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  ملخص

هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على  مستوى اليقظة العقلية، ومستوى الكفاءة الذاتية لدى    
عينة من طالب كلية التربية بمحافظة الدوادمي، والكشف عن العالقة بين اليقظة العقلية والكفاءة 

حث بإعداد مقياسين في اليقظة العقلية والكفاءة الذاتية، وقد تكونت عينة الذاتية لديهم، وقام البا
) طالب من طالب كلية التربية، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى اليقظة ١٥٤الدراسة من(

ً عند مستوى( )، ومستوى الكفاءة الذاتية كان مرتفعاً عند مستوى ٠٬٩٣العقلية كان مرتفعا
وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين اليقظة العقلية ) كما أظهرت النتائج ٠٬٩٧(

  ).٠٬٠١والكفاءة الذاتية عند مستوى(

Abstract: 

   The purpose of the study is to investigate the level of mindfulness and 
self-efficacy among a sample of education of faculty at Al-Dawadmi 
governorate. Further, exploring the relationship between mindfulness 
and self-efficacy of those students. The researcher developed two scales 
in mindfulness and self-efficacy, the sample of the study consisted of 
(1540 students of the education of faculty. The sample of the study 
showed that there is a high level of mindfulness at the level of (0.93) 
and a level of self- efficacy at (0.97). Moreover, there is a significant 
statistical correlation relationship between mindfulness and self-
efficacy at the level of (0.01). 

  مقدمة

تعّد المرحلة الجامعية من المراحل المهمة في حياة شريحة مهمة من شرائح المجتمع، ودور    
الجامعة يقوم على مساعدة الطالب النجاح في حياتهم العلمية والعملية، وهذا يتوقف على مدى 

  وعيهم بما يدور حولهم، وما يمتلكونه من قدرات وإمكانات.

ظة العقلية، وعالقتها بالمكونين النفسي والمعرفي عن طريق فك وقد ظهر االهتمام باليق   
ً على  االرتباط بين األفكار واالنفعاالت والسلوك غير السوي حتى ينعكس ذلك إيجابا

). كما أن اليقظة العقلية ترفع من المرونة الذهنية لدى األفراد عند ٢٠١٢األفراد(العاسمي، 
ألفراد إلى إظهار ما لديهم من قدرات وإمكانات دون التقيد التعامل مع المواقف الضاغطة، وتحفز ا

). واليقظة العقلية تتأثر بالخبرات الفردية، وترتبط ٢٠١٧باألفكار الجامدة(أماني الهاشم، 
). واليقظة العقلية تتأثر ٢٠١٤باالنتباه والوعي(البحيري والضبع وطلب وعائدة عوالمة، 

فعيته، وقدرته على التخطيط واالنجاز، وهذا ما أثبتته بقدرات الفرد، وتوقعاته الشخصية، ودا
  )Alter,2012دراسة التر(
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ة     اءة الذاتي ة، والكف ف المختلف ي المواق راد ف ل األف ى تفاع أثير عل ا ت ة له اءة الذاتي والكف
ة  اءة ذاتي امتالكهم كف راد ب عور األف ث أن ش وي حي ال ترب ي المج ة ف اهيم الهام ن المف م

ت ى اس ؤدي إل ة؛ ي ا عالي اه م رد تج ات الف أثر بتوقع ي تت ة، وه ورة إيجابي دراتهم بص غالل ق
  يملك من قدرات وإمكانات، وبالخبرات السابقة.

الل اإلدراك     ن خ ر م ة تظه اءتهم الذاتي ن كف راد ع ورات األف دورا أن تص رى بان وي
ف  ة، والتكي ف المختلف ع المواق ل م ن التعام نهم م ا يمك راتهم؛ مم دراتهم، وخب ي لق المعرف

ف،  ة الضغوط(اليوس د مواجه نفس عن ي ال ة ف ا، والثق ؤثر ٢٠١٣معه ة ت اءة الذاتي ). والكف
نة،  ام(العلوان والمحاس ى أداء المه درتهم عل تهم بق ي ثق الب، وف اديمي للط ي األداء األك ف

٢٠١١.(  

ات    ود الدراس دم وج وء ع ي ض ث  -وف م الباح ّد عل ى ح ة   -عل ين اليقظ ربط ب ي ت الت
اءة ا ة والكف قل العقلي ة لص ة ملح ود حاج ة، ولوج ة الجامعي الب المرحل دى ط ة ل لذاتي

ت  ة؛ انبثق اتهم العملي ي حي اح ف ل النج ن أج اءاتهم م دراتهم وكف ة ق الب، وتنمي ارات الط مه
  فكرة إجراء هذه الدراسة. 

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

اءة الذات    ة والكف ة العقلي ى اليقظ وء عل ليط الض ي تس ة ف كلة الدراس ل مش ا تتمثّ ة، وهم ي
اعلهم  د تف الب عن ى الط أثير عل ا ت ة له ة العقلي ث أن اليقظ ة حي ة الهام اهيم التربوي ن المف م
ف  ة للكش ذه الدراس اءت ه ا ج ة. كم اءتهم الذاتي ى كف ؤثر عل ا ي ة؛ مم ف المختلف ع المواق م
م  ة، وه ن الدراس د م ى المزي اج إل ة تحت ة لفئ اءة الذاتي ة والكف ة العقلي ين اليقظ ة ب ن العالق ع

  الب المرحلة الجامعية الذين تقع على عاتقهم مهام وأعباء تجاه مجتمعهم.ط

  وتتحدد مشكلة الدراسة من خالل التساؤالت التالية:   

 ما مستوى اليقظة العقلية لدى عينة من طالب كلية التربية بالدوادمي؟ .١
 ما مستوى الكفاءة الذاتية لدى عينة من طالب كلية التربية بالدوادمي ؟ .٢

ل تو .٣ ة(ه توى الدالل د مس ائية عن ة إحص ة ذات دالل د عالق ة ٠٬٠١ج ة العقلي ين اليقظ ) ب
  والكفاءة الذاتية لدى عينة من طالب كلية التربية بالدوادمي؟

  أهداف الدراسة 
  تهدف هذه الدراسة إلى اآلتي:    
 معرفة مستوى اليقظة العقلية لدى عينة من طالب كلية التربية بالدوادمي. .١
  لكفاءة الذاتية لدى عينة من طالب كلية التربية بالدوادمي.معرفة مستوى ا .٢

ة  .٣ الب كلي ن ط ة م دى عين ة ل اءة الذاتي ة والكف ة العقلي ين اليقظ ة ب ن العالق ف ع الكش
 التربية بالدوادمي.
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  أهمية الدراسة
  تكمن األهمية الدراسة في اآلتي:   
ا .١ ن نوعه ى م ّد األول ا تع ي ربط  -أنه ـ الت ث ـ م الباح ّد عل ى ح ة عل ري اليقظ ين متغي ت ب

 العقلية والكفاءة الذاتية.
 إثراء المكتبة العربية حيث تعّد من المفاهيم الحديثة نسبياً في علم النفس. .٢
ي  .٣ ة ف ادات الجامع جيع قي ي تش ا ف فرت عنه ي أس ائج الت ي النت ة ف ذه الدراس د ه د تفي ق

اءة الذاتي ة والكف ة العقلي ومي اليقظ ة مفه ة لتنمي رامج تدريبي ميم ب الب تص دى الط ة ل
 .   ٢٠٣٠في ضل النقلة النوعية التي يشهدها التعليم الجامعي مع رؤية 

  مصطلحات الدراسة 
ز  ب، وتحف ا الطال ل معه ي يتفاع المثيرات الت ل ب وعي الكام ا ال د به ة:  يقص ة العقلي اليقظ

  االنتباه لديه دون إصدار أحكام، أو االنشغال بخبرات ومشاعر الماضي. 
رف إجرائ    ة وتع اس اليقظ ي مقي ب ف ا الطال ل عليه ي يحص ة الت ة الكلي ا: الدرج اً أنه ي

  العقلية.
لوكية  ة والس ه المعرفي ول قدرات ه ح ب واعتقادات ات الطال ي توقع ة: ه اءة الذاتي الكف

