
 

 

 

 

 

 

 

 

اخلجل( األكادميي  -اإلسهام النسبي النفعايل اإلجناز )الفخر
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ً
 واليقظة العقلية يف اسرتاتيجيات التعلن املنظن ذاتي

 
 

 د/ كمال إمساعيل عطية حسن
 أستاذ عله النفس الرتبوي املساعد

 كلية الرتبية جامعة بنها
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اخلجل( األكادميي واليقظة العقلية يف  -اإلسهام النسبي النفعايل اإلجناز )الفخر
ا
ً
 اسرتاتيجيات التعلن املنظن ذاتي

 

 د/ كمال إمساعيل عطية حسن
 أستاذ عله النفس الرتبوي املساعد

 كلية الرتبية جامعة بنها

  

 مستخلص الدزاسُ:
تيدف الدراسة إلى بيان درجة إسيام كل من الفخر األكاديمي والخجل األكاديمي عبر 
الجوانب األكاديمية المختمفة ) المرتبط منيا بالمحاضرات، واالستذكار والتعمم ، واالمتحانات( 
وأبعاد اليقظة العقمية )المالحظة، والوصف، والتصرف بوعي، وعدم الحكم، وعدم التفاعل( 

( طالًبا وطالبة بالفرقة 666جيات التعمم المنظم ذاتًيا، لدى عينة تكونت من )في استراتي
الثانية بكمية التربية ببنيا )تخصصات دراسية مختمفة(، ُطبقت عمييم أدوات الدراسة ، 

أشارت النتائج إلى إسيام بعض  Stepwiseوباستخدام تحميل االنحدار المتعدد بطريقة  
األبعاد )لممتغيرات قيد البحث( في استراتيجيات التعمم المنظم ذاتًيا عمى نحو دال إحصائيا، 

ن تباينت ىذه األبعاد بتباين استراتيجيات التعمم المنظم ذاتًيا.  وا 
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يف اخلجل( األكادميي واليقظة العقلية  -اإلسهام النسبي النفعايل اإلجناز )الفخر
ا
ً
 اسرتاتيجيات التعلن املنظن ذاتي

 

 د/ كمال إمساعيل عطية حسن
 أستاذ عله النفس الرتبوي املساعد

 كلية الرتبية جامعة بنها

  

 مقدمُ الدزاسُ:
بحثًا في أحد  Self-Regulated Learningُيعد البحث في مجال التعمم الٌمنطم ذاتًيا 

المجاالت التربوية الميمة بصفة عامة، وفي إطار عمم النفس التربوي عمى وجو الخصوص، 
ويتفق بعض الباحثين في أن التعمم المنظم ذاتًيا ينطوى عمى المشاركة اإليجابية لممتعمم في 

وضبط  الميام األكاديمية المختمفة، من خالل تنشيط المعرفة والتخطيط والتنفيذ والمراقبة
أنشطة التعمم، باإلضافة إلى دور المكونات الدافعية في توجيو المتعمم نحو تحقيق أىداف 

 ,     ,    ,Corno,     ; Paris & Paris,     ; Pintrich)التعمم المختمفة

    ,     ; Dresel & Haugwitz,     ) وشيدت العقود الثالثة األخيرة إىتماًما  ،
بيدف تحديد ماىيتو، والتعرف عمى درجة   -من قبل الباحثين -ظم ذاتًيا ممحوًظا بالتعمم المن

تأثره بكل من العوامل البيئية، والعوامل الشخصية، وكذلك درجة تأثيره في نواتج التعمم 
، 6222؛ كمال اسماعيل، 6999؛ عزت عبد الحميد، 6996المختمفة )لطفي عبد الباسط ،

 ,Cheng,     ; Rowe & Rafferty,     ; Harder & Abuhamdieh؛6266

    ; Lee, Moon & Cho,     .) 
إلى دور كل من المؤثرات الشخصية: )فاعمية الذات،  (Zimmerman,    b)ويشير 

والمعرفة، وعمميات ماوراء المعرفة، واألىداف، والحالة الوجدانية(، والمؤثرات السموكية )مثل: 
د الفعل الذاتي(، والمؤثرات البيئية )األحداث المالحظة الذاتية، والتقويم الذاتي، ور 

االجتماعية، والخصائص المادية لبيئة التعمم، وخصائص الميمة، والناتج الخارجي( 
 كمحددات لمتعمم المنظم ذاتًيا.
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وٌيوصف الطالب الُمنظمين ذاتًيا بأنيم ذوي اندماج نشط وفعال في عمميات التعمم أثناء 
دارة ومراقبة وضبط المصادر البيئية المعرفية والسموكية، بيدف تحقيق التعمم  تأسيس وا 

نجاز األىداف األكاديمية المطموبة   ;     ,Pintrich & De Groot)المرغوب، وا 

Zimmerman,     )ذا الصدد  أشارت نتائج  بعض الدراسات مثل. وفي ى(Vrugt & 

Oort,     ; Sadi & Uyar,     ; Kaya & Kablan,     )  إلى التأثير الموجب
لبعض استراتيجيات التعمم المنظم ذاتًيا في التحصيل الدراسي،  وتتناول الدراسة الحالية 

ودورىا في مخرجات التعمم، وبحثًا عن استراتيجيات التعمم المنظم ذاتًيا انطالًقا من أىميتيا، 
الكيفية التي تؤثر بيا بعض المتغيرات النفسية المصاحبة لمطالب )مثل: انفعاالت اإلنجاز 

Achievement emotions،  واليقظة العقميةMindfulness)  في المواقف األكاديمية
 , Pekrun , Goetz , Daniels)المختمفة في استراتيجيات التعمم المنظم ذاتًيا؛ حيث ينظر 

Stupnisky & Perry,     )  إلى انفعاالت اإلنجاز عمى أنيا تمك االنفعاالت التي
تتصل عمى نحو مباشر بأنشطة اإلنجاز األكاديمي، أو بمخرجات التعمم، وتتضمن كافة 

 االنفعاالت فى صورتييا )اإليجابية، والسمبية( التي يمر بيا الطالب أثناء عممية التعمم. 
ويمتمس الباحث ثمة عالقة بين الحالة االنفعالية في السياق اإلنجازي والتعمم المنظم ذاتًيا، 

إلى أن النجاح والفشل  (     ,Jarrell, Harley, Lajoie & Naismith)حيث يشير 
، المستقبمية الُمدرك ينتج استجابات انفعالية ذات تأثير قوي فى التعمم، والقرارات التعميمية

ة إلى التأثير فى كل من الدافعية والسموك، لذلك فمن الضروري فيم انفعاالت باإلضاف
اإلنجاز التي ترتبط بمخرجات وأنشطة السموك اإلنجازي، ودورىا في استراتيحيات التعمم 
المنظم ذاتًيا، وتركز الدراسة الحالية عمى انفعاالت اإلنجاز ذات الصمة بالماضي: )الفخر 

Pride، والخجل Shame،)  وتكتسب ىذه االنفعاالت أىميتيا من إسياميا في تكوين
التقييمات المستقبمية، والتأثير في كل من: الحالة االنفعالية الراىنة والمتوقعة )مثل القمق، 

 واألمل(.
أىمية لمحالة الوجدانية لممتعمم بإعتبارىا أحد  (     ,Zimmerman,    b)وقد أولى 

م ذاتًيا، وأشار إلى أىمية كل من الجوانب: الدافعية المحددات الشخصية لمتعمم المنظ
واالنفعالية لما ليما من دور فعال في استخدام استراتيجيات التعمم المنظم ذاتًيا فى المواقف 
التعميمية المختمفة، فضاًل عن تركيز بعض من الباحثين مثل )كمال إسماعيل عطية، 

 ,Pintrich & De Groot,    ; Neuville, Frenay & Bourgeois)؛ 6266
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    ; Banisaeid & Huang,     )  عمى  دور الجوانب الدافعية )مثل: فاعمية
الذات، وتوجيات اليدف، وقيمة الميمة، ودافعية التعمم والدافعية الداخمية والخارجية( في 

ى وخاصة عم -التعمم المنظم ذاتًيا،  في حين لم تنل االنفعاالت القدر الكاف من االىتمام 
 Pekrun, Goetz, Titz & Perry,     ; Ainley)ويشير  -مستوى الدراسات العربية

& Ainley,     ; Pekrun & Linnenbrink-Garcia,     )  إلى أىمية انفعاالت
اإلنجاز )الموجبة( لمتعمم المنظم ذاتًيا، والمشاركة النشطة من قبل الطالب في عممية التعمم، 

إلى  (     ,     ,Pekrun)ويشير  .راسات في ىذا الجانبوالحاجة إلى مزيد من الد
  Achievement emotionsافتراض ارتباط تأثير انفعاالت اإلنجاز 

في التحصيل الدراسي بالميكانيزمات الدافعية والمعرفية )مثل المصادر المعرفية، دافعية 
. كما تشير نتائج بعض التعمم واستراتيجيات التعمم( وىو أمر يحتاج إلى المزيد من الدراسة

 & Yip)مثل دراسة  -القميمة التي تمكن الباحث من الحصول عمييا -الدراسات األجنبية

Leung,     )  إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائًيا بين الخجل األكاديمي
 ,Calik)واستراتيجيات إدارة بيئة التعمم والتنظيم السموكي، في حين تشير نتائج دراسة 

إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائًيا بين الخجل واستخدام استراتيجيات  (    
إلى عدم وجود مسار  (     ,Leung & Wong)التعمم المنظم ذاتًيا، وتشير نتائج دراسة 

دال احصائًيا بين الخجل واستراتيجيتي التسميع والتنظيم، في حين يوجد مسار موجب دال 
لخجل وكل من التنظيم الذاتي ما وراء المعرفي واستراتيجية التفصيل، كما إحصائًيا بين ا

يوجد مسار موجب ودال إحصائًيا بين الفخر وكل من التنظيم الذاتي ما وراء المعرفي 
واستراتيجية التنظيم، وعدم وجود مسار دال إحصائًيا بين الفخر وكل من استراتيجيتي 

 ;     ,Villavicencio & Bernado)دراستا  التسميع والتفصيل. كما أشارت نتائج

Claik,     )  إلى أن الفخر يرتبط ارتباًطا موجًبا ودااًل إحصائًيا باستراتيجيات إدارة بيئة
 التعمم والتنظيم السموكي، واستخدام استراتيجيات التعمم المنظم ذاتًيا.

جاز:)الفخر" كانفعال وفي ضوء ما سبق يعتقد الباحث في أىمية دراسة دور انفعاالت اإلن
موجب"، والخجل " كانفعال سالب"( في استراتيجيات التعمم المنظم ذاتًيا بيدف الكشف عن 

 تأثيرىما، باإلضافة إلى ندرة الدراسات العربية التي اىتمت بذلك.
عمى وعي الفرد بالخبرات، ومالحظة  Mindfulnessومن جانب أخر تركز اليقظة العقمية 

-Kabat)ء حدوثيا، دون تقييم عما إذا كانت ىذه الخبرات جيدة أو سيئة ىذه الخبرات أثنا
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Zinn,     ).  وتتضمن اليقظة العقمية النظر إلى األفكار واالنفعاالت كأحداث عقمية
عابرة، بداًل من االندماج فييا، أو فحصيا، أو التفاعل الزائد معيا. ويشير كل من 

(Bishop, Lau, Shapiro, Carlson, Andrson, Carmody et al.,     )  إلى
اليقظة العقمية عمى أنيا تتضمن مكونين ىما: المكون األول ويتضمن ميكانيزم تنظيم االنتباه 
الذاتي لمخبرة المباشرة لزيادة التعرف عمى األحداث العقمية في المحظة الراىنة، المكون الثاني 

و خبرات الفرد في المحظة الحالية، ويتضمن ميكانيزم التطبيق العممي المباشر لالتجاه نح
 التي يمكن تصورىا من خالل الرغبة في المعرفة واالنفتاح والقبول.

ويعتقد الباحث أن ميام التعمم األكاديمية تشير إلى نوع من الخبرة المباشرة، والتى من 
الممكن أن تتأثر باالنتباه المنظم ذاتًيا)مكون من مكونات اليقظة العقمية(، وقد يرتبط ميكانيزم 
ث التطبيق العممي المباشر باستراتيجيات التعمم المعرفية وما وراء المعرفية، إال أن الباح

 الحالي ال تتوافر لديو دراسات عربية تدعم ىذا التصور، مما دعاه إلى دراسة ذلك. 
بصفة عامة  -في الدراسات األجنبية  –وبالرغم من االىتمام المتزايد بالبحث في اليقظة العقمية 

إال أنيا لم تمق القدر الكاف من االىتمام في السياق األكاديمي، وخاصة عمى المستوى العربي، 
 Shapiro, Oman, Thoresen, Plante, &  Flinders,     ; Parto)يشير كل من  و 

& Beshant,     )  ،إلى ارتباط اليقظة العقمية بالشعور بالسعادة واالستقاللية والتنظيم الذاتي
 (     ,Jha, Stanley, Kiyonaga, Wang & Gelfand)ومن جانب ثان يشير كل من 

ليقظة العقمية فى تحسين سعة الذاكرة العاممة، ومن جانب ثالث يشير إلى الدور الذى تقوم بو ا
 & Caldwell, Harrison, Adams, Quin, & Greeson,      ; Brown)كل من 

Ryan,     )   إلى إرتباطيا بالقدرة عمى تحسين التنظيم الذاتي والسموك المنظم ذاتًيا، والحالة
 Dubert, Schumacher, Locker)ر دراسة كل من االنفعالية الموجبة، ومن جانب رابع تشي

Jr, Gutirrrez & Barnes,     )   إلى الدور الذى تقوم بو فى التأثير عمى نحو موجب
 ومباشر ودال إحصائًيا في تنظيم االنفعال.

وتزود تدريبات اليقظة العقمية المتعمم بطرق إثراء التعمم، والتعمم العميق، والتي تساعد في إنجاز 
 ،(     ,Huland,      as cited in Howell &  Buro)يام الشخصية واألكاديمية الم

كما يمكن التماس العالقة بين اليقظة العقمية واستراتيجيات التعمم المنظم ذاتًيا، وذلك في حدود 
ل الذاتي( وىي جوانب التأثيرات السموكية )المرتبطة بالمالحظة الذاتية والتقويم الذاتي وردالفع

وتجدر اإلشارة  ،(Zimmerman,    b)وكية تحدد التعمم المنظم ذاتًيا وفًقا لتصور سم
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إلى أن الباحث لم يحصل عمى دراسات عربية تناولت الكيفية التي ترتبط بيا اليقظة العقمية 
ن ظير عبر السنوات القميمة الماضية شيء من االىتمام  باستراتيجيات التعمم المنظم ذاتًيا، وا 

 ,Trevisani))عمى مستوى الدراسات األجنبية( حيث أشارت نتائج دراسات كل من: 

    ; Aliakbari, Ghoreyshi,     ;  Hillgaar,     ; Howell & Buro, 

ن تباينت طبيعة  (     إلى ارتباط أبعاد اليقظة العقمية باستراتيجيات التعمم المنظم ذاتًيا، وا 
ىذه العالقة عبر الدراسات، فضاًل عن تباين أبعاد كاًل المتغيرين، مما دعا الباحث إلى  

 دراسة ذلك. 

 مصللُ الدزاسُ:
ر نماذج التعمم االجتماعي المعرفي إلى أىمية استرتيجيات التنظيم الذاتي في نواتج التعمم تشي

فتراض مؤداة " أن المتعمم يسيم بفاعمية كبيرة فى اا إلى ويستند التعمم المنظم ذاتيً  المختمفة،
دية " ة فر بصورة ذاتي   العقميةتحقيق أىداف التعمم، وذلك من خالل التوظيف األمثل لمعمميات 

(Schunk, Pintrich & Meeca,     ,   -  ) يرى )، كما(Demirtas,       أن
إكمال الميام  فيوالمثابرة  ،التعمم المنظم ذاتًيا ٌيزيد من دافعية الطالب في مواصمة الجيد

التعمم أكثر فاعمية . ويصبح ويتأثر بنمط تفكير الطالب ،واألنشطة األكاديمية بكفاءة وفعالية
تنشئة متعممين لدييم المؤسسة التعميمية أن من أىداف  البعض يعتبرو  ،وجو ذاتًياعندما يُ 

)ربيع  -خاصة فى مرحمة التعميم العالىوبصفة  -ستقالل الذاتى فى التعممالالقدرة عمى ا
(، ويشير ذلك إلى أىمية الدور الذى تقوم بو استراتيجيات التعمم المنظم 6 ،6226رشوان، 

التعمم المختمفة، كما يمكن القول بتباين مخرجات التعمم طبًقا النفعاالت ذاتًيا فى مخرجات 
اإلنجاز)حيث يمكن أن ترتبط االنفعاالت الموجبة عمى نحو موجب بمخرجات التعمم 
األكاديمية، وفي المقابل قد ترتبط االنفعاالت السالبة عمى نحو سالب  بتمك المخرجات(، 

إلى دور انفعاالت التنشيط الموجب في حث  (     ,Chiang & Liu)وىنا يشير 
وتشجيع الطالب عمى التعمم، في حين ترسل انفعاالت التثبيط إشارات إلى بطء السير في 
عممية التعمم، وتؤدي انفعاالت التنشيط السالب إلى دفع الطالب لمعالجة العقبات أو تجنب 

نخفضة لمقدرة )أي يدرك الفرد الفشل، في حين تؤدي انفعاالت التثبيط السالب إلى إدراكات م
نفسو عمى أنو ذو قدرة منخفضة(، كما يمكن أن تؤدي اليقظة العقمية دوًرا في عممية التعمم. 

 –في حدود عمم الباحث  -وانطالًقا من أىمية ىذه المتغيرات، وعدم وجود دراسة عربية 
ل األكاديمي( تناولت طبيعة عالقة كل من انفعاالت االنجاز )الفخر األكاديمي والخج
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واليقظة العقمية باستراتيجيات التعمم المنظم ذاتًيا، تسعى الدراسة الحالية إلى دراسة ذلك. 
 وتتحدد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي:

ًًا من خالل أبعاد كل من: انفعاىل اإلجناش )الفخس،  هل ميلن التنبؤ باسرتاتًحًات التعله املنظه ذات
 ٌ ، والًقظُ العقلًُ؟ ويتفسع من هرا السؤال األسئلُ اآلتًُ:واخلحل( األكادمي

الخجلل( األكلاديمي واليقظلة العقميلة فلى  -ىل تسيم أبعاد كلل ملن انفعلالى اإلنجلاز )الفخلر .6
 استخدام استراتيجية التسميع؟

الخجلل( األكلاديمي واليقظلة العقميلة فلى  -ىل تسيم أبعاد كلل ملن انفعلالى اإلنجلاز )الفخلر .6
 تراتيجية التنظيم؟استخدام اس

الخجلل( األكلاديمي واليقظلة العقميلة فلى  -ىل تسيم أبعاد كلل ملن انفعلالى اإلنجلاز )الفخلر .3
 استخدام استراتيجية التفصيل؟

الخجلل( األكلاديمي واليقظلة العقميلة فلى  -ىل تسيم أبعاد كلل ملن انفعلالى اإلنجلاز )الفخلر .4
 استخدام استراتيجية التخطيط؟

الخجلل( األكلاديمي واليقظلة العقميلة فلى  -فعلالى اإلنجلاز )الفخلرىل تسيم أبعاد كلل ملن ان .5
 استخدام استراتيجية المراقبة الذاتية؟

الخجلل( األكلاديمي واليقظلة العقميلة فلى  -ىل تسيم أبعاد كلل ملن انفعلالى اإلنجلاز )الفخلر .6
 استخدام استراتيجية تنظيم الوقت والبيئة؟

الخجلل( األكلاديمي واليقظلة العقميلة فلى  -رىل تسيم أبعاد كلل ملن انفعلالى اإلنجلاز )الفخل .7
 استخدام استراتيجية طمب المساعدة؟ 

 تتحدد أىداف الدراسة الحالية في: أهداف الدزاسُ:

تللوفير خمفيللة نظريللة تللرتبط بمتغيللرات الدراسللة وخاصللة انفعللاالت اإلنجللاز واليقظللة العقميللة  .6
 حيث يعتقد الباحث في حداثتيما عمى مستوى الدراسات العربية. 

 الفخر والخجل واليقظة العقمية، والتحقق من خصائصيم السيكومترية. ترجمة مقاييس: .6
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لسللياقات األكاديميللة المختمفللة سللواء الفخللر والخجللل )عبللر ا بياااد جرجااة م اا ان  اا  مااد: .3
المرتبط منيا بالمحاضرات أو االستذكار أو الملرتبط باالمتحانلات ونتائجيلا( وأبعلاد اليقظلة 
العقميللللة )المالحظللللة، والوصللللف، والتصللللرف بللللوعي، وعللللدم الحكللللم، وعللللدم التفاعللللل( فللللي 

 استراتيجيات التعمم المنظم ذاتًيا.

 أهنًُ الدزاسُ:

مد الدراسللة الحاليللة أىميتيللا النظريللة مللن أىميللة اسللتراتيجيات الللتعمم تسللت األهنًةةُ النظسيةةُ: 
المللنظم ذاتًيللا فللي تعمللم الطللالب، ومللا أشللار إليللو بعللض البللاحثين مللن أىميللة دراسللة انفعللاالت 
اإلنجللاز، واليقظللة العقميللة بالنسللبة لمللتعمم المللنظم ذاتًيللا، وتكمللن ىللذه األىميللة أيًضللا فيمللا تقدمللو 

انفعللاالت اإلنجللاز، واليقظللة العقميللة والمللذان لللم ينللااًل القللدر  مللن: مللن إطللار نظللرى يتنللاول كللل
 الكاف من البحث والدراسة فى البيئة العربية عمى قدر عمم الباحث.

تتمثلل األىميلة التطبيقيلة لمدراسلة الحاليلة فيملا تقدملو ملن أدوات جديلدة  األهنًُ التطبًقًةُ: 
نتلائج يمكلن توظيفيلا فلى مجلال البحلث فلي لمقياس فلى البيئلة العربيلة، وفيملا تتوصلل إليلو ملن 

عمم النفس التربوي بصفة خاصة، وفى مجال العممية التعميمية بصفة عاملة، وذللك ملن خلالل 
توجيلللو نظلللر البلللاحثين والقلللائمين عملللى المؤسسلللات التعميميلللة ألىميلللة المتغيلللرات قيلللد الدراسلللة، 

ث النفسلية والتربويلة ومواقلف وتفعيل دور انفعاالت اإلنجلاز واليقظلة العقميلة فلي كلل ملن البحلو 
 التعمم المختمفة كما تمارس في المؤسسات التعميمية.

