوى 
فـي العالقـة االقترانيـة بـين وأثـره وىـذا يـدل عمـى أىميـة عامـل المالحظـة  ،وذلك بعد عزل األثـر

انخفضـت قـيم  الذكاء الوجداني )بأبعاده ودرجتو الكمية(، حيث)متغير الصمود األكاديمي( وبين 
معــامالت االرتبــاط عنــد العــزل مقارنــة قبــل العــزل، ولمتعــرف عمــى داللــة الفــروق بــين معــامالت 

ـــة " ـــان معادل ـــد العـــزل اســـتخدم الباحث ـــل وبع ـــاط قب ـــامز وســـتيجر ) " التـــى اقترحيـــا tاالرتب ويمي
Williams,1959,  &(Steiger,1980  وقد كانت قيم الفروق بـين معـامالت االرتبـاط قبـل

ـــة وبعـــد  ـــة ودال ـــط لعـــامميإالعـــزل موجب ـــذات  حصـــائيا فق ـــوعي بال ـــذكاء –)ال ـــة لم الدرجـــة الكمي
في حين كانت قيم الفروق غير دالـة ، (1.499 -1.427) وقد بمغت عمى التوالي ،الوجداني(

التعــاطف (،  –الدافعيــة  –حصــائيا لبــاقي عوامــل الــذكاء الوجــداني ) فيــم االنفعــاالت وادارتيــا إ
–عــاممي )الــوعي بالــذات )متغيــر الصــمود األكــاديمي( وبــين العالقــة بــين  وىــذا يــدل عمــى تــأثر

 الدرجة الكمية لمذكاء الوجداني( عند عزل أثر عامل المالحظة من متغير )اليقظة العقمية(.
 ثاىيا: عيذ عضل أثش عامل الوصف

 (تراوحت قيم معامالت االرتباط بين درجات )الصـمود األكـاديمي( 24) يتضح من جدول

وذلــك بعــد عــزل أثــر عامــل الوصــف  ،والدرجــة الكميــة( ن عوامــل الــذكاء الوجــداني )األبعــاد،وبــي
وجميعيـا موجبـة ودالــة إحصـائيا عنــد  ،(1,633 -1,519)مـن متغيـر اليقظــة العقميـة( بــين )

                                                           
 .يقترح اإلرشادات التالية لتفسير أحجام معامالت االرتباط الدالة Cohen ( إلى أن كوىين:25، 3118تشير)جولى باالنت،  *

r ( تدل عمى وجود عالقة صغيرة:1,3إلى  1,21من ) & r ( فتدل عمى وجود عالقة متوسطة:1,5إلى  1,41من ) 
 & r( فتدل عمى وجود عالقة كبيرة2إلى  1,6من ) وقوية. 
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 ،ويــدل ذلــك عمــى وجــود عالقــة متوســطة لــبعض األبعــاد وكبيــرة لمــبعض اآلخــر 1,12مســتوى 
فــي العالقــة االقترانيــة بــين وأثــره يــدل عمــى أىميــة عامــل الوصــف  وىــذا ،وذلــك بعــد عــزل األثــر

الذكاء الوجداني )بأبعاده ودرجتو الكمية(، حيث انخفضـت قـيم )متغير الصمود األكاديمي( وبين 
معــامالت االرتبــاط عنــد العــزل مقارنــة قبــل العــزل، ولمتعــرف عمــى داللــة الفــروق بــين معــامالت 

ـــد العـــزل اســـتخدم ـــل وبع ـــاط قب ـــة " االرتب ـــان معادل ـــامزtالباحث  وســـتيجر ) " التـــى اقترحيـــا ويمي
Williams,1959, & (Steiger,1980  وقد كانت قيم الفروق بـين معـامالت االرتبـاط قبـل

الدرجـة الكميـة لمـذكاء –دارتيـا ا  )فيم االنفعاالت و  حصائيا فقط لعامميإوبعد العزل موجبة ودالة 
فـي حـين كانـت قـيم الفـروق غيـر دالـة  ،(1.459 -:1.3) الوجداني( وقد بمغت عمـى التـوالي

وىـذا يـدل عمـى  ،التعـاطف ( –الدافعيـة  –حصائيا لباقي عوامـل الـذكاء الوجـداني ) المالحظـة إ
الدرجـة –عـاممي )فيـم االنفعـاالت وادارتيـا )متغيـر الصـمود األكـاديمي( وبـين تأثر العالقـة بـين 

ن متغيـر )اليقظـة العقميـة(. وتتفـق تمـك الكمية لمذكاء الوجداني( عند عزل أثر عامل الوصف مـ
 النتيجة مع نتائج عزل أثر عامل المالحظة وخاصة في نتائج الدرجة الكمية لمذكاء الوجداني.

 عامل التصشف بوعيثالجا: عيذ عضل أثش 

 (تراوحت قيم معامالت االرتباط بين درجات )الصـمود األكـاديمي( 24) يتضح من جدول

وذلــك بعــد عــزل أثــر عامــل التصــرف  ،والدرجــة الكميــة( ني )األبعــاد،عوامــل الــذكاء الوجــداوبــين 
وجميعيـا موجبـة ودالـة إحصـائيا (، 1,718 -1,552بوعي )من متغير اليقظة العقمية( بـين )

ويــدل ذلــك عمــى وجــود عالقــة متوســطة لــبعض األبعــاد وكبيــرة لمــبعض ،  1,12عنــد مســتوى 
فــي العالقــة  هوأثــر ة عامــل التصــرف بــوعي وىــذا يــدل عمـى أىميــ ،وذلــك بعــد عــزل األثــر ،اآلخـر

الذكاء الوجداني )بأبعاده ودرجتو الكميـة(، حيـث )متغير الصمود األكاديمي( وبين االقترانية بين 
انخفضت قيم معامالت االرتباط عند العزل مقارنة قبل العزل، ولمتعرف عمى داللة الفـروق بـين 

" التــــى اقترحيـــا ويميــــامز tان معادلـــة "معـــامالت االرتبـــاط قبــــل وبعـــد العـــزل اســــتخدم الباحثـــ
Williams,1959,  وSteiger,1980  وقــد كانــت قــيم الفــروق بــين معــامالت االرتبــاط قبــل

فيـم االنفعـاالت وادارتيـا( وقـد –حصائيا فقط لعاممي )الوعي بالـذات إموجبة ودالة وبعده العزل 
حصـائيا لبـاقي إدالـة  في حين كانت قيم الفروق غيـر ،(1.384 -1.396) بمغت عمى التوالي

وىـذا يـدل عمـى  الدرج الكمية لمذكاء الوجداني(، –التعاطف  –عوامل الذكاء الوجداني )الدافعية 
ـــين  ـــة ب ـــأثر العالق ـــاديمي( ت ـــر الصـــمود األك ـــذات و )متغي ـــوعي بال فيـــم االنفعـــاالت –عـــاممي )ال
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عنـد عـزل أثـر عامـل  وادارتيا(، ويالحظ عدم تأثر تمك العالقة بالدرجـة الكميـة لمـذكاء الوجـداني
 التصرف بوعي من متغير )اليقظة العقمية(.

 سابعا: عيذ عضل أثش عامل عذو احلهه على اخلربات الذاخلية

 (تراوحت قيم معامالت االرتباط بين درجات )الصـمود األكـاديمي( 24) يتضح من جدول

ر عامـل عـدم الحكـم وذلـك بعـد عـزل أثـ ،والدرجة الكميـة( وبين عوامل الذكاء الوجداني )األبعاد،
وجميعيـا موجبـة  ،(::1,6 -1,493عمى الخبرات الداخمية )من متغير اليقظة العقمية( بين )

ويــدل ذلــك عمــى وجــود عالقــة متوســطة لــبعض األبعــاد ،  1,12ودالــة إحصــائيا عنــد مســتوى 
وىــذا يــدل عمــى أىميــة عامــل عــدم الحكــم عمــى  ،وذلــك بعــد عــزل األثــر ،وكبيــرة لمــبعض اآلخــر

ــر  ــة الخب ــره ات الداخمي ــين وأث ــة ب ــة االقتراني ــي العالق ــين ف ــر الصــمود األكــاديمي( وب ــذكاء )متغي ال
الوجداني )بأبعاده ودرجتو الكمية(، حيث انخفضت قيم معامالت االرتباط عند العزل مقارنة قبـل 
العزل، ولمتعرف عمى داللـة الفـروق بـين معـامالت االرتبـاط قبـل وبعـد العـزل اسـتخدم الباحثـان 

ــة "معاد ــامزtل ــى اقترحيــا ويمي ــد  Williams,1959), & (Steiger,1980 وســتيجر " الت وق
ــل العــزل  ــاط قب ــامالت االرتب ــين مع ــروق ب ــيم الف ــت ق ــده كان ــة وبع ــة ودال  حصــائيا لعوامــلإموجب

الدرجــة الكميــة لمــذكاء الوجــداني( وقــد بمغــت عمــى -فيــم االنفعــاالت وادارتيــا  –)الــوعي بالــذات 
حصـائيا لبـاقي إفي حين كانت قيم الفروق غيـر دالـة ، (1.465 -1.427 -1.347) التوالي

)متغيـــر وىـــذا يــدل عمـــى تـــأثر العالقــة بـــين  ،التعـــاطف( –عوامــل الـــذكاء الوجـــداني )الدافعيــة 
الدرجــة الكميــة -فيــم االنفعــاالت وادارتيــا  –عوامــل )الــوعي بالــذات الصــمود األكــاديمي( وبــين 

عـدم الحكـم عمـى الخبـرات الداخميـة مـن متغيـر )اليقظـة  عند عزل أثر عامـل ،لمذكاء الوجداني(
الوصـف( مـن متغيـرات اليقظـة  -العقمية(. وتتفق تمك النتجة مع نتائج عزل عوامـل )المالحظـة

 العقمية.
 خامظا: عيذ عضل أثش عامل عذو التفاعل مع اخلربات الذاخلية

 (مود األكـاديميتراوحت قيم معامالت االرتباط بين درجات )الصـ( 24) يتضح من جدول

وذلك بعد عزل أثر عامل عـدم التفاعـل  ،والدرجة الكمية( وبين عوامل الذكاء الوجداني )األبعاد،
وجميعيـا موجبـة  ،(1,614 -1,4:8مع الخبرات الداخمية )من متغيـر اليقظـة العقميـة( بـين )

د ويــدل ذلــك عمــى وجــود عالقــة متوســطة لــبعض األبعــا،  1,12ودالــة إحصــائيا عنــد مســتوى 
وىــذا يــدل عمــى أىميــة عامــل عــدم التفاعــل مــع  ،وذلــك بعــد عــزل األثــر ،وكبيــرة لمــبعض اآلخــر
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ــة  ــرات الداخمي ــره الخب ــين وأث ــة ب ــة االقتراني ــي العالق ــين ف ــر الصــمود األكــاديمي( وب ــذكاء )متغي ال
الوجداني )بأبعاده ودرجتو الكمية(، حيث انخفضت قيم معامالت االرتباط عند العزل مقارنة قبـل 

عزل، ولمتعرف عمى داللـة الفـروق بـين معـامالت االرتبـاط قبـل وبعـد العـزل اسـتخدم الباحثـان ال
وقــد  Williams,1959 & (Steiger,1980 )ويميــامز وســتيجر" التــى اقترحيــا tمعادلــة "

حصـائيا لجميـع العوامـل إكانت قيم الفروق بين معامالت االرتباط قبل وبعد العزل موجبة ودالـة 
وىــذا يــدل  حصـائيا،إلمـذكاء الوجــداني عــدا عامـل )الدافعيــة( فقـد كــان غيــر دال  والدرجـة الكميــة

لجميـع العوامـل والدرجـة الكميـة لمـذكاء )متغير الصـمود األكـاديمي( وبـين عمى تأثر العالقة بين 
عنـد عـزل أثـر عامـل عـدم التفاعـل مـع الخبـرات الداخميـة مـن ، الوجداني عـدا عامـل )الدافعيـة(

 عقمية(.متغير )اليقظة ال
 طادطا: عيذ عضل الذسدة الهلية لليكظة العكلية

 (تراوحت قيم معامالت االرتباط بين درجات )الصـمود األكـاديمي( 24) يتضح من جدول

الدرجــة وذلــك بعــد عــزل أثــر عامــل  ،والدرجــة الكميــة( وبــين عوامــل الــذكاء الوجــداني )األبعــاد،
عيا موجبة ودالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى وجمي ،(1,578 -1.498بين ) الكمية لميقظة العقمية

وذلـك بعـد  ،ويدل ذلك عمـى وجـود عالقـة متوسـطة لـبعض األبعـاد وكبيـرة لمـبعض اآلخـر 1,12
فـي العالقـة االقترانيـة بـين  وأثـرهوىذا يدل عمى أىمية الدرجة الكمية لميقظة العقمية  ،عزل األثر

ه ودرجتو الكمية(، حيث انخفضـت قـيم الذكاء الوجداني )بأبعاد)متغير الصمود األكاديمي( وبين 
معــامالت االرتبــاط عنــد العــزل مقارنــة قبــل العــزل، ولمتعــرف عمــى داللــة الفــروق بــين معــامالت 

" التــــــى اقترحيــــــا ويميــــــامز tاالرتبــــــاط قبــــــل وبعــــــد العــــــزل اســــــتخدم الباحثــــــان معادلــــــة "
Williams,1959,  وSteiger,1980 ط قبــل وقــد كانــت قــيم الفــروق بــين معــامالت االرتبــا

عـدا عامـل  ،حصائيا لجميع العوامـل والدرجـة الكميـة لمـذكاء الوجـدانيإوبعد العزل موجبة ودالة 
)متغيــر الصــمود وىــذا يــدل عمــى تــأثر العالقــة بــين  حصــائيا،إ)الدافعيــة( فقــد كــان غيــر دال 

عـزل لجميع العوامل والدرجة الكمية لمذكاء الوجداني عدا عامل )الدافعية(عنـد األكاديمي( وبين 
أثــر الردجــة الكميــة لمــذكاء الوجــداني، وتفــق تمــك النتيجــة جزئيــا مــع نتــائج عــزل أثــر العوامــل 

 السابقة.
أن نتـائج عـزل أثـر متغيـر اليقظـة العقميـة مـن  -الثـاني-ويتضح من نتـائج ىـذا الفـرض

تغيـر تأثيرا عند عـزل م )أقل(العالقة االقترانية بين متغيري الصمود األكاديمي والذكاء الوجداني 
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واليقظــة العقميــة كمــا  الــذكاء الوجــداني مــن العالقــة االقترانيــة بــين متغيــري الصــمود األكــاديمي
جــاءت فــي نتــائج الفــرض األول. وىــذا ينبــئ مقــدما أن النمــوذج البنــائي الــذي يمثــل الــذكاء 
الوجداني )كمتغير وسيط( قد يكون ىو األفضل من النموذج البنائي الـذي يمثـل اليقظـة العقميـة 

 كمتغير وسيط ( وىذا ما سوف يتضح من النتائج الفروض الالحقة الخاصة بالنمذجة البنائية)
 Pidgeon & Keye) دراســات مــع المتفقــة جزئيــاىــذه النتيجــة  ويعــزو الباحثــان

، ( Sunbul,2016) ســــــانبول ( ودراســــــة Bajaj&Pande,2016و دراســــــة )  (2014,
يــة موجبــة ودالــة إحصــائيًا بــين اليقظــة العقميــة وجــود عالقــة ارتباط إلــى نتائجيــاوالتـي توصــمت 

وأن الذكاء الوجداني كدور وسيط في العالقة االقترانية بين اليقظـة العقميـة والصـمود والصمود، 
قـدرة الفـرد عمـى تقـدير لـى دور الـذكاء الوجـداني فـي إىـذه النتيجـة  انالباحثـ ويرجـع ،كان جمياً 
وكـــذلك الميـــارات االجتماعيـــة  ،خـــرينعـــاطف مـــع اآلوارداة ذاتـــو بـــوعي والتتنظيميـــا انفعاالتــو 
والتــــي أصــــبحت تبــــدو جميــــة مــــع أدروات التكنولوجيــــا الحديثــــة ومواقــــع التواصــــل  ،المختمفــــة

االجتمــاعي، ممــا ســاعد الفــرد عمــى زيــادة قدرتــو عمــى مواجيــة التحــديات والضــغوط واألحــداث 
يـرى و  .العـالم كمـو فـي أسـرىا التي وقـع العصيبة التي تواجييم من تغييرات ناجمة عن الجائحو

دورًا متميــزًا ورائــدًا فــي مواجيــة التحــديات التــي واجيــت  أدىقــد  أن الــذكاء الوجــداني الباحثــان
وال سـيما طالبنـا فـي الجامعـة مـن تحـديات أكاديميـة ناجمـة عـن  ،جميع االفـراد عمـى حـد سـواء

اظ عمـى مـن الجيـد لمحفـلـى بـذل الطـالب الكثيـر إوالتـي مـن شـأنيا أدت  ،تمك الظروف الطارئـة
كان لو دور إيجابي فـي تعزيـز  أن الذكاء الوجداني يرى الباحثانو  .مستواه األكاديمي وتحسينو

ـــذ الطـــالبفنجـــد أن  ،يميالصـــمود األكـــاد ـــابرةكمرتفعـــي ال ـــى المث ـــدرة عم ـــدييم ق  اء العـــاطفي ل
مجيـود ووقـت  بالصبر لمقيام بالعمال التي تتطمـب والتحمي األكاديمية والعمل في ظروف صعبة

من شأنيا زادت من روح التحدي والتفاؤل عندما يقعون تحـت  طويل، فميارات الذكاء الوجداني
دارة  تأثير تقديرات أساتذتيم ومالحظاتيم عمـى أداؤىـم األكـاديمي فيكـون لـدييم وعـي بـذواتيم وا 

الصــعبة  حتــى يســتطيعوا التــوازن بســيولة بعــد مــروىم بــالمواقف التعميميــة ؛ســريعة النفعــاالتيم
 التي قد تؤثر عمى تقديرىم لذواتيم وثقتيم بأنفسيم .