  واالنفعالية التي تمكنه من أداء المهام الدراسية لتحقيق االنجاز. 
ا: الد    اً بأنه ة  إجرائي اءة الذاتي رف الكف ى وتع ب عل ا الطال ل عليه ي يحص ة الت ة الكلي رج

  مقياس الكفاءة الذاتية الذي أعده الباحث.  
  حدود الدراسة

  تتحدد الدراسة الحالية بالحدود اآلتية:    
ة  .١ ي اللغ ة بتخصص ة التربي الب كلي م: ط ا، وه ت عليه ي طبق ة الت رياً بالعين دد بش تتح

 العربية، والتربية الخاصة.
ذي ط .٢ ان ال دد بالمك ة وتتح ة لجامع دوادمي التابع ي ال ة ف ة التربي و: بكلي ه، وه ت في بق

 شقراء.
ام  .٣ ي األول للع ل الدراس و:  الفص ه، وه ت في ذي طبق ان ال دد بالزم وتتح

 هـ. ١٤٣٩الدراسي
  وتتحدد علمياً بالمتغيرات التي تناولتها، وهما: اليقظة العقلية  والكفاءة الذاتية. .٤

  Mental alertness اليقظة العقلية 

ر     اط مباش ا ارتب تجابات، وله ارات، واالس ن المه د م ي العدي ة ف ة العقلي ؤثر اليقظ ت
ة  ي المرحل الب ف ه الط ي تواج كالت الت ل المش وعي، وح ادة ال ة، وزي ة التعليمي بالعملي

  الجامعية.

دار     ذات دون إص ل ال ة، وتقب ة الراهن ي اللحظ ام ف وعي الت ي ال ة تعن ة الذهني واليقظ
ام( ر(Jennings& Jennings, 2013أحك ب كتل ى أن  )Ketteler, 2013). وذه إل

ر  ن غي ة م رات البيئي ى المتغي اه إل ز االنتب ر تحف ي التفكي ة ف ي طريق ة تعن ة العقلي اليقظ
ة  ي: مجموع ة. أو ه ر بواقعي ن التفكي ه م ا يمكن ا؛ مم لبية تجاهه ة أو س ام إيجابي دار أحك إص
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ب العقل ل الجان ي تش ة الت اد المتعلم ن األبع ددة م تعلم، متع دني، وال اطفي، والب ي، والع
  ). Hassed, 2016واألداء، ومهارات التواصل(

وهي تعني عدم إصدار أحكاماً مسبقة؛ مما يؤدي إلى لتفاعل مع الخبرة بدل التفاعل مع الحقيقة              
، ).كما يمكن اعتبار اليقظة العقلية حالة من التغير، وهي تختلف من فرد آلخر٢٠١٧(أبو زيد، 

  Bear, 2004). وقد قام بيرPark et al,2013ويمكن تنميتها عن طريق التدريب والمران(
  بتحديد أبعاد اليقظة العقلية        في اآلتي:

ة  .١ ة، Observationالمالحظ ة والخارجي رات الداخلي ارف والخب اه للمع ي االنتب : وتعن
 والتي تشمل المشاعر، واألحاسيس، واالنفعاالت.

 : ويعني وصف الخبرات الداخلية للفرد، والتعبير عنها.Describtionالوصف  .٢
وعي  .٣ رف ب ذي awareness Actwithالتص اط ال ي النش اه ف ز االنتب ي تركي : ويعن

 يقوم به الفرد.
ام  .٤ دار األحك دم إص ى Non-judgmentع ة عل ام التقييمي دار األحك دم إص ي ع : ويعن

 الخبرات والمشاعر الداخلية والخارجية.
ل .٥ دم التفاع ى Non-interactive ع يس عل اعر واألحاس أثير المش دم ت ي ع : ويعن

رون،  اط(البحيري، وآخ ة النش اء ممارس رد أثن اه الف ز انتب ن، ٢٠١٧تركي ال وحس ؛ كم
٢٠١٧.(  

ر    دم التفكي ع ع ه، م ت نفس ي الوق د ف ف الواح اه للموق ى االنتب ة عل ة العقلي ز اليقظ وترك
وعي ف زز ال ى يتع تقبل حت ي، أو المس ي الماض ارت ف د أش ه. وق ة جوانب ن كاف ف م ي الموق

وري( ماء ن ال ٢٠١٢أس ن ردود األفع ي ع وعي، والتخل ادة ال ى زي ؤدي إل ا ت ى أنه ) إل
وع  ن الوق ل م ع التقلي ة، م داث الطارئ ع األح ل م تجابة، والتعام ي االس ة ف بقة، والمرون المس

  في األخطاء.

  النماذج المفسرة لليقظة العقلية: 

اذج المفس    ددت النم بعض تع ب ال ث ذه ا، حي رة له ب النظ ة بحس ة العقلي اد اليقظ رة ألبع
ذهني  اح ال ي االنفت ا تعن ى أنه بعض إل ب ال ة، وذه ة الراهن ي اللحظ اه ف ز االنتب ا تركي ى أنه إل

  دون إصدار أحكم مسبقة، ومن هذه النماذج ما يأتي: 

  الذي افترض أن لليقظة العقلية مكونين:   (Browen, 2011)نموذج براون   

  األول: يشير إلى حالة الوعي كما هي في اللحظة الراهنة مع الشعور الواعي الهادف.

  ).٤٧: ٢٠١٧والثاني: فيشير إلى المعالجة المعرفية اليقظة للمعلومات(الوليدي، 

  ) أربعة أبعاد لليقظة العقلية، وهي:Langer, 2000في حين حّددت النجر(   
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يقظ  .١ ز ال ل : ويعAlert Distinctionالتميي ن قب ة م دة، ومبدع ار جدي وير أفك ي تط ن
دون  ذين يعتم ين ال ر اليقظ راد غي الف األف ة. بخ ة العقلي ازون باليقظ ذين يمت راد ال األف

 على األفكار، واألحكام السابقة.
د  .٢ ى الجدي اح عل ى Openness to Noveltyاالنفت ين إل راد اليقظ ل األف ي مي : ويعن

دة للمثي ول جدي ب لحل اف، والتجري ب االكتش ال ح يل األعم ع تفض ة، م ر المألوف رات غي
 التي تمثل تحداً لهم.

: ويعني تركيز االنتباه في موقف Orientations the Presentالتوجه نحو الحاضر  .٣
  معين، ويفضلون االختيارات االنتقائية عند أداء العمل.

: ويعني Awareness of Multiple Perspectivesالوعي بوجهات النظر المختلفة  .٤
رة على النظر للموقف برؤى مختلفة دون التوقف عند رأي؛ مما يمكنه من الوعي التام القد

 للموقف، مع اتخاذ الرأي المناسب.

كر(    ا هاس ذاتي Hasker, 2010أم يم ال ا: التنظ ونين هم ة مك ة العقلي رى أن لليقظ ) في
ي ا الخبرات ف ذاتي ب وعي ال ذهني وال اح ال ر، واالنفت ت الحاض ي الوق اه ف ة لالنتب للحظ

  الراهنة.

  عالقة اليقظة العقلية بالكفاءة الذاتية:

اك     ح أن هن ومين؛ تتض رة للمفه ات المفس ري والنظري ى األدب النظ الع عل الل االط ن خ م
ق  ن طري تم ع ك ي تعلم، وذل ي ال ؤثر ف ة ت ة العقلي ا أن اليقظ ا. فكم ة بينهم ة تبادلي العالق

رد الداخ رات الف ة، وخب ة التعليمي وعي بالعملي ام ال اء القي ة، واألداء أثن ة والخارجي لي
ب  ى الجان ى عل ة األول ز بالدرج ة ترك اءة الذاتي إن الكف ر. ف ي التفكي ة ف ام، والمرون بالمه
دى   ي ل ابقة الت ل الس اح والفش رات النج ة، وخب د أداء المهم ب عن ات الطال ي وتوقع المعرف

ا أن ادل، كم أثير متب ا ت ومين  بينهم ى المفه ك فكل ى ذل ب. وعل اج الطال ي النت ؤثران ف ا ي هم
  التعليمي للطالب، وفي السلوك عموماً. 