 مصطلرات الدزاسُ:  

ًً أوًلا: عممية نشطة " عمى أنو ويعرف: Self-regulated learning االتعله املنظه ذات
بنائية يحدد فييا المتعممين أىدافيم من التعمم ومن ثم محاولة تنظيم وضبط معارفيم 
ودافعيتيم وسموكيم وفي ذات الوقت توجو ىذه العممية وتقيد بأىداف الطالب وخصائص 

، ويتحدد إجرائًيا بدرجات الطالب (     ,     ,     ,Pintrich)ة"السياق في البيئ
 :االستراتيجيات عمى مكونات مقياس استراتيجيات التعمم المنظم ذاتًيا المستخدم، وىى
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 )التخطيط، والمراقبة الذاتية(، ، وما وراء المعرفيةفاصيل والتنظيم() التسميع ، الت المعرفية
  .وارد )تنظيم البيئة والوقت، وطمب المساعدة(دارة الما  و 

ًًا: انفعاالت اإلجنةاش  وتعلرف بأنيلا تملك االنفعلاالت التلي  :Achievement emotions ثان
تعمم، وتتضللمن كافلللة تتصللل عمللى نحللو مباشلللر بأنشللطة اإلنجللاز األكللاديمي، أو بمخرجلللات اللل

االنفعللاالت )اإليجابيللة أو السللمبية( التللي يمللر بيللا الطللالب أثنللاء عمميللة الللتعمم، وتعكللس حالللة 
شعورية وخبرة انفعالية سارة في حالة االنفعلاالت الموجبلة، وحاللة شلعورية وخبلرة انفعاليلة غيلر 

ثنلاء المحاضلرات أو سارة  في حالة االنفعاالت السالبة، وتظيلر فلي السلياق األكلاديمي سلواء أ
 .(     ,.Pekrun et al)االستذكار أو قبل أو أثناء أو بعد االمتحانات 

  ٌ  وىللوالولللع باسللتعادة الخبللرات الماضللية ُيعللرف عمللى أنللو و  :Pride  الفخةةس األكةةادمي
عزو النجلاح إللى عواملل داخميلة" "لمنجاح انفعال موجب ينشأ من االعزاءات الداخمية 

(Pekrun,     ) . ويتحللدد إجرائًيللا بالدرجللة التللي يحصللل عمييللا الطالللب عمللى مقيللاس
 الفخر األكاديمي المستخدم )األبعاد والدرجة الكمية(.

   ٌاخلحل األكةادميShame:  انفعلال سلالب ينلتج علن التقيليم السلمبي وُيعلرف عملى أنلو"
 & Pekrunلملللذات فلللي ضلللوء التغذيلللة الراجعلللة السلللمبية لنتلللائج االختبلللارات واألداء 

Stephens,     ) .) ويتحدد إجرائًيا بالدرجة التي يحصلل عمييلا الطاللب عملى مقيلاس
 الخجل األكاديمي المستخدم )األبعاد والدرجة الكمية(.

وُتعلرف عملى أنيلا مراقبلة الفلرد المسلتمرة لمخبلرات،  :Mindfulnessثالًجا: الًقظُ العقلًةُ  
بلالخبرات الماضلية أو األحلداث المسلتقبمية، والتركيز عملى الخبلرات الراىنلة بلداًل ملن االنشلغال 

 ,Baer, Smith)وتقبللل الخبللرات واالنفتللاح عمييللا، ومواجيللة األحللداث دون اصللدار أحكللام
Hopkins, Krietemeyer & Toney,     ).  وتتحللدد إجرائًيللا بالدرجللة التللي يحصللل

لمالحظللللة، عمييللللا الفللللرد عمللللى أبعللللاد مقيللللاس العوامللللل الخمسللللة لميقظللللة العقميللللة المسللللتخدم )ا
 والوصف، والتصرف بوعي، وعدم الحكم ، وعدم التفاعل(. 
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وتتمثلل فلي متغيلرات الدراسلة وتشلمل: اسلتراتيجيات اللتعمم الملنظم ذاتًيلا والفخلر حدود الدراسلة: 
والخجلللل كانفعلللالين ملللن انفعلللاالت اإلنجلللاز، واليقظلللة العقميلللة. واألدوات المسلللتخدمة فلللي جملللع 

ة. والعينلة التلي ُتجلرى عمييلا الدراسلة الميدانيلة ملن بلين طلالب البيانلات والمعالجلات االحصلائي
السللنة الثانيللة بكميللة التربيللة جامعللة بنيللا، مللوزعين عمللى تخصصللات دراسللية مختمفللة، ويدرسللون 

 م(.6267- 6266مقرًرا في عمم النفس التربوي في الفصل الدراسي األول )العام الجامعي 

   اإلطاز النظسٍ ودزاسات سابقُ:

 الدراسات السابقة ذات الصمة.يعرض الباحث في الجزء التالي لمفاىيم الدراسة، وبعض 

 : ا تراتيجيات التعلن المنظن ذاتياا:       أولا 
يشللير التنظلليم الللذاتي إلللى األفكللار والمشللاعر واألفعللال التللي تنللتج ذاتًيللا، وُتخطللط وُتعللدل 

، ويللؤدي (     ,Schunk & Ertmer)بشللكل مللنظم لمتللأثير فللي دافعيللة الفللرد وتعممللو 
 ,Zimmerman)استخدام استراتيجيات التنظليم اللذاتي إللى تحسلين اللتعمم واألداء األكلاديمي 

 (     ,     ,      ,Pintrich& De Groot,    ; Pintrich). وَشيُط (    
م إلللى اسللتراتيجيات الللتعمم المللنظم ذاتًيللا عمللى أنيللا الطللرق التللي يسللتخدميا الطللالب بيللدف تنظللي

أنفسليم، واللتحكم فلي عمميلات تعمميللم، وتتضلمن: االسلتراتيجيات المعرفيلة، واالسلتراتيجيات مللا 
 وراء المعرفية، واستراتيجيات إدارة الموارد. 

يشلللير اللللتعمم الملللنظم ذاتًيلللا فلللي ضلللوء النظريلللة المعرفيلللة االجتماعيلللة إللللى التفاعلللل بلللين الفلللرد 
اتللو مللن خللالل تنشلليط العمميللات المعرفيللة وعناصللر البيئللة، حيللث يكتسللب الفللرد معارفللو وميار 
بعوامللللل خارجيلللة )سياسللللية، اقتصللللادية،  قيلللدوالمحافظلللة عمييللللا، وُينظلللر إلللللى الفلللرد باعتبللللاره مُ 

اجتماعية..( وأخرى داخمية )بيولوجية، انفعالية، معرفيلة(، ويعكلس اللتعمم الملنظم ذاتًيلا املتالك 
يل أىلللدافيم وسلللموكيم واسللللتراتيجيات ملللا وراء المعرفلللة لتحديللللد وتقيللليم وتعلللد لطلللالب لميلللاراتا

 & Zimmerman,    b,     ,     ; Hadwin, Oshige, Gress)تعمميللم

Winne,     ; Winne,     ) ويتنلاول البلاحثون بالتفسلير الكيفيلة التلي يبلادر ويباشلر .
بيللا الطللالب عمميللات تعمميللم عمللى المسللتوى مللا وراء المعرفللي والللدافعي والسللموكي، فللالطالب 

يخططلون وينظملون ويراقبلون ويقيملون تعمميلم  -فلي إطلار ملا وراء المعرفلة -مون ذاتًيا المنظ
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وذو فاعميللة   Competentيللدرك الطللالب أنيللم أكفللاءوفللي إطللار الدافعيللة عمللى نحللو ذاتللي، 
عملللى إيجلللاد البيئلللة المناسلللبة التلللي الطلللالب  يعمللللعملللى المسلللتوى السلللموكي ذاتيلللة ومسلللتقمون، و 

 .(Zimmerman,     b)كمال تجعل التعمم أقرب إلى ال
أن المتعمملللين يسلللتخدمون عمميلللات التنظللليم اللللذاتي  (Zimmerman,    a)ويفتلللرض 

بلللدرجات مختمفلللة عنلللد اكتسلللاب المعلللارف والميلللارات األكاديميلللة، إال أن المتعمملللين المنظملللين 
ذاتًيلللا يتسلللمون بلللالوعي بالعالقلللة بلللين عمميلللات التنظللليم اللللذاتي ومخرجلللات اللللتعمم )كيفيلللة تلللأثير 

اإلرادة فلي اسلتخدام ىلذه االسلتراتيجيات استراتيجيات محددة في مخرجات اللتعمم(، وكلذلك بلأن 
تللدفع إلللى إنجللاز األىللداف األكاديميللة، كمللا ُيعللد االسللتخدام المللنظم لمللا وراء المعرفللة والدافعيللة 

 واالستراتيجيات السموكية خاصية رئيسة لممتعممين المنظمين ذاتًيا. 
 والتعمم المنظم ذاتًيا عممية دائرية تنقسم إلى ثالث مراحل ىي:

ويخطلط لكلل االسللتراتيجيات  ،حيللث يحلدد الفلرد أىدافللو :Forethought لتاجبرمرحلاة ا .6
 الالزمة لتحقيق األىداف.  

االسللتراتيجيات التللي تللم تخطيطيللا فللي وتتضللمن تنفيللذ  :Performance مرحلااة ااجا  .6
وعمميللللات الللللتعمم المرتبطللللة  ،المرحمللللة السللللابقة، باإلضللللافة إلللللى الللللتحكم فللللي أداء الميللللام

 ية، وفاعمية الذات، والتوقعات الذاتية. بالدافعية الذات

ويوظللف فييللا الفللرد كللل الخبللرات والمعللارف السللابقة لكللي يللتم  مرحلااة رج اللعاا  الااذات : .3
-Usher & Pajares,     ; Chaves)اسلللتئناف دائلللرة اللللتعمم الملللنظم ذاتًيلللا

Barboza, Trujillo-Torres & Lopez-Nunez,     ; Zimmerman, 

    ).   
تعللدد النمللاذج المفسللرة لمللتعمم المللنظم ذاتًيللا، إال إنيللا تركللز عمللى اسللتخدام كللل  وبللالرغم مللن

ملللللللن: االسلللللللتراتيجيات المعرفيلللللللة، واالسلللللللتراتيجيات ملللللللا وراء المعرفيلللللللة، واسلللللللتراتيجيات إدارة 
 ،(     ,     ,          ,Pintrich & De Groot,     ; Pintrich)الملوارد

 مبادئ واالفتراضات اآلتية: ويستند التعمم المنظم ذاتًيا عمى ال
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 المتعمم نشط وبناءConstructive, Active : .ويتم التركيز عمى إيجابية المتعمم 
  إمكانية الضبطPotential for control :  .وتتمثل فى ضبط المعرفة والسموك  
  اليدف، والمحك أو المعيار: حيث يضع الفرد اىداًفا يسعى إلييلا، ثلم يقلوم بمتابعلة

 نحو اليدف فى ضوء المحكات أو المعايير الموضوعة.تقدمو 
  الوسلللطيةMediation:  بمعنلللى أن أنشلللطة اللللتعمم الملللنظم ذاتًيلللا تعلللد وسللليًطا بلللين

 .(     ,     ,Pintrich)الشخصية والسياق والتحصيل 
لملللتعمم الملللنظم ذاتًيلللا أربلللع مراحلللل ىلللى: التخطللليط  والتنشللليط،   Pintrichويتضللمن النملللوذج  

والمراقبللة والتوجيللو، والضللبط )الللتحكم(، ورد الفعللل والتأمللل )عمميللات التنظلليم(، وفللى كللل مللن 
المراحلللل األربلللع يلللتم ممارسلللة أنشلللطة التنظللليم فلللى مجلللاالت مختمفلللة ىلللى: المجلللال المعرفلللى، 

ا النمللوذج يتكللون الللتعمم المللنظم ذاتًيللا مللن مكللونيين والللدافعى، والسللموكى، والسللياق. ووفًقللا ليللذ
 أساسيين ىما: 

 الم ود الجافعى ويتضمد:  أ:
 .: ويعكس معتقدات الفرد عن قدرته على أداء المهمةExpectancy مكون التوقع .1

 ويشير إلى أهداف الفرد وقيمة وأهمية المهمة بالنسبة له. : Valueمكون القيمة .2

 ويشير إلى رد الفعل الوجدانى تجاه المهمة. :Affectiveالمكون الوجدانى  .3

 ا تراتيجيات التعلن المنظن ذاتياا وتتضمد: :ب

 استراتيجيات التعمم المعرفية وتشمل: -6   
 :وتتضلح فللي تكلرار الملادة التلي يللتم تعمميلا، ووضلع خطللوط  اسلتراتيجية التسلميع

 أو عالمات تحت أجزاء من النص وتركيز االنتباه عمييا بيدف حفظيا.

 :وتتضلللللح فلللللي تحديلللللد األفكلللللار الرئيسلللللية، وعملللللل مخطلللللط  اسلللللتراتيجية التنظللللليم
لمموضوع أو المادة المراد تعمميا، واستخدام أساليب مختمفة لتنظليم أفكلار الملادة مثلل 

 مل مخطط، أو خريطة لألفكار الميمة، وعمل أشكال توضيحية لمموضوع.ع



د/ كنال إمساعيل عطية حسن

 

 

 119 

 :وتتمثل في إعادة صياغة أو تمخيص المادة المراد تعمميلا،  استراتيجية التفصيل
جابلات ليلا، شلرح أفكلار الملادة  وعمل المقارنات، وتدوين المالحظات، وعمل أسئمة وا 

 التى تم تعمميا.

 رفة وتتضمد:ا تراتيجيات ما ورا  المع -2   
 :وتتحلللدد بوضلللع أىلللداف لمدراسلللة، وتحديلللد سلللبل تحقيلللق ىلللذه األىلللداف،  التخطااايط

وتحميلللل الميملللة لتحديلللد المشلللكالت التلللى يمكلللن أن يواجييلللا الملللتعمم وتصلللور كيفيلللة 
 مواجيتيا.

 :وتعنللللي متابعللللة الفيللللم واالنتبللللاه أثنللللاء االسللللتذكار، أو اإلصللللغاء  المراقبااااة الذاتيااااة
لممحاضرة، واختبار الذات عن طريق توجيلو األسلئمة لمتأكلد ملن حلدوث عمميلة الفيلم. 

 وتفيد عممية المراقبة في تعديل السموك ليتسق مع اليدف.

 ا تراتيجيات مجارة الموارج وتتضمد: -3  

 :وتعكللس قللدرة الطالللب عمللى أن يللنظم بيئللة االسللتذكار  مجارة وقاات وبي ااة الجرا ااة
بتجنلللب مشلللتتات االنتبلللاه، ووقلللت االسلللتذكار بتنظللليم الوقلللت ووضلللع الجلللداول الزمنيلللة 

 التي تتناسب ومتطمبات الميمة.

 :ويتضمن طمب العون ملن اآلخلرين )المعمملين واألقلران(؛ فالطاللب  طلب الم اعجة
 مكن أن يمده بالمساعدة.الجيد ىو القادر عمى تحديد الشخص الذى ي

(Pintrich,     ,     ,     ,     ; Pintrich, Smith, Gracia  & 

McKeachie,    ; Pintrich & De Groot,     ).   

فلللي اللللتعمم الملللنظم ذاتًيلللا أكثلللر النملللاذج انتشلللاًرا  Pintrichويعتقلللد الباحلللث أن نملللوذج    
واسلللتخداًما فلللى دراسلللات اللللتعمم الملللنظم ذاتًيلللا. وقلللد ُأعلللد ىلللذا النملللوذج اسلللتناًدا إللللى العديلللد ملللن 
الدراسات التى قام بيا وزمالؤه فى جامعة ميتشجان بالواليلات المتحلدة األمريكيلة، انطالًقلا ملن 

م ىللذا التصللور بالشللمولية حيللث يتضللمن االسللتراتيجيات المعرفيللة. ويتسلل -النظريللة االجتماعيللة
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المعرفيللة، ومللا وراء المعرفيللة، والجوانللب الدافعيللة، والسللموكية، والبيئيللة. وتعتمللد الدراسللة الحاليللة 
 عمى ىذا التصور. 

  

 :Achievement emotions ثانياا: انلعالت اإلنجاز
مللن جوانللب وجدانيللة ومعرفيللة  -األوجللوكظللاىرة متعللددة  -االنفعللاالت عمميللة نفسللية تتشللكل 

ودافعية وفسيولوجية، ويتم تمثُميا عقمًيلا فلي العقلل اللواعي، ويمكلن التعبيلر علن ىلذه التمثليالت 
العقمية بشكل لفظي أو غير لفظي، حيث يخُبر الطالب تنوًعا كبيلًرا فلي االنفعلاالت فلي سلياق 

اللللدرس )أثنلللاء المحاضلللرات(، أو  العملللل األكلللاديمي، سلللواء المتعملللق منلللو باالنتبلللاه فلللى قاعلللة
االنلللدماج فلللي االسلللتذكار أو فلللي موقلللف االختبلللار. ويشلللير مصلللطمح انفعلللاالت اإلنجلللاز إللللى 
االنفعللاالت التللي تللرتبط بقللوة وعمللى نحللو مباشللر بأنشللطة اإلنجللاز ومخرجاتللو، وينظللر الللبعض 

مكلللن أن إللللى االنفعلللاالت عملللى أنيلللا نتيجلللة لمخرجلللات اإلنجلللاز، ويعتقلللد اللللبعض اآلخلللر أنيلللا ي
 .  (     ,Pekrun) ُتحث أثناء األنشطة اإلنجازية
تصللوًرا نظرًيللا Pekrun's control- value theory القيملة  –وتضلع نظريللة الللتحكم 

دينامًيلللا يتكلللون ملللن التقييملللات المعرفيلللة، والمقلللدمات )السلللوابق( الموقفيلللة، واللللتعمم، ومخرجلللات 
للة بلين كلل عنصلر ودوائلر التغذيلة الراجعلة اإلنجاز، ويشير ىذا التصلور إللى العالقلات المتباد

الموجبللة والسللالبة. ويللتم النظللر إلللى انفعللاالت اإلنجللاز فللي ضللوء تصللنيف ثالثللي األبعللاد يبللين 
 ;     ,Pekrun,    ; Pekrun, Frenzel, Goetz & perry)بنيللة االنفعللاالت

Pekrun & Stephens,     )   ويشلمل: تركيلز الموضلوعObject focus انفعلاالت( 
سلالب(، ودرجلة التنشليط  -)موجلب Valanceانفعلاالت المخلرج "النلاتج"(، والتكلافؤ  –النشاط 
 ( يوضح ذلك.6تثبيط( والجدول ) –)تنشيط 

  



د/ كنال إمساعيل عطية حسن

 

 

 121 

 & Pekrunالقًنُ )نقًلا عن  -(: انفعاالت االجناش وفقا لنظسيُ الترله1جدول )
Stephens,     .) 

 رطكُز انًىضىع
 سبنت يىخت

 رثجُظ رُشُظ رثجُظ رُشُظ

 االسزطذبء االسزًزبع انُشبط
 –انغضت 

 اإلحجبط
 انضدط

 انُأس انمهك انطاحخ األيم -انجهدخ انُىارح انزىلؼخ

انُىارح انًزؼهمخ 

 ثبنًبضً

 -انفرط -انجهدخ

 االيزُبٌ
 انغضت -انردم انطاحخ -انمُبػخ

ذُجخ   -انحزٌ

 األيم

 Hope، واألمللل Pride، والفخللر Enjoymentاالسللتمتاع  -فللي إطللار بعللد التكللافؤ -وُيعللد
، Shame، والخجللللل Angerانفعللللاالت موجبللللة، فللللي حللللين ُيعللللد الغضللللب  Reliefوالراحللللة 
انفعاالت سلالبة، وُيصلنف بعلد التكلافؤ عملى  Boredomوالضجر   Hopelessnessواليأس 

، Multiplorأنللو بعلللد ثنلللائي القطلللب، ويصللنف بعلللد درجلللة التنشللليط عمللى أنلللو متعلللدد األبعلللاد 
، واالمتنلان Joyضمن التنشيط اإليجابي انفعلال االسلتمتاع، واألملل، والفخلر، والبيجلة حيث يت

Gratitude فللللي حللللين يتضللللمن التثبلللليط اإليجللللابي انفعللللال مثللللل االسللللترخاء ،Relaxation 
، ويتضلللمن التنشللليط السلللالب انفعلللاالت الغضلللب، Contentmentوالراحلللة، والقناعلللة "الرضلللا" 

حلين يتضلمن التثبليط السلالب الضلجر، واليلأس، وخيبلة األملل    والقمق، والخجل، واإلحباط، فلي
Disappointment والحزن ،Sadness. 

ويميللز ىللذا التصللور بللين انفعللاالت اإلنجللاز فللي ضللوء تركيللز الموضللوع )انفعللاالت النشللاط 
مقابللل انفعللاالت النللاتج(، وتللرتبط انفعللاالت النشللاط بالقللدرة عمللى الللتحكم فللي األنشللطة وقيمتيللا، 

ن النشاط قابل لملتحكم فيلو، وذا قيملة موجبلة كلان االسلتمتاع ىلو الخبلرة االنفعاليلة التلي فإذا كا
ذا كانللت قيمتللو سللالبة يظيللر انفعللال الغضللب، وُيسللتحث انفعللال اإلحبللاط إذا  يمكللن إدراكيللا، وا 

 كانت األنشطة ذات قيمة، مع عدم إمكانية التحكم فييا عمى نحو كاف.
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األنشللطة االنجازيللة، وتشللمل االنفعللاالت المتوقعللة )المأمولللة( وتللرتبط انفعللاالت النللاتج بنللواتج 
Rospective emotions  -  يطملق ىلذه التسلمية عملى االنفعلاالت المتوقعلة حيلث إمكانيلة

، Retrospectiveأو االنفعلللاالت ذات الصلللمة بالماضلللي  -حلللدوث كلللل ملللن النجلللاح والفشلللل
، Joyى النجللاح يظيللر انفعللال البيجللة وعنللدما يكللون الللتحكم مرتفًعللا، وتركيللز الفللرد ُمنصللًبا عملل

إذا انصب التركيز عملى الفشلل ملع كلبح االفلراد أنفسليم  Relief في حين يظير انفعال الراحة
في مواجيتو، ويظير األملل والقملق إذا كلان اللتحكم جزئًيلا ملع احتملال النجلاح أو الفشلل، وفلي 

نفعلال الملدرك. ويلتم إدراك حالة علدم إمكانيلة تحقيلق النجلاح وتجنلب الفشلل فلإن اليلأس ىلو اال
االنفعللاالت ذات الصللمة بالماضلللي بعللد النجلللاح أو الفشللل، فلللالتحكم فللي التفكيلللر حللول أسلللباب 
النللواتج، وعمللا إذا كانللت بسللبب الفللرد نفسللو، أو اآلخللرين، أو الظللروف الخارجيللة عللاماًل ميًمللا، 

علزو النجلاح ويعد كل ملن الفخلر والخجلل ملن االنفعلاالت ذات الصلمة بالماضلي وتظيلر عنلد 
أو الفشل لمفرد نفسو، في حين إذا تم عزو النجاح أو الفشل إلى اآلخلرين فلإن ذللك يلؤدي إللى 

 ظيور انفعال االمتنان، والغضب.