ومعــامالت التــأثير  مؤشــرات حســن المطابقــةوالــذي يــنص عمــى "تختمــف  :ىتااائر الفااشض الجالااح
فـي النمـاذج  )مسـتقل/ وسـيط( البحـث الحـاليالمباشرة وغير المباشرة بـاختالف موقـع متغيـرات 

 البنائية المقترحة:
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 ظـــة العقميـــة )متغيـــر مســـتقل(، الـــذكاء الوجـــداني )متغيـــر وســـيط(، : اليقالنمـــوذج األول
 الصمود األكاديمي )متغير تابع(.

 ــاني ــر وســيط(، النمــوذج الث : الــذكاء الوجــداني )متغيــر مســتقل(، اليقظــة العقميــة )متغي
 الصمود األكاديمي )متغير تابع(.

 ويتفرع من ىذا الفرض الفروض التالية:
موقـع ومعامالت التأثير المباشرة وغير المباشرة باختالف  مؤشرات حسن المطابقةتختمف  .2

إنـــاث( والتخصـــص -لمنـــوع )ذكـــور وبـــاختالف ،متغيـــرات البحـــث الحـــالي )مستقل/وســـيط(
 والعينة الكمية في النموذجين البنائيين المقترحين.  ،أدبي( -)عممي

عمى  وجداني(الذكاء ال – العقمية لكل من )اليقظة حصائياً إيوجد تأثير مباشر موجب دال  .3
النماذج البنائية  باختالف، وتختمف قيمة التأثير لكل من المتغيرين كاديميالصمود األ 

 المقترحة )ذكور/ إناث(، )عممي/ أدبي( والعينة الكمية.
(، وتختمف لميقظة العقمية عمى الذكاء الوجداني) حصائياً إيوجد تأثير مباشر موجب دال  .4

البنائية المقترحة )ذكور/ إناث(، )عممي/ أدبي(  النماذجباختالف قيمة ىذا التأثير 
 والعينة الكمية.

وتختمف  .اليقظة العقميةعمى  لمذكاء الوجداني حصائياً إيوجد تأثير مباشر موجب دال  .5
النماذج البنائية المقترحة )ذكور/ إناث(، )عممي/ أدبي(  باختالفقيمة ىذا التأثير 

 والعينة الكمية.
كاديمي لميقظة العقمية عمى الصمود األ  حصائياً إموجب دال  (غير مباشر)يوجد تأثير  .6

النماذج البنائية المقترحة باختالف ، وتختمف قيمة ىذا التأثير من خالل الذكاء الوجداني
 )ذكور/ إناث(، )عممي/ أدبي( والعينة الكمية.

مي كاديعمى الصمود األ  لمذكاء الوجداني حصائياً إموجب دال  (غير مباشر)يوجد تأثير  .7
ختالف النماذج البنائية المقترحة اوتختمف قيمة ىذا التأثير ب ،اليقظة العقميةمن خالل 

 )ذكور/ إناث(، )عممي/ أدبي( والعينة الكمية.
 Path Analysisسـموب تحميـل المسـار أتـم اسـتخدام  معـا ضو الفـر  هولتحقق من ىـذ

 ."Amos "Version 26باستخدام برنامج 
 وكانت النتائج كما يمي:
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 التشكل مً الينورز البيائي األول :وال: أ

ي الذكاء فيتمثل  ي اليقظة العقمية، والمتغير الوسيطفن المتغير المستقل يتمثل أعند افتراض 
 الوجداني والمتغير التابع يتمثل في الصمود االكاديمي

 تيةفي ضوء ذلك التحقق من الفروض اآل ويمكن
 كاديمي.قظة العقمية عمى الصمود األ لمي حصائياً إيوجد تأثير مباشر موجب دال  -2
 كاديمي.لمذكاء الوجداني عمى الصمود األ  حصائياً إيوجد تأثير مباشر موجب دال  -3
 لميقظة العقمية عمى الذكاء الوجداني. حصائياً إيوجد تأثير مباشر موجب دال  -4
لميقظة العقمية عمى الصمود االكاديمي  حصائياً إيوجد تأثير غير مباشر موجب دال  -5

 خالل الذكاء الوجداني.من 
اختبار النمـوذج البنـائي لمعالقـات  و رفض الفروض السابقة من خاللأقبول  اختباروتم 
ــ ــر المباشــرةأالســببية لمت ــى الفــروض الســابقة ثيرات المباشــرة وغي ــوى عم  ،االفتراضــي التــى يحت
 Amos "Versionببرنـامج  المتـوفر Path Analysisسـموب تحميـل المسـار أباسـتخدام 

 Strictly، وعنـد اختبـار ىـذا النمـوذج اسـتخدم الباحثـان موقـف التوكيـد السـببي الصـارم "26
Confirmatory Situation - شـار أالـذي  -كأحد ثالثة مواقف الختبـار مثـل ىـذا النمـوذج

والـذي فيـو يفتـرض الباحـث  Joerskog & Soerbom( 4::2اليـو يورسـكوج وسـوربوم )
يـات والدراسـات السـابقة فـي المجـال، ويحصـل عمـى بيانـات مـن خـالل النطر  فقـط نموذجا واحـدا

 و يــــرفض ىــــذا النمــــوذجأن يقبــــل أمبريقيــــة الختبــــار صــــحة ىــــذا النمــــوذج، ويجــــب عميــــو إ
 ب(. 3129 ،)عبدالناصر السيد عامر

( النموذج البنائي لمعالقات السببية لمتأثيرات المباشـرة وغيـر المباشـرة 3شكل )  ويوضح
والصــمود االكــاديمي كمتغيــر  وســيطمســتقل والــذكاء الوجــداني كمتغيــر  لميقظــة العقميــة كمتغيــر

 تابع، والتى ظيرت كمنبئات جيدة بالصمود االكاديمي في ضوء نتائج االنحدار المتعدد.
لمعالقـات السـببية  بنـائي أفضـل نمـوذجلـى إاختبار ىذا النموذج عـن التوصـل  سفرأوقد 

 كما ىو موضح بالشكل التالي  ،كمية*لدى العينة الكان المباشرة وغير المباشرة 

                                                           
*

، عينة التخصص 920ناث=، عينة اإل022كور =عينة الذذى اـرثان ْما انًُٕلض ـًً يهاخ نكٖ ) 

( كم ػهٗ ؼكِ، ٔؼاو ًَٕلض انؼُٛح انكهٛح 118والعينة الكلية= ،981عينة التخصص األدبي= ،061العلمي=

فضم يؤشهاخ ظٛكج نؽٍٍ انًطاتقح يقانَح تثاقٙ انؼُٛاخ، يغ اـرالف تٍٛظ فٙ ؼعى انرأشٛهاخ انًفرهفح أػهٗ 

 ٍ ػُٛح ألـهٖ، ٔنما ٌٕف ٚقرصه انثاؼصاٌ ػهٗ ػهض َرائط انؼُٛح انكهٛح فقظ.انرٗ ٚؽرٕٖ ػهٛٓا انًُٕلض ي
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 اليقظة

 العقلية

الذكاء 

 الوجداني

الصمود 

 األكاديمي

1,323  

1,312 1,122 

 
  

   
           

 
 
 
 

 المتغير التابع       المتغير الوسيط     المتغير المستقل
يٍان انؼالقح تٍٛ انٛقظح انؼقهٛح كًرغٛه يٍرقم ٔانمكاء انٕظكاَٙ  انًُٕلض انثُائٙ األٔل: (2شكم )

 (222انؼُٛح انكهٛح )ٌ = كاقًٚٙ كًرغٛه ذاتغ نكٖ كًرغٛه ذاتغ ٔانصًٕق األ

 إنٗ انـرأشٛهاخ غٛه انًثاشهج( ---)ٚشٛه انفظ انًُقٕط 

النمـوذج البنـائي لمعالقـات السـببية لمتـأثيرات المباشـرة وغيـر المباشـرة لميقظـة  حظىوقد 
كـاديمي كمتغيـر تـابع، عمـى صمود األ وال وسيطالعقمية كمتغير مستقل والذكاء الوجداني كمتغير 

مجموعـــة مؤشـــرات  -بقـــة جيـــدة )مجموعـــة مؤشـــرات المطابقـــة المطمقـــة مؤشـــرات حســـن مطا
الجـدول  كما يوضحيا ،مجموعة مؤشرات المطابقة المقارنة أو التزايدية( -المطابقة االقتصادية

 التالي .
 ( 32ظكٔل )

نهؼالقاخ انٍثثٛح نهرأشٛهاخ انًثاشهج  ٔل انًقرهغاأل يؤشهاخ ؼٍٍ انًطاتقح نهًُٕلض انثُائٙ

كاقًٚٙ ٔانصًٕق األ ٌٔٛظانًثاشهج نهٛقظح انؼقهٛح كًرغٛه يٍرقم ٔانمكاء انٕظكاَٙ كًرغٛه ٔغٛه 

 (222، نهؼُٛح انكهٛح )ٌ =كًرغٛه ذاتغ

 اٌى يؤشه انًالئًح
قًٛح انًؤشه تؼك 

 ذؼكٚم انًُٕلض 

 انًكٖ انًصانٙ نهًؤشه )قنظح انقطغ

 انًقرهؼح(

قح
طات

نً
خ ا

ها
ش

يؤ
ح 

ػ
ًٕ

ع
ي

 

قح
طه

نً
ا

 

 χ2 يهتغ كا٘
2

Chi-

Square  

)ق.غ=  3.3223

3، 

 غٛه قانح( 

 يهتغ كا٘

 (غٛه قال)

قًٛح يهتغ كا٘ / قنظاخ 

 CMIN/df) )انؽهٚح
 2أقم يٍ  3.322

يؤشه ؼٍٍ 

  (GFI)انًطاتقح
3,222 

)أيؽًك  3,2ٍٚأ٘ أٔ أكثه يٍ 

 (222، 2332تٕوٚاٌ، 

 يؤشه ؼٍٍ انًطاتقح

  AGFIانًصؽػ 
3,222 

يؽًك )أ 3,2ٍٚأ٘ أٔ أكثه يٍ 

 (222، 2332تٕوٚاٌ، 

e1 

11 
e2 

1 1,982 
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 اٌى يؤشه انًالئًح
قًٛح انًؤشه تؼك 

 ذؼكٚم انًُٕلض 

 انًكٖ انًصانٙ نهًؤشه )قنظح انقطغ

 انًقرهؼح(

قح
طات

نً
خ ا

ها
ش

يؤ
ح 

ػ
ًٕ

ع
ي

 

ٚح
اق

ص
قر

ال
ا

 

يؤشه انصكق انرقاطؼٙ 

  ((ECVI انًرٕقغ

انًُٕلض انؽانٙ= 

3,222 

انًُٕلض انًشثغ = 

3,222 

انًُٕلض 

 3,222انًٍرقم=

اقرهاب قًٛح انًُٕلض انؽانٙ يٍ 

انًُٕلض انًشثغ ػهٗ أٌ ذكٌٕ أقم 

 يُّ، ٔكمنك تُؼك انًُٕلض انؽانٙ ػٍ

انًُٕلض انًٍرقم )أيؽًك تٕوٚاٌ، 

2332 ،222) 

يؤشه انصكق انىائف 

 انًرٕقغ نهًُٕلض انًشثغ.

انًُٕلض انؽانٙ= 

3,222 

انًُٕلض 

 3,222انًشثغ=

 أقم يٍ َظٛهذٓا نهًُٕلض انًشثغ

يرٌٕظ يهتغ انفطأ ظمن 

 (RMSEA)انرقانتٙ 

Root Mean Square 

Error of 

Approximation 

3.3222  

 قحؼكٔق انص

 ( 3,322، 

3.322) 

ؼكٔق انصقح ػُك  3,32أقم يٍ 

 [3.32% ] صفه، 23

انؽك االصغه ٚكٌٕ قهٚة يٍ انصفه 

، ٔاالكثه ال ٚرؼكٖ 3.32ٔاصغه يٍ 

 (222)أيؽًك تٕوٚاٌ،  3.32

قح
طات

نً
خ ا

ها
ش

يؤ
ح 

ػ
ًٕ

ع
ي

 

 
ٚح

ٚك
ىا

نر
ٔ ا

ح أ
نَ

قا
نً

ا
 

)انًطاتقح( يؤشه انًالئًح 

  (NNFI)غٛه انًؼٛان٘ 

None Normal Fit 

Index  

3,222 
)أيؽًك  3,2ٍٚأ٘ أٔ أكثه يٍ 

 (222، 2332تٕوٚاٌ، 

)انًطاتقح( يؤشه انًالئًح 

( NFIانًؼٛان٘ )

Normal Fit Index  

3,32 
، 2332)أيؽًك تٕوٚاٌ، فأكصه  3,2

222) 

نًٕٚ  -يؤشه ذٕكه 

((TLI 

 Tuker-Lewis 

Index 

3,32 
)أيؽًك  3,2ٍٚأ٘ أٔ أكثه يٍ 

 (222 ،2332تٕوٚاٌ، 

)انًطاتقح( يؤشه انًالئًح

 CFI))انًقانٌ 

Comparative Fit 

Index 

3,222 
)أيؽًك  3,2ٍٚأ٘ أٔ أكثه يٍ 

 (222، 2332تٕوٚاٌ، 

)انًطاتقح( يؤشه انًالئًح 

 RFI)) انٍُثٙ

Relative Fit Index 

 3فأكصه ؼرٗ  3,2 3,222

 )يؤشه انًالئًح انرىاٚك٘

IFI) 

Incremental Fit 

Index 

3,222 
)أيؽًك  3,2ٍٚأ٘ أٔ أكثه يٍ 

 (222، 2332تٕوٚاٌ، 

 يؤشه ؼعى انؼُٛح انؽهض نٕٓنره

Hoelter‘s Critical N (CN) 
2222 

يطاتقح انًُٕلض انًفرهض نهثٛاَاخ 

أكثه يٍ  CNيالئًح إلا كاٌ يؤشه 

233 

(Brown, 2006) 
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قـق مالءمـة أن قـيم مؤشـرات المالءمـة بعـد تعـديل النمـوذج تح (25جـدول ) مـنيتضح 
 χ 3Chi-Squareجيـــدة ومقبولـــة بـــين النمـــوذج والبيانـــات. وقـــد كانـــت قيمـــة مربـــع كـــاي

ممــا يــدل عمــى عــدم وجــود تنــاقض بــين النمــوذج  ؛( وىــي قيمــة غيــر دالــة إحصــائيا1.174)
لـدرجات الحريـة  3χالمقترح والبيانات االمبيريقية المالحظة. بينما كانت قيمة نسبة مربع كـاي 

ممـــا يـــدل عمـــى انخفـــاض التنـــاقض بـــين النمـــوذج المقتـــرح  ؛(3أقـــل مـــن )وىـــي  ،(1.174)
(. وتؤكـد 575، 3117والبيانات المالحظة بما يكفي لقبول النموذج )ىشام فتحـي جـاد الـرب، 

