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اإلسهام النسبى لليقظة العقلية والعبء المعرفى وبعض المتغيرات الديموغرافية فى التنبؤ  

 بالتسويف األكاديمى لدى الطالب المعلمين  

 

 * سالي نبيل عطا

 المستخلص

وبعض المتغيرات   هدف البحث الحالى إلى التعرف على درجة إسهام اليقظة العقلية والعبء المعرفى     

الديموغرافية فى التنبؤ بالتسويف األكاديمى لدى الطالب المعلمين بكلية التربية جامعة الفيوم. كما هدف 

إلى الكشف عن أثر التفاعل بين متغيرى )النوع/ التخصص األكاديمى( على الدرجة الكلية لمقياس اليقظة  

بكلية التربية جامعة الفيوم، وذلك العقلية، والعبء المعرفى، والتسويف األكاديمى لدى الطالب المعلمين  

( من  مكونة  عينة  وقد 213على  التربية،  بكلية  الرابعة  بالفرقة  المعلمين  الطالب  من  وطالبة  طالبًا   )

التكريتى  )إعداد  المعرفى  العبء  ومقياس  الباحثة(،  )إعداد  العقلية  اليقظة  مقياس  الباحثة  استخدمت 

مى )إعداد الباحثة(، وباستخدام أسلوب تحليل التباين ثنائى  ((، ومقياس التسويف األكادي2013والجبارى ) 

اإلتجاه، وتحليل اإلنحدار التدريجى أسفرت نتائج الدراسة عن وجود تأثير دال إحصائيًا للنوع )ذكر/ أنثى(  

فى اليقظة العقلية لصالح الذكور، ووجود تأثير دال إحصائيًا للتخصص )علمى/ أدبى( فى العبء المعرفى 

ا التسويف  لصالح  فى  والتخصص  النوع  بين  للتفاعل  إحصائيًا  دال  تأثير  ووجود  األدبى،  لتخصص 

التسويف األكاديمى   أنثى( فى  للنوع )ذكر/  دال إحصائيًا  تأثير  العلمى، ووجود  الذكور  األكاديمى لصالح 

المعرفى األساسى والدخ العقلية والعبء  اليقظة  إلى إسهام  النتائج  الذكور، كما أشارت  يل والنوع  لصالح 

وتم   إحصائيًا،  داًًل  تنبًؤا  التربية  بكلية  المعلمين  الطالب  لدى  األكاديمى  بالتسويف  التنبؤ  فى  والتخصص 

 تفسير النتائج فى ضوء اإلطار النظرى للبحث والدراسات السابقة. 

 

 : اليقظة العقلية، العبء المعرفى، التسويف األكاديمى، اإلسهام النسبى. الكلمات المفتاحية

 

 قدمة الدراسة م

المعرفة  كل في ومتنامية متسارعة تطورات  العشرين القرن من الثاني النصف شهد  مجاًلت 

المعلومات  للتطورات   وتكنولوجيا  ونتيجة   المعرفة،  تصنيع  فى  آليات  من  العديد  العصر  هذا  أفرز  كما 

المتسارعة فى مختلف مجاًلت المعرفة جعل المجتمع بشكل عام والجامعة بشكل خاص يواجه الكثير من  

ئه المتطلبات واألزمات، مما أدى إلى زيادة األعباء التى تواجه الفرد والتى تؤدى به إلى تكرار تأجيل أدا

لبعض المهام، ربما يرجع ذلك لضعف قدرته على إتخاذ قرار بشأنها وبالتالى التهرب منها، وقد يكون هذا 

بعض   حدوث  أو  المهمة  تتطلبها  متوقعة  غير  ألسباب  ربما  عرضيًا  تأجياًل  يكون  عندما  مقبوًًل  التأجيل 

لة إليه فى كافة أموره حتى اللحظة التغيرات فى خطة العمل، أما عندما يلجأ الفرد إلى تأجيل المهام الموك

التسويف   عليه  يطلق  ما  وهو  بالفشل  ًلرتباطه  سلبية  ظاهرة  التأجيل  يصبح  عندها  األخيرة 
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Procrastination    والذى يعد ظاهرة سلوكية عامة ومنتشرة بين الناس بمختلف فئاتهم وهو من العادات

يحر أنه  فى  سلبياته  وتتمثل  السلبية،  والسلوكيات  عليه  السيئة  تعود  قد  التى  اًلعمال  إنجاز  من  م صاحبه 

بالنفع والنجاح، لذا يعد التسويف عملية تعيق الفرد عن تحقيق أهدافه وهو شكل من أشكال التجنب إلنجاز  

 األنشطة والمهمات التى يرى الفرد أنها غير ممتعة وليست سارة بالنسبة له. 

افعية الطالب نحو اإلنجاز بمختلف جوانب  ومن هنا يعد التسويف أحد الظواهر التى تؤثر على د 

الحياة وأنشطتها، ويعد الجانب األكاديمى من أبرز المجاًلت التى تشيع بها ظاهرة التسويف لدى الطلبة  

التسويف األكاديمى   فى المرحلة الجامعية، لذا يطلق عليها   Academicوبمختلف مراحلهم وخصوصاً 

Procrastination  تأجيل اًلختيارى للمهمات األكاديمية وعدم إتمامها ضمن الفترة  ، والذى يعرف بأنه ال

 (.  643،  2016الزمنية المحددة )عبود، 

كما يعد التسويف األكاديمى أحد العوامل التى من الممكن أن تكون عاماًل حاسًما فى تهديد سير   

التأخ يتعمدون  الجامعة  طالب  أن  حيث  فعال  بشكل  الجامعة  فى  التعليمية  استكمال العملية  أو  بدء  فى  ر 

أن التسويف   Dewitte& Schouwenburg (2002, 472)المهام المطلوبة منهم، وفى إطار هذا يذكر  

األكاديمى يعد مشكلة شائعة بين الطلبة حيث يؤثر على العملية األكاديمية بصفة عامة وعلى الطالب بصفة  

الدراسى. التحصيل  تدنى  إلى  السلوك  هذا  يؤدى  إذ  أ  خاصة  دراسة  كما  نتائج   Balkis& Duruكدت 

يعانون من درجة مرتفعة من التسويف   %23التى أجريت على الطالب المعلم أن ما يقرب من    (2009)

( شبيب  دراسة  وجدت  كما  نسبة  2015األكاديمى،  أن  التسويف   75%(  من  يعانون  الجامعة  من طالب 

كشفت   كما  األكاديمية،  أعمالهم  إنجاز  يؤجلون  حيث  وقبائلى األكاديمى  خويلد  و  ميسون  دراسة    نتائج 

( عن ارتفاع نسبة انتشار التسويف األكديمى لدى طالب الجامعة. وبسبب سلوك التسويف  713،  2018)

فهم   فإن  وبالتالى  مختلفة  أكاديمية  مستويات  يحققون  ولذلك  الحقيقى  أدائهم  معرفة  الطلبة  يستطيع  ًل 

فى مواجهة سلوك    سلوكيات التسويف عند الطلبة يؤثر فى عملية تعلمهم وتسهل عملية استخدام مهاراتهم

 . (Kagan, Cakir, Ilhan& Kandemir, 2010, 1212)التسويف 

( أن نجاح الحياة الجامعية األكاديمية مرهون  20،  2007وفى هذا اإلطار يرى هويدى واليمانى )

بتعاون الطالب مع أساتذتهم فى أداء ما يكلفون به من مهام أكاديمية، إذ أن تقصير الطالب وتهربهم من  

 اجباتهم من شأنه أن يقلص أو يفقد فرص التعلم ومن ثم فشل العملية التعليمية.أداء و

بضرورة التخلص من العوائق   Karatas& Bademcioglu ( 2015, 252)  كل من  ويوصى

التى تسبب التسويف األكاديمى والتى لها تأثير سلبى على تعلم الطالب مما يؤدى إلى إنخفاض التحصيل  

 ت. والفشل فى اإلمتحانا

ومن المفترض أن يكون الطالب الجامعيين على وعى بمسئولياتهم األكاديمية وأن يبذلوا المزيد 

لذا من الضرورى  من الجهد دون التأجيل، ولكى يكون الطالب قادرين على مواجهة التسويف األكاديمى  

لديهم.   المعرفى  العبء  وتخفيف  العقلية  اليقظة  من  بقدر  يتمتعوا  أهدافأن  تتجه  هذه ولكى  تحقيق  إلى  هم 

سمات  بينها  ومن  األكتشاف  من  مزيد  إلى  تحتاج  األكاديمى  التسويف  فى  تؤثر  التى  فالعوامل  الغاية 

 .(Ferrari, 2001, 392)الشخصية وأساليب التفكير والعبء المعرفى لدى الطالب 

أتفقوا على  مرتبطة بالتسويف األكاديمى ومع هذا فقد  وقد اختلف الباحثون فى تحديد المتغيرات ال

أشار   حيث  العالجية  التدخالت  بعض  خالل  من  دراستها  العبء   Ferrari (2001, 393)إمكانية  أن 

العبء  على خفض  القائم  التدريب  أن  كما  للطالب  األكاديمى  التسويف  زيادة  فى  يؤثر  المرتفع  المعرفى 

  Abbasi& Alghamdi (2015, 61)المعرفى قد يكون تدخاًل فعاًًل لخفض التسويف. وأكد ذلك كل من  

 ( أجرتها خليفة  دراسة  إلى  تخفيض 2016باإلضافة  القائم على  التدريبى  البرنامج  فاعلية  للتعرف على   )
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العبء  خفض  على  القائم  التدريب  أن  إلى  وتوصلت  األكاديمى  التسويف  خفض  فى  المعرفى  العبء 

طالب الجامعة وتحسين قدرتهم فى حل   المعرفى الداخلى والخارجى يخفض من التسويف األكاديمى لدى

أن التسويف األكاديمى لدى طالب الجامعة    Crowder (2008, 17)المشكالت، وفى هذا اإلطار أشار  

 يتأثر بالعديد من العوامل المعرفية ومنها العبء المعرفى.

 زيادة لىإ تؤدي التي المشكالت  من ناتًجا معرفيًا  عبءً  الجامعة طالب  وعلى الجانب اآلخر يمتلك

باإلضافة إلى أنه (.  176،  2016النفسية )السباب،   الضغوطات  بجانب  الخارجية انتباههم للمثيرات  تشتت 

على ينشأ الطالب  هؤًلء  قدرات  من على التركيز نتيجة ضعف   الجديدة فالمعلومات  موضوع،   أكثر 

)  لها تتوفر لم إذا العاملة الذاكرة في المخزونة مقدارها  فترة زمنية  المطلوبة ستفقد خالل    -15المعالجة 

نتيجة فشل فى العمليات العقلية،  فالذاكرة  (Dongsik,2011)( ثانية  30 ، حيث يحدث العبء المعرفى 

ثم   ومن  معالجتها  ثم  ومنظم  جيد  بشكل  المعلومات  بترميز  تقوم  أن  عليها  المعلومات  بتخزين  تقوم  لكى 

تر مرحلة  وتعد  يسهل  تخزينها،  ومنظم  جيد  بشكل  المرمزة  المعلومات  ألن  مرحلة  أهم  المعلومات  ميز 

تذكرها وهذا يؤدى إلى تقليل العبء المعرفى، فهناك أعراض تظهر على الطالب الذين يعانون من العبء 

وفهمها   بالمعلومات  اًلحتفاظ  على  القدرة  وعدم  الكفاءة  مستوى  وانخفاض  العقلى  اإلغالق  مثل  المعرفى 

 (. 3،  2018)حسن، 

( أن العبء المعرفى من المشكالت التى تهدد النظام التعليمى السائد 497،  2016ويؤكد حسن ) 

فى المدراس والجامعات حيث يحدث بسبب استخدام الوسائل التعليمية التقليدية التى تقوم بضخ المعلومات  

التى للمعلومات  والمستمع  المتلقى  دور  دوره  ويكون  له بصورة مستمرة   للطالب بصورة مستمرة  قدمت 

خالل المحاضرة الواحدة، وعدم إعطائه فرصة زمنية لكى يوجه انتباهه إليها ويقوم بترميزها ومعالجتها 

 وتخزينها فى الذاكرة العاملة ثم الذاكرة طويلة المدى مما يؤدى إلى التسويف األكاديمى والنفور من التعلم.  

الطالب الذى يعانى من العبء المعرفى تظهر لديه ( أن  2،  2014وفى هذا اإلطار تذكر بدوى )

تجميع   والصعوبة فى  المهام  أداء  فى  والدافعية  الكفاءة  وتدنى مستوى  العقلى  اإلجهاد واإلغالق  أعراض 

 المطلوبة باإلضافة إلى عدم القدرة على فهمها. المعلومات وعدم القدرة على األحتفاظ بالمعلومات 

 معين  وقت  خالل العاملة الذاكرة  سعة يشغل الذي الكلي العقلي النشاط هو المعرفي العبء أن وبما

 إلى يؤدي معرفي عبء ينتج  العاملة مما ذاكرتهم على تضغط  قد  المتعلمين ذاكرة  في المعلومات  وكثرة

المعلومات   في فشل ينتج  مما الطبيعي بعملها القيام عن الذاكرة عجز  & Chotzew)حفظ 

Rash,2005,53) 

فى   تخزينها  وكيفية  المعلومات  األنسان  عقل  يعالج  كيف  على  المعرفى  العبء  نظرية  وتعتمد 

األنسان   لعقل  يمكن  التى  الجديدة  المعلومات  لمقدار  حد  وجود  وهما  فكرتين  على  تعتمد  كما  ذاكرته، 

المعلوم لمقدار  توجد حدود معروفة  أنه ًل  والثانى هو  واحد،  يمكن معالجتها فى وقت  التى  المختزنة  ات 

معالجتها فى وقت واحد، كما تقل كفاءة أداء المتعلم مع زيادة العبء المعرفى بالتدريج حتى يفوق العبء 

تزيد األخطاء   القلق واًلحباط  يتراجع األداء ومع زيادة  التحمل ومنه  العاملة على  الذاكرة  المعرفى قدرة 

(Artino, 2008, 26)  . 

أب يذكر  أخر  جانب  )ومن  غزال  لدى 132،  2012و  األكاديمى  التسويف  أسباب  أهم  من  أن   )

المهمات   أداء  لديه عند  العقلية  اليقظة  اًلنتباه وانخفاض  الطالب على تركيز  الجامعة ضعف قدرة  طالب 

األكاديمية. مما دفع الباحثين فى مجال علم النفس إلى البحث عن العوامل التى تساعد على تطور الطالب  

 قًظا عقليًا وتزويده بمهارات معرفية حيث تساعده على التركيز واًلنتباه. وإبقائه متي 
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وقد بدأ دخول مفهوم اليقظة العقلية حديثًا إلى ميدان علم النفس وبخاصة علم النفس المعرفى وعلم 

على   والقدرة  الوعى  كفاءة  يمثل  كمتغير  التربوى   النفس  وعلم  اإلكلينيكى  النفس  وعلم  اإليجابى  النفس 

واألداء اإل والوعى  التركيز  فى  تسهم  التى  العقلية  العمليات  إلى  بمهارة  واإلستجابة  الذاتى  ستبصار 

 (. 89، 2016األكاديمى )هشام النرش، 

العقلية  Koole (2009, 6)ويذكر   اليقظة  الطالب من ألنها المهمة المالمح أهم أحد   أن   تمكن 

ونواتج التعلم ألنها تعد  بين اليقظة العقلية موجبة ارتباطية عالقة أن هناك كما األهداف، إنجاز نحو التقيد 

 عامل مهم لتجنب األحداث الضاغطة فى الحياة التعليمية كالتسويف األكاديمى. 

فاليقظة نشاط استنتاجى مميز ومالحظة األشياء الجديدة ورؤوية المألوف فى الجديد والجديد فى 

الب يقظ ومنتج فاألفراد اليقظون يتسمون بكونهم متمسكين  وهذا هو هدف الجامعة وهو جعل الط  المألوف،

 . (langr, 2000, 222)بالواقع وحساسين لكل ما فى البيئة ويتواصلون بنشاط مع التطورات الجديدة 

من   كل  تكون    Ross, Niebling& Heckert (1999)ويؤكد  أن  يمكن  الجامعية  الحياة  أن 

 اإلهتمامات  الحياة بما فى ذلك مجاًلت  جميع في والتنافسية يةالمسئول لزيادة نتيجة ومرهقة للغاية صعبة

التكيف  تساعد  وقد  والشخصية، واًلجتماعية والعائلية والعملية األكاديمية على  الطالب  العقلية  اليقظة 

. ويشير كل من  (Terry,Leary,&Mehta,2013, 279)بشكل أفضل عند اإلنتقال إلى الحياة الجامعية  

Witkiewitz, Bowen, Douglas& Hsu (2012, 1564)     إلى أن اليقظة العقلية تعمل كمتغير واقى

 فى المواقف الصعبة فى البيئة الدراسية.

الي فتؤدى  أن لذا  الطالب  يستطيع  أساسها  فعلى  الجامعى  الطالب  مهًما فى حياة  دوًرا  العقلية  قظة 

اًلختيار   علي  يساعده  مما  جديد  هو  ما  كل  على  واًلنفتاح  بالمواقف  واألستبصار  الجيدة  المثيرات  ينتقى 

مما األكاديمى  الضعف  السبب وراء  تكون  قد  التعلم  أساليب  وذلك ألن بعض  التعلم  سبب    الجيد ألساليب 

مهم   تربوى  مطلب  العقلية  باليقظة  اإلهتمام  أصبح  لذلك  التحصيل,  إنخفاض  وبالتالى  الدراسة  فى  إخفاقه 

 (. 857، 2018)جبر، 

 مشكلة البحث: 

يواجه الطالب بصفة عامة وطالب الجامعة بصفة خاصة حاًلت من التسويف األكاديمى فمنها ما  

ف القدرة على تحقيق النجاح ويتولد لديهم سلوك التسويف  يرجع إلى اإلهمال والالمباًله أو األعتقاد بضع

سلبية   بسبل  التفكير  إلى  يدفعهم  فهذا  النجاح،  لتحقيق  تؤهلهم  التى  والقدرات  المؤهالت  توافر  من  بالرغم 

تجاه قدراتهم وإمكانياتهم وينخفض مستوى تقديرهم لذواتهم فيتولد لديهم قناعة بأنهم مهما حاولوا مواجهة  

لتى تعترضهم فى الحياة فلن يتغير الوضع، ومع تكرار تعرض الطالب الجامعى إلى الضغوط  الصعوبات ا

التحكم  على  القدرة  بعدم  وتوقع  استعداد  وجود  مع  تزامنًا  المعرفية  واألعباء  الدراسية  المواد  وكثرة 

 . بالصعوبات واألعباء المعرفية فهذا الوضع كفيل بأن يجعل الطالب يشعر بالتسويف األكاديمى

ونظًرا ألن طلبة الجامعة بصفة عامة والطالب المعلمين بصفة خاصة هم العنصر األساسى فى  

البناء والتقدم وًلبد من تطوير قدراتهم العلمية وتوجيهها التوجيه التربوى الصحيح بهدف إعدادهم لقيادة  

إدارة   على  القادرة  الشريحة  لكونهم  الجديد  النشئ  وإلعداد  المستقبل  فى  بكافة المجتمع  الدولة  مفاصل 

مجاًلتها لما يمتلكونه من مؤهالت علمية تمكنهم من إدارة مهامهم بنجاح إذا أعدوا اعداداً جيدًا، وبذلك فهم 

بحاجة إلى رسم األهداف الصحيحية فى الوقت المناسب وبذل الجهود الالزمة للقيام بالمهام الموكلة إليهم  

 الدقيق مع المواقف.حتى تجعلهم فى حالة من اليقظة والتعامل 
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وخاصة   المتعلمين  أوساط  بين  شائعة  سلوكية  ظاهرة  األكاديمى  التسويف  ظاهرة  أن  وحيث 

كدراسة   الدراسات  أثبتت  إذ  بالجامعة  المعلمين   ,Ozerودراسة    Balkis & Duru (2009)الطالب 

Demir& Ferrari (2009)   ( غزال  أبو  ) 2012ودراسة  شبيب  ودراسة  التسويف    (2015(  أن 

للتسويف   السلبية  العواقب  إلى  باإلضافة  الجامعيين،  الطلبة  بين  واسع  نطاق  على  انتشر  قد  األكاديمى 

وأنخفاض  الدراسية  الحلقات  عن  المستمر  واألنقطاع  المتدنى  األكاديمى  التحصيل  منها  والتى  األكاديمى 

للتس  اًلنفعالية  العواقب  إلى ظهور  المحاضرات، إضافة  السلبية  معدل حضور  والمشاعر  األكاديمى  ويف 

كالشعور بالذنب وعدم الكفاءة والتوتر؛ لذا فكان من الضرورى دراسة بعض المتغيرات التى يمكنها التنبؤ  

 بالتسويف األكاديمى ومنها العبء المعرفى واليقظة العقلية.

ون من الشعور  ومن خالل عمل الباحثة مع الطالب المعلمين بكلية التربية أتضح أن معظمهم يعان 

بكثرة عدد المقررات الدراسية كما أنهم يعانون من ضيق الوقت المخصص لدراسة هذه المقررات، مما  

بهذه   الخاصة  التكليفات  منها  األعباء  الكثير من  لديهم  أن  إلى  باإلضافة  مذاكرتها،  لهم صعوبة فى  يشكل 

ا، مما ينتج عنه زيادة العبء المعرفى المقررات واًلختبارات التى تطبق فى نهاية الفصل الدراسى وغيره

لديهم، كما أن الكثير منهم ًل يستطيعون أن يديروا وقتهم بالشكل المناسب بحيث يستطيعون إنجاز مطالب  

وتأجيل عمل   اًلمتحانات  قبل  ما  إلى  المهام  ببعض  القيام  يؤجلون  فنجدهم  المختلفة،  المقررات  وتكليفات 

 سى، وهذا بدوره ينعكس بالسلب على إنجازهم األكاديمى. التكليفات إلى نهاية الفصل الدرا

وألن اليقظة العقلية تسهم فى تحسين مستوى اًلنتباه والتركيز للطالب، وزيادة المرونة المعرفية، 

الدافعية،  وزيادة  الخارجى،  العالم  واًلنفتاح على  الذات،  فى  والتحكم  القرار،  إتخاذ  على  القدرة  وتحسين 

المهام تأجيل  زيادة    وعدم  على  باإليجاب  ينعكس  بدوره  وهذا  المحدد،  الوقت  فى  وإنجازها  الدراسية 

إنجازهم األكاديمى، ومن هنا سعت الدراسة للتعرف على اإلسهام نسبى لليقظة العقلية والعبء المعرفى  

ب وبعض المتغيرات الديموغرافية )النوع/ التخصص األكاديمى( فى التنبؤ بالتسويف األكاديمى لدى الطال

 المعلمين بجامعة الفيوم. 

 لذا تتحدد مشكلة البحث فى اإلجابة على  التساؤل الرئيس التالى: 

)النوع/   الديموغرافية  المتغيرات  وبعض  المعرفى  والعبء  العقلية  لليقظة  نسبى  اإلسهام  ما 

 التخصص األكاديمى( فى التنبؤ بالتسويف األكاديمى لدى الطالب المعلمين بجامعة الفيوم ؟ 

 ويتفرع من هذا التساؤل اًلسئلة الفرعية اآلتية: 

تخصص األكاديمى )علمى/ أدبى( فى درجة هل يوجد أثر للتفاعل بين النوع )ذكر/ أنثى( وال -1

 اليقظة العقلية للطالب المعلمين بجامعة الفيوم؟ 

هل يوجد أثر للتفاعل بين النوع )ذكر/ أنثى( والتخصص األكاديمى )علمى/ أدبى( فى درجة  -2

 العبء المعرفى للطالب المعلمين بجامعة الفيوم؟ 

ص األكاديمى )علمى/ أدبى( فى درجة هل يوجد أثر للتفاعل بين النوع )ذكر/ أنثى( والتخص  -3

 التسويف األكاديمى للطالب المعلمين بجامعة الفيوم؟ 

)النوع،   -4 الديمجرافية  المتغيرات  وبعض  المعرفى  والعبء  العقلية  اليقظة  إسهام  مدى  ما 

 والتخصص األكاديمى( فى التنبؤ بالتسويف األكاديمى لدى الطالب المعلمين بجامعة الفيوم؟ 



 2021 السادسالعدد                           22 مجلدال                       مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   -  304  - 
 

 أهداف البحث:

المتغيرات  -1 وبعض  العقلية  واليقظة  المعرفى  العبء  من  كل  إسهام  درجة  عن  الكشف 

الطالب  لدى  األكاديمى  بالتسويف  التنبؤ  فى  األكاديمى(  والتخصص  )النوع،  الديمجرافية 

 المعلمين بجامعة الفيوم. 

 تحديد أثر التفاعل بين المتغيرات )النوع، والتخصص األكاديمى( فى متغيرات البحث. -2

 البحث:  أهمية

 األهمية النظرية:  .أ

العبء   -1 من  كل  بين  العالقة  توضيح  من خالل  المعرفى,  النفس  علم  لبحوث  جديد  منظور  تقديم 

 المعرفى وكذلك اليقظة العقلية بالتسويف األكاديمى. 

 التركيز على دراسة مشكلة التسويف باعتبارها عاماًل حاسًما فى تهديد سير العملية التعليمية   -2

فئة الطالب المعلمين وهى من أهم المراحل التى تكثر فيها األعباء المعرفية، فضاًل  يتناول البحث   -3

 عن أنها مرحلة انتقال من اًلعتماد على األسرة إلى اًلعتماد على النفس.  

 األهمية التطبيقية:  .ب 

السيكولوجى قد يقدم هذا البحث بعض المعارف واألدوات الحديثة التى تعد إضافة وإثراء للتراث   -1

 يمكن للباحثين استخدامها أو تطويرها ألغراض بحثية متعددة. 

تحسين   -2 إلى  يؤدى  قد  والذى  المجال,  هذا  فى  البحوث  من  المزيد  الباحثين إلجراء  أهتمام  توجيه 

 العملية التعليمية فى الجامعات.

العب  -3 بتخفيف  التعليمية  والمناهج  التربوية  العملية  على  القائمين  نظر  على  توجيه  المعرفى  ء 

الطالب بما يتناسب مع قدراتهم وتنمية ثقتهم فى ذواتهم وقدراتهم على تحمل الضغوط الدراسية  

 والتى يمكن أن تسهم فى تخفيض التسويف األكاديمى لدى الطالب المعلمين بالجامعة.

 مصطلحات البحث: 

  Academic Procrastination التسويف األكاديمى

المماطلة والتأجيل المقصود والمتعمد من الطالب "تعرف الباحثة التسويف األكاديمى إجرائياً بأنه       

للبدء في المذاكرة، وحضور المحاضرات وتحضيرها، وعمل التكليفات والمهام المطلوبة منه وإنهائها  

وتضييع منها،  للهروب  وهمية  أعذار  واستخدام  لالمتحان،  واإلستعداد  يؤثر    وتسليمها  مما  الوقت، 

 بشكل سلبي على الجانب األكاديمي واإلنفعالي للطالب". 

 ويتضمن األبعاد التالية: 

ترك الطالب المهمة األكاديمية التى يؤديها قبل إتمامها أو يؤخر البدء بها   وهى  Riskالمخاطرة   -1

 حتى أخر لحظة، أو العمل بها فى الوقت الضائع. 

أخرى -2 بأمور  مهامه    Bieng Busy  االنشغال  تأدية  دون  أخرى  بأعمال  الطالب  قيام  وهى 

ا وقته  حساب  على  بتفاصيلها  واًلنشغال  بها،  المكلف  الجامعية  يشتت وواجباته  مما  لدراسى، 

 انتباهه وتركيزه عن هذه المهام. 
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الذات   -3 إدارة  الطالب من مستوى قدراته فى    Poor self-managementسوء  يقلل  أن  وهى 

التصدى للمهام والواجبات األكاديمية المطلوبة منه، مما يولد لديه شعور بالعجز عن تأديتها، مما  

ل القيام بها إلى وقت آخر وإهداره وقتًا كبيًرا قبل  ينتج عنه التقاعس عن تأدية هذه المهام وتأجي

 البدء بالقيام بها. 

 Mindfulnessاليقظة العقلية 

يتفاعل   التى  بالمثيرات  الكامل  والوعى  واًلنتباه  المالحظة  على  الطالب  "قدرة  بأنها  الباحثة  تعرفها 

جميع وتقبل  أحكام،  إصدار  دون  الذات  وتقبل  لها،  المستمرة  ومراقبته  الشخصية    معها  التجارب 

التقليدية  بالطرق  التفكير  عن  واًلمتناع  اآلنية،  اللحظة  فى  هى  كما  واألحداث  والمشاعر  كاألفكار 

لهذه  وتطويره  مألوفة،  غير  بطريقة  الجديدة  لألفكار  والتجريب  اًلكتشاف  حب  إلى  وميله  والنمطية 

 ن التوقف عند وجهة نظر واحدة ". األفكار، باإلضافة إلى إمكانية رؤيته للموقف من زوايا متعددة دو

 وتتضمن أربعة أبعاد: 

تركيز اًلنتباه  ويعنى   Attention and prompt observation االنتباه والمالحظة اآلنية-1

ا باإلضافة إلى المنظم والمقصود لكل ما يحدث فى اللحظة اآلنية التى يعايشها الطالب بكل تفاصيله

الداخلية والخارجية التى تشمل المشاعر واألحاسيس واإلنفعاًلت اًلنتباه للمعارف والخبرات 

 والمشاهد واألصوات والروائح. 

ويعنى ميل الطالب إلى حب األكتشاف والتجريب    Openness to Noveltyاالنفتاح على الجديد  -2

 لحلول جديدة للمثيرات غير المألوفة مع تفضيل األعمال التى تمثل تحدياً له. 

ويعنى قدرة الطالب على تطوير أفكار جديدة ومبدعة وطريقته    Alert Distinctionالتمييز اليقظ  -3

 فى النظر إلى األشياء. 

المختلفة-4 النظر  بوجهات  قدرة   Awareness of Multiple Perspectives  الوعى  ويعنى 

التام  الوعى  من  يمكنه  مما  معين  رأى  عند  التوقف  دون  مختلفة  برؤى  للموقف  النظر  على  الطالب 

 للموقف مع أتخاذ الرأى المناسب.

 Cognitive Load العبء المعرفى 

واألنشطة   المعلومات  مع  يتعامل  لكى  المعلم  الطالب  يبذله  الذى  العقلى  الجهد  "مقدار  بأنه  الباحثة  تعرفه 

تمام عملية التعلم وإبقاء الذاكرة العاملة نشطة من أجل فهم ومعالجة وترميز وتخزين المادة الدراسية فى إل

 الذاكرة طويلة المدى ومن ثم استدعائها". 

 ويتضمن األبعاد التالية: 

ويشير إلى مقدار الجهد العقلى الذى يقوم به الطالب المعلم لكى يستبعد العبء المعرفى الدخيل:   -1

التعليمية العنا واألساليب  والتطبيقات  والوسائل  األنشطة  عن  )الناتج  المرتبطة  غير  صر 

المعلومات   مصادر  على  والتركيز  التعليمية(  المادة  بها  تقدم  التى  المالئمة  غير  واإلرشادات 

 المرتبطة بها. 



 2021 السادسالعدد                           22 مجلدال                       مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   -  306  - 
 

صعوبة ويشير إلى مقدار الجهد العقلى الذى يبذله الطالب المعلم بسبب  العبء المعرفى األساسى:   -2

والمتفاعلة  المتداخلة  المعلومات  وتجهيز  معالجة  إلى  باإلضافة  المقدم  المحتوى  وطبيعة  المهمة 

والغامضة فى محتوى الكتب المقررة والتى ينتج عنها ضغوط دراسية باإلضافة إلى الصعوبات 

 التى يواجهها والموضوعات المتكررة التى تؤدى إلى تشتت اًلنتباه. 

ويشير إلى مقدار الجهد العقلى الذى يبذله الطالب المعلم فى تنظيم  الصلة:  العبء المعرفى وثيق   -3

المعلومات فى المقررات الدراسية والروابط بين فقرات المحتوى الدراسى والدوافع التى تسهم فى  

 فهم واستيعاب المقررات الدراسية.