 :Academic pride اللخر اا اجيم 
شلللللللعورًيا ذاتًيلللللللا يحلللللللدث نتيجلللللللة إلنجلللللللازات الفلللللللرد المرتبطلللللللة باللللللللذات أو  الفخلللللللر انفعلللللللاالً 

ويعتبلر أحلد أىلم االنفعلاالت فلي  (     ,Salerno, Laran & Janiszewski)بلاآلخرين
حيللث ُينشلط وُيوجللو  (     ,Goetz, Frenzel, Stoeger & Hall) اإلنجلازي السلياق

 ,Buechner)السياق ىذا وُيحرك الجيد نحو إحراز األىداف، ويؤدي دوًرا دافعًيا حاسًما في 
Pekrun & Lichtenfeld,     )القيملة النفعلاالت اإلنجلاز فلإن  ضلبط، وطبًقلا لنظريلة ال

االنفعلاالت فلي السلياق  Instigateالضبط الُمدرك، والقيمة الُمدركة لألفعال والمخرجات تُثيلر 
 ,Pekrun,     ; Pekrun & Perry,     ; Pekrun & Stephens)اإلنجلازي 
تكللًزا ويتضللمن الفخللر عمميللات معرفيللة وتقللويم ذاتللي، ويحللدث عنللدما يكللون االنتبللاه مر  (    

عمللى الللذات، حيللث يللتم تقيلليم الحللدث عمللى أنللو يتطللابق مللع أىللداف الفللرد، ويعللود الحللدث إلللى 
وينللتج  Retrospectiveعواملل داخميلة، ويشلير الفخلر اللى الوللع باسلتعادة الخبلرات الماضلية 
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عللزو النجللاح إلللى عوامللل "عللن االنفعللال الموجللب الللذي ينشللأ مللن االعللزاءات الداخميللة لمنجللاح 
 .  (     ,Pekrun) "داخمية

 ,.Elliot, Murayama & Pekrun,      as cited in Buechner et al)ويقترح
-Selfالتمييللز بللين نمطللين لمفخللر فللي سللياق اإلنجللاز ىمللا: الفخللر القللائم عمللى الللذات  (    

based pride  وىلو اسلتجابة انفعاليلة لتحسلن األداء بملرور الوقلت، ويشلير إللى النجلاح عملى
د المرتبط  بالكيفية التي كلان يلؤدي بيلا الفلرد فلي الماضلي، والفخلر القلائم عملى أنو األداء الجي

اسلتجابة انفعاليلة  للألداء  وىو  Social comparsion - based pride المقارنة االجتماعية
الخلللارجي النلللاجح للللدى األخلللرين، ويلللتم النظلللر إللللى النجلللاح فلللي حلللدود جلللودة األداء الملللرتبط 

لتمييللز بللين نمطللي الفخللر فللي تبللاين أثارىمللا فللي المعرفللة واالنفعللال بللاآلخرين، وتكمللن أىميللة ا
والدافعيللة، حيللث يللؤدي الفخللر القللائم عمللى الللذات إلللى مسللاعي اإلنجللاز نحللو تحقيللق التحسللن 
اللذاتي، واإلتقللان، ويللؤدي إلللى توقللع تحسللين الطاقللة والحيويللة، وفللي المقابللل ييسللر الفخللر القللائم 

و المنافسة في المواقف اإلنجازيلة، وربملا يلؤدي إللى تقويلة عمى المقارنة االجتماعية السعي نح
( منخفضللي اإلنجللاز. Contemptاالنفعللاالت المرتبطللة بالمنافسللة، ويقمللل مللن قيمللة )يحتقللر 

ويمكن االستفادة من  كاًل النمطين ملن الفخلر طبًقلا الخلتالف األفلراد، حيلث يسلتطيع الطلالب 
لمقارنة االجتماعية في األداء عمى نحلو أفضلل ملن المتفوقين االستفادة من الفخر القائم عمى ا

االسللتفادة مللن الفخللر القللائم  -مقارنللة بلاآلخرين األقللل قللدرة -اآلخلرين، فللي حللين يمكللن لمطلالب
   عمى الذات في تحسين الدافعية، واألداء الذاتي عبر الوقت.

 :Academic shame  الخج  اا اجيم 
بالفشللل إلللى الشللعور بالخجللل، وقللد ُيحللدث الفشللل ربمللا يللؤدي تقيلليم أداء الفللرد والحكللم عميللو 

الُمدرك شعور باإلحباط، وقد يتسلع ىلذا الشلعور ليشلمل الشلخص ككلل، ولليس جانًبلا معيًنلا أو 
سلللموًكا محلللدًدا، وعنلللد معايشلللة خبلللرة الخجلللل الناجملللة علللن الفشلللل األكلللاديمي فلللإن الطاللللب ال 

نملا يقتصر عمى  عزو ىذا  الشعور إلى أسباب شخصية فقط )كأن ي قول أنلا سلبب ىلذا...( وا 
، ويللرتبط الفشللل Awful يتكللون لديللو شللعور بالفشللل التللام ويللرى نفسللو كشللخص فاشللل ومفللزع

الٌمدرك عمى نحو مباشر بالمعلايير والقواعلد واألىلداف الشخصلية ويلنخفض تقلدير اللذات للدى 
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 & Lewis,      as cited in Turner)الفلللرد فلللي لحظلللة الشلللعور الخجلللل
Husman,    ) .وينتج انفعلال الخجلل األكلاديمي علن التقيليم السلمبي لملذات(Pekrun & 

Stephens,     )  فللي ضللوء التغذيللة الراجعللة السللمبية لنتللائج االختبللارات واألداء، ويعتقللد
بعض الباحثين أن كل من قمق االختبار واالعتقاد بعدم قدرة الفرد عمى التحكم فلي تعمملو ىملا 

مي اللللللذي يظيلللللر كلللللرد فعلللللل لمتغذيلللللة الراجعلللللة لالختبلللللار، بمثابلللللة منبئلللللات بالخجلللللل األكلللللادي
إلللى التللداخل بللين مشللاعر الخجللل والدافعيللة، وتأثيرىمللا  (     ,.Pekrun et al)ويشللير

نجللللاز األىللللداف األكاديميللللة لمطللللالب. وعنللللد السللللعي نحللللو تحقيللللق  المتعللللادل فللللي التحصلللليل وا 
ربويللة، فللإن تقييمللات الفشللل األىللداف المسللتقبمية المرتبطللة عمللى نحللو إجرائللي باالىتمامللات الت

 & Turner)األكللاديمي ومشللاعر الخجللل ربمللا تللؤدي إلللى التخمللي عللن األىللداف المسللتقبمية

Husman,     ) القيملللة النفعلللاالت  -وفًقلللا لنظريلللة اللللتحكم -، ويعلللد الخجلللل األكلللاديمي
مللن انفعللاالت النللواتج، وُينظللر إليللو كانفعللال مللن انفعللاالت التنشلليط السللالب، ويللتم  –اإلنجللاز 

قياسللو فللي السللياق اإلنجللازي األكللاديمي فللي الجوانللب األكاديميللة المختمفللة )أثنللاء المحاضللرات، 
 واالستذكار، واالختبارات(.

الجوانللب الوجدانيللة والمعرفيللة والدافعيللة  وفللي ضللوء طبيعللة العالقللة السللببية المتبادلللة بللين 
فللإن ىللذه العمميللات يمكللن أن تظيللر عبللر الوقللت، وتللرتبط باإلطللار الزمنللي لمللا تركللز عميللو كللل 
مللللللن االنفعللللللاالت المرتبطللللللة بالعمميللللللة أو االنفعللللللاالت المتوقعللللللة أو االنفعللللللاالت ذات الصللللللمة 

فعيلللة واالنفعلللاالت، فلللإن كلللل ملللن: الدا Fluctuateبالماضلللي، ونظلللًرا لتذبلللذب )علللدم اسلللتقرار( 
الطلللالب فلللي حاجلللة إللللى اسلللتخدام االسلللتراتيجيات اإلراديلللة لتيدئلللة االنفعلللاالت السلللالبة ودعلللم 
دافعيلللة السلللعي نحلللو تحقيلللق اليلللدف )كفلللاءة التنظللليم اللللذاتي(، وتلللدعم االسلللتراتيجيات اإلراديلللة 

 ;     ,Corno)دافعيلللة الطلللالب واسلللتراتيجيات اللللتعمم الملللنظم ذاتًيلللا وأنشلللطة اللللتعمم 
McCann & Truner,     )  . 

 الموجبلللللة عملللللى االبتكلللللار والتحميلللللل واسلللللتخدام اسلللللتراتيجيات االنجلللللاز انفعلللللاالتوتسلللللاعد 
 وفللللللي المقابللللللل ربمللللللا  ،والتنظلللللليم والمراقبللللللة والتفكيللللللر الناقللللللد(فصلللللليل )مثللللللل الت الللللللتعمم المرنللللللة

  (يعمثلللللللللل اسلللللللللتراتيجية التسلللللللللم) تلللللللللرتبط االنفعلللللللللاالت السلللللللللالبة باالسلللللللللتراتيجيات السلللللللللطحية
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((Pekrun,     وأشللارت نتللائج دراسللة ،(Yip & Leung,     )  إلللى ارتبللاط الخجللل
األكلللاديمي ارتباًطلللا موجًبلللا ودال احصلللائًيا باسلللتراتيجيات إدارة بيئلللة اللللتعمم والتنظللليم السلللموكي، 
وفي المقابل يرتبط الفخر األكاديمي باالسترتيجيات المعرفيلة وطملب المسلاعدة، وكشلفت نتلائج 

عللن أن التغيللر فللي   (     ,Wondimu, Greetji, Hans & Alexander)دراسللة
منحنللى نمللو انفعللاالت اإلنجللاز الموجبللة يللرتبط بللالتغير فللي منحنللى نمللو الللتعمم المللنظم ذاتًيللا، 
ويرتبط الفخلر ارتباًطلا موجًبلا بلالتنظيم اللذاتي، ويتوسلط العالقلة بلين التنظليم اللذاتي والتحصليل 

 ,Calik. وقللد كشللفت نتللائج دراسللة (     ,Villavicencio & Bernardo)الدراسللي

عللن ارتبللاط المسللتوى المرتفللع فللي انفعللالي االسللتمتاع والفخللر بالمسللتوى المرتفللع فللي  ((    
فعاليللة الللذات لملللتعمم المللنظم ذاتًيلللا، واسللتخدام اسللتراتيجيات اللللتعمم المللنظم ذاتًيلللا، وفللي المقابلللل 

البة )اليللأس والضللجر والغضللب والقمللق والخجللل( يللرتبط المسللتوى المرتفللع فللي االنفعللاالت السلل
بانخفللاض فاعميللة الللذات لمللتعمم المللنظم ذاتًيللا، والللدرجات المنخفضللة فللي اسللتخدام اسللتراتيجيات 
التعمم المنظم ذاتًيا، وفي ضوء ما سبق يعتقد الباحث في أىميلة دراسلة دور انفعلاالت اإلنجلاز 

فللي الدراسللة الحاليللة( فللي اسللتراتيجيات  )الفخللر" كانفعللال موجللب"، والخجللل " كانفعللال سللالب"
 التعمم المنظم ذاتًيا بيدف الكشف عن تأثيرىما لقمة الدراسات العربية التي اىتمت بذلك.

 :Mindfulness رابعاا: اليقظة العقلية
 ماهية اليقظة العقلية:

ظيللللر خللللالل العقللللود الثالثللللة األخيللللرة مفيللللوم اليقظللللة العقميللللة )كحالللللة، وسللللمة، وعمميللللة،  
المفيلوم بشلكل نلاجح فلي سلياق عملم اللنفس والصلحة النفسلية بصلفة عاملة،  وتدخل(، وتم دمج

وفللي إطللار مواجيللة تحللديات الضللغوط النفسللية، ونقللص تنظلليم االنفعللاالت عمللى نحللو خللاص. 
تحلديات  -اينات الثقافية التي نشأ فييلا عملى المسلتوى اإلجرائليبسبب التب -وقد واجو المفيوم 

 ارتبطللت بعمميللة القيللاس، وكللذلك التمللايز عللن غيللره مللن المفللاىيم فللي االسللتخدامات الشللائعة
(Baer,     ; Dimidjian  & Linehan,     ; Brown & Ryan,     ). 

 Mentalمللي عللن غيللره مللن أشللكال التجييللز العق Consciousnessالشللعور ويتميللز 
processing  المعروفة )مثل المعرفة، والدوافع، واالنفعلاالت( التلي تمكلن اإلنسلان ملن األداء
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بكفاءة، حيث يشعر الفرد باألفكار والدوافع واالنفعاالت، مثمما يحس ويلدرك المثيلرات، ويشلمل 
. فللللللالوعي ىللللللو الخمفيللللللة،  Attentionواالنتبللللللاه  Awarenessالشللللللعور كللللللل مللللللن الللللللوعي 

لمشللعور )المراقبللة المسللتمرة لألحللداث الداخميللة والخارجيللة لمفلللرد(،  Radarو"المراقللب" الللرادار 
المثيلر فلي بلؤرة االىتملام، واالنتبلاه ىلذا حيث ملن الممكلن أن يعلي الفلرد المثيلر دون أن يكلون 

بلالخبرة فلي ملدى محلدد. ىو عممية تمرُكز الشعور الواعي الذي يزود الفرد باإلحساس المرتفع 
الشلللكل عملللى  -بصلللفة مسلللتمرة  -االنتبلللاه واللللوعي، ويمثلللل االنتبلللاه  Intertwinedويتلللداخل 

أرضلللية اللللوعي، وبلللالرغم ملللن الثبلللات النسلللبي لخصلللائص الوظيفلللة الطبيعلللة لكلللل ملللن االنتبلللاه 
لحاليلة أو والوعي، فإن اليقظة العقمية يمكن النظر إلييا عمى أنيلا انتبلاه ُمركلز ووعلي بلالخبرة ا

 ,Langer & Moldoveanu)ينظللر و  ،(     ,Brown & Ryan)الواقللع الحقيقللي

عملللى أنيلللا الحلللس اللللواعي الملللوقفي، والبنلللاء اإليجلللابي لمتصلللنيف  يلللةيقظلللة العقمإللللى ال (    
الجديد، والمعاني التي يدركيا الفرد عندما ينتبلو إللى خصلائص أو مالملح المثيلر فلي المواقلف 

وترتبط بالمرونة المعرفية، وتعمل كوظيفلة تنفيذيلة تسلمح باالسلتعداد لمتحلول الخارجية األولية، 
Switching set . ويعرفيلا(Allen, Blashki & Gullone,     )  عملى أنيلا االنتبلاه

وينظلر   .أو األفكلار ،أو االنفعلاالت ،الُمركز في المحظة الحاضلرة، وبلدون حكلم عملى الخبلرات
(Davis & Hayes,     )  عمللى أنيلا وعللي الفللرد بللالخبرات لحظللة بمحظللة، وبللدون إلييللا

يمكن تحسينيا بواسلطة ممارسلة أنشلطة التأملل، ويشلير  -أي ليست سمة -أحكام، وىي حالة 
(Kabat-Zinn,     )  إللللى اليقظلللة العقميلللة عملللى أنيلللا اللللوعي اللللذي ينشلللأ أثنلللاء االنتبلللاه

 Unfolding ofبلرة الظلاىرة لموضوع ما في المحظة الراىنة، وبدون إصدار أحكام عملى الخ

experience،  وتتضلللللللمن خصلللللللائص مثلللللللل علللللللدم السلللللللعيNon- striving  والقبلللللللول
Acceptance واالنفتاح Openness. 

وُينظر إلى اليقظة العقمية عمى أنيلا تنظليم االنتبلاه وتتضلمن مكونلان ىملا: اللوعي ويتحلدد 
ال مللن االسللتغراق فللي الماضللي، أو بالمراقبللة المسللتمرة لمخبللرة، والتركيللز عمللى الخبللرة الحاليللة بللد

فللي األحللداث المسللتقبمية ويتنللاول المكللون الثللاني الطريقللة التللي يللتم بيللا التعامللل مللع الللوعي فللي 
المحظة الراىنة، وتشير إلى االنفتاح، والتقبل: بمعنلى علدم الحكلم، وعلدم التفسلير وعلدم توسليع 

نمللللا يعنللللي األحللللداث الداخميللللة أو محاولللللة التغييللللر، وال يعنللللي ذلللللك السللللمبي ة أو االستسللللالم، وا 
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الحضلللللور فقلللللط بلللللداًل ملللللن االسلللللتغراق أو التجنلللللب، باإلضلللللافة إللللللى مواجيلللللة األحلللللداث كملللللا 
 & Cardaciotto, Herbert, Forman, & Farrow,     ; Roemer)تظيللر

Orsillo,     ; Astin,    )  . 
ف الللذاكرة وتركللز بعللض  التصللورات لميقظللة العقميللة عمللى ارتباطيللا الثابللت والقللوي بوظللائ

 & Analayo,     ; Wallace,      as cited in Vago)واالنتبلاه، حيلث يشلير 

Silbersweig,     )  إللللى يقظلللة العقلللل عملللى أنيلللا السلللعة االنتباىيلللة المسلللتمرة المميلللزة
علادة تجميلع الخبلرات بكفلاءة دون نسليان أو تشلتت، ويلتم وصلفيا كمسلار  Path لمتشلفير، وا 

أو الللوعي الللالزم لمتابعللة الخبللرة الشخصللية  Cessation sufferingمباشللر لتوقللف المعانللاة 
التللي تنمللو خللالل  األساسللية، وكأسللاس جيللد أو ميللارة بللين مجموعللة مللن الخصللائص العقميللة

 ;     ,Baer)ممارسات التأمل الخاصة، وتوجلد نملاذج لميقظلة العقميلة ذات توجلو عالجلي 

Brown et al.,     ; Bishop et al.,     ; Fletcher et al.,     )  تركلز عملى
تضللمن الخصللائص الموجبللة ) ويالحاضللر، الللوعي المتمركللز عمللى  تنميللةأربعللة أىللداف ىللي: 

، النوايللللا (، وعللللدم الحكللللم، وتقبللللل المشللللاعر واألفكللللارOpen-heartedالقمللللب المنفللللتح  :مثللللل
 انفعاالتو.الفرد و أفكار كل من  الموجبة أو المكون الدافعي لمتغيير الكمينيكي، والبعد عن 

بين مكلونين لميقظلة العقميلة ىملا: المكلون األول: يشلير  (     ,.Bishop et al)ويميز 
إلللى التنظللليم اللللذاتي لالنتبلللاه بيللدف اإلبقلللاء عملللى الخبلللرة المباشللرة التلللي تسلللمح بزيلللادة المعرفلللة 

توجلللو  Adoptingباألحلللداث العقميلللة فلللي المحظلللة الراىنلللة، والمكلللون الثلللاني: يتضلللمن تبنلللي 
نحللو خبللرة الفللرد فللي المحظللة الراىنللة ويتحللدد فللي حللب االسللتطالع والتقبللل واالنفتللاح، خللاص 

وعللدم إصللدار أحكللام، والتعللاطف، واالتجللاه نحللو الصللدر الُمنشللرح والفيللم االستبصللاري، وعللدم 
التفاعللل مللع الخبللرات، وعللدم التمركللز) بمعنللى عللدم التفاعللل مللع الخبللرات واألفكللار والمشللاعر 

موجودة عند الفرد(، وعمى ذلك يتم النظر إلى اليقظة العقميلة عملى أنيلا التي تختمف عن تمك ال
ن كانت متداخمة  .شكل من أشكال االنتباه يتحدد بمجموعة من المظاىر المتمايزة وا 

عللدة دراسللات حللول اليقظللة العقميللة، بيللدف الكشللف عللن ( (     ,.Baer et alويجللري 
مكوناتيا )عوامميا(، من خالل تطبيق عدة مقاييس )خمسة مقلاييس لميقظلة العقميلة(، والكشلف 
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عن تشبعات عباراتيا بالعوامل المكونة ليا، وعما إذا كانت ىذه العوامل تمثل عوامل مسلتقمة، 
ة(، وأسلفرت ىلذه الدراسلات علن خمسلة عواملل أم تنتظم حول سمة كامنة واحدة )اليقظلة العقميل

 تتكون منيا اليقظة العقمية ىي: 

 المالحظاااة  Observation  وتشلللير إللللى االنتبلللاه بتركيلللز لمخبلللرات الداخميلللة والخارجيلللة :
 )مثل:االحساسات، المعارف، االنفعاالت، األصوات، األشكال، الروائح(.

 الوصف Describtionالخبرات الداخمية. : ويعني التعبير بشكل لفظي عن 

  التصااارف باااوع Act with awareness ويشلللير إللللى التعاملللل بلللوعي مركلللز ملللع :
 الحاضر.

 عااجن الح اان Non Judgment عللدم اصللدار أحكللام تقييميللة عمللى األفكللار والمشللاعر :
 الداخمية  أوالخبرات الخارجية.

  عجن التلاع Non reactive اعر التلي : ويشلير إللى متابعلة األفكلار والتصلورات والمشل
 تأتي وتعود دون تفاعل معيا أو االبتعاد عنيا.