GFI (1,::8 )بــاقي قــيم مؤشــرات المالءمــة ذلــك حيــث ســجمت قيمــة مؤشــر حســن المطابقــة 
جموعة مؤشـرات المطابقـة المطمقـة، ( من م1,:75) AGFIومؤشر حسن المطابقة المصحح 

ــر وجميعيــا ــائج مجموعــة مؤشــرات المطابقــة االقتصــادية ســجل مؤشــر :,1مــن  أكب ، ومــن نت
مــن النمــوذج المشــبع البــالغ قيمتــو  )أقــل((، وىــو 1,466) ECVIالصــدق التعــاطفي المتوقــع 

لصـدق (، كمـا بمـغ مؤشـر ا1,993(، كما يبعـد عـن النمـوذج المسـتقل البـالغ قيمتـو )1,493)
أقــل منــو  ن كانــت قيمــة النمــوذج الحــالىيفــي حــ ،(1.998) الزائــف المتوقــع لمنمــوذج المشــبع

( RMSEA( )1,1578(، وكانـت قيمـة جـذر متوسـط مربـع الخطـأ التقــاربي )1.684وبمغـت )
 Confidence Interval(؛ وحــدود الثقــة 1,18مناســبة أيضــا لدرجــة القطــع المقترحــة )أقــل 

((CI ومــن مجموعــة  ط مربــع الخطــأ التقــاربي كانــت أكبــر مــن الصــفر.حــول قيمــة جــذر متوســ
، 1,::8( NNFIمؤشرات المطابقة المقارنة أو التزايدية بمغ مؤشـر المالءمـة غيـر المعيـاري )

(، ومؤشــر CFI( )1,:94(، ومؤشــر المالءمــة المقــارن )TLI()2,19لــويس )-ومؤشــر تــوكر
ــدي)، ومؤشــر المالءمــة التRFI 1,::4)المالءمــة النســبي ) ــيم :IFI( )1,:9زاي ــع ق (، وجمي

خيـرا بمـغ أفـأكثر(. و  :,1ىذه المؤشرات مناسبة لدرجات القطع المتعارف عمييا لقبول النموذج)
مـن  )أكبـر(وىـو  ،N ‘Hoelters Critical (3846) (CN)مؤشر حجم العينة الحرج ليولتر

 مما يدل عمى مالئمة حجم العينة الختبار النموذج الحالي. 311
ن النمــوذج يالئــم البيانــات بدرجــة معقولــة، خاصــة أن قــيم إيمكــن القــول  امــةعوبصــفة 

تزيــد الثقــة فــي النمــوذج ، لتيــا اإلحصــائية )معــامالت المســار(واتجــاه تقــديرات البــارامترات ودال 
مصــداقية وثقــة عاليــة فــي مالءمــة النمــوذج  مــع التوقعــات النظريــة، كــل ذلــك يعطــي واتفاقيــا

 المباشرة وغير المباشرة لمنموذج المقترح.  قات السببيةالبنائي لمعال
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ــأثيرات (26جــدول)ويوضــح  ــا النمــوذج  الت ــوى عميي ــى يحت ــر المباشــرة الت المباشــرة وغي
ـــ ـــة بقيمـــة )ت( والخطـــأ المعي ـــات الســـببية، مقرون ـــائي لمعالق ـــة البن ـــأثير، والدالل ـــدير الت اري لتق

 .حصائية لمتأثيراإل
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 (32ظكٔل ) 

، نهؼُٛح انكهٛح )ٌ ؼصائٛح نهرأشٛهٔانكالنح اإل ،ًثاشهج نهًُٕلض انثُائٙ األٔل انًقرهغ، يقهَٔح تقٛى )خ( ٔانفطأ انًؼٛان٘ نرقكٚه انرأشٛهشٛهاخ انًثاشهج ٔغٛه انأانر

=222) 

 

انًرغٛه 

 انًؤشه

االنذثاط 

تانصًٕق 

 األكاقًٚٙ

 انًرغٛه انًرأشه 

 كاقًٚٙانصًٕق األ
 انمكاء انٕظكاَٙ

 ٛه غٛه انًثاشه انرأش انرأشٛه انًثاشه

يؼايم 

 انرأشٛه

 )انًٍان(

 

 خ  ؾ

يؼايم 

االنذثاط 

 انًرؼكق

R
2 *

 

 

يؼايم 

 انرأشٛه

 )انًٍان(

 خ  ؾ

يؼايم 

االنذثاط 

 انًرؼكق

R
2

  

انرأشٛه 

 انًثاشه
 خ  ؾ

يؼايم 

االنذثاط 

 انًرؼكق

R
2

  

انٛقظح 

 انؼقهٛح

3,222**  

 
3,222 3,222 **2,22 3,2232 3,222 3,322 *3,22 3,3222 3,232 3,232 **2,33 3,2223 

انمكاء 

 انٕظكاَٙ
3,222**  3,222 3,322 **2,22 3,2223 3,232 3,323 **2,22 3,3222 --- --- --- ---- 

3,32* قال ػُك   3,33قال ػُك  **

                                                           
*
 R

2 
)ػىخ ػثكانؽًٛك  انًقٛاي انًشاْك تانًؼاقنح Reliability Coefficient شثاخشه أٔ ٍَثح انرثاٍٚ انًفٍه(، ٔػاقج ٚفٍه ػهٗ أَّ يؼايم ٛاي نقٕج انؼالقح انفطٛح )ؼعى األْٕ يق

 ( ْٔٙ لاخ انقًٛح ػُك ذهتٛغ قًٛح يؼايم انًٍان )انثاؼصاٌ(.,Everitt (302 , 1996اب قًٛح انصثاخ ٚرى قًٍح يهتغ انرشثؼاخ ػهٗ انٕاؼك انصؽٛػ ٔنؽٍ، 323، 2332ؼٍٍ، 
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 ما يمي: (26جدول )يتضح من 
 أوال: باليظبة للتأثريات املباششة

 نادمييالصنود األعلى  لليكظة العكلية باليظبة للتأثري املباشش (أ 

 اليقظـة العقميـة(( لمتغيـر )1.12حصـائيا )عنـد مسـتوى إموجـب دال  مباشرتأثير  يوجد
التــأثير حصــائيا، وقــد بمــغ معامــل إحيــث جــاءت قيمــة )ت( دالــة  ،كــاديمي (عمــى )الصــمود األ 

 ،ىــو ذلــك الجــزء مــن تبــاين المتغيــر التــابع R2 1,4417)ثــر )(، وقــد بمــغ حجــم األ 1,686)
مـن التبـاين فـي الصـمود  %44,17ن أثـر المتغيـر المسـتقل وىـذا يـدل عمـى ألى إجع والذي ير 

لميقظــة  ثـر كبيــر*أوىــذا يـدل عمــى حجــم  ،كـاديمي يمكــن تفسـيره فــي ضــوء )اليقظـة العقميــة(األ 
 كاديمي. العقمية عمى الصمود األ 

 نادمييعلى الصنود األ للزناء الودذاىي باليظبة للتأثري املباشش (ب 

 لـذكاء الوجـداني(( لمتغير )ا1.12حصائيا )عند مستوى إباشر موجب دال تأثير م يوجد
ــى )الصــمود  ــاديمياأل عم ــة  ،(ك ــث جــاءت قيمــة )ت( دال ــغ معامــل إحي ــد بم ــأثير حصــائيا، وق الت

 ،ىــو ذلــك الجــزء مــن تبــاين المتغيــر التــابع R2 1,3541)ثــر )(، وقــد بمــغ حجــم األ 1,5:4)
مـن التبـاين فـي الصـمود  %35,41ن أذا يـدل عمـى ثـر المتغيـر المسـتقل وىـألى إوالذي يرجع 

ر لمــذكاء ثــر كبيــأوىــذا يــدل عمــى حجــم  ،كــاديمي يمكــن تفســيره فــي ضــوء )الــذكاء الوجــداني(األ 
   كاديمي.الوجداني عمى الصمود األ 

 الزناء الودذاىيعلى  لليكظة العكلية باليظبة للتأثري املباشش (ز 

( لمتغيـر )اليقظـة العقميـة( 1.12وى حصـائيا )عنـد مسـتإموجـب دال  مباشرتأثير  يوجد
حصـــائيا، وقـــد بمـــغ معامـــل التـــأثير إحيـــث جـــاءت قيمـــة )ت( دالـــة  ،)الـــذكاء الوجـــداني( عمـــى

 ،ىــو ذلــك الجــزء مــن تبــاين المتغيــر التــابع R2 1,3681)ثــر )(، وقــد بمــغ حجــم األ 1,618)
فـي )الـذكاء مـن التبـاين  %36,81ن أثـر المتغيـر المسـتقل وىـذا يـدل عمـى ألـى إوالذي يرجـع 

                                                           

*
ذٕظك طهق كصٛهج نرفٍٛه ؼعـى األشه )ٍَثح انرثاٍٚ انًفٍه(، ٔنكٍ أكصهْا قثـٕال انرفٍوٛه انومٖ ٔضوؼّ كوٍْٕٛ  

(Cohen ,1988  ;(Cohen ,1992  ِ( ذؼُووٗ ؼعووى أشووه 3) 3.33إل ٚوومكه أٌ ؼعووى انرووأشٛه انوومٖ يقووكان%

، 2332%( ذؼُوٗ ؼعوى أشوه كثٛه)ظوٕنٗ تاالَود، 23) 3.2%( ذؼُٗ ؼعى أشه يرٌٕظ & 2)3.32ضؼٛف & 

; نظاء يؽًوٕق 222، 2333; صالغ أؼًك يهاق، 222، 3223; فؤاق أتٕ ؼطة، ٔآيال صاقق،  232 -223

 (.22، 2332أتٕ ػالو،
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ثــر كبيــر لميقظــة أوىــذا يــدل عمــى حجــم  ،الوجــداني( يمكــن تفســيره فــي ضــوء )اليقظــة العقميــة(
   العقمية عمى الذكاء الوجداني.

لميقظة العقمية عمى  ثر أن التأثير المباشرمن خالل حجم األ  يتضح مما سبق 
 كاديمي.صمود األ ر لمذكاء الوجداني عمى المن التاثير المباش )أكبر(كاديمي الصمود األ 

 :نادمييتأثري غري املباشش على الصنود األباليظبة للثاىيا: 

 نادمييعلى الصنود األ لليكظة العكلية املباششغري باليظبة للتأثري  (أ 

حصــائيا )عنــد مســتوى إتــأثير غيــر مباشــر موجــب دال  وجــود( 26) جــدوليتضــح مــن 
حيـث  ،من خالل )الـذكاء الوجـداني( كاديمي(عمى )الصمود األ  ظة العقمية(( لمتغير )اليق1.16

 R2)ثـر )(، وقـد بمـغ حجـم األ 1,398التـأثير )حصائيا، وقد بمغ معامـل إجاءت قيمة )ت( دالة 
وىـذا  ،ثر المتغيـر المسـتقلألى إىو ذلك الجزء من تباين المتغير التابع والذي يرجع  1,1935
تفسـيره فـي ضـوء )اليقظـة يمكـن  ،كـاديمي(من التباين في )الصـمود األ  (%9,35)نأيدل عمى 

ثــر متوســط لميقظــة أالعقميــة( عنــدما يتوســطيما متغيــر الــذكاء الوجــداني، وىــذا يــدل عمــى حجــم 
 كاديمي من خالل الذكاء الوجداني. العقمية عمى الصمود األ 

 نادمييعلى الصنود األ للزناء الودذاىي املباششغري باليظبة للتأثري  (ب 
حصــائيا )عنــد مســتوى إمباشــر موجــب دال تــأثير غيــر  وجــود( 26يتضــح مــن جــدول )

مـن خـالل متغيـرات أخـرى غيـر - كـاديمي(عمـى )الصـمود األ  الوجـداني( الذكاء( لمتغير )1.16
التــأثير حصـائيا، وقـد بمــغ معامـل إ، حيـث جــاءت قيمـة )ت( دالــة -مدرجـة فـي النمــوذج الحـالي

 ،ن المتغيـر التـابعىـو ذلـك الجـزء مـن تبـاي ،R2 (1,1:47))ثـر )(، وقد بمغ حجم األ 1,417)
مـن التبـاين فـي )الصــمود  %47,:ن أثـر المتغيــر المسـتقل وىـذا يـدل عمــى ألـى إوالـذي يرجـع 

ثـر متوسـط لمـذكاء أيمكن تفسيره في ضوء )الذكاء الوجداني( وىذا يدل عمـى حجـم  ؛كاديمي(األ 
 لي. خرى غير مدرجة في النموذج الحاأكاديمي من خالل متغيرات الوجداني عمى الصمود األ 
ــة عمــى الصــمود األ أن قيمــة التــأيتضــح ممــا ســبق  كــاديمي ثير المباشــر لميقظــة العقمي

كــاديمي عنــدما يتوســطيما قيمــة التــاثير غيــر المباشــر لميقظــة العقميــة عمــى الصــمود األ  )أكبــر(
 .متغير الذكاء الوجداني
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تى لمعالقات ال يمكن صياغة معادالت المسار (26) رقم والجدول (4) ومن الشكل رقم
لمنموذج البنائي  وغير المباشرة ثيرات المباشرةأالمسار لمت لتحميليحتوى عمييا النموذج البنائي 

 :كما يمي األول )العينة الكمية(
  ثري املباششأالت (أ 

 الذكاء الوجداني( × 57493+ ) اليقظة العقمية× ) 57575)كاديمي = الصمود األ-1
  قميةاليقظة الع× ) 57557)=  الذكاء الوجداني-2

  غري املباشش ثريأالت (ب 

  اليقظة العقمية× ) 1,398)كاديمي = الصمود األ 
المسـار لمعينـة  ول لتحميلن قيمة التاثير المباشر في النموذج البنائي األ أيتضح مما سبق 

شـر التـاثير غيـر المبا قيمـة )أكبـر( مـن كـاديمياليقظـة العقميـة عمـى الصـمود األ  الكميـة لمتغيـر
 .الذكاء الوجداني كاديمي عندما يتوسطيما متغيرمى الصمود األ لميقظة العقمية ع

 ىتيذة الينورز البيائي األولتفظري 

دراك إالـــذكاء الوجـــداني يســـاعد األفـــراد عمـــى النتيجـــة الســـابقة فـــي أن  الباحثـــانيفســـر 
حــاالتيم  نعن انفعــاالتيم وينظمــونوتقــدير حــاالتيم االنفعاليــة بدقــة ومعرفــة كيــف ومتــى يعبــرو 

 .(Zender ,et al. ,2016 , 248) جية بفعاليةالمزا
أن لمــذكاء الوجــداني دورًا ميمــاً عنــدما يتوســط العالقــة بــين اليقظــة  الباحثــانيفســر كمــا 

ولكــن يظــل أثــر اليقظــة العقميــة عمــى الصــمود األكــاديمي أكبــر مــن  العقميــة والصــمود األكــاديمي
 كـاديمي عنـدما يتوسـطيما متغيـراأل التـاثير غيـر المباشـر لميقظـة العقميـة عمـى الصـمود  قيمـة

أن اليقظـــة العقميـــة ُتســـيم فـــي زيـــادة قـــدرة األفـــراد عمـــى حـــل  ويمكـــن تفســـير ذلـــك فـــيالـــذكاء 
صـدار  المشكالت وتنمية وتفتح العقـل، وتجعميـم أكثـر قـدرة عمـى فيـم معطيـات العصـر بدقـة، وا 

؛ وىـذا بـدوره المخـاطر فعيتيم واالسـتعداد لتحمـلالحكم عمييا واختيار ما ىو مناسب، وزيادة دا
فــي  اإلحســاس بالثقــة بــالنفس ممــا يســاعد الطــالب عمــى لــو عالقــة أكبــر بالصــمود األكــاديمي.