) Bernay, 2014)، حيث يؤكد برناي(Alter,2012كما أن اليقظة العقلية  تتأثر بالوراثة(   
على أن لليقظة العقلية عاقة ارتباطية موجبة بتقدير الذات واالستقرار النفسي، وخفض اإلجهاد، 

  والتخطيط عند أداء المهام. 

اء أداء     اً أثن دون انتباه تعلم؛ يب ة ال اء عملي ة أثن ة العقلي مون باليقظ ذين يتس الب ال إن الط
ود،  اء التعلم(محم داعي أثن ر إب ون فك ام، ويمتلك مون ٢٠١٧المه ذين يتس الب ال ا الط ). أم

ا  ل م تطيعون نق ي، وال يس ز ووع دون تركي امهم ب ؤدون مه ة؛ في ة العقلي عف اليقظ بض
  العملية، أو عند تفاعلهم مع المشكالت التي تواجههم.  تعلموه إلى حياتهم

وتبرز هذه العالقة من خالل الكفاءة في أن الطالب ذوي اإلحساس المرتفع؛ يضعون أهدافاً    
عالية ألنفسهم، ويستخدمون استراتيجيات تفكير عليا. كما أنهم يتفوقون في األداء على الطالب 
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 ,Vasile et alكن لديهم شعور منخفض في الكفاءة الذاتية(الذين يتساوون معهم في القدرات؛ ل
  ). وهذا يدل على العالقة التبادلية. 2011

ام     ون المه ة يتجنب اءة الذاتي نخفض بالكف اس الم الب ذوي اإلحس د أن الط ين نج ي ح ف
ر  تراتيجيات التفكي تخدام اس ي اس عوبة ف دون ص دراتهم، ويج دى ق ي تتح الت

ا(المخالفي، ى )، ٢٠١٠العلي أثيره عل ر؛ لت ت الحاض ي الوق ه ف ام ب د زاد االهتم وق
  التقييمات الفردية في تحقيق االنجاز، وتحقيق األهداف، والجهد المبذول.

  :Self-Efficacyالكفاءة الذاتية 

اءة     كالت بكف ل المش دراتهم، وح ي ق راد ف ة األف ى ثق ة إل اءة الذاتي وم الكف ير مفه يش
د  ة تع اءة الذاتي دار. والكف ف واقت ي المواق از ف ابرة واالنج رد للمث دفع الف ية ت ة نفس حاج

ال(يعقوب،  ن أعم رد م زه الف ا ينج اءة بم اس الكف ه، وتق دى قدرات ي تتح ). ٢٠١٢الت
ود( اف محم ا عط ا: ٢٠١٢وعرفته ى أداء ) بأنه ه عل دد قدرت رد تح ا الف دات يمتلكه معتق

ا، والكيف وم به ي يق طة الت ى األنش نعكس عل ا ي ه، مم لوك وتوجيه ا الس ل معه ي يتعام ة الت ي
ي  ه ف اه قدرات ه تج رد وأحكام دات الف ي معتق اة. أو ه ي الحي ه ف ي تواجه ف الت ي المواق ف

  ).  ٢٠١٤إتمام المهمة المسندة إليه(عريبات و حمادنه، 

ار     از، واالستبص ى اإلنج ه عل ول قدرت رد ح ات الف ى توقع ة إل اءة الذاتي ير الكف وتش
ا ع ى توظيفه درة عل ه، والق دها ال بإمكانات ات وح ذه التوقع ود ه ل. ووج ه األمث ى الوج ل

ة  يولوجية والعقلي درات الفس ن الق ين م در مع ود ق اح دون وج ق النج ي لتحقي يكف
  ).  ٢٠١٥والنفسية(عبدالرازق، 

ام.     از المه دي إلنج عور بالتح رد للش دفع الف ي ت ة، وه ية ملح ة نفس ة حاج اءة الذاتي والكف
ن ه م ي قدرات د أن ينم نجح الب ي ي الل  ولك ن خ ه، وم ين ب ن المحيط م م ن دع د م ا يج الل م خ

ة ،  ة الدافعي ادرة ، ودرج لوك المب ه س كل لدي ه، ويتش بع حاجات تطيع أن يش دعم يس ذا ال ه
  ).٢٠١٢والمثابرة            (يعقوب، 

  أبعاد الكفاءة الذاتية

  ) ثالثة أبعاد للكفاءة الذاتية هي:Bandura, 1977حّدد باندورا(   

 : Magnitudeمدى الكفاءة  .١

ف     ة، ويختل ف المختلف ي المواق از ف راد لإلنج ع األف وة دواف توى ق ا مس د به ويقص
  المستوى تبعاً لطبيعة الموقف. واالختالف بين األفراد يكون في توقعات الفاعلية لديهم.

 :Generalityالعمومية  .٢

  وتشير إلى انتقال الكفاءة الذاتية من موقف إلى مواقف أخرى مشابهة.   
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 :Strengthلشّدة ا .٣

ن     ر م عيفاً أكث م ض ون أداؤه عيفة؛ يك ة ض ات ذاتي ديهم توقع ذين ل راد ال ا أن االف د به ويقص
ى وإن  از حت ى اإلنج رون عل ذين يص م، وال ن ذواته ة ع ات عالي ديهم توقع ذين ل راد ال األف

  كان أداؤهم ضعيفاً.

  النظرية المفسرة للكفاءة الذاتية    

؛ ٢٠١٨؛ العتوم وآخرون، Betz, 2004؛ Bandura, 1977- 1997حاول باندورا(   
) على مدى سنوات وضع األسس لمفهوم الكفاءة الذاتية في ٢٠١٣الطالفحة         والحمران، 

نظرية التعلم االجتماعي حيث أن السلوك ينتج عن طريق ما يسمى بالحتمية التبادلية بين 
  فيما بينهما ينتج السلوك.الفرد(السمات الشخصية)، والبيئة، ونتيجة التفاعل 

رات     ن المثي تج ع لوك ال ين ك فالس ى ذل اك وعل ن  هن دها. ولك ة وح ة أو الخارجي الداخلي
اءة  ابقة. والكف رد الس رات الف ذلك بخب ة، وك رد بالبيئ ل الف بق تفاع يطة تس ات وس عملي
ب  ه حس لوك، وتوجه ي الس ؤثر ف ا ت ث أنه ية حي اد الشخص ن أبع داً م ل بع ة تمث الذاتي

اح توقع رات النج الل خب ن خ رد م دى الف ور ل ذي يتط از، وال ى اإلنج ه عل رد، وقدرت ات الف
  السابقة، والتعزيز والعقاب البديلي، واإلثارة االنفعالية، وتوقعات وإيحاءات اآلخرين.

وم     ذي يق ل ال از العم ى انج ه عل ول قدرات ه ح رد واعتقادات ات الف دورا أن توقع رى بان وي
ّدد نجا ي تح ي الت ه؛ ه ة ب مة ثابت ت س ة ليس اءة الذاتي ائج. والكف ات النت رف بتوقع ا يع ه فيم ح

لوك،  ة للس وة الدافع ل الق ي تمث ازه، وه اتم إنج ى م رد عل ام الف مل أحك لوك تش ي الس ف
اءة  ذات. والكف بط ال غوط، وض ة الض راره، ومقاوم رد، وإص ابرة الف وة؛ مث ذه الق مل ه وتش

اءة ا ي: الكف اد ه ة أبع ن ثالث ون م ة تتك ة، الذاتي ة المعرفي اءة الذاتي لوكية، والكف ة الس لذاتي
  والكفاءة الذاتية االنفعالية.