 Cultivateing إللى نملوذجين لغلرس (  (     ,Grossman & Van Damويشلير
النموذج القديم وتعلود جلذوره تاريخًيلا إللى البوذيلة  اليقظة العقمية في سياق ممارسة التأمل ىما:

وارتلللبط  (    ,Kabat-Zinn)علللام، والنملللوذج الحلللديث اللللذي قدملللو  6522منلللذ أكثلللر ملللن 
بتخفلليض )اختللزال( الضللغط، ويؤكللدان عمللى تشللابو كللال النمللوذجين فللي اليللدف، حيللث ينصللب 
االىتمام عملى تخفليض المعانلاة، وتحسلين )زيلادة( االنفعلاالت الموجبلة، وتجويلد نوعيلة الحيلاة، 
وقللد تللم تبسلليط المفيللوم ودمجللو مللع بعللض التفسلليرات األخللرى عمللى نحللو يمكللن معللو وصللف 

 اليقظة العقمية عمى أنيا:
حالة موقفية يكون فييا الوعي واالنتباه متمركلًزا عملى الحاضلر أثنلاء ممارسلة التأملل،  .6

 مع عدم وجود أحكام أو رد فعل.
 نزعة ثابتة "سمة" يمكن وصفيا كنمط معرفي انفعالي، أو ميل سموكي. .6
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 ممارسة التأمل.  .3
 التدخل.   .4

 & Vago)والنملوذج الحلديث لميقظلة العقميلة يقلدم القلديموفي إطار التوفيق بلين النملوذج 
Silbersweig,     ) نموذًجلللا نظرًيلللا لمتجييلللز اللللذاتىSelf-Processing   فلللي سلللياق

الميكانيزمات البيولوجية العصبية التي تسلاعد اليقظلة العقميلة عملى أداء وظيفتيلا األساسلية فلي 
يجلللاد حاللللة عقميلللة صلللحية، ويعتملللد ىلللذا النملللوذج عملللى  ممارسلللة التأملللل لخفلللض المعانلللاة، وا 

الت التلللي تلللرتبط بلللالخبرات العاديلللة المألوفلللة اافتلللراض ملللؤداه أن الملللدركات والمعلللارف واالنفعللل
بلدرجات متنوعلة، ويمكلن أن يكلون  Biasedأو ُمتحيلزة   Distoredيمكلن أن تكلون مشلوىة 

تحيلز، ملن ىذا التحيز مرضي، عندئذ يتم النظلر إللى اليقظلة العقميلة عملى أنيلا تخفليض ىلذا ال
، Meta self-awarenessخالل نوع خاص من التدريب الذي ٌيحسن ما وراء الوعي اللذاتي 

ويزيلللد ملللن القلللدرة عملللى اإلدارة بفاعميلللة، وتعلللديل االسلللتجابات االندفاعيلللة للللدى الفلللرد )التنظللليم 
قامللة عالقللات موجبللة مللع اآلخللرين، ومللن ثللم السللمو بالحاجللات (، Self-regulationالللذاتي  وا 
-S)ووفًقللللا ليللللذا التصللللور  (Self-transcendenceكللللزة حللللول الللللذات )السللللمو الللللذاتي المتمر 

ART)  تتكاملل فيملا بينيلا لغلرس يقظلة العقلل بيلدف تعلديل  -مكونات معرفيلة عدةفإنو توجد
 ىي: -وتخفيض التحيز واالنحراف ،شبكة التجييز الذاتي

كنظللام لمتغذيللة : ويمكللن وصللفيما  Intention and motivation النيللة والدافعيللة .6
 الراجعة لالحتفاظ بالمخططات الذاتية.

وىلو عمميلة تحلول إراديلة لمشلعور اللواعي : Attention regulation  تنظليم االنتبلاه .6
 بين موضوعات االنتباه )إدارة االنتباه اإلرادي(.

وىللو أسللموب وجللداني يوصللف عمللى أنللو : Emotion regulationتنظلليم االنفعللال  .3
التمقائيلللة( -تنوعلللة ملللن خلللالل اإلسلللتراتيجيات األوتاماتيكية)العفويلللة تنظللليم لملللديناميات الم

التلي تسللعى إللى تغييللر العواملل المرتبطللة باالنفعللال إللى مسللتوى الالشلعور، أومللن خللالل 
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االسلللللتراتيجيات المضلللللبوطة المرتبطلللللة باالنتقلللللاء التحكملللللي، أو تغييلللللر السلللللياق لتجنلللللب 
 االنفعال )إعادة التقييم المعرفي(.

فاإلنسلان كلائن  :Improving social cognition تحسين اإلدراك االجتملاعي  .4
اجتماعي بفطرتو، وتمنحو ىذه الخاصية القدرة عمى اإلدراك االجتماعي، وفيلم انفعلاالت 
فلادة  ومقاصد ومعتقدات األخرين، والسموك التعاطفي الذي يشير إلى السلموك التطلوعي وا 

 اآلخرين.

: Non-attachment and non de-centering عللدم التمركللز -علدم التعمللق .5

الموضللوع، ويتضللمن عللدم التمركللز  -بمعنللى دعللم الللوعي بالللذات، والسللمو بثنائيللة الللذات
االحتفلللاظ بمسلللافة بلللين اإلدراك واالسلللتجابة، بحيلللث تسلللمح لمفلللرد بعلللدم االنلللدماج )خطلللوة 

موسللللع لمجنللللب(، مللللع زيللللادة قللللدرة الفللللرد عمللللى تحللللول تركيللللز االنتبللللاه، وقمللللع التجييللللز ال
 )التوسعي( لألفكار والمشاعر.

تضلللمن وتتللؤثر فلللي التنظلليم اللللذاتي السللموكي  إثرائيللةبخبلللرات  فللردال اليقظللة العقميلللة تللزودو 
وتحسللين التنظلليم الللذاتي  ،انتبلاه الفللرد ألىدافللو، وتنميلة قدرتللو عمللى االنسلجام مللع ىللذه األىلداف

األكاديمي الذي يرتبط بالتسميم بأىميلة تعلديل األىلداف، واللتحكم فلي السلموك اللذي يسلاعد فلي 
 ,Brown & Ryan,     ; Brown, Ryan, & Creswell) تحقيلق ىلذه األىلداف

    ; Howell &  Buro,     )،  وفي إطار عالقة اليقظلة العقميلة بلالتعمم الملنظم ذاتًيلا
 –عملى نحلو موجلب ودال إحصلائًيا  –إللى التنبلؤ  (     ,Trevisani)ت نتائج دراسلة أشار 

بلالتعمم الملنظم ذاتًيللا ملن خللالل اليقظلة العقميللة ، فضلاًل علن الللدور الوسليط لميقظللة العقميلة بللين 
التعمم المنظم ذاتًيا والضغط النفسي. وفي إطار البحث عن طبيعة العالقلة بلين اليقظلة العقميلة 

 -((     ,Aliakbari & Ghoreyshiيجيات تنظليم اللذات، أشلارت نتلائج دراسلة واسلترات
ملللن خلللالل اسلللتخدام اسلللتبيان االسلللتراتيجيات الدافعلللة لملللتعمم ومقيلللاس العواملللل الخمسلللة لميقظلللة 

إلى وجود عالقة موجبلة داللة احصلائًيا بلين اسلتراتيجيات  -العقمية لدى طالب المدارس العميا 
لعقميلة، وكانلت اسلتراتيجيات ملا وراء المعرفلة )مثلل التخطليط والمراقبلة(، تنظيم الذات واليقظة ا
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ألقلللوى ارتباًطلللا باليقظلللة السلللتراتيجيات اوتنظللليم الجيلللد )ملللن اسلللتراتيجيات إدارة الملللوارد( ىلللي ا
العقمية، ثم جاءت االستراتيجيات المعرفية )التسلميع ، والتنظليم، والتوسليع( فلي المرتبلة التاليلة، 

حميلللل االنحلللدار علللن إمكانيلللة التنبلللؤ باسلللتراتيجيات التنظللليم اللللذاتي ملللن خلللالل وكشلللفت نتلللائج ت
% 65أي تسللليم اليقظلللة العقميلللة بنحلللو  24646اليقظلللة العقميلللة وكلللان  قيملللة معاملللل التحديلللد 

 تقريًبا في التنظيم الذاتي.

فلي دراسلتيما مجموعلة ملن المقلاييس المرتبطلة  (     ,Howell & Buro)ويسلتخدم 
م الللذاتي )أىللداف اإلنجللاز، البحللث عللن المسللاعدة األكاديميللة، تأجيللل اإلشللباع بجوانللب التنظللي

األكللاديمي، اسلللتراتيجيات الللتعمم الملللنظم ذاتًيلللا، الللتحكم اللللذاتي، اإلرجللاء األكلللاديمي، انفعلللاالت 
 Mindful attention awareness scaleاإلنجلللاز(، ومقيلللاس وعلللي االنتبلللاه الللليقظ

(MAAS)  اليقظة العقمية والتنظليم اللذاتي الملرتبط باإلنجلاز وانفعلاالت دراسة العالقات بين ل
وكشلفت النتلائج علن وجلود عالقلة موجلة داللة إحصلائًيا بلين اليقظلة العقميلة وكلل ملن  اإلنجلاز،

البحث عن المساعدة، واستراتيجيات اللتعمم، وتأجيلل اإلشلباع، وانفعلاالت اإلنجلاز، فضلاًل علن 
ًيا لميقظلة العقميلة فلي التنظليم اللذاتي الملرتبط باإلنجلاز، وجود مسلار)تأثير( مباشلر دال إحصلائ

 فضاًل عن التأثير غير المباشلر لميقظلة العقميلة )ملن خلالل التنظليم اللذاتي الملرتبط باإلنجلاز(
فللي انفعللاالت اإلنجللاز، كمللا يوجللد مسللار )تللأثير( مباشللر دال إحصللائًيا لمتنظلليم الللذاتي المللرتبط 

علن وجلود عالقلة  (     ,Hillgaar)وكشلفت نتلائج دراسلة باإلنجاز في انفعاالت اإلنجاز. 
دارة  دالللة إحصللائًيا بللين اليقظللة العقميللة وكللل مللن االسللتراتيجيات المعرفيللة ومللا وراء المعرفيللة وا 
الموارد )اسلتراتيجيات التنظليم اللذاتي فلي اللتعمم(، وبلإجراء تحميلل تجميعلي  لعينلة الدراسلة وفًقلا 

العقميللة ومقيللاس االسللتراتيجيات الدافعللة لمللتعمم وتصللنفيا فللي لمقيللاس العوامللل الخمسللة لميقظللة 
 مجموعات ثالثة أشارت النتائج إلى:

مجموعة مرتفعي عاممي المالحظة والوصف مرتفعي عدم الحكلم ومتوسلطي علدم التفاعلل  .6
 ىي األكثر استخداًما الستراتيجيات التعمم مقارنة بالمجموعتين األخريين.
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وصلف منخفضلي علدم الحكلم وعلدم التفاعلل. ىلي األكثلر مجموعة متوسطي المالحظلة وال .6
استخداًما الستراتيجيات التعمم المعرفية )التسميع والتنظيم والتوسيع( واألقل اسلتخداًما للتعمم 

ملن  اليقظلة العقميلة وتحديلد سلعًيا نحلو فيلمم األقران وطمب المساعدة. وملن العلرض المتقلد
تجلدر اإلشلارة إللى أن المفيلوم يشلير احية أخرى، ناحية وعالقتيا بالتعمم المنظم ذاتًيا من ن

 إلى:

 لمفيوم اليقظة العقمية.الترابط الوثيق بين االنتباه والوعي باعتبارىما مكونات أساسية  .6

يمكن النظر لميقظة العقميلة كحاللة تلرتبط بموقلف، أو كسلمة تعكلس نزعلة ثابتلة نسلبًيا للدى  .6
 الفرد.

بللللاه، تنظلللليم الدافعيللللة والتنظلللليم االنفعللللالي والتنظلللليم االرتبللللاط بللللالتنظيم الللللذاتي )تنظلللليم االنت .3
 السموكي(.

 اليقظة العقمية توجو ُيستخدم في العالج النفسي، والتدريب عمى ممارسة التأمل. .4

لميقظللة العقميللة تصللوًرا اعتمللد عمللى الدراسللة االمبريقيللة  (     ,.Baer et al)تصللور .5
عات عبللارات عللدة مقللاييس لميقظللة لممفيللوم مللن خللالل الدراسللة العامميللة االستكشللافية لتشللب

العقمية، والكشف عن العوامل المكونلة لممفيلوم، وعملا إذا كانلت ىلذه العواملل تمثلل عواملل 
مسلللتقمة أم تنلللتظم حلللول سلللمة كامنلللة واحلللدة )وقلللد تلللم التحقلللق ملللن ذللللك باسلللتخدام التحميلللل 

 العاممي التوكيدي(، وتعتمد الدراسة الحالية عمى ىذا التصور لشموليتو. 

د البحث في مجال اليقظة العقمية وارتباطيلا بلالتنظيم اللذاتي عاملة، واسلتراتيجيات اللتعمم ُيع .6
المللنظم ذاتًيللا خاصللة، بحثًللا يتسللم بالحداثللة النسللبية، ويحتللاج إلللى المزيللد مللن الدراسللات فللي 

 البيئة العربية. 

دراسللات عمللى مسللتوى ال االىتمللام بالكشللف عللن دور اليقظللة العقميللة فللي الللتعمم المللنظم ذاتًيللا .7
إلللى العالقللة  -التللي أمكللن لمباحللث اإلطللالع عمييللا - وأشللارت نتللائج الدراسللات األجنبيللة،

المعرفيلة وملا وراء المعرفيلة الموجبة بين اليقظلة العقميلة واسلتراتيجيات اللتعمم الملنظم ذاتًيلا )
دارة الموارد(.  وا 
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ارس العميلا، كملا من طالب الجامعلة أو الملد كانتالعينة المستخدمة في الدراسات السابقة  .8
 ،كان مقياس العوامل الخمسة لميقظة العقمية ىو األكثر استخداًما في قيلاس اليقظلة العقميلة

التللي اسللتخدمت مقيللاس وعللي االنتبللاه  (     ,Howell & Bure) باسللتثناء دراسللة 
، لللذلك يللتم إجللراء الدراسللة الحاليللة عمللى طللالب الجامعللة، وتعتمللد عمللى ذات المقيللاس اللليقظ

 في قياس اليقظة العقمية، بعد ترجمتو والتحقق من خصائصو السيكومترية. 

قميملة  -فلي ضلوء التحميلل النظلري لمفلاىيم الدراسلة، ونتلائج دراسلات سلابقة  :فسوض الدزاسُ
   صياغة الفروض التالية:توفرت لدى الباحث، يمكن  -إلى حدما

الخجللل( األكللاديمي واليقظللة العقميللة فللى  -تسلليم أبعللاد كللل مللن انفعللالى اإلنجللاز )الفخللر .6
 استخدام استراتيجية التسميع.

الخجللل( األكللاديمي واليقظللة العقميللة فللى  -تسلليم أبعللاد كللل مللن انفعللالى اإلنجللاز )الفخللر .6
 استخدام استراتيجية التنظيم.

الخجللل( األكللاديمي واليقظللة العقميللة فللى  -ى اإلنجللاز )الفخللرتسلليم أبعللاد كللل مللن انفعللال .3
 استخدام استراتيجية التفاصيل.

الخجللل( األكللاديمي واليقظللة العقميللة فللى  -تسلليم أبعللاد كللل مللن انفعللالى اإلنجللاز )الفخللر .4
 استخدام استراتيجية التخطيط.

الخجللل( األكللاديمي واليقظللة العقميللة فللى  -تسلليم أبعللاد كللل مللن انفعللالى اإلنجللاز )الفخللر .5
 استخدام استراتيجية المراقبة الذاتية. 

الخجللل( األكللاديمي واليقظللة العقميللة فللى  -تسلليم أبعللاد كللل مللن انفعللالى اإلنجللاز )الفخللر .6
 استخدام استراتيجية تنظيم الوقت والبيئة.

الخجللل( األكللاديمي واليقظللة العقميللة فللى  -اإلنجللاز )الفخللر تسلليم أبعللاد كللل مللن انفعللالى .7
 استخدام استراتيجية طمب المساعدة.
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يعلللرض الباحللللث فلللي الجلللزء التلللالي لملللنيج الدراسلللة وعينتيللللا واألدوات  املةةةنوخ والطسيقةةةُ:  
 المستخدمة واإلجراءات التي تم اتباعيا.

: ماان ا الجرا ااة:  وصللفي، نظللرا لمناسللبتو لطبيعللة تعتمللد الدراسللة الحاليللة عمللى المللنيج الأولا
 الدراسة الحالية وأىدافيا. 

 ثانياا: عينة الجرا ة: وتتضمد: 
 ( طالًبا وطالبة بالسلنة الثانيلة بكميلة التربيلة 645عينة الدراسة االستطالعية: وتكونت من )

جامعلللة بنيلللا، مقيلللدين بشلللعب دراسلللية مختمفلللة، وقلللد اسلللتخدمت بيانلللات ىلللذه العينلللة فلللي 
 وصدق أدوات الدراسة. التحقق من ثبات

 ( طالًبلللا وطالبلللًة بالسلللنة الثانيلللة بكميلللة التربيلللة 666عينلللة الدراسلللة األساسلللية: تكونلللت ملللن )
جامعلللة بنيلللا، )للللم تتضلللمن عينلللة الدراسلللة األساسلللية أي ملللن أفلللراد العينلللة االسلللتطالعية( 

(، وانحللراف معيللاري 6946مللوزعين عمللى شللعب دراسللية مختمفللة، بمتوسللط عمللر زمنللى )
( يشللللير إلللللى توزيللللع عينللللة الدراسللللة عمللللى الشللللعب الدراسللللية 6ام، والجللللدول )( علللل2435)

 المختمفة. 
 (: تىشيع عًنُ الدزاسُ األساسًُ علِ الصعب املختلفُ.2جدول )

 ػسز انطالة اَبس شكىض انشؼجخ ػسز انطالة اَبس شكىض انشؼجخ

 45 45 21 ضَبضُبد 36 32 5 ربضَد

 53 45 4 كًُُبء 51 51 - نغخ اَدهُزَخ

فهسفخ 

 واخزًبع
 51 43 4 فُزَبء 36 33 4
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 ثالثاا: أجوات الجرا ة:
 (6266مقياس استراتيجيات التعمم المنظم ذاتًيا )إعداد: كمال اسماعيل عطية، ( 2)

( عبارة يجلاب عمييلا وفًقلا لمقيلاس اسلتجابة خماسلي 35) وصف المقياس: يتكون المقياس من
لمموافقلة التاملة(، وتتلوزع عبلارات المقيلاس عملى ثالثلة  5لعلدم الموافقلة إللى  6بطريقة ليكلرت )
 أبعاد رئيسة ىي:

(، 5-6اسلتراتيجية التسلميع )العبلارات مللن  :ال اتراتيجيات المعرفياة وتت اود مااد .6
(، واسلللتراتيجية التفصللليل )العبلللارات مللللن 62-6واسلللتراتيجية التنظللليم )العبلللارات مللللن 

66-65  .) 

استراتيجية التخطيط )العبارات من  ال تراتيجيات ما ورا  المعرفية وتت ود مد: .6
 (.65-66)العبارات من الذاتية (، واستراتيجية المراقبة 62 -65

 استراتيجية تنظيم البيئة والوقلت )العبلارات راتيجيات مجارة الموارج وتت ود مد:ا ت .3
   (.35-36(، واستراتيجية طمب المساعدة )العبارات من 32 -66من 

وقد قام ُمعد المقياس بحساب ثباتو بطريقة معامل ألفلا وتراوحلت قليم معلامالت ألفلا ألبعلاد 
التحقللق مللن ثبللات عباراتللو مللن خللالل حسللاب كمللا تللم  24767إلللى  24686المقيللاس مللا بللين 

، وكشلف ىلذا اإلجلراء معامالت االرتباط بين درجات العبارات ودرجات البعد اللذي تنتملي إليلو
، كمللا تللم التحقللق مللن صللدق  2426عللن معللامالت ارتبللاط جيللدة ودالللة احصللائًيا عنللد مسللتوى 

 المقياس )الصدق المرتبط بالمحك(.

طالًبللا  645عينللة اسللتطالعية )تكونللت مللن ق المقيللاس عمللى تللم تطبيللوفللي الدراسللة الحاليللة   
 وتم حساب ثباتو وصدقو عمى النحو التالي:  وطالبة(
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 تن ح اب ثبات عبارات المقياس بطريقتيد هما: (1
فرعللي عمللى حللده )بعللدد كللل ُبعللد  ل Alpha-Cronbachطريقللة معامللل ألفللا لللل كرونبللاخ  (أ )

درجللات إحللدى العبللارات مللن الدرجللة عبللارات كللل ُبعللد  فرعللي(، وفللي كللل مللرة يللتم حللذف 
 ( يوضح ذلك.3الكمية لمُبعد الفرعي الذي تنتمي لو العبارة، والجدول )

حساب معامالت االرتباط بين درجات العبارة والدرجات الكمية لمُبعلد الفرعلي اللذي تنتملي  (ب )
( يوضلللح معلللامالت ثبلللات عبلللارات مقيلللاس اسلللتراتيجيات اللللتعمم 3للللو العبلللارة. والجلللدول )

 المنظم ذاتًيا.
ًًا )ن = 3جدول )  (.145(: معامالت ثبات عبازات مقًاس اسرتاتًحًات التعله املنظه ذات

 األثؼــــبز
انؼجبضا

 د

يؼبيم 

 أنفب 

 نـ كطوَجبخ

يؼبيم 

 االضرجبط
 األثؼــــبز

انؼجبضا

 د

 يؼبيم أنفب 

 نـ كطوَجبخ

يؼبيم 

 االضرجبط

 انزسًُغ

يؼبيم أنفب= 

10714 

2 10744 1072** 

 انًطالجخ

يؼبيم انفب 

 =10732 

32 10714 1065** 

3 10742 1075** 33 10676 1071** 

4 10745 1072** 34 10671 1076** 

5 10776 1076** 35 10672 1074** 

6 10771 1072** 36 10627 1074** 

 انزُظُى

يؼبيم انفب 

 =10737 

7 10747 1074** 

 رُظُى انىلذ

يؼبيم انفب 

 =10747 

37 10724 1072** 

7 10743 1074** 37 10637 1073** 

4 10714 1074** 34 10624 1074** 

4 10762 1074** 34 10646 1074** 

21 10754 1077** 41 10564 1074** 

 انزفصُم

يؼبيم انفب 

 =1.744 

22 10744 1071** 

طهت 

 انًسبػسح

يؼبيم انفب 

 =10743 

42 10727 1074** 

23 10732 1076** 43 10741 1077** 

24 10764 1077** 44 10726 1074** 

25 10761 1077** 45 10726 1071** 

26 10746 1066** 46 10674 1075** 
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 ( 3تابع خذول ) 
 

 األثؼــــبز
انؼجبضا

 د

يؼبيم 

 أنفب 

 نـ كطوَجبخ

يؼبيم 

 االضرجبط
 األثؼــــبز

انؼجبضا

 د

 يؼبيم أنفب 

 نـ كطوَجبخ

يؼبيم 

 االضرجبط

 انزرطُظ

يؼبيم انفب 

 =10747 

27 10714 1076**     

27 10743 1064**    

24 10767 1075**    

24 10745 1074**    

31 10744 1071**    

 (1012** زال ػُس يسزىي )

 يب َهٍ: (4)َزضح يٍ اندسول 

  أن جميللع معللامالت ألفللا لللل كرونبللاخ لكللل ُبعللد فرعللى فللي حالللة غيللاب العبللارة أقللل مللن أو
يساوي معاملل ألفلا العلام لمُبعلد الفرعلى اللذي تنتملي إليلو العبلارة فلي حاللة وجودىلا، أي أن 
تدخل عبارات كل ُبعد ال يؤدي إلى انخفاض معامل ثبات ذلك الُبعلد، وىلذا يشلير إللى أن 

 جة معقولة في ثبات الُبعد الذي تنتمي إليو. كل عبارة تسيم بدر 

  أن جميع معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكمية لمُبعد الفرعى اللذي تنتملي
إليو العبارة )في حالة وجود درجة العبارة في الدرجة الكمية لمُبعد الفرعى الذي تنتملي إليلو( 

االتسلاق اللداخمي وثبلات جميلع عبلارات  ( مما يدل عملى2426دالة إحصائًيا عند مستوى )
 المقياس.