وتتفــق ىــذه . (Sternberg,2010) الدراســة، وتجنــب االنــدفاع فــي ضــغوط الدراســةمواجيــة 
أن اليقظـة  Anila & Dhanalakshmi (2016)            دراسـةمـع مـا وضـحتو  النتيجة
ة يستخدميا الطالب في مواجية الظروف المسـتقبمية وتزيـد مـن صـمودىم أثنـاء تعـامميم العقمي
 .وقعات وتحديات المطالب التعميميةمع ت
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لـى أنـو إليو نظرية اليقظة العقميـة؛ حيـث أشـارت إاتفقت ىذه النتيجة مع ما أشارت  كما
قـد تعيـق مسـار حيـاتيم، من لدييم يقظة عقمية مرتفعة يتعممون استبعاد األفكـار السـمبية التـي 

ويركزون انتباىيم لألفكار والعواطف الحاضرة، حيـث تسـاعد اليقظـة العقميـة عمـى زيـادة الـوعي 
ـــة  ـــر مرون ـــردود فعـــل أكث باألفكـــار الســـمبية فيســـتبعدونيا، ويســـتبدلون ردود األفعـــال الســـمبية ب

 (Keng, Smosk i& Robins, 2011)وموضوعية 
وعدم الحكم عمـى الخبـرات الداخميـة وعـدم  ظة والوصفيرى الباحثان أن المالح ومن ىنا

، كــل ذلــك مــن شــأنو يزيــد مــن قــدرة الفــرد عمــى الصــمود الســمبية التفاعــل مــع الخبــرات الداخميــة
لــى االنتبــاه بتركيــز إوتحمــل العقبــات األكاديميــة التــي قــد تواجيــو، حيــث تشــير المالحظــة ىنــا 

عـادة تجميـع تمـك الخبـرات لمخبرات الداخمية والخارجية، وزيـادة السـعة اال  نتباىيـة لـدى الفـرد، وا 
بكفــاءة واســتعراض الموقــف بطريقــة أكثــر موضــوعية ومرونــة ممــا يســاعده عمــى إيجــاد حمــول 
ــو لمصــمود األكــاديمي  ــدافع لدي ــد ال وبــدائل لحــل مشــكالتو بطريقــة أســيل، وىــذا مــن شــأنو ُيزي

سـن األداء ؛ فالطالـب الـذي يتميـز نجـاز وتحابرة بل والتحـدي واإلصـرار عمـى اإل باالستمرار والمث
باليقظــة العقميــة يقــل شــعوره بــالقمق واليــأس واإلحبــاط والخــوف مــن المواقــف التعميميــة الصــعبة 
ـــب عمييـــا  ـــرات ســـمبية يتغم ـــدما يمـــر بمواقـــف وخب ـــو، وعن ـــي تســـبب إجيـــاد لدي والمحبطـــة والت

إدارتيـــا بالشـــكل باستحضــار انفعـــاالت ومشـــاعر إيجابيـــة والـــتحكم فــي انفعاالتـــو والقـــدرة عمـــى 
 المناسب لمموقف التعميمي .

 التشكل مً الينورز البيائي الجاىي )عيية اإلىاخ( :: ثاىيا

 فييتمثل  ، والمتغير الوسيطالذكاء الوجدانيي فن المتغير المستقل يتمثل أعند افتراض 
 .كاديميوالمتغير التابع يتمثل في الصمود األ  اليقظة العقمية

 تية: ق من الفروض اآلحقويمكن في ضوء ذلك الت
 كاديمي.حصائيا لمذكاء الوجداني عمى الصمود األ إيوجد تأثير مباشر موجب دال  -2
 كاديمي.يا لميقظة العقمية عمى الصمود األ حصائإيوجد تأثير مباشر موجب دال  -3
 حصائيا لمذكاء الوجداني عمى اليقظة العقمية.إيوجد تأثير مباشر موجب دال  -4
كاديمي ا لمذكاء الوجداني عمى الصمود األ حصائيإموجب دال  يوجد تأثير غير مباشر -5

 من خالل اليقظة العقمية.
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اختبار النمـوذج البنـائي لمعالقـات  و رفض الفروض السابقة من خاللأ قبولوتم اختبار 
ــ ــر المباشــرةأالســببية لمت ــى الفــروض الســابقة ثيرات المباشــرة وغي ــوى عم ــى يحت  ،االفتراضــي الت

 Amos "Versionببرنـامج  المتـوفر Path Analysisميـل المسـار باسـتخدام اسـموب تح
 Strictly، وعنـد اختبـار ىـذا النمـوذج اسـتخدم الباحثـان موقـف التوكيـد السـببي الصـارم "26

Confirmatory Situation - الـذي اشـار  -كأحد ثالثة مواقـف الختبـار مثـل ىـذا النمـوذج
 الباحثـانوالـذي فيـو يفتـرض  Joerskog & Soerbom( 4::2اليـو يورسـكوج وسـوربوم )

ريـات والدراسـات السـابقة فـي المجـال، ويحصـل عمـى بيانـات ظمـن خـالل الن فقـط نموذجا واحـدا
)عبدالناصـر و يرفض ىذا النمـوذج أن يقبل أامبريقية الختبار صحة ىذا النموذج، ويجب عميو 

 ب(. 3129،السيد عامر
ية لمتـأثيرات المباشـرة وغيـر المباشـرة ( النموذج البنائي لمعالقـات السـبب5) شكل ويوضح
كـاديمي كمتغيـر والصـمود األ  ،كمتغيـر مسـتقل واليقظـة العقميـة كمتغيـر وسـيط ،لمذكاء الوجداني

 تابع.
لى أفضل نموذج بنائي لمعالقات السببية إسفر اختبار ىذا النموذج عن التوصل أوقد 

ه نموذج العينة الكمية كما ىو يأتي بعد ،ناث*لدى عينة اإل كان  ،المباشرة وغير المباشرة
 ( 5،6موضح بالشكمين )

  

                                                           
*

، عينة التخصص 920ناث=، عينة اإل022تم اختبار هذا النموذج خمس مرات لدى )عينة الذكور = 
( كل على حده، وحاز نموذج عينة اإلناث 118والعينة الكلية= ،981عينة التخصص األدبي= ،061العلمي=

 أثيراتالتفضل مؤشرات جيدة لحسن المطابقة مقارنة بباقي العينات، مع اختالف بسيط في حجم أعلى 
الباحثان على عرض نتائج عينة  المختلفة التى يحتوى عليها النموذج من عينة ألخرى، ولذا سوف يقتصر

 ول.دف مقارنة نتائجها مع النموذج األالعينة الكلية بهمع عرض نتائج  ،ناثاإل
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الذكاء 

 الوجداني

اليقظة 

 العقلية

الصمود 

 ديمياألكا

1,398 

1,193 1,122 

 
 
 
 
 
 

 
 

يٍان انؼالقح تٍٛ انمكاء انٕظكاَٙ كًرغٛه يٍرقم ٔانٛقظح انًُٕلض انثُائٙ انصاَٙ:  (2)شكم 

 (223َاز )ٌ =كاقًٚٙ كًرغٛه ذاتغ نكٖ ػُٛح اإلانؼقهٛح كًرغٛه ٌٔٛظ ٔانصًٕق األ

 (أشٛهاخ غٛه انًثاشهجإنٗ انـر ---)ٚشٛه انفظ انًُقٕط 

البنـائي لمعالقـات الســببية لمتـأثيرات المباشـرة وغيـر المباشـرة لمــذكاء  النمـوذجوقـد حظـى 
كاديمي كمتغيـر تـابع، عمـى والصمود األ  وسيطالوجداني كمتغير مستقل واليقظة العقمية كمتغير 

ت مجموعـــة مؤشـــرا -مؤشـــرات حســـن مطابقـــة جيـــدة )مجموعـــة مؤشـــرات المطابقـــة المطمقـــة 
الجـدول  كما يوضـحيا ،مجموعة مؤشرات المطابقة المقارنة أو التزايدية( -المطابقة االقتصادية

 التالي 
 ( 32ظكٔل )

نهؼالقاخ انٍثثٛح نهرأشٛهاخ انًثاشهج ٔغٛه  انصاَٙ انًقرهغ يؤشهاخ ؼٍٍ انًطاتقح نهًُٕلض انثُائٙ

كاقًٚٙ ٛه ٌٔٛظ ٔانصًٕق األانًثاشهج نهمكاء انٕظكاَٙ كًرغٛه يٍرقم ٔانٛقظح انؼقهٛح كًرغ

 (223َاز )ٌ =كًرغٛه ذاتغ نكٖ ػُٛح اإل

 اٌى يؤشه انًالئًح
قًٛح انًؤشه تؼك 

 ذؼكٚم انًُٕلض

 انًكٖ انًصانٙ نهًؤشه )قنظح انقطغ

 انًقرهؼح(

يعًٕػح 

يؤشهاخ 

انًطاتقح 

 انًطهقح

 χ2يهتغ كا٘
2

Chi-

Square  

 ،2)ق.غ=  3,22

 غٛه قانح(

 يهتغ كا٘

 غٛه قال

ح يهتغ كا٘ / قنظاخ قًٛ

 CMIN/dfانؽهٚح 
 2أقم يٍ  3.222

يؤشه ؼٍٍ 

  GFIانًطاتقح
3,233 

)أيؽًك تٕوٚاٌ،  3,2ٍٚأ٘ أٔ أكثه يٍ 

2332 ،222) 

 يؤشه ؼٍٍ انًطاتقح

  AGFI))انًصؽػ 
3,222 

)أيؽًك تٕوٚاٌ،  3,2ٍٚأ٘ أٔ أكثه يٍ 

2332 ،222) 

يعًٕػح 

يؤشهاخ 

انًطاتقح 

صكق انرقاطؼٙ يؤشه ان

 ( ECVI )انًرٕقغ

انًُٕلض انؽانٙ= 

3,222 

انًُٕلض انًشثغ 

اقرهاب قًٛح انًُٕلض انؽانٙ يٍ انًُٕلض 

انًشثغ ػهٗ أٌ ذكٌٕ أقم يُّ، ٔكمنك تُؼك 

 انًُٕلض انؽانٙ ػٍ انًُٕلض انًٍرقم 

e1 

11 
e2 

1 1,920 
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 اٌى يؤشه انًالئًح
قًٛح انًؤشه تؼك 

 ذؼكٚم انًُٕلض

 انًكٖ انًصانٙ نهًؤشه )قنظح انقطغ

 انًقرهؼح(

 3,222=  االقرصاقٚح

انًُٕلض 

 3,222انًٍرقم=

 (222، 2332)تٕوٚاٌ، 

يؤشه انصكق انىائف 

 نهًُٕلض انًشثغ.انًرٕقغ 

انًُٕلض انؽانٙ= 

3,222 

انًُٕلض 

 3,22انًشثغ=

 أقم يٍ َظٛهذٓا نهًُٕلض انًشثغ

ظمن يرٌٕظ يهتغ انفطأ 

 RMSEAانرقانتٙ 

Root Mean Square 

Error of 

Approximation  

3.32322 

 ؼكٔق انصقح

 (3.322، 

3.322) 

% ] 23ؼكٔق انصقح ػُك  3,32أقم يٍ 

 [3.32صفه، 

ه ٚكٌٕ قهٚة يٍ انصفه انؽك االصغ

، ٔاالكثه ال ٚرؼكٖ 3.32ٔأصغه يٍ 

 (222)أيؽًك تٕوٚاٌ،  3.32

يعًٕػح 

يؤشهاخ 

انًطاتقح 

انًقانَح أٔ 

 انرىاٚكٚح

يؤشه انًالئًح )انًطاتقح( 

 ( NNFIغٛه انًؼٛان٘ )

None Normal Fit 

Index  

3.232 
)أيؽًك تٕوٚاٌ،  3,2ٍٚأ٘ أٔ أكثه يٍ 

2332 ،222) 

الئًح )انًطاتقح( يؤشه انً

( NFIانًؼٛان٘ )

Normal Fit Index  

3.222 
، 2332)أيؽًك تٕوٚاٌ، فأكصه  3,2

222) 

نًٕٚ  -يؤشه ذٕكه 

(TLI) 

 Tuker-Lewis 

Index 

3.222 
)أيؽًك تٕوٚاٌ،  3,2ٍٚأ٘ أٔ أكثه يٍ 

2332 ،222) 

يؤشه انًالئًح)انًطاتقح( 

  CFIانًقانٌ 

 Comparative Fit 

Index 

3,223 
)أيؽًك تٕوٚاٌ،  3,2ٍٚأ٘ أٔ أكثه يٍ 

2332 ،222) 

يؤشه انًالئًح )انًطاتقح( 

 (RFI)انٍُثٙ 

Relative Fit Index  

 3فأكصه ؼرٗ  3,2 3,223

يؤشه انًالئًح انرىاٚك٘ 

IFI)) 

Incremental Fit 

Index 

3,32 
)أيؽًك تٕوٚاٌ،  3,2ٍٚأ٘ أٔ أكثه يٍ 

2332 ،222) 

 ض نٕٓنرهيؤشه ؼعى انؼُٛح انؽه

Hoelter‘s Critical N (CN) 
2223 

يطاتقح انًُٕلض انًفرهض نهثٛاَاخ يالئًح 

 233أكثه يٍ  CNه إلا كاٌ يؤش

(Brown, 2006) 
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أن قــيم مؤشــرات المالءمــة بعــد تعــديل النمــوذج تحقــق مالءمــة  (27جــدول) مــنيتضــح 
 χ 3Chi-Squareجيـــدة ومقبولـــة بـــين النمـــوذج والبيانـــات. وقـــد كانـــت قيمـــة مربـــع كـــاي

وىي قيمة غير دالة إحصائيا مما يدل عمى عدم وجود تناقض بين النمـوذج المقتـرح  ،(2,38)
لـــدرجات الحريـــة  3χوالبيانـــات االمبيريقيـــة المالحظـــة. بينمـــا كانـــت قيمـــة نســـبة مربـــع كـــاي 

ممـــا يـــدل عمـــى انخفـــاض التنـــاقض بـــين النمـــوذج المقتـــرح  ؛(3وىـــي أقـــل مـــن ) ،( 1,746)
(. وتؤكـد 575، 3117حظة بما يكفي لقبول النموذج )ىشـام فتحـي جـاد الـرب، والبيانات المال

GFI (1,:22 )حيـث سـجمت قيمـة مؤشـر حسـن المطابقـة  ،باقي قـيم مؤشـرات المالءمـة ذلـك
( من مجموعـة مؤشـرات المطابقـة المطمقـة، 1,9:6) AGFIومؤشر حسن المطابقة المصحح 

شــرات المطابقــة االقتصــادية ســجل مؤشــر مؤ  ، ومــن نتــائج مجموعــة:,1مــن  )أكبــر( وجميعيــا
مــن النمــوذج المشــبع البــالغ قيمتــو  )أقــل((، وىــو 1,638) ECVIالصــدق التعــاطفي المتوقــع 

(، كمـا بمـغ مؤشـر الصـدق 69:,1(، كما يبعـد عـن النمـوذج المسـتقل البـالغ قيمتـو )1,869)
أقـل منـو وبمغـت لى ن كانت قيمة النموذج الحـايفي ح (2,38) قع لمنموذج المشبعالزائف المتو 

(  RMSEA( )1,17298(، وكانـــت قيمـــة جـــذر متوســـط مربـــع الخطـــأ التقـــاربي )1,843)
 ) Confidence Interval(؛ وحـدود الثقـة 1,18مناسبة أيضا لدرجة القطع المقترحـة )أقـل

(CI .ومــن مجموعــة  حــول قيمــة جــذر متوســط مربــع الخطــأ التقــاربي كانــت أكبــر مــن الصــفر
ــــة ال ــــاري )مؤشــــرات المطابق ــــر المعي ــــة غي ــــغ مؤشــــر المالءم ــــة بم ــــة أو التزايدي ( NNFIمقارن

ــــوكر16:.1) ــــويس )-(، ومؤشــــر ت ( CFI(، ومؤشــــر المالءمــــة المقــــارن )1.:38)  (TLIل
ـــة النســـبي )32:,1) ـــدي)RFI (1,:62)(، ومؤشـــر المالءم ـــة التزاي ( IFI(، ومؤشـــر المالءم
ــــدرجات القطــــع ال2,14) ــــيم ىــــذه المؤشــــرات مناســــبة ل ــــول (، وجميــــع ق متعــــارف عمييــــا لقب

 N ‘Hoelters (CN)خيــرا بمــغ مؤشــر حجــم العينــة الحــرج ليــولترأفــأكثر(. و  :,1النمــوذج)
Critical (3641 وىو ))مما يدل عمى مالئمة حجم العينـة الختبـار النمـوذج  311من  )أكبر
 ناث.دى عينة اإل الحالي ل

ولــة، خاصــة أن قــيم ن النمــوذج يالئــم البيانــات بدرجــة معقإوبصــفة عامــة يمكــن القــول 
تزيــد الثقــة فــي النمــوذج  ،واتجــاه تقــديرات البــارامترات وداللتيــا اإلحصــائية )معــامالت المســار(