ى      رد إل دفع الف ية ت ة نفس ّح، وحاج ب مل ة مطل اءة الذاتي ول  أن الكف ن الق بق يمك ا س ومم
ام،  ى أداء المه اءة عل درة، والكف ه الق أن لدي عوره ب ن ش د م ي تتول از، وه ابرة واإلنج المث

  ية مسألة نسبية، وتختلف من شخص آلخر.كما أن الكفاءة الذات

ي     ون المعرف ا ان المك ابقة، كم اح الس ل والنج رات الفش أثر بخب ة تت اءة الذاتي ا أن الكف كم
اه  رد تج لكه الف ذي يس لوك ال ذلك الس رد، وك ات الف د اتجاه ي تحدي اً ف ب دوراً رئيس يلع

  األحداث، والمثيرات البيئية. 

  الدراسات السابقة

زق(   رى ال ة ٢٠٠٩أج ذات األكاديمي اءة ال توى كف ى مس رف عل دف التع ة به ) دراس
ة  ة األكاديمي اءة الذاتي اس الكف ث مقي تخدم الباح ة، واس ة األردني ة الجامع دى طلب ة ل المدرك
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ن( ة م ة الدراس ت عين داده، وتكون ن إع ة م ائج ٤٠٠المدرك رت النت ة، وأظه اً وطلب ) طالب
  األردنية كان متوسطاً. أن مستوى الكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعة

دهللا(   الم عب رت أح ة ٢٠١٣وأج دى طلب ة ل ة العقلي توى اليقظ ى مس رف عل ة للتع ) دراس
وع  ري الن اً لمتغي ديهم وفق ة ل ة العقلي توى اليقظ ي مس روق ف ى الف رف عل ة، والتع الجامع

ن( ة م ة الدراس ت عين ص، وتكون ة ٥٠٠والتخص ت الباحث د قام ة ، وق اً وطالب )  طالب
تخدام  ة  باس توى اليقظ ائج أن مس رت النت دادها ، وأظه ن إع ة م ة العقلي اس اليقظ مقي

ر  اً لمتغي ائية تبع ة إحص روق ذات دالل د ف اً، وال توج ان مرتفع ة ك دى الطلب ة ل العقلي
  التخصص.

) دراسة في الواليات المتحدة األمريكية (Charles& Jared, 2012وأجرى تشارلز وجارد   
ذاتية األكاديمية وعالقتها بالمشاركة الصفية وأداء االختبارات، للكشف عن مستوى الكفاءة ال

) طالباً وطالبة، وأظهرت ١٦٥واستخدم الباحثان أداة من إعدادهما، وتكونت عينة الدراسة من(
  النتائج ارتفاع مستوى الكفاءة الذاتية األكاديمية.

دالحي(    ام عب ة ا٢٠١٣وق اءة الذاتي توى الكف ن مس ف ع ة للكش دى ) بدراس ة ل ألكاديمي
ة،  طة والثانوي رحلتين المتوس ة الم ة ,طلب اءة الذاتي اس الكف ث مقي تخدم الباح واس

ن( ة م ة الدراس ت عين داده ، وتكون ن إع ة م رت ٥٢٣األكاديمي ة، وأظه اً وطالب ) طالب
  النتائج أن مستوى الكفاءة الذاتية األكاديمية كان مرتفعاً.   

د(    ة حم ت روحي ة للتع٢٠١٦وقام ديري ) بدراس دى م ة ل ة الذهني ة اليقظ ى درج رف عل
ة  ة الدراس ت عين رهم، وتكون ة نظ ن وجه ان م ة عّم ة بمحافظ دارس الحكومي الم

ن( داد ٢٩١م ن إع ة م ة الذهني اس اليقظ تخدام مقي ة باس ت الباحث د قام ة، وق اً ومعلم ) معلم
يج ة (Gage, 2003)غ ة الدراس دى عين ة ل ة الذهني ة اليقظ ائج أن درج رت النت ، وأظه

  نت متوسطة.كا

  التعقيب على الدراسات السابقة، وموقع الدراسة الحالية منها:

  بعد االطالع على الدراسات السابقة يتضح ما يلي:   

ا.   .١ ا عليه ي طبقت ات الت ى الفئ ا عل ة، وتأثيرهم اءة الذاتي ة، والكف ة العقلي ة اليقظ أهمي
ي ا وى ف ة قص رى ذات أهمي رات أخ ى متغي ا عل ى تأثيرهم دت عل ا أك ة كم لعملي

 التربوية: كالتحصيل، والدافعية، والمرونة الفكرية.
ة  .٢ ري اليقظ ين متغي ت ب ي ربط ـ الت ث ـ م الباح د عل ى ح ـ عل ى ــ ة األول ا الدراس أنه

 العقلية والكفاءة الذاتية معاً.
ات  .٣ راض وعين اً ألغ ابقة تبع ات الس ي الدراس تخدامها ف م اس ي ت اييس الت تالف المق اخ

 هذه الدراسات.
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ر أن الدرا .٤ ة( غي ع الدراس ي مجتم بقتها ف ي س ات الت ن الدراس ردت ع ة تف ة الحالي س
وير  ث بتط ام الباح ديهم، وق ة ل ة العقلي اع اليقظ ى ارتف ر عل ه مؤش ل)، وفي دني بالكام الم

 مقاييس مناسبة لغرض الدراسة الحالية.

 الطريقة واإلجراءات

  منهج الدراسة

ر    اطي للتع في االرتب نهج الوص ث الم تخدم الباح ة، اس ة العقلي توى اليقظ ى مس ف عل
  ومستوى الكفاءة الذاتية، والعالقة فيما بينهما. وهو المنهج المناسب للدراسة الحالية.

  مجتمع الدراسة  

ـ     ة ـ مي(اللغة العربي ن قس ة م ة التربي الب كلي ع ط ن جمي ة م ع الدراس ون مجتم تك
ي األول  ل الدراس ي الفص دوادمي ف ة ال ة) بمحافظ ة الخاص ام والتربي ن الع ه، ١٤٣٩م

  ) طالباً من قسمي التربية الخاصة واللغة العربية.٣٧٠والبالغ عددهم(

  طالب كلية التربية بالدوادمي

  ١٧٨  التربية الخاصة

  ١٩٢  اللغة العربية

  ٣٧٠  المجموع

  عينة الدراسة  

ن (    ة م ة الدراس ت عين ة، ١٥٤تكون ة العربي ة واللغ ة الخاص مي التربي ن قس اً م ) طالب
  د تم اختيارهم بالطريقة العشوائية المنتظمة.وق

  أدوات الدراسة

  أوالً: مقياس اليقظة العقلية

)، Gage, 2003غيج(بعد إطالع الباحث على عدة مقاييس في اليقظة الذهنية: كمقياس    
)، ومقياس إيرسمان و رومير Bear, 2006(بيرومقياس  )،٢٠١٣ومقياس أحالم عبدهللا (

)Erisman& Roemer,2012قام الباحث بتطوير مقياس في اليقظة العقلية ، وتكون  )؛
) عبارة، وبدائل التصحيح خمس هي(أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال ١٥المقياس من(

) على  ١، ٢، ٣، ٤، ٥أوافق بشدة)، وقد وضعت لهذه االستجابات أوزان متدرجة هي   ( 
)، ١٥، ١٢، ١١، ١٠، ٧، ٦، ٥، ٣السلبية، وهي:( الترتيب للعبارات اإليجابية، و العبارات

  ).٥، ٤، ٣، ٢، ١وتأخذ أوزان متدرجة هي(

  صدق األداة 
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  أ ــ صدق المحكمين

ى(    اس عل رض المقي م ع ث ت اص، ٨حي رة واالختص ن ذوي الخب ين م ن المحكم ) م
دى ذلك م ة، ك ة والعلمي احيتين اللغوي ن الن وحها م بة األداة ووض ول مناس م ح ة رأيه  لمعرف

ي  ديالت الت ض التع ين بع دى المحكم اس، وأب منها المقي ي يتض اد الت رات لألبع اء الفق انتم
  تتعلق بالصياغة اللغوية، وترتيب الفقرات. 

  ب ــ صدق المحك 

اوي(    ه يس ات، أي أن ل الثب ي لمعام ذر التربيع اوي الج دق يس ل ٠٫٧٣الص و معام ) وه
  صدق مرتفع ومقبول إحصائياً.