 ( ثبات األبعاد الفسعًُ والسئًسًُ للنقًاس:  2
الرئيسلللية لمقيلللاس اسلللتراتيجيات اللللتعمم الملللنظم ذاتًيلللا و  تلللم حسلللاب ثبلللات األبعلللاد الفرعيلللة

( أن تمللللك المعللللامالت تتللللراوح بللللين 3معامللللل ألفللللا لللللل كرونبللللاخ، ويتضللللح مللللن جللللدول )بطريقلللة 
( 24768، 24777، 24845( لألبعلللللللللللللللللاد الفرعيلللللللللللللللللة، كملللللللللللللللللا بمغلللللللللللللللللت )24738، 24666)

دارة الملوارد عملى الترتيلب. وىلى مؤشلرات تشلير  لالستراتيجيات: المعرفية، وماوراء المعرفية، وا 
   إلى درجة من الثبات يمكن الوثوق فييا.  
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 :  قًاسصدق امل
تلللم التحقلللق ملللن الصلللدق العلللاممي أو صلللدق البنلللاء الكلللامن لممقيلللاس علللن طريلللق اسلللتخدام    

ملن الدرجلة الثانيلة  Confirmatory Factor Analysisأسلموب التحميلل العلاممي التوكيلدي 
طالًبللللا وطالبللللة(، وقللللد تللللم إجللللراء التحميللللل العللللاممي  645لللللدى عينللللة الدراسللللة االسللللتطالعية )

 التوكيدي عمى مرحمتين ىما: 
 :)تم افتراض أن جميع عبلارات  المرحلة ااولى )التحلي  العامل  مد الجرجة ااولى

 المقيلللللاس تنلللللتظم حلللللول سلللللبعة عواملللللل كامنلللللة تمثلللللل األبعلللللاد الفرعيلللللة لممقيلللللاس وىلللللي
تنظلليم البيئللة  -الذاتيللة المراقبللة -التخطلليط -التفصلليل -التنظلليم -)التسللميع اسللتراتيجيات

 طمب المساعدة(. -والوقت
  تللم افتللراض أن العوامللل   الثانيااة )التحلياا  العااامل  مااد الجرجااة الثانيااة(:المرحلااة

السللبعة الناتجللة مللن التحميللل العللاممي التوكيللدي مللن الدرجللة  Latent Factorsالكامنللة
األولللي تتشللبع بثالثللة عوامللل كامنللة مللن الدرجللة الثانيللة تمثللل األبعللاد الرئيسللية لممقيللاس 

تراتيجيات مللللاوراء المعرفيللللة، واسللللتراتيجيات إدارة وىللللى: )االسللللتراتيجيات المعرفيللللة، االسلللل
 ( ذلك. 6ويوضح الشكل ) الموارد(،

 

  

ًًا.1شلل )  (: منىذد العىامل اللامنُ الجالثُ من الدزجُ الجانًُ ملقًاس التعله املنظه ذات

 اسزطارُدُخ

 انزسًُغ

 اسزطارُدُخ

 انزُظُى

 اسزطارُدُخ

 انزفصُم
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وقد حظي نموذج التحميل العلاممي التوكيلدي ملن الدرجلة الثانيلة لممقيلاس عملى مؤشلرات 
حسن مطابقة جيدة حيث إن قيم مربع كاي غيلر داللة، وأن قليم جميلع المؤشلرات وقعلت فلي 
المدى المثالي لكل مؤشر، مما يدل عمى مطابقة النملوذج الجيلدة لمبيانلات موضلع االختبلار 

 يوضح ذلك.  (4)(. والجدول 375-374، 6266ن، )عزت عبد الحميد محمد حس
(: مؤشسات ذسن املطابقُ لننىذد الترلًل العاملٌ التىكًدٍ من الدزجُ الجانًُ ملقًاس 4جدول )

ًًا )ن=  (.145اسرتاتًحًات التعله املنظه ذات

 اسى انًؤشط و
لًُخ 

 انًؤشط
 انًسي انًثبنٍ نهًؤشط

2 

االذزجبض اإلحصبئٍ كب
3   

 X
 

 

 dfزضخبد انحطَخ   

يسزىي زالنخ كب
3

 

653037 

616 

10233 

أٌ ركىٌ لًُخ كب
3
غُط زانخ  

 إحصبئًُب

َسجخ كب 3
3

      X
 
 / df 2017 ( ًإن )(6)صفط 

 (2)صفط( إنً ) GFI 1043يؤشط حسٍ انًطبثمخ     4

 (2)صفط( إنً ) AGFI 1074يؤشط حسٍ انًطبثمخ انًصحح     5

 (102)صفط( إنً ) RMSR 10173خصض يزىسظ يطثؼبد انجىالٍ    6

 (102)صفط( إنً ) RMSEA 10134خصض يزىسظ ذطأ االلزطاة     7

7 

يؤشط انصسق انزائف انًزىلغ نهًُىشج انحبنٍ 

ECVI 

 يؤشط انصسق انزائف انًزىلغ نهًُىشج انًشجغ

6061 

4076 

أٌ ركىٌ لًُخ انًؤشط نهًُىشج 

َظُطرهب انحبنٍ ألم يٍ 

 نهًُىشج انًشجغ

 (2)صفط( إنً ) NFI 1042يؤشط انًطبثمخ انًؼُبضٌ     4

مبضٌ     4 ًُ  (2)صفط( إنً ) CFI 1044يؤشط انًطبثمخ ان

 (2)صفط( إنً ) RFI 1044يؤشط انًطبثمخ انُسجٍ     21
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ًًا بالعىامل 5جدول ) اللامنُ من الدزجُ (: تصبعات عبازات مقًاس اسرتاتًحًات التعله املنظه ذات
األوىل، وتصبع العىامل اللامنُ من الدزجُ األوىل بالعىامل الجالثُ اللامنُ من الدزجُ الجانًُ، 

 مقسونُ بقًه )ت( واخلطأ املعًازٍ لتقديس التصبع، والداللُ اإلذصائًُ للتصبع.

 انزشجغ انؼجبضاد انؼبيم انكبيٍ
انرطأ انًؼُبضٌ 

 نزمسَط انزشجغ
 لًُخ )د(

يسزى

 ي

 انسالنخ

يٍ 

انسضخخ 

 األونً

 انزسًُغ

2 10724 1022 6064 1012 

3 10744 1022 6044 1012 

4 10644 1021 60744 1012 

5 10631 10147 60417 1012 

6 10774 1022 70334 1012 

 انزُظُى

7 10774 1022 7023 1012 

7 10535 10146 50574 1012 

4 10736 10144 70424 1012 

4 10667 10147 60747 1012 

21 10544 10147 60312 1012 

 انزفصُم

22 10727 1021 7031 1012 

23 10635 10144 60366 1012 

24 10772 1022 70247 1012 

25 10772 1022 70326 1012 

26 10674 1021 60737 1012 

 انزرطُظ

27 10642 10147 7021 1012 

27 10477 10141 50177 1012 

24 10544 10145 60345 1012 

24 10727 10144 70344 1012 

31 10714 10144 70274 1012 
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 ( 5تابع جدول ) 

 انزشجغ انؼجبضاد انؼبيم انكبيٍ
انرطأ انًؼُبضٌ 

 نزمسَط انزشجغ
 لًُخ )د(

يسزى

ي 

 انسالنخ

 

 انًطالجخ

32 10544 10145 6042 1012 

33 10677 101447 60745 1012 

34 10724 1023 60266 1012 

35 10564 1022 50345 1012 

36 10574 1022 50477 1012 

 رُظُى انىلذ

37 10667 10144 6075 1012 

37 10741 10226 60572 1012 

34 10733 1021 70144 1012 

34 10675 1022 60226 1012 

41 10644 1027 40644 1012 

 انًسبػسحطهت 

42 10714 1023 6021 1012 

43 10444 10144 50177 1012 

44 10566 1021 50614 1012 

45 10434 10145 40543 1012 

46 10761 1023 70542 1012 

يٍ 

انسضخخ 

 انثبَُخ

االسزطارُدُبد 

 انًؼطفُخ

 1012 70717 1024 10452 رسًُغ

 1012 70643 1023 10444 رُظُى

 1012 70422 1024 10467 رفصُم

االسزطارُدُبد 

يب وضاء 

 انًؼطفُخ

 1012 70626 10244 10444 انزرطُظ

 1012 6041 10276 10476 انًطالجخ

اسزطارُدُبد 

 ازاضح انًصسض

 1012 60744 10245 10775 رُظُى انىلذ

طهت 

 انًسبػسح
10435 1024 70244 1012 

   ( ما يل :5يتضح مد الججو  )
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  بالعواملللل الكامنلللة السلللبعة ملللن  لمقيلللاسمعلللامالت الصلللدق أو تشلللبعات عبلللارات اأن كلللل
( ممللا يللدل عمللى صللدق جميللع عبللارات 2426الدرجللة األولللي دالللة إحصللائًيا عنللد مسللتوى )

 مقياس استراتيجيات التعمم المنظم ذاتًيا. 
  بالعواملل أن كل معامالت الصدق أو تشبعات العوامل الكامنة السبعة ملن الدرجلة األوللي

( مملللا يلللدل عملللى 2426الكامنلللة الثالثلللة ملللن الدرجلللة الثانيلللة داللللة إحصلللائًيا عنلللد مسلللتوى )
 صدق جميع العوامل الكامنة من الدرجة األولي لممقياس.

أي أن التحميل العاممي التوكيدي قدم دلياًل قوًيا عمى صدق البنلاء التحتلي أو الكلامن ليلذا 
ملللنظم ذاتًيلللا عبلللارة علللن ثالثلللة عواملللل كامنلللة ملللن الدرجلللة المقيلللاس، وأن اسلللتراتيجيات اللللتعمم ال

الثانية تنتظم حوليا العوامل الكامنلة السلبعة ملن الدرجلة األوللي، وىلذه العواملل الكامنلة السلبعة 
 عبارة. 35من الدرجة األولي ينتظم حوليا عبارات المقياس البالغ عددىا 

اسللتبيان  (     ,Pekrun, Goetz, & Perry). اسللتبيان الفخللر األكللاديمي: أعللد 6
انفعاالت اإلنجاز لتقييم ثمانية انفعاالت مستقمة، في ثالثلة جوانلب ىلي: )أ( انفعلاالت مرتبطلة 

عبلللارة(  لقيلللاس انفعلللاالت: االسلللتمتاع، األملللل،  82بالمحاضلللرة )قاعلللة اللللدرس( ويتكلللون ملللن )
ار ويتكلون الفخر، الغضب، القمق، الخجل، اليلأس، الضلجر. )ب( انفعلاالت مرتبطلة باالسلتذك

عبارة وضعت لقياس نفلس االنفعلاالت، )ج( انفعلاالت تلرتبط باالختبلار )االمتحانلات(  75من 
عبللارة وضللعت لقيللاس االنفعللاالت السللابقة ، أي يللتم قيللاس أو تقيلليم االنفعللال  77ويتكللون مللن 

 الواحد عبر المواقف الثالثة.
يم الخبللرة االنفعاليللة )قبللل ويلتم ترتيللب عبللارات المقيللاس فللي كللل جللزء فللي ثللالث مجموعللات لتقيلل

قبلل وأثنلاء وبعلد المحاضلرة  -عملى سلبيل المثلال –وأثناء وبعلد( بمعنلى تقيليم الخبلرة االنفعاليلة 
 وىكذا بالنسبة لمقسمين اآلخرين. ويتمتع االستبيان بخصائص سيكومترية جيدة.

ثلة السلابقة، وقام الباحث بترجمة الجزء الخاص بكل من الفخر والخجل عبر المواقلف الثال    
واعتبرىا مًعا مقياس لمفخلر األكلاديمي أو الخجلل األكلاديمي، وتلم التحقلق ملن سلالمة الترجملة 
بعرضللليا ملللع النسلللخة األجنبيلللة عملللى متخصصلللين فلللي تلللدريس المغلللة اإلنجميزيلللة وعملللم اللللنفس 
   التربوي من أصحاب الخبرة في المغة العربية واإلنجميزية وتم إجراء بعض التعديالت الطفيفة.
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( عبللارة يجللاب عمييللا وفًقللا لمقيللاس اسللتجابة خماسللي طبًقللا 65اسللتبيان الفخللر عمللى )ويشللتمل 
الموافقلللة التاملللة(، تتلللوزع عبلللارات االسلللتبانة عملللى  5لعلللدم الموافقلللة التاملللة:  6ليكلللرت ) لطريقلللة
 ىي: مواقفثالثة 
 (.9- 6األول )الفخر المرتبط بالمحاضرات( العبارات من ) .6
 (.65-62المرتبط باالستذكار والتعمم( العبارات من )الثاني )الفخر  .6
 (.  65- 66الثالث )الفخر المرتبط باالمتحانات( العبارات من ) .3
طالًبلللا  635عينلللة الدراسلللة االسلللتطالعية )المكونلللة ملللن وقلللد تلللم تطبيلللق المقيلللاس عملللى  

 وتم حساب ثباتو وصدقو عمى النحو التالي:  وطالبة(،
عدو استبيان الفخر من ثبات االستبيان بحساب معاملل ألفلا لكلل : تحقق مثبات استبيان الفخر

( لمفخلللر الملللرتبط 2486،  2475، 2486جانلللب كلللل عملللى حلللدة، وكانلللت معلللامالت ألفلللا ىلللي )
بالمحاضلللرة، الفخلللر الملللرتبط باالسلللتذكار، الفخلللر الملللرتبط باالمتحانلللات عملللى الترتيلللب. وفلللي 

 فخر بطريقتين ىما:تم حساب ثبات عبارات استبيان الالدراسة الحالية 
لكللل ُبعللد مللن أبعللاد المقيللاس عمللى  Alpha-Cronbach)أ( حسللاب معامللل ألفللا لللل كرونبللاخ 

حده )بعدد عبارات كل ُبعد(، وفلي كلل ملرة يلتم حلذف درجلات إحلدى العبلارات ملن الدرجلة 
الكميللة لمُبعللد الللذي تنتمللي لللو العبللارة، وأسللفرت تمللك الخطللوة عللن أن جميللع العبللارات ثابتللة، 

ي معاملل ألفلا حيث ُوجد أن معامل ألفلا لكلل ُبعلد فلي حاللة غيلاب العبلارة أقلل ملن أو يسلاو 
العللام لمُبعللد الللذي تنتمللي إليللو العبللارة فللي حالللة وجودىللا، أي أن تللدخل عبللارات كللل ُبعللد ال 
يللؤدي إلللى انخفللاض معامللل ثبللات ذلللك الُبعللد، وىللذا يشللير إلللى أن كللل عبللارة تسلليم بدرجللة 
 8معقوللة فللي ثبللات الُبعللد الللذي تنتمللي إليللو، وذلللك باسللتثناء عبللارة واحللدة وىللي العبللارة رقللم 

للد أنللو فللي حالللة غيللاب ىللذه العبللارة يرتفللع معامللل الثبللات الكمللي )فلل ي الُبعللداألول(، حيللث ُوجن
لمُبعد الذي تنتمي إليو وللذا تلم حلذف ىلذه العبلارة. وفلي الخطلوات التاليلة سليتم التعاملل ملع 

 عبارة.  64العبارات المتبقية وعددىا 
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الكميللة لمُبعللد الللذي تنتمللي إليللو )ب( حسللاب معللامالت االرتبللاط بللين درجللات العبللارة والللدرجات 
د أن جميع معامالت االرتباط داللة إحصلائًيا، مملا يلدل عملى االتسلاق اللداخمي  العبارة، فُوجن

( يوضلح معلامالت 6وثبات جميع عبارات استبيان الفخر التي تم االبقاء عمييا. والجدول )
 ثبات عبارات استبيان الفخر بالطريقتين السابقتين.

 (.135الت ثبات عبازات استبًان الفخس )ن = (: معام6جدول )

 انفرط انًطرجظ ثبنًحبضطاد

يؼبيم أنفب انؼبو نهجُؼس = 

1.774 

انفرط انًطرجظ ثبالسزصكبض 

 وانزؼهى

يؼبيم أنفب انؼبو نهجُؼس = 

1.774 

 انفرط انًطرجظ ثباليزحبَبد 

 أنفب انؼبو نهجُؼس =يؼبيم 
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2 10751 1062** 21 10722 1074** 27 10746 1061** 

3 10727 1076** 22 10677 1076** 27 10777 1067** 

4 10715 1074** 23 10734 1075** 24 10775 1064** 

5 10745 1074** 24 10777 1054** 24 10744 1057** 

6 10713 1074** 25 10765 1062** 31 10774 1077** 

7 10764 1056** 26 10747 1064** 32 10771 1075** 

7 10773 1054**    33 10771 1073** 

4 10715 1021    34 10774 1066** 

4 10744 1054**    35 10777 1075** 

21 10722 1074**    36 10775 1077** 

 (1012** زال ػُس يسزىي )
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 ( ما يل :6يتضح مد ججو  )
  أن جميللع معللامالت ألفللا لللل كرونبللاخ لكللل ُبعللد فللي حالللة غيللاب العبللارة أقللل مللن أو يسللاوي

معامللل ألفللا العللام لمُبعللد الللذي تنتمللي إليللو العبللارة فللي حالللة وجودىللا، أي أن تللدخل عبللارات 
إلللى انخفللاض معامللل ثبللات ذلللك الُبعللد، وىللذا يشللير إلللى أن كللل عبللارة كللل ُبعللد ال يللؤدي 

، حيلث 8تسيم بدرجة معقولة في ثبات الُبعد الذي تنتمي إليو، وذللك باسلتثناء العبلارة رقلم 
للد أنللو فللي حالللة غيللاب ىللذه العبللارة يرتفللع معامللل الثبللات الكمللي لمُبعللد الللذي تنتمللي إليللو  ُوجن

 ولذا تم حذف ىذه العبارة.
 يللع معللامالت االرتبللاط بللين درجللة كللل عبللارة والدرجللة الكميللة لمُبعللد الللذي تنتمللي إليللو أن جم

العبلللارة )فلللي حاللللة وجلللود درجلللة العبلللارة فلللي الدرجلللة الكميلللة لمُبعلللد اللللذي تنتملللي إليلللو( داللللة 
( مملللا يلللدل عملللى االتسلللاق اللللداخمي وثبلللات جميلللع عبلللارات 2426إحصلللائًيا عنلللد مسلللتوى )

 عبارة(. 64اء عمييا )استبيان الفخر التي تم اإلبق

 ثبات األبعاد والجبات الللٌ الستبًان الفخس:  
معامللل ألفللا لللل  ةتللم حسللاب ثبللات األبعللاد الفرعيللة والثبللات الكمللي السللتبيان الفخللر بطريقلل

( ألبعللللللاد الفخللللللر 24874، 24796، 24673،  24724كرونبللللللاخ، وكانللللللت معللللللامالت ألفللللللا )
وىللي معللامالت  واالمتحانللات والدرجللة الكميللة عمللى الترتيللبالمللرتبط بالمحاضللرات، واالسللتذكار 

 مرتفعة وتشير إلى ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكمي الستبيان الفخر.

 الستبًان:  اصدق 
الفخللر عللن طريللق  السللتبيانتللم التحقللق مللن الصللدق العللاممي أو صللدق البنللاء الكللامن 

، وذلللك Confirmatory Factor Analysisاسللتخدام أسللموب التحميللل العللاممي التوكيللدي 
طالًبللللا  635عللللن طريللللق اختبللللار نمللللوذج العامللللل الكللللامن الواحللللد لللللدى العينللللة االسللللتطالعية )

وطالبلللللة(، وفلللللي نملللللوذج العاملللللل الكلللللامن الواحلللللد تلللللم افتلللللراض أن جميلللللع العواملللللل المشلللللاىدة 
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Observed Factors  (الفخلر تنلتظم حلول عامللل كلامن واحلد ىلو: )الفخللر السللتبيانالثالثلة 
 التالي: (6)كما بالشكل

 

 

 

 

 

 الفخةس. الستبًان(: منىذد العامل اللامن الىاذد 2شلل )

عمللى مؤشللرات حسللن مطابقللة جيللدة كمللا وقللد حظللي نمللوذج الكللامن الواحللد لمقيللاس الفخللر 
يتضللح مللن الجللدول التللالي أن نمللوذج الكللامن الواحللد لمقيللاس الفخللر قللد حظللي عمللى قلليم جيللدة 

غيللللر دالللللة إحصللللائًيا، وأن قلللليم بقيللللة  6لجميللللع مؤشللللرات حسللللن المطابقللللة، حيللللث إن قيمللللة كللللا
دة المؤشلللرات وقعلللت فلللي الملللدى المثلللالي لكلللل مؤشلللر، مملللا يلللدل عملللى مطابقلللة النملللوذج الجيللل

 لمبيانات موضع االختبار. 
 (: مؤشسات ذسن املطابقُ لننىذد اللامن الىاذد ملقًاس الفخةس.7جدول )

 انًسي انًثبنٍ نهًؤشط لًُخ انًؤشط اسى انًؤشط و

2 

كب
3

     X
 

 

 زضخبد انحطَخ

 يسزىي انسالنخ

1017 

2 

1042 

أٌ ركىٌ لًُخ يطثغ 

 كبٌ  غُط زانخ

َسجخ كب 3
3

      X
 
 / df 1017 ( ًإن )(6)صفط 

 (2)صفط( إنً ) GFI 2011يؤشط حسٍ انًطبثمخ     4

 (2)صفط( إنً ) AGFI 1044يؤشط حسٍ انًطبثمخ انًصحح     5

 (102)صفط( إنً ) RMSR 1011خصض يزىسظ يطثؼبد انجىالٍ    6

 (102)صفط( إنً ) RMSEA 1011خصض يزىسظ ذطأ االلزطاة     7

                                                 
األسقاو انًشتبطت بكم سهى في انشكم تًثم انتشبعاث أو يعايالث صذق انعىايم انًشاهذة بعذ حساب اننًىرج بىاسطت بشناايح  (1)

 .     Lisrel( 8.8نيزسل )

0.78 

انفخش انًشتبط 

 بااليتحاناث

انفخش انًشتبط 

 وانتعهى باالستزكاس

 

 انفخـش

0.76 

0.78 

انفخش انًشتبط 

 بانًحاضشاث
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 ( 7تابع جدول ) 

 انًسي انًثبنٍ نهًؤشط لًُخ انًؤشط انًؤشطاسى  و

 (2)صفط( إنً ) NFI 2011يؤشط انًطبثمخ انًؼُبضٌ     7

 (2)صفط( إنً ) NNFI 2011يؤشط انًطبثمخ غُط انًؼُبضٌ     4

مبضٌ     4 ًُ  (2)صفط( إنً ) CFI 2011يؤشط انًطبثمخ ان

 (2)صفط( إنً ) RFI 2011يؤشط انًطبثمخ انُسجٍ     21

 (2)صفط( إنً ) IFI 2011يؤشط انًطبثمخ انززاَسٌ     22

( يوضح تشبعات العوامل المشاىدة الثالثة بالعامل الكامن الواحد الستبيان 8والجدول )
 الفخر، مقرونة بقيم )ت( والخطأ المعياري لتقدير التشبع، والداللة اإلحصائية لمتشبع:

بالعامل اللامن الىاذد الستبًان الفخس، مقسونُ (: تصبعات العىامل املصاهدَ الجالثُ 8جدول )
 بقًه )ت( واخلطأ املعًازٍ لتقديس التصبع، والداللُ اإلذصائًُ للتصبع.