ــك يعطــي مصــداقية وثقــة عاليــة فــي مالءمــة النمــوذج  واتفاقيــا مــع التوقعــات النظريــة، كــل ذل
 قات السببية المباشرة وغير المباشرة لمنموذج المقترح. البنائي لمعال
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ــأثيرات المباشــرة وغيــر المباشــرة التــى يحتــوى عمييــا النمــوذج  (28ول )جــدويوضــح  الت
اري لتقـدير التـأثير، والداللـة السـببية، مقرونـة بقيمـة )ت( والخطـأ المعيـ لمعالقاتالبنائي الثاني 

 .حصائية لمتأثيراإل
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 ( 32ظكٔل ) 

ؼصائٛح نهرأشٛه. النح اإلٔانك ،قهَٔح تقٛى )خ( ٔانفطأ انًؼٛان٘ نرقكٚه انرأشٛهانًثاشهج ٔغٛه انًثاشهج نهًُٕلض انثُائٙ انصاَٙ انًقرهغ، ي انرأشٛهاخ

 (223َاز )ٌ =ػُٛح اإل

 

انًرغٛه 

 انًؤشه

االنذثاط 

تانصًٕق 

 األكاقًٚٙ

 انًرغٛه انًرأشه 

 كاقًٚٙانصًٕق األ
 انٛقظح انؼقهٛح

 انرأشٛه غٛه انًثاشه  انرأشٛه انًثاشه

يؼايم 

 انرأشٛه

 )انًٍان(

 

 خ  ؾ

يؼايم 

االنذثاط 

 انًرؼكق

R  
1
  

يؼايم 

 انرأشٛه

 )انًٍان(

 خ  ؾ

يؼايم 

االنذثاط 

 انًرؼكق

R
2

  

انرأشٛه 

 انًثاشه
 خ  ؾ

يؼايم 

االنذثاط 

 انًرؼكق

R
2

  

انمكاء 

 انٕظكاَٙ
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المقياس المشاهد بالمعادلة. )عزت  Reliability Coefficientى أنه معامل الثبات ثر أو نسبة التباين المفسر(، وعادة يفسر علياس لقوة العالقة الخطية )حجم األهو مق

وهي ذات القيمة عند تربيع قيمة معامل المسار  ،((Everitt, 1996, 302ولحساب قيمة الثبات يتم قسمة مربع التشبعات على الواحد الصحيح (، 091، 9118عبدالحميد حسن، 

 )الباحثان(.
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 ما يمي: (28) جدوليتضح من 
 أوال: باليظبة للتأثريات املباششة

 نادمييعلى الصنود األ للزناء الودذاىي باليظبة للتأثري املباشش (أ 

 لـذكاء الوجـداني(( لمتغير )ا1.12حصائيا )عند مستوى إر مباشر موجب دال تأثي يوجد
ــى ) ــاديمي(األ  الصــمودعم ــة  ،ك ــث جــاءت قيمــة )ت( دال ــغ معامــل إحي ــد بم ــأثير حصــائيا، وق الت

 ،ىــو ذلــك الجــزء مــن تبــاين المتغيــر التــابع R2 1,3899)ثــر )(، وقــد بمــغ حجــم األ 1,639)
مـن التبـاين فـي الصـمود  %38,99ن أوىـذا يـدل عمـى  ؛ثر المتغير المسـتقلألى إوالذي يرجع 

لمـذكاء ثـر كبيـر )أوىـذا يـدل عمـى حجـم  ،كاديمي يمكن تفسـيره فـي ضـوء )الـذكاء الوجـداني(األ 
 كاديمي. عمى الصمود األ  الوجداني(

وبمقارنـة تمــك النتيجـة مــع نتـائج النمــوذج البنـائي األول يتضــح أن حجـم األثــر ىنـا بمــغ 
كـــاديمي فـــي ر الـــذكاء الوجـــداني عمـــى الصـــمود األ ثـــأمـــن نتـــائج حجـــم  )أكبـــر((  38,99%)

 .%(35,41ول حيث بمغ )النموذج األ 
نـاث ومـا يـرتبط بـو مـن سـمات شخصـيتيم حيـث ذلك في ضـوء طبيعـة اإل  تفسيرويمكن 

تــؤثر ارتفــاع الــذكاء الوجــداني لــديين مــن القــدرة عمــى التوافــق والتعــايش والتكيــف مــع المواقــف 
ولـديين صـبر وتحمـل وطـول بـال فعنـدما يقـف أمـامين موضـوع  ،يميـة الصـعبةوالظروف األكاد

دراســي صــعب ال يستســممن ويتحــدون الموقــف ويحــاولن جاىــدين ويكــررن محــاولتين لموصــول 
لــى النجــاح المنشــود. فميــارات الــذكاء الوجــداني مــن شــأنيا تزيــد مــن روح التحــدي والتفــاؤل إ

ومالحظـاتيم عمـى أداؤىـن األكـاديمي فيكـون لـديين أسـاتذتيم  عندما يقعن تحت تـأثير تقـديرات
دارة سريعة النفعاالتين حتى يستطيعن التـوازن بسـيولة بعـد مـروىن بـالمواقف  وعي بذواتين وا 

 التعميمية الصعبة .
 نادمييعلى الصنود األ لليكظة العكلية باليظبة للتأثري املباشش (ب 

 اليقظـة العقميـة(لمتغيـر ) (1.12حصـائيا )عنـد مسـتوى إمباشر موجـب دال  تأثير يوجد
ــى )الصــمود األ  ــاديمي(عم ــة  ،ك ــث جــاءت قيمــة )ت( دال ــغ معامــل إحي ــد بم ــأثير حصــائيا، وق الت

ىو ذلك الجزء من تباين المتغير التابع والـذي  R2 1,33:5)ثر )(، وقد بمغ حجم األ :1,58)
ود مـــن التبـــاين فـــي الصـــم %5:,33ن أوىـــذا يـــدل عمـــى  ؛ثـــر المتغيـــر المســـتقلألـــى إيرجـــع 
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ثـر كبيــر* لميقظــة أوىــذا يـدل عمــى حجــم  ،كـاديمي يمكــن تفسـيره فــي ضــوء )اليقظـة العقميــة(األ 
كاديمي. وبمقارنة تمك النتيجة مع نتـائج النمـوذج البنـائي األول يتضـح العقمية عمى الصمود األ 
ثـر اليقظـة العقميـة عمـى الصـمود أمـن نتـائج حجـم  )أقـل((  %5:,38أن حجم األثر ىنا بمـغ )

 .%(44,17ول حيث بمغ )ديمي في النموذج األ كااأل 
نــاث فــي قــدرتيم عمــى التركيــز واالنتبــاه عمــى ويمكــن تفســير ذلــك فــي ضــوء طبيعــة اإل  

ــز  ــدييم وتركي ــة ل ــادة الســعة االنتباىيي ــة وزي ــة وخارجي ــرات داخمي ــو مــن خب ــا يمــرون ب معظــم م
 ،ألحاســيس والتعــاطفوزيــادة تركيــزىم عمــى المشــاعر وا ،انتبــاىيم لألفكــار والعواطــف الحاضــرة

فالـــذكاء الوجـــداني يســـمح لمفـــرد بمراقبـــة مشـــاعره وانفعاالتـــو ومشـــاعر وانفعـــاالت اآلخـــرين 
نــاث التــي تميــل عمــى ن طبيعــة اإل ألفكــر واالنفعــال، كمــا واسـتخدام ىــذه المعمومــات فــي توجيــو ا

 والتـى بـدورىاة لى تعزيز اليقظة العقميإالتركيز ومراقبة المشاعر واالنفعاالت التي تتيح الفرصة 
 ,Cahn & Polich)  لــى حــد كبيــر قــدرة الفــرد عمــى تنظــيم الســيطرة عمــى عواطفــوإ تعـزز

ــانيــرى ، و (2006 ــع اإل  الباحث ــذكاء الوجــداني والعاطفــة أن تمت ــاث بمســتويات مرتفعــو مــن ال ن
كل ذلك يفرض عميين مزيدًا مـن اليقظـة التـي  ،وقدرتيا عمى صنع الحوار والتواصل االجتماعي

 صدار األحكام وتقبل الذات .إدىن أن يكونوا واعين بأنفسين وردود أفعالين وعدم تساع
 اليكظة العكليةعلى  للزناء الودذاىي باليظبة للتأثري املباشش (ز 

( لمتغير )الـذكاء الوجـداني( 1.12حصائيا )عند مستوى إتأثير مباشر موجب دال  يوجد
ـــى ـــة( عم ـــة  ،)اليقظـــة العقمي ـــث جـــاءت قيمـــة )ت( دال ـــغ معامـــل إحي ـــد بم ـــأثير حصـــائيا، وق الت

 ،ىــو ذلــك الجــزء مــن تبــاين المتغيــر التــابع R2 1,2917)ثــر )(، وقــد بمــغ حجــم األ 1,536)
مـن التبـاين فـي )الـذكاء  %29,17ن أوىـذا يـدل عمـى  ؛ثر المتغيـر المسـتقلألى إوالذي يرجع 

متوسـط لمـذكاء ثـر أوىـذا يـدل عمـى حجـم  ،الوجداني( يمكن تفسـيره فـي ضـوء )اليقظـة العقميـة(
 الوجداني عمى اليقظة العقمية. 

ول والثاني ويمكن تفسير ق مع النتائج السابقة لمنموذج األ وىذه نتيجة منطقية تتف
ذلك في ضوء أن ذوي اليقظة العقمية يقيمون عالقات جديدة مع خبراتيم الداخمية من خالل 

ر وتقبميا بشكل غير تقييمي المالحظة والوعي بالخبرات الحاضرة والوعي بالمشاعر واألفكا

                                                           
إذ يذذكر  Cohen ,1992)؛  Cohen ,1988لتفسير حجـم األثر )نسبة التباين المفسر(، ولكن أكثرها قبـوال التفسير الذى وضعه كوهين )توجد طرق كثيرة  *

كبير)جولى باالنت،  أثر%( تعنى حجم 91) 1.9متوسط &  أثر%( تعنى حجم 6)1.16ضعيف &  أثر%( تعنى حجم 0) 1.10أن حجم التأثير الذى مقداره 
 (.12، 9116؛ رجاء محمود أبو عالم،918، 9111؛ صالح أحمد مراد، 112، 0220؛ فؤاد أبو حطب، وآمال صادق،  209 -961، 9113
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لى أن ذوي الذكاء الوجداني المرتفع يستخدمون استراتيجيات محددة أثناء إباإلضافة  ،ليا
ن الذكاء الوجداني يسمح لمفرد بمراقبة مشاعره إحيث  ،مرورىم بالمواقف الصعبة المختمفة

و تفكيره وأفعالو في وانفعاالتو ومشاعر وانفعاالت اآلخرين واستخدام ىذه المعمومات في توجي
 وتقييم الذات وضبط األنشطة الخارجية .  ،مقاومة الضغوط

ثر أن التأثير المباشر لدى النموذج البنائي الثاني من خالل حجم األ  يتضح مما سبق
شر ثير المباأمن الت)أكبر( كاديمي ناث لمتغير الذكاء الوجداني عمى الصمود األ لدى عينة اإل 

ول يجة مع نتائج النموذج البنائي األ كاديمي، وتختمف تمك النتلصمود األ لميقظة العقمية عمى ا
لدى العينة الكمية. ويمكن تفسير ذلك في ضوء طبيعة الذكاء الوجداني الذي يتضمن قدرة 
 ،الفرد في تقدير انفعاالتو والتعبير عنيا وتنظيميا واستخدام ىذه االنفعاالت في تفكيره وأفعالو

فالذكاء  ،بدقة ىاوتقدير دراك حاالتو االنفعالية إداني يساعد الفرد عمى كما أن الذكاء الوج
وكيفية  ،عمى مراقبة الفرد لمشاعره وانفعاالتو وانفعاالت اآلخرين يساعد الفردالوجداني 

وأفعالو والتعامل مع تحديات البيئة الجديدة من  ،فكيرهتاستخدام ىذه المعمومات في توجيو 
ر بانفعاالتو وسموكو وجوانب القوة والضعف في شخصيتو و إدارة واالستبصا ،إحباط وقمق

فراد القادرون عمى فاأل ،انفعاالتو بصورة تحقق التكيف المطموب مع مختمف المواقف
يجابي والتوظيف الفعال لالنفعاالت اإليجابية قادرون عمى مواجية الضغوط االستخدام اإل

ية والتعافي السريع من التأثيرات السمبية ليذه والتحديات التي تواجييم في الحياة األكاديم
 الضغوط .

 نادميي:باليظبة للتأثري غري املباشش على الصنود األثاىيا : 

 باليظبة للتأثري غري املباشش للزناء الودذاىي على الصنود األنادميي (أ 

حصائيا )عند مستوى إتأثير غير مباشر موجب دال  وجود( 28) جدوليتضح من 
حيث  ،من خالل )اليقظة العقمية( كاديمي(عمى )الصمود األ  )الذكاء الوجداني( ( لمتغير1,16

 R2)ثر )(، وقد بمغ حجم األ 1,382التأثير )حصائيا، وقد بمغ معامل إجاءت قيمة )ت( دالة 
وىذا  ؛ثر المتغير المستقلألى إىو ذلك الجزء من تباين المتغير التابع والذي يرجع  1,1845
كاديمي( يمكن تفسيره في ضوء )الذكاء من التباين في )الصمود األ  %8,45ن أيدل عمى 

 ثر غير مباشرأوىذا يدل عمى حجم  الوجداني( عندما يتوسطيما متغير اليقظة العقمية،
 كاديمي من خالل اليقظة العقمية. " لمذكاء الوجداني عمى الصمود األ "متوسط 
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 الصنود األنادمييباليظبة للتأثري غري املباشش لليكظة العكلية على  (ب 

حصائيا )عند مستوى إتأثير غير مباشر موجب دال  ( وجود28جدول )يتضح من 
من خالل متغيرات أخرى غير - كاديمي(عمى )الصمود األ  اليقظة العقمية(( لمتغير )1.16

التأثير حصائيا، وقد بمغ معامل إ، حيث جاءت قيمة )ت( دالة -مدرجة في النموذج الحالي
 ،ىو ذلك الجزء من تباين المتغير التابع R2 1,2578)ثر )بمغ حجم األ (، وقد 1,494)

من التباين في )الصمود  %25,78ن أثر المتغير المستقل وىذا يدل عمى ألى إوالذي يرجع 
ثر غير مباشر أوىذا يدل عمى حجم  ؛يمكن تفسيره في ضوء )اليقظة العقمية( ،كاديمي(األ 

خرى غير مدرجة في أكاديمي من خالل متغيرات د األ ط" لميقظة العقمية عمى الصمو "متوس
 النموذج الحالي. 

 والثاني )العينة الكمية( ولن األ ييتضح مما سبق عند مقارنة نتائج النموذجين البنائي
 ما يمي: )عينة اإلناث(

 التأثيرقيمة  )أكبر( منكاديمي ر لمذكاء الوجداني عمى الصمود األ المباش التأثيرن قيمة إ -2
عندما يتوسطيما متغير اليقظة  ،كاديمير لمذكاء الوجداني عمى الصمود األ باشغير الم
 العقمية.