 اإلطار النظرى

  procrastinationacademic   أوالا التسويف األكاديمى

 تعريف التسويف األكاديمى:    

من          فمنهم  األهداف،  هذه  إنجاز  كيفية  فى  األفراد  يختلف  ولكن  تحقيقها  إلى  يسعى  أهداف  فرد  لكل 

التسويف   عليه  مايطلق  وهذ  آخر  وقت  حتى  يؤجلها  من  ومنهم  فوًرا  مهامه  ,  procrastinationينجز 

الشائعة   المشكالت  أحد  يعد  األفراد،  والذى  بعض  منها  يعانى  من  التى  كغيره  التسويف  مصطلح  ويعد 

إذ يتضمن هذا المصطلحات التي تم ترجمتها بكلمات كثيرة منها التأجيل أو اإلرجاء أو التلكؤ أو التسويف، 

لهذا  المحتملة  السلبية  للنتائج  وعيه  من  الرغم  على  بها  يكلف  التى  لألعمال  المتعمد  الفرد  تأجيل  السلوك 

 جيل. التأ

العالم       األكاديمى     Knausيعد  المجال  فى  المفهوم  هذا  بدراسة  اهتموا  الذين  النفس  علماء  أوائل  من 

عام   ومواعيده   1971والتربوى  واجباته  أداء  الطالب  وتأخير  تأجيل  يتضمن  سلوك  بأنه  عرفه  والذى 

حيث  .  (Barnova& Krana, 2019, 9)الدراسية بطريقة تؤدى إلى تراكمها وصعوبة القيام بها فيما بعد 

الطلبة وبمختلف مراحلهم   أن لدى  التسويف  بها ظاهرة  التى تشيع  المجاًلت  أبرز  الجانب األكاديمى من 

 . Academic procrastinationوهو ما يطلق عليه التسويف األكاديمى  

أن  Wolters (2003, 180)ويشير        في    إلى  النشاط  أداء  في  الفشل  به  يقصد  األكاديمي  التسويف 

خالل الزمن المطلوب أو تأجيل حتى آخر دقيقة لنشاطات قصد الطالب أساًسا أن ينتهي منها عندما تؤدي  

انفعاليًا. اًلرتياح  عدم  السلوك   Balkis & Duru (2009, 2)ويرى    إلى  هو  األكاديمى  التسويف  بأن 

 اًل هاًما مخطًطا له مسبقًا لوقت آخر دون سبب معقول.الذى يترك فيه الطالب عم

     ( سكران  يشير  حين  الجوانب  7  -4،  2010فى  فيها  تتفاعل  التى  العملية  األكاديمى  التسويف  بأن   )

أو  إكمالها  تجنب  أو  جانبًا  األكاديمية  المهام  لترك  الطالب  ميل  فى  نتائجها  وتتبلور  والوجدانية  المعرفية 

ر غير الوقت المفترض أداؤها فيه ودون أسباب قهرية، كما يشير أنه مهما تكن أسباب  تأجيلها لوقت آخ

التسويف األكاديمى فهو سلوك سلبى حتى وإن كان لغرض تنظيم الوقت، فهذه المبررات يحاول المسوف  

مبررات  من  قدم  مهما  فهو مسوف  الغد  إلى  اليوم  تأجيل عمل  بعدم  يؤمن  ًل  فمن  ولذلك  بها  نفسه   إقناع 

 وأعذار.

وتأخير    Capan (2010, 1666)أما        األكاديمية  المهام  ترك  بأنه  األكاديمى  التسويف  أن  فيرى 

أداء الواجبات المنزلية إلى آخر لحظة مع الشعور بعدم األرتياح من ذلك. وفى هذا اإلطار يؤكد كل من 
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Alqudah, Alsubhien& Heilat (2014, 103) تجاه الطالب إلى تأجيل بأن التسويف األكاديمى هو إ

 البدء فى المهام األكاديمية وإكمالها فى نهاية الوقت المحدد ومن ثم يسبب التوتر اإلنفعالى للطالب.

التسويف األكاديمى يعد نزعة سلوكية نحو    أن    Kamble& Bhoslay (2016, 68)ويوضح كل من       

تأجيل المهام واألعمال إلى وقت آخر دون مبرر على الرغم من القدرة على إنجاز هذه األعمال فى وقتها  

المطلوب، أى أن التسويف األكاديمى سلوك تجنبى يتصف باألبتعاد عن المهمة المطلوب إنجازها واستخدام 

(  59،  2018كل من عطية وبلبل ) ويضيف  اد ولتجنب اللوم من اآلخرين.  أعذار وهمية لتبرير ذلك األبتع

كحضور المحاضرات أو تحضيرها أو حضور  )  بأن التأجيل المتعمد والمقصود للقيام بأداء المهام األكاديمية

فى المواعيد المحددة وتأخير إنجازها حتى آخر وقت   الدروس العملية أو كتابة بحث أو اًلستعداد لألمتحان(

ممكن مع التبرير بأعذار وهمية بالرغم من شعور الطالب بالضيق وعدم اًلرتياح من ذلك. وفى هذا اإلطار 

فى    أن  Gupte (2019, 941) يرى   الفرد  ينوى  التى  المهمات  فى  البدء  تأجيل  هو  األكاديمى  التسويف 

 فى وقت مبكر. نهاية المطاف إنجازها حيث يشعر بالتوتر اإلنفعالى لعدم تأديته لهذه المهمات 

"المماطلة والتأجيل   ِمن خالل التعريفات السابقة تعرف الباحثة التسويف األكاديمي إجرائياا بأنَّه:

التكليفات   المحاضرات وتحضيرها، وعمل  المذاكرة، وحضور  في  للبدء  الطالب  والمتعمد من  المقصود 

لالمتحان، واستخدام أعذار وهمية للهروب منها، والمهام المطلوبة منه وإنهائها وتسليمها واإلستعداد  

 وتضييع الوقت، مما يؤثر بشكل سلبي على الجانب األكاديمي واإلنفعالي للطالب". 

 نظريات التسويف األكاديمى:     

التسويف        التسويف األكاديمى حيث يعتقد علماء المدرسة السلوكية أن  هناك وجهات نظر مختلفة فى 

عادة متعلمة تنشأ من تفضيل اإلنسان النشاطات السارة والمكافأت الفورية، فى حين ينظر علماء مدرسة  

المبالغ التسامح  أو  بها  المبالغ  المطالب  كثورة ضد  للتسويف   النفسى  )أبو    التحليل  الوالدين  قبل  من  فيه 

 (. 132، 2012غزال، 

من       التعلم  على  الطالب  قدرة  هو ضعف  التسويف  أن  على  فيؤكدون  المعرفية  النظرية  أصحاب  أما 

الخبرات السابقة فتتشوه معارفه عندما يدرك أن قدراته غير كافية لتغيير المواقف الضاغطة التى تقلل من 

لإل والتحمل  لديهم  الذات  وقدر  شأن  شأن  ذات  ذواتهم  بأن  اعتقاد  لديهم  الذين  فاألفراد  المنخفض،  حباط 

ضئيل يكون لديهم حاجة غير واقعية لتأدية المهام على نحو تام ويكون لديهم خوف من عدم القدرة على 

مقابلة توقعات اآلخرين ومن ثم فالتسويف يكون محاولة إلخفاء عدم القدرة على األداء لتجنب الفشل، كما  

األفراد الذين يعتقدون أنهم ًل يحتملون اإلحباط يلجأون إلى التسويف لتجنب األثار السيئة لفعل المهمة،    أن

مقاومة  بواسطة  الذاتية  الفرد  ومعتقدات  مشاعر  يعبرواعن  لكى  التسويف  يستخدمون  آخرون  أفراد  بينما 

الداخلية إب(young, 2010, 6) التوقعات  فى  المعرفى  اإلتجاه  يظهر  المعرفية ، كما  المتغيرات  أثر  راز 

الالعقالنية   المعتقدات  بالتسويف ومن ضمنها    (Beswick, Rothblum & Mann, 1988)كمتنبئات 

 ,.Beswick et al)وتقدير الذات    (Lay & Schouwenberg, 1993)   والمعتقدات المتعلقة بالوقت 

 . (Ferrari, 2001)رفى والعبء المع (Ferrari, 1992)واستراتيجيات التعويق الذاتى  (1988

بأن التسويف األكاديمى    Lenggono& Tentama (2020, 454)وفى هذا اإلطار يشير كل من    

ضعف  إلى  السلوكية  الناحية  من  التسويف  يرجع  حيث  وانفعالية  ومعرفية  سلوكية  مكونات  وراءه  يكمن 

المعرفية فقد يرجع التسويف  مهارات إدارة الوقت وأسلوب التدريس المصغر وضغط األقران، ومن الناحية  
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التركيز   على  القدرة  وعدم  المهمة  إكمال  على  القدرة  بعدم  كاإلعتقاد  والخاطئة  المنطقية  غير  األفكار  إلى 

بالخوف   التسويف  يرتبط  اإلنفعالية  الناحية  ومن  المهمات،  أداء  عند  اليقظة  من  المنخفضة  والمستويات 

 مسوفون ًل يحبون التعقيد المعرفى فى المهمات.الالعقالنى من النجاح أو الفشل، فالطلبة ال

 أشكال التسويف األكاديمى: 

 ,Ferrari (2001وعن أشكال التسويف، فقد اختلف الباحثون فى تصنيف أشكال التسويف فقد ميز       

نوعين من التسويف هما التسويف التقطعى وهو العجز عن أتخاذ القرارات المهمة فى فترة ومنية    (394

محددة، والنوع الثانى التسويف التجنبى وهو تجنب الطالب البدء أو األنتهاء من المهمة ألن النتيجة النهائية  

 للعمل تتضمن تهديداً لتقدير الذات. 

بين شكلين من المسوفين وهما المسوفون الخاملون وهم    Chu & Choi (2005, 246)فى حين ميز       

والمسوفون   المحدد،  الوقت  فى  مهامهم  إتمام  فى  ويفشلون  بالعمل  القيام  فى  لترددهم  نتيجة  يؤجلون 

مدروسة   قرارات  إتخاذ  على  القدرة  ولديهم  الوقت  ضغط  تحت  بالعمل  القيام  يفضلون  وهم  النشطون 

المسوفي  عن  ويختلفون  فى للتسويف  زظواألعتقاد  فيه  والتحكم  للوقت  الهادف  استخدامهم  فى  الخاملين  ن 

 فاعلية الذات والقدرة على التحمل.

من  ويذكر      تأجيل    Spada, Hiou& Nikcevic (2006, 320)  كل  يعنى  السلوكى  التسويف  أن 

أكمال المهام المهمة وغير المهمة، والتسويف القرارى يعنى التأجيل المقصود ألتخاذ القرارات خالل مدة  

بين شكلين من المسوفين وهما المسوفون األندفاعيون   Asikhia(2010, 207) بينما ميز    زمنية محددة.

ا المثيرات  استقبال  فى  يفشلون  الذين  اًلشباع  وهم  تأجيل  على  قدرتهم  عدم  بسبب  وذلك  المحيطة  لبيئية 

ونقص الدافعية ونقص التحكم الذاتى والقدرات التنظيمية فيرتبط هذا الشكل من المسوفين بمشكالت إدراك  

وتقدير الوقت، والشكل الثانى المسوفون الكماليون وهم الذين يضعون أنفسهم فى وضع األستعداد للعمل 

األنشطة وذلك بسبب الخوف من الفشل ويرتبط هذا الشكل من المسوفون بالتشوهات فى    ولكنهم يتجنبون

 اإلدراك أو التفكير الخاطئ. 

      ( وبركة  النواجحة  من  كل  يشير  حين  التسويف  265،  2017فى  وهما  التسويف  من  نوعين  إلى   )

الالإ والتسويف  واختياره،  الفرد  برغبة  األحيان  من  كثير  فى  ويكون  التأجيل  اإلرادى  هنا  ويكون  رادى 

 خارج عن إرادة الفرد

    ( فضل  عدم 18،  2014وأشار  فى  وتتمثل  األكاديمى  بالتسويف  يتصفون  الذين  الطلبة  مظاهر  إلى   )

الفشل،  وتوقع  بل  الفشل  والخوف من  القلق  والقدوة،  والمحفز  والهدف  الدافع  لغياب  المذاكرة  فى  الرغبة 

ذاكرة، والهروب من المهام الدراسية إلى مهام أخرى أكثر متعة، والنفور  اإلجهاد والتعب السريع أثناء الم

من المادة التعليمية أو المعلم أو األثنين معًا والغياب المتكرر، وعدم معرفة قيمة الوقت وعدم القدرة على  

 تنظيمه. 

ب مرتفعي إلى أنَّ الطال  Park& Sperling (2012, 12-13)وفى هذا اإلطار أشارت نتائج دراسة       

التسويف األكاديمي يتسمون بنقص القدرة على التخطيط لتحقيق الهدف وإلنجاز المهام األكاديمية المطلوبة  

ستخدامهم غير الفعال للوقت والتأخر في إتمامها في  منهم، وعدم إلتزامهم بالخطط الزمنية إلنجازها نظًرا ًل 

جاز تلك المهام، والفشل فى تحديد األولويات، وزيادة  الوقت المحدد، واإلفراط في تقدير الوقت المتبقي إلن 
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قابليتهم للتشتت، وإنشغالهم بأنشطة أخرى اجتماعية وترفيهية، باإلضافة إلى خوفهم من الفشل، وتفضيلهم  

للمهام األكثر سهولة التي يتوقع النجاح فيها، وبعدهم عن المهام التي تمثل تحديًا، كما يتصفون أيضاً بنقص  

وقت   المثابرة، واًلستذكار  متأخًرا  والدراسة  لالمتحانات  اًلستذكار  في  والبدء  بالهدف،  اًللتزام  وضعف 

قصير وغير كاف، وعندما يحين وقت األستعداد لألمتحان تزداد لديهم أحالم اليقظة والسرحان، واتفقت هذه 

 &Zacksراسة  ، ود Steel& Klingsieck (2016)و دراسة    Joubert (2015)  دراسةالنتائج مع نتائج  

Hen (2018) . 

إلى أنَّ الطالب المسوفين أكاديميًا يميلون إلى تجنب األنشطة، واختالق    Yong (2010)كما يشير  

األعذار الوهمية لتبرير التأخير وتجنب اللوم فى إنجاز المهام، باإلضافة إلى تجنب المهمة األكاديمية غير  

بن بإستبدال هذه المهمة  بتسلية أنفسهم  تنفيذه، ويندفعون نحو نشاط أكثر جاذبية  السارة  شاط آخر يفضلون 

 من المهمة الموكلة إليه.  

 أسباب التسويف األكاديمى: 

بأسباب التسويف فقد أشارت دراسة كل من          يتعلق    Hussain& Sultan (2010, 1898)أما ما 

 إلى أن زيادة مستوى التسويف األكاديمى لدى األفراد ترجع إلى عدة أسباب من أهمها: 

أوًًل ضعف إدارة الوقت وتنظيمه:  حيث يشير المسوفون أنهم غير قادرين على تنظيم الوقت بحكمة وهذا  

ب إنجاز  تأجيل  إلى  يدفعهم  بالمهمات مما  المسوفون  عض يتضمن غموض األولويات واألهداف وأنغماس 

 مهماتهم األكاديمية والتركيز على أنشطة غير منتجة.

البيئة   فى  مشتتات  ينتج عن  ربما  وهذا  المهمات:  أداء  عند  العقلية  اليقظة  المنخفضة من  المستويات  ثانيًا 

 كاإلزعاج ومقعد الدراسة المزعج وعمل الوظائف على الفراش.

الحا  هذه  مثل  وفى  بالفشل:  المرتبط  والقلق  الخوف  قلق  ثالثًا  حالة  فى  وهو  وقته  معظم  الطالب  يقضى  لة 

 حول قرب موعد اإلمتحانات والمشاريع أكثر من التخطيط لها وإكمالها. 

أسباب التسويف األكاديمى فى اعتقاد    Alqudah et al (2014, 103)وفى إطار ذلك لخص كل من       

الذات  وفعالية  المنخفض  الذات  وتقدير  الخارجى  والعزو  المهام،  إنجاز  على  القدرة  عدم  فى  الطالب 

الذات  ونقد  األكتئاب،  من  األعلى  والمستويات  واليقظة،  الذكاء  من  المنخفض  والمستوى  المنخفضة، 

وعدم تقبل أسلوب المعلم، وضغوط األقران، وعدم إدارة   المرتفع، والقلق، واًلتجاه السلبى نحو المهمة،

 الوقت وعدم القدرة على التنظيم والتركيز، والخوف من الفشل.

( فى دراستهما إلى أسباب أخرى تدفع الطلبة إلى 20،  2018فى حين أشار كل من األحمد وياسين )    

د  برنامج  فى وضع  الطالب  إمكانيات  فى ضعف  تتمثل  والتى  ناجحة،  التسويف  دراسية  راسى وخطوات 

وضعف الثقة بالنفس بشأن قدرات الطالب الدراسية فى إنجاز المهام المطلوبة، وتدنى الرغبة فى النجاح  

الفشل،  من  والخوف  األمتحانات،  وقلق  الدراسية،  اًلنشطة  من  النفور  أو  الدراسية  الحياة  فى  والتفوق 

 .وإنخفاض دافعية الطالب للقيام بأعمالهم الخاصة

( غزال  أبو  كدراسة  الدراسات  من  الكثير  )2012وأشارت  شبيب  ودراسة  أن 2015(  إلى   )

التسويف األكاديمي له سببان هما: خوف الطالب من الفشل حيث يقوده إلى درجة عالية من القلق وتدني  
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ؤدي إلى  مستوى احترامه لذاته، والثاني هو كره الطالب للمهمة والذي يعكس تعبيرات ذاتية سلبية، مما ي 

ألنَّها غير سارة.   المهمة  )تجنب  أبو غزال  دراسة  ذلك هدفت  إطار  إلى مدى 2012وفى  التعرف  إلى   )

األكاديمى   التسويف  كان  إذا  وفيما  الجامعيين  الطلبة  نظر  وجهة  من  وأسبابه  األكاديمى  التسويف  انتشار 

تكو  حيث  األكاديمى  وتخصصه  الدراسى  ومستواه  الطالب  جنس  باختالف  من  يختلف  الدراسة  عينة  نت 

طالبًا وطالبة من طالب جامعة اليرموك واستخدم الباحث مقياس التسويف األكاديمى ومقياس أسباب    751

أن   الدراسة  نائج  وكشفت  الباحث  إعداد  من  األكاديمى  تسويف    %25.2التسويف  إلى  أشاروا  الطلبة  من 

و  مرتفع  و  %57.7أكاديمى  متوسط  أكاديمى  تسويف  إلى  أكاديمى    %17.2أشاروا  تسويف  إلى  أشاروا 

منخفض، كما توصلت نتائج الدراسة إلى الترتيب التنازلى ألسباب التسويف األكاديمى على النحو التالى  

كما   األقران(،  الضبط، ضغط  مقاومة  المخاطرة،  المنفرة،  المهمة  المدرس،  أسلوب  الفشل،  من  )الخوف 

احصائيً  دالة  فروق  وجود  إلى  الدراسة  نتائج  المستوى  توصلت  لمتغير  تعزى  األكاديمى  التسويف  فى  ا 

الدراسى حيث أن نسبة التسويف أعلى لدى طلبة الفرقة الرابعة مقارنةً بطلبة الفرق األخرى فى حين لم  

الجنس   لمتغير  تعزى  الكاديمى  التسويف  فى  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  عن  الدراسة  نتائج  تكشف 

 والتخصص األكاديمى. 

( أن هناك ثالثة شروط يجب أن تظهر حتى  153،  2016طار، أشارا فيصل وصالح ) وفى نفس اإل     

يكون   وأًل  عكسية،  نتائج  للتسويف  يكون  أن  وهى  الطالب  لدى  التسويف  ضوئها  فى  نحدد  أن  نستطيع 

المهام   إنجاز  ضعف  التأجيل  على  يترتب  وأن  التأجيل،  من  مبرر  هدف  هناك  ليس  أى  معنى  للتأجيل 

 قرارات فى الوقت المحدد. وصعوبة إتخاذ ال

يتفق كل من         &Afzal و   Markiewicz&  Dziewulska (2018, 595) وفى نفس السياق، 

Jami (2018, 52)   داخلية سلبية  أثار  له  حيث  الطالب  حياة  فى  سلبيًا  تأثيًرا  األكاديمى  للتسويف  أن 

تتضمن   وأثار سلبية خارجية  الذات،  ولوم  والقلق  التوتر  وفقدان  تتضمن  والمهنى  األكاديمى  التقدم  إعاقة 

الفرص وتوتر العالقات، كما أكدت الدراسات أن الطلبة الذين لديهم نزعة قوية للتسويف يحصلون على  

إنجازهم   فى  ضعفًا  يظهرون  كما  المسوفين،  غير  بالطلبة  مقارنةً  اإلمتحانات  فى  منخفضة  درجات 

 األكاديمى. 

ا    فى  والحاسم  الرئيسى  التأجيل  والمكون  أحيانًا  يكون  فقد  تسويفًا  تأجيل  كل  وليس  التأجيل  هو  لتسويف 

(، فليست كل السلوكيات التسويفية  642،  2015مخطًطا له مسبقًا وفى حاًلت معينة يكون مفيدًا )السلمى،  

  Passive Procrastinatorsمؤذية وذات نتائج سلبية إذ يوجد شكالن للمسوفين هما المسوفين السلبيون   

إتخاذ   وهم على  قدرتهم  عدم  بسبب  األخيرة  اللحظات  حتى  المهمات  إنجاز  يؤجلون  تقليديون  مسوفون 

وهم الذين    Active Procrastinatorالقرار للعمل فى حينه، وعلى العكس من ذلك المسوفون الفعالون  

إكمال  يتخذون قرارات تأجيلية مقصودة ويستخدمون دافعية مرتفعة تحت ضغط الوقت وهم قادرون على  

 . (Chu & Choi, 2005, 256)مهماتهم فى المواعيد المحددة ويحققون نتائج مرضية 

 أبعاد التسويف األكاديمى   

الباحثون حول العوامل التى يتكون منها التسويف األكاديمى حيث توصلت كل من حجازى    وقد اختلف 

( وشواشرة  )الك2013والربيع  وهى  األكاديمى  للتسويف  أبعاد  ستة  إلى  واًلنشغال (  والمخاطرة،  سل، 

البهاص   أشار  كما  المهمة(،  أداء  من  والنفور  الكمالية،  والميول  السلبية،  الذات  وإدارة  أخرى،  بأمور 
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( إلى أربعة أبعاد هى )نقص الدافعية نحو الدراسة، واًلنشغال بأمور أخرى، والخوف من الفشل، 2011)

إلى ثالثة عوامل هى )كتابة الواجبات األكاديمية،    ( 2016والنفور من الدراسة(، فى حين توصل السرحا )

( قورة  أبو  توصلت  كما  الحضور(،  ومواظبة  للدروس  اليويمة  المتابعة  لالمتحانات،  (  2019اًلستعداد 

 ( النادبى  وتوصل  ذاتيًا(،  المنظم  األكاديمى  األداء  ومهمة  العامة،  الذات  )فاعلية  هما  إلى  2019لبعدين   )

 الوقت، المبادرة الشخصية، الدافعية(.   ثالثة أبعاد وهى )إدارة

فقد وجدت الباحثة اختالف الباحثين فى تحديد أبعاد التسويف األكاديمى لذلك تبنت   ومما سبق عرضه     

 الباحثة األبعاد التالية: 

التأجيل المستمر ألداء المهام   ويطلق عليها البعض الكسل فى أداء المهام وهى  Riskالمخاطرة   -1

 (. 138، 2021دون وجود مبرر منطقى )عبد الحميد، 

ومنه تجد الباحثة أن المخاطرة هى ترك الطالب المهمة األكاديمية التى يؤديها قبل إتمامها أو       

 يؤخر البدء بها حتى أخر لحظة، أو العمل بها فى الوقت الضائع. 

تأجيل الطالب 138،  2021وتعرفها عبد الحميد )  Bieng Busy  االنشغال بأمور أخرى -2 ( بأنها 

الضغوط   نتيجة  او  أهمية  أقل  تكون  قد  أخرى  بأمور  انشغاله  بسبب  بها  المكلف  بمهامه  القيام 

 الخارجية التى تقع عليه.

ه  لذلك تجد الباحثة أن اًلنشغال بأمور أخرى تعنى قيام الطالب بأعمال أخرى دون تأدية مهام     

وواجباته الجامعية المكلف بها، واًلنشغال بتفاصيلها على حساب وقته الدراسى، مما يشتت انتباهه  

 وتركيزه عن هذه المهام. 

( بأنها عدم  138،  2021وتعرفها عبد الحميد )  Poor self-managementسوء إدارة الذات   -3

قدرت وعدم  للوقت،  وإهداره  بها،  واإللتزام  خطة  وضع  على  الطالب  القرار  قدرة  اتخاذ  على  ه 

 المناسب إلنجاز المهام المطلوبة. 

الذات       إدارة  سوء  أن  الباحثة  تجد  التصدى   ومنه  فى  قدراته  مستوى  من  الطالب  يقلل  أن  هى 

للمهام والواجبات األكاديمية المطلوبة منه، مما يولد لديه شعور بالعجز عن تأديتها، مما ينتج عنه  

وتأجيل القيام بها إلى وقت آخر وإهداره وقتًا كبيًرا قبل البدء بالقيام    التقاعس عن تأدية هذه المهام

 بها. 

من         العديد  أجريت  فقد  األكاديمى  التسويف  من  كبير  بشكل  يعانون  الجامعة  طالب  ألن  ونظًرا 

بينهم عن وجود فروق  الباحثون فيما  التسويف األكاديمى وانتشاره كما اختلف  التى تبحث فى  الدراسات 

 & Balkisدالة إحصائيًا فى التسويف األكاديمى تعزى لمتغير النوع والتخصص األكاديمى، حيث أجرى  

Duru (2009)    دراسة هدفت إلى التحقق من انتشار سلوك التسويف األكاديمى لدى معلمى ما قبل الخدمة

طالبًا وطالبة من    580وعالقته بالمتغيرات الديمجرافية والتفضيالت الفردية وذلك على عينة مكونة من  

جامعة   فى  التربية  كلية  من  (Pamukkale)طالب  أعمارهم  نتائج    28  –  19ترواحت  فتوصلت  سنة 

منهم كشفوا   %27من عينة الدراسة كشفوا عن مستوى مرتفع من التسويف األكاديمى و  %23الدراسة أن  

 عن مستوى متوسط من التسويف األكاديمى. 

من      كل  دراسة  اهتمت  التسويف     Ozer, Demir, & Ferrari (2009)وقد  انتشار  من  بالتحقق 

طالبًا وطالبة من   784والمستوى الدراسى وذلك على عينة مكونة من   األكاديمى فى ضوء متغيرى الجنس

( قدره  عمرى  بمتوسط  الجامعة  )20.6طالب  قدره  معيارى  وانحراف  سنة  نتائج  1.74(  وأظهرت   )
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من الطلبة أشاروا إلى وجود تسويف أكاديمى، كما كشفت نتائج الدراسة عن فروق دالة    %25الدراسة أن  

فى أسباب التسويف األكاديمى حيث أشارت اإلناث إلى أسباب التسويف األكاديمى  إحصائيًا بين الجنسين  

مقاومة   إلى  تسويفهم  سبب  الذكور  أرجع  بينما  بالذكور،  مقارنةً  وتكاسلهم  الفشل  من  خوفهم  إلى  ترجع 

التسويف   دالة احصائيًا فى كل من مستوى  الدراسة عن فروق  نتائج  باإلناث، ولم تكشف  الضبط مقارنةً 

نتائج دراسة السلمى )كاديمى وأسبابه ترجع إلى المستوى الدراسى.  األ (  640،  2015فى حين توصلت 

 إلى أن مستوى التسويف األكاديمى ظهر بمستوى متوسط لدى طالب الجامعة.

( إلى الكشف مدى انتشار التسويف األكاديمى وأسبابه 2015وفى هذا اإلطار حاولت دراسة شبيب )      

لطلبة الجامعيين، وإذا كان هذا اًلنتشار وأسبابه يختلفان باختالف جنس الطالب والكلية  من وجهة نظر ا

( طالبًا وطالبة من جميع كليات جامعة تشرين، وتوصلت  496والسنة الدراسية وذلك على عينة قوامها ) 

 ( إلى  الدراسة  و) %14.5نتائج  المرتفع  التسويف  ذوى  من  الطلبة  من  التسويف  % 65.5(  ذوى  من   )

( من ذوى التسويف المنخفض، كما كشفت نتائج الدراسة أيًضا إلى وجود فروق دالة  %14.5المتوسط و) 

إحصائيًا فى التسويف األكاديمى تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور. وتأييدًا لنتائج هذه الدراسة خلصت  

اديمى لدى عينة الدراسة ( إلى أن نسبة انتشار التسويف األك2018نتائج دراسة أمل األحمد وفداء ياسين)

( طالبًا وطالبة من طالب جامعة دمشق كان فى المستوى المتوسط، باإلضافة إلى وجود 18المكونة من ) 

فروق دالة إحصائيًا فى التسويف اًلكاديمى تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور. وفى السياق ذاته، هدفت 

( أحمد  محمد  انتشار2020دراسة  مدى  على  التعرف  إلى  الكلية   (  طلبة  بين  األكاديمى  التسويف  سلوك 

والمستوى   والتخصص  الجنس  متغيرات  ًلختالف  تبعًا  السلوك  هذا  درجة  فى  والفروق  بحقل  الجامعية 

( طالبًا وطالبة، وأظهرت نتائج الدراسة أن نسبة انتشار سلوك  227الدراسى، وذلك على عينة مكونة من ) 

ال الكلية  طلبة  بين  األكاديمى  )التسويف  بلغت  بحقل  بالنسب  %4.56جامعية  مقارنةً  مرتفعة  نسبة  وهى   )

التسويف   فى  الجنس  لمتغير  تعزى  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  إلى  الدراسة  نتائج  توصلت  كما  العالمية، 

 األكاديمى لصالح الذكور، بينما لم تجد نتائج الدراسة فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير التخصص. 

اآل     الجانب  ) وعلى  وبلبل  دراسة عطية  دالة إحصائيًا فى 2018خر، خلصت  إلى عدم وجود فروق   )

األكاديمى   التسويف  فى  إحصائيًا  دالة  فروق  وجدت  حين  فى  الجنس  لمتغير  تعزى  األكاديمى  التسويف 

 ( األدبى، وذلك على عينة مكونة من  التخصص  األكاديمى لصالح  التخصص  لمتغير  ( طالبًا  457تعزى 

بالفرقة السياق كشفت    وطالبة  نفس  وفى  الزقازيق.  التربية جامعة  كلية  نتائج  األولى والرابعة من طالب 

 ( قبائلى  ورحيمة  وأسماء خويلد  ميسون  التسويف 713،  2018دراسة سميرة  انتشار  نسبة  ارتفاع  ( عن 

إلى ( طالبًا وطالبة، كما أظهرت نتائج الدراسة  100األكاديمى لدى طالب الجامعة والتى أُجريت على )

وفى هذا اإلطار كشفت نتائج  عدم وجود فروق دالة إحصائيًا فى التسويف األكاديمى تبعًا لمتغير الجنس.  

( طالبًا وطالبة من طالب كلية التربية بجامعة  410( والتى أجريت على ) 2020دراسة خليل خليل أحمد )

عينة الدراسة، كما أنها لم  مصراته، وقد كشفت الدراسة عن مستوى منخفض من التسويف األكاديمى لدى  

 تكشف نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير النوع فى التسويف األكاديمى. 