 لًُخ )د( وزالنزهب خ انزشجغ انؼبيم انكبيٍ

 **4066 1014 10774 انفرط انًطرجظ ثبنًحبضطاد

 **4034 1014 10771 انفرط انًطرجظ ثبالسزصكبض وانزؼهى

 **21024 1014 10774 انًطرجظ ثباليزحبَبدانفرط 

(       ** زال 1016خ = انرطيييأ انًؼُيييبضٌ نزميييسَط انزشيييجغ      * زال إحصيييبئًُب ػُيييس يسيييزىي )

 (1012إحصبئًُب ػُس يسزىي )

( أن كللل معللامالت الصللدق أو تشللبعات العوامللل المشللاىدة الثالثللة 8يتضللح مللن جللدول )
( ممللا يللدل عمللى 2426الفخللر دالللة إحصللائًيا عنللد مسللتوى )بالعامللل الكللامن الواحللد السللتبيان 

صدق العواملل المشلاىدة الثالثلة السلتبيان الفخلر، أي أن التحميلل العلاممي التوكيلدي قلدم دللياًل 
قوًيلا عملى صلدق البنلاء التحتلي أو الكلامن ليلذا االسلتبيان، وأن الفخلر عبلارة علن عاملل كللامن 

 العوامل المشاىدة الثالثة.( ينتظم حولو األكاديمى واحد ىو )الفخر
، ومللن ثللم صللالحيتو اسللتبيان الفخللرومللن اإلجللراءات السللابقة تأكللد لمباحللث ثبللات وصللدق 

عملى  مرتفعلة، بحيلث تشلير الدرجلة العبلارة 64وتتكون الصورة النيائية لالستبيان من  ،قياسمل
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المنخفضلة إللى (، بينملا تشلير الدرجلة الطاللب )أو الطالبلةللدى  الفخلرىذا المقياس إلى ارتفاع 
لديللو، وأقصللى درجللة يمكللن أن يحصللل عمييللا المسللتجيب عمللى جميللع عبللارات  انخفللاض الفخللر
 ( ىي أقل درجة يمكن أن يحصل عمييا.64( درجة، بينما )662المقياس ىي )

 ترجمة الباحث: (     ,.Pekrun et al)إعداد   ( استبيان الخجل األكاديمي3)
( عبلللارة يجلللاب عمييلللا وفًقلللا لمقيلللاس اسلللتجابة خماسلللي طبًقلللا 36عملللى ) االسلللتبيان يشلللتمل

الموافقللة التامللة(، تتللوزع عبللارات االسللتبانة عمللى  5لعللدم الموافقللة التامللة :  6ليكللرت ) طريقللةل
 ىي: مواقف أكاديميةثالثة 
 (.66- 6األول )الخجل المرتبط بالمحاضرات( العبارات من ) .6
 (.66-66باالستذكار والتعمم( العبارات من )الثاني )الخجل المرتبط  .6
 (.  36- 63الثالث )الخجل المرتبط باالمتحانات( العبارات من ) .3
طالًبلللا  635عينلللة الدراسلللة االسلللتطالعية )المكونلللة ملللن وقلللد تلللم تطبيلللق المقيلللاس عملللى  

 وتم حساب ثباتو وصدقو عمى النحو التالي:  وطالبة(،
 ثبات استبًان اخلحل األكادميٌ:

ق معدو االستبيان من ثبات استبيان الخجل عبر المواقف المختمفة وكانت معلامالت ألفلا تحق 
لمخجلل الملرتبط  2487لمخجل المرتبط باالستذكار،  2486لمخجل المرتبط بالمحاضرة،  2489

الخجللللل األكللللاديمي  اسللللبيانتللللم حسللللاب ثبللللات عبللللارات باالمتحانللللات، وفللللي الدراسللللة الحاليللللة 
 بطريقتين ىما:

لكللل ُبعللد مللن أبعللاد المقيللاس عمللى  Alpha-Cronbachب معامللل ألفللا لللل كرونبللاخ )أ( حسللا
حده )بعدد عبارات كل ُبعد(، وفلي كلل ملرة يلتم حلذف درجلات إحلدى العبلارات ملن الدرجلة 
الكميللة لمُبعللد الللذي تنتمللي لللو العبللارة، وأسللفرت تمللك الخطللوة عللن أن جميللع العبللارات ثابتللة، 

ي معاملل ألفلا حيث ُوجد أن معامل ألفلا لكلل ُبعلد فلي حاللة غيلاب العبلارة أقلل ملن أو يسلاو 
العللام لمُبعللد الللذي تنتمللي إليللو العبللارة فللي حالللة وجودىللا، أي أن تللدخل عبللارات كللل ُبعللد ال 
يللؤدي إلللى انخفللاض معامللل ثبللات ذلللك الُبعللد، وىللذا يشللير إلللى أن كللل عبللارة تسلليم بدرجللة 

 65، 63معقولة في ثبات الُبعد الذي تنتمي إليو، وذلك باستثناء عبلارتين ىملا العبلارة رقلم 
للد أنللو فللي حالللة غيللاب ىللاتين العبللارتين يرتفللع معامللل الثبللات ) فللي الُبعللد الثالللث(، حيللث ُوجن
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الكمللي لمُبعللد الللذي تقيسللو ىللاتين العبللارتين ولللذا تللم حللذف ىللاتين العبللارتين، وفللي الخطللوات 
 عبارة.  32التالية سيتم التعامل مع العبارات المتبقية وعددىا 

)ب( حسللاب معللامالت االرتبللاط بللين درجللات العبللارة والللدرجات الكميللة لمُبعللد الللذي تنتمللي إليللو 
د أن جميع معامالت االرتباط داللة إحصلائًيا، مملا يلدل عملى االتسلاق اللداخمي  العبارة، فُوجن

( 9وثبلللات جميلللع عبلللارات اسلللتبيان الخجلللل األكلللاديمي التلللي تلللم االبقلللاء عمييلللا، والجلللدول )
 ثبات عبارات استبيان الخجل األكاديمي بالطريقتين السابقتين.  يوضح معامالت

 .(135)ن =  (: معامالت ثبات عبازات مقًاس اخلحل األكادمي9ٌجدول )

 انًطرجظ ثبنًحبضطاد انردم

يؼبيم أنفب انؼبو نهجُؼس = 

10777 

انًطرجظ ثبالسزصكبض  انردم

 وانزؼهى

يؼبيم أنفب انؼبو نهجُؼس = 

10754 

 انًطرجظ ثباليزحبَبد انردم

 أنفب انؼبو نهجُؼس = يؼبيم

10713 
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2 10773 1056** 23 10767 1045** 34 10727 - 

3 10772 1065** 24 10755 1055** 35 10747 1055** 

4 10764 1067** 25 10746 1054** 36 10721 - 

5 10773 1057** 26 10717 1074** 37 10774 1061** 

6 10767 1064** 27 10725 1075** 37 10766 1077** 

7 10774 1064** 27 10714 1077** 34 10744 1054** 

7 10756 1077** 24 10752 1057** 34 10772 1077** 

4 10771 1057** 24 10735 1067** 41 10763 1073** 

4 10764 1064** 31 10747 1054** 42 10714 1057** 

21 10754 1074** 32 10735 1064** 43 10734 1077** 

22 10754 1074** 33 10744 1061**    

 ( 1012(     ** زال ػُس يسزىي )1016زال ػُس يسزىي) 

 ( ما يل :9) يتضح مد ججو 
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  أن جميللع معللامالت ألفللا لللل كرونبللاخ لكللل ُبعللد فللي حالللة غيللاب العبللارة أقللل مللن أو يسللاوي
معامللل ألفللا العللام لمُبعللد الللذي تنتمللي إليللو العبللارة فللي حالللة وجودىللا، أي أن تللدخل عبللارات 
كللل ُبعللد ال يللؤدي إلللى انخفللاض معامللل ثبللات ذلللك الُبعللد، وىللذا يشللير إلللى أن كللل عبللارة 

رجة معقولة في ثبات الُبعلد اللذي تنتملي إليلو، وذللك باسلتثناء عبلارتين ىملا العبلارة تسيم بد
للد أنللو فللي حالللة غيللاب ىللاتين العبللارتين يرتفللع  65، 63رقللم  )فللي الُبعللد الثالللث(، حيللث ُوجن

 معامل الثبات الكمي لمُبعد الذي تقيسو ىاتين العبارتين ولذا تم حذف ىاتين العبارتين.

 الرتبللاط بللين درجللة كللل عبللارة والدرجللة الكميللة لمُبعللد الللذي تنتمللي إليللو أن جميللع معللامالت ا
العبلللارة )فلللي حاللللة وجلللود درجلللة العبلللارة فلللي الدرجلللة الكميلللة لمُبعلللد اللللذي تنتملللي إليلللو( داللللة 

( مملللا يلللدل عملللى االتسلللاق اللللداخمي وثبلللات جميلللع عبلللارات 2426إحصلللائًيا عنلللد مسلللتوى )
 عبارة(. 32مييا )مقياس الخجل األكاديمي التي تم اإلبقاء ع

الخجلللل األكلللاديمي: تلللم حسلللاب ثبلللات األبعلللاد الفرعيلللة  سلللتبيانثبلللات األبعلللاد والثبلللات الكملللي ال
معامل ألفا لل كرونبلاخ وبمغلت قليم معاملل ألفلا  ةوالثبات الكمي لمقياس الخجل األكاديمي بطريق

واالسلللتذكار ( لألبعللاد "الخجلللل المللرتبط بالمحاضلللرات، 24869،  24736، 24749، 24776)
واالمتحانات" والدرجة الكمية لمخجلل عملى الترتيلب، وىلي قليم مرتفعلة وتشلير إللى ثبلات األبعلاد 

   والثبات الكمي إلستبيان الخجل األكاديمي.

الخجلل  السلتبيانتلم التحقلق ملن الصلدق العلاممي أو صلدق البنلاء الكلامن  :ال اتبيادصجق 
 Confirmatory Factorعن طريلق اسلتخدام أسلموب التحميلل العلاممي التوكيلدي  األكاديمي

Analysis وذلك علن طريلق اختبلار نملوذج العاملل الكلامن الواحلد للدى العينلة االسلتطالعية ،
طالًبلللا وطالبلللة(، وفلللي نملللوذج العاملللل الكلللامن الواحلللد تلللم افتلللراض أن جميلللع العوامللللل  635)
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تنتظم حول عامل كلامن  الخجل األكاديمي الستبيانثة الثال Observed Factorsالمشاىدة 
 التالي: (6)كما بالشكل (الخجل األكاديميواحد ىو: )

 

 

 

 

 

 اخلحل األكادميٌ. ستبًانمنىذد العامل اللامن الىاذد ال(: 3شلل )

عملى مؤشلرات حسلن مطابقلة  الخجل األكلاديمي الستبيانوقد حظي نموذج الكامن الواحد 
قللد  الخجللل األكللاديمي السللتبيان( أن نمللوذج الكللامن الواحللد 62جيللدة كمللا يتضللح مللن جللدول )

غيلر داللة إحصلائًيا،  6قيملة كلا حظي عمى قيم جيدة لجميع مؤشرات حسن المطابقة، حيث إن
وأن قيم بقية المؤشرات وقعت في الملدى المثلالي لكلل مؤشلر، مملا يلدل عملى مطابقلة النملوذج 

 الجيدة لمبيانات موضع االختبار. 
 (: مؤشسات ذسن املطابقُ لننىذد اللامن الىاذد ملقًاس اخلحل األكادميٌ.11جدول )

 نهًؤشط انًسي انًثبنٍ لًُخ انًؤشط اسى انًؤشط و

2 

كب
3

     X
 

 

 زضخبد انحطَخ

 يسزىي انسالنخ

1012 

2 

1044 

أٌ ركىٌ لًُخ يطثغ 

 كبٌ  غُط زانخ

َسجخ كب 3
3

      X
 
 / df 1012 ( ًإن )(6)صفط 

 (2)صفط( إنً ) GFI 2011يؤشط حسٍ انًطبثمخ     4

 (2)صفط( إنً ) AGFI 2011يؤشط حسٍ انًطبثمخ انًصحح     5

 (102)صفط( إنً ) RMSR 1011خصض يزىسظ يطثؼبد انجىالٍ    6

                                                 
األسقاو انًشتبطت بكم سهى في انشكم تًثم انتشبعاث أو يعايالث صذق انعىايم انًشاهذة بعذ حساب اننًىرج بىاسطت بشناايح  (2)

 .     Lisrel( 8.8نيزسل )

0.70 

انًشتبط انخدم 

انًشتبط انخدم  بااليتحاناث

 باالستزكاس
 وانتعهى

 

انخدم 

 األكاديًي
0.85 

0.59 

انًشتبط انخدم 

 بانًحاضشاث
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 (11تابع جدول )

 انًسي انًثبنٍ نهًؤشط لًُخ انًؤشط اسى انًؤشط و

 (102)صفط( إنً ) RMSEA 1011خصض يزىسظ ذطأ االلزطاة     7

 (2)صفط( إنً ) NFI 2011يؤشط انًطبثمخ انًؼُبضٌ     7

 (2)صفط( إنً ) NNFI 2011يؤشط انًطبثمخ غُط انًؼُبضٌ     4

مبضٌ     4 ًُ  (2)صفط( إنً ) CFI 2011يؤشط انًطبثمخ ان

 (2)صفط( إنً ) RFI 2011يؤشط انًطبثمخ انُسجٍ     21

 (2)صفط( إنً ) IFI 2011يؤشط انًطبثمخ انززاَسٌ     22

 سلللتبيانالثالثلللة بالعامللل الكلللامن الواحلللد ال( يوضلللح تشلللبعات العوامللل المشلللاىدة 66والجللدول )
الخجللل األكلللاديمي، مقرونلللة بقلليم )ت( والخطلللأ المعيلللاري لتقللدير التشلللبع، والدالللللة اإلحصلللائية 

 لمتشبع:
الخجل  الستبيان(: تشبعات العوامل المشاىدة الثالثة بالعامل الكامن الواحد 66جدول )

 األكاديمي، مقرونة بقيم )ت( والخطأ المعياري لتقدير التشبع، والداللة اإلحصائية لمتشبع.
 لًُخ )د( وزالنزهب خ انزشجغ انؼبيم انكبيٍ

 **7064 1014 10746 انردم انًطرجظ ثبنًحبضطاد

 **4032 1014 10465 انردم انًطرجظ ثبالسزصكبض وانزؼهى

 **7077 1014 10647 انردم انًطرجظ ثباليزحبَبد

(       ** زال إحصييبئًُب ػُييس يسييزىي 1016خ = انرطييأ انًؼُييبضٌ نزمييسَط انزشييجغ      * زال إحصييبئًُب ػُييس يسييزىي )

(1012) 

( أن كلللل معلللامالت الصلللدق أو تشلللبعات العواملللل المشلللاىدة الثالثلللة 66يتضلللح ملللن جلللدول )
( ممللا 2426الخجللل األكللاديمي دالللة إحصللائًيا عنللد مسللتوى ) السللتبيانبالعامللل الكللامن الواحللد 

الخجللللل األكللللاديمي، أي أن التحميللللل سللللتبيان يللللدل عمللللى صللللدق العوامللللل المشللللاىدة الثالثللللة ال
العلللاممي التوكيلللدي قلللدم دللللياًل قوًيلللا عملللى صلللدق البنلللاء التحتلللي أو الكلللامن ليلللذا المقيلللاس، وأن 
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كللاديمي( ينللتظم حولللو العوامللل المشللاىدة عبللارة عللن عامللل كللامن واحللد ىللو )الخجللل األ خجلللال
 الثالثة.

، وملللن ثلللم الخجلللل األكلللاديمي اسلللتبيانوملللن اإلجلللراءات السلللابقة تأكلللد لمباحلللث ثبلللات وصلللدق 
وتتكلون الصلورة النيائيلة للدى طلالب كميلة التربيلة جامعلة بنيلا، الخجل األكلاديمي صالحيتو لقياس 
الخجلللل إللللى ارتفلللاع سلللتبيان عملللى ىلللذا اال، بحيلللث تشلللير الدرجلللة العاليلللة عبلللارة 32لالسلللتبيان ملللن 

الخجللللل (، بينمللللا تشللللير الدرجللللة المنخفضللللة إلللللى انخفللللاض الطالللللب )أو الطالبللللةلللللدى  األكللللاديمي
لديللو، وأقصللى درجللة يمكللن أن يحصللل عمييللا المسللتجيب عمللى جميللع عبللارات المقيللاس األكللاديمي 

 ( ىي أقل درجة يمكن أن يحصل عمييا.32( درجة، بينما )652ىي )

 ترجمة الباحث: (     ,.Baer et al)معجاج  مقياس اليقظة العقلية:( 4)
( عبللارة يجللاب عمييللا وفًقللا لمقيللاس اسللتجابة خماسللي طبًقللا 39يشللتمل عمللى ) وصللف المقيللاس:

، ويتضلمن المقيلاس عبلارات موجبلة وأخلرى ادائًمل 5ا إللى نادر جلدً  6ليكرت يمتد من ) طريقةل
 (:  66يوضحيا الجدول )( وتتوزع عبارات المقياس عمى خمسة أبعاد سالبة

 (: تىشيع عبازات مقًاس الًقظُ العقلًُ علِ األبعاد الفسعًُ.15جدول )

 انؼجبضاد انجؼس

 47، 42، 37، 31، 26، 22، 7، 2 انًالحظخ

 47،  43،  37* ، 33* ، 27* ، 23،  7،  3 انىصف

 *45* ، 44* ، 34* ، 34* ، 24* ، 24* ، 4*، 6 انزصطف ثىػٍ

 *44* ، 46*، 41* ، 36* ، 27*، 25* ، 21*، 4 ػسو انحكى

 34،  44،  35،  32،  24،  4،  5 ػسو انزفبػم

  انسبنجخ.انؼجبضاد 
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 ثبات مقياس اليقظة العقلية:
تحقق معدو المقياس من ثبات أبعاده بطريقة معامل ألفلا وتراوحلت قليم معلامالت ألفلا ملن 

تللم حسللاب ثبللات عبللارات ألبعللاد المقيللاس المختمفللة، وفللي الدراسللة الحاليللة  2487إلللى  2475
 مقياس اليقظة العقمية بطريقتين ىما:
المقيللاس عمللى  لكللل ُبعللد مللن أبعللاد Alpha-Cronbach)أ( حسللاب معامللل ألفللا لللل كرونبللاخ 

حده )بعدد عبارات كل ُبعد(، وفلي كلل ملرة يلتم حلذف درجلات إحلدى العبلارات ملن الدرجلة 
الكميللة لمُبعللد الللذي تنتمللي لللو العبللارة، وأسللفرت تمللك الخطللوة عللن أن جميللع العبللارات ثابتللة، 
حيث ُوجد أن معامل ألفلا لكلل ُبعلد فلي حاللة غيلاب العبلارة أقلل ملن أو يسلاوي معاملل ألفلا 

لمُبعللد الللذي تنتمللي إليللو العبللارة فللي حالللة وجودىللا، أي أن تللدخل عبللارات كللل ُبعللد ال  العللام
يللؤدي إلللى انخفللاض معامللل ثبللات ذلللك الُبعللد، وىللذا يشللير إلللى أن كللل عبللارة تسلليم بدرجللة 

 معقولة في ثبات الُبعد الذي تنتمي إليو. 
لمُبعللد الللذي تنتمللي إليللو )ب( حسللاب معللامالت االرتبللاط بللين درجللات العبللارة والللدرجات الكميللة 

د أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصلائًيا، مملا يلدل عملى االتسلاق اللداخمي  العبارة، فُوجن
( جدول معامالت ثبات عبلارات 63وثبات جميع عبارات مقياس اليقظة العقمية، ويوضح )

 مقياس اليقظة العقمية بالطريقتين السابقتين.
 

  



د/ كنال إمساعيل عطية حسن

 

 

 155 

 (. 135(: معامالت ثبات عبازات مقًاس الًقظُ العقلًُ )ن = 13جدول )

 انؼجبضاد األثؼبز

يؼبيم 

 أنفب 

نـ 

 كطوَجبخ

يؼبيم 

 االضرجبط 
 انؼجبضاد األثؼبز

يؼبيم 

 أنفب 

نـ 

 كطوَجبخ

يؼبيم 

 االضرجبط 

 انًالحظخ

يؼبيم أنفب 

انؼبو نهجُؼس 

 =10741 

2 10771 1065** 

ػسو 

 انحكى

يؼبيم 

انؼبو أنفب 

نهجُؼس = 

10735 

4 10743 1071** 

7 10767 1072** 21 10747 1064** 

22 10743 1054** 25 10714 1066** 

26 10755 1073** 27 10735 1052** 

31 10744 1077** 36 10771 1073** 

37 10754 1064** 41 10744 1071** 

42 10764 1067** 46 10744 1073** 

47 10773 1064** 44 10715 1064** 

 انىصف

يؼبيم أنفب 

انؼبو نهجُؼس 

 =10443 

3 10417 1073** 

ػسو 

 انزفبػم

يؼبيم 

أنفب انؼبو 

نهجُؼس = 

10744 

5 10731 1074** 

7 10414 1071** 4 10765 1064** 

23 10417 1073** 24 10775 1063** 

27 10414 1071** 32 10772 1065** 

33 10424 1076** 35 10762 1073** 

37 10425 1077** 34 10774 1063** 

43 10427 1076** 44 10734 1077** 

47 10433 1074**     

 زصطفان

 ثىػٍ

يؼبيم أنفب 

انؼبو نهجُؼس 

 =10745 

6 10741 1071**     

4 10746 1067**     

24 10764 1073**     

24 10774 1076**     

34 10774 1077**     

34 10741 1064**     

45 10771 1077**     

44 10772 1074**     

 (1012(             ** زال ػُس يسزىي )1016* زال ػُس يسزىي )
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 ( ما يل :13يتضح مد ججو  )
  أن جميللع معللامالت ألفللا لللل كرونبللاخ لكللل ُبعللد فللي حالللة غيللاب العبللارة أقللل مللن أو يسللاوي

معامللل ألفللا العللام لمُبعللد الللذي تنتمللي إليللو العبللارة فللي حالللة وجودىللا، أي أن تللدخل عبللارات 
كللل ُبعللد ال يللؤدي إلللى انخفللاض معامللل ثبللات ذلللك الُبعللد، وىللذا يشللير إلللى أن كللل عبللارة 

 ثبات الُبعد الذي تنتمي إليو.  تسيم بدرجة معقولة في
  أن جميللع معللامالت االرتبللاط بللين درجللة كللل عبللارة والدرجللة الكميللة لمُبعللد الللذي تنتمللي إليللو

العبلللارة )فلللي حاللللة وجلللود درجلللة العبلللارة فلللي الدرجلللة الكميلللة لمُبعلللد اللللذي تنتملللي إليلللو( داللللة 
ع عبلللارات ( مملللا يلللدل عملللى االتسلللاق اللللداخمي وثبلللات جميللل2426إحصلللائًيا عنلللد مسلللتوى )
 مقياس اليقظة العقمية.