ول بمغ كاديمي في النموذج البنائي األ شر لميقظة العقمية عمى الصمود األ المبا التأثير  -3
كاديمي في شر لميقظة العقمية عمى الصمود األ المبا التأثيرمن )أكبر( وىو  ،% 44,17

 % .5:,33بمغ  الثاني والذيالنموذج البنائي 
ول بمغ كاديمي في النموذج البنائي األ ر لمذكاء الوجداني عمى الصمود األ المباش التأثير  -4

كاديمي عمى الصمود األ  لمذكاء الوجداني المباشر التأثيرمن )أكبر( وىو  ، 35.41%
 % .9:,31بمغ  في النموذج البنائي الثاني والذي

لمعالقات التى  يمكن صياغة معادالت المسار (28قم )ر  والجدول (5)ومن الشكل رقم
وغير  ثيرات المباشرةأالمسار لمت لتحميل الثاني )عينة اإلناث(، يحتوى عمييا النموذج البنائي

 :المباشرة كما يمي
  ثري املباششأالت-أ

اليقظة ( × :1,58الذكاء الوجداني + )×) 1,639)كاديمي = الصمود األ -2
  العقمية
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الذكاء 

 الوجداني

اليقظة 

 العقلية

الصمود 

 األكاديمي

1,226 

1,223 1,290 

  .الذكاء الوجداني× ) 1,536)=  العقميةاليقظة -3
  غري املباشش ثريأالت-ب

  .اليقظة العقمية× ) 1,382)كاديمي = الصمود األ  
ول لمعالقات السببية المباشرة وغير ن النموذج البنائي األ أيستنتج مما سبق 

، ط والذي يمثل اليقظة العقمية كمتغير مستقل والذكاء الوجداني كمتغير وسي ،المباشرة 
أفضل من النموذج البنائي الثاني والذي يمثل الذكاء الوجداني كمتغير مستقل واليقظة 

 العقمية كمتغير وسيط .
 التشكل مً الينورز البيائي الجاىي )العيية الهلية( :: ثالجا

يتمثل  ، والمتغير الوسيطالذكاء الوجدانيي فن المتغير المستقل يتمثل أعند افتراض 
 .كاديميوالمتغير التابع يتمثل في الصمود األ  يةاليقظة العقم في

لى نموذج بنائي لمعالقات السببية المباشرة إوقد اسفر اختبار ىذا النموذج عن التوصل 
 التالي * كما ىو موضح بالشكلالكميةعينة اللدى  وغير المباشرة
 
 
 
 
 
 

 
 

 (2شكم )

كًرغٛه يٍرقم ٔانٛقظح انؼقهٛح كًرغٛه ٌٔٛظ  يٍان انؼالقح تٍٛ انمكاء انٕظكاَٙانًُٕلض انصاَٙ: 

 (222)ٌ = انؼُٛح انكهٛحنكٖ  ،كاقًٚٙ كًرغٛه ذاتغٔانصًٕق األ

 (إنٗ انـرأشٛهاخ غٛه انًثاشهج ---)ٚشٛه انفظ انًُقٕط 

                                                           
*

، عينة التخصص 920=، عينة اإلناث022تم اختبار هذا النموذج خمس مرات لدى )عينة الذكور = 
وحاز نموذج عينة اإلناث  ( كل على حده،118والعينة الكلية= ،981عينة التخصص األدبي= ،061العلمي=

 التأثيراتفضل مؤشرات جيدة لحسن المطابقة مقارنة بباقي العينات، مع اختالف بسيط في حجم أعلى 
الباحثان على عرض نتائج عينة  المختلفة التى يحتوى عليها النموذج من عينة ألخرى، ولذا سوف يقتصر

 ذج االول.والعينة الكلية بهدف مقارنة نتائجها مع النمو ،ناثاإل

e1 

11 
e2 

1 1,192 
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لمعالقات السببية  الثاني مؤشرات حسن المطابقة لمنموذج البنائي (29جدول )يوضح و 
اشرة لمذكاء الوجداني كمتغير مستقل واليقظة العقمية كمتغير لمتأثيرات المباشرة وغير المب

 (559)ن = كاديمي كمتغير تابع لدى العينة الكميةوسيط والصمود األ 
 ( 32ظكٔل )

نرأشٛهاخ انًثاشهج  يؤشهاخ ؼٍٍ انًطاتقح نهًُٕلض انثُائٙ "انصاَٙ" نهؼالقاخ انٍثثٛح

ح كًرغٛه ٌٔٛظ ٔانصًٕق نٛقظح انؼقهٛٔغٛه انًثاشهج نهمكاء انٕظكاَٙ كًرغٛه يٍرقم ٔا

 (222كاقًٚٙ كًرغٛه ذاتغ نكٖ انؼُٛح انكهٛح )ٌ =األ

 اٌى يؤشه انًالئًح
قًٛح انًؤشه تؼك 

 ذؼكٚم انًُٕلض

انًكٖ انًصانٙ نهًؤشه )قنظح 

 انقطغ

 انًقرهؼح(

يعًٕػح 

يؤشهاخ 

انًطاتقح 

 انًطهقح

 χ2كا٘يهتغ 
2

Chi-

Square 

 ،2)ق.غ=  3,22

 غٛه قانح(

 يهتغ كا٘

 غٛه قال

قًٛح يهتغ كا٘ / 

 )قنظاخ انؽهٚح

CMIN/df) 

 2أقم يٍ  3,22

يؤشه ؼٍٍ 

 GFI))انًطاتقح
3,2332 

 3,2ٍٚأ٘ أٔ أكثه يٍ 

، 2332)أيؽًك تٕوٚاٌ، 

222) 

 يؤشه ؼٍٍ انًطاتقح

 AGFI) )انًصؽػ
3,222 

 3,2ٍٚأ٘ أٔ أكثه يٍ 

، 2332)أيؽًك تٕوٚاٌ، 

222) 

يعًٕػح 

يؤشهاخ 

نًطاتقح ا

 االقرصاقٚح

يؤشه انصكق انرقاطؼٙ 

 ECVI)) انًرٕقغ

 انًُٕلض انؽانٙ=

3,222 

انًُٕلض انًشثغ 

=3,223 

انًُٕلض 

 3,222انًٍرقم=

اقرهاب قًٛح انًُٕلض انؽانٙ 

يٍ انًُٕلض انًشثغ ػهٗ أٌ 

ذكٌٕ أقم يُّ، ٔكمنك تُؼك 

انًُٕلض انؽانٙ ػٍ انًُٕلض 

 انًٍرقم

 (222، 2332)تٕوٚاٌ، 

ؤشه انصكق انىائف ي

انًرٕقغ نهًُٕلض 

 انًشثغ.

انًُٕلض انؽانٙ= 

3,222 

انًُٕلض 

 3,222انًشثغ=

أقم يٍ َظٛهذٓا نهًُٕلض 

 انًشثغ

ظمن يرٌٕظ يهتغ انفطأ 

 ((RMSEAانرقانتٙ 

Root Mean 

Square Error of 

Approximation 

3.3233 

، 3.323ؼكٔق انصقح )

3.322) 

ؼكٔق انصقح ػُك  3,32أقم يٍ 

 [3.32% ] صفه، 23

انؽك االصغه ٚكٌٕ قهٚة يٍ 

، 3.32انصفه ٔأصغه يٍ 

 3.32ٔاالكثه ال ٚرؼكٖ 

 (222)أيؽًك تٕوٚاٌ، 

يعًٕػح 

يؤشهاخ 

يؤشه انًالئًح 

غٛه )انًطاتقح( 
3,222 

 3,2ٍٚأ٘ أٔ أكثه يٍ 

، 2332ٚاٌ، )أيؽًك تٕو
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 اٌى يؤشه انًالئًح
قًٛح انًؤشه تؼك 

 ذؼكٚم انًُٕلض

انًكٖ انًصانٙ نهًؤشه )قنظح 

 انقطغ

 انًقرهؼح(

انًطاتقح 

انًقانَح أٔ 

 انرىاٚكٚح

 (NNFIانًؼٛان٘ )

None Normal Fit 

Index 

222) 

يؤشه انًالئًح 

انًؼٛان٘ )انًطاتقح( 

(NFI) 

Normal Fit 

Index 

3,222 
)أيؽًك تٕوٚاٌ، فأكصه  3,2

2332 ،222) 

نًٕٚ  -يؤشه ذٕكه 

(TLI) 

Tuker-Lewis 

Index 

3,222 

 3,2ٍٚأ٘ أٔ أكثه يٍ 

، 2332)أيؽًك تٕوٚاٌ، 

222) 

يؤشه 

)انًطاتقح( انًالئًح

 CFI) )انًقانٌ

Comparative Fit 

Index 

3,222 

 3,2ٍٚأ٘ أٔ أكثه يٍ 

، 2332)أيؽًك تٕوٚاٌ، 

222) 

يؤشه انًالئًح 

انٍُثٙ )انًطاتقح( 

(RFI) 

Relative Fit 

Index 

 3فأكصه ؼرٗ  3,2 3,222

يؤشه انًالئًح 

 IFIانرىاٚك٘ 

Incremental Fit 

Index 

3,22 

 3,2ٍٚأ٘ أٔ أكثه يٍ 

 ،2332)أيؽًك تٕوٚاٌ، 

222) 

 يؤشه ؼعى انؼُٛح انؽهض نٕٓنره

Hoelter‘s Critical N (CN) 
2223 

يطاتقح انًُٕلض انًفرهض 

ه نهثٛاَاخ يالئًح إلا كاٌ يؤش

CN  ٍ233أكثه ي 

(Brown, 2006) 

يتضح من الجدول السابق أن معظم قيم مؤشرات المالءمة لمنموذج البنائي الثاني  
ة جيدة ومقبولة بين النموذج والبيانات. عدا مؤشر ( تحقق مالءم559)العينة الكمية ن =

قميال )أكبر( من كان غير مالئم حيث كان  د(، فق:1,96) ECVIالصدق التعاطفي المتوقع 
(، اال أن قيمة النموذج الحالي كانت مالئمة حيث 1,932من النموذج المشبع البالغ قيمتو )
عن النموذج المستقل البالغ قيمتو  ( . كما يبعد:3:,1) تبعد عن قيمة النموذج المستقل
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في حين كانت  (86:,1) (، كما بمغ مؤشر الصدق الزائف المتوقع لمنموذج المشبع69:,1)
(، وكانت قيمة جذر متوسط مربع الخطأ 97:,1قيمة النموذج الحالى أكبر منو قميال وبمغت )

(؛ وحدود 1,18ل( مناسبة أيضا لدرجة القطع المقترحة )أق RMSEA( )1,1822التقاربي )
تقترب  التقاربيحول قيمة جذر متوسط مربع الخطأ  Confidence Interval ( (CIالثقة 
  لمحد االكبر. 1,19وتقترب من  ،صغرلمحد األ 1.16من 

ة )وليس كميا( لمنموذج قن معظم مؤشرات حسن المطابإالقول وبصفة عامة يمكن 
قل أنو أال إئم البيانات بدرجة معقولة، ( يال 559البنائي الثاني لدى العينة الكمية )ن =

النماذج قبوال مقارنة بالنموذجين السابقين، كما أن قيم واتجاه تقديرات البارامترات وداللتيا 
مع  واتفاقيايمكن في ضوءىا الثقة في قبول النموذج  ،اإلحصائية )معامالت المسار(

موذج البنائي لتحميل المسار التوقعات النظرية، مما يعطي مصداقية وثقة في مالءمة الن
لكمية لمعالقات السببية المباشرة وغير المباشرة لمنموذج البنائي الثاني المقترح لدى العينة ا

تي التأثيرات المباشرة وغير المباشرة التى يحتوى عمييا ويوضح الجدول اآل (،559)ن=
بقيمة )ت( والخطأ المعياري النموذج البنائي الثاني لتحميل المسار لمعالقات السببية، مقرونة 

 (559حصائية لمتأثير لدى العينة الكمية )ن=ثير، والداللة اإللتقدير التأ
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 ( 32ظكٔل )

ؼصائٛح نهرأشٛه، نكٖ ان٘ نرقكٚه انرأشٛه، ٔانكالنح اإلانراشٛهاخ انًثاشهج ٔغٛه انًثاشهج نهًُٕلض انثُائٙ "انصاَٙ" انًقرهغ، يقهَٔح تقٛى )خ( ٔانفطأ انًؼٛ

 (222ؼُٛح انكهٛح )ٌ =ان

 

انًرغٛه 

 انًؤشه

االنذثاط 

تانصًٕق 

 األكاقًٚٙ

 انًرغٛه انًرأشه 

 انٛقظح انؼقهٛح انصًٕق االكاقًٚٙ

 انرأشٛه انًثاشه انرأشٛه غٛه انًثاشه  انرأشٛه انًثاشه

يؼايم 

 انرأشٛه

 )انًٍان(

 

 ؾ
 قًٛح 

 خ 

يؼايم 

االنذثاط 

 انًرؼكق

R
2*

  

يؼايم 

 انرأشٛه

 ان()انًٍ

 ؾ
 قًٛح 

 خ 

يؼايم 

االنذثاط 

 انًرؼكق

R
2

  

يؼايم 

 انرأشٛه

 )انًٍان(

 

 ؾ
 قًٛح 

 خ 

يؼايم 

االنذثاط 

 انًرؼكق

R
2
  

انمكاء 

 انٕظكاَٙ
3,222**  3,222 3,322 *2,22 

3,3232 

 
3,222 3,322 **2,22 

3,3222 

 

3,222 

 (r=820)  
3,322 *2,22 

3,3322 

 

انٛقظح 

 انؼقهٛح

3,222**  

 
3,223 3,322 *2,23 

3,3323 

 
3,223 3,323 **2,33 

3,2222 

 
---- --- --- --- 

3.32* قال ػُك      3.33قال ػُك  **

                                                           
*

 R2 ثر أو نسبة التباين المفسر(، وعادة يفسر على أنه معامل الثبات ياس لقوة العالقة الخطية )حجم األهو مقReliability Coefficient  .المقياس المشاهد بالمعادلة

وهي ذات القيمة عند تربيع  (,Everitt (302 , 1996ولحساب قيمة الثبات يتم قسمة مربع التشبعات على الواحد الصحيح (، 091، 9118)عزت عبدالحميد حسن، 
 قيمة معامل المسار )الباحثان(.
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 ما يمي: (:2جدول )يتضح من 
 وال: باليظبة للاتأثريات املباششةأ

 نادمييعلى الصنود األ للزناء الودذاىي باليظبة للتأثري املباشش (أ 

 ( لمتغير )الذكاء الوجداني(1.16وى حصائيا )عند مستإتأثير مباشر موجب دال  يوجد
حصائيا، وقد بمغ معامل التأثير إحيث جاءت قيمة )ت( دالة  ،كاديمي(عمى )الصمود األ 

 (1.639حيث بمغ ) ،ناثفي حالة ذات النموذج البنائي لإل  (، وقد كان أقل بمقارنتو1,487)
لى إلتابع والذي يرجع وىو ذلك الجزء من تباين المتغير ا R2 1.2525)ثر )األ  وقد بمغ حجم

يمكن  ،كاديميمن التباين في الصمود األ  %25,25ن أثر المتغير المستقل وىذا يدل عمى أ
عمى  لمذكاء الوجداني(ثر متوسط )أوىذا يدل عمى حجم  ،تفسيره في ضوء )الذكاء الوجداني(

والثاني  األول كاديمي. وبمقارنة تمك النتيجة مع نتائج النموذجين البنائيينالصمود األ 
من نتائج حجم  )أقل((  %25.25السابقين لتحميل المسار يتضح أن حجم األثر ىنا بمغ )

%( وفي 35,41حيث بمغ ) ،لوكاديمي في النموذج األ ر الذكاء الوجداني عمى الصمود األ ثأ
ر الذكاء الوجداني عمى الصمود ثأن أوىذا يدل عمى  ،%(9:,31ناث بمغ )نموذج اإل 

 . مستقال امتغير  يكونعندما  عنو اوسيط امتغير  يكونعندما أفضل  كاديمياأل 
فيي تسيم  مستقال؛ متغيراويمكن تفسير ذلك في ضوء أن اليقظة العقمية عندما تكون 

 ،وتفتح العقل ،في زيادة قدرة األفراد عمى حل المشكالت وتنمية إحساسيم بالمسئولية
صدار الحكم عمييا واختيار ما ىو وتجعميم أكثر قدرة عمى فيم معطيات العصر بدقة وإل

قدرتو عمى مالحظة  منمي لدييت؛ كما فعيتيم واالستعداد لتحمل المخاطروزيادة دا ،مناسب
مما ُتزيد من قدرتيم  ؛وتقديرىا وتوجيييا في مواجية الضغوط وتجنب االندفاع م،انفعاالتي

يركز عمى فذكاء الوجداني عمى الصمود أثناء تعامميم مع تحديات المطالب التعميمية . أما ال
وتتجمى أىمية الذكاء الوجداني في التفاعل مع  ،تيمالفرد من أجل جودة حيا عاطفة استثمار

خرين قدرة إنسانية ميمة ن القدرة عمى فيم اآلإ؛ حيث مفرداآلخرين ومدى النجاح االجتماعي ل
روة ؛ م 3128 ،)سعاد قرني، أحمد عبدالممك. خرينقضي معظم حياتو بين اآلين الفرد أل 

 .(3123،شييد 
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 نادمييعلى الصنود األ لليكظة العكلية باليظبة للتأثري املباشش (ب 

 ( لمتغير )اليقظة العقمية(1.16حصائيا )عند مستوى إتأثير مباشر موجب دال  يوجد
حصائيا، وقد بمغ معامل التأثير إحيث جاءت قيمة )ت( دالة  ،كاديمي(عمى )الصمود األ 