 Mindfulness  ثانياا اليقظة العقلية

 تعريف اليقظة العقلية:     

من المصطلحات الحديثة نسبيًا فى مجال علم النفس والذى شهد تباينًا   Mindfulness يعد مصطلح        

( أحمد  دراسة  مثل  العقلية  اليقظة  إلى  ترجمه  فالبعض  العربية  اللغة  إلى  ترجمته  فى  (  2016واختالفًا 

الوليدى ) بلبل )2019( ودراسة عطية ) 2017ودراسة  إلى 2019( ودراسة  (، والبعض اآلخر ترجمه 
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(  2018( ودراسة عمر )2015( ودراسة أخرس )2013مثل دراسة عبد هللا والشمسى )اليقظة الذهنية  

 (. 2019)  ودراسة الربيع

نفسيًا،       مفهوًما  بوصفها  العقلية  اليقظة  تعريفات  وتنوعت  حالةوتعددت  يراها  يعرفها    فالبعض  حيث 

Langer (2000, 221, 2002, 219)    اًلنفتاح للجديد وهى عملية  بأنها حالة مرنة فى العقل تتمثل فى

( بأنها حالة 66،  2020من النشاط التمييزى ًلبتكار أشياء جديدة ومختلفة، ويتفق مع هذا تعريف سالم )

عقلية تنطوى على مهارة الفرد بالوعى الكامل وتركيز اًلنتباه على الخبرات الحالية دون إصدار أحكام أو 

 ات عليها.  تقييم

من سمات الوعى فهى وعى متميز من نماذج أو طرق أو وسائط أخرى    والبعض اآلخر يراها سمة     

من المعالجة الذهنية للدوافع واإلدراك والعواطف التى تسمح لألفراد بالعمل بفعالية وهكذا يمكن للفرد أن 

ل بإستمرار  والمراقبة  واإلدراكية  الحسية  بالمحفزات  واعيًا  والخارجية  يكون  الداخلية   &Brown)بيئته 

Ryan, 2003, 822)  السياق العقلية سمة من سمات    Willaims (2008)يشير  ، وفى هذا  اليقظة  بأن 

الوعى والتى تتيح للفرد اإلنتباه إلى السياق العام للموقف وخلقه لفئات جديدة من ردود األفعال للتعامل مع 

  (.629، 2016الموقف الحالى)فى: السقا، 

بأنه يمكن النظر إلى اليقظة العقلية   Renshaw (2012, 405)حيث أكد    والبعض الثالث يراها مهارة     

 بأنها مهارة يمكن تعلمها واكتسابها وتنميتها مثلها مثل أى مهارة أخرى.

الحالة والسمة والمهارة  Park, Spong& Gross (2013, 2)فى حين يجمع كل من          حيث   بين 

يقظة العقلية بأنها حالة متغيرة  ديناميكية أو سمة يتباين فيها األفراد أو مهارة يمكن تنميتها خالل  عرفوا ال

من   كل  ويذكر  الحالية   Jenning & Jennings (2013, 23)الممارسات.  بتجربته  الفرد  وعى  بأنها 

 وتقبل ذاته كما هى فى تلك اللحظة دون إصدار حكم. 

بأنها استمرار الحضور   Neal & Griffen (2006, 947) وأشار كل من   العقلية  إلى اليقظة 

 ,Jha, Krompinger & Baime (2007العقلى بشكل مقصود، وتشمل الوعى واًلنتباه. بينما يرى   

 ,Chadwick أن اليقظة العقلية هى القدرة على تجاهل مشتتات الحوافز. فى حين يرى كل من    (110

Hember, Symes Peters, Kuipers, & Dagnan (2008, 452)   بأنها اإلنتباه الناشئ عن الوعى

أما   تقييمها.  دون  وقبولها  الخبرات  على  واًلنفتاح  الحالية   ,Cardaciotto, Herbertبالخبرات 

Forman, Moitra& Farrow (2008, 205)   عرفوها بأنها المراقبة المستمرة للخبرات والتركيز على

والتسامح   الخبرات  المستقبلية وتقبل  واألحداث  الماضية  بالخبرات  اًلنشغال  أكثر من  الحاضرة  الخبرات 

 معها ومواجهة األحداث بالكامل كما هى فى الواقع وبدون إصدار أحكام تقييمية عليها.

بأنها    Weinstein, Brown, & Ryan (2009, 375) واتجه كل من        العقلية  اليقظة  إلى تعريف 

القدرة على األهتمام واًلنتباه الكامل لكل الخبرات التى تحدث فى اللحظة اآلنية. فاليقظة العقلية مصطلح  

معالجة  وأسلوب  بالذات  الوعى  يعزز  تدريب  وهى  النفسى  الوعى  من  حالة  إلى  لإلشارة  استعمل 

، و"الوعى لحظة بلحظة" أو حالة من األستقالل أو الحرية النفسية  (Shapiro, 2009, 556)المعلومات 

 . (Davis & Hayes, 2011, 198)التى تحدث عندما يبقى اإلنتباه مرن دون اإلرتباط بأى نقطة محددة
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من         كل  الوعى    Ruiz(2014, 887)و    Davis & Hayes (2011, 198 )ويذهب  أنه  إلى 

دون إصدار حكم ومنه ينظر لليقظة العقلية على أنها حالة وليست سمة كما يمكن بالخبرات لحظة بلحظة  

 تنميتها من خالل ممارسة العديد من األنشطة كالتأمل. 

بأنها القدرة على جلب   Bluth & Blanton (2014, 1299)ويتفق هذا مع ما أشار إليه كل من     

 جاه لالنفتاح والفضول وحب اًلستطالع.الوعى عمداً إلى التجربة فى اللحظة اآلنية مع اإلت 

فى         الوعى  تركيز  على  التأمل  يساعد  حيث  التأملية،  الممارسة  أشكال  من  شكل  هى  العقلية  فاليقظة 

لحظة اإلدراك، ويرحب الفرد ذو اليقظة العقلية بالخبرات غير المألوفة، كما يوجه انتباهه بطريقة محددة 

حكام مما يجعله يتقبل الواقع ويدركه بشكل واضح، لذلك فهى تعد حالة  عمدًا إلى ما يدركه دون إصدار أ

والمشاعر   األفكار  شاملة  والخارجية  الداخلية  األحداث  وعلى  الراهنة  اللحظة  على  المركز  اًلنتباه  من 

)القبول،  الوعى  هذا  وجودة  الحاضرة،  باللحظة  الوعى  هما  مكونين  تتضمن  فهى  وبذلك  واألحاسيس، 

 . (Rosenstreich& Margalit, 2015, 139 )إصدار أحكام، والفضول(واللطف، وعدم 

واًلنتباه للحظة الحالية يعنى انتباه الفرد للمناظر واألصوات والروائح والطعم وأسلوبه فى التعامل مع       

الفرد  تساعد  العقلية  فاليقظة  إلى أخرى،  التى تحدث من لحظة  المشاعر واألفكار  إلى  باإلضافة  األشياء، 

على اًلستمتاع بالعالم من حوله بشكل أكبر وفهم نفسه بشكل أفضل، فعندما يصبح أكثر يقظة للحظة اآلنية  

تجعله يقف مع نفسه ويبدأ من جديد بتجربة العديد من األساليب فى التعامل مع العالم بدًًل من ردود الفعل  

)السقا،   )629،  2016الروتينية  السيد  يعرفه  السياق  هذا  وفى  المقصود 9،  2018(.  اًلنتباه  بأنه   )

التام من قبل الفرد لما يحدث مع عدم إصدار أحكام  اللحظة الحالية مع الوعى  والموجه نحو شئ ما فى 

 عليه. 

( فى تعريف 407،  2019مع الخولى )    Benada & Chowdhry (2017, 105) ويتفق كل من     

و وانفعاًلته  ألفكاره  الفرد  وعى  بأنها  العقلية  المحيطة  اليقظة  وبالبيئة  أفعاله  وردود  وأحاسيسه  مشاعره 

اللحظة الراهنة والتى تتضمن   ثم فهى اًلنتباه المركز على  لحظة بلحظة دون إصدار أحكام عليها، ومن 

 ,Orellane- Rios et al (2018التصرف الواعى وعدم إصدار األحكام. وفى ضوء هذا التعريف يشير  

عى بطريقة محددة  نحو عرض ما فى اللحظة الحاضرة  وتتضمن تنظيم  إلى أن اليقظة العقلية هو الو  (9

 اًلنتباه فى اللحظة الحالية والتوجه نحو تجربة تتمتع باًلنفتاح والقبول وحب الفضول. 

    ( الخولى  وعدم  411،  2019ونبه  اًلنفعال  تنظيم  وهى  مكونات  ثالثة  تتضمن  العقلية  اليقظة  أن   )

بذلك تعتبر شكل من أشكال التدريب العقلى الذى يساعد على تجنب استخدام    إصدار األحكام والتأمل، وهى

اًلستجابات العقلية التى يمكن أن تزيد الضغوط اًلنفعالية، وبالتالى فإن اليقظة اليقظة العقلية تشمل على  

التأثر بالخبرات الداخلية، وهى بذلك   تعد أبعاد المالحظة والوصف والوعى وعدم إصدار األحكام وعدم 

اللحظة   فى  عمدًا  المحدد  اًلنتباه  أنها  على  وتصاغ  الجديد،  على  باًلنفتاح  تتميز  التى  المرونة  من  حالة 

الراهنة ودون إصدار أحكام وممارسة القبول واًلنفتاح حتى عندما تتناقض اًلنفعاًلت مع توقعات الفرد، 

 نها مواقف عابرة ًل تتطلب اإلستجابة. وبالتالى يمكن أن يشاهد الفرد من خاللها أفكاره ومالحظتها على أ 

فاليقظة العقلية هى مجموعة مؤشرات سلوكية تتعلق بمقدار قوة واستمرارية اًلنتباه والمالحظة اآلنية      

المواقف واستبعاده   لهذه  قبوله  المختلفة ومدى  المواقف  الطالب فى  لدى  الواعى والتأملى  التعامل  ومقدار 

)المرش  عليها  الفورى  ) 5،  2020ود،  للحكم  بهنساوى  يرى  وعليه  الفرد 235ب،  2020(.  حالة  بأنها   )
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الداخلية والخارجية وقت ظهروها ويقوم من خالل   المنبهات  بالوعى والتى يالحظ من خاللها  الحاضرة 

الراهن.   بالموقف  تتعلق  أحكاًما  إصداره  عدم  من  ليتمكن  الوعى  هذا  بتعزيز  وإمكاناته  وقدراته  خبراته 

محمد   على  638،  2020)وتضيف  الفرد  باعتماد  اآلنية  اللحظة  فى  المستمرين  والتفكير  اًلنتباه  بأن   )

قدراته تزيد من فرص التفاعل مع الواقع المعاش بتفاصيله واإلنصراف عن خبرات الماضى أو األندفاع 

 نحو المستقبل، لذلك فتعد اليقظة العقلية أحد وأهم أساليب الذاكرة. 

التعريفا      من  واًلنتباه  ويتضح  الوعى  ضرورة  على  يركز  معظمها  بأن  العقلية  لليقظة  المختلفة  ت 

بالخبرات التى يمر بها الفرد عن طريق المراقبة المستمرة لها، مع التركيز على الخبرات الحالية بدًًل من 

كل ما هو    اإلنشغال بالخبرات السابقة، وتقبلها كما هى دون أصدار أى أحكام تقييمية عليها، واًلنفتاح على

 جديد .

واالنتباه       المالحظة  على  الطالب  قدرة   " بأنها  العقلية  اليقظة  تعريف  للباحثة  يمكن  سبق  ومما 

أحكام،    والوعى الذات دون إصدار  وتقبل  لها،  المستمرة  معها ومراقبته  يتفاعل  التى  بالمثيرات  الكامل 

وتقبل جميع التجارب الشخصية كاألفكار والمشاعر واألحداث كما هى فى اللحظة اآلنية، واألمتناع عن  

الجد لألفكار  والتجريب  االكتشاف  حب  إلى  وميله  والنمطية  التقليدية  بالطرق  غير  التفكير  بطريقة  يدة 

مألوفة، وتطويره لهذه األفكار، باإلضافة إلى إمكانية رؤيته للموقف من زوايا متعددة دون التوقف عند 

 وجهة نظر واحدة ". 

 النماذج المفسرة لليقظة العقلية وأبعادها:

ية وهى  أربعة أبعاد لليقظة العقل  Langer (1989)تعددت النماذج التى فسرت اليقظة العقلية فحددت      

المتعددة   النظر  بوجهات  والوعى  الحاضر،  نحو  والتوجه  الجديد،  على  واإلنفتاح  اليقظ،  التميز 

(Sternberg, 2000:12, Swanson, 2004, 555) 

من   Shapiro & Schwartz (2000) وأقترح       الهدف  إدراك  وهى  محاور  ثالثة  يتضمن  نموذًجا 

لراهنة، فى حين أقترح فريق أخر أن اليقظة العقلية تعد مهارة  اليقظة واًلنتباه للخبرات وقبول المواقف ا

واًلنتباه الوعى  مهارات  من  تتضمنه  وما  معرفية   ,Grecucci, Pappaianni, siugzdaite)ماوراء 

Theuninck& Job, 2015, 1111) . 

لذاتى لالنتباه إلى مكونين لليقظة العقلية المكون األول هو التنظيم ا  Baer (2003,130)فى حين أشار       

ويتضمن عدداً من الصفات مثل اإلهتمام المستمر والقدرة على اإلحتفاظ على اًلنتباه على موضوع لفترة 

من موضوع  التركيز  بتوجيه  للشخص  تسمح  التى  العقلية  والمرونة  واألفعال  والتحول  الزمن  من  طويلة 

ال نحو  التوجه  فهو  الثانى  المكون  أما  والمراقبة،  والوعى  نحو  آلخر  بالفضول  اًللتزام  ويتضمن  خبرة 

األنشطة العقلية، والقبول بحرية اللحظة تلو اللحظة، وفى هذا اإلطار أشار إلى خمس أبعاد لليظة العقلية 

المشاعر وهى   تشمل  التى  والخارجية  الداخلية  والخبرات  للمعارف  اًلنتباه  بها  والمقصود  المالحظة 

وات والروائح، والوصف والذى يعنى وصف الخبرات الداخلية  واألحاسيس واًلنفعاًلت والمشاهد واألص 

للفرد والتعبير عنها من خالل الكلمات، والتفاعل الواعى وهو تركيز اًلنتباه فى النشاط الذى يقوم به الفرد 

فى لحظة ما، وإن اختلف هذا النشاط مع سلوكه التلقائى حتى وإن كان يركز انتباهه على شئ آخر، وعدم 

ييم الخبرة وهو عدم إصدار األحكام التقييمية على الخبرات والمشاعر الداخلية والخارجية، وعدم  الحكم وتق
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ممارسة  أثناء  الفرد  انتباه  تركيز  على  واألحاسيس  المشاعر  تأثير  وهى عدم  الداخلية  الخبرة  مع  التفاعل 

 .(Bear, 2003, 128)النشاط

    ,Bishop, Lau, Shapiro, Carlson, erson, Carmody,& Devins (2004 ويتفق كل من        

العقلية   Dallas, Penberthy, Schorling, Leavell & Calland (2019, 7) و  (233 اليقظة  أن 

وقبول   واًلنفتاح  والفضول  المباشرة،  الفرد  تجربة  نحو  لالنتباه  الذاتى  التنظيم  هما  عنصرين  من  تتكون 

ال نحو  حدد  التوجه  حين  فى  للفرد،  الحالية  لليقظة   Bishop et al (2006, 32)لحظة  مكونات  خمسة 

الخبرة  مع  التفاعل  وعدم  المسبق،  الحكم  وعدم  بوعى،  والتصرف  والوصف،  المراقبة،  وهم  العقلية 

 الداخلية.

من   كل   &Geiger, Ottoو    Loucks, Olivier, Britton et al ( 2015, 3)ويتفق 

Schrader (2018, 1)   إلى أن اليقظة العقلية تتكون من مكونين األول زيادة الوعى بالمؤثرات الداخلية

والخارجية واألحاسيس  مع القدرة على التصرف بوعى دون تشتيت اًلنتباه، والثانى يشير إلى المواقف 

ن تحديد التى تجعل قدرة الطالب يشعر بزيادة الوعى كما تتضمن المواقف التى تسمح لألفكار أن تنشأ دو 

الفيل ) تجاهها. فى حين يرى  أو رد فعل  لها  تقييم  اًلنتباه  2019أو  أبعاد وهى  العقلية ثالثة  لليقظة  أن   )

 والمالحظة اآلنية، والتعامل الواعى والتأملى، والقبول واستبعاد الحكم. 

م اتفقوا  ومما سبق عرضه فقد وجدت الباحثة اختالف الباحثين فى تحديد أبعاد اليقظة العقلية ولكنه 

والتمييز   والوصف  الفرد  حول  والخارجية  الداخلية  بالمثيرات  الوعى  المالحظة  تشمل  بأنها  بينهم  فيما 

 واًلنفتاح على كل ما هو جديد دون تقييم أو أصدار أحكام  لذلك تبنت الباحثة األبعاد التالية: 

اآلنية: -1 والمالحظة  الدقيقة    االنتباه  المالحظة  الطالب على  قدرة  اًلنتباه  ويعنى  وتركيز  المستمرة 

المنظم والمقصود لكل ما يحدث فى اللحظة اآلنية التى يعايشها بكل تفاصيلها وأبعادها ومكوناتها 

بأنها     (Baer, 2003,130)(، ويشير2019آنيًا )الفيل،   وأحداثها الراهنة اإلنتباه  إلى المالحظة 

المشاع تشمل  التى  والخارجية  الداخلية  والخبرات  والمشاهد للمعارف  واإلنفعاًلت  ر واألحاسيس 

 واألصوات والروائح. 

وهو ميل الفرد إلى حب اًلكتشاف والتجريب لحلول جديدة للمثيرات غير    االنفتاح على الجديد:  -2

ويتجسد  على األفراد  فيتميز الجديدة للمثيرات  الفرد  باستكشاف المألوفة،   األفكار  المنفتحون 

تتضمن األفكار إلى والميل  والتجريب  اًلستطالع وحب  بالفضول الجديدة عقليًا، التي   تحديًا 

المتواجدة على تركيزهم يفقدون ًل اليقظون األفراد  وهؤًلء  التي المهة نطاق خارج المثيرات 

 ,Sternberg) يولون اهتمامهم فى المهمة التى من متناول أيديهم هم نفسه  الوقت  وفي بها يقومون

واًلنفتاح(2000:24 منفتًحا    ،  الفرد  فيه  يكون  الذى  الوقت  ففى  المخاطرة  يعنى  ًل  الجديد  على 

على الطرق الجديدة يكون فى ذات الوقت على وعى بعواقب السلوك، مما يجعله ًل يخاطر ألن 

وهادى،   )المعمورى  المناسب  الوقت  وفى  جيد  بشكل  المواقف  يقيم  يجعله  اليقظ  ،  2018سلوكه 

231 .) 

اليقظ: -3 يتمثل   التمييز   األشياء، إلى النظر وطرائق الجديدة لألفكار الفرد  تطوير بدرجة والذى 

اليقظون بتوليد  تمييزهم عند  يظهرون  فاألفراد  فهم  الغافلون األفراد أما  جديدة أفكار  ابداًعا 

 الجديدة، أو األمور األفكار لهذه تمييز إيجاد  يحاولوا أن دون لألفكار القديمة  الفئات  على يعتمدون

 عملية محور اًلنتباه يكون الجديدة وعندما لألفكار المتواصل اًلبتكار هي العقلية اليقظة أن بمعنى 

  محددة أو نمطية غير بأساليب  الجديدة استقبال المعلومات  على العقل تحفيز المستند إلى التعلم
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 يسهم التحفيز أن على فضال ما مهمة ألداء أفضل أساليب  إتخاذ  الفرد ويضمن بتفكير سيرتقي فأنه

 . (Sternberg, 2000:24)في تحسين عملية التذكر

دون  متعددة زوايا  من الموقف رؤية إمكانية إلى والذى يشير  الوعى بوجهات النظر المختلفة:  -4

واحدة، مما يمكن الفرد من الوعى التام للموقف مع إتخاذ  نظر بوجهة التمسك التوقف عند رأى أو

 على فكرة كل بتمييز يبدأ  باألفكار والوعي اإلدراك حالة إلى الفرد وصول المناسب، فعندالرأى  

النهاية إلى بناء   يؤدي وهذا  منفتحة بطريقة  جميعها األفكار هذه استيعاب  من يتمكن حدة ثم في 

 جديدة بأساليب  المعلومات  تطبيق من األفراد  تمكن فكرة أكثر منطيقية  وهذه المعالجة للمعلومات 

 .(Sternberg , 2000, 24) بديلة  سياقات  وضمن

الخارجية      البيئة  من  المالئمة  المثيرات  ًلنتقاء  للفرد  الوعى  مستوى  رفع  فى  العقلية  اليقظة  وتساهم 

(Brown& Ryan, 2003, 824)  كما تزيد الفرص لتعلم الجديد وتجعل الفرد يتسم بالمرونة فى تقبل ،

من إمكانيات مختلفة،  فنجد أن الممارسات العملية لليقظة العقلية وتركيز انتباه الفرد على    الجديد فى البيئة

 Bear)كل ما يدور حوله فى الوقت نفسه يسمح للفرد بالتحقق من واقعه دون الوقوع فى األحكام اًلنفعالية  

et al, 2006, 28)عليمية فهى تعد أحد المتطلبات  ، باإلضافة إلى الدور المهم لليقظة العقلية فى العملية الت

للنجاح   األساسية  المتطلبات  من  تعد  والتى  والتفكير(  واإلدراك  )كالتذكر  العقلية  العمليات  فى  األساسية 

الفرد ويجعله   لدى  التوتر  إلى ارتفاع مستوى  العقلية يؤدى  اليقظة  انخفاض مستوى  فإن  لذلك  األكاديمى، 

والتفكير اإليجابى مما ينتج عنه وقوعه فى الكثير من األخطاء  يواجه صعوبة فى عملية التذكر واإلدراك  

سواء فى عملية التفكير أو فى السلوك وتنفيذه ويتدنى مستوى أداء الطالب وينخفض تحصيله األكاديمى، 

التفكير   يعزز  الذى  الذات  بمالحظة  الوعى  تعزيز  خالل  من  وذلك  اإلدراك  زيادة  على  تعمل  أنها  كما 

 (.  526،  2016من ردود األفعال التلقائية )محسن، والمراجعة لكثير 

وتعمل اليقظة العقلية على خفض أعراض الضغوط النفسية وتحسين جودة الحياة وتعديل الحالة  

الفوائد المتمثلة فى خفض أعراض   بأفكاره كما تؤدى إلى تحقيق العديد من  المزاجية وتغير عالقة الفرد 

 . (Davis& Hayes, 2011, 199)عاملة وعملية اًلنتباهاإلكتئاب والقلق وتحسين الذاكرة ال

على  واًلنفتاح  البيئة،  مع  أكثر  بحساسية  التعامل  على  الطالب  تساعد  العقلية  اليقظة  أن  كما 

المعلومات الجديدة، واستحداث فئات جديدة، وزيادة الوعى بوجهات النظر المتعددة ثم المساهمة فى حل 

 . (Spencer, 2013, 3)المشكالت 

التفسير  فا يعالجها من خالل  ثم  بدء عرضها  منذ  المعلومات  تمييز  يتمكن من  عقليًاً  اليقظ  لطالب 

الواعى لها، ألن اليقظ عقليًا يصنف المدخالت المعرفية ثم يعالجها حتى يتمكن من السيطرة عليها ضمن 

راته على اًلستيعاب  السياق المخصص لها، كما أنه يستغل األمكانيات المتاحة له حتى يتمكن من تحسين قد 

والتحليل والتطبيق والتركيب والتقويم واإلبداع، وبالتالى فهو ًل يحصر ذاته فى زاوية واحدة عند رؤيته  

وتفسيره لألمور، فالطالب اليقظ يالحظ أوجه الترابط بين المواد الدراسية فهو يستعين بمادة دراسية لفهم  

 (. 34، 2015به واًلختالف )يونس،  مادة دراسية أخرى من خالل إدراكه أوجه التشا

( أن ممارسة اليقظة العقلية تؤدى إلى عدم التسرع فى الحكم على 215،  2012وترى نورى )

هى،  كما  األشياء  وقبول  واآلخرين،  بالنفس  الصبر  وغرس  وقوعها،  عند  واًلحداث  واآلخرين  النفس 

واًلستمتا بالماضى،  ينشغل  الفرد  تجعل  التى  األمور  وترك  بها ونسيان  يمر  لحظة  كل  وحداثة  بجمال  ع 

 الفرد، والثقة بالنفس، واًلهتمام بكل ما هو صحيح بدًُل من السعى وراء أشياء أخرى. 

يتمكنون من السيطرة بشكل أفضل على 228،  2018ويؤكد عمر )  ( بأن الطالب اليقظين عقلياً 

فئات جديدة ولديهم وعى بوجهات   البيئة وهم قادرون على اًلنفتاح على المعلومات الجديدة وعلى ابتكار
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نظر متعددة فى حل المشكالت التى تواجههم كما أن توظيف اليقظة العقلية فى التربية فى مراحل التعليم 

المختلفة يسهم فى تعزيز األداء المعرفى واألداء األكاديمى للطالب ويمكنهم من إدارة الضغوط األكاديمية  

ميع جوانبه كما أنه يزيد من قدرتهم على تركيز اًلنتباه حتى عندما ويؤثر فى النمو الشامل للطالب من ج

 تكون هناك مثيرات مشتتة له. 

عبد هللا  كما اتجهت عدد من الدراسات ببحث أثر النوع والتخصص فى اليقظة العقلية منها دراسة  

كليات جامعة ديالى ( طالبًا وطالبة من مختلف  500( التى أجريت على عينة قوامها )2013والشمسى )

بالعراق والتى كشفت نتائجها عن وجود فروق دالة إحصائيًا فى اليقظة العقلية تبعًا لمتغير الجنس لصالح  

الذكور، وأظهرت النتائج  أيًضا وجود فروق دالة إحصائيًا فى مستوى اليقظة العلقية تبعًا لتفاعل الجنس  

ئيًا لصالح الطلبة الذكور من التخصص العلمى، فى مع التخصص، حيث تبين أن هناك فروقًا دالة إحصا

نتائج  كشفت  بينما  التخصص،  لمتغير  تبعًا  العقلية  اليقظة  فى  فروق  وجود  عن  الدراسة  تكشف  لم  حين 

الوليدى ) التى أجريت على عينة مكونة من )2017دراسة  دالة 275(  ( طالبًا وطالبة عن وجود فروق 

وفقًا   العقلية  اليقظة  فى  الخمايسة  إحصائيًا  دراسة  نتائج  كشفت  حين  فى  اإلناث،  لصالح  النوع  لمتغير 

( طالبًا من طالب جامعة مؤتة عن عدم وجود فروق  478( التى أجريت على عينة مكونة من )2018)

وهادى  المعمورى  دراسة  نتائج  مع  السابقة  الدراسة  نتائج  مع  واتفقت  العقلية،  اليقظة  فى  الجنسين    بين 

أُجريت 2018) التى   )   ( من  مكونة  عينة  التى 600على  بابل  جامعة  كليات  طلبة  من  وطالبة  طالبًا   )

والتخصص،   الجنس  لمتغير  وفقًا  العقلية  اليقظة  فى  إحصائية  دًللة  ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  توصلت 

باإلضافة إلى عدم وجود أثر للتفاعل بين الجنس والتخصص فى اليقظة العقلية، كما توصلت نتائج دراسة  

طالبة من طالبات الجامعة إلى وجود فروق دالة   500( والتى أجريت على عينة مكونة من  2018خشبة) 

إحصائيًا بين التخصصات العلمية واألدبية لصالح التخصصات العلمية فى اليقظة العقلية. وفى هذا السياق 

 ( السيد  دراسة  نتائج  )2018كشفت  على  أُجريت  والتى  جامع384(  التربية  كلية  من طالب  األزهر  (  ة 

( طالب وطالبة بكلية التربية جامعة الفيوم إلى عدم  167( التى أُجريت على )2019ونتائج دراسة عطية )

توصلت  حين  فى  العقلية.  اليقظة  فى  وأدبى(  )علمى/  التخصص  لمتغير  وفقًا  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود 

لبًا وطالبة بجامعة اليرموك إلى ( طا420( والتى أُجريت على عينة قوامها )2019نتائج دراسة الربيع ) 

وجود فروق بين الجنسين لصالح الذكور فى اليقظة العقلية وعدم وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير  

( طالبًا 575( التى أجريت على ) 2020التخصص، كما كشفت نتائج دراسة كل من عبد المطلب وخريبة ) 

ا بجامعة  والتطبيقية  النظرية  بالكليات  لمتغير  وطالبة  وفقًا  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم  إلى  لزقازيق 

 الجنس فى اليقظة العقلية فيما عدا بعد البحث عن الجديد حيث كانت الفروق لصالح الذكور.

 اليقظة العقلية وعالقتها بالتسويف األكاديمى: 

والتسو  العقلية  اليقظة  بين  ارتباطية  عالقة  وجود  إلى  السابقة  الدراسات  بعض  يف  أشارت 

تمكن الطالب  ألنها المهمة المالمح أهم أن اليقظة العقلية أحد   Koole (2009, 6)حيث أشار    األكاديمى،

ونواتج التعلم ألنها   بين اليقظة العقلية موجبة ارتباطية عالقة أن هناك كما األهداف، إنجاز نحو التقيد  من

اإلطار   هذا  وفى  األكاديمى.  كالتسويف  التعليمية  الحياة  فى  الضاغطة  األحداث  لتجنب  مهم  عامل  تعد 

( طالبًا وطالبة من طالب 475والتى أُجريت على عينة مكونة من )  Karatas (2015)خلصت دراسة  

التسويف األكاديمى وا بين  إلى وجود عالقة ارتباطية  إلى  الجامعة خلصت  الخبرة باإلضافة  ًلنفتاح على 

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا فى التسويف األكاديمى تبعًا لمتغير الجنس.  وأتفق جزئيًا مع نتائج دراسته  

وأُجريت على     Karatas & Bademcioglu (2015)السابقة فى دراسة أخرى قام بها فى ذات العام  
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 ( من  مكونة  والتى213عينة  ومعلمة،  معلًما  التسويف    (  بين  سالبة  ارتباطية  عالقة  وجود  إلى  توصلت 

األكاديمى واًلنفتاح على الخبرة، فى حين اختلفت نتائج هذه الدراسة عن دراسته السابقة حيث كشفت عن  

 .وجود فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث فى التسويف األكاديمى لصالح الذكور

إلى    Jobaneh, Mousavi, Zanipoor& Seddigh (2016)وفى هذا اإلطار، هدفت دراسة  

 ( قوامها  عينة  على  وذلك  األكاديمى  والتسويف  العقلية  اليقظة  بين  العالقة  من 335بحث  وطالبة  طالبًا   )

العقلية   اليقظة  بين  احصائيًا  دالة  سلبية  عالقة  وجود  إلى  الدراسة  نتائج  وتوصلت  جيالن،  جامعة  طالب 

النتائج أيًضا إلى أن اليقظة العقلية يمكن أن تتنبأ بشكل سلبى بالتسويف  والتسويف األكاديمى، كما أظهرت  

 . األكاديمى

إلى معرفة   Jayaraja , Aun & Ramasamy (2017)هدفت دراسة  وتأييدًا للدراسة السابقة  

بالرفاهية   كمنبئين  والتسويف  العقلية  اليقظة  من  كل  دور  وفحص  والتسويف  العقلية  اليقظة  بين  العالقة 

طالبًا من طالب الجامعات الحكومية )العامة( والخاصة بماليزيا    449النفسية وذلك على عينة مكونة من  

العقلية اليقظة  بين  سالب  ارتباط  وجود  عن  الدراسة  نتائج  سجلوا    وكشفت  الذين  فالطالب  والتسويف، 

 درجات مرتفعة على مقياس اليقظة العقلية سجلوا درجات منخفضة على مقياس التسويف.

إلى اكتشاف العالقة    Gautam, Polizzi& Mattson (2019)وفى هذا السياق، هدفت دراسة  

سهام النسبى لكل من اليقظة  العقلية والتسويف األكاديمى والقلق، كما هدفت إلى الكشف عن اإل بين اليقظة  

( قوامها  عينة  على  وذلك  األكاديمى،  بالتسويف  التنبؤ  فى  والقلق  وأظهرت  550العقلية  جامعيًا،  طالبًا   )

نتائج الدراسة وجود عالقة بين كل من اليقظة العقلية بأبعادها والتسويف األكاديمى والقلق، كما أظهرت  

ى والمالحظة فى التسويف األكاديمى المنخفض، باإلضافة إلى  النتائج وجود تأثيرات مباشرة لبعدى الوع

 إمكانية التنبؤ بالتسويف األكاديمى من خالل اليقظة العقلية والقلق. 

من   كل  دراسة  هدفت  األكاديمى  والتسويف  العقلية  اليقظة  بين  العالقات  إطار   ,Kian وفى 

Shahi, Fathi, Rostami& Fakour (2020)    والتسويف العقلية  اليقظة  بين  العالقة  معرفة  إلى 

 ( قوامها  عينة  على  وذلك  األكاديمى   الذات  لمفهوم  الوسيط  الدور  مع  من طالب  315األكاديمى  طالبًا   )

جامعة زنجان للعلوم الطبية، وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطية سالبة داله احصائيًا بين اليقظة  

الذات اًلكاديمى   إلى أن مفهوم  باإلضافة  العقلية  العالقة    يتوسط  العقلية والتسويف األكاديمى  اليقظة  بين 

 والتسويف األكاديمى. 