ثبللات األبعللاد والثبللات الكمللي لمقيللاس اليقظللة العقميللة: تللم حسللاب ثبللات األبعللاد الفرعيللة والثبللات 
 2469معامللل ألفللا لللل كرونبللاخ )وبمغللت قلليم معامللل ألفللا : بطريقللةالكمللي لمقيللاس اليقظللة العقميللة 

 رجللة الكميللة عمللى الترتيللب،( لألبعللاد والد24888،   24688،   24764  24794،  24836،
 وىي معامالت تشير إلى ثبات األبعاد والثبات الكمي لمقياس اليقظة العقمية.

 : لمقياسصجق ا
تحقللق ُمعللدو المقيللاس مللن البنيللة العامميللة باسللتخدام التحميللل العللاممى االستكشللافى عمللى    

تللم  وقللد ،ممللن يدرسللون مقللررا فللي عمللم الللنفس الجامعللة( مللن طللالب 663مللن )عينللة تكونللت 
قد تلم التحقلق ملن ىلذه و %، 33وكان التباين العاممى الكمى  ،مستقمة ( عوامل5) إلى التوصل

تلللين متبلللاينتين، وأسلللفرت النتلللائج علللن عين العواملللل باسلللتخدام التحميلللل العلللاممى التوكيلللدى عملللى
 عمللى سللمة كامنللة واحللدة )اليقظللة العقميللة( وكانللت قلليم ىللذه تشللبع العوامللل الخمسللة تشللبعا داالً 

لمعوامللللللللل المالحظللللللللة، والوصللللللللف،  2455، 2476، 2476، 2457، 2434لتشللللللللبعات ىللللللللي )ا
 .  والتصرف بوعي، وعدم الحكم، وعدم التفاعل عمى الترتيب(

التحقلللق ملللن الصلللدق العلللاممي أو صلللدق البنلللاء الكلللامن لمقيلللاس  وفلللى الدراسلللة الحاليلللة تلللم
 Confirmatoryعللن طريللق اسللتخدام أسللموب التحميللل العللاممي التوكيللدي  اليقظللة العقميللة

Factor Analysis وذلللك علللن طريلللق اختبللار نملللوذج العاملللل الكللامن الواحلللد للللدى العينلللة ،
طالًبلا وطالبلة(، وفلي نملوذج العاملل الكلامن الواحلد تلم افتلراض أن جميلع  635االستطالعية )
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تنلتظم حلول عاملل  اليقظلة العقميلةسلة لمقيلاس الخم Observed Factorsالعواملل المشلاىدة 
 التالي: (3)كما بالشكل (اليقظة العقميةكامن واحد ىو: )

 
 
 

 الًقظُ العقلًُ.(: منىذد العامل اللامن الىاذد ملقًاس 4شلل )

عمللى مؤشللرات حسللن مطابقللة  اليقظللة العقميللةوقللد حظللي نمللوذج الكللامن الواحللد لمقيللاس 
قلد حظلي  اليقظلة العقميلة( أن نملوذج الكلامن الواحلد لمقيلاس 64جيدة كما يتضح من جلدول )

غيلر داللة إحصللائًيا، وأن  6عملى قليم جيلدة لجميلع مؤشللرات حسلن المطابقلة، حيلث إن قيمللة كلا
لمؤشللرات وقعللت فللي المللدى المثللالي لكللل مؤشللر، ممللا يللدل عمللى مطابقللة النمللوذج قلليم بقيللة ا

 الجيدة لمبيانات موضع االختبار. 
 (: مؤشسات ذسن املطابقُ لننىذد اللامن الىاذد ملقًاس الًقظُ العقلًُ.14جدول )

 انًسي انًثبنٍ نهًؤشط لًُخ انًؤشط اسى انًؤشط و

2 
كب

3
     X
 

 
 زضخبد انحطَخ

 انسالنخيسزىي 

3074 
5 

1064 

أٌ ركىٌ لًُخ يطثغ 
 كبٌ  غُط زانخ

َسجخ كب 3
3

      X
 
 / df 1071 ( ًإن )(6)صفط 

 (2)صفط( إنً ) GFI 1044يؤشط حسٍ انًطبثمخ     4

 (2)صفط( إنً ) AGFI 1047يؤشط حسٍ انًطبثمخ انًصحح     5

 (102)صفط( إنً ) RMSR 1013خصض يزىسظ يطثؼبد انجىالٍ    6

 (102)صفط( إنً ) RMSEA 1011خصض يزىسظ ذطأ االلزطاة     7

 (2)صفط( إنً ) NFI 1044يؤشط انًطبثمخ انًؼُبضٌ     7

 (2)صفط( إنً ) NNFI 2011يؤشط انًطبثمخ غُط انًؼُبضٌ     4

مبضٌ     4 ًُ  (2)صفط( إنً ) CFI 2011يؤشط انًطبثمخ ان

                                                 
األسقاو انًشتبطت بكم سهى في انشكم تًثم انتشبعاث أو يعايالث صذق انعىايم انًشاهذة بعذ حساب اننًىرج بىاسطت بشناايح  (3)

 .     Lisrel( 8.8) نيزسل

 انحكىعذو  0.63

 انىصف
انيقظت 

 انعقهيت
0.68 

 انًالحظت 0.56

 بىعي تصشفان
0.67 

 انتفاعمعذو 

0.50 
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 (14جدول )تابع 
 انًسي انًثبنٍ نهًؤشط لًُخ انًؤشط اسى انًؤشط و

 (2)صفط( إنً ) RFI 1047يؤشط انًطبثمخ انُسجٍ     21

 (2)صفط( إنً ) IFI 2011يؤشط انًطبثمخ انززاَسٌ     22

( يوضلللح تشلللبعات العواملللل المشلللاىدة الخمسلللة بالعاملللل الكلللامن الواحلللد 65والجلللدول )
لتقدير التشلبع، والدالللة اإلحصلائية لمقياس اليقظة العقمية، مقرونة بقيم )ت( والخطأ المعياري 

 لمتشبع:
(: تصبعات العىامل املصاهدَ اخلنسُ بالعامل اللامن الىاذد ملقًاس الًقظُ العقلًُ، مقسونُ 15جدول )

 بقًه )ت( واخلطأ املعًازٍ لتقديس التصبع، والداللُ اإلذصائًُ للتصبع.
 لًُخ )د( وزالنزهب خ انزشجغ انؼبيم انكبيٍ و

 **7074 1014 10742 انًالحظخ 2

 **7034 1014 10777 انىصف 3

 **1072 1014 10777 ثىػٍ صطفانز 4

 **6074 1021 10664 انحكىػسو  5

 **6037 1021 10611 انزفبػمػسو  6

 (1012خ = انرطأ انًؼُبضٌ نزمسَط انزشجغ      ** زال إحصبئًُب ػُس يسزىي )

( أن كللل معللامالت الصللدق أو تشللبعات العوامللل المشللاىدة الثالثللة 65يتضللح مللن جللدول )
( ممللا يللدل 2426بالعامللل الكللامن الواحللد لمقيللاس اليقظللة العقميللة دالللة إحصللائًيا عنللد مسللتوى )

عمللللى صلللللدق العوامللللل المشلللللاىدة الثالثلللللة لمقيللللاس اليقظلللللة العقميللللة. أي أن التحميلللللل العلللللاممي 
ًيلللا عملللى صلللدق البنلللاء التحتلللي أو الكلللامن ليلللذا المقيلللاس، وأن اليقظلللة التوكيلللدي قلللدم دللللياًل قو 

العقميلللة عبلللارة علللن عاملللل كلللامن واحلللد ىلللو )اليقظلللة العقميلللة( ينلللتظم حوللللو العواملللل المشلللاىدة 
، وملن ثلم مقيلاس اليقظلة العقميلةملن اإلجلراءات السلابقة تأكلد لمباحلث ثبلات وصلدق و الخمسة، 

وتتكلون الصلورة النيائيلة الب كمية التربية جامعلة بنيلا، لدى طاليقظة العقمية صالحيتو لقياس 
اليقظللة ، بحيللث تشللير الدرجللة العاليللة عمللى ىللذا المقيللاس إلللى ارتفللاع عبللارة 39لالسللتبيان مللن 

اليقظلة العقميلة (، بينملا تشلير الدرجلة المنخفضلة إللى انخفلاض الطالب )أو الطالبةلدى  العقمية
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المسلللتجيب عملللى جميللع عبلللارات المقيلللاس ىلللي لديللو، وأقصلللى درجلللة يمكلللن أن يحصللل عمييلللا 
 يحصل عمييا.( ىي أقل درجة يمكن أن 39( درجة، بينما )695)

 مجرا ات الجرا ة: و ارت مجرا ات الجرا ة على النحو التالى:

التحقق من الخصائص السيكومترية لألدوات المستخدمة؛ من خالل تطبيقيا عملى العينلة  .6
 االستطالعية،

عمللللي العينللللة األساسللللية ، وتصللللحيحيا ورصللللد البيانللللات، تمييللللدا  تطبيللللق أدوات الدراسللللة .6
 إلجراء المعالجة اإلحصائية.

لمتنبللللؤ باسللللتراتيجيات الللللتعمم  Stepwiseاسللللتخدام معامللللل االنحللللدار المتعللللدد بطريقللللة   .3
المللللنظم ذاتًيللللا )كللللل عمللللى حللللدة كمتغيللللرات تابعللللة( مللللن خللللالل درجللللات كللللل من:الفخللللر 

ة"، والخجلل األكلاديمي "األبعللاد والدرجلة الكميلة" واليقظللة األكلاديمي "األبعلاد والدرجلة الكميلل
 العقمية "األبعاد والدرجة الكمية" وفيما يمي عرضا لنتائج الدراسة.

 نتائخ الدزاسُ:
يللللنص الفللللرض األول عمللللى " تسلللليم أبعللللاد كللللل مللللن انفعللللالى اإلنجللللاز  نتااااا ا اللاااار  ااو :

ام اسللتراتيجية التسللميع"، ولمتحقللق مللن الخجللل( األكللاديمي واليقظللة العقميللة فللى اسللتخد -)الفخللر
( 67، 66والجللدولين ) Stepwiseىللذا الفللرض تللم اسللتخدام تحميللل االنحللدار المتعللدد بطريقللة 

 يوضحان نتائج ذلك. 
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(: نتائخ حتلًل التباين لننىذد االحنداز املتعدد عند خطىات خمتلفُ لدزاسُ تأثري املتغريات 16جدول )
ًًا )متغريات تابعُ( )ن = املستقلُ فِ اسرتاتًحًات   (.266التعله املنظه ذات

انًزغُطاد 

 انزبثؼخ

يصسض 

 انزجبٍَ

يدًىع 

 انًطثؼبد

زضخبد 

 انحطَخ

يزىسظ 

 انًطثؼبد
 لًُخ ف

يسزىٌ 

 انسالنخ

يؼبيم 

 انزحسَس
 

R 

 انزسًُغ

انًُسىة 

 إنٍ اإلَحساض
4210115 3 2660113 

انًُحطف  10274 1012 360747

 ػٍ االَحساض
26470117 374 70145 

  376 24470122 انكهٍ

 انزُظُى

انًُسىة 

 إنٍ اإلَحساض
6770765 4 2430646 

260652 1012 10262 
انًُحطف 

 ػٍ االَحساض
43570746 373 230443 

     376 44350551 انكهٍ

 فصُمانز

انًُسىة 

 إنٍ اإلَحساض
7440367 5 2740425 

270754 1012 10325 
 انًُحطف

 ػٍ االَحساض
36540714 372 40776 

     376 43520476 انكهٍ

 انزرطُظ

انًُسىة 

 إنٍ اإلَحساض
7440557 4 3230426 

270647 1012 10277 
 انًُحطف

 ػٍ االَحساض
42740637 373 230247 

     376 44270475 انكهٍ
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 (16تابع جدول )

انًزغُطاد 

 انزبثؼخ

يصسض 

 انزجبٍَ

يدًىع 

 انًطثؼبد

زضخبد 

 انحطَخ

يزىسظ 

 انًطثؼبد
 لًُخ ف

يسزىٌ 

 انسالنخ

يؼبيم 

 انزحسَس
 

R 

 انًطالجخ

انًُسىة 

 إنٍ اإلَحساض
7260417 4 3160374 

310775 1012 10243 
انًُحطف 

 ػٍ االَحساض
36410142 373 40447 

     376 43160444 انكهٍ

رُظُى 

انىلذ 

 وانجُئخ

انًُسىة 

 إنٍ اإلَحساض
5420744 5 2170421 

210137 1012 10244 
 انًُحطف

 ػٍ االَحساض
34140474 372 210773 

     376 43510727 انكهٍ

 انًسبػسح

انًُسىة 

 إنٍ اإلَحساض
4670746 4 4240343 

450121 1012 10341 
 انًُحطف

 ػٍ االَحساض
35640372 373 40447 

     376 45270477 انكهٍ
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دزاسُ تأثري املتغريات املستقلُ علٌ ل(: ملخص نتائخ حتلًل اإلحنداز املتعدد عند خطىات متعددَ 17جدول )
 (.266( )ن=املتغريات التابعُ )كل علِ ذده

انًزغُطاد 
 انزبثؼخ

 انًزغُطاد انًسزمهخ
انًؼبيم 

 Bانجبئٍ 

انرطأ 
انًؼُبضٌ 

 انجبئٍ
 لًُخ )د( ßثُزب 

يسزىٌ 
 انسالنخ

 انزسًُغ

 1012 220744  20167 230524 انثبثذ

 1012 50674 10374 10141 10247 انًالحظخ

انفرط انًطرجظ 
 ثباليزحبٌ

10216 10135 10366 50533 1012 

 انزُظُى

 1012 70743  20411 230225 انثبثذ

انفرطانًطرجظ 
 ثباليزحبٌ

10271 10146 10342 50414 1012 

انردم انًطرجظ 
 ثباليزحبٌ

10143 10144 10274 30434 1012 

 1012 30752- 10274- 10154 10224 - انزصطف ثىػً

 فصُمانز

 1012 70514  20763 220341 انثبثذ

انفرط انًطرجظ 
 ثباليزحبٌ

10243 10142 10356 50244 1012 

 1012 40375 10244 10144 10237 انًالحظخ

 1012 40736- 10326- 10144 10244- انزصطف ثىػً

انردم انًطرجظ 
 ثباليزحبٌ

10145 10134 10247 40313 1012 

 انزرطُظ

 1012 70444  20473 250467 انثبثذ

انفرط انًطرجظ 
 ثباليزحبٌ

10245 10145 10334 40476 1012 

 1012 50711- 10346- 10155 10311- انزصطف ثىػً

 1012 30517 10255 10156 10214 ػسو انحكى

 
  



د/ كنال إمساعيل عطية حسن

 

 

 163 

 (17تابع جدول )

انًزغُطاد 
 انزبثؼخ

 انًزغُطاد انًسزمهخ
انًؼبيم 

 Bانجبئٍ 

انرطأ 
انًؼُبضٌ 

 انجبئٍ
 لًُخ )د( ßثُزب 

يسزىٌ 
 انسالنخ

 انًطالجخ

 1012 40372  20717 240374 انثبثذ

انفرط انًطرجظ 
 ثباليزحبٌ

10262 10142 10343 50443 1012 

انردم انًطرجظ 
 ثباليزحبٌ

10242 10134 10372 50624 1012 

 10112 40577- 10314- 10144 10245- انزصطف ثىػً

رُظُى انىلذ 
 وانجُئخ

 1012 40444  20477 270646 انثبثذ

 1012 50744- 10342 10152 10244- انزصطف ثىػً

انفرط انًطرجظ 
 ثباليزحبٌ

10174 10144 10237 30175 1016 

انردم انًطرجظ 
 ثباليزحبٌ

10176 10141 10254 30575 1012 

 1016 30167 10232 10164 10214 ػسو انزفبػم

 طهت انًسبػسح

 1012 70334  20744 210653 انثبثذ

انفرط انًطرجظ 
 ثباليزحبٌ

10247 10142 10467 70444 1012 

 1012 50232 10333 10147 10265 انًالحظخ

 1012 40574- 10244- 10147 10237- انزصطف ثىػً

أي أنلو  2426( يتضح داللة قيمة "ف"  لممتغيرات المستقمة عنلد مسلتوى 66ومن جدول )
يمكن التنبؤ باستراتيجية التسميع من بعد المالحظة "أحد أبعاد اليقظة العقميلة" والفخلر الملرتبط 

 24663مربللع معامللل االرتبلللاط  باالمتحللان " أحللد أبعللاد الفخللر األكللاديمي"، وقلللد بمغللت قيمللة 
%  6643وتشير ىذه القيمة إلى أن كل من المالحظة والفخر المرتبط باالمتحان يفسلران مًعلا 

 (.445، 6222من التباين في استراتيجية التسميع )صالح مراد،
( نتلللللائج نملللللوذج االنحلللللدار المتعلللللدد لممتغيلللللرات المسلللللتقمة عملللللى 67ويوضلللللح الجلللللدول ) 

المللنطم ذاتيللا )المتغيللرات التابعللة المسللتخدمة فللي الدراسللة(، وكللذلك نسللبة  اسللتراتتيجيات الللتعمم
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إسليام كللل متغيللر مللن المتغيللرات المسللتقمة ودالللة ىللذا اإلسلليام، ويمكللن صللياغة معادلللة التنبللؤ 
 باستراتيجية التسميع كما يمي:

)الفخللللللر المللللللرتبط  24625)بعللللللد المالحظللللللة( +  24637+ 664463اسللللللتراتيجية التسللللللميع  
تحللان(، وتشللير ىللذه النتيجللة إلللى قبللول الفللرض األول بشللكل جزئللي، ويمكللن تفسللير ىللذه باالم

النتيجلللة التلللي تشلللير إللللى دالللللة إسللليام الفخلللر الملللرتبط باالمتحانلللات، والمالحظلللة )أحلللد أبعلللاد 
اليقظلة العقميلة( فلي اسلتراتيجية التسللميع فلي ضلوء ملا تركلز عميللو ىلذه االسلتراتيجية ملن تكللرار 

حفظيلللا، واسلللتعادتيا عنلللدما ُيطملللب ذللللك، وتعلللد ىلللذه االسلللتراتيجية مناسلللبة ملللادة اللللتعمم بيلللدف 
لطبيعة االمتحانات التلي تركلز عملى الحفلظ، وملن ثلم إمكانيلة الحصلول عملى درجلات مرتفعلة، 
عللزاء  والشللعور بللالتفوق األكللاديمي الللذي ينللتج مشللاعر الزىللو والفخللر المللرتبط بنتيجللة األداء، وا 

لقللدرة التللي يتمتللع بيللا الفللرد، حيللث يتضللمن الفخللر تقويًمللا ذاتًيللا، ىللذه النتيجللة لمجيللد المبللذول وا
ويللرتبط باالنتبللاه المتمركللز حللول الللذات، وينللتج عنللدما تتطللابق األحللداث الخارجيللة مللع أىللداف 

األملر اللذي يجعلل الفلرد يلدرك مناسلبة  (     ,.Buechner et al)الفرد وذلك وفًقا لتصور 
ر التللللي تحقللللق أىللللداف الفللللرد. وتسلللليم المالحظللللة فللللي اسللللتراتيجية التسللللميع لمواقللللف االختبللللا

اسللللتراتيجية التسللللميع ، حيللللث تشللللير المالحظللللة ىنللللا إلللللى االنتبللللاه بتركيللللز لمخبللللرات الداخميللللة 
والخارجيلللة ، فضلللاًل علللن بعلللض التصلللورات التلللي تشلللير اللللى ارتبلللاط اليقظلللة العقميلللة بوظلللائف 

علادة تجميلع الذاكرة واالنتباه، حيث يمكن أن يعكس ذلك شلكاًل ملن أشلكال ا لسلعة االنتباىيلة وا 
 ,Vago & Silbersweig)الخبللرات بكفللاءة دون نسلليان أو تشللتت وىللذا مللا أشللار إليللو 

 ومن ثم اسيام المالحظة في رفع كفاءة استخدام استراتيجية التسميع.  ؛ (    
يلنص الفلرض الثلاني عملى " تسليم أبعلاد كلل ملن انفعلالى اإلنجلاز  نتا ا اللر  الثان  :

الخجللل( األكللاديمي واليقظللة العقميللة فللى اسللتخدام اسللتراتيجية التنظلليم"، ومللن الجللدولين -)الفخللر
أي أنلللو يمكلللن  2426( يتضلللح دالللللة قيملللة "ف"  لممتغيلللرات المسلللتقمة عنلللد مسلللتوى 67، 66)

فخللر المللرتبط باالمتحللان "أحللد أبعللاد الفخللر األكللاديمي"  التنبللوء باسللتراتيجية التنظلليم مللن بعللد  ال
والخجللل المللرتبط باالمتحللان، والتصللرف بللوعي " أحللد أبعللاد اليقظللة العقميللة"، وقللد بمغللت قيمللة 

وتشللير ىللذه القيمللة إلللى أن كللل مللن الفخللر المللرتبط باالمتحللان  24656مربللع معامللل االرتبللاط 
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% ملللللن التبلللللاين فلللللي  65مًعلللللا نحلللللو والخجلللللل الملللللرتبط باالمتحلللللان والتصلللللرف بلللللوعي تفسلللللر 
 استراتيجية التنظيم. ويمكن صياغة معادلة التنبؤ باسترتيجية التنظيم كما يمي:

)الخجللللل  24296)الفخللللر المللللرتبط باالمتحللللان(+  2467+  664463اسللللتراتيجية التنظلللليم   
التصللرف بللوعي. وتشللير ىللذه النتيجللة إلللى قبللول الفللرض الثللاني  24669-المللرتبط باالمتحللان( 

بشكل جزئي، ويمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء ما يركز عميلو الفخلر بنتلائج االمتحانلات أو 
الخجلللل الملللرتبط باالمتحانلللات فكلللل منيملللا ملللن انفعلللاالت النلللاتج المرتبطلللة باسلللتدعاء خبلللرات 
الماضي؛ فالفخر ىنلا يلرتبط بنتلائج األداء، ويكسلب صلاحبو إحسلاس بقلوة اللذات، وخاصلة إذا 