  لداخليج ــ صدق االتساق ا

بعد االطالع على اإلطار النظري والدراسات السابقة، ولتحقيق أهداف الدراسة تم بناء استبانة    
) عبارة على أربعة محاور هي(المرونة العقلية، والسعي لإلبداع، ١٥كأداة الدراسة تكونت من (

كما هو موضح  وإنتاج اإلبداع، والبدء في العمل) ، وقد تم حساب صدق االتساق الداخلي لألداة
  بالجدول التالي:

 )١جدول (

  صدق االتساق الداخلي لليقظة العقلية

  معامل االرتباط  العبارات  م

  **٠٫٢٢٠ أقبل األفكار التي أتحقق منها.  -١

  *٠٫١٨٥ اتفاعل مع األعمال التي أقوم بإنجازها.  -٢

  **٠٫٣٧٠ أشعر أنني ال أمتلك أفكاراً إبداعية.  -٣

  **٠٫٢٤٠ الجديدة عند القيام بأعمالي.أتقبل األفكار   -٤

  **٠٫٤٢٤ استخدم طرق التفكير التقليدية عند إنجاز مهامي.  -٥

  **٠٫٣٨٧ أرى عدم أهمية سؤال اآلخرين عما قاموا به من أعمال.  -٦

  **٠٫٣٥٤ أتجنب الحوارات التي تدعو للتفكير.  -٧

  *٠٫٠٩٦ أثق في قدراتي اإلبداعية.  -٨

  *٠٫١٧٥ لة التي أريد حلها بصورة كلية.أنظر إلى المشك  -٩

  **٠٫٤٨٦  أجد صعوبة في اكتشاف التغير في األشياء.  -١٠
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  معامل االرتباط  العبارات  م

  **٠٫٤٨٥ أعمل باندفاع في عمل األشياء بدون تركيز.  -١١

  **٠٫٥١٣ أميل إلى تقليد تفكير اآلخرين.  -١٢

  **٠٫٥٠٠ أرى أنني فضولي لمعرفة ما يدور حولي.  -١٣

  **٠٫٣٤٠ عمل األشياء التي ال أعرفها. أتوق لمعرفة كيفية  -١٤

  **٠٫٤٨٩ أتقبل الواقع الذي أعيشه أكثر من الرغبة في تغييره.  -١٥

 ٠٫٠٥تعني أنه دال عند مستوى الداللة    **فأقل،  ٠٫٠١تعني أنه دال عند مستوى الداللة    *
  فأقل

ارات مع محاورها موجبة يتضح من الجدول السابق أن قيم معامل ارتباط  كل عبارة من العب    
  ) فأقل مما يدل على صدق اتساقها مع محاورها.٠٫٠٥ودالة إحصائيا عند مستوى داللة (

  ثبات األداة 

  أ ــ للتحقق من معامل الثبات تم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ

 )٢جدول (

  حساب معامل الثبات لمقياس اليقظة العقلي 

  ل ألفا كرونباخمعام  عدد العناصر

٠٫٥٤١  ١٥  

  ). ٠٫٥٤١قيمة معامل ثبات ألفا كرونباخ(    

) فأكثر مقبولة إحصائيا للحكم على ثبات ٠٫٥وتعتبر قيمة معامل ألفا كرونباخ التي تساوي( 
  االستبيان.

  ثانياً: مقياس الكفاءة الذاتية

روزيلي    اس جي ة: كمقي اءة الذاتي اييس الكف ى مق ث عل الع الباح د إط ر بع م وشفارتس
وان ١٩٩٥ ه (رض رون١٩٩٧، وترجم امبور وآخ اس ه  ,Hambur, et al)، ومقي

ث( 2003 دارين وغي ه الب دورا٢٠١٣، وترجم اس بان ، Bandura, 2006)، ومقي
ة  ود(وترجم ت أج دالرحمن(٢٠١٤ألف ر عب ماعيل وياس ؤاد إس اس ف )، ٢٠١٥)، ومقي

الي( و غ ود أب اف محم اس عط وير ٢٠١٢ومقي ث بتط ام الباح ة )؛ ق اءة الذاتي اً للكف مقياس
ن( اس م ون المقي د، وتك ادي البع ي(١٥أح ة، وه ارات إيجابي ع عب ا تس ارة منه ، ٢، ١) عب
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ي(٩، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣ لبية، وه ارات س ت عب )، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠)، وس
د  دة)، وق ق بش ق، ال أواف د، ال أواف ق، محاي دة، أواف ق بش س هي(أواف حيح خم دائل التص وب

ذه  عت له ي( وض ة ه تجابات أوزان متدرج ارات  ١، ٢، ٣، ٤، ٥االس ب للعب ى الترتي ) عل
  ).٥، ٤، ٣، ٢، ١اإليجابية، و العبارات السلبية، وتأخذ أوزان متدرجة هي(

  أ ــ صدق المحكمين

اص،     رة واالختص ن ذوي الخب ين م ن المحكم ة م ى مجموع اس عل رض المقي م ع ث ت حي
بة األداة ووض ول مناس م ح ة رأيه دى لمعرف ذلك م ة، ك ة والعلمي احيتين اللغوي ن الن وحها م

ض  ين بع دى المحكم ث اب اس، حي من المقي ودة ض االت الموج رات للمج اء الفق انتم
  التعديالت التي تتعلق بالصياغة اللغوية وترتيب الفقرات. 

  ب ــ صدق المحك 

اوي     ه يس ات، أي أن ل الثب ي لمعام ذر التربيع اوي الج دق يس ل ٠٫٧٢الص و معام  وه
  صدق مرتفع ومقبول احصائيا.

  ج ــ صدق االتساق الداخلي

م     ة ت داف الدراس ق أه ابقة، ولتحقي ات الس ري والدراس ار النظ ى اإلط الع عل د االط بع
ن ( ت م ة تكون أداة الدراس تبانة ك اء اس داخلي ١٥بن اق ال دق االتس اب ص م حس د ت )، وق

  لألداة كما هو موضح بالجدول التالي:

 )٣جدول (

  اق الداخلي للكفاءة الذاتيةصدق االتس

  معامل االرتباط  العبارات  م

  **٠٫٢٩٠ أستطيع التعامل مع المهام الدراسية إذا بذلت جهداً كافياً.  -١

  **٠٫٣٠٤ أمتلك القدرة على إقناع اآلخرين برأيي عند وجود آراء مختلفة.  -٢

  **٠٫٣١٤ أسعى إلى تحقيق أهدافي بدقة.   -٣

  **٠٫٣٠١ المواقف التي تتحدى قدراتي.أستطيع التعامل مع   -٤

  **٠٫٢٨٧ أعتمد على قدراتي في التعامل مع المواقف الطارئة.  -٥

  *٠٫٢٠٤ اتمتع بمرونة فكرية تمكنني من إيجاد عدة حلول للمشكلة الواحدة.  -٦

  **٠٫٣٥٢ أتعامل مع المواقف الصعبة بهدوء.  -٧

  **٠٫٢٦٩ المرة األولى.أعيد المحاولة لتحقيق أهدافي إذا أخفقت في   -٨
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  معامل االرتباط  العبارات  م

  *٠٫٢٠٧ يلجأ إلي أصدقائي عندما يقعون في مشكالت.  -٩

  **٠٫٤٦٠  أجد صعوبة في إتمام األعمال التي أكلف بها.  -١٠

  **٠٫٣٦٠ أصاب باإلحباط عند وقوعي في مشكلة ما.  -١١

  **٠٫٥٦٣ أجد صعوبة في كسب صداقات جديدة.  -١٢

  **٠٫٤٤٨ واجباتي.أصاب بالقلق عندما أقوم بأداء   -١٣

  **٠٫٤٠٢ أعاني من صعوبات في فهم المقررات الدراسية.  -١٤

  **٠٫٤٨٦ أبتعد عن المشاركة في األنشطة الجامعية غير الدراسية.  -١٥

 ٠٫٠٥تعني أنه دال عند مستوى الداللة    **فأقل،  ٠٫٠١تعني أنه دال عند مستوى الداللة    *