أ( إلى الكشف عن مستوى أمتالك طلبة الجامعة لليقظة  2020وحديثًا، هدفت دراسة بهنساوى ) 

العقلية والنهوض األكاديمى، وذلك على عينة مكونة من   اليقظة  بين  العالقة  إلى معرفة  باإلضافة  العقلية 

وطالبة من طالب كلية التربية جامعة بنى سويف، وتوصلت نتائج الدراسة إلى امتالك طلبة  ( طالبًا  836)

العقلية   اليقظة  بين  إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة  العقلية باإلضافة  الجامعة مستوى مرتفع من اليقظة 

ى التنبؤ بالنهوض والنهوض األكاديمى، كما توصلت النتائج أيًضا بأن اليقظة العقلية تسهم بشكل متوسط ف

 األكاديمى لدى عينة الدراسة.

تفرضها األوضاع        التى  والتحديات  الفرص  المعلم هى مزيج من  للطالب  الجامعية  الحياة  ونظًرا ألن 

الجامعية. والبيئة  والشخصية  فعلى    التعليمية  الجامعى  الطالب  حياة  فى  مهًما  دوًرا  العقلية  اليقظة  فتؤدى 

بالمواقف واًلنفتاح على كل ما هو جديد    أساسها يستطيع الطالب  أن ينتقى المثيرات الجيدة واألستبصار 

وراء   السبب  تكون  قد  التعلم  أساليب  بعض  ألن  وذلك  التعلم  ألساليب  الجيد  اًلختيار  علي  يساعده  مما 

قظة  الضعف األكاديمى مما يسبب إخفاقه فى الدراسة وبالتالى إنخفاض التحصيل، لذلك أصبح اإلهتمام بالي

)جبر،   مهم  تربوى  مطلب  أنفسهم  857،  2018العقلية  على  التركيز  للطالب  تتيح  العقلية  فاليقظة   .)

https://beheshti.zums.ac.ir/edujournal/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Armani+Kian
https://beheshti.zums.ac.ir/edujournal/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=shahi
https://beheshti.zums.ac.ir/edujournal/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Fathi
https://beheshti.zums.ac.ir/edujournal/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Rostami
https://beheshti.zums.ac.ir/edujournal/search.php?sid=1&slc_lang=en&auth=Fakour
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وتجاهل ما حولهم كما تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المختلفة فى البيئة األكاديمية وعلى األستمرار فى 

لبية وغير الصحيحة التى أعتادوا  إكمال مهامهم األكاديمية والتغلب على التسويف والتعامل مع العادات الس

 . (Van Dam, Shepard, Forsyth, 2011, 125)عليها 

 &Dionne, Gagnon, Carbonneau, Hallis, Grégoireهدفت دراسة  وفى إطار هذا،  

Balbinotti (2016)     من للتقليل  العقلية  اليقظة  على  قائم  برنامج  على  التدريب  أثر  عن  الكشف  إلى 

( طالبًا وطالبة من طالب الجامعة، وأظهرت نتائج الدراسة 21لدى عينة مكونة من ) التسويف األكاديمى  

أكد   الدراسة  هذه  لنتائج  وتأيدًا  للطالب.  األكاديمى  التسويف  من  يقلل  العقلية   اليقظة  على  التدريب  أن 

Karbalaeipoor (2018)    وضرورة للطالب  األكاديمى  التسويف  تقليل  فى  العقلية  اليقظة  أهمية  على 

 إلىحيث هدف فى دراسته    األهتمام بتدريب الطالب على اليقظة العقلية لتقليل التسويف األكاديمى لديهم

معرفة أثر التدريب على اليقظة العقلية على التسويف األكاديمى والرفاهية النفسية واألكاديمية لدى عينة  

الثانوية حيث تكونت عينة الدراسة من   طالبًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين أحدهما    30من طالب المرحلة 

ع التدريب  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت  ضابطة،  واألخرى  تقليل تجريبية  إلى  أدى  العقلية  اليقظة  لى 

 التسويف األكاديمى وزيادة الرفاهية النفسية واًلجتماعية لطالب المجموعة التجريبية. 

 Motie, Heidari, Bagherian&  Zaraniوتؤكد هذه النتيجة ما توصلت إلية دراسة كل من 

التعليمية     (2019) البرامج  أثر  على  التعرف  إلى  هدفت  تخفيف  والتى  فى  العقلية  اليقظة  على  القائمة 

إلى   18( طالبًا تتراوح أعمادرهم من )  36التسويف األكاديمى لدى الطالب، وذلك لدى عينة مكونه من )

( عام تم تقسيمهم إلى مجموعتين أحدهما تجريبية واألخرى ضابطة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود   35

اليق على  القائمة  التعليمية  للبرامج  المجموعة  أثر  طالب  لدى  األكاديمى  التسويف  تخفيف  فى  العقلية  ظة 

 التجريبية. 

بهدف معرفة أثر  Saadipour, Soltanizadeh& Ghavam (2020)قامت دراسة كل منوحديثًا،      

العالى   المستوى  التسويف األكاديمى لدى مجموعتين من الطالب ذوى  العقلية على  اليقظة  التدريب على 

طالبًا وطالبة تم تقسيمهم إلى أربعة    60والمستوى المنخفض فى قلق اًلختبار، وذلك على عينة مكونة من  

تلقت   حيث  تجربيتين،  ومجموعتين  ضابطتين  مجموعتين  جلسات  مجموعات  التجربيتين  المجموعتين 

تدريبية لليقظة العقلية، وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر للتدريب على اليقظة العقلية فى تخفيف التسويف  

األكاديمى لدى المجوعة التجريبية ذو المستوى العالى من قلق اًلختبار، بينما لم يكن هناك أثر للتدريب  

التسو تخفيف  العقلية فى  اليقظة  المنخفض من  على  المستوى  ذو  التجريبية  المجموعة  لدى  األكاديمى  يف 

 قلق اًلختبار. 

      ( الحميد  عبد  دراسة  هدفت  األكاديمى  والتسويف  العقلية  اليقظة  بين  العالقة  إطار  إلى  2021وفى   )

ف عن  الكشف عن طبيعة العالقة اًلرتباطية بين اليقظة العقلية والتسويف األكاديمى، باإلضافة إلى الكش

اليقظة   من  كل  فى  حلوان  جامعة  التربية  كلية  طالب  من  والفنى  العام  التعليم  شعب  طالب  بين  الفروق 

الدراسة 157العقلية والتسويف األكاديمى، وذلك على عينة مكونة من ) نتائج  ( طالبًا وطالبة، وتوصلت 

ويف األكاديمى، باإلضافة إلى عدم  إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة احصائيًا بين اليقظة العقلية والتس

وجود فروق بين الذكور واإلناث فى اليقظة العقلية بينما وجدت فروق دالة احصائيًا بين الذكور واإلناث  

 فى التسويف األكاديمى لصالح الذكور.  

 

http://psychology.iauahvaz.ac.ir/?_action=article&au=688448&_au=Hengameh++Karbalaeipoor
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ا العبء المعرفى    Cognitive Loadثالثا

 تعريف العبء المعرفى: 

بجهود 1980)   عام في المعرفي العبء نظرية ظهرت   Johnبقيادة   بحث  فريق عمل ( 

Sweller،  من المعرفي العبء نظرية ، وتعد  استراليا في) ويلز ساوث  نيو( في جامعة الباحثين من وعدد 

للمتعلم البنية بين العالقات  بتوضيح تهتم التي النظريات   الظواهر وتفسير التعليمي والتصميم المعرفية 

 (.157، 2015العملية التعليمية )المعمورى ونعمة،  من تنتج التي والسلوكية النفسية

يوظف بالطريقة لتهتم المعرفي العبء نظرية وجاءت   والمعلومات  المعرفة الفرد  بها التي 

التقليل وتهدف المشكالت،  وحل التعلم خالل لديه المخزنة  التخطيط من الناتج المعرفي  العبء  من إلى 

المدى  طويلة والذاكرة العاملة الذاكرة من كل في إنتاج المعلومات  إتجاه باستخدام التعليمية للمواد  الضعيف

وتؤكد 47،  2012)الزغبى،   إن العبء نظرية  (،   أنواع من نوعين طريق عن يحدث  التعلم المعرفي 

هما وأن والذاكرة العاملة  الذاكرة الذاكرة  المدى،   يقوم الذي النشط المكون هي العاملة الذاكرة طويلة 

الصعوبة مستوى بمعالجة من  خالل  المتفاعلة العناصر عدد  فزيادة عددها وتجاوز جدتها بسبب  مرتفع 

صعوبة  وقت  يشكل  المعرفية  المتعلم،   لدى معين  المفاهيم  عن  األكبر  المسئول  هى  العاملة  والذاكرة 

النشاطات الحياتية، و التى تؤدى دوًرا مهًما فى  أن الطالب بحاجة إلى خفض العبء المعرفى والمثيرات 

إلى   وبحاجة  العليا  التفكير  مهارات  على  قائم  فاعل  تعلم  أجل  من  التعلم  أثناء  ذاكرته  على  المفروض 

 .  (Schroeder, 2017, 139) معلومات كثيرة ومترابطة تكون قاعدة لتعلمه لبناء مخططات تعليمية

مجموع األنشطة العقلية التى تشغل سعة الذاكرة     Cognitive Loadويقصد بالعبء المعرفى  

 ,Sweller) الذى يفرضه أداء مهمة ما على النظام المعرفى، فهو العبء العقلى  العاملة خالل وقت معين

Merrienboer & Pass, 1998, 255)    قدم    2003. وفى عامSweller    تعريفًا آخر للعبء المعرفى

العقلية التى يستهلكها المتعلم أثناء معالجة موضوع تعلم أو حل مشكلة ما أو أداء مهمة بأنه إجمالى الطاقة  

 ,Sweller, 2003)معينة وهذه الطاقة تختلف من موضوع آلخر ومن مهمة ألخرى ومن متعلم آلخر  

   (3ب، 2015و  150أ، 2015. وأتفق معه فى هذا التعريف الفيل )(218

 ينبغى على الذي العقلي للجهد  الكلي الكم بأنه المعرفي لعبءا   Bradshaw (2004)يُعرف   كما

 المهمة، أو التعليمية المادة صعوبة درجة عن ناتج وهو محددة، زمنية فترة خالل القيام به العاملة الذاكرة

بالكفاءة العقلية الذاتية ويتأثر  واليقظة   التعليمية والوسائل المعلم وكفاءة المتعلم تفاعل ومدى والدافعية 

 (. 195، 2017اإليضاحية المستخدمة )الزغبى، 

وهذا يعنى أن نظرية العبء المعرفى تعنى بأساليب إدارة الذاكرة العاملة من أجل تيسير التغيرات 

التى تحدث فى الذاكرة طويلة المدى، كما أنها تسعى إلى تحسين تعلم المهام المعرفية المعقدة عن طريق  

الذاك عبء  على  القدرات الحفاظ  من  الفاعلة  األستفادة  مع  للمتعلم  المعالجة  قدرات  حدود  فى  العاملة  رة 

 . (Sweller, 2011, 5)اإلضافية للذاكرة طويلة المدى

( فى 478،  2015( مع أبو العال )290،  2021( مع سليمان ) 6،  2018وأتفق كل من حسن )

ى يتوجب على الطالب إتمامه لعملية التعلم أن العبء المعرفى هو كمية الجهد العقلى أو النشاط العقلى الذ 

الذاكرة طويلة  فى  الدراسية  المادة  وتخزين  وترميز  فهم ومعالجة  أجل  نشطة من  العالمة  الذاكرة  وإلبقاء 

( حسن  يؤكد  هذا  إطار  وفى  استدعائها.  ثم  ومن  الجهد 501،  2016المدى  هو  المعرفى  العبء  بأن   )

ة والمعلومات والمشكالت المفروضة على النظام المعرفى الخاص المبذول من المتعلم للتعامل مع األنشط 

 به وبصفة خاصة على الذاكرة العاملة أثناء القيام بمهمة معينة. 
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( الذى يرى أن العبء المعرفى هو "مستوى الطاقة الذهنية  360،  2018وجاء تعريف حبيب )

المعلومات   كمية  زادت  وكلما  المعطاه،  المعلومات  لكمية  ويمكن  المطلوبة  المعرفى،  العبء  زاد  المعطاه 

تقسيم العبء المعرفى الزائد إلى قسمين: التشبع وهو عندما يكون العبء المعرفى أكبر من قدرة الذاكرة 

العاملة على معالجة المعلومات، والتلوث وهو عندما يجب على الفرد معالجة معلومات ًل لزوم لها أو غير  

( أن العبء المعرفى هو الكم  407،  2019السياق يرى الخولى )   (. وفى هذا352،  2018مفيدة )حبيب،  

المفهوم عبء  هذا  ويتضمن  التفكير،  عملية  خالل  العاملة  الذاكرة  فى  المختزنة  المعلومات  من  المعرفى 

معرفى  وعبء  التعليمية،  لألنشطة  مناسب  الغير  التعليمى  التنظيم  سوء  بسبب  ويحدث  دخيل  معرفى 

ب بسبب وجود  ويحدث  التى تدرس جوهرى  الطريقة  النظر عن  الفهم بغض  التعليمية صعبة  المواد  عض 

البنية   التعليمية فى تكوين  بها، باإلضافة إلى عبء معرفى وثيق الصلة ويحدث بسبب مساعدة المصادر 

 المعرفية للمتعلم ويقترن بالرغبة فى التعلم. 

ينشأ عند وجود متطلبات إ3،  2014وترى بدوى ) ضافية لعمليات تجهيز  ( أن العبء المعرفى 

المعلومات التى تفوق سعة الذاكرة العاملة المتاحة للفرد، ومن أمثلة هذه المتطلبات اإلضافية: تعدد الموارد 

التى يستقى منها الفرد المعلومات، وتعدد متطلبات المعلومات الالزمة ألداء المهام المختلفة، وتعدد المهام 

وتدنى مستوى اإلمكانيات المتاحة للتعامل مع المهام، واختيار بديل    التى يؤديها الفرد مع وجود معوقات،

على  ويترتب  األراء.  فيها  تتعدد  التى  والمناقشات  والحوارات  القرار،  أتخاذ  مواقف  فى  بدائل  عدة  من 

المهام منها اضطراب فى تجميع  التعلم وغيرها من  أداء مهام  المعرفى أوجه قصور متعددة عند  العبء 

القدرة على استبقاء المعلومات المطلوبة أو استبعاد غير المرغوبة باإلضافة إلى نقص  المعلومات   وعدم 

وتركيبها   وتنظيمها  المعلومات  فهم  على  القدرة  وتدنى  المعلومات  إدارة  فى   &Paas, Renki)الكفاءة 

Sweller, 2003, 2; Pollock, Chandler& Sweller, 2002, 63) . 

أن تقديم محتوى بسيط يحتوى على    Merrie¨nboer& Sweller(2010, 87) ويؤكد كل من  

عن   البعد  يجب  لذا  المعلومات،   استيعاب  على  قادًرا  الطالب  يجعل  المعرفية  العناصر  تفاعل  من  القليل 

العبء   زيادة  بسبب  فعال  غير  تعلم  إلى  يؤدى  أنه  حيث  التفاعل  من  عالية  مستويات  المحتوى  تضمين 

لذاكرة واًلبتعاد بقدر اإلمكان عن الزيادة المعرفية فى المعلومات حيث أنها تقلل من عملية المعرفى على ا

 .التعلم

 أسباب العبء المعرفى: 

إلى عدة أسباب للعبء المعرفى منها محدودية الذاكرة قصيرة   Kalyuge  (2006, 23) يشيرو

هذه  تكون  عندما  ومعالجتها  بالمعلومات  اإلحتفاظ  على  قدرتها  عدم  بسبب  التعلم  تعوق  والتى  المدى 

الجامعات  أو  المدارس  التقليدية سواء فى  التعليم  أنماط  المعلومات كثيرة وصعبة فى وقت واحد، وسيادة 

ا فيها  يتولى  يفكر  التى  لكى  كافى  وقت  المتعلم  إعطاء  وعدم  التعليمية،  العملية  فى  الرئيىسى  الدور  لمعلم 

باإلضافة إلى عدم إعطاء فرصة كافية للذاكرة العاملة لكى تقوم بوظائفها. وفى هذا اإلطار هدفت دراسة  

( لدى2016السباب  العقلية  بالسعة  عالقته  ومعرفة  المعرفى  العبء  مستوى  على  التعرف  إلى  طالب   ( 

تم   إنسانية كليات  وخمسة علمية كليات  خمس من وطالبة  ( طالبًا400) من البحث  عينة تكونت الجامعة و

أن  اختيارهم بطريقة عشوائية وبتطيق مقاييس العبء المعرفى والسعة العقلية توصلت نتائج الدراسة إلى  

طلبة الجامعة عندهم مستوى مرتفع من العبء المعرفى وخاصة الكليات العلمية، كما أظهرت النتائج أن  

فى واإلناث،  الذكور  عند  عامة  بصورة  متوسطة  العقلية  سعتهم  الجامعة  العلمية    طلبة  الكليات  أن  حين 

سعتهم العقلية أوسع من الكليات اإلنسانية، كما أظهرت النتائج هناك عالقة ارتباطية بين العبء المعرفى 

 والسعة العقلية. 
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قدرته على الجامعي الطالب  لدى المعرفي العبء وينشأ   أكثر من على التركيز نتيجة ضعف 

ستفقد  لها تتوفر لم إذا  العاملة الذاكرة  في المخزونة الجديدة فالمعلومات  موضوع،   المطلوبة  المعالجة 

، ويحدث العبء المعرفى نتيجة فشل فى  (Dongsik,2011)( ثانية  30  -15خالل فترة زمنية مقدارها ) 

جيد  بشكل  المعلومات  بترميز  تقوم  أن  عليها  المعلومات  بتخزين  تقوم  لكى  فالذاكرة  العقلية،   العمليات 

ومن ثم تخزينها، وتعد مرحلة ترميز المعلومات أهم مرحلة ألن المعلومات المرمزة   ومنظم ثم معالجتها

بشكل جيد ومنظم يسهل تذكرها وهذا يؤدى إلى تقليل العبء المعرفى، فهناك أعراض تظهر على الطالب 

على   القدرة  وعدم  الكفاءة  مستوى  وأنخفاض  العقلى  اإلغالق  مثل  المعرفى  العبء  من  يعانون  الذين 

 (. 3، 2018حتفاظ بالمعلومات وفهمها )حسن، اًل

 أنواع ومستويات العبء المعرفى: 

ول هو  نوعين من العبء المعرفى يؤثران فى الذاكرة العاملة، النوع األ   Copper (1998)يذكر  

األساسى أو  الجوهرى  أو  الداخلى  المعرفى  العناصر   (Intrinsic Load)  العبء  عدد  إلى  ويشير 

المطلوب معالجتها فى وقت واحد فى الذاكرة العاملة وتفاعل هذه العناصر مع بعضها البعض مما يسبب 

  ، العبء المعرفى، فكلما تضمنت المهمة عناصر أكثر وزاد التفاعل بينها كلما زاد العب المعرفى الداخلى

المتعلم تعديل طبيعة مهمة التعلم حيث يمكن خفض    ويتطلب التعامل مع هذا العبء المعرفى الداخلى لدى

صر والعالقات فى المراحل األولية من التعلم  ناهذا النوع من العبء المعرفى عن طريق حذف بعض الع

  وبدوى   Ayres (2006, 391). ويؤكد كل من  (Kalyuge, 2006, 27)أو إستبدالها بمهام أبسط نسبيًا  

العبء  3،  2014) النوع من  التى تتضمن  ( أن هذا  البسيطة  المهام  يكون منخفض عند معالجة  المعرفى 

عددًا محددودًا من العناصر غير المتداخلة ويكون مرتفع إذا كانت عناصر المادة المتعلمة أكثر تفاعاًل مما 

يتطلب جهدًا معرفيًا من المتعلم قد يفوق سعة ذاكرته ويؤدى ذلك إلى تدهور أدائه بسبب تشابك العالقات 

داخلى  بين   عبء  ذات  مهمة  تعتبر  منفصلة  لغوية  مفردات  تعلم  أن  ذلك  أمثلة  ومن  المعلومات  وحدات 

وفقرات   اللغوية فى جمل  المفردات  تراكيب  تدخل فى سياق  التى  اللغة  قواعد  تعلم  أن  منخفض فى حين 

ق يشير  كما  مرتفع.  داخلى  عبء  ذات  مهمة  تعتبر  البالغية  واألساليب  واألفعال  الصيغ  طامى ومراعاة 

المحتوى  567،  2013) عناصر  بعض  وتعقيد  لصعوبة  نتيجة  ينشأ  الداخلى  العبء  من  النوع  هذا  أن   )

المادة   إحتوت  فإذا  أكبر،  تتطلب جهدًا  التى  البنية  على  عليه ًلعتماده  السيطرة  ويصعب  تعلمه  المطلوب 

لدراسى فإن المتعلم يجد  الدراسية على الكثير من العناصر والمفاهيم أو ضعف فى علمية تنظيم المحتوى ا

 صعوبة فى معالجتها فى وقت واحد فى الذاكرة العاملة ومنه تصبح المادة صعبة الفهم. 

التعليمية، لذلك فإن محاولة تخفيف هذا العبء   بالمادة  وهذا النوع من العبء ذو طبيعة مرتبطة 

واًلستيعاب  الفهم  سلبًا على عمليات  يؤثر  أن  يمكن  التعليمية  المادة  من  األساسية  العناصر  بعض  بحذف 

دمة تخف من هذا العبء للمعلومات الخاصة بهذه المادة، إًل أن قدرة المتعلم على الدمج بين العناصر المق

(Ayres, 2013, 116)( المالحة  وخلصت  بعدد  1398،  2020.  يتحدد  الداخلى  المعرفى  العبء  أن   )

تجريدها،  درجة  من حيث  العناصر  هذه  ثم طبيعة  بينها،  التفاعل  ومقدار  المهمة  تتضمنها  التى  العناصر 

العناصر وإعادة تنظيم هذه  له  تتيح  الفرد ًلستراتيجيات  يؤدى    واستخدام  ترتيبها فى تجمعات ذات معنى 

 إلى تخفيف العبء المعرفى الداخلى الواقع على الذاكرة العاملة أثناء عملية تجهيز المعلومات.

ويعرف أيضا    (Extraneous Load)  العبء المعرفى الدخيل أو الخارجىأما النوع الثانى فهو  

ال طرائق  فى  النوع  هذا  فيظهر  الفعال  غير  المعرفى  التعليمية  بالعبء  والوسائل  واألنشطة  تدريس 

المعلومات   المتعلمين بكم هائل من  التى تركز على تزويد  التعليمية  المادة  المستخدمة لعرض  والتعليمات 

المعلومات   معالجة  على  العقلية  بقدرته  اًلهتمام  دون  حفظها  منه  يتطلب  التى  المهمة  وغير  المهمة 
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مناسب، بشكل  وتخزينها  عن  وترميزها  غير  وينتج  المشتتات  ًلستبعاد  الجهد  من  لمزيد  المتعلم  بذل  ه 

متلقى   المتعلم  من  تجعل  أنها  كما  بها،   المرتبطة  األساسية  المعلومات  وتحديد  التعليمية  بالمادة  المرتبطة 

معرفى   عبء  لديه  يتشكل  وبذلك  المقدمة  المعلومات  مع  التفاعل  يستطيع  ًل  وبذلك  للمعلومات  ومستمع 

لنوع من العبء المعرفى والسيطرة عليه باستبدال هذه الطرائق المستخدمة لعرض  ويمكن تخفيض هذا ا

المادة التعليمية ومراعاة التصميم الجيد للوسائل التعليمية المستخدمة من خالل دمج المعلومات المترابطة 

 ,Kalyuga, 2006)وتقديم أرشادات تعليمية واضحة تراعى الخلفية المعرفية للمتعلم وًل تتعارض معها  

27) ( المالحة  وخلصت  تركيز 1398،  2020.  فى  المتعلم  فشل  نتيجة  ينشأ  العبء  من  النوع  هذا  أن   )

األساسية   المطالب  وتحديد  المشتتة،  المثيرات  واستبعاد  المقدمة  بالمهمة  المرتبطة  المثيرات  نحو  اًلنتباه 

 ألداء المهمة.

ى العالقة بين بعض أساليب التعلم ( إلى التعرف عل2012وفى هذا اإلطار هدفت دراسة محمد )

)البصرى، السمعى، الحركى( ومستوى العبء المعرفى لدى عينة من طالب الجامعة حيث تكونت عينة  

من   قدره    120الدراسة  عمرى  بمتوسط  األزهر  جامعة  التربية  بكلية  الثالثة  بالفرقة  عاًما    21,6طالبًا 

العبء المعرفى ومقياس أساليب التعلم، وتوصلت   ، واستخدم الباحث مقياس1.3وانحراف معيارى قدره  

المعرفى   والعبء  البصرى والسمعى  التعلم  أسلوب  بين  ارتباطية موجبة  إلى وجود عالقة  الدراسة  نتائج 

 وعالقة ارتباطية سالبة بين أسلوب التعلم الحركى والعبء المعرفى. 

 ( الفيل  أضاف  و 125،  2013كما  ثالثًا  نوًعا  النوعين  هذين  إلى  الوثيق هو  (  المعرفى    العبء 

(Germane Load)   أو العبء المعرفى ذو الصلة بالخبرات والذى يشير إلى األنشطة التعليمية التى لها

عالقة بعملية التعلم فى الذاكرة العاملة عن طريق التفسير الذاتى للجهد الذى يبذله الطالب فى فهم األساس 

( أن هذا النوع من العبء المعرفى يعتبر جانب إيجابى  4، 2014المنطقى للمادة التعلمية. وتضيف بدوى ) 

 يتأثر بدافعية المتعلمين ومدى اهتمامهم بالمواد المتعلمة فضاًل عن خبراتهم الذاتية فى التعلم. 

مع    التفاعل  عنها  ينتج  والتى  التعلم  عملية  فى  الفعالة  المتعلم  مشاركة  نتيجة  النوع  هذا  وينتج 

نتقال بين المثيرات المقدمة له ومعالجتها فى بنيته المعرفية، أى أن هذا النوع من  المعلومات الجديدة واًل

مخططات   بناء  المتعلم  من  يتطلب  الذى  األمر  معه  يتعارض  أن  من  بدًًل  التعلم  عملية  فى  يسهم  العبء 

 (. 197، 2017معرفية جديدة وبهذا يتولد لديه عبء معرفى )الزغبى،  

يرتبط بصعوبة المادة التعليمية التى تتم   العبء المعرفى األساسى  ومما سبق تستخلص الباحثة أن

والتعلم التعليم  مصمم  قبل  من  تغييره  يمكن  ًل  النوع  وهذا  تعقيدها  ودرجة  ومعالجتها  المعرفى ،  العبء 

تقدم به المعلومات من حيث طريقة التدريس واألنشطة   العرضى أو الدخيل يحدث بسبب األسلوب الذى 

والمك فيتعلق  الزائدة  الصلة  وثيق  المرتبط  المعرفى  العبء  أما  بالمحتوى،  صلة  لها  ليس  والتى  ررة 

بدرجة   ويرتبط  التعليمية  المادة  مع  يتفاعل  المتعلم حينما  بها  ينشغل  والتى  للموضوع  المعرفية  بالعمليات 

 الجهد المستخدم فى إنتاج وبناء المخططات العقلية.

( البنا  دراسة  هدفت  اإلطار  هذا  إلى2008وفى   وخبرة المهمة صعوبة مستوى أثر معرفة ( 

 (Nassa Tlex, 2005) مقياس الباحث  وطبق المشكالت، المصاحب لحل المعرفى العبء  فى المتعلم

ً  (540)  على العينة واشتملت  ، المعرفى بعد تعريبه للعبء  وجاءت النتائج التربية، كلية طالب  من طالبا

المصاحب  العبء مستوى انخفاض  فى احصائية دًللة ذات  فروق وجود  إلى تشير  لحل المعرفى 

 ذو كانت  المعرفى العبء فى المتعلم خبرة أن إلى النتائج أيًضا توصلت  كما الدراسة، عينة لدى المشكالت 

 دًللة لحل المشكالت المرتبطة بالعبء المعرفى.
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( يمكن  711،  2012ويذكر محمد  فال  ثم  ومن  بأنه فطرى  يتميز  الداخلى  المعرفى  العبء  أن   )

فصله عن المعلومات التى يتم تعلمها، والعبء المعرفى وثيق الصلة يرتبط بالجهد الذى يبذله المتعلم لفهم  

التعليمي المؤسسات  داخل  عليه  التركيز  ينبغى  ما  وهو  له،  المقدمة  والمعلومات  العبء المادة  ويتأثر  ة. 

المعرفى إما بالطبيعة الداخلية للمادة )العبء المعرفى الداخلى( أو بالطريقة التى يتم بها عرض المعلومات 

الداخلى   المعرفى  العبء  تغير  يمكن  الخارجى(، وًل  المعرفى  )العبء  الطالب  المطلوبة من  األنشطة  أو 

للماد  بالنسبة  ذاتى  ألنه  التعليمية  التدخالت  العبء بواسطة  يعد  بينما  معرفيًا,  معها  التعامل  يتم  التى  ة 

 ,Sweller)المعرفى الخارجى عبئًا معرفيًا غير ضرورى ويمكن تغيره عن طريق التدخالت التعليمية  

Merrienboer, & Pass, 1998, 259) . 

( إلى ثالثة مستويات للعبء المعرفى فالمستوى األول هو 150،  2016فى حين تشير السباب ) 

عدد  المس إزدادت  فكلما  المشاهدة،  زمن  فى  المعروضة  المثيرات  كمية  فى  يتمثل  والذى  الكمى  توى 

المثيرات ارتفع العبء المعرفى، أما المستوى الثانى هو المستوى اللونى حيث يتأثر العبء المعرفى فى  

المثي تكون  عنما  المعرفى  العبء  فيرتفع  المشتتة  المثيرات  باقى  عن  المختلف  المثير  مشابهة  لون  رات 

أللوان باقى المثيرات، والمستوى الثالث هو المستوى الحجمى بحيث يزداد العبء المعرفى بتناقص حجم 

 المثير المطلوب ويقل كلما ازداد حجم المثير المطلوب.

 ( الفيل  لتصميم  157:  155أ،  2015ويشير  المبادئ  من  مجموعة  تقترح  المعرفى  العبء  نظرية  أن   )

 التعليم وهى: 

التمثيالت البصرية بالتوافق مع التفسيرات النصية فى وقت واحد بدًًل من تقديمها   تقديم •

 تباًعا لتتجنب تشتت اًلنتباه. 

 إثراء النص المطبوع بتمثيالت بصرية متبوعة بعرض صوتى.  •

المرتبط   • وغير  النص  أو  الدرس  بموضوع  المرتبطة  غير  والمخططات  الرسوم  تجنب 

 بموضوع التعلم. 

كونات المادة بصورة بصرية منعزلة عن بعضها البعض فى البداية قبل تقديم عناصر وم •

المعرفى  العبء  لخفض  وذلك  العناصر  ومترابطة  متفاعلة  الطلبة  على  عرضها 

 الجوهرى. 

وذلك   • التفسير  قبل  الدينامية  العمليات  فى  التالية  بالخطوات  التنبؤ  على  الطلبة  مساعدة 

 لة(.لزيادة العبء المعرفى المناسب )وثيق الص

لهم   • المقدمة  التعليمية  األنشطة  طريق  عن  الذاتى  التفسير  استخدام  على  الطلبة  تشجيع 

 وتنمية العبء المعرفى المناسب )وثيق الصلة(. 

الجوهرى(   • المعرفى  )العبء  السابقة ومالئمة  الطالب ومعرفته  األخذ فى اًلعتبار خبرة 

 لمستوى فهم الطلبة. 