( :1,58حيث بمغ ) ،ناثالة ذات النموذج البنائي لإل أقل بمقارنتو في ح (، وقد كان1,432)
لى إوالذي يرجع  ،ىو ذلك الجزء من تباين المتغير التابع R2 1,2141)ثر )وقد بمغ حجم األ 

كاديمي يمكن من التباين في الصمود األ  %21,41ن أوىذا يدل عمى  ،ثر المتغير المستقلأ
لميقظة العقمية عمى  ثر متوسط*أوىذا يدل عمى حجم  ،ية(تفسيره في ضوء )اليقظة العقم

 كاديمي. الصمود األ 
النموذج البنائي األول )العينة الكمية(، والنموذج وبمقارنة تمك النتيجة مع نتائج 

في  أثر اليقظة العقمية عمى الصمود األكاديميأن حجم  يتضح ،البنائي الثاني )عينة اإلناث( 
ثر اليقظة العقمية عمى الصمود أمن نتائج حجم  )أقل(، (%21,41بمغ )النموذج الحالي 

)عينة اإلناث(  وبمغ في النوذج الثاني ،%(44,17حيث بمغ ) ،لوكاديمي في النموذج األ األ 
أفضل عندما كاديمي عمى الصمود األ  ر اليقظة العقميةثأن أوىذا يدل عمى  ،%( 5:,33)

في ضوء أن نظرية ويمكن تفسير ذلك  ،اوسيط امتغير  يكونعندما  عنو مستقال امتغير  يكون
لى أن من لدييم يقظة عقمية مرتفعو يتعممون استبعاد األفكار إ؛ حيث أشارت اليقظة العقمية 

حيث  ،والعواطف الحاضرة عمى األفكارويركزون انتباىيم  ،السمبية التي قد ُتعيق مسار حياتيم
ويستبدلون ردود الفعل  ،ر السمبية فيستبعدونياتساعد اليقظة العقمية عمى زيادة الوعي باألفكا
زيد تُ اليقظة العقمية ف .(Keng, et al., 2011)السالبية برودو فعل أكثر مرونة وموضوعية 

وخاصة أثناء  ،الذي بدوره يساعده عمى أخذ موقف إيجابي ؛من ميارات التنظيم الذاتي
 .لضغوط األكاديميةيم عمى مواجية ااألكاديمية وتشجيع المشكالتلى إالتعرض 

 اليكظة العكليةعلى  للزناء الودذاىي باليظبة للتأثري املباشش (ز 

( لمتغير )الذكاء الوجداني( 1,16حصائيا )عند مستوى إتأثير مباشر موجب دال  يوجد
التأثير حصائيا، وقد بمغ معامل إحيث جاءت قيمة )ت( دالة  ،)اليقظة العقمية( عمى

                                                           

إذ  ،Cohen ,1992)؛  Cohen ,1988توجد طرق كثيرة لتفسير حجـم األثر )نسبة التباين المفسر(، ولكن أكثرها قبـوال التفسير الذى وضعه كوهين ) *

 أثذذر%( تعنذذى حجذذم 91) 1.9متوسذذط &  أثذذر%( تعنذذى حجذذم 6)1.16ضذذعيف &  أثذذرجذذم %( تعنذذى ح0) 1.10الذذذى مقذذداره  التذذأثيرحجذذم أن يذذذكر
؛ رجذذاء محمذذود أبذذو 918، 9111؛ صذذالح أحمذذد مذذراد، 112، 0220؛ فذذؤاد أبذذو حطذذب، وآمذذال صذذادق،  209 -961، 9113كبير)جذذولى باالنذذت، 

 (.12، 9116عالم،
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ىو ذلك الجزء من تباين المتغير التابع والذي  R2 1,2233))ثر (، وقد بمغ حجم األ 1,446)
من التباين في )اليقظة العقمية(  %22,33وىذا يدل عمى ان  ؛ثر المتغير المستقلألى إيرجع 

ثر متوسط لمذكاء الوجداني أوىذا يدل عمى حجم  ،يمكن تفسيره في ضوء )الذكاء الوجداني(
 عمى اليقظة العقمية. 

 %25,253) لمذكاء الوجداني عمى الصمود األكاديمي بمغ األثر يتضح أن حجمكما 
يتضح  لتحميل المسار -الخاص باإلناث–وبمقارنة تمك النتيجة مع نتائج النموذج السابق  ،(

كاديمي ثر اليقظة العقمية عمى الصمود األ أحجم  بمغكما  ،%(9:.31حيث بمغت ) )أقل(أنيا 
 %( في نموذج العينة الكمية. 21.41غ )في حين بم%( 5:,33ناث )في نموذج اإل 

ناث بأنين لديين القدرة عمى التوافق والتعايش ويمكن تفسير ذلك في ضوء طبيعة اإل 
فعندما  ،ولديين صبر وتحمل وطول بال ،والتكيف مع المواقف والظروف األكاديمية الصعبة
ىدين ويكررن ويحاولن جا ؛الموقف ويتحدينيقف أمامين موضوع دراسي صعب ال يستسممن 

ثبات أنفسين في  ،لى النجاح المنشودإمحاولتين لموصول  ويحاولن جاىدين تحقيق ذواتين وا 
فيحددن أىدافين ولديين توقعات مرتفعة عن  ،االحترام والتقدير من اآلخرين لينالنالمجتمع 

الت يجابي في حل المشكإويتمتعن باتجاه  ،األكاديمي وتقدير الذات وثقتين بأنفسين ائينأد
وبالتالي النجاح في طل الظروف الصعبة  ؛األكاديمية التي تقابمين والتعامل معيا بمرونة

ولديين القدرة عمى إعادة توازنين النفسي واالنفعالي بعد التعرض لظروف  ،والضاغطة
 أكاديمية صعبة أو تقديرات سيئة .

 : باليظبة للاتأثريات غري املباششةثاىيا

 نادمييعلى الصنود األ للزناء الودذاىي باششباليظبة للتأثري غري امل (أ 

حصائيا )عند مستوى إتأثير غير مباشر موجب دال  ( وجود:2جدول )يتضح من 
 ،من خالل )اليقظة العقمية( ،كاديمي(لذكاء الوجداني( عمى )الصمود األ ( لمتغير )ا1,12

معامل االثر  من)أكبر( 1,534حصائيا، وقد بمغ معامل التأثيرإحيث جاءت قيمة )ت( دالة 
 ثر(، وقد بمغ حجم األ 1,382حيث بمغ )في ذات النموذج البنائي السابق لمعينة الكمية 

ىو ذلك الجزء من تباين المتغير التابع والذي يرجع  R2 (1,289:))) لنموذج العينة الكمية
 كاديمي(ين في )الصمود األ من التبا %:28,9ى اثر المتغير المستقل وىذا يدل عمى ان إل

وىذا يدل  يمكن تفسيره في ضوء )الذكاء الوجداني( عندما يتوسطيما متغير اليقظة العقمية،
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كاديمي من خالل " لمذكاء الوجداني عمى الصمود األ "متوسط  عمى حجم اثر غير مباشر
ثر لذات النموذج البنائي لدى العينة الكمية حيث بمغ قظة العقمية. وىو أكبر من حجم األ الي
(8,45)%. 
 نادمييعلى الصنود األ لليكظة العكلية ليظبة للتأثري غري املباششبا (ب 

حصائيا )عند مستوى إتأثير غير مباشر موجب دال  ( وجود:2جدول )يتضح من 
من خالل متغيرات أخرى غير -كاديمي( عمى )الصمود األ اليقظة العقمية( ( لمتغير )1.12

حصائيا، وقد بمغ معامل التأثير إمدرجة في النموذج الحالي، حيث جاءت قيمة )ت( دالة 
(، وقد بمغ 1,494حيث بمغ ) نموذج عينة اإلناث،ثر في معامل األ  من)أكبر( (، 1,1652)

ىو ذلك الجزء من تباين المتغير ، و R2 (1,3:38 ))) في نموذج العينة الكمية ثرحجم األ 
من التباين في  (%38,:3)ن أوىذا يدل عمى  ،ثر المتغير المستقلألى إالتابع والذي يرجع 

ثر غير أدل عمى حجم وىذا ي ،كاديمي( يمكن تفسيره في ضوء )اليقظة العقمية()الصمود األ 
خرى غير مدرجة في أكاديمي من خالل متغيرات لميقظة العقمية عمى الصمود األ " "كبير مباشر

حيث بمغ  ،عينة اإلناثثر لذات النموذج البنائي لدى موذج الحالي. وىو أكبر من حجم األ الن
(25,78)%. 

لمعالقات التى  يمكن صياغة معادالت المسار (:2 (رقم والجدول( 6) ومن الشكل رقم
وغير  ثيرات المباشرةأالمسار لمتلتحميل  (لمعينة الكمية)الثاني  يحتوى عمييا النموذج البنائي

 :المباشرة كما يمي
  ثري املباششأالت (أ 

  .اليقظة العقمية( × 1,432جداني + )الذكاء الو ×) 1,487)= كاديميالصمود األ -2
  .الذكاء الوجداني× ) 1,446)=  اليقظة العقمية-3

  غري املباشش ثريأالت (ب 

 .اليقظة العقمية× ) 1,534)كاديمي = لصمود األ ا 
 الجاىي البيائي ىتائر الينورز  تفظري

فت نتائج واختم ،ناث مع العينة الكميةالنموذج البنائي الثاني لعينة اإل اتفقت نتائج 
ول لتحميل ن النموذج البنائي األ أستنتج مما سبق يُ ، حيث األخيرتين مع النموذج البنائي األول

اليقظة العقمية كمتغير  فيو والذي يمثل السببية المباشرة وغير المباشرة المسار لمعالقات
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ناث اإل  مستقل والذكاء الوجداني كمتغير وسيط أفضل من النموذج البنائي الثاني لدى عينتي
 .تقل واليقظة العقمية كمتغير وسيطالذكاء الوجداني كمتغير مس فيو والعينة الكمية والذي يمثل

 أي ىوالذكاء الوجداني كمتغير وسيط أي أن النموذج البنائي األفضل ىو الذي يمثل فيو 
 .مي كمتغير تابعالذي ينقل التغير في اليقظة العقمية كمتغير مستقل إلى الصمود األكادي

 ,.Labbe, etal دراسـة البــي وآخـرونمــع  -جزئيـا– نتــائج البحـث الحــاليتتفـق و  
ودراسـة  Chavers(2013) شـافيرز دراسـةو  Kamath (2015)كامـاس ودراسـة  (2012)

ــة ارتباطيــة3129عائشــة عمــى رف اهلل ) ــائجيم وجــود عالق وعالقــة ســببية  ( التــي أظيــرت نت
 مى الصمود.دالة بين اليقظة العقمية والقدرة ع موجبة

عندما يبدأ تأثيره في الصمو األكاديمي قبل  ن الذكاء الوجدانيأويمكن تفسير ذلك في 
قبل باألثر  ىي البادئاليقظة العقمية عندم تكون مقارنة  ،اليقظة العقمية يكون أقل فعالية

( أفضل من موقعيا كمتغير متغير وسيطك) ، فموقع تأثير الذكاء الوجدانيالذكاء الوجداني
عندم يؤخذ في االعتبار اليقظة العقمية كمتغير مستقل في الـتأثير في الصمود األكاديمي 

 .مستقل
 (المستقل متغير)كوجود اليقظة العقمية  -النموذج األول -فالنموذج البنائي األفضل  

 بفتره تمكنو من التأثير جداني()الذكاء الو  ويحدثو قبل الوسيط المتغير التابع يبدأ تأثيره في
 )الذكاء الوجداني( أي أن المتغير الوسيط ،لممتغير التابع معا في الوسيط ثم ينتقل أثرىما

فدور الذكاء الوجداني في النموذج البنائي ، )اليقظة العقمية( ممتغير المستقلتبعي الحدث ل
اء فالذكالعالقة بين تأثير المتغير المستقل عمى المتغير التابع. ومن ثم ويشرح األفضل تفسير 

 المتغير عمىوالذي يمثل اليقظة العقمية المستقل المتغير تأثير  نقل ىو الوجداني دوره األفضل
تحسين  يساعد عمى متغير وسيطك فالذكاء الوجداني، والذي يمثل الصمود األكاديمي التابع

الصمود األكاديمي متغير مستقل عمى اليقظة العقمية كوتعميق فيمنا لمطريقة التى يؤثر بيا 
 متغير تابع.ك

أن اليقظة العقمية عبارة عن مجموعة واسعة من ويمكن تفسير ذلك في ضوء   
، حيث تشتمل عمى تعزيز الصحة العقمية، وتحسين والتعمم التطبيقات ذات الصمة بالتعميم
 .، وتحسين الصحة البدنية، وتعزيز التعميم واألداءالوجدانيالتواصل والتعاطف، والتطور 

(Hassed ,2016 ,52) 
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ينظــرون لممواقـف الضـاغطة كمصـدر لمتحـدي أكثــر  أن ذوي اليقظـة العقميـة المرتفعـةكمـا 
 ،توتر أو ضـيق أو غضـب دونويتعاممون بانفعاالت معتدلة ومتعقمة  ،من كونيا مصدراً  لمقمق

ويتجــاىمون الخبــرات غيــر الســارة الســابقة . كمــا أنيــم لــيس لــدييم حساســية مفرطــة لمنقــد أو 
ممـا يجعميـم أكثـر  ،ى الفشل ؛ أي أنيم أكثر حكمة وىـدوءًا دون انفعـاالت سـالبةالرفض أو حت

عمـــى  وال يســـمحون ليـــذه المواقـــف بالســـيطرة ،قـــدرة عمـــى الســـيطرة عمـــى المواقـــف الضـــاغظة
فـذوي اليقظـة العقميـة  والمثابرة والصـمود . مما ُتزيد من قدرتيم عمى مواجية الضغوط ،أفكارىم

مــن خــالل تنظــيم االنتبــاه والــوعي بــالخبرات  ،ع خبــراتيم الداخميــةُيقيمــون عالقــات جديــدة مــ
دون  ،مشاعر واألفكـاروالوعي بالمشاعر واألفكار من خالل تقبل غير تقييمي ليذه ال ،الحاضرة

 (.Chu,2010ندماج الزائد عن الحد معيا )تبنييا أو اإل 
عمـى مواجيـة الضـغوط جعميـم أكثـر قـدرة ت، و  أداء الطالبمن جودة  تزيداليقظة العقمية ف

المتعمقــة بالدراســة، أو ضــغوط الحيــاة بشــكل عــام، كمــا تســيم اليقظــة العقميــة بشــكل فعــال فــي 
 ( Gallego, et al., 2014)الضغوط األكاديمية  تخفيف
المكــون األول  -إلــى نــوع مــن الخبــرة المباشــرة تحتــاج الميــام األكاديميــة فــي الجامعــة و 

لـــب الجـــامعي مـــن التركيـــز واالنتبـــاه فـــي األنشـــطة والميـــام التـــي تمكـــن الطا -لميقظـــة العقميـــة
لمــا  -المكــون الثــاني لميقظــة العقميــة -كمــا تحتــاج إلــى التطبيــق العممــي المباشــر  األكاديميــة،

يتعممو الطالب من ميارات ومعارف في الفصل الدراسي تدعم فيو الرغبة فـي المعرفـة واالنفتـاح 
 عمى كل ما ىو جديد وبناء تعمم أفضل .