  فأقل

  ثبات األداة 

   ن معامل الثبات تم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخأ ــ للتحقق م

  )٤جدول(

  حساب معامل الثبات لمقياس الكفاءة الذاتية

  معامل ألفا كرونباخ  عدد العناصر

٠٫٥١٧  ١٥  

). وتعتبر قيمة معامل ٠٫٥١٧قيمة معامل ثبات ألفا كرونباخ() إلى أن ٤ويشير الجدول رقم(   
  )فأكثر مقبولة إحصائيا للحكم على ثبات االستبيان.٠٫٥لتي تساوي        ( ألفا كرونباخ ا

  المعالجة االحصائية

امج (    ث برن تخدم الباح ة، اس اؤالت الدراس ى تس ة عل ات SPSSلإلجاب ل البيان ) لتحلي
ات  ابية واالنحراف طات الحس ي المتوس ة وه ق اداة الدراس د تطبي ا بع م جمعه ي ت الت

ة  ة واألهمي رت المعياري اس ليك اً مقي ة ووفق ة الدراس ديرات عين ير تق بية، ولتفس النس
  الخماسي حيث تم تحديد طول خاليا المقياس (الحدود الدنيا والعليا) كالتالي:

دي (    اب الم م حس ى ٤=١-٥ت ول عل اس للحص ي المقي ة ف ر قيم ى اكب مته عل م قس ن ث ) وم
ة أي ( ول الخلي ل٠٫٨=  ٤/٥ط ى أق ة إل ذه القيم افة ه م إض ي  ) ث اس (وه ي المقي ة ف قيم

ح ١ و موض ا ه ا كم ة الخالي ول بقي اد ط م إيج ذا ت ة وهك ى الخلي د األعل د الح ك تحدي ) وذل
  بالجدول التالي:
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  )٥جدول(

  المعيار االحصائي لتفسير تقديرات عينة الدراسة

  الدرجة  طول الخلية(مدى الدرجات)

  منخفضة جدا  ١٫٨- ١

  منخفضة  ٢٫٦-١٫٨١

  متوسطة  ٣٫٤-٢٫٦١

  مرتفعة  ٤٫٢-٣٫٤١

  مرتفعة جدا  ٥-٤٫٢١

  

  نتائج الدراسة 

الب  ن ط ة م دى عين ة ل ة العقلي توى اليقظ ا مس ؤال األول:" م ة الس ة بدراس ائج المتعلق النت
  كلية التربية بالدوادمي ؟".

اري  راف المعي ابي واالنح طات الحس اب المتوس م حس ؤال األول ت ى الس ة عل ولإلجاب
  )٦ة من الفقرات كما هو موضح بالجدول رقم (واألهمية النسبية وترتيب كل فقر

  )٦جدول رقم (

حساب التكرار والنسبة المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري واألهمية النسبية 
 لمحور اليقظة العقلية

رقم الفقرة
  

ال أوافق   ال أوافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة
سط   بشدة

المتو
ي

ساب
الح

ف   
االنحرا

ي
المعيار

  
األهم

سبية
ية الن

  

ب
الترتي

  

  رالتكرا
سبة

الن
  رالتكرا  

سبة
الن

  رالتكرا  
سبة

الن
  رالتكرا  

سبة
الن

  رالتكرا  
سبة

الن
  

٥٣٫  ٨٢  ٤٫٥  ٧  -  -  -  -  ١
٢  

٤٢٫  ١٥
٢  

٤٫٣
٧ 

٠٫٥
٧ 

مرتفعة 
 ٢  جدا

٤٠٫  ٦٢  ٣٫٩  ٦  ١٫٣  ٢  ١٫٣  ٢  ٢
٣  

٥٣٫ ٨٢
٢  

٤٫٤
٢  

٠٫٧
٥  

مرتفعة 
 ١  جدا

٢٣٫  ٣٦  ٩٫٧  ١٥  ٣٫٢  ٥  ٣
٤  

٤٨٫  ٧٤
١  

١٥٫  ٢٤
٦  

٢٫٣
٧  

٠٫٩
٧  

  منخفضة
١٥ 
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رقم الفقرة
  

ال أوافق   ال أوافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة
سط   بشدة

المتو
ي

ساب
الح

ف   
االنحرا

ي
المعيار

  
األهم

سبية
ية الن

  

ب
الترتي

  

  رالتكرا
سبة

الن
  رالتكرا  

سبة
الن

  رالتكرا  
سبة

الن
  رالتكرا  

سبة
الن

  رالتكرا  
سبة

الن
  

٥١٫  ٨٠  ٧٫١  ١١  ٣٫٩  ٦  ٠٫٦  ١  ٤
٩  

٣٦٫  ٥٦
٤  

٤٫٢
٠  

٠٫٧
٨  

  مرتفعة
٥ 

١٦٫ ٢٦  ٥
٩  

٣٤٫  ٥٣
٤  

٣١٫  ٤٨
٢  

١٤٫  ٢٢
٣  

٣٫٤  ٣٫٢  ٥
٧  

١٫٠
٣  

  مرتفعة
٧ 

٢٢٫  ٣٥  ٩٫٧  ١٥  ٦
٧  

٣١٫  ٤٨  ٢٤  ٣٧
٢  

١٢٫  ١٩
٣  

٢٫٨
٦  

١٫١
٩  

  متوسطة
١٠ 

٢٢٫  ٣٤  ١١  ١٧  ٧٫١  ١١  ٧
١  

٤٠٫  ٦٣
٩  

١٨٫  ٢٩
٨  

٢٫٤
٧  

١٫١
٣  

  منخفضة
١٣ 

٤٢٫  ٦٦  ٧٫٨  ١٢  ١٫٩  ٣  -  -  ٨
٩  

٤٧٫  ٧٣
٤  

٤٫٣
٥  

٠٫٧
١  

مرتفعة 
 ٣  جدا

٤٤٫  ٦٩  ٧٫٨  ١٢  ٣٫٢  ٥  -  -  ٩
٨  

٤٤٫  ٦٨
٢  

٤٫٣
٠  

٠٫٧
٥  

مرتفعة 
 ٤  جدا

١٩٫  ٣٠  ٥٫٢  ٨  ١٠
٥  

٢٩٫  ٤٥  ٣٧  ٥٧
٢  

٢٫٨  ٩٫١  ١٤
٠  

١٫٠
١  

  متوسطة
١١ 

١٢٫  ١٩  ٧٫١  ١١  ١١
٣  

٢٤٫  ٣٨
٧  

٣٢٫  ٥٠
٥  

٢٣٫  ٣٦
٤  

٢٫٤
٧  

١٫١
٨  

  منخفضة
١٢ 

١٢٫  ١٩  ٣٫٩  ٦  ١٢
٣  

٢٩٫  ٤٦
٩  

٣٣٫  ٥٢
٨  

٢٠٫  ٣١
١  

٢٫٤
٦  

٠٫٦
١  

  منخفضة
١٤ 

٢٤٫  ٣٨  ٩٫٧  ١٥  ١٣
٧  

٢١٫  ٣٣
٤  

٢٨٫  ٤٤
٦  

١٥٫  ٢٤
٦  

٣٫١
٥  

١٫٢
٣  

  متوسطة
٩ 

١٩٫  ٣٠  ٧٫٨  ١٢  ٣٫٢  ٥  ١٤
٥  

٣٨٫  ٥٩
٣  

٣١٫  ٤٨
٢  

٣٫٨
٦  

١٫٠
٤  

  مرتفعة
٦ 

٢٢٫  ٣٥  ١٥
٧  

٢٨٫  ٤٤
٦  

٢٦٫  ٤١
٦  

١٤٫  ٢٢
٣  

٣٫٤  ٧٫٨  ١٢
٤  

١٫٠
٢  

  مرتفعة
٨ 

    مرتفعة٣٫٤٠٫٩  قليةالمستوى العام لليقظة الع
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رقم الفقرة
  

ال أوافق   ال أوافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة
سط   بشدة

المتو
ي

ساب
الح

ف   
االنحرا

ي
المعيار

  
األهم

سبية
ية الن

  

ب
الترتي

  

  رالتكرا
سبة

الن
  رالتكرا  

سبة
الن

  رالتكرا  
سبة

الن
  رالتكرا  

سبة
الن

  رالتكرا  
سبة

الن
  

٣  ٠  

  ) مايلي:٦ويالحظ من الجدول رقم(

م( .١ ارة رق طها ٦العب ا) ومتوس وم بإنجازه ي أق ال الت ع األعم ل م ى( أتفاع نص عل ي ت ) الت
ابي( اري(٤٬٤٢الحس راف المعي ة ٠، ٧٥)، واالنح ا مرتفع بية له ة النس )، واألهمي

 جداً. 
م( .٢ ارة رق ا العب ي ١تليه ار الت ل األفك نص على(أقب طها ) وت ا) ومتوس ق منه أتحق

ابي( اري      (٤٬٣٧الحس راف المعي ا ٠، ٥٧)، واالنح بية له ة النس )، واألهمي
 مرتفعة جداً. 