ال • المادة  لمحتوى  المنطقى  المتبعة  التنظيم  التدريسية  والطرائق  واًلستراتيجيات  تعليمية 

واألنشطة التعليمية التى ترتبط باألهداف ونواتج التعلم للحد من العبء المعرفى الدخيل 

 (.572، 2013)قطامى، 

عن  والكشف  الجامعة  طالب  لدى  المعرفى  العبء  مستوى  بقياس  الدراسات  بعض  واهتمت 

( إلى 2013)   تبعًا للنوع والتخصص، حيث هدفت دراسة التكريتى والجبارىالفروق فى العبء المعرفى  

من   مكونة  عينة  على  وذلك  كركوك  فى  التقنى  المعهد  طلبة  لدى  المعرفى  العبء  مستوى  على  التعرف 
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( طالبًا وطالبة وقد كشفت نتائج الدراسة أن طلبة معهد كركوك ًل يعانون من العبء المعرفى كما ًل  200)

فروق والكبيسى    توجد  الدليمى  من  كل  دراسة  نتائج  كشفت  حين  فى  النوع.  لمتغير  تعزى  إحصائيًا  دالة 

وجود 2014) النتائج  كشفت  كما  متنوعة  بمستويات  معرفى  لديهم عبء  العليا  الدراسات  طلبة  أن  إلى   )

 فروق دالة إحصائيًا فى العبء المعرفى وفقًا لمتغير النوع لصالح الذكور.

 قته بالتسويف األكاديمى: العبء المعرفى وعال

أكد العديد من الباحثين بضرورة اًلهتمام باستخدام مبادئ نظرية العبء المعرفى حتى يتم خفض  

دراسة   أكدت  فقد  الطالب،  لدى  األكاديمى  المعلمين    Ziwei Xu (2016)التسويف  دور  أهمية  على 

التسويف   حدة  من  التخفيف  فى  الفصل  داخل  منهما  كل  يستخدمها  التى  واًلستراتيجيات  والمتعلمين 

المهمة   بطبيعة  تتعلق  المعلم  يستخدمها  التى  اًلستراتيجيات  أن  على  وتؤكد  المتعلمين،  لدى  األكاديمى 

وتصميم المقرر وهو ما يتعلق بالعبء األساسى والدخيل، أما اًلستراتيجيات التى يستخدمها المتعلم تتعلق  

 صلة.بإرادته الذاتية للمقرر وهو ما يتعلق بالعبء المعرفى المرتبط وثيق ال

( خليفة  دراسة  هدفت  هذا  إطار  بعض 2016وفى  على  القائم  البرنامج  فعالية  من  التحقق  إلى   )

مبادئ نظرية العبء المعرفى فى خفض التسويف األكاديمى فى المقررات التربوية لطالب الشعب العلمية 

وطالبة تم تقسيمهم    ( طالبًا95بكلية التربية وتحسين قدرتهم على حل المشكالت، وذلك على عينة قوامها )

 ( و   49إلى مجموعتين  تجريبية  للمجموعة  الدراسة   46طالبًا  نتائج  للمجموعة ضابطة(، وتوصلت  طالبًا 

إلى فعالية البرنامج فى خفض التسويف األكاديمى لدى طالب المجموعة التجريبية وتحسين قدرتهم على  

 حل المشكالت. 

إدا سوء  هو  األكاديمى  التسويف  أسباب  أحد  من  وألن  كل  دراسة  قامت  فقد  للوقت،  المتعلم  رة 

والكبيسى)  طلبة 2014الدليمى  لدى  الوقت  وتنظيم  المعرفى  العبء  بين  العالقة  دراسة  إلى  لتهدف   )

( طالبًا وطالبة بجامعة األنبار، وتوصلت نتائج الدراسة 193الدراسات العليا وذلك على عينة مكونة من ) 

 عرفى وتنظيم الوقت.إلى وجود ارتباط عكسى بين العبء الم

 فروض البحث: 

فى ضوء نتائج الدراسات السابقة وما تم عرضه فى اإلطار النظرى فإنه يمكن تحديد فروض البحث      

 على النحو التالى: 

يوجد أثر دال إحصائيًا للتفاعل بين النوع )ذكر/ أنثى( والتخصص األكاديمى )علمى/ أدبى( فى درجة   -1

 اليقظة العقلية لدى الطالب المعلمين بجامعة الفيوم. 

يوجد أثر دال إحصائيًا للتفاعل بين النوع )ذكر/ أنثى( والتخصص األكاديمى )علمى/ أدبى( فى درجة   -2

 المعلمين بجامعة الفيوم.  العبء المعرفى لدى الطالب

يوجد أثر دال إحصائيًا للتفاعل بين النوع )ذكر/ أنثى( والتخصص األكاديمى )علمى/ أدبى( فى درجة   -3

 التسويف األكاديمى لدى الطالب المعلمين بجامعة الفيوم. 

)النوع،   -4 الديموغرافية  المتغيرات  وبعض  المعرفى  والعبء  العقلية  لليقظة  نسبى  إسهام  يوجد 

 صص األكاديمى( فى التنبؤ بالتسويف األكاديمى لدى الطالب المعلمين بجامعة الفيوم. والتخ

 إجراءات البحث:

الدراسة   أدوات  صالحية  من  التحقق  )عينة  العينة  ووصف  الدراسة  منهج  الجزء  هذا  والعينة    –تناول 

اءة السيكومترية لها  األساسية(، وأدوات الدراسة التى استخدمت فى جمع البيانات، وطرق التأكد من الكف
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هذه   عرض  ويمكن  البيانات،  معالجة  فى  المستخدمة  اإلحصائية  واألساليب  والثبات،  الصدق  حيث  من 

 اإلجراءات على النحو التالى: 

 أوالا: المنهج المستخدم: 

يعتمد البحث الحالى على المنهج الوصفى اًلرتباطى، والذى يحاول التعرف على اإلسهام النسبى لكل       

 اليقظة العقلية والعبء المعرفى فى التنبؤ بالتسويف األكاديمى. من 

 ثانياا: الشاركون فى البحث:

 عينة التحقق من صالحية أدوات البحث:  -أ

( طالبًا وطالبة من الطالب المعلمين بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة  264تكونت العينة من )     

من األقسام العلمية واألدبية للتعرف على الخصائص السيكومترية ألداوت البحث،   2020الفيوم لعام  

 (.0.555(، وانحراف معيارى قدره )21.66ويبلغ متوسط أعمارهم )

 سية: العينة األسا  -ب 

( طالبًا وطالبة من الطالب المعلمين بالفرقة الرابعة بكلية  213تكونت عينة البحث األساسية من )     

لعام   الفيوم  جامعة  )  2020التربية  أعمارهم  متوسط  ويبلغ  واألدبية  العلمية   األقسام  (  21.61من 

( قدره  معيارى  وجدول0.545وانحراف  عشوائية،  بطريقة  العينة  اختيار  وتم  يوضح  1)  (،   )

 مواصفات العينة األساسية. 

 ( 1جدول )

ا للنوع  مواصفات عينة الدراسة األساسية من طالب الفرقة الرابعة موزعين وفقا

 ( 213والتخصص)ن= 

 

 

 النوع

 

 التخصص 

 

 المجموع

 أدبى  علمى

 65 43 22 ذكر 

 148 116 32 أنثى

 213 159 54 المجموع

 

 اشتمل البحث الحالى على األدوات اآلتية:  ثالثاا: أدوات البحث:

 مقياس اليقظة العقلية                  إعداد الباحثة -1

 ( 2013) مقياس العبء المعرفى إعداد التكريتى والجبارى -2

 مقياس التسويف األكاديمى           إعداد الباحثة -3

 وفيما يلى عرض لهذه األدوات:

 مقياس اليقظة العقلية  .1

متغير        تناولت  التى  السابقة  والدراسات  واألجنبية  العربية  األدبيات  على  الباحثة  اطالع  خالل  من 

مقياس   مثل  المقاييس  بعض  العقلية، واًلطالع على  لليقظة    (Langer, 1992)اليقظة  تورنتو  ومقياس 
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 ( ل  2006العقلية  العقلية  لليقظة  الخمسة  األبعاد  ومقياس   )(Bear, et al, 2006)    هللا )عبد  ومقياس 

)الشلوى،  2013والشمسى،   ومقياس  للطالب  2018(  العقلية  لليقظة  مقياس  بتصميم  الباحثة  وقامت  (؛ 

مفردة، يجاب عنها    50المعلمين من الفرقة الرابعة بكلية التربية، ويتكون المقياس فى صورته األولية من  

ًل تنطبق تماًما(،    -وتتراوح بين )تنطبق تماًماوفق تدريج خماسى طبقًا لطريقة ليكرت، يختار فيما بينها  

على  تماًما"  تنطبق  "ًل  اإلجابة  تحصل  بينما  درجات،  على خمس  تماًما"  "تنطبق  اإلجابة  تحصل  حيث 

 درجة واحدة.

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

ال      بعينة  الباحثة  استعانت  الحالى  البحث  فى  للمقياس  السكومترية  الخصائص  من  من للتحقق  تحقق 

 ( من  مكونة  األدوات  التربية  264صالحية  بكلية  الرابعة  بالفرقة  المعلمين  الطالب  من  وطالبة  طالبًا   )

 (.0.555( وانحراف معيارى قدره )21.66بمتوسط عمرى قدره )

 أوالا: صدق المقياس: 

 للتحقق من صدق المقياس استخدمت الباحثة الطرق اآلتية: 

 صدق المحكمين:  .أ

المتخصصين فى علم النفس،   2على مجموعة من المحكمين   1المقياس فى صورته األولية تم عرض  

وذلك إلبداء آرائهم من إضافة أو حذف أو تعديل بعض البنود طبقًا للتعريف اإلجرائى لليقظة العقلية، 

 وقد أشاروا إلى بعض التعديالت اللغوية وتم تعديلها.

 الصدق العاملى:  .ب

 Exploratory Factor Analysis ل العاملى االستكشافىالصدق باستخدام التحلي ❖

أجرت الباحثة التحليل العاملى للتحقق من الصدق العاملى لمقياس اليقظة العقلية على عينة مكونة من         

المكونات 264) بطريقة  الفيوم  التربية جامعة  بكلية  الرابعة  بالفرقة  المعلمين  الطالب  ( طالبًا وطالبة من 

لهوتلنج   مPrincipal Component Analysisاألساسية  روجعت  وقد  بمصفوفة  ،  اًلرتباط  عامالت 

كخطوة    0.3للتأكد من أن معظم معامالت اًلرتباط البينية تزيد عن     Correlation Matrix اًلرتباط  

، عالوة    0.3أولى لصالحية التحليل، ووجدت الباحثة أن أكثر من ثالثة معامالت ارتباط تزيد قيمتها عن  

وذلك للتأكد من أن كل مفردة من مفردات    Anti- Image على مراجعة القيم القطرية لمصفوفة اًلرتباط  

عن   تقل  ًل  له  الفرعية  باختبار    0.5المقياس  الخاصة  القيم  روجعت  كما   ،Kaiser- Meyer-Olkin  

،   0.6)اختبار كفاية العينة( لالختبار ًل تقل عن    MSA للتأكد من أن قيمة    (KMO= 0.812)وكانت  

أنه دال إحصائيًا عند دًللة أقل من   Bartlett’s Test of Sphericityوتم التأكد من قيمة اختبار النطاق  

تقل عن    0.001 التأكد من أن كل مفردة 0.5، وروجعت كذلك قيم معامالت الشيوع كقيمة ًل  ، كما تم 

وفق محك جيلفورد )أكبر   تشبعت على عامل واحد فقط، وحدد معيار التشبع الجوهرى للمفردة بالعوامل

 (. 2006( )جولى باًلنت، 0.3من أو تساوى 

 
 ( الصورة األولية لمقياس اليقظة العقلية 1ملحق ) 1
 المحكمين ألدوات البحث ( قائمة بأسماء السادة 7ملحق ) 2
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التحليل العاملى عن وجود )      ( عامل لليقظة العقلية، وللحصول على  15وأسفرت الخطوة األولى من 

طريقة   باستخدام  متعامدًا  تدويًرا  العوامل  تدوير  تم  تفسيره  يمكن  عاملى  وبحذف  Varimax تكوين   ،

والمفردا العوامل  من  عامل  أى  على  المتشبعة  غير  من  المفردات  أقل  كان  تشبعها  التى  أسفرت    0.5ت 

( من التباين  %59.794نتائج التحليل العاملى عن أربعة عوامل تفسر نسبة من التباين تراكمية مقدارها ) 

(، وتم تصنيف هذه العوامل    2.469:    1.707الكلى للمفردات، وتراوحت قيمة الجذر الكامن للعوامل )  

ا الدرجة  من  عوامل  باعتبارها  معيار  األربعة  حسب  الصحيح(  الواحد  من  أكبر  الكامن  )الجذر  ألولى 

( يوضح العوامل األربعة التى كشف عنها التحليل العاملى اًلستكشافى، وقيم التشبعات  2جتمان، وجدول )

قيمة   إلى  باإلضافة  التباين،  ونسب  عامل،  لكل  الكامن  الجذر  وقيمة  العوامل،  هذه  ودًللة    KMOعلى 

Bartlett’s Test of Sphericity . 

 ( 264اليقظة العقلية)ن=   ( قيم تشبعات المفردات على العوامل األربعة لمقياس2جدول )

العامل  رقم المفردة 

 األول

رقم  

 المفردة 

العامل 

 الثانى 

رقم  

 المفردة 

العامل 

 الثالث 

 العامل الرابع رقم المفردة 

33 0.771 6 0.806 10 0.765 20 0.746 

41 0.729 5 0.682 22 0.704 15 0.721 

43 0.648 9 0.619 3 0.683 34 0.597 

39 0.639 17 0.608 

 1.707 2.080 2.116 2.469 الجذر الكامن

 %12.190 %14.858 %15.111 %17.635 التباين المفسر 

 %59.794 التباين الكلى 

KMO, 

Bartlett 

0.832 X² (91)= 999.022 , P<0.01 

     ( الجدول  من  عليه  2يتضح  تشبع  قد  األول  العامل  أن   )4  " بعد  ويقيس  والمالحظة  مفردات  االنتباه 

، والعامل الثالث قد تشبع  االنفتاح على الجديد"مفردات ويقيس بعد "  4"، والعامل الثانى تشبع علية  اآلنية

الوعى  مفردات ويقيس بعد "  3ى  ، والعامل الرابع قد تشبع علالتميز اليقظ"مفردات ويقيس بعد "  3عليه  

 بوجهات النظر المختلفة". 

 Confirmatory Factor Analysis الصدق باستخدام التحليل العاملى التوكيدى  ❖

فى ضوء نتائج التحليل العاملى اًلستكشافى نفذت الباحثة إجراءات التحليل العاملى التوكيدى كإجراء       

المفردات   تمثيل  جودة  ًلختبار  يستخدم  المتغيرات  متعدد  العاملى   14إحصائي  التحليل  من  الناتجة 

األربعة   )العوامل  الكامنة  للمتغيرات  مشاهدة  كمتغيرات  للمقياس  ويعرض  اًلستكشافى  العقلية(،  لليقظة 

( الدراسة 3الجدول  العقلية وفقاً ًلستجابات عينة  اليقظة  لمقياس  العوامل  للنموذج رباعى  المطابقة  أدلة   )

 (. 264)ن= 

 ( 264( أدلة المطابقة للنموذج رباعى العوامل لمقياس اليقظة العقلية )ن= 3جدول )

النموذج  أدلة المالءمة 

الناتج من 

CFA 

RMSEA AGFI GFI RMR PRATIO CFI IFI CMIN/df P x²   رباعى

 165.260 0.000 2.361 0.900 0.900 0.929 0.057 0.916 0.901 0.072 العوامل
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لمقياس        التوكيدى  النموذج  مطابقة  على  يؤكد  بما  للمحك  وصلت  المطابقة  أدلة  جميع  أن  يالحظ  مما 

 ( النموذج البنائى النهائى لمقياس اليقظة العقلية. 1اليقظة العقلية لبيانات العينة. ويظهر الشكل )

 

 (: نموذج التحليل العاملى التوكيدى لمقياس اليقظة العقلية1شكل )

 الصدق التمييزى ج. 

التمييزى للمقياس من خالل اًلعتماد على بيانات مصفوفة      الباحثة من الصدق   Factor كما تحققت 

Score Weights ( 4المبينة بالجدول ) 
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 ( قيم أوزان الدرجات على العوامل األربعة كمؤشر للصدق التمييزى 4جدول )

 ( 264لمقياس اليقظة العقلية )ن= 

ت  الوعى بوجها

 النظر المختلفة

التميز 

 اليقظ 

األنفتاح 

على  

 الجديد 

االنتباه 

والمالحظة 

 اآلنية

 العبارة 

0.136 0.014 0.012 0.014 20 

0.193 0.020 0.017 0.020 15 

0.435 0.045 0.038 0.044 34 

0.029 0.170 0.039 0.040 10 

0.028 0.164 0.039 0.039 22 

0.024 0.143 0.033 0.034 3 

0.010 0.016 0.124 0.014 6 

0.014 0.022 0.176 0.019 5 

0.012 0.019 0.141 0.016 9 

0.019 0.031 0.235 0.027 17 

0.019 0.027 0.023 0.140 33 

0.030 0.043 0.036 0.222 41 

0.021 0.030 0.025 0.155 43 

0.025 0.035 0.030 0.185 39 

     

  ( جدول  من  )4يالحظ  مفردات  تشبعات  أن  )اًلنتباه  39،  43،  41،  33(  األول  بالعامل  الخاصة   )

، 9، 5، 6والمالحظة اآلنية( أكبر من تشبعاتها فى العوامل األخرى المنافسة له، كما أن تشبعات مفردات )

على17 بتشبعاتها  قورنت  لو  أكبر  الجديد(  على  )اإلنفتاح  الثانى  بالعامل  الخاصة  األخرى،    (  العوامل 

 وهكذا بالنسبة للعوامل األخرى، بما يؤكد على تحقق الصدق التمييزى لمقياس اليقظة العقلية. 

 ثانياا: ثبات المقياس: 

أعتمدت الباحثة فى تقدير الثبات على حساب عدد من مؤشرات ثبات المقياس ككل ولكل بعد من  .أ

أوميجا   ثبات  ومعامل  جتمان  ثبات  ومعامل  كرونباخ  ألفا  ثبات  معامل  باستخدام  المقياس  أبعاد 

( جدول  ويعرض  لماكدونالد  5لماكدونالد،  وأوميجا  وجتمان  كرونباخ  ألفا  ثبات  معامالت  قيم   )

 اليقظة العقلية ككل وكل بعد من أبعاده كالتالى:.  لمقياس

 

 

 

 

 



 2021 السادسالعدد                           22 مجلدال                       مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   -  332  - 
 

 ( قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ وجتمان وأوميجا لماكدونالد 5جدول )

 ( 264لمقياس اليقظة العقلية ككل وكل بعد من أبعاده )ن= 

معامل ثبات   العبارة 

Cronbach's 

α 

معامل ثبات 

Gutmann's 

λ6 

معامل ثبات 

McDonald's 

ω 

معامل ثبات   العبارة 

Cronbach's 

α 

معامل ثبات 

Gutmann's 

λ6 

معامل ثبات 

McDonald's 

ω 

33 0.731 0.764 0.732 5 0.643 0.648 0.645 

39 0.703 0.715 0.706 6 0.640 0.646 0.645 

41 0.679 0.688 0.682 7 0.659 0.666 0.662 

43 0.717 0.734 0.723 9 0.617 0.620 0.619 

الثبات  

الكلى  

لالنتباه  

والمالحظة 

 اآلنية

الثبات   0.766 0.779 0.764

الكلى  

لالنفتاح 

على  

 الجديد 

0.703 0.743 0.706 

3 0.612 0.741 0.615 15 0.780 0.809 0.790 

10 0.660 0.691 0.662 20 0.610 0.758 0.640 

22 0.619 0.749 0.620 34 0.696 0.730 0.697 

الثبات  

الكلى  

للتميز  

 اليقظ 

الثبات   0.692 0.800 0.690

الكلى  

للوعى  

بوجهات  

النظر  

 المختلفة

0.799 0.816 0.810 

 0.836 0.853 0.832 الثبات الكلى للمقياس ككل 
      

وبعد مقارنة قيم ثبات المقياس بعد حذف كل بند من بنوده، يالحظ أن جميع قيم المعامالت الكلية لثبات   

Gutmann's λ6    لثبات الكلية  المعامالت  لثبات     McDonald's ωوقيم  الكلية  المعامالت  وقيم 

Cronbach's α    جميعًا تفسر نسب تباين عالية لمقياس اليقظة العقلية ككل ولكل بعد من أبعاده وقد بلغت

( بما يشير إلى أن مقياس اليقظة العقلية تمتع بقدر كبير من  0.07القيمة القطعية لمعامل الثبات المقبول )

 الثبات. 

 3Composite reliability (CR)ثبات البنية أو التركيب  .ب

 ب قيم ثبات البنية العاملية الكامنة، باًلستعانة بالمعادلة التالية: قد تم حسا     

)1.......(
)()(

)(

2

1

2

 



+
= =
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n
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 ( 95، 2013)عباس البرق، عايد المعال، عالء سليمان، 

 
 CR> 0.6قيمة قطعية لمؤشر ثبات البنية   Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981)حدد كل من   3
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العامل        على  التشبعات  مربعات  مجموع  عن  عبارة  التركيب  ثبات  بأن  المعادلة  عن  التعبير  ويمكن 

(  6بعات على العامل مضافًا إليه مجموع تباينات الخطأ، ويبين جدول ) مقسومة على مجموع مربعات التش

 لمقياس اليقظة العقلية. CRقيم ثبات 

 ( 264( قيم ثبات البنية لعوامل مقياس اليقظة العقلية )ن= 6جدول )

CR 21 −=e
 

2  
CR 21 العامل  المفردات  −=e

 

2  
 العامل  المفردات 

 

0.701 

االنفتاح على   5 0.60 0.360 0.640

 الجديد 

 

0.768 

االنتباه  33 0.62 0.384 0.615

والمالحظ 

 ة اآلنية

0.697 0.302 0.55 6 0.510 0.490 0.70 39 

0.663 0.336 0.58 9 0.467 0.532 0.73 41 

0.510 0.490 0.70 17 0.590 0.409 0.64 43 

 

0.645 

الوعى   15 0.50 0.250 0.750

بوجهات  

النظر  

 المختلفة 

 

0.691 

التميز  3 0.61 0.372 0.627

 10 0.68 0.462 0.537 20 0.55 0.302 0.697 اليقظ 

0.391 0.608 0.78 34 0.551 0.448 0.67 22 

      ( بين ) 6يتضح من جدول  تتراوح ما  العقلية  اليقظة  البنية ألبعاد مقياس  ثبات  قيمة  أن  إلى    0.645( 

( وهى قيم مرتفعة تقع ضمن الحد المقبول للثبات، بما يشير إلى أن المقياس يتمتع بقدر مرتفع من 0.768

 الثبات 

 ثالثاا: االتساق الداخلى: 

حسبت الباحثة اًلتساق الداخلي لمقياس اليقظة العقلية عن طريق إيجاد معامالت اًلرتباط بين درجة       

كل بعد من أبعاد المقياس بدرجته الكلية، وكانت جميع قيم معامالت اًلرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد 

( وبلغت  مرتفعة،  للمقياس  الكلية  والدرجة  اًلنتب0.787المقياس  لبعد  وبلغت (  اآلنية،  والمالحظة  اه  

التميز اليقظ، وبلغت )0.747( لبعد اإلنفتاح على الجديد، وبلغت )0.770) ( لبعد الوعى  0.649( لبعد 

 ( مستوى  عند  دالة  وكلها  المختلفة،  النظر  إلى  0.01بوجهات  ويشير  وثباتها،  صدقها  إلى  يشير  مما   )

احثة مطمئنة إلى أن األبعاد تعبر عن نفس المتغير الذى  اًلتساق الداخلى ألبعاد المقياس، وهو ما يجعل الب

 ( 7تمثله الدرجة الكلية للمقياس، ويتضح ذلك في جدول )

 ( حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد  7جدول )

 ( 264مقياس اليقظة العقلية بدرجته الكلية )ن= 

 معامل االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية البعد 

 ** 0.787 االنتباه والمالحظة اآلنية

 ** 0.770 اإلنفتاح على الجديد 

 ** 0.747 التميز اليقظ 

 ** 0.649 الوعى بوجهات النظر المختلفة

 (0,01** دالة عند مستوى ) 

كما حسبت الباحثة معامالت اًلرتباط بين بنود كل بعد من أبعاد مقياس اليقظة العقلية بالدرجة الكلية       

للبعد الذى تنتمى إليه البنود، وكانت معامالت اًلرتباط بين بنود بعد اًلنتباه  والمالحظة اآلنية، وبنود بعد  
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عد الوعى بوجهات النظر المختلفة، والدرجة الكلية  اإلنفتاح على الخبرة، وبنود بعد التميز اليقظ، وبنود ب

 (8(، ويتضح ذلك فى جدول )0.01(، دالة عند مستوى ) 0.806إلى  0.712لهذه األبعاد تتراوح من ) 

 ( معامالت ارتباط بنود كل بعد من أبعاد مقياس اليقظة العقلية8جدول )

 ( 264تنتمى إليه )ن=  بالدرجة الكلية للبعد الذى

رقم  

 البند 

االنتباه 

والمالحظة 

 اآلنية

رقم  

 البند 

االنفتاح 

 على الجديد 

رقم  

 البند 

التميز 

 اليقظ 

رقم  

 البند 

الوعى بوجهات  

 النظر المختلفة

33 0.7367 ** 5 0.712 ** 3 0.767 ** 15 0.713 ** 

39 0.779 ** 6 0.742 ** 10 0.806 ** 20 0.784 ** 

41 0.796 ** 9 0.714 ** 22 0.785 ** 34 0.738 ** 

43 0.749 ** 17 0.744 ** 

 (0,01** دالة عند مستوى ) 

كما حسبت الباحثة معامالت اًلرتباط بين كل بند من بنود مقياس اليقظة العقلية بالدرجة الكلية للمقياس       

الكلية   والدرجة  المقياس  بنود  بين  اًلرتباط  معامالت  وكانت  الدًللة،  مستوى  إلى  القيم  جميع  ووصلت 

(، ويتضح ذلك فى جدول 0.01(، وهى دالة إحصائيًا عند مستوى )0.653إلى    0.480تتراوح ما بين )

(9 ) 

 ( 264( ارتباط كل بند بالدرجة الكلية لمقياس اليقظة العقلية )ن= 9جدول )

قيمة  البند  قيمة االرتباط البند 

 االرتباط 

 قيمة االرتباط البند 

3 0.560 ** 15 0.591 ** 34 0.583 ** 

5 0.557 ** 17 0.633 ** 39 0.612 ** 

6 0.501 ** 20 0.480 ** 41 0.653 ** 

9 0.558 ** 22 0.600 ** 43 0.589 ** 

10 0.602 33 0.557 ** 

 ويشير نتائج الخصائص السيكومترية  لمقياس اليقظة العقلية إلى تمتعه بمعامالت صدق وثبات عالية.      

 تقدير الدرجة على المقياس:

النهائية       فى صورته  المقياس  خالل    14من    4يتكون  من  عنها  يُجاب  موجبة،  مفردات  وكلها  مفردة، 

ًل تنطبق   -مقياس متدرج من خمس نقاط على طريقة ليكرت، يختار فيما بينها وتتراوح بين )تنطبق تماًما

ابة "ًل تنطبق تماًما"  تماًما(، حيث تحصل اإلجابة "تنطبق تماًما" على خمس درجات، بينما تحصل اإلج

( على الترتيب لتصبح الدرجة الدنيا على المقياس  1،  2،  3،  4،  5على درجة واحدة، وتعطى الدرجات )

 ( يوضح ترتيب العبارات على المقياس.10( درجة، والجدول )70( والعظمى ) 14)

 

 

 
 ( الصورة النهائية لمقياس اليقظة العقلية 4ملحق ) 4
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 ( توزيع العبارات على مقياس اليقظة العقلية 10جدول )

 أقل درجة  أعلى درجة العبارات  البعد 

 4 20 14، 13، 12، 10 االنتباه والمالحظة اآلنية

 4 20 7، 4، 3، 2 االنفتاح على الجديد 

 3 15 9، 5، 1 التميز اليقظ 

 3 15 11، 8، 6 الوعى بوجهات النظر المختلفة

 14 70 المقياس ككل 

 مقياس العبء المعرفى  .2

التكريتى والجبارى )      بإعداد مقياس 2013قام  يتألف    21يتكون من جزأين يحتوى على    5(  إذ  فقرة، 

( من  األول  ) 16الجزء  من  يتألف  الثانى  والجزء  والدخيل،  األساسى  المعرفى  العبء  تقيس  فقرة   )5  )

فقرات تقيس العبء المعرفى وثيق الصلة بالموضوع، وكل فقرة من فقرات مقياس العبء المعرفى تتكون  

للسؤال   األولى  )البطاقة  بطاقتين  عند من  معًا  بالبطاقتين  طالب  كل  فيستعين  لإلجابة(  الثانية  والبطاقة 

استجابته عن الفقرة الواحدة، وعند اإلجابة يكتب إجابته فقط فى البطاقة المخصصة لإلجابة، وأن يتوقف  

بعض   أن  حيث  انتهى،  قد  للفقرة  المخصص  الوقت  بأن  الباحثان  من  يسمع  عندما  القلم  ويترك  الطالب 

تستغ المقياس على  الفقرات  الباحثان من صدق  دقيقتين، وتحقق  دقيقة لحلها والبعض اآلخر يستغرق  رق 

 ( بنوعيه )صدق  200عينة مكونة من  المحتوى  بكركوك من خالل صدق  التقنى  بالمعهد  ( طالبًا وطالبة 

إيجاد   خالل  من  بيرسون  ارتباط  معامل  خالل  من  البناء  صدق  وحساب  المنطقى(،  الصدق  المحكمين، 

كل فقرة بالمجموع الكلى للمقياس، كما قاما بحساب ثبات المقياس من خالل طريقة إعادة اًلختبار    عالقة

 (. 0.90( وطريقة التجزئة النصفية حيث بلغ معامل الثبات )0.82حيث بلغ معامل الثبات )

ثبات المقياس وصدقه على عينة مكونة  2015كما قام كل من المعمورى ونعمة )       بالتحقق من  من  ( 

للمقياس والذى  210) الداخلى  ( طالبًا وطالبة من طالب الجامعة عن طريق الصدق الظاهرى واًلتساق 

( دًللة  مستوى  عند  احصائيًا  دالة  جميعها  اًلرتباط  معامالت  أن  عنه  ثبات  0.05نتج  من  تحقق  كما   ،)

 (. 0.842( وقد بلغ معامل الثبات ) 20المقياس عن طريق معادلة تيودور وريتشاردسون ) 

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

الباحثة بعينة استطالعية             للتحقق من الخصائص السكومترية للمقياس فى البحث الحالى استعانت 

(  21.66( طالبًا وطالبة من الطالب المعلمين بالفرقة الرابعة بكلية التربية بمتوسط عمرى قدره )264)

 (. 0.555وانحراف معيارى قدره )

 صدق المقياس:  أوالا:

 Confirmatory Factor Analysis الصدق باستخدام التحليل العاملى التوكيدى  ❖

ًلختبار       يستخدم  المتغيرات  متعدد  إحصائي  كإجراء  التوكيدى  العاملى  التحليل  بأجراء  الباحثة  قامت 

المفردات   تمثيل  العو   21جودة  )ثنائى  الكامنة  للمتغيرات  مشاهدة  كمتغيرات  للعبء  للمقياس  امل 

المعرفى(، ووجدت الباحثة ثالثة مفردات غير دالة عند إجراء التحليل التوكيدى فقامت بحذفهم، وإجراء  

 
 ( الصورة األولية لمقياس العبء المعرفى 2ملحق )  5
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( أدلة المطابقة للنموذج ثنائى العوامل  11التحليل التوكيدى بعد حذف الثالثة مفردات ويعرض الجدول )

 . (264لمقياس العبء المعرفى وفقاً ًلستجابات عينة الدراسة )ن= 

 ( 264( أدلة المطابقة للنموذج ثنائى العوامل لمقياس العبء المعرفى )ن= 11جدول )

النموذج الناتج   أدلة المالءمة 

 من

CFA 

RMSEA GFI RMR PRATIO CFI TLI IFI CMIN/df P x² ثنائى العوامل 

0.059 0.902 0.011 0.856 0.918 0.905 0.920 1.922 0.000 251.798 

      

مما يالحظ أن جميع أدلة المطابقة وصلت للمحك بما يؤكد على مطابقة النموذج التوكيدى لمقياس العبء   

 ( النموذج البنائى النهائى لمقياس العبء المعرفى.2المعرفى لبيانات العينة. ويظهر الشكل )

 

 (: نموذج التحليل العاملى التوكيدى لمقياس العبء المعرفى 2شكل )

 ثانياا: ثبات المقياس: 

أعتمدت الباحثة فى تقدير الثبات على حساب عدد من مؤشرات ثبات المقياس ككل ولكل بعد من  .أ

أوميجا   ثبات  ومعامل  جتمان  ثبات  ومعامل  كرونباخ  ألفا  ثبات  معامل  باستخدام  المقياس  أبعاد 
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( جدول  ويعرض  وأ 12لماكدونالد،  وجتمان  كرونباخ  ألفا  ثبات  معامالت  قيم  لماكدونالد  (  وميجا 

 لمقياس العبء المعرفى ككل وكل بعد من أبعاده كالتالى:.

( قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ وجتمان وأوميجا لماكدونالد لمقياس العبء المعرفى ككل 12جدول )

 ( 264وكل بعد من أبعاده )ن= 

العبار 

 ة

معامل ثبات  

Cronbach'

s α 

معامل ثبات 

Gutmann'

s λ6 

معامل ثبات 

McDonald'

s ω 

العبار 

 ة

معامل ثبات  

Cronbach'

s α 

معامل ثبات 

Gutmann'

s λ6 

معامل ثبات 

McDonald'

s ω 

1 0.852 0.860 0.855 13 0.853 0.859 0.854 

4 0.832 0.841 0.835 14 0.837 0.844 0.839 

5 0.829 0.837 0.830 15 0.834 0.840 0.835 

6 0.853 0.860 0.854 16 0.848 0.854 0.850 

7 0.839 0.845 0.841 17 0.875 0.889 0.881 

8 0.830 0.837 0.832 18 0.667 0.693 0.689 

10 0.856 0.863 0.857 19 0.649 0.704 0.668 

11 0.828 0.834 0.830 20 0.629 0.693 0.657 

12 0.835 0.841 0.837 21 0.709 0.770 0.726 

 0.862 0.865 0.859 والدخيل العبء األساسى 

 0.891 0.896 0.888 العبء وثيق الصلة بالموضوع 

 0.893 0.898 0.890 الثبات الكلى للعبء المعرفى 

وبعد مقارنة قيم ثبات المقياس بعد حذف كل بند من بنوده، يالحظ أن جميع قيم المعامالت الكلية لثبات       

Gutmann's λ6    لثبات الكلية  المعامالت  لثبات     McDonald's ωوقيم  الكلية  المعامالت  وقيم 

Cronbach's α  ب ولكل  ككل  المعرفى  العبء  لمقياس  عالية  تباين  نسب  تفسر  وقد جميعًا  أبعاده  من  عد 

( بما يشير إلى أن مقياس العبء المعرفى تمتع بقدر كبير  0.6بلغت القيمة القطعية لمعامل الثبات المقبول ) 

 من الثبات. 

 Composite reliability (CR)ثبات البنية أو التركيب  .ب

( قيم ثبات 13قد تم حساب قيم ثبات البنية العاملية الكامنة، باًلستعانة بالمعادلة السابقة، ويبين جدول )      

CR .لمقياس العبء المعرفى 

 ( 264( قيم ثبات البنية لعوامل مقياس العبء المعرفى )ن= 13جدول )

CR 21 −=e 2  21 المفردات −=e 2  العامل المفردات 

 

 

0.848 

0.452 0.547 0.74 11 0.947 0.052 0.23 1  

 

العبء األساسى 

 والدخيل 

0.603 0.396 0.63 12 0.627 0.372 0.61 4 

0.897 0.102 0.32 13 0.452 0.547 0.74 5 

0.537 0.462 0.68 14 0.910 0.090 0.30 6 

0.510 0.490 0.70 15 0.603 0.396 0.63 7 

0.806 0.193 0.44 16 0.461 0.532 0.73 8 

0.942 0.057 0.24 10 

 

0.752 

العبء وثيق الصلة   17 0.29 0.084 0.915 20 0.76 0.577 0.422

 18 0.68 0.462 0.537 21 0.56 0.313 0.686 بالموضوع 
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0.452 0.547 0.74 19 

     ( المعرفى وكانت )13يتضح من جدول  العبء  البنية ألبعاد مقياس  ثبات  قيمة  أن  للعبء 0.848(   )

( للعبء المعرفى وثيق الصلة بالموضوع، وهى قيم مرتفعة  0.752المعرفى األساسى والدخيل وكانت ) 

 ت.تقع ضمن الحد المقبول للثبات، بما يشير إلى أن المقياس يتمتع بقدر مرتفع من الثبا

 تقدير الدرجة على المقياس:

( فقرة تقيس العبء 13فقرة، إذ يتألف الجزء األول من )  18من    6يتكون المقياس فى صورته النهائية      

الفقرة   )من  والدخيل  األساسى  )13:  1المعرفى  من  يتألف  الثانى  والجزء  العبء 5(،  تقيس  فقرات   )

الفقرة   )من  بالموضوع  الصلة  وثيق  المعرفى 18:  14المعرفى  العبء  مقياس  فقرات  من  فقرة  وكل   ،)

األولى للسؤال والبطاقة الثانية لإلجابة( فيستعين كل طالب بالبطاقتين معًا عند   تتكون من بطاقتين )البطاقة

استجابته عن الفقرة الواحدة، وعند اإلجابة يكتب إجابته فقط فى البطاقة المخصصة لإلجابة، وأن يتوقف  

بع أن  حيث  انتهى،  قد  للفقرة  المخصص  الوقت  بأن  الباحثة  من  يسمع  عندما  القلم  ويترك  ض  الطالب 

الفقرات تستغرق دقيقة لحلها والبعض اآلخر يستغرق دقيقتين وموضح زمن كل فقرة فى الصورة النهائية 

عندما   أو  صحيحة  إجابة  الفقرة  عن  اإلجابة  يستطيع  لم  إذا  واحدة  درجة  الطالب  إعطاء  ويتم  للمقياس، 

ع  اإلجابة  استطاع  إذا  صفر  درجة  إعطاؤه  ويتم  اإلجابة،  نصف  من  أقل  إلى  إجابة  يتوصل  الفقرة  ن 

هى   درجة  أعلى  لذلك  اإلجابة،  نصف  من  أكثر  إلى  يتوصل  عندما  أو  أرتفاع    18صحيحة  إلى  وتشير 

الذى   المعرفى  العبء  أنخفاض  إلى  وتشير  صفر  درجة  وأقل  الطالب،  منه  يعانى  الذى  المعرفى  العبء 

 يعانى منه الطالب. 

 مقياس التسويف األكاديمى  .3

ع      الباحثة  اطالع  خالل  متغير  من  تناولت  التى  السابقة  والدراسات  واألجنبية  العربية  األدبيات  لى 

مقياس   مثل  المقاييس  بعض  األكاديمى، واًلطالع على   ,Tuckman)ومقياس    (Lay, 1986)التوافق 

ومقياس )أبو غزال،   (McCloskey & Scielzo, 2015)ومقياس    (Wong, 2011)ومقياس    (1990

)الربيعى،  2012 ومقياس  )عباس،  2014(  ومقياس  وياسين،  2017(  )األحمد  ومقياس   )2018 ،)

)محمد،   بالفرقة  2018ومقياس  المعلمين  للطالب  األكاديمى  للتسويف  مقياس  بتصميم  الباحثة  وقامت   ،)

مفردة، يجاب عنها وفق تدريج خماسى   40الرابعة  بكلية التربية، ويتكون المقياس فى صورته األولية من 

ًل تنطبق تماًما(، حيث تحصل اإلجابة    -يختار فيما بينها وتتراوح بين )تنطبق تماًما  طبقًا لطريقة ليكرت،

 "تنطبق تماًما" على خمس درجات، بينما تحصل اإلجابة "ًل تنطبق تماًما" على درجة واحدة.

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

استعان      الحالى  البحث  فى  للمقياس  السكومترية  الخصائص  من  استطالعية للتحقق  بعينة  الباحثة  ت 

(  21.66( طالبًا وطالبة من الطالب المعلمين بالفرقة الرابعة بكلية التربية بمتوسط عمرى قدره )264)

 (. 0.555وانحراف معيارى قدره )

 

 
 ( الصورة النهائية لمقياس العبء المعرفى 5ملحق ) 6
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 أوالا: صدق المقياس: 

 للتحقق من صدق المقياس استخدمت الباحثة الطرق اآلتية:     

 صدق المحكمين:  .أ

على مجموعة من المحكمين المتخصصين فى علم النفس،    7تم عرض المقياس فى صورته األولية      

وذلك إلبداء آرائهم من إضافة أو حذف أو تعديل بعض البنود وذلك طبقًا للتعريف اإلجرائى للتسويف 

 األكاديمى، وقد أشاروا إلى بعض التعديالت اللغوية وتم تعديلها.

 الصدق العاملى:  .ب

 Exploratory Factor Analysis دق باستخدام التحليل العاملى االستكشافىالص ❖

عينة        على  األكاديمى  التسويف  لمقياس  العاملى  الصدق  من  للتحقق  العاملى  التحليل  الباحثة  أجرت 

الفيوم بطريقة 264مكونة من )  التربية جامعة  الرابعة بكلية  المعلمين بالفرقة   ( طالبًا وطالبة من الطالب 

لهوتلنج   األساسية  اًلرتباط Principal Component Analysisالمكونات  معامالت  روجعت  وقد   ،

  0.3للتأكد من أن معظم معامالت اًلرتباط البينية تزيد عن     Correlation Matrix بمصفوفة اًلرتباط  

 0.3قيمتها عن  كخطوة أولى لصالحية التحليل، ووجدت الباحثة أن أكثر من ثالثة معامالت ارتباط تزيد  

وذلك للتأكد من أن كل مفردة من    Anti- Image ، عالوة على مراجعة القيم القطرية لمصفوفة اًلرتباط  

تقل عن   له ًل  الفرعية  المقياس  باختبار    0.5مفردات  الخاصة  القيم  كما روجعت   ،Kaiser- Meyer-

Olkin    وكانت(KMO= 0.868)    للتأكد من أن قيمة MSA    العينة( لالختبار ًل تقل عن  )اختبار كفاية

أنه دال إحصائيًا عند دًللة   Bartlett’s Test of Sphericity، وتم التأكد من قيمة اختبار النطاق    0.6

، كما تم التأكد من أن كل 0.5، وروجعت كذلك قيم معامالت الشيوع كقيمة ًل تقل عن    0.001أقل من  

وفق محك جيلفورد  لتشبع الجوهرى للمفردة بالعواملمفردة تشبعت على عامل واحد فقط، وحدد معيار ا

 (. 2006( )جولى باًلنت، 0.3)أكبر من أو تساوى 

للتسويف األكاديمى، وللحصول 9وأسفرت الخطوة األولى من التحليل العاملى عن وجود )      ( عوامل 

، وبحذف Varimax ة  على تكوين عاملى يمكن تفسيره تم تدوير العوامل تدويًرا متعامدًا باستخدام طريق

من   أقل  كان  تشبعها  التى  والمفردات  العوامل  من  عامل  أى  على  المتشبعة  غير  أسفرت    0.5المفردات 

التباين  %61.034نتائج التحليل العاملى عن ثالثة عوامل تفسر نسبة من التباين تراكمية مقدارها ) ( من 

(، وتم تصنيف هذه العوامل    3.678:    1.879الكلى للمفردات، وتراوحت قيمة الجذر الكامن للعوامل )

الثالثة باعتبارها عوامل من الدرجة األولى )الجذر الكامن أكبر من الواحد الصحيح( حسب معيار جتمان، 

التشبعات على 14وجدول )  ( يوضح العوامل الثالثة التى كشف عنها التحليل العاملى اًلستكشافى، وقيم 

لك الكامن  الجذر  وقيمة  العوامل،  قيمة  هذه  إلى  باإلضافة  التباين،  ونسب  عامل،  ودًللة   KMOل 

Bartlett’s Test of Sphericity . 

 

 

 
 ( الصورة األولية لمقياس التسويف األكاديمى 3ملحق ) 7



 2021 السادسالعدد                           22 مجلدال                       مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   -  340  - 
 

 ( 264التسويف األكاديمى)ن=  ( قيم تشبعات المفردات على العوامل األربعة لمقياس14جدول )

العامل  رقم المفردة 

 األول

رقم  

 المفردة 

العامل 

 الثانى 

رقم  

 المفردة 

 العامل الثالث 

40 0.775 18 0.800 3 0.828 

39 0.756 21 0.752 

38 0.753 19 0.643 1 0.822 

36 0.738 

33 0.722 8 0.604 10 0.659 

31 0.696 

 1.879 2.377 3.678 الجذر الكامن

 %14.457 %18.281 %28.296 التباين المفسر 

 %61.034 التباين الكلى 

KMO, 

Bartlett 

0.837 X² (78)= 1247.833 , P<0.01 

     

  ( الجدول  العامل األول قد تشبع عليه  14يتضح من  أن  بعد "  6(  "، والعامل المخاطرةمفردات ويقيس 

علية   تشبع  "  4الثانى  بعد  ويقيس  أخرى"مفردات  بأمور  عليه  االنشغال  تشبع  قد  الثالث  والعامل   ،3  

 . إدارة الذات"  سوء مفردات ويقيس بعد "

 Confirmatory Factor Analysis الصدق باستخدام التحليل العاملى التوكيدى  ❖

فى ضوء نتائج التحليل العاملى اًلستكشافى نفذت الباحثة اجراءات التحليل العاملى التوكيددى كدإجراء      

الناتجددة مددن التحليددل العدداملى  13إحصددائي متعدددد المتغيددرات يسددتخدم ًلختبددار جددودة تمثيددل المفددردات 

اًلستكشافى للمقياس كمتغيرات مشاهدة للمتغيرات الكامنة )العوامل الثالثة للتسويف األكاديمى(، ويعرض 

( أدلة المطابقة للنموذج ثالثدى العوامدل لمقيداس التسدويف األكداديمى وفقداً ًلسدتجابات عيندة 15الجدول )

 (.264الدراسة )ن= 

 ( 264قياس التسويف األكاديمى )ن= ( أدلة المطابقة للنموذج ثالثى العوامل لم 15جدول )

النموذج  أدلة المالءمة 

 الناتج من

CFA 

RMSEA AGFI GFI RMR CFI TLI IFI CMIN/df P x²   ثالثى

 130.611 0.000 2.214 0.941 0.921 0.940 0.057 0.935 0.900 0.068 العوامل
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مما يالحظ أن جميع أدلة المطابقة وصلت للمحك بما يؤكد على مطابقة النموذج التوكيدى لمقياس 

( النموذج البنائى النهائى لمقياس 3التسويف األكاديمى لبيانات العينة. ويظهر الشكل )

 

 (: نموذج التحليل العاملى التوكيدى لمقياس التسويف األكاديمى 3شكل )

 

 التمييزى ج. الصدق 

 Factor Score كما تحققت الباحثة من الصدق التمييزى للمقياس من خالل اًلعتماد على بيانات مصفوفة

Weights ( 16المبينة بالجدول ) 
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 ( قيم أوزان الدرجات على العوامل الثالثة كمؤشر للصدق التمييزى 16جدول )

 ( 264لمقياس التسويف األكاديمى)ن=

سوء 

إدارة 

 الذات

االنشغال 

بأمور 

 أخرى 

 العبارة  المخاطرة 

0.110 0.014 0.007 3 

0.352 0.044 0.022 1 

0.192 0.012 0.006 10 

0.006 0.104 0.022 18 

0.009 0.144 0.030 21 

0.012 0.196 0.041 19 

0.013 0.206 0.043 8 

0.006 0.044 0.117 40 

0.006 0.043 0.115 39 

0.005 0.033 0.188 38 

0.009 0.060 0.161 36 

0.006 0.042 0.114 33 

0.005 0.037 0.199 31 

       

( أن16مما يالحظ من جدول    )   ( المفردات  بالعامل  31،  33،  36،  38،  39،  40تشبعات  الخاصة    )

( المفردات  أن تشبعات  له، كما  المنافسة  العوامل األخرى  تشبعاتها فى  أكبر من  )المخاطرة(  ،  18األول 

العوامل  8،  19،  21 على  بتشبعاتها  قورنت  لو  أكبر  أخرى(  بأمور  )اًلنشغال  الثانى  بالعامل  الخاصة   )

ان كما  )  األخرى،  المفردات  لو 10،  1،  3تشبعات  أكبر  الذات(  إدارة  )سوء  الثالث  بالعامل  الخاصة   )

التسويف   لمقياس  التمييزى  الصدق  تحقق  على  يؤكد  بما  األخرى،  العوامل  على  بتشبعاتها  قورنت 

 األكاديمى. 

 ثانياا: ثبات المقياس: 

ياس ككل ولكل بعد من أعتمدت الباحثة فى تقدير الثبات على حساب عدد من مؤشرات ثبات المق .أ

أوميجا   ثبات  ومعامل  جتمان  ثبات  ومعامل  كرونباخ  ألفا  ثبات  معامل  باستخدام  المقياس  أبعاد 

( جدول  ويعرض  لماكدونالد  17لماكدونالد،  وأوميجا  وجتمان  كرونباخ  ألفا  ثبات  معامالت  قيم   )

 لمقياس التسويف األكاديمى ككل وكل بعد من أبعاده كالتالى:. 
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( قيم معامالت ثبات ألفا كرونباخ وجتمان وأوميجا لماكدونالد لمقياس التسويف األكاديمى  17جدول )

 ( 264ككل وكل بعد من أبعاده )ن= 

معامل ثبات   العبارة 

Cronbach

's α 

معامل ثبات 

Gutmann

's λ6 

معامل ثبات 

McDonald

's ω 

معامل ثبات   العبارة 

Cronbach

's α 

معامل ثبات 

Gutmann

's λ6 

معامل ثبات 

McDonald

's ω 

31 0.830 0.835 0.831 8 0.720 0.733 0.721 

33 0.834 0.839 0.837 18 0.708 0.718 0.709 

36 0.834 0.838 0.836 19 0.711 0.727 0.717 

38 0.836 0.841 0.838 21 0.689 0.700 0.693 

الثبات   0.836 0.82 0.834 39

الكلى  

لالنشغا 

ل 

بأمور 

 أخرى  

0.763 0.812 0.764 

40 0.832 0.842 0.834 1 0.716 0.749 0.730 

3 0.722 0.755 0.735 

الثبات  

الكلى  

للمخاطر 

 ة

0.860 0.870 0.862 10 0.729 0.761 0.739 

الثبات  

الكلى  

لسوء 

إدارة 

 الذات

0.786 0.804 0.799 

 0.872 0.890 0.878 للمقياس ككل الثبات الكلى 

وبعد مقارنة قيم ثبات المقياس بعد حذف كل بند من بنوده، يالحظ أن جميع قيم المعامالت الكلية لثبات       

Gutmann's λ6    لثبات الكلية  المعامالت  لثبات     McDonald's ωوقيم  الكلية  المعامالت  وقيم 

Cronbach's α    لمقياس التسويف األكاديمى ككل ولكل بعد من أبعاده وقد  جميعًا تفسر نسب تباين عالية

( بما يشير إلى أن مقياس التسويف األكاديمى تمتع بقدر 0.07بلغت القيمة القطعية لمعامل الثبات المقبول )

 كبير من الثبات. 

 Composite reliability (CR)ثبات البنية أو التركيب  .ب

( قيم ثبات 18قد تم حساب قيم ثبات البنية العاملية الكامنة، باًلستعانة بالمعادلة السابقة، ويبين جدول )      

CR  .لمقياس التسويف األكاديمى 
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 ( 264( قيم ثبات البنية لعوامل مقياس التسويف األكاديمى )ن=  18جدول )

CR 21 −=e
 

2  
CR 21 العامل  المفردات  −=e

 

2  
 العامل  المفردات 

 

 

0.746 

االنشغال   8 0.71 0.504 0.495

بأمور  

 أخرى

 

 

 

0.857 

0.615 0.384 0.62 31  

 

 

 المخاطرة 

0.663 0.336 0.58 18 0.422 0.577 0.76 33 

0.564 0.435 0.66 19 0.452 0.547 0.74 36 

0.577 0.422 0.65 21 0.452 0.547 0.74 38 

 

0.701 

سوء   1 0.85 0.722 0.277

إدارة  

 الذات 

0.523 0.476 0.69 39 

0.663 0.336 0.58 3 0.523 0.476 0.69 40 

0.708 0.291 0.54 10 
      

إلى  0.701( أن قيمة ثبات البنية ألبعاد مقياس التسويف األكاديمى تتراوح ما بين ) 18يتضح من جدول )  

قيم مرتفعة تقع ضمن الحد المقبول للثبات، بما يشير إلى أن المقياس يتمتع بقدر مرتفع من   ( وهى0.857

 الثبات. 

 ثالثاا: االتساق الداخلى: 

التسويف األكاديمى عن طريق إيجاد معامالت اًلرتباط بين        الباحثة اًلتساق الداخلي لمقياس  حسبت 

وكانت جميع قيم معامالت اًلرتباط بين درجة كل بعد من درجة كل بعد من أبعاد المقياس بدرجته الكلية،  

وبلغت ) للمقياس مرتفعة،  الكلية  والدرجة  المقياس  وبلغت) 0.907أبعاد  المخاطرة،  لبعد  لبعد  0.749(   )

( وبلغت  أخرى،  بأمور  ) 0.652اًلنشغال  مستوى  عند  دالة  وكلها  الذات،  إدارة  لبعد سوء  مما  0.01(   )

ويشير إلى اًلتساق الداخلى ألبعاد المقياس، وهو ما يجعل الباحثة مطمئنة إلى  يشير إلى صدقها وثباتها،  

 ( 19أن األبعاد تعبر عن نفس المتغير الذى تمثله الدرجة الكلية للمقياس، ويتضح ذلك في جدول )

 ( حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد من أبعاد مقياس التسويف األكاديمى 19جدول )

 ( 264الكلية )ن= بدرجته 

 معامل االرتباط بين كل بعد والدرجة الكلية البعد 

 ** 0.907 المخاطرة 

 ** 0.749 االنشغال بأمور أخرى 

 ** 0.652 سوء إدارة الذات

 (0,01** دالة عند مستوى ) 

كما حسبت الباحثة معامالت اًلرتباط بين بنود كل بعد من أبعاد مقياس التسويف األكاديمى بالدرجة        

الكلية للبعد الذى تنتمى إليه البنود، وكانت معامالت اًلرتباط بين بنود بعد المخاطرة، وبنود بعد اًلنشغال  

لهذ  الكلية  والدرجة  الذات،  إدارة  سوء  بعد  وبنود  أخرى،  )بأمور  من  تتراوح  األبعاد  إلى    0.717ه 

 ( 20(، ويتضح ذلك فى جدول )0.01(، دالة عند مستوى )0.783
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 ( معامالت ارتباط بنود كل بعد من أبعاد مقياس التسويف األكاديمى 20جدول )

 ( 264بالدرجة الكلية للبعد الذى تنتمى إليه )ن= 

رقم  

 البند 

رقم   المخاطرة 

 البند 

االنشغال بأمور 

 أخرى 

رقم  

 البند 

سوء إدارة 

 الذات

31 0.717 ** 8 0.755 ** 1 0.829 ** 

 33 0.777 ** 18 0.765 ** 

36 0.779 ** 19 

 

0.752 ** 

 

3 0.770 ** 

38 0.775 ** 

39 0.777 ** 21 0.787 ** 10 0.752 ** 

40 0.783 ** 

 (0,01** دالة عند مستوى ) 

الكلية   بالدرجة  األكاديمى  التسويف  مقياس  بنود  من  بند  كل  بين  اًلرتباط  معامالت  الباحثة  حسبت  كما 

والدرجة  المقياس  بنود  بين  اًلرتباط  معامالت  وكانت  الدًللة،  مستوى  إلى  القيم  للمقياس ووصلت جميع 

(، ويتضح ذلك فى  0.01(، وهى دالة إحصائيًا عند مستوى ) 0.646إلى    0.483الكلية تتراوح ما بين ) 

 ( 21جدول )

 ( 264( ارتباط كل بند بالدرجة الكلية لمقياس التسويف األكاديمى )ن=  21جدول )

قيمة  البند 

 االرتباط 

قيمة  البند 

 االرتباط 

قيمة  البند 

 االرتباط 

1 0.491 ** 19 0.574 ** 38 0.679 ** 

3 0.599 ** 21 0.569 ** 39 

 

0.709 ** 

 8 0.663 ** 31 0.623 ** 

10 0.501 ** 33 0.746 ** 40 0.704 ** 

18 0.483 36 0.722 ** 

ويشير نتائج الخصائص السيكومترية  لمقياس التسويف األكاديمى إلى تمتعه بمعامالت صدق وثبات       

 عالية. 

 تقدير الدرجة على المقياس:

مفردة، يُجاب عنها من خالل مقياس متدرج من خمس    13من    8يتكون المقياس فى صورته النهائية       

تماًما )تنطبق  بين  وتتراوح  بينها  فيما  يختار  ليكرت،  على طريقة  تحصل    -نقاط  تماًما(، حيث  تنطبق  ًل 

اإلجابة "تنطبق تماًما" على خمس درجات، بينما تحصل اإلجابة "ًل تنطبق تماًما" على درجة واحدة إذا  

ة اإلتجاه، والعكس صحيح إذا كانت العبارة سالبة اإلتجاه، وتشير الدرجة المرتفعة إلى كانت العبارة موجب 

 ( المقياس  على  الدنيا  الدرجة  لتصبح  األكاديمى  التسويف  درجة  )13ارتفاع  والعظمى  درجة،  65(   )

 ( يوضح ترتيب العبارات على المقياس. 22والجدول )

 

 
 ( الصورة النهائية لمقياس التسويف األكاديمى 6ملحق ) 8
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 األكاديمى  ( توزيع العبارات على مقياس التسويف22جدول )

 أقل درجة  أعلى درجة العبارات  البعد 

 6 30 13، 12، 11، 10، 9، 8 المخاطرة 

 4 20 7، 6، 5، 3 االنشغال بأمور أخرى 

 3 15 *4*، 2*، 1 سوء إدارة الذات

 13 65  المقياس ككل 

 *تشير للعبارة السلبية 

 رابعاا: األساليب اإلحصائية لبيانات البحث:

 استخدمت الباحثة للتحقق من فروض البحث األساليب اإلحصائية اآلتية:      

 تحليل التباين ثنائى اًلتجاه.  -1

 معامل اًلنحدار التدريجى  -2

 خامساا: نتائج الدراسة ومناقشتها: 

 نتائج الفرض األول وتفسيرها

يلى:   ما  على  األول  الفرض  النوع  يينص  بين  للتفاعل  إحصائياا  دال  أثر  أنثى( وجد  )ذكر/ 

 والتخصص األكاديمى )علمى/ أدبى( فى درجة اليقظة العقلية لدى الطالب المعلمين بجامعة الفيوم. 

( تصميم  اًلتجاه  ثنائى  التباين  تحليل  الباحثة  استخدمت  الفرض  هذا  من  لحساب  2*2وللتحقق   )

قظة العقلية لدى الطالب التفاعل بين النوع )ذكر/ أنثى( والتخصص األكاديمى )علمى/ أدبى( فى درجة الي

 ( النتائج كما يلى: 24، 23المعلمين بجامعة الفيوم، ويوضح الجدوًلن التاليان ) 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة اليقظة العقلية 23جدول )

 ( 213تبعاا لمتغيرات النوع والتخصص )ن=  

 العدد  االنحراف المعيارى  المتوسط التخصص  النوع

 22 6.96 52.68 علمى ذكر 

 43 6.59 52.63 أدبى 

 65 6.66 52.65 المجموع

 32 7.17 50.37 علمى أنثى

 116 7.71 47.69 أدبى 

 148 7.65 48.27 المجموع

 54 7.11 51.31 علمى المجموع

 159 7.72 49.03 أدبى 

 213 7.62 49.61 المجموع
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 ( 213التباين ثنائى االتجاه )ن= ( نتائج تحليل 24جدول )

 حجم التأثير )إيتا تربيع(  )الداللة(  F P متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين 

 0.041 0.003 8.95 483.42 483.42 النوع

 0.006 0.259 1.28 69.1 69.1 التخصص 

 0.006 0.278 1.18 63.77 63.77 النوع* التخصص 

 (: 24وجدول )( 23يتضح من جدول )

)علمى/   -1 األكاديمى  والتخصص  أنثى(  )ذكر/  النوع  بين  إحصائيًا  دال  تفاعل  تأثير  يوجد  ًل 

( باحتمال 1.18أدبى( فى اليقظة العقلية لدى الطالب المعلمين بجامعة الفيوم، حيث أن ف )

 (. 0.05( وهى قيمة أكبر من مستوى ألفا ) 0.278يساوى ) 

للنوع )ذكر/ أنثى( فى اليقظة العقلية لدى الطالب المعلمين يوجد تأثير أساسى دال إحصائيًا    -2

الذكور بمتوسط   التأثير لصالح  تأثير متوسط حسب محك كوهين لحجم  الفيوم بحجم  بجامعة 

(52.65( معيارى  وانحراف  ذكور 6.66(  الطالب  درجات  متوسطات  بمقارنة  وذلك   ،)

( فى جدول  هو  كما  العقلية،  اليقظة  فى  تخت23وإناث  أى  الطالب (،  لدى  العقلية  اليقظة  لف 

 ( يوضح ذلك4المعلمين باختالف النوع، وشكل )

 

 ( اختالف اليقظة العقلية باختالف النوع4شكل )                           

العقلية  -3 اليقظة  فى  أدبى(   / )علمى  األكاديمى  للتخصص  دال إحصائيًا  أساسى  تأثير  يوجد  ًل 

( 0.259( باحتمال يساوى ) 1.28بجامعة الفيوم، حيث أن قمية ف )لدى الطالب المعلمين  

 ( أى أنها غير دالة إحصائيًا. 0.05وهى قيمة أكبر من مستوى ألفا )

يتضح من النتيجة السابقة عدم وجود أثر للتفاعل بين النوع والتخصص فى اليقظة العقلية، فالذكور فى     

لتخصص األدبى واإلناث فى التخصص العلمى ًل يختلفون  التخصص العلمى ًل يختلفون عن الذكور فى ا

( 2018عن اإلناث فى التخصص األدبى فى اليقظة العقلية،  وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة عيسى ) 
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( وهادى  المعمورى  )2018ودراسة  والشمسى  هللا  عبد  دراسة  نتائج  مع  تختلف  ولكنها  التى  2013(   )

ا للتفاعل بين النوع والتخصص فى اليقظة العقلية. كما أظهرت نتائج  توصلت إلى وجود أثر دال إحصائيً 

الدراسة الحالية أيًضا أن الطلبة الذكور يمتلكون يقظة عقلية أكثر من اإلناث وتتفق هذه النتيجة مع نتائج  

)    Branstrom, Duncan & Moskowitz (2011) دراسة والشمسى  هللا  عبد  ( 2013ودراسة 

( كما اختلفت جزئيًا مع نتائج دراسة عبد المطلب وخريبة   2019( ودراسة بلبل )2019ودراسة الربيع )

(  التى توصلت إلى عدم وجود فروق دالة إحصائيًا وفقًا لمتغير الجنس فى اليقظة العقلية فيما عدا 2020)

( 2017) بعد البحث عن الجديد حيث كانت الفروق لصالح الذكور، كما اختلفت مع نتائج دراسة الوليدى  

 ,Weinstein التى توصلت إلى وجود فروق لصالح اإلناث فى اليقظة العقلية واختلفت مع نتائج دراسة  

Brown& Ryan (2009)   ودراسةSabir, Ramzan& Malik (2018)   الخمايسة ودراسة 

(2018 ( وهادى  المعمورى  ودراسة   )2018( الحميد  عبد  ودراسة   )2018( الجبيلة  ودراسة   )2020  )

( حيث توصلوا إلى عدم وجود فروق ذات دًللة  2021أ( ودراسة عبد الحميد )2020ة بهنساوى ) ودراس

إحصائية فى اليقظة العقلية وفقًا لمتغير الجنس. وقد تفسر الباحثة هذه النتيجة فى ضوء الفروق فى التنشئة 

ت، كما يطالبهم بالتحمل اًلجتماعية وثقافة المجتمع الذى يلقى على الذكور الكثير من الضغوط واأللتزاما

والصالبة فى مواجهة مشاق الحياة ومشكالتها بفاعلية وإيجابية لذلك فلديهم المقدرة على اًلنتباه والوعى  

عند القيام بالمهام واألعمال المختلفة وًل يشرد ذهنهم وًل يتشتتون بسهولة، فالطلبة الذكور مطالبون بمهام  

مستقبل تحديد  عليها  يترتب  من  ومسئوليات  كثير  فى  الرأى  إبداء  منهم  يتطلب  كما  اإلناث،  من  أكثر  هم 

أن  كما  واًلجتماعى،  األسرى  المستوى  على  خاًصة  القرارات  أتخاذ  فى  ويسهمون  المصيرية  األمور 

النظرة اًلجتماعية للذكور تضعهم فى مركز يتطلب منهم أن يكونوا منتبهين ويقظين، باإلضافة إلى أنهم  

الخبرات الحالية وًل يصدروا أى أحكام تقييمية على مشاعرهم الداخلية أو أفكارهم يجيدوا التركيز على  

على   أنفسهم  يلوموا  ًل  أنهم  كما  المختلفة،  المواقف  فى  أدائهم  على  على  الداخلية  مشاعرهم  تؤثر  ًل  كما 

كام سواء األداء غير المناسب، فكل ذلك يساعدهم على اًلنتباه لما يدور حولهم من أحداث دون إصدار أح

كانت سلبية أو إيجابية، مما يساعدهم فى عرض الموقف بطريقة أكثر مرونة وموضوعية مما يسهل لهم  

 حل مشكالتهم. 