 التوصيات 

دارة  -2 توفير جو تعميمي يشجع عمى تعزيز ميارات الذكاء الوجداني من وعي بالذات وا 
التي من شأنيا تساعد الطالب عمى مواجيىة الضغوط والتحديات  ،لالنفعاالت والدافعية

 و طوال سنوات دراستو في الجامعة التي قد تواجي
يجابي في تحسين اإل مالتأثيرى ؛معا ةاليقظة العقميو  ي الذكاء الوجدانيمتغير باالىتمام  -3

 .البحث الحاليىذا التأثير جميًا في  رظي وقد ،الصمود األكاديمي
والعمل عمى كيفية والذكاء الوجداني اليقظة العقمية  يإلثراء مفيوم ؛دوات توعيةنعقد  -4

 بكفاءة بما يدعم الصمود األكاديمي لدى الطالب . اماستخدامي
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 ،في عممية التعمم والذكاء الوجداني اليقظة العقمية كل من تأثير التأكيد عمى أىمية -5
 من ثقة الطالب بنفسو وتحسن صموده األكاديمي . يزيداا مألني

 حبوخ مكرتسة : 

لمعالقة بين اليقظة العقمية  Moderator Variable لد  الذكاء الوجداني كمتغير مع   -2
 البنائي لمعالقات السببية"مي لدى طالب الجامعة "في ضوء النموذج والصمود األكادي

بين األساليب المعرفية  Mediatotr Variableالصمود األكاديمي كمتغير وسيط  -3
 تحصيل الدراسي لدى طالب الجامعة المتفوقين دراسيا.وال

تنمية الذكاء الوجداني كمدخل لتحسين اليقظة العقمية وأثر ذلك في الصمود األكاديمي  -4
 المتاخرين دراسياً  امعةوالتحصيل الدراسي لدى طالب الج

لدى  األكاديميفي تنمية الصمود  العقميةفعالية برنامج إرشادي قائم عمى نموذج اليقظة  -5
 .طالب الجامعة

لدى طالب الجامعة "دراسة مقارنة بين  اليقظة العقمية وعالقتيا بالحكمة االختبارية -6
 . الكميات العممية واالنسانية"

لدى طالب  األكاديمي الصمودوالذكاء الوجداني عمى  اليقظة العقمية بين تفاعلالأثر  -7
 .الجامعة

فعالية برنامج تدريبي قائم عمى استخدام ميارات اليقظة العقمية لتنمية الصمود  -8
 األكاديمي لدى عينة من صعوبات التعمم .

رات النفسية ذات غيقة الصمود األكاديمي ببعض المتإجراء بحوث لمكشف عمى عال -9
 .الرفاىية النفسية ( ،األمل األكاديمي ،الطموح الصمة مثل) مستوى
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 املشادع

 :العشبية املشادع أواًل: 

( : الكفايالالة المدركالالة وهلل  بيالالا  اليقظالالة الذونيالالة والوظالالالد المعر يالالة لالالد  2513أحالال م ميالالدد هلل الالدا  ) -
 جامعة  غداد.، كمية البر ية  ،غير منشورة رسالة دكتواره،طم ة الجامعة، 

:درجالالالة بالالالوا ر اليقظالالالة الذونيالالالة لالالالد  مالالالديرد المالالالدارس ال انويالالالة  (2517أمالالالاني هلل الالالدا  هللقمالالال) أليا الالالم ) -
الحكوميالالالالة  الالالالي محا ظالالالالة هللمالالالالان وهلل  بيالالالالا  درجالالالالة مماريالالالالة يالالالالمو  المواطنالالالالة البنظيميالالالالة 

، جامعالة ال الرا األويالط، غيـر منشـورة ،ماجسـتيررسـالة لممعممين من وجية نظالروم . 
 .األردن

ــل العــاممي االستكشــا(: 2512أمحمالالد  وزيالالان بيغالالز  ) - ــا التحمي ــدي مفاىيميمــا ومنيجيتيم في والتوكي
 . دار الميير . هللمان . األردن. LISRELوليزرل  SPSSبتوظيف حزمة 

النمالالالوذل ال نالالالالي لمع  الالالاي  الالالين اليقظالالالة العقميالالالة والالالالذكاء  2519إينالالاس محمالالالد صالالالفوي ، و  الالالرين ،  -
. مجمة ا كمية البر ية جامعة الز الازي األولىالوجداني والر اوية النفيية لد  طم ة الفر ة 

 – 155، 116، را طالالة البر الالويين العالالر ، راســات عربيــة فــي التربيــة وعمــم الــنفسد
164. 

، القالاور  ، ترجمة خالد العمريSPSSالتحميل االحصائي باستخدام برامج  ( :2556جولي  االنالي ) -
 : دار الفاروا لمن ر والبوزيع .

برجمالة هللقيالل ال اليس حيالين،  الركة دار اختبـر ذكـاءك العقمـي والعـاطفي، ( : 2551جيل  زو اردد ) -
 . 25-24(، ص 1(، المجمد )1الفرا ة، ط )

عاقــة ا انفعاليـة لــدى العـاديين وذوي اإلالميتـ( : 2559حمالدد هللمالى الفرمالاود، وليالد ر الالوان حيالن ) -
 دار الصفاء .، هللمانالذىنية، 

( : البفاهللالالل  الالين  عالالض ايالالبرابيجياي مالالا وراء المعر الالة وميالالبوياي 2555حيالالا  هللمالالى محمالالد رم الالان ) -
فكيالالالر النا الالالد لالالالد  بمميالالالذاي الصالالالد يم العمميالالالة والبوز المعمومالالالاي  الالالي بنميالالالة المفالالالايالالالبجي
، المجمالالد ال الالامن، العالالدد األول، ص ، مجمــة التربيــة العمميــة هللالالدادد  الالي مالالاد  العمالالوماإل

181. 
، المجمـة ( : حجم أ ر المعالجاي البجري ية وداللة الداللالة اإلحصالالية2556رجاء محمود أ و هلل م ) -

 (.25(، المجمد)78، ممحا العدد)التربوية، الكويت
. دار الن الالالالر تربويــــةمنــــاىج البحــــث فــــي العمــــوم النفســــية وال(: 2514رجالالالالاء محمالالالالود أ الالالالو هللالالالال م ) -

 .لمجامعاي، جميورية مصر العر ية

https://0810go9mg-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0532&page=1&from=
https://0810go9mg-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0532&page=1&from=
https://0810go9mg-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0532&page=1&from=
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االجبماهلليالة و عاليالة الالذاي والصالمود  الميالاند (: لمع  الاي اليال  ية  الين 2525) ريالاض يالميمان الياليد -
 الجمعيــةمجمــة األكالالاديمي والبكيالالد األكالالاديمي لالالد  طالال   الالالد موم العالالام  الالي البر يالالة، 

 94-47(، 159) 35، النفسية لمدراسات المصرية
 لالد  كالاديمياأل  الاألداء وهلل  بال) النفيالي (: الصمود2525يرد أيعد جميل ، أزوار محمد مجيد )  -

، 1 ممحالا (،2) 47 ،واالجتماعيـة اإلنسـانية العمـوم ،دراسـاتمجمـة الجامعالة،  طم الة
344-355 

( : اإلياليام النيال ي لمبوجال) اإليجالا ي نحالو الميالبق ل 2517يعاد كامل  رني، أحمد هلل دالمم  أحمالد ) -
 ين دراييًا  كمية البر يالة و نظيم الذاي  ي البن ؤ  الصمود األكاديمي لد  الط   المبفوب

ــي درايالالة مالالن منظالالور هللمالالى الالالنفس اإليجالالا ي ،جامعالالة المنيالالا  ــة ف ــة دراســات عربي . مجم
 .225-185(، 1مجمد  اص )التربية وعمم النفس، 

العقميالالالة لالالالد  طالالال   ( : اليقظالالالة 2518يالالال م محمالالالد هللمالالالى والالالادد المعمالالالورد، هللمالالالي حيالالالين مظمالالالوم ) -
 .247-229(، 3)25، جامعة بابل –نسانية ، مجمة العموم اإل الجامعة

( : العوامالالل ال ميالالة الك الالر  لم  صالالية وهلل  بيالالا  كالالل مالالن 2513يالالناء حامالالد، محمالالد حامالالد زوالالران ) -
، ط   الدراياي العميا العاممين  البالدريس لد اديمي وااليبغراا الوظيفي كالصمود األ
 .425-333(،4)36 فسي،رشاد النمجمة اإل 

، األســاليب اإلحصــائية فــي العمــوم النفســية والتربويــة واالجتماعيــة( : 2555حمالالد مالالراد )أصالال    -
 القاور ، مكب ة األنجمو المصرية.

االختبــارات والمقــاييس فــى العمــوم النفســية (: 2525صالال   أحمالالد مالالراد، أمالالين هللمالالى محمالالد يالالميمان) -
 .دار الكبا  الحديث.  "والتربوية "خطوات إعدادىا وخصائصيا

( : اإليالالالالاليام النيالالالالال ي لميقظالالالالالة العقميالالالالالة وايالالالالالبرابيجياي مواجيالالالالالة 2518هللال الالالالالة هللمالالالالالي رد ا  هللطيالالالالالة ) -
ال الالغوط  الالي البن الالؤ  الصالالمود األكالالاديمي لالالد  الطالال   المبفالالو ين درايالاليًا  كميالالة البر يالالة 

 418-347(، 155)28، ، مجمة تربية الفيومجامعة الفيوم
ن اليقظالالالة العقميالالالة والبفكيالالالر اإليجالالالا ي  الالالي لمع  الالالاينمالالالوذل  نالالالالي  (:2518) يالالالميم هلل الالالدالعزيز إ الالالراويم -

، جامعـة ةمجمـة كميـة التربيـ، والطفو األكالاديمي لالد  طم الة كميالة البر يالة جامعالة دمنيالور
 333-445، (2)18 كفر الشيخ،

ومعالجالالة صالالدا المقالالاييس  SEM)(: النمذجالالة ال ناليالالة )2516هلل الالدا  صالالحراود، هلل الالدالحيم  وصالالم ) -
دارد عالاممي لع  الالاي كفالاءاي البيالاليير اإل الي ال حالالوث النفيالية والبر ويالالة. نمالوذل ال نالالاء ال

 .91-61، 3( 2) ،ر. الجزال. مجمة العموم النفسية والتربوية المؤيية البعميمية

https://0810go9mg-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://0810go9mg-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://0810go9mg-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2071&page=1&from=
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ــة األســس أ(:  2518هلل دالناصالالر اليالاليد هللالالامر ) - ــوم النفســية والتربوي ــة لمعم ــة البنائي نمذجــة المعادل
دار جامعالالالالالة نالالالالالايد لمن الالالالالر، الريالالالالالاض، المممكالالالالالة العر يالالالالالة  ،1، لوالتطبيقـــــات والقضـــــايا

 اليعودية.
لتربويــة األســس نمذجــة المعادلــة البنائيــة لمعمــوم النفســية وا (:  2518هلل دالناصالالر اليالاليد هللالالامر ) -

دار جامعالالالالالة نالالالالالايد لمن الالالالالر، الريالالالالالاض، المممكالالالالالة العر يالالالالالة  ،2، لوالتطبيقـــــات والقضـــــايا
 اليعودية.

 ( : والالل األذكيالالاء وجالالدانيًا أك الالر يالالعاد   2557هلل مالالان حمالالود ال  الالر،ود  ممالالو  هلليالالكر الف الالمي ) -
 .38- 13(، 2)35،مجمة العموم االجتماعية

لمعمـــوم التربويـــة والنفســـية واالجتماعيـــة،  اإلحصـــاء المتقـــدم( : 2558هللالالالزي هلل دالحميالالالد حيالالالن ) -
، جميوريالة  نيالا ،دار المصالطفى لمط اهللالة والن الر ، ،تطبيقات باسـتخدام برنـامج ليـزرل

 .مصر العر ية
كميالالة   ( : اليقظالالة العقميالالة وهلل  بيالالا  الكفالالاء  الذابيالالة لالالد  هللينالالة مالالن طالال 2518هللمالالي محمالالد ال الالمود ) -

 .24-1(، 9) 19، لتربية، مجمة البحث العممي في االبر ية  الدوادمي
مجمــة  ،( :الالالذكاء االنفعالالالي، مفيومالال) و يايالال)2551 الالاروا اليالالي هلل مالالان، محمالالد هلل الالد اليالالميع رزا ) -

 .49-32(، القاور ، الييلة المصرية العامة لمكبا ، 58، العدد )عمم النفس
( :  اهللميالالة اليقظالالة العقميالالة  الالي  فالالض 2513 بحالالي هلل الالد الالالرحمن ال الال ع، أحمالالد هللمالالي طم الالة محمالالود ) -

مصالالالر، ، رشـــاد النفســـي، مجمـــة اإل أهللالالالراض االكبلالالالا  لالالالد  هللينالالالة مالالالن طالالال   الجامعالالالة
(34 ،)1-75. 

منــاىج البحـــث وطـــرق التحميــل اإلحصـــائي فـــي العمـــوم (: 1991و مالالال صالالالادا )  الالؤاد أ الالو حطالالال ، -
 ، مكب ة األنجمو مصرية.القاور ،النفسية والتربوية واالجتماعية

: العوامالل ال ميالة الك الر  لم  صالية وهلل  بيالا  كالل ( 2513محمد حامد زوالران، يالناء حامالد زوالران ) -
مالالالن الصالالالمود األكالالالالاديمي وااليالالالبغراا الالالالالوظيفي لالالالد  طالالال   الدرايالالالالاي العميالالالا العالالالالاممين 

 .425-333(، 4)36 رشاد النفسي،، مجمة اإل  البدريس
قظـــة الذىنيـــة لـــدى طمبـــة االســـتقرار النفســـي وعالقتـــو بالي( : 2512مالالالرو   الالالييد صالالالادا الز يالالالدد ) -

 ، جامعة ديالي، كمية البر ية األيايية .عداديةإلالمرحمة ا
( : اليقظالالالة العقميالالالة كمبغيالالالر ويالالاليط  الالالين صالالالعو اي البنظالالاليم 2519مصالالالطفى  ميالالالل محمالالالود هللطالالالاا  ) -

ــة كميــة التربيــة.  طالال   الجامعالالة  االنفعالالالي و الالداع الالالذاي لالالد ، جامعــة أســيوط ،مجم
35(2 ،)1-39. 
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ـــوم الســـموكية األســـاليب ( : 2519ممالالالدو  هلل الالالد المالالالنعم الكنالالالاني ) - ـــي العم اإلحصـــائية االســـتداللية ف
 .لمجامعاي الن ر دار ر ،ھ، القاواالجتماعية

الصالالالمود األكالالالاديمي وهلل  بالالال)   الالالالذكاء االنفعالالالالي لالالالد  طم الالالة جامعالالالة ( : 2518ميالالالدد  الالاليا  أحمالالالد ) -
  .جامعة بكريي، الكوييرسالة ماجستير منشورة، بكريي، 

، مجمـــة الصالالموداألكاديمي لالالالد  طم الالة الجامعالالة( : 2518ميالالدد  الاليا  أحمالالد، و الالالاء كنعالالان   الالر) -
 . 25(،6)25،جامعة تكريت لمعموم االنسانية

مجمــة ، الصالالمود الجالالامعي لالالد  طم الالة كميالالة البر يالالة  جامعالالة القاديالالية(: 2518)نيمالالة هلل الالداليادد مييالالر -
،  31 (4)مالالن المجمالالد  ال الالانيلجالالزء ا ،لمفمســفة والمســانيات والعمــوم االجتماعيــةالرك 
174-188 

( : أ الالالر بنميالالالة االيالالالبغراا هللمالالالى   الالالاي وصالالالدا ا ب الالالار بحصالالاليمي  الالالي 2516راويم النالالالرش )و الالالام إ الالال -
ــوم التربويــة والنفســيةالريا الالياي لالالد  طالال   المرحمالالة ال انويالالة ــة الدوليــة لمعم ، ، المجم

(1 ،)85-152. 
( : ال نالالالالاء العالالالالاممي وبكالالالالا ؤ القيالالالالاس ألحالالالالد مقالالالالاييس االكبلالالالالا  لالالالالد  2556و الالالالام  بحالالالالي جالالالالاد الالالالالر  ) -

ن ط   المدارس ال انوية  ايب دام البحميل العاممي البوكيدد،دراية مقارنة المراوقين م
 .484 -436(، 55)16،، القاىرة، المجمة المصرية لمدراسات النفسيةهلل ر  قا ية

، لالالدد طم الالة جامعالالة بكريالالي األكالالاديمي الصالالمود(: 2518) ميالالدد  الاليا  أمحالالد ،و الالاء كنعالالان   الالرد -
  525-554(، 6) 25 العراا،، مجمة جامعة تكريت لمعموم االنسانية

(: منيجيالالة النمذجالالة  المعادلالالة ال ناليالالة وبط يقابيالالا  الالي  حالالوث 2557الميالالدد الينالالداود ) بحالالي يايالالر  -
 .41-9، (45) جامعة هللين  مس، القاور .. مجمة التربية والتنمية. اإلدار  البعميمية

مي و الغوط الحيالا  المدركالة  الصالمود األكالادي وهلل  بيالااليقظالة العقميالة (: 2519) ييرا  ع ان ا الراويم -
 ، 68،  المجمـــة التربويـــة، جامعـــة ســـوىاج، لالالالد  طم الالالة كميالالالة البر يالالالة جامعالالالة الز الالالازيا

2525-2463 
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