م( .٣ ارة رق ن العب ظ م ين يالح ي ح رين) ١٢ف ر اآلخ د تفكي ى تقلي ل إل نص على(أمي ي ت ) الت
ابي( طها الحس اري(٢٬٤٦ومتوس راف المعي ا ٠، ٦١)، واالنح بية له ة النس )، واألهمي

 ة. منخفض
م( .٤ ارة رق ا العب طها ١تليه ة) ومتوس اراً إبداعي ك أفك ن ال أمتل عر أن نص على(أش ي ت ) الت

 )، واألهمية النسبية لها منخفضة.٠، ٩٧)، واالنحراف المعياري(٢٬٣٧الحسابي(
  ارتفاع مستوى اليقظة العقلية لدى عينة الدراسة في الجدول ككل. .٥

ا  اني:" م ؤال الث ة الس ة بدراس ائج المتعلق ة النت الب جامع دى ط ة ل اءة الذاتي توى الكف مس
  شقراء؟".

اري  راف المعي ابي واالنح طات الحس اب المتوس م حس اني ت ؤال الث ى الس ة عل لإلجاب
  )٧واألهمية النسبية وترتيب كل فقرة من الفقرات كما هو موضح بالجدول رقم (

 )٧جدول رقم (

راف المعياري واألهمية النسبية حساب التكرار والنسبة المئوية والمتوسطات الحسابية واالنح
 الكفاءة الذاتيةلمحور 

رقم الفقرة
  

ال أوافق   ال موافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة
  بشدة

ي
ساب

سط الح
المتو

  

ف 
االنحرا

ي
المعيار

  
سبية

األهمية الن
  

ب
الترتي

التكرار  
سبة  

الن
التكرار  
سبة  

الن
التكرار  
سبة  

الن
التكرار  
سبة  

الن
التكرار  
سبة  

الن
  

٣٩٫  ٦١  ٩٫١  ١٤  ٦٫٥  ١٠  ٠٫٦  ١  ١٦
٦  

٤٤٫  ٦٨
٢  

٤٫٢
٠  

٠٫٩
٠  

مرتفع
 ٣  ة
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رقم الفقرة
  

ال أوافق   ال موافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة
  بشدة

ي
ساب

سط الح
المتو

  

ف 
االنحرا

ي
المعيار

  
سبية

األهمية الن
  

ب
الترتي

التكرار  
سبة  

الن
التكرار  
سبة  

الن
التكرار  
سبة  

الن
التكرار  
سبة  

الن
التكرار  
سبة  

الن
  

٢٢٫  ٣٥  ٣٫٩  ٦  ٠٫٦  ١  ١٧
٧  

٤٦٫  ٧٢
٨  

٣٫٩  ٢٦  ٤٠
٠  

٠٫٨
٤  

مرتفع
 ٧  ة

٤٠٫  ٣٦  ١١  ١٧  ١٫٣  ٢  ٠٫٦  ١  ١٨
٩  

٤٦٫  ٧١
١  

٤٫٣
٠  

٠٫٧
٧  

مرتفع
 ١  ة جدا

١٦٫  ٢٥  ١٫٩  ٣  ٠٫٦  ١  ١٩
٢  

٣١٫  ٤٨  ٥٠  ٧٧
٢  

٤٫٠
٩  

٠٫٧
٨  

مرتفع
 ٤  ة

١٤٫  ٢٢  ٥٫٨  ٩  -  -  ٢٠
٣  

٤٤٫  ٦٩
٨  

٣٥٫  ٥٤
١  

٤٫٠
٩  

٠٫٨
٥  

مرتفع
 ٥  ة

٤٦٫  ٧٢  ٢٦  ٤٠  ٣٫٩  ٦  -  -  ٢١
٨  

٢٣٫  ٣٦
٤  

٣٫٩
٠  

٠٫٨
٠  

مرتفع
 ٦  ة

٢٢٫  ٣٤  ٩٫١  ١٤  ٢٫٦  ٤  ٢٢
١  

٢٩٫  ٤٥  ٣٧  ٥٧
٢  

٣٫٨
٠  

١٫٠
٤  

مرتفع
 ٩  ة

١١٫  ١٨  ٢٫٦  ٤  ١٫٣  ٢  ٢٣
٧  

٤١٫  ٦٤
٦  

٤٢٫  ٦٦
٩  

٤٫٢
٠  

٠٫٨
٥  

مرتفع
 ٢  ة

٢٣٫  ٣٦  ٤٫٥  ٧  ٠٫٦  ١  ٢٤
٤  

٤٣٫  ٦٧
٥  

٢٧٫  ٤٣
٩  

٣٫٩
٠  

٠٫٨
٧  

مرتفع
 ٨  ة

٣٦٫  ٥٦  ٢٫٣  ١٩  ٢٥
٤  

٢٧٫  ٤٢
٣  

١٨٫  ٢٩
٨  

٢٫٧  ٥٫٢  ٨
٠  

١٫٠
٧  

متوس
 ١١  طة

٢٣٫  ٣٦  ٦٫٥  ١٠  ٢٦
٤  

٢٢٫  ٣٤
١  

٣٣٫  ٥١
١  

١٤٫  ٢٣
٥  

٢٫٧
٣  

١٫١
٧  

متوس
 ١٠  طة

٢٠٫  ٣٢  ١٣  ٢٠  ٧٫٨  ١٢  ٢٧
٨  

٢١٫  ٣٣  ٣٧  ٥٧
٤  

٢٫٤
٩  

١٫١
٩  

منخف
 ١٤  ضة

٤١٫  ٣٣  ٣٫٩  ٦  ٢٨
٤  

١٧٫  ٢٧
٥  

٣٩٫  ٦١
٦  

١٧٫  ٢٧
٥  

٢٫٥
٠  

١٫١
٣  

منخف
 ١٣  ضة

 ١٥منخف١٧٫٢٫٤١٫٠  ٢٧  ٣٩  ٢٦٫٦٠  ٤١  ١٣  ٢٠  ٣٫٩  ٦  ٢٩
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رقم الفقرة
  

ال أوافق   ال موافق  محايد  أوافق  أوافق بشدة
  بشدة

ي
ساب

سط الح
المتو

  

ف 
االنحرا

ي
المعيار

  
سبية

األهمية الن
  

ب
الترتي

التكرار  
سبة  

الن
التكرار  
سبة  

الن
التكرار  
سبة  

الن
التكرار  
سبة  

الن
التكرار  
سبة  

الن
  

  ضة  ٥  ٧  ٥  ٦

١٠٫  ١٦  ٣٠
٤  

١٨٫  ٢٩
٨  

٢٤٫  ٣٨
٧  

٢٠٫  ٣٢
٨  

٢٥٫  ٣٩
٣  

٢٫٧
٠  

١٫٣
١  

متوس
 ١٢  طة

٣٫٤  المستوى العام للكفاءة الذاتية
٦  

٠٫٩
٧  

مرتفع
    ة

  ) مايلي:٧ويالحظ من الجدول رقم(   

م( .١ ارة رق اراً ٧أن العب ك أفك ي ال أمتل عر أنن ى( أش نص عل ي ت طها ) الت ة) ومتوس إبداعي
ابي( اري(٤٬٣٠الحس راف المعي ة ٠، ٧٧)، واالنح ا مرتفع بية له ة النس )، واألهمي

 جداً. 
م( .٢ ارة رق ا العب طها ٨تليه ة) ومتوس دراتي اإلبداعي ي ق ق ف نص على(أث ي ت ) الت

ابي( اري    (٤٬٢٠الحس راف المعي ة ٠، ٨٥)، واالنح ا مرتفع بية له ة النس )، واألهمي
 جداً. 