كما يتضح من النتيجة السابقة أيًضا عدم وجود فروق بين طالب التخصص العلمى والتخصص األدبى      

(  2018( ودراسة السيد )2013هللا والشمسى ) عبد  فى اليقظة العقلية وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة  

( وهادى  المعمورى  )2018ودراسة  الحميد  عبد  ودراسة   )2018 ( الربيع  ودراسة  ودراسة 2019(   )

 ( )2019عطية  الجبيلة  ودراسة   )2020( بهنساوى  ودراسة  دراسة  2020(  نتائج  مع  تختلف  ولكنها  أ( 

ليقظة العقلية بين التخصص العلمى واألدبى ( التى توصلت نتائجها إلى وجود فروق فى ا2018خشبة )

العلمى.   التخصص  على  لصالح  والقدرة  بالوعى  عامة  بصفة  الجامعة  طالب  تمتع  إلى  ذلك  يرجع  وقد 

وصف األحداث والمواقف بدقة، باإلضافة إلى أن طبيعة الدراسة بكلية التربية سواء للتخصصات العلمية 

التركيز من  عالية  درجة  تتطلب  األدبية  يقظ،    أو  بوعى  والتصرف  والمهارة  الدقيقة  والمالحظة  واًلنتباه 

باإلضافة إلى األمكانيات التى توفرها كلية التربية لطالبها متساوية للجميع سواء للتخصصات العلمية أو  

 التخصصات األدبية. 
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 نتائج الفرض الثانى وتفسيرها

يلى:   ما  على  الثانى  الفرض  دال  ي ينص  أثر  أنثى(  وجد  )ذكر/  النوع  بين  للتفاعل  إحصائياا 

 والتخصص األكاديمى )علمى/ أدبى( فى درجة العبء المعرفى لدى الطالب المعلمين بجامعة الفيوم. 

( تصميم  اًلتجاه  ثنائى  التباين  تحليل  الباحثة  استخدمت  الفرض  هذا  من  لحساب  2*2وللتحقق   )

األكاديم والتخصص  أنثى(  )ذكر/  النوع  بين  لدى  التفاعل  المعرفى  العبء  درجة  فى  أدبى(  )علمى/  ى 

 ( النتائج كما يلى: 26، 25الطالب المعلمين بجامعة الفيوم، ويوضح الجدوًلن التاليان )

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة العبء المعرفى 25جدول )

 ( 213تبعاا لمتغيرات النوع والتخصص )ن=  

 العدد  االنحراف المعيارى  المتوسط التخصص  النوع

 22 3.35 9.95 علمى ذكر 

 43 3.80 12.23 أدبى 

 65 3.79 11.46 المجموع

 32 3.33 8.00 علمى أنثى

 116 4.55 12.76 أدبى 

 148 4.73 11.73 المجموع

 54 3.45 8.80 علمى المجموع

 159 4.35 12.62 أدبى 

 213 4.46 11.65 المجموع

 

 ( 213( نتائج تحليل التباين ثنائى االتجاه )ن= 26)جدول 

 حجم التأثير )إيتا تربيع(  )الداللة(  F P متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين 

 0.005 0.296 1.09 18.79 18.79 النوع

 0.113 0.001 26.66 456.01 456.01 التخصص 

 0.016 0.07 3.31 56.67 56.67 النوع* التخصص 

 (: 26( وجدول )25يتضح من جدول )

ًل يوجد تأثير تفاعل دال إحصائيًا بين النوع )ذكر/ أنثى( والتخصص األكاديمى )علمى/   -1

 ( أن ف  حيث  الفيوم،  بجامعة  المعلمين  الطالب  لدى  المعرفى  العبء  فى  (  3.31أدبى( 

 (. 0.05( وهى قيمة أكبر من مستوى ألفا )0.07باحتمال يساوى ) 

أساسى دال إحصائيًا للنوع )ذكر/ أنثى( فى العبء المعرفى لدى الطالب ًل يوجد تأثير    -2

( وهى قيمة 0.296( باحتمال يساوى ) 1.09المعلمين بجامعة الفيوم، حيث أن قمية ف ) 

 ( أى أنها غير دالة إحصائيًا. 0.05أكبر من مستوى ألفا )

ى العبء المعرفى لدى الطالب يوجد تأثير أساسى دال إحصائيًا للتخصص األكاديمى )علمى/ أدبى( ف  -3

األدبى   التخصص  لصالح  التأثير  لحجم  كوهين  محك  حسب  كبير  تأثير  بحجم  الفيوم  بجامعة  المعلمين 

( )12.62بمتوسط  معيارى  وانحراف  فى  4.35(  الطالب  درجات  متوسطات  بمقارنة  وذلك   ،)

ف العبء المعرفى  (، أى يختل25جدول )  التخصص العلمى واألدبى فى العبء المعرفى، كما هو فى

 ( يوضح ذلك 5لدى الطالب المعلمين باختالف التخصص، وشكل )
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 ( اختالف العبء المعرفى باختالف التخصص5شكل )                       

يتضح من النتيجة السابقة عدم وجود أثر للتفاعل بين النوع والتخصص فى العبء المعرفى، فالذكور     

ًل   العلمى  التخصص  فى  واإلناث  األدبى  التخصص  فى  الذكور  عن  يختلفون  ًل  العلمى  التخصص  فى 

ال الدراسة  نتائج  المعرفى.  كما أظهرت  العبء  التخصص األدبى فى  حالية عدم يختلفون عن اإلناث فى 

دراسة   نتائج  النتيجة مع  هذه  واتفقت  المعرفى،  العبء  فى  واإلناث  الذكور  بين   Swellerوجود فروق 

(، ولكنها اختلفت مع نتائج دراسة  2016( ودراسة السباب )2013ودراسة التكريتى والجبارى )  (1989)

بء المعرفى. وقد تفسر  ( التى توصلت إلى وجود فروق لصالح الذكور فى الع2014الدليمى والكبيسى)

المقررات   الذكور واإلناث فى العبء المعرفى فى ضوء أن  بين  دالة إحصائيًا  الباحثة عدم وجود فروق 

التى يدرسها كل من الذكور واإلناث واحدة ًل تختلف باإلضافة إلى أنهم يتعرضون لنفس طرق التدريس  

طالب نفس األعباء المعرفية، باإلضافة إلى ونفس الوسائل التعليمية وهذه المقررات تفرض على جميع ال

من  فاصل  وجود  بعدم  الضغط  وزيادة  متساٍو،  واإلناث  الذكور  من  كاًل  لدى  السابقة  الخبرة  مستوى  أن 

 الوقت الكافى بين المحاضرات حتى تقوم الذاكرة بمعالجة جيدة.

مى والتخصص األدبى فى  كما يتضح من النتيجة السابقة أيًضا وجود فروق بين طالب التخصص العل    

و األدبى  التخصص  لصالح  المعرفى  )العبء  السباب  دراسة  نتائج  مع  النتيجة  هذه  التى 2016تختلف   )

توصلت إلى وجود فروق بين التخصصات العلمية واًلدبية لصالح التخصص العلمى، وأختلفت أيًضا مع  

دراسة   )نتائج  والكبيسى  وجود     ( 2014الدليمى  عدم  إلى  توصلت  العلمى    التى  التخصص  بين  فروق 

التى   المقررات  طبيعة  أن  إلى  النتيجة  هذه  الباحثة  تفسر  وقد  المعرفى،  العبء  فى  األدبى  والتخصص 

بين   يربط  الطالب  أو عملية تجعل  تطبيقية  بها أجزاء  يوجد  التخصصات األدبية والتى ًل  يدرسها طالب 

دة تحتوى على الكثير من األجزاء وأقل قابلية  هذه األجزاء العملية والنظرية، بل هى مقررات نظرية مجر

الذاكرة طويلة   فى  تخزينها  ثم صعوبة  العاملة ومن  الذاكرة  فى  تخزينًا  أقل  يجعلها  مما  الحسى   لإلدراك 

فتحتوى   األدبية،  التخصصات  طالب  لدى  على  المدى  األدبية  التخصصات  طالب  عند  الدراسية  المادة 
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مما   والمفاهيم  العناصر  من  طالب الكثير  ويجد  الدراسى  المحتوى  تنظيم  علمية  فى  ضعف  عنه  ينتج 

التخصص األدبى يجد صعوبة فى معالجتها فى وقت واحد فى الذاكرة العاملة ومنه تصبح المادة صعبة  

بالنسبة   المقررات  شرح  فى  المستخدمة  التعليمية  والوسائل  التدريس  طرق  إلى  باإلضافة  الفهم، 

الغالب   وفى  األدبية  ومستمع للتخصصات  متلقى  الطالب  دور  ويكون  اإللقاء  طريقة  على  معتمدة  تكون 

للمعلومات وبذلك ًل يستطيع التفاعل مع المعلومات المقدمه له على عكس التخصصات العلمية التى تتميز  

مقرراتها بالتنوع فى طريقة شرحها وتطبيقها عمليًا ووجود المعامل التى تساعد الطالب على ربط الجانب 

 للمادة العلمية بالجانب التطبيقى، مما يشكل عبئًا معرفيًا لديه.النظرى 

 نتائج الفرض الثالث وتفسيرها

يلى:   ما  على  الثالث  الفرض  أنثى(  يينص  )ذكر/  النوع  بين  للتفاعل  إحصائياا  دال  أثر  وجد 

 بجامعة الفيوم. والتخصص األكاديمى )علمى/ أدبى( فى درجة التسويف األكاديمى لدى الطالب المعلمين 

( تصميم  اًلتجاه  ثنائى  التباين  تحليل  الباحثة  استخدمت  الفرض  هذا  من  لحساب  2*2وللتحقق   )

التفاعل بين النوع )ذكر/ أنثى( والتخصص األكاديمى )علمى/ أدبى( فى درجة التسويف األكاديمى لدى  

 تائج كما يلى: ( الن 28، 27الطالب المعلمين بجامعة الفيوم، ويوضح الجدوًلن التاليان )

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة التسويف األكاديمى 27جدول )

 ( 213تبعاا لمتغيرات النوع والتخصص )ن=  

 العدد  االنحراف المعيارى  المتوسط التخصص  النوع

 22 7.22 44.64 علمى ذكر 

 43 8.84 39.47 أدبى 

 65 8.63 41.22 المجموع

 32 7.97 37.59 علمى أنثى

 116 7.96 37.81 أدبى 

 148 7.94 37.76 المجموع

 54 8.37 40.46 علمى المجموع

 159 8.21 38.26 أدبى 

 213 8.29 38.82 المجموع

 

 ( 213( نتائج تحليل التباين ثنائى االتجاه )ن= 28جدول )

 حجم التأثير )إيتا تربيع(  )الداللة(  F P متوسط المربعات مجموع المربعات مصدر التباين 

 0.049 0.001 10.66 696.66 696.66 النوع

 0.016 0.064 3.46 226.08 226.08 التخصص 

 0.019 0.04 4.09 267.34 267.34 النوع* التخصص 

 (: 28( وجدول )27يتضح من جدول )

يوجد تأثير تفاعل دال إحصائيًا بين النوع )ذكر/ أنثى( والتخصص األكاديمى)علمى/ أدبى(   -1

( باحتمال 4.09فى التسويف األكاديمى لدى الطالب المعلمين بجامعة الفيوم، حيث أن ف ) 

( وهى قيمة دالة إحصائيًا، ولبيان الفروق بين المتوسطات تم تمثيلها بيانيًا كما  0.04يساوى )

 (. 6) بالشكل
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 ( تمثيل التفاعل بين النوع والتخصص فى التسويف األكاديمى 6شكل )

( أنه يوجد تفاعل بين النوع والتخصص فى التسويف األكاديمى بحجم  6يتضح من شكل ) 

 تأثير ضئيل لصالح متوسط الذكور العلمى.  

التسويف   -2 فى  أنثى(  )ذكر/  للنوع  إحصائيًا  دال  أساسى  تأثير  الطالب  يوجد  لدى  األكاديمى 

المعلمين بجامعة الفيوم بحجم تأثير متوسط حسب محك كوهين لحجم التأثير لصالح الذكور 

 ( )41.22بمتوسط  معيارى  وانحراف  الطالب  8.63(  درجات  متوسطات  بمقارنة  وذلك   ،)

( جدول  فى  هو  كما  األكاديمى،  التسويف  فى  وإناث  التسويف  27ذكور  يختلف  أى   ،)

 ( يوضح ذلك7ى الطالب المعلمين باختالف النوع، وشكل )األكاديمى لد 

 
 

 ( اختالف التسويف األكاديمى باختالف النوع 7شكل )                                  
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التسويف -3 فى  أدبى(   / )علمى  األكاديمى  للتخصص  إحصائيًا  دال  أساسى  تأثير  يوجد  ًل 

المعلمين بجامعة   لدى الطالب  ) األكاديمى  يساوى  3.46الفيوم، حيث أن قمية ف  باحتمال   )

 ( أى أنها غير دالة إحصائيًا. 0.05( وهى قيمة أكبر من مستوى ألفا ) 0.064)

الذكور         بين  األكاديمى  التسويف  فى  إحصائيًا  دالة  فروق  السابقة وجود  النتيجة  من  ويتضح 

دراسة   نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  الذكور،  لصالح  شبيب    Yong (2010)واإلناث  ودراسة 

ودراسة  2015)  )Karatas & Bademcioglu (2015)   ( وياسين  األحمد  (  2018ودراسة 

( زغيبى  )2020ودراسة  الحميد  عبد  ودراسة  وبلبل  2021(  عطية  دراسة  مع  اختلفت  بينما   ،)

ميسون و 2018) ) ( ودراسة  وقبائلى  إلى 2020( ودراسة خليل )2018خويلد  الذين توصلوا   )

وجود فروق دالة إحصائيًا تعزى لمتغير النوع فى التسويف األكاديمى، وتفسر الباحثة هذه عدم  

النتيجة فى ضوء ثقافة المجتمع المصرى التى تتيح للذكور الخروج من المنزل أكثر من اإلناث، 

له  فتتسع دائرة صداقاته وعالقاته مما يزيد من كمية المهام واإللتزامات عليه باإلضافة إلى أنشغا

فى المباريات الرياضية واًلنخراط فى النوادى الرياضية ومصاحبة األقران واألشتراك معهم فى  

للعمل   الذكور  بعض  يضطر  الحاًلت  بعض  وفى  معهم  والتنزه  والخروج  المنزل  خارج  أنشطة 

بعض   لتأجيل  األوقات  من  كثير  فى  يضطر  ولذلك  المصاريف،  فى  وأهاليهم  أنفسهم  لمساعدة 

األكا له  المهام  بالنسبة  ممتعة  وغير  محببه  غير  المهام  هذه  كانت  وإذا  خاًصة  واألستذكار  ديمية 

ويضطر إلى إتمامها فى اللحظات األخيرة، فى حين تجد الطالبة متسع من الوقت إلكمال وإنجاز  

قبل   من  عليها  المفروضة  األسرية  الرقابة  ظل  فى  خاًصة  المحدد  الوقت  فى  األكاديمية  المهام 

فلن   من أسرتها  العودة  فبعد  صديقاتها،  مع  الخروج  كثرة  أو  المنزل  خارج  بالتأخير  لها  يسمح 

 الجامعة لم تجد الطالبة سوى المذاكرة وإنجاز مهامها األكاديمية. 

لمتغير        تعزى  األكاديمى  التسويف  فى  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم  الباحثة  تفسر  كما 

دراس نتائج  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  )التخصص  زغيبى  دراسة 2020ة  نتائج  مع  تختلف  بينما   )

 ( وبلبل  لمتغير  2018عطية  تعزى  األكاديمى  التسويف  فى  فروق  وجود  إلى  توصلت  التى   )

الحياتية   الظروف  ضوء  فى  النتيجة  هذه  الباحثة  وتفسر  األدبى،  التخصص  لصالح  التخصص 

بية سواء التخصصات األدبية  واًلكاديمية التى يتعرض لها أفراد عينة البحث من طلبة كلية التر

أكاديمية   تأثير ضغوط  تحت  ويقعون  األكاديمية،  المهام  متشابهة من حيث  تكون  تكاد  العلمية  أو 

كما  واألستذكار،  األكاديمية  المهام  إلنجاز  تأجيلهم  فى  متشابهين  جعلهم  وهذا  متشابهة،  ونفسية 

التربوية العامة والمشتركة بين    تفسر الباحثة هذه النتيجة فى ضوء وجود بعض المواد الدراسية

 جميع التخصصات العلمية واألدبية لطالب كلية التربية.

لصالح       األكاديمى  التسويف  فى  والتخصص  النوع  بين  للتفاعل  أثر  وجود  الباحثة  وتفسر 

الذكور  من  بكل  مقارنًة  األكاديمى  بالتسويف  يتميزون  العلمى  الذكور  أن  حيث  العلمى،  الذكور 

اإلناث العلمى واإلناث األدبى، وقد يرجع ذلك إلى اهتمام الطالب الذكور بالعمل لتوفير األدبى و

المصرى   المجتمع  طبيعة  إلى  باإلضافة  المصاريف،  فى  وأسرهم  أنفسهم  ومساعدة  مصاريفهم 

يؤدى   لفترات طويلة مما  المنزل  والتنزه مع أصدقائه والبقاء خارج  بالخروج  للذكر  الذى يسمح 

تأج إلى  األسباب ذلك  إلى  باإلضافة  األستذكار،  وتأجيل  منه  المطلوبة  األكاديمية  المهام  ألداء  يله 

السابقة فقد يؤجل الطالب فى التخصص العلمى تأدية المهام األكاديمية المطلوبة منه لصعوبة مواد 
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من  الكثير  وتتطلب  ألجتيازها  الطلبة  من  كبيًرا  مجهودًا  تتطلب  والتى  عليه  المقررة  التخصص 

 تدريب والتمرين واألستذكار، وهو األمر غير الممتع والممل بالنسبة للطلبة الذكور.ال

 نتائج الفرض الرابع وتفسيرها

يوجد اسهام نسبى لليقظة العقلية والعبء المعرفى وبعض المتغيرات ينص الفرض الرابع على ما يلى:  

بالتسويف األكاديمى لدى الطالب المعلمين بجامعة الديمجرافية )النوع، والتخصص األكاديمى( فى التنبؤ 

 الفيوم.

لمعرفة أكثر   Stepwiseوللتحقق من صحة الفرض تم استخدام تحليل اًلنحدار المتعدد التدريجى بطريقة  

المتغيرات قدرة على التنبؤ بالتسويف األكاديمى لدى الطالب المعلمين بجامعة الفيوم، وقد أسفرت النتائج  

أربع وجود  )عن  وجدول  لالنحدار،  نماذج  التباين  29ة  تحليل  عن  ناتجة  نماذج  أربعة  دًللة  يوضح   )

للمتغيرات الداخلة فى معادلة انحدار التسويف األكاديمى، من خالل أبعاد اليقظة العقلية والعبء المعرفى  

 والنوع والتخصص كمتغيرات منبئة والتسويف األكاديمى كمتغير متنبأ به لدى عينة البحث.

( نتائج تحليل التباين لنموذج االنحدار لدراسة تنبؤ اليقظة العقلية والعبء المعرفى  29ول )جد

 ( 213وبعض المتغيرات الديمجرافية )النوع، والتخصص( بالتسويف األكاديمى )ن=  

مجموع  مصدر التباين  النموذج

 المربعات

متوسط 

 المربعات

 الداللة قيمة ف  درجات الحرية 

 0.001 8.085 1 538.15 538.15 االنحدار النوع

 211 66.55 14043.7 البواقى 

 212  14581.8 الكلى 

الكلى لليقظة 

 العقلية 

 0.001 7.884 2 509.23 1018.4 االنحدار

 210 64.58 13563.3 البواقى  

 212  14581.8 الكلى 

العبء 

المعرفى  

األساسى 

 والدخيل 

 0.001 7.026 3 445.27 1335.8 االنحدار 

 209 63.37 13246.0 البواقى 

 212  14581.8 الكلى 

 0.001 7.262 4 446.71 1786.8 االنحدار  التخصص 

 208 61.51 12759.0 البواقى 

 212  14581.8 الكلى 

والعبء المعرفى ( دًللة قيمة ف فى كل من النوع والمجموع الكلى لليقظة العقلية  29يتضح من جدول )

( دًللة  مستوى  عند  والتخصص  المعرفى  العبء  أبعاد  كأحد  والدخيل  يمكن  0.001األساسى  أنه  أى   ،)

التنبؤ بالتسويف األكاديمى من خالل النوع واليقظة العقلية والعبء المعرفى األساسى والدخيل كأحد أبعاد 

 العبء المعرفى والتخصص.
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( نتائج تحليل االنحدار المتعدد لدراسة تنبؤ اليقظة العقلية والعبء المعرفى وبعض  30جدول )

المتغيرات الديمجرافية )النوع، والتخصص( كمتغيرات منبئة بالتسويف األكاديمى كمتغير محك متنبأ  

 ( 213به)ن=  

المتغيرات  

 المنبئة 

معامل  

اًلرتباط  

المتعدد 

R 

معامل  

التحديد 

𝑅2 

معامل  

التحديد 

المعدل 

𝑅2 

التغير  

فى قيمة 

 "ف"

دًللة  

 النموذج

معامل  

اًلنحدار 

الجزئى 

B 

 قيمة 

Beta 

قيمة 

 "ت"

قيمة  الدًللة 

 الثابت 

نسبة 

 المساهمة

 % 3 46.33 0.005 2.843 0.192 3.452 0.005 8.085 0.032 0.037 0.192 النوع

 النوع

المجموع الكلى 

 لليقظة العقلية 

0.264 0.070 0.061 7.437 0.007 4.348 

-

0.205 

0.242 

-

0.188 

3.506 

-

2.727 

0.001 

0.007 

56.33 6 % 

 النوع

المجموع الكلى 

 لليقظة العقلية 

العبء المعرفى 

األساسى 

 والدخيل 

 

0.303 

 

 

0.092 

 

0.079 

 

5.007 

 

 

0.026 

4.159 

-

0.202 

0.358 

0.231 

-

0.186 

0.148 

3.378 

-

2.713 

2.239 

0.001 

0.007 

0.02 

 

52.80 

 

7 % 

 النوع

المجموع الكلى 

 لليقظة العقلية 

العبء المعرفى 

األساسى 

 والدخيل 

 التخصص 

 

0.350 

 

0.123 

 

0.106 

 

7.332 

 

0.007 

3.723 

-

0.222 

0.523 

3.636 

0.207 

-

0.204 

0.216 

0.191 

3.042 

-

3.015 

3.096 

2.708 

0.003 

0.003 

0.002 

0.007 

 

58.00 

 

10 % 

 ( أن 30يتضح من جدول )     

المعدل   .1 التحديد  معامل  الكلى    0.106قيمة  والمجموع  النوع  من  كل  أن  إلى  القيمة  هذه  وتشير 

والتخصص   المعرفى  العبء  أبعاد  كأحد  والدخيل  األساسى  المعرفى  والعبء  العقلية  لليقظة 

 األكاديمى. من التباين فى التسويف  %10يفسرون معًا  

 قيمة "ت" لكل المتغيرات المنبئة دالة إحصائيًا.  .2

 ( يمكن صياغة معادلة التنبؤ بالتسويف األكاديمى. 30ومن خالل جدول ) 

)المجموع الكلى لليقظة العقلية( +   0.222 -)النوع( 3.04+   58التسويف األكاديمى = 

 )التخصص(. 0.191)العبء المعرفى األساسى والدخيل( +  0.523

إلى      التى تشير  النتيجة  تفسير هذه  الفرض بشكل جزئى، ويمكن  إلى قبول  النتيجة  وتشير هذه 

التنبؤ   فى  والتخصص  والنوع  والدخيل  األساسى  المعرفى  والعبء  العقلية  اليقظة  من  كل  إسهام  دًللة 

كاديمى، حيث تشير اليقظة هنا  بالتسويف األكاديمى، فتسهم اليقظة العقلية هنا بالتنبؤ السالب بالتسويف األ

فى  تسهم  التى  العقلية  العمليات  إلى  بمهارة  واإلستجابة  الذاتى  اإلستبصار  على  والقدرة  الوعى  بكفاءة 

بتركيز  ووعيه  ومالحظته  الطالب  انتباه  مدى  إلى  فتشير  األكاديمى،  واألداء  والوعى  واًلنتباه  التركيز 

اًلنتباهية لديه، وإعادة تجميع الخبرات بمرونة وكفاءة وقدرته  للخبرات الداخلية والخارجية وزيادة السعه  

على اًلنتباه لما يدور حوله دون أصدار أحكام تقييمية سواء كانت إيجابية أو سلبية واًلنفتاح على كل ما  

جديد   المألوفهو  فى  والجديد  الجديد  فى  المألوف  جديدة  و  ورؤوية  لحلول  والتجريب  األكتشاف  حب 
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تطوير أفكار جديدة ومبدعة وقدرته على  المألوفة مع تفضيل األعمال التى تمثل تحدياً له،  للمثيرات غير  

النظر للموقف برؤى مختلفة دون التوقف  والتميز اليقظ  لها، باإلضافة إلى    وطريقته فى النظر إلى األشياء

اض الموقف بطريقة  عند رأى معين مما يمكنه من الوعى التام للموقف مع أتخاذ الرأى المناسب، واستعر

أكثر موضوعية ومرونة فيساعد ذلك على وضع بدائل لحل مشكالته بطريقة أسهل. ويتفق هذا مع ما أشار  

بالواقع      langr& Moldoveanu (2000, 222) إليه   متمسكين  بكونهم  يتسمون  اليقظون  األفراد  أن 

اليقظة العقلية الطالب  تساعد  لذلك .  وحساسين لكل ما فى البيئة ويتواصلون بنشاط مع التطورات الجديدة

 على التكيف بشكل أفضل فى الحياة الجامعية مما يقلل من تسويفهم األكاديمى. 

من   كل  إليه  أشار  ما  مع  هذا  يتفق  التسويف  بأن    Lenggono& Tentama (2020, 454)كما 

يكمن وراءه مكونات سلوكية ومعرفية وانفعالية حيث يرجع   إلى  األكاديمى  السلوكية  الناحية  التسويف من 

ضعف مهارات إدارة الوقت وأسلوب التدريس المصغر وضغط األقران، ومن الناحية المعرفية فقد يرجع  

القدرة على   وعدم  المهمة  إكمال  القدرة على  بعدم  كاإلعتقاد  والخاطئة  المنطقية  غير  األفكار  إلى  التسويف 

اليقظة   من  المنخفضة  والمستويات  التسويف  التركيز  يرتبط  اًلنفعالية  الناحية  ومن  المهمات،  أداء  عند 

 بالخوف الالعقالنى من النجاح أو الفشل، فالطلبة المسوفون ًل يحبون التعقيد المعرفى فى المهمات.

وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما أشارت إليه نظرية اليقظة العقلية، بأن من لديهم يقظة عقلية مرتفعة  

ألفكار السلبية التى قد تعيق مسار حياتهم العملية واألكاديمية، ويركزون انتباههم لألفكار يتعلمون استبعاد ا

وتعديل  الحياة  جودة  وتحسين  النفسية  الضغوط  أعراض  خفض  على  العقلية  اليقظة  تساعد  حيث  اآلنية، 

الم الفوائد  من  العديد  تحقيق  إلى  تؤدى  كما  بأفكاره  الفرد  عالقة  وتغير  المزاجية  خفض الحالة  فى  تمثلة 

، كما  (Davis& Hayes, 2011, 199)أعراض اإلكتئاب والقلق وتحسين الذاكرة العاملة وعملية اًلنتباه

تساعد الطالب على التعامل بحساسية أكثر مع البيئة، واًلنفتاح على المعلومات الجديدة، واستحداث فئات  

 . (Spencer, 2013, 3)حل المشكالت  جديدة، وزيادة الوعى بوجهات النظر المتعددة ثم المساهمة فى

دراسة   نتائج  مع  النتيجة  هذه  تتفق   Jobaneh, Mousavi, Zanipoor& Seddighكما 

التى توصلت أن اليقظة العقلية منبئ قوى بالتسويف األكاديمى، فاليقظة العقلية تتنبأ بشكل سلبى    (2016)

دراسة   نتائج  األكاديمى. وكذلك  التى أظهرت   Jayaraja , Aun & Ramasamy (2017)بالتسويف 

على   مرتفعة  درجات  سجلوا  الذين  فالطالب  والتسويف،  العقلية  اليقظة  بين  سالب  ارتباط  مقياس وجود 

دراسة   وكذلك  التسويف.  مقياس  على  منخفضة  درجات  سجلوا  العقلية   &Gautam, Polizziاليقظة 

Mattson (2019)   التى أظهرت وجود تأثيرات مباشرة لبعدى الوعى والمالحظة فى التسويف األكاديمى

 والقلق. المنخفض، باإلضافة إلى إمكانية التنبؤ بالتسويف األكاديمى من خالل اليقظة العقلية 

جودة  من  وتزيد  المعرفى  النمو  تعزز  العقلية  اليقظة  أن  السابقة  الدراسات  بعض  نتائج  وأكدت 

المعرفي  األداء في سيما الحياة جوانب  كل في سلبًا يؤثر العقلية اليقظة األداء األكاديمى، كما أن ضعف

واإلنجاز   العقلية  اليقظة  بين  احصائيًا  ودالة  موجبة  ارتباطية  عالقة  وجود  إلى  أشارت  كما  للطالب، 

دراسة   مثل   & Rosenstreich )ودراسة    (Shapiro, Brown, & Astin, 2011) األكاديمى 

Margalit, 2015 ). 