ظ .٣ ين يالح ي ح م( ف ارة رق ن العب رين) ١٢م ر اآلخ د تفكي ل إلىتقلي نص على(أمي ي ت ) الت
ابي( طها الحس اري(٢٬٤٩ومتوس راف المعي ا ١، ١٩)، واالنح بية له ة النس )، واألهمي

 منخفضة. 
م( .٤ ارة رق ا العب ي ال ١٤تليه ياء الت ل األش ة عم ة كيفي وق لمعرف نص على(أت ي ت ) الت

ابي( طها الحس ا) ومتوس را٢٬٤٧أعرفه اري()، واالنح ة ١، ٠٥ف المعي )، واألهمي
 النسبية لها منخفضة.

  ارتفاع مستوى الكفاءة الذاتية  لدى عينة الدراسة في الجدول ككل. .٥

النتائج المتعلقة بدراسة السؤال الثالث:" هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
  عة شقراء؟".) بين اليقظة العقلية والكفاءة الذاتية لدى طالب جامa=0,05الداللة(
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لإلجابة على السؤال الثالث تم حساب معامل االرتباط بين متغيري اليقظة العقلية والكفاءة الذاتية 
  )٨كما هو موضح بالجدول رقم جدول(

  حساب معامل االرتباط بين متغيري اليقظة العقلية والكفاءة الذاتية

  الكفاءة الذاتية  اليقظة العقلية  

  **٠٫٤٠٣  ١  اليقظة العقلية

  ١  **٠٫٤٠٣  الكفاءة الذاتية

ة     اءة الذاتي ة والكف ة العقلي ين اليقظ اط ب ل االرتب ابق أن معام دول الس ن الج ح م يتض
اوي( توى (٠٬٤٠٣يس د مس و دال عن ين ٠٬٠١)، وه ة ب ة ارتباطي د عالق ه توج )  .أي أن

  اليقظة العقلية والكفاءة الذاتية لدى طالب جامعة شقراء.

 مناقشة النتائج
  نتائج السؤال األول مناقشة

ويتضح من مما سبق ارتفاع مستوى اليقظة العقلية لدى عينة الدراسة، ويعزو الباحث ذلك إلى    
أن العادات والتقاليد التي ينشأ عليها الطالب منذ الصغر؛ نمت لديهم اليقظة العقلية التي ينبغي 

ن المفاهيم التي يمكن التدريب توظيفها بشكل أفضل في عملية التعلم. حيث أن اليقظة العقلية م
). ٢٠١٧)، ودراسة محمود(Parke et al, 2014عليها، وتنميتها، وهذا ما أكدته دراسة(

ومحافظة الدوادمي ذات قرى وهجر، والمجتمعات الريفية تكسب الناشئة فصاحة األلسن، وصحة 
ؤوليةـ وهذا ما اثبته األبدان، والحرية في اتخاذ القرارات، وكذلك اليقظة العقلية، وتحمل المس

م، ويخبر بيركهات نقالً ١٨١٤الرحالة االنجليزي جون لويس عند قدومه إلى الحجاز في العام 
عن الشريف غالب أنهم كانوا يرسلون أبنائهم إلى البادية بعد والدتهم مباشرة، وال يعودوا إال بعد 

وتتفق هذه النتائج مع نتائج ).  ٢٠١٨أن تعتاد أجسادهم على مصاعب الحياة البدوية(المطيري، 
) التي أظهرت أن ٢٠١٦)، وتخالف النتائج التي توصلت لها روحية حمد(٢٠١٣أحالم عبدهللا(

  درجة اليقظة الذهنية لدى عينة الدراسة كانت متوسطة.

  مناقشة نتائج السؤال الثاني

ة، ويب       ة الدراس دى عين ة ل اءة الذاتي توى الكف اع مس بق ارتف ا س ظ مم ث ويالح رر الباح
ي  خم ف ديهم تض الب ل ة  ـ إال أن الط ي الكلي دريس ف ة الت اء هيئ د أعض ه أح ك ـ كون ذل
ا  ة؛ مم توياتهم الحقيقي ة بمس ة مقارن دالت مرتفع ى مع لون عل م يحص درجات، وأنه ال
ة  توياتهم الفعلي ين أن مس ي ح بلهم. ف ن ق ورة م ة متص اءة ذاتي هم، وكف ة بأنفس بهم ثق أكس

  م الجتياز اختبارات القدرات والكفايات.أقل من ذلك، وال تؤهله
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)، ودراسة (Charles& Jared, 2012وتتفق هذه النتائج مع دراسة تشارلز و جارد  
) التي أثبتت أشارت إلى أن مستوى ٢٠٠٩). في حين خالفت نتائج دراسة الزق(٢٠١٣عبدالحي(

  الكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعة األردنية كان متوسطاً. 

  تائج السؤال الثالثمناقشة ن

ومن خالل ما سبق يتضح أن لليقظة العقلية تأثير على جوانب متعددة من شخصية الفرد، وأن    
هناك ارتباط موجب بين اليقظة العقلية وتقدير الذات التي لها ارتباط وثيق بالكفاءة الذاتية، وكما 

لذاتي، والمرونة الفكرية؛ فإن أن اليقظة العقلية تؤثر في عملية االنتباه، والتعلم، والوعي ا
الكفاءة الذاتية تتعلق بالعملية المعرفية، وأداء الطالب عند القيام بالمهام، والخبرات السابقة، 

)، Bernay, 2014وهذا يثبت العالقة التبادلية بين هذين المفهومين كما في  دراسة برناي(
  ). ٢٠١٧ودراسة محمود(

  التوصيات

  توصلت لها الدراسة الحالية يوصى باآلتي: وفي ضوء النتائج التي   
ة  .١ ي العملي ا ف اهيم، وأهميته ذه المف ف به ة للتعري ل ودورات تدريبي ة ورش عم إقام

 التعليمية.
ذه  .٢ ي ه ى تبن ة عل جيع الطلب اهيم، وتش ذه المف ة ه دريس بتنمي ة الت اء هيئ ام أعض اهتم

توى تح ى مس ولهم عل الل حص ن خ ديهم م ا ل خيم األن اهيم، دون تض وق المف يلي يف ص
 مستواهم الحقيقي.

دافاً  .٣ ي أه هم، وتبن اءاتهم بأنفس ع كف الب؛ لرف دى الط ارة ل رات س تعلم خب رات ال ل خب جع
 تتحدى قدراتهم، ودفعهم للنجاح.

 البدء مع الطالب وفق قدراتهم وإمكاناتهم، والتدرج في تعليمهم. .٤
 تشجيع الطالب على اتخاذ قدوات حسنة أثناء دراستهم الجامعية. .٥

  اسات المقترحةالدر

  من خالل ما تقدم يقترح الباحث اآلتي:      

رى:  .١ رات أخ ة بمتغي اءة الذاتي ة والكف ة العقلي ة اليقظ ول عالق ابهة ح ات مش راء دراس إج
 كمتغيرات النوع، والتخصص، والمستوى.

واتج  .٢ ى ن رات عل ذه المتغي ر ه ة أث ة لمعرف رامج تدريبي ى ب ة عل ات قائم راء دراس إج
 دافعيتهم لإلنجاز.التعلم للطالب، و
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