اليقظة   على  المتعلمين  تدريب  أهمية  على  الباحثين  من  كثير  أكد  إثرائية  وقد  بطرق  العقلية 

دراسة   فى  كما  واألكاديمية  الشخصية  المهام  إنجاز  على  ودراسة   Dionne et al (2016)لمساعدتهم 

Karbalaeipoor (2018)    ودراسةMotie et al (2019)    ودراسةet al (2020)   Saadipour   

 تقليل التسويف األكاديمى للطالب.التدريب على اليقظة العقلية فى حيث أشاروا إلى ضرورة اًلهتمام ب
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فالمتعلم اليقظ عقليًاً يتمكن من تمييز المعلومات منذ بدء عرضها ثم يعالجها من خالل التفسير الواعى لها،  

السياق   ضمن  عليها  السيطرة  من  يتمكن  حتى  يعالجها  ثم  المعرفية  المدخالت  يصنف  عقليًا  اليقظ  ألن 

األمكاني  يستغل  أنه  كما  لها،  اًلستيعاب المخصص  على  قدراته  تحسين  من  يتمكن  حتى  له  المتاحة  ات 

والتحليل والتطبيق والتركيب والتقويم واإلبداع، وبالتالى فهو ًل يحصر ذاته فى زاوية واحدة عند رؤيته  

وتفسيره لألمور، فالطالب اليقظ يالحظ أوجه الترابط بين المواد الدراسية فهو يستعين بمادة دراسية لفهم  

فاليقظة العقلية تعد (.  34،  2015اسية أخرى من خالل إدراكه أوجه التشابه واإلختالف )يونس،  مادة در

المتطلبات   من  تعد  والتى  والتفكير(  واإلدراك  )كالتذكر  العقلية  العمليات  فى  األساسية  المتطلبات  أحد 

فاع مستوى التوتر لدى األساسية للنجاح األكاديمى، لذلك فإن انخفاض مستوى اليقظة العقلية يؤدى إلى ارت

الفرد ويجعله يواجه صعوبة فى عملية التذكر واإلدراك والتفكير اإليجابى مما ينتج عنه وقوعه فى الكثير  

من األخطاء سواء فى عملية التفكير أو فى السلوك وتنفيذه ويتدنى مستوى أداء الطالب وينخفض تحصيله  

أنها تعمل على زيادة اإلدراك وذ  لك من خالل تعزيز الوعى بمالحظة الذات الذى يعزز األكاديمى، كما 

 (. 526، 2016التفكير والمراجعة لكثير من ردود األفعال التلقائية )محسن، 

( بأن الطالب اليقظين عقليًا يتمكنون من السيطرة بشكل أفضل على  228،  2018كما أوضح عمر )      

دة وعلى ابتكار فئات جديدة ولديهم وعى بوجهات  البيئة وهم قادرون على اًلنفتاح على المعلومات الجدي

نظر متعددة فى حل المشكالت التى تواجههم كما أن توظيف اليقظة العقلية فى التربية فى مراحل التعليم  

المختلفة يسهم فى تعزيز األداء المعرفى واألداء األكاديمى للطالب ويمكنهم من إدارة الضغوط األكاديمية  

مل للطالب من جميع جوانبه كما أنه يزيد من قدرتهم على تركيز اًلنتباه حتى عندما  ويؤثر فى النمو الشا

كما  ما حولهم  وتجاهل  أنفسهم  التركيز على  للطالب  تتيح  العقلية  فاليقظة  له.  مثيرات مشتتة  هناك  تكون 

امهم األكاديمية  تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المختلفة فى البيئة األكاديمية وعلى األستمرار فى إكمال مه

 ,Van Dam)والتغلب على التسويف والتعامل مع العادات السلبية وغير الصحيحة التى أعتادوا عليها  

Shepard, Forsyth, 2011, 125) . 

للطالب   األكاديمى  بالتسويف  يتنبأ  والدخيل  األساسى  المعرفى  العبء  فإن  أخرى  ناحية  ومن 

حيث تعتمد نظرية العبء المعرفى على كيف يعالج عقل األنسان المعلومات وكيفية تخزينها فى  المعلمين،  

لعقل يمكن  التى  الجديدة  المعلومات  لمقدار  حد  وجود  وهما  فكرتين  على  تعتمد  كما  األنسان    ذاكرته، 

يمكن  التى  المختزنة  المعلومات  لمقدار  توجد حدود معروفة  أنه ًل  والثانى هو  واحد،  معالجتها فى وقت 

معالجتها فى وقت واحد، كما تقل كفاءة أداء المتعلم مع زيادة العبء المعرفى بالتدريج حتى يفوق العبء 

يتراجع األداء التحمل ومنه  العاملة على  الذاكرة  تزيد األخطاء    المعرفى قدرة  القلق واًلحباط  ومع زيادة 

األكاديمى   تسويفه  ويزيد  بها  المكلف  األكاديمية  المهام  لتأجيل  الطالب  يميل  ثم   ,Artino, 2008)ومن 

26)  . 

إليه أشار  ما  مع  الحالية  البحث  نتيجة  المعرفى    Ferrari (2001, 393)  وتتفق  العبء  أن  فى 

يمى للطالب كما أن التدريب القائم على خفض العبء المعرفى قد  المرتفع يؤثر فى زيادة التسويف األكاد 

من   كل  ذلك  وأكد  التسويف.  لخفض  فعاًًل  تدخاًل  وخليفة    Abbasi& Alghamdi (2015, 61)يكون 

( أن التدريب القائم على خفض العبء المعرفى األساسى والدخيل يخفض من التسويف األكاديمى  2016)

أن التسويف    Crowder (2008, 17)رتهم فى حل المشكالت،  كما أشار  لدى طالب الجامعة وتحسين قد 

 األكاديمى لدى طالب الجامعة يتأثر بالعديد من العوامل المعرفية ومنها العبء المعرفى.



 2021 السادسالعدد                           22 مجلدال                       مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   -  358  - 
 

أن التسويف األكاديمى يرجع فى بعض األحيان إلى التصميم    Ziwei Xu (2016, 3)كما يشير  

غير الفعال فى المنهج، وبالتالى يجب على المحاضر أن يتخذ دوًرا فعاًًل فى تنظيم محتوى المقرر والمهام 

المرتبطة به بالطريقة التى تحفز المتعلمين لبدء واستكمال المهام المطلوبة منهم، ولزيادة دافعية المتعلمين  

مهمة  أل تكون  أن  من  بدًًل  منهم  يطلبها  التى  المهام  بتقسيم  المحاضر  يقوم  أن  يجب  األكاديمية  المهام  داء 

للمتعلمين   الفرصة  يعطى  أن  له  يمكن  كما  أدائها،  عليهم  يسهل  بسيطة  مهام  تكون  حتى  كبيرة،  واحدة 

عروض بصرية لتسهيل المهام  لالختيار ما بين مهام متعددة، أو اختيار موعد التسليم، باإلضافة إلى تقديم  

أى  المهمة،  لطبيعة  فهمهم  من  والتأكد  منها  والهدف  المهمة  توضيح طبيعة  مع  عليهم  الصعبة  األكاديمية 

تقسيم المهمة األساسية إلى مجموعة مهام فرعية وتقييم كل منها مع مقارنة ما تم التوصل إليه من الهدف 

 عرفى.األساسى، وهذا ما تؤكد علية نظرية العبء الم

)  وقد أوضح التعليمى  497،  2016حسن  النظام  تهدد  التى  المشكالت  المعرفى من  العبء  أن   )

بضخ   تقوم  التى  التقليدية  التعليمية  الوسائل  استخدام  بسبب  يحدث  حيث  والجامعات  المدراس  فى  السائد 

دمت له بصورة المعلومات للطالب بصورة مستمرة ويكون دوره دور المتلقى والمستمع للمعلومات التى ق

بترميزها   ويقوم  إليها  انتباهه  يوجه  لكى  زمنية  فرصة  إعطائه  وعدم  الواحدة،  المحاضرة  خالل  مسمرة 

ومعالجتها وتخزينها فى الذاكرة العاملة ثم الذاكرة طويلة المدى مما يؤدى إلى التسويف األكاديمى والنفور  

 من التعلم.  

 ( بدوى  تؤكد  يع2،  2014كما  الذى  الطالب  أن  أعراض (  لديه  تظهر  المعرفى  العبء  من  انى 

اإلجهاد واإلغالق العقلى وتدنى مستوى الكفاءة والدافعية فى أداء المهام والصعوبة فى تجميع المعلومات 

المطلوبة باإلضافة إلى عدم القدرة على فهمها ومن ثم التسويف فى   وعدم القدرة على األحتفاظ بالمعلومات 

 لمتعلقة بها. إنجاز المهام األكاديمية ا

وقد أكد العديد من الباحثين بضرورة اًلهتمام باستخدام مبادئ نظرية العبء المعرفى حتى يتم خفض       

دراسة   أكدت  فقد  الطالب،  لدى  األكاديمى  المعلمين    Ziwei Xu (2016)التسويف  دور  أهمية  على 

الت حدة  من  التخفيف  فى  الفصل  داخل  منهما  كل  يستخدمها  التى  واًلستراتيجيات  سويف  والمتعلمين 

المهمة   بطبيعة  تتعلق  المعلم  يستخدمها  التى  اًلستراتيجيات  أن  على  وتؤكد  المتعلمين،  لدى  األكاديمى 

وتصميم المقرر، أما اًلستراتيجيات التى يستخدمها المتعلم تتعلق بإرادته الذاتية للمقرر. وقد أكدت دراسة  

عرفى فى خفض التسويف األكاديمى فى  ( إلى فاعلية التدريب القائم على مبادئ العبء الم2016خليفة ) 

 المقررات التربوية لطالب الشعب العلمية بكلية التربية وتحسين قدرتهم على حل المشكالت.

 التوصيات

فى        التى أسهمت  المعرفى  والعبء  العقلية  اليقظة  فى  المتمثلة  متغيراتها  أن  الدراسة  نتائج  يتضح من 

 التنبؤ بالتسويف األكاديمى لدى الطالب المعلمين بكلية التربية، لذا فإن الدراسة توصى باآلتى: 

 المراحل المختلفة. إعداد الباحثين برامج تدريبية لتحسين مستوى اليقظة العقلية عند الطالب فى -1

العبء  -2 وتخفيف  العقلية  اليقظة  أهمية  على  عملهم  أثناء  والمعلمين  التدريس  هيئة  أعضاء  تأكيد 

 المعرفى فى عملية التعلم ألنها تزيد من ثقة المتعلم بنفسه وتحسن من األداء األكاديمى للطالب.
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لدى   -3 المعرفى   والعبء  األكاديمى  التسويف  من  بالحد  اًلهتمام  خالل  ضرورة  من  المتعلمين 

الطلبة   انتباه  لجذب  تعليمية  استراتيجيات  تتالءم معهم ووضع  التى  الدراسية  والمقررات  المناهج 

 وتشجعيهم على المشاركة واإلندماج فى األنشطة األكاديمية وتقديم كافة أنواع الدعم والتحفيز لهم. 

بدور -4 والقيام  التدريس  أساليب  بتنويع  الجامعى  األستاذ  طلبته، اهتمام  لدى  للدافعية  كمحفز  ه 

والتعامل معهم بعدالة واًلنتباه إلى أهمية العالقة التربوية معهم وجعل المادة الدراسية على درجة 

 عالية من الجاذبية. 

الدراسة  -5 نحو  إيجابية  اتجاهات  تكوين  على  الطلبة  تساعد  جيدة  تعليمية  بيئة  توفير  على  العمل 

 هم وبين زمالئهم وأساتذتهم.وتعمل على تكوين عالقات طيبة بين

 بحوث مقترحة: 

 برنامج تدريبى لتحسين مستوى اليقظة العقلية لدى طالب الجامعة منخفضى التحصيل الدراسى. -1

طالب   -2 لدى  األكاديمى  والتسويف  المعرفى  والعبء  العقلية  اليقظة  بين  السببية  العالقات  نمذجة 

 الجامعة.

المع -3 العبء  نظرية  قائم على  تدريبى  لدى طالب برنامج  األكاديمى  التسويف  درجة  لخفض  رفى 

 الجامعة منخفضى التحصيل. 

 برنامج تدريبى لتنمية مستوى اليقظة العقلية لدى طالب الدراسات العليا.  -4

 دراسة العبء المعرفى وعالقته  بمهارات التفكير لدى الفئات الخاصة.  -5

 باللغة العربية  المراجع

 ( معاوية.  غزال،  األ2012أبو  التسويف  الجامعيين.  (.  الطلبة  نظر  وجهة  من  وأسبابه  انتشاره  كاديمى: 

 . 27 -15(، 1)  9، المجلة األردنية فى العلوم التربوية

( بين اإلحتراق األكاديمى والتسويف األكاديمى  2019أبو قورة، كوثر قطب.  السببية  العالقات  (. نمذجة 

التربية المعرفية كمتغير وسيط لطلبة كلية  التربيةوالمعتقدات ماوراء  جامعة كفر   -. مجلة كلية 

 .788  -721(، 1) 19، الشيخ

(. توظيف نموذج التعلم المعكوس فى تدريس األقتصاد المنزلى  2015أبو العال، هالة سعيد عبد العاطى )

  -مجلة كلية التربية وتأثيره فى أبعاد العبء المعرفىلدى طالبات المرحلة اإلعدادية واتجاهاتهن.  

 . 518 -459(، 6) 25 ،جامعة األسكندرية

مجلة (. الذكاء الثالثى األبعاد وعالقته باليقظة العقلية لدى طلبة األعدادية.  2016أحمد، نهلة نجم الدين. )

 . 137  -111، ملحق العدد الخاص بالمؤتمر العلمى الرابع، األستاذ 

(. أثر برناج اليقظة الذهنية فى خفض أعراض الوهن النفسى لدى عينة من  2015أخرس، نائل محمد. )

 طالب جامعة الجوف. 
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International Journal of Research in Education and Psychology, 4(2), 383- 416 . 

(. التسويف األكاديمى وعالقته بالثقة بالنفس لدى عينة من طلبة قسم  2018األحمد، أمل، وياسين، فداء. )

دمشق.   التربية بجامعة  كلية  النفس فى  النفس علم  للتربية وعلم  العربية  الجامعات  أتحاد  ،  مجلة 

16  (1 ،)13-  56 . 

 ( العليم.  عبد  زينب  "كراسة(.  2014بدوى،  المعرفى  العبء  األسئلة   مقياس  وكراسة  دار "التعليمات   .

 الكتاب الحديث، القاهرة.

(. اليقظة العقلية وعالقتها بالصمود األكاديمى وضغوط الحياة المدركة 2019بلبل، يسرا شعبان إبراهيم. )

 . 2520 -2464، 68، جامعة سوهاج -المجلة التربوية لدى طلبة كلية التربية جامعة الزقازيق. 

أ(. اليقظة العقلية وعالقتها بالنهوض األكاديمى لدى طالب الجامعة فى  2020. )  بهنساوى، أحمد فكرى

 .73  -11، 78، جامعة سوهاج -المجلة التربوية ضوء بعض المتغيرات الديموجرافية. 

ب(. برنامج تدريبى قائم على اليقظة العقلية لتنمية الضبط الذاتى وأثره   2020بهنساوى، أحمد فكرى. )  

التجو خفض  الجامعة.   فى  لدى طالب  العقلى  التربيةل  فى  العلمى  البحث  عين    -مجلة  جامعة 

 .267 -227(، 5)  21، شمس

(. العبء المعرفى المصاحب ألسلوب حل المشكلة فى ضوء مستويات صعوبة  2008البنا، عادل سعيد. )

 . 172 -101، 1، جامعة األسكندرية -مجلة كلية التربيةالمهمة وخبرة المتعلم. 

)البهاص  سيد.  لدى 2011،  الالعقالنية  واألفكار  الذاتية  الكفاءة  من  بكل  وعالقته  األكاديمى  التسويف   .)

الديموغرافية.   المتغيرات  بعض  ضوء  على  الجامعة  التربيةطالب  كلية  طنطا   -مجلة  ،  جامعة 

42  ،113- 153 . 

( أحمد.  القادر  عبد  جنار  والجبارى،  موسى،  عمر  واثق  ال2013التكريتى،  العبء  طلبة  (.  لدى  معرفى 

،  مجلة جامعة كركوك للدراسات اإلنسانية المعهد التقنى فى كركوك وعالقته ببعض المتغيرات.  

8 (2  ،)382-  416 . 

شبكة  (. اليقظة العقلية وعالقتها بأساليب التعلم لدى طالبات كلية التربية بنات.  2018جبر، أمل مهدى. )

 يوليو، اسطنبول، تركيا.  18 -17الدولى التاسع،  ، المؤتمر العلمى األكاديمىالمؤتمرات العربية

 . دار الفاروق لالستثمارات الثقافية. SPSSالتحليل اإلحصائى باستخدام برنامج (. 2006جولى باًلنت )

(. التوجه نحو الحياة وعالقته بمرونة األنا واليقظة العقلية لدى طلبة 2020الجبيلة، الجوهرة بنت فهد. )

 . 1381  -1345، 78، جامعة سوهاج -المجلة التربويةالجامعة. 

 ( عمر.  وشواشرة،  فيصل،  والربيع،  تغريد،  بأساليب  2013حجازى،  وعالقته  األكاديمى  التسويف   .)

 (.1)  20، مجلة المنارة للبحوث والدراسات ة الجامعيين فى األردن. التفكير لدى الطلب

( على.  رمضان  الجامعة.  2016حسن،  طالب  لدى  الناقد  بالتفكير  وعالقته  المعرفى  العبء  مجلة  (. 

 .534 -493(، 1)  22،  الدراسات التربوية واًلجتماعية
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اسى كمحددات للعبء المعرفى لدى (. الدافعية لإلنجاز والتحصيل الدر2018حسن، أحمد حسنين أحمد. )

 .39:  1(، 10) 19، مجلة البحث العلمة فى األداب المراهقين من طالب الجامعة. 

(. التنبؤ بمستوى اليقظة العقلية من خالل بعض المتغيرات النفسية لدى 2018خشبة، فاطمة السيد حسن. ) 

 . 598 -495(، 179)  37، جامعة األزهر -مجلة كلية التربيةطالبات الجامعة. 

(. فاعلية برنامج قائم على نظرية العبء المعرفى فى خفض التلكؤ األكاديمى  2016خليفة، مى السيد. )

حل  على  قدرتهم  وتحسين  التربية  بكلية  العلمية  الشعب  طالب  لدى  التربوية  المقررات  فى 

 .399 -349(، 26)  93، المجلة المصرية للدراسات النفسيةالمشكالت. 

)خليل، خليل خلي أحمد.  التربية جامعة مصراتة.  2020ل  كلية  لدى طلبة  األكاديمى  التسويف  (. مستوى 

 . 263  -242(،  15) 5،  جامعة مصراتة  -المجلة العلمية لكلية التربية

، . رسالة ماجستيراليقظة العقلية وعالقتها بجودة الحياة لدى طلبة جامعة مؤتة(.  2018الخمايسة، معاذ. )

 جامعة مؤتة، األردن. 

)ا محمد.  هشام  المكونات  2019لخولى،  بعض  ضوء  فى  المشكالت  حل  على  للقدرة  بنائى  نموذج   .)

 . 453 -402، 59، جامعة سوهاج -المجلة التربويةالمعرفية والدافعية لدى طالبات الجامعة. 

( بيداء رحيم عودة.  والكبيسى،  أحمد،  لدى 2014الدليمى، طارق عبد  الوقت  وتنظيم  المعرفى  العبء   .)

 . 610  -587،  2، مجلة جامعة اًلنبار للعلوم اإلنسانيةبة الدراسات العليا فى جامعة األنبار. طل

( فيصل.  اليرموك.  2019الربيع،  جامعة  طلبة  لدى  الذهنية  باليقظة  وعالقته  اًلنفعالى  الذكاء  المجلة  (. 

 . 97 -79(، 1)  15، األردنية فى العلوم التربوية

 ( أحمد.  محمد  التس2020زغيبى،  ببعض (.  وعالقته  بحقل  الجامعية  الكلية  طلبة  لدى  األكاديمى  ويف 

 . 103  -88(، 1)  9، المجلة الدولية التربوية المتخصصةالمتغيرات. 

 . دار البازورى، عمان. العبء المعرفى بين النظرية والتطبيق(. 2012الزغبى، محمد يوسف. )

( يوسف.  محمد  للمادة 2017الزغبى،  التقديم  وزمن  والتنظيم  العرض  وطريقة  المعرفى  العبء  أثر   .)

التذكر.   على  الوسائط  متعددة  البيئات  فى  والنفسيةالتعليمية  التربوية  للعلوم  الدولية  ،  5،  المجلة 

189-  218 . 

 ( حسين.  عاشور  رمضان  كمنبئ2020سالم،  بالذات  والشفقة  العقلية  اليقظة  لدى  (.  النفسية  بالمرونة  ات 

الخاصة.   اإلحتياجات  ذوى  األطفال  النفسيةامهات  العلوم  فى  التربية  كلية  عين    -مجلة  جامعة 

 .146 -55(، 2)  44، شمس

( السالم.  عبد  الدايم  عبد  السيد  ونسبة  2010سكران،  األكاديمية  للمهام  اإلرجاء  لسلوك  العاملى  البناء   .)

وى التحصيل لدى تالميذ المرحلتين الثانوية والمتوسطة بمنطقة انتشاره ومبرراته وعالقته بمست

 .70  -1، 16، اإلسماعيلية -مجلة كلية التربية عسير المملكة العربية السعودية. 
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(. فعالية بعض اًلستراتيجيات القائمة على نظرية العبء المعرفى فى تنمية  2021سليمان، تهانى محمد. )

اإلعدادية.   بالمرحلة  العلوم  فى  الذاتى  والتنظيم  المنتج  التفكير  التربويةمهارات  جامعة    -المجلة 

 . 333  -277، 81، سوهاج

قته بالسعة العقلية وفقًا لمستوياتها لدى طلبة  (. العبء المعرفى وعال2016السباب، أزهار محمد مجيد. )

 . 184  -139،  6، الجامعة المستنصرية  -مجلة كلية التربيةالجامعة. 

( مرجى.  دياب  محمد  كمنبئات (.  2016السرحا،  ذاتيًا  المنظم  والتعلم  اإلنجاز  ودافعية  الذاتية  الكفاءة 

 اه، جامعة اليرموك، كلية التربية. . رسالة دكتوربالتسويف األكاديمى لدى طلبة جامعة آل البيت 

الذهنية وكالً من الغضب وإدارته.  2016السقا، وردة عثمان عرفة. ) اليقظة  بين  مجلة البحث (. العالقة 

 . 649  -625(،  4) 17، العلمى فى التربية

( العالى.  لد 2015السلمى، طارق عبد  بينهما  والعالقة  الذاتية  والدافعية  األكاديمى  التسويف  ى  (. مستوى 

،  مجلة العلوم التربوية والنفسية طالب كليات مكة المكرمة والليث فى المملكة العربية السعودية.  

16 (2 ،)639- 664 . 

(. بعض المتغيرات النفسية المسهمة فى اليقظة العقلية لدى طالب 2018السيد، نبيل عبد الهادى أحمد. )

 .  85  -1(،  3)  71، جامعة طنطا  -مجلة كلية التربيةكلية التربية جامعة األزهر بالقاهرة. 

( صالح.  هناء  )دراسة  (.  2015شبيب،  وأسبابه  األكاديمى  التسويف  لمقياس  السيكومترية  الخصائص 

 . رسالة ماجستير، جامعة تشرين. ميدانية على عينة من طلبة جامعة تشرين(

ديمى لدى طالب كلية (. اليقظة العقلية وعالقتها بالتسويف األكا2021عبد الحميد، ميرفت حسن فتحى. )

، دراسات عربية  مجلة رابطة التربويين العرب التربية فى ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية.  

 . 174  -129، 130فى  التربية وعلم النفس،  

 ( هبة.  الحميد،  الجامعة. 2018عبد  طالب  لدى  األكاديمى  اًلنفعالى  بالتنظيم  وعالقتها  العقلية  اليقظة   .)

 . 396 -325، 56، جامعة عين شمس -ىمجلة اإلرشاد النفس

 ( األمير عبود.  الجامعة.  2013عبد هللا، أحالم مهدى، والشمسى، عبد  لدى طلبة  الذهنية  اليقظة  مجلة  (. 

 . 366  -343(، 2)  205، األستاذ 

( محمد صفوت.  إيناس  وخريبة،  الفضالى،  السيد  المطلب،  نظرية  2020عبد  فى ضوء  العقلية  (.اليقظة 

اًلختبار    ”Langer“ ًلنجر ونوع  التعلم  وأسلوب  التخصص  نحو  اًلتجاه  من  بكل  وعالقتها 

الزقازيق جامعة  طلبة  لدى  المفضل  التربويةالتحريرى  المجلة    -147،  69،  جامعة سوهاج  -. 

189 . 

( محمد.  عجلون  2016عبود،  الجامعة  طلبة  لدى  األكاديمى  والتسويف  الحياة  ضغوط  بين  العالقة   .)

 . 662 -641(، 3)  30  ة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية(،مجلالوطنية فى األردن. 
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إبراهيم. ) للشخصية اإلنيجرام  2018عطية، رانيا محمد على، وبلبل، يسرا شعبان  التساعى  المخطط   .)

جامعة   -مجلة كلية التربيةوعالقته بالتسويف األكاديمى لدى طلبة كلية التربية جامعة الزقازيق.  

 . 86  -42، 23، بور سعيد 

(. اإلسهام النسبى لليقظة العقلية واستراتيجيات مواجهة الضغوط فى  2019عطية، عائشة على راف هللا. )

الفيوم.   جامعة  التربية  بكلية  دراسيًا  المتفوقين  الطالب  لدى  األكاديمى  بالصمود  المجلة التنبؤ 

 .418 -347(، 100)  28، المصرية للدراسات النفسية

(. فاعلية تدريس مقرر األحياء باستخدام استراتيجية محطات التعلم  2018عمر، عاصم محمد إبراهيم. )

الثانوى.   األول  الصف  طالب  لدى  المفاهيمى  واإلستيعاب  الذهنية  اليقظة  تنمية  مجلة فى 

 . 245  -226(،  2) 12، جامعة السلطان قابوس -الدراسات التربوية والنفسية

(. اليقظة العقلية وعالقتها بالتفكير ما وراء المعرفى والحاجة إلى المعرفة لدى  2018عيسى، هبة مجيد. )

وتطبيق(.   )بناء  والصرف  اإلنسانية  للعلوم  التربية  كلية  للعلوم  طلبة  البصرة  أبحاث  مجلة 

 . 295  -268(، 2)  43،  اإلنسانية

( ثابت.  أحمد  الوقت 2014فضل،  إدارة  بمهارة  وعالقته  األكاديمى  التلكؤ  لدى   (.  الدراسة  عن  والرضا 

 . 330  -287، 51،  مجلة دراسات عربية فى التربية وعلم النفس عينة من طالب الجامعة.

( على.  وصالح،  سناء،  الطلبة  2016فيصل،  لدى  المدركة  الذاتية  بالكفاية  وعالقتها  التسويف  أنماط   .)

 . 174  -151(، 7)  22، مجلة أماراباكالفاشلين دراسيًا. 

مح حلمى  )الفيل،  المرونة  (.  2013مد.  نظرية  مبادئ  على  قائم  النفس  علم  فى  إلكترونى  مقرر  تصميم 

التربية   كلية  لدى طالب  المعرفى  العبء  المنظومى وخفض  الذكاء  تنمية  فى  وتأثيره  المعرفية 

 . رسالة دكتوراه، جامعة األسكندرية. النوعية

( محمد.  حلمى  العبأ(.    2015الفيل،  نظرية  فى  المنظومى  المعرفىالذكاء  المصرية، ئ  األنجلو  مكتبة   .

 القاهرة. 

 . مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة. مقياس العبء المعرفىب(.  2015الفيل، حلمى محمد. )

. القاهرة: مكتبة  متغيرات تربوية حديثة على البيئة العربية )تأصيل وتوين((.  2019الفيل، حلمى محمد. )

 األنجلو المصرية. 

محمود.   يوسف  المعرفية(.  2013)قطامى،  والتعليم  التعلم  والتوزيع،  استراتيجيات  للنشر  المسيرة  دار   .

 عمان، األردن. 

( الكريم.  عبد  العاطى  عبد  طلبة  2012محمد،  من  عينة  لدى  التعلم  بأسلوب  وعالقته  المعرفى  العبء   .)

 . 741 -694(،  3) 151، جامعة األزهر -مجلة كلية التربيةالجامعة )دراسة تنبؤية(. 

(. برنامج إثرائى مقترح فى ضوء الفلسفة الواقعية لتنمية اليقظة  2020مد، وًلء محمد صالح الدين. )مح

المجلة  العقلية والتفكير القائم على الحكمة لدى الطالب معلم الفلسفة بكلية التربية جامعة حلوان.  

 . 670  -625، 77، جامعة سوهاج -التربوية
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وقبائ أسماء،  وخويلد،  ميسون،  )ميسون،  رحيمة.  الجامعيين: 2018لى،  الطلبة  لدى  األكاديمى  التلكؤ   .)

ورقلة.   بجامعة  الطلبة  من  عينة  لدى  استكشافية  اإلنسانية  دراسة  العلوم  فى  الباحث  مجلة 

 .726 -713(، 3)  33،  واًلجتماعية

 ( صالح.  جوهرة  وم2020المرشود،  العقلية  باليقظة  التنبؤ  فى  الحكمة  ألبعاد  النسبى  اإلسهام  هارات  (. 

 . 45:  1(،  9)  28، مجلة جامعة الملك عبد العزيزفعالية الحياة لدى طالبات جامعة القصميم. 

( الجامعة.  2018المعمورى، على حسين، وهادى، سالم محمد.  العقلية لدى طلبة  اليقظة  العلوم (.  مجلة 

 . 247  -229(، 3)  25،  كلية التربية للعلوم اإلنسانية -اإلنسانية 

( كريم.  محمد  ونعمة،  حمزة،  ناجح  ذوى  2015المعمورى،  المتفوقين  للطلبة  النفسية  اإلضطرابات   .)

العراقية واألهلية.   العالى والواطئ واقرانهم اآلخرين فى الجامعات  المعرفى  مجلة كلية  العبء 

 .177 -151، 24، جامعة بابل -التربية األساسية للعلوم التربوية واألنسانية

حن )المالحة،  الفتاح.  عبد  فى  2020ان  ذاتيًا  المنظم  التعلم  استراتيجيات  بعض  على  التدريب  فعالية   .)

خفض العبء المعرفى بمستوياته وتحسين الدافعية الداخلية لدى عينة من ذوى اضطراب نقص 

 . 1438 -1377، 74 جامعة سوهاج، -المجلة التربوية اًلنتباه المصحوب بالنشاط الزائد. 

التنظيمى: دراسة ميدانية فى عدد من 2012، أسماء طه. )نورى الذهنية فى اإلبداع  اليقظة  أبعاد  أثر   .)

 . 236  -206(، 68)  18،  مجلة العلوم األقتصادية واإلداريةكليات جامعة بغداد. 

( سيف.  سالم  يوسف  وقلق 2019النادبى،  األكاديمى  التسويف  من  بكل  للتنبؤ  كمؤشر  بالذات  الشفقة   .)

قابوس.  اًلخت  السطان  جامعة  طلبة  لدى  للدراسات  بار  المحكمة  أوروبا  شمال  أكاديمية  مجلة 

 .93  -69(،  3) 1، والبحوث 

(. أثر تنمية اًلستغراق على ثبات وصدق اختبار تحصيلی فی الرياضيات  2016النرش، هشام إبراهيم. ) 

الثانوية.   المرحلة  والنفسيةلدى طالب  التربوية  للعلوم  الدولية  للبحث   ،المجلة  العربية  المؤسسة 

 .156 –  87(، 2)1 ، القاهرة ،العلمی والتنمية البشرية

( الحميد، وبركة، رمضان عزازى.  الوجودى والتسويف األكاديمى  2018النواجحة، زهير عبد  القلق   .)

بغزة.   األزهر  جامعة  طلبة  لل لدى  الشارقة  جامعة  واًلجتماعيةمجلة  اإلنسانية  (،  2)  15،  علوم 

262-  292 . 

( سعيد.  واليمانى،  محمد،  بمملكة 2007هويدى،  المعلمين  نظر  وجهة  من  المقبولة  غير  السلوكيات   .)

 . 55  -20(، 7)  8، البحرين، مجلة العلوم التربوية والنفسيةالبحرين. 

 ( على.  عمار  بالسعاد 2017الوليدى،  وعالقتها  العقلية  اليقظة  خالد. (.  الملك  جامعة  طلبة  لدى  النفسية  ة 

 . 68 -41، 28، مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربوية
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.Abstract 

The current  research aimed at knowing  the Contribution of the Mindfulness, Cognitive Load 

and some demographic variables in Predicting the Academic Procrastination of the student 

teachers. In addition to exploring the effect of the interaction of the variables of gender 

(males, females) and the type of the faculty type (practical, theoretical) on the total score of 

mindfulness, cognitive load and academic procrastination among the student teachers. 

The participants consisted of (213) student teachers in the faculty of education, Fayoum 

University. The researcher employed many statistical techniques such as Exploratory Factor 

Analysis and Stipwise Regression Analysis. 

The research results showed that there are statistically significant effect of the type of gender 

on the total score of  mindfulness in favor of males, The results also showed that there are 

statistically significant effect of the type of the faculty type on the total score of cognitive load 

in favor of theoretical type. In addition, there are statistically significant effect of the type of 

gender on the total score of  academic procrastination in favor of males. 

However, there is a statistically there are a statistically significant effect of the interaction of 

the variables  of gender and the type of the faculty type on the total score of academic 

procrastination in favor of practical males. 

The research also found that each of mindfulness,  intrinsic  and extraneous  cognitive load, 

gender and type of the faculty in predicting academic procrastination of the participants. The 

results are discussed in light of the psychological literature and the previous studies. 

 

Key Words: Mindfulness,  Cognitive Load, Academic Procrastination and 

Relative Contribution. 

 

 

Received on: 17  /5 / 2021 - Accepted for publication on: 3 /7  /2021- E-published on:  6  /2021 

 