خاصلللة الملللرتبط بنتلللائج  -بلللين أداء الفلللرد وأداء اآلخلللرين، كملللا أن الخجلللل تلللم عقلللد مقارنلللات 
يمكلللن أن يقلللوم بوظيفلللة دافعيلللة، حيلللث يلللدفع إللللى معالجلللة العقبلللات، أو تجنلللب  -االمتحانلللات 

ويتطمللب ذلللك التفكيللر فللي معالجللة مللادة  (     ,Chiang & Lui)الفشللل وفًقللا لكللل مللن 
اديميلة، أو شخصلية، وتصلبح اسلتراتيجية التنظليم التعمم بطريقة تحقلق األىلداف سلواء كانلت أك

اسللتراتيجية مالئمللة، وتتطمللب ىللذه االسللتراتيجية تحديللًدا لألفكللار الرئيسللية، وتنوًعللا فللي أسللاليب 
تنظلليم ىللذه األفكللار )مثللل: عمللل مخططللات،أو أشللكال توضلليحية، أو خريطللة لألفكللار الميمللة 

ذا تمكللن المللتعمم مللن ذلللك فانللو ال  يحقللق نتللائج مرتفعللة فقللط بللل يصللبح فللي موضللوع الللتعمم(، وا 
لمللادة الللتعمم معنللى عنللده، ممللا يجعميللا تقللاوم النسلليان مللن ناحيللة وتزيللد مللن فاعميللة تعممللو مللن 
ناحيلللة أخلللرى، ويسللليم بعلللد التصلللرف بلللوعي فلللي اسلللتراتيجية التنظللليم عملللى نحلللو موجلللب ودال 

جازىلللا( إللللى إحصلللائًيا، حيلللث يشلللير التصلللرف بلللوعي )التركيلللز عملللى ملللادة اللللتعمم ومتطمبلللات إن
شكل من أشكال التنظيم الذاتي لالنتباه، بيدف اإلبقاء عمى الخبرة المباشلرة التلي تسلمح بزيلادة 

 .     (     ,.Bishop et al)المعرفة باألحداث العقمية في المحظة الراىنة 
يلنص الفلرض الثاللث عملى " تسليم أبعلاد كلل ملن انفعلالى اإلنجلاز  نتا ا اللار  الثالاث:

جل( األكاديمي واليقظة العقمية فى استخدام استراتيجية التفصليل " وملن الجلدولين الخ -)الفخر
أي أنلللو يمكلللن  2426( يتضلللح دالللللة قيملللة "ف"  لممتغيلللرات المسلللتقمة عنلللد مسلللتوى67، 66)

التنبلوء باسلتراتيجية التفصليل ملن  الفخلر الملرتبط باالمتحلان، و المالحظلة، والتصلرف بللوعي،  
وتشللير ىللذه    24664ان ، وقللد بمغللت قيمللة مربللع معامللل االرتبللاط والخجللل المللرتبط باالمتحلل
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القيمللللة إلللللى أن كللللل مللللن الفخللللر المللللرتبط باالمتحللللان والمالحظللللة والتصللللرف بللللوعي  والخجللللل 
%  تقريبلللا ملللن التبلللاين فلللي اسلللتراتيجية التفصللليل، ويمكلللن  66الملللرتبط باالمتحلللان تفسلللر مًعلللا 

 يمي:صياغة معادلة التنبؤ باسترتيجية التفصيل كما 
 24667)الفخللللر المللللرتبط باالمتحللللان( +   24663+  664632اسللللتراتيجية التفصلللليل   

)الخجللل المللرتبط باالمتحللان(، وتشللير  24294)التصللرف بللوعي( +  24639  -)المالحظللة( 
ىلذه النتيجلة إللى قبلول الفلرض الثاللث بشللكل جزئلي، ويمكلن تفسلير ىلذه النتيجلة فلي ضللوء أن 

إلللى امكانيللة ارتباطيللا  (     ,Pekrun)الموجبللة الللي أشللار الفخللر مللن انفعللاالت اإلنجللاز 
باالسلللللتراتيجيات المعرفيلللللة المرنلللللة )مثلللللل التنظللللليم والتوسللللليع( وذللللللك فلللللي ضلللللوء ارتبلللللاط ىلللللذه 
االسللتراتيجيات بنللواتج الللتعمم المرغوبللة، )تحقيللق األىللداف األكاديميللة( األمللر الللذي يعقبللو إمللا 

أو شللعوًرا بالخحلللل، إذا كانلللت النتللائج سلللمبية، مملللا  شللعوًرا بلللالفخر، إذا كانللت النتلللائج إيجابيلللة،
يدفع الفرد إلى المجوء إلى االستراتيجية التي تمكنو من تحقيلق األىلداف، وىلي ىنلا اسلتراتيجية 
التفصيل التي تعتمد عمى إعادة صلياغة أو تعلديل ملادة اللتعمم، أوتمخيصليا، وعملل المقارنلات 

حللراز وتللدوين المالحظللات، األمللر الللذي يسلليل عمللى ا لمللتعمم تحقيللق األىللداف األكاديميللة ، وا 
النجاج ، فيتحقق الشعور بالفخر، إن ىذه الحالة االنفعالية الموجبة التلي تسليطر عملى الملتعمم 
نتيجلللة لتحقيلللق األىلللداف، تجعملللة يتبنلللى االسلللتراتيجية المحققلللة لميلللدف، )التفصللليل( ، كملللا أن 

الجيلللد )الخجلللل( تلللدفع الفلللرد إللللى معالجلللة الحاللللة االنفعاليلللة السلللمبية التلللي تعقلللب األداء غيلللر 
العقبلللات تجنبلللا لمشلللعور بالفشلللل وملللن ثلللم البحلللث علللن أكثلللر االسلللتراتيجيات تحقيقلللا لألىلللداف 

 )التفصيل(. 
مللن حيللث  (     ,Calik)مللع نتللاج دراسللة  -فللي ىللذا الجانللب -وتتفللق ىللذه النتيجللة 

الذاتيلة لملتعمم الملنظم ذاتًيلا،  ارتباط المستوى المرتفلع فلي الفخلر بالمسلتوى المرتفلع فلي الفاعميلة
التللي  (     ,Yip & Leung)واسللتراتيجيات الللتعمم المللنظم ذاتيللا، وأيضللا نتللائج دراسللة 

 أشللللللللارت إلللللللللى ارتبللللللللاط الفخللللللللر باالسللللللللتراتيجيات المعرفيللللللللة، ومللللللللن ناحيللللللللة أخللللللللرى يشللللللللير
 (Bishop et al.,     ) ة كأحد مكونلات اليقظل–إلى التوجو نحو الخبرة في المحظة الراىنة

ويتضللللمن ىللللذا المكللللون حللللب االسللللتطالع والتقبللللل واالنفتللللاح عمللللى الخبللللرة والفيللللم   -العقميللللة
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االستبصاري، وىي جوانب يعتقد الباحث الحالي فلي مالئمتيلا لألليلات التلي تتبلع فلي اسلتخدام 
استراتيجية التفصليل، حيلث تزيلد اليقظلة العقميلة ملن اللوعي بالمحظلة الراىنلة، والخبلرة المقدملة، 

ذه الخبللللرة، بعللللد )المالحظللللة( ومللللن ثللللم محاولللللة فيللللم مللللادة الللللتعمم، باسللللتخدام  ليللللات وتقبللللل ىلللل
 استراتيجية التفصيل. 

يللنص الفللرض الرابللع عمللى" تسلليم أبعللاد كللل مللن انفعللالى اإلنجللاز  نتااا ا اللاار  الراباا :
الخجلللللل( األكلللللاديمي واليقظلللللة العقميلللللة فلللللى اسلللللتخدام اسلللللتراتيجية التخطللللليط"، وملللللن  -)الفخلللللر

أي أنللو  2426( يتضللح داللللة قيمللة "ف"  لممتغيللرات المسللتقمة عنللد مسللتوى67، 66الجللدولين )
يمكلن التنبلوء باسللتراتيجية التخطليط ملن بعللد الفخلر الملرتبط باالمتحللان والتصلرف بلوعي وعللدم 

،  وتشلير ىللذه القيمللة إللى أن كللل مللن 24667الحكلم ، وقللد بمغلت قيمللة مربللع معاملل االرتبللاط 
%  تقريبللا مللن التبللاين 67لتصللرف بللوعي وعللدم الحكللم تفسللر مًعللا الفخللر المللرتبط باالمتحللان وا

 في استراتيجية التخطيط ويمكن صياغة معادلة التنبؤ باسترتيجية التخطيط كما يمي:
 2462-)الفخللللللللر المللللللللرتبط باالمتحللللللللان( 24634+  644957اسللللللللترتاتيجية التخطلللللللليط  

الفللرض الرابللع بشللكل  عللدم الحكللم، وتشللير ىللذه النتيجللة إلللى قبللول 24628)التصللرف بللوعي( +
جزئللي، ويمكللن تفسللير ىللذه النتيجللة فللي ضللوء أن اليقظللة العقميللة يمكللن أن تللزود الفللرد بخبللرات 
إثرائيللة تللؤثر فللي التنظلليم الللذاتي السللموكي المتضللمن انتبللاه الفللرد ألىدافللو، وتنميللة قدرتللو عمللى 

ة تعلللديل االنسلللجام ملللع ىلللذه األىلللداف، وتحسلللين التنظللليم اللللذاتي األكلللاديمي اللللذي يقلللر أىميللل
األىللداف )فللي حالللة عللدم مناسللبتيا( وضللبط السللموك الللذي يللؤدي إلللى تحقيللق ىللذه األىللداف، 
ويمثللل ذلللك جللوىر اسللتراتيجية التخطلليط التللي تركللز عمللى وضللع األىللداف األكاديميللة، وتحديللد 
سللبل تحقيلللق ىلللذه األىلللداف، وتحميللل الميلللام لتحديلللد العقبلللات وكيفيللة التغملللب عمييلللا، وملللن ثلللم 

صلللرف بلللوعي وعلللدم الحكلللم )ملللن أبعلللاد اليقظلللة العقميلللة( دورا فلللي اسلللتراتيجية يلللؤدي بعلللدي الت
 ;     ,Aliakbari & Ghoreyshi)التخطليط، وتتفلق ىلذه النتيجلة ملع نتلائج دراسلتي 

Trevisani,     ) أملللا فيملللا يتعملللق بلللالفخر الملللرتبط باالمتحانلللات، فلللإن النتلللائج الجيلللدة ،
يعزوىا الفرد إلى نفسو )إمكانياتلو وقدراتلو(، وملا يبذللو ملن جيلد، سلواء عملى مسلتوى التخطليط 
إلنجاز األىداف، أو السعي لتحقيق األىداف، ومن ثم يؤدي الفخلر الملرتبط باالمتحانلات دوًرا 



 مجلة كلية التربية ببنها
2107( 2ج) يناير( 019العدد )   

 

 168 

حيث تحديد األىداف، ووضع خطط تحقيقيلا وتوقلع العقبلات ووضلع في استراتيجية التخطيط، 
 سيناريوىات التغمب عمييا.

يلللنص الفلللرض الخلللامس عملللى" تسللليم أبعلللاد كلللل ملللن انفعلللالى  نتاااا ا اللااار  الخاااامس:
الخجل( األكاديمي واليقظة العقميلة فلى اسلتخدام اسلتراتيجية المراقبلة الذاتيلة،"  -اإلنجاز )الفخر
أي  2426( يتضح دالللة قيملة "ف"  لممتغيلرات المسلتقمة عنلد مسلتوى67، 66ومن الجدولين )

أنلو يمكلن التنبلؤ باسلتراتيجية المراقبلة الذاتيللة  ملن الفخلر الملرتبط باالمتحلان، والخجلل المللرتبط 
وتشلللير ىلللذه  24696باالمتحلللان، والتصلللرف بلللوعي، وقلللد بمغلللت قيملللة مربلللع معاملللل االرتبلللاط 

ط باالمتحلللان، والخجلللل الملللرتبط باالمتحلللان، والتصلللرف القيملللة إللللى أن كلللل ملللن الفخلللر الملللرتب
%  تقريًبللا مللن التبللاين فللي اسللتراتيجية المراقبللة الذاتيللة ويمكللن صللياغة 69بللوعي  تفسللر مًعللا 

 معادلة التنبؤ باسترتيجية المراقبة الذاتية كما يمي:
)الخجللللل  24636)الفخللللر المللللرتبط باالمتحللللان( + 24656+ 634678المراقبللللة الذاتيللللة   

)التصللللرف بللللوعي(، وتشللللير ىللللذه النتيجللللة إلللللى قبللللول الفللللرض  24634-مللللرتبط باالمتحللللان(ال
الخلامس بشلكل جزئللي، ويمكلن تفسلير ذلللك فلي ضلوء ارتبللاط كلاًل ملن الفخللر والخجلل بالتغذيللة 
نجللاز الميللام األكاديميللة، حيللث يعللزو  الراجعللة المتعمقللة بللاألداء تحقق/عللدم تحقللق األىللداف، وا 

لللذات، وتسلليطر عميللو الدافعيللة الداخميللة لمتفللوق والسللعي نحللو منافسللة الفللرد األداء الجيللد إلللى ا
األخللرين، ومللن ثللم يللدرك الفللرد أن الطريللق إلللى ذلللك يتمثللل فللي المراقبللة الذاتيللة، حيللث متابعللة 
عمميلة الفيللم ، واالنتبللاه أثنلاء اإلسللتذكار، والمجللوء إللى اختبللار الللذات لمتأكلد مللن حللدوث عمميللة 

اليلللدف، )الشلللعور بالفشلللل( يميلللل الفلللرد إللللى تجنلللب المشلللاعر الفيلللم، وفلللي حاللللة علللدم تحقلللق 
مللدفوًعا بالدافعيلللة  -المرتبطللة بللذلك، والتللي تبللدو فللي صلللورة الشللعور بالخجللل. ويسللعى الفللرد 

إلللى الللتخمص مللن تمللك المشللاعر، ويصللبح الحللل ىللو مراقبللة الللذات وتقللدميا تجللاه  –الخارجيللة 
اليلدف،  وملن ناحيلة أخلرى تلؤدي اليقظلة اليدف تجنًبا لمشاعر الخجل المرتبطة بعلدم تحقيلق 

العقميللة إلللى ارتفللاع الللوعي بكللل مللن المحظللة الراىنللة، والخبللرة المقدمللة، ويللؤدي ذلللك الللى زيللادة 
إللى أن الطلالب األكثلر  (     ,Hillgaar)المراقبلة الذاتيلة، ومالحظلة اللذات، حيلث يشلير 

ى مزيلللد ملللن تطبيلللق واسلللتخدام يقظلللة أكثلللر انتباًىلللا ووعًيلللا لخبلللراتيم وأفكلللارىم ويلللؤدي ذللللك إلللل



د/ كنال إمساعيل عطية حسن

 

 

 169 

 Aliakbari)اسلتراتيجات التنظليم اللذاتي بصلفة عاملة، وتتفلق ىلذه النتيجلة ملع نتلائج دراسلتى

& Ghoreyshi,     ; Trevisani,     ). 
تسلليم أبعللاد كللل مللن انفعللالى  يللنص الفللرض السللادس عمللى " نتااا ا اللاار  ال اااجس:  

فللى اسللتخدام اسللتراتيجية تنظلليم الوقللت عقميللة الخجللل( األكللاديمي واليقظللة ال -اإلنجللاز )الفخللر
يتضللللح داللللللة قيمللللة "ف"  لممتغيللللرات المسللللتقمة عنللللد  (67، 66)والبيئللللة،" ومللللن الجللللدولين 

أي أنلللو يمكلللن التنبلللوء باسلللتراتيجية تنظللليم الوقلللت والبيئلللة ملللن التصلللرف بلللوعي  2426مسلللتوى
ل، وقلد بمغلت قيملة مربلع والفخر المرتبط باالمتحان، والخجل الملرتبط باالمتحلان، وعلدم التفاعل

. وتشلير ىلذه القيملة إللى أن كلل ملن التصلرف بلوعي والفخلر الملرتبط 24633معامل االرتباط 
%  تقريًبلا ملن التبلاين 6343باالمتحان، والخجل المرتبط باالمتحان، وعدم التفاعلل تفسلر مًعلا 

 في استراتيجية تنظيم الوقت والبيئة يمكن صياغة المعادلة  كما يمي:
)الفخللللللر  24268)التصللللللرف بللللللوعي( +  24688 – 664595الوقللللللت والبيئللللللة    تنظلللللليم

علدم التفاعلل، وتشلير  24628)الخجلل الملرتبط باالمتحلان( +  24663المرتبط باالمتحان( + 
ىلذه النتيجلة إللى قبلول الفللرض السلادس بشلكل جزئلي، ويمكلن تفسللير ذللك فلي ضلوء ملا يركللز 

بللاه عمللى المحظللة الراىنللة، مللع عللدم االنشللغال عميللو بعللد التصللرف بللوعي مللن حيللث تركيللز االنت
بللأي مللن األمللور األخللرى، سللواء تعمقللت تمللك األمللور بالماضللي أو المسللتقبل، ومللن ثللم يحللدث 
التركيللللز فللللي إنجللللاز الميللللام واألىللللداف األكاديميللللة فللللي الوقللللت المحللللدد سللللمًفا، وتنظلللليم البيئللللة 

تعملق باالمتحانلات، والخجلل المحيطة، والبعد عن المشتتات، فضاًل عن قيام كل من الفخر الم
المللرتبط باإلمتحانللات بالوظيفللة الدافعيللة، بحثًللا عللن النجللاح، ومنافسللة األخللرين والتفللوق عمللييم، 
تحقيًقللا لممكانللة االجتماعيللة فللي حالللة الفخللر، وتجنًبللا لمفشللل، ومللا يللرتبط بللو مللن مشللاعر سللمبية 

جملااًل تتفلق ىلذه النتيجلة )جزئًيلا( ملع نتل  (     ,Calik)ائج دراسلة كملا فلي حاللة الخجلل، وا 
في طبيعة ارتباط كل من الفخر والخجل بفعالية الذات في اللتعمم الملنظم ذاتًيلا، واسلتراتيجياتو، 

بالنسللبة الرتبللاط انفعللاالت التنشلليط  (     ,Chiang & Liu)فضللاًل عللن مللا أشللار إليللو 
نًبلا لمفشلل، وملن السالب )الخجلل أحلد ىلذه االنفعلاالت( بلدفع الطلالب إللى معالجلة العقبلات تج

 ثم المجوء إلى تنظيم الوقت والبيئة لمتمكن من إنجاز األىداف المطموبة. 
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يلنص الفلرض السلابع عملى " تسليم أبعلاد كلل ملن انفعلالى اإلنجلاز  نتا ا اللر  ال اب :
الخجلل( األكللاديمي واليقظلة العقميلة فللى اسلتخدام اسلتراتيجية طمللب المسلاعدة "، ومللن  -)الفخلر

أي أنللو  2426يتضللح داللللة قيمللة "ف"  لممتغيللرات المسللتقمة عنللد مسللتوى (67، 66)الجللدولين 
يمكن التنبوء باستراتيجية طمب المسلاعدة ملن الفخلر الملرتبط باالمتحلان والمالحظلة والتصلرف 

وتشلير ىلذه القيملة إللى أن كلل ملن الفخلر  2468بوعي، وقد بمغت قيمة مربع معامل االرتباط 
%  تقريًبللا مللن التبللاين فللي 68مالحظللة، والتصللرف بللوعي تفسللر مًعللا المللرتبط باالمتحللان، وال

 استراتيجية طمب المساعدة، ويمكن صياغة المعادلة  كما يمي:
)المالحظلللة(  24654)الفخلللر المللرتبط باالمتحللان( + 24697+  624546طمللب المسللاعدة   

جزئللي، )التصللرف بللوعي(، وتشللير ىللذه النتيجللة إلللى قبللول الفللرض السللابع بشللكل  24666 –
فالفخر المرتبط باالمتحانات ونتائجيا يدفع الفلرد إللى مزيلد طملب العلون سلواء ملن األسلاتذة أو 
الزمالء أو أي ممن يمكن أن يسيم في  إمكانية تحقيق اليدف، وتتفق ىذه النيجلو إجملاال ملع 

ملن حيلث ارتبلاط   (     ,Villavicencio & Bernado,     ; Claik)ناتئج دراسلتي 
مة باسلتراتيجيات التنظليم السلموكي )طملب المسلاعدة واحلدة ملن ىلذه االسلتراتيجيات(، الفخر عا

وتشلير المالحظلة )أحلد أبعلاد اليقظلة العقميلة( إللى االنتبلاه بتركيلز لمخبلرات الداخميلة والخارجيللة 
وتعملللل عملللى تفعيلللل التنظللليم اللللذاتي السلللموكي؛ وملللن ثلللم المجلللوء إللللى طملللب المسلللاعدة والبحلللث 

لميدف، كما أن التصرف بوعي الذي يشير إلى التعاملل بلوعي مركلز ملع الخبلرة عنيا، تحقيًقا 
الراىنللة دون االنشللغال بللالخبرات الماضللية أو االسللتغراق فللي التفكيللر فللي أمللور مسللتقبمية، كللل 
ذلك ُيعد ملن األملور التلي تعملل عملى تفعيلل اسلتراتيجيات التنظليم السلموكي .)طملب المسلاعدة 

    أحد ىذه االستراتيجيات(.

ن  خامتةةُ: أشللارت النتللائج إجمللااًل إلللى إمكانيللة التنبللؤ باسللتراتيجيات الللتعمم المللنظم ذاتًيللا، وا 
تباينللللت العوامللللل المسلللليمة فللللي كللللل اسللللتراتيجية، وجللللاءت العوامللللل )األبعللللاد( المسلللليمة فللللي 

 استراتيجيات التعمم عمى النحو التالي:
)الفخلللر والخجلللل المرتبطلللان  التنظاااين:)المالحظلللة والفخلللر الملللرتبط باالمتحانلللات(،  الت ااامي :

)الفخلللللر والخجللللللل المرتبطلللللان باالمتحانللللللات، التلصاااااي : باالمتحانلللللات، والتصلللللرف بللللللوعي(، 
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)الفخلر الملرتبط باالمتحانلات، التصلرف بلوعي وعلدم  التخطيط:والمالحظة والتصرف بلوعي(، 
 تنظااينبللوعي(، )الفخللر والخجللل المرتبطللان باالمتحانللات والتصللرف  المراقبااة الذاتيااة:الحكللم(، 

)التصلللرف بلللوعي، علللدم التفاعلللل، والفخلللر والخجلللل "الملللرتبط باالمتحانلللات"(،  الوقااات والبي اااة:
)الفخللللر المللللرتبط باالمتحانللللات، والمالحظللللة والتصللللرف بللللوعي(، وتجللللدر  طلااااب الم اااااعجة:

مالحظلة عللدم إسلليام أي ملن مواقللف الفخللر أو الخجللل األخلرى )سللواء المتعمقللة بالمحاضللرة أو 
في أي من استراتيجيات التعمم، ويشير ذلك بطريقة غير مباشرة إللى أىميلة نتلائج  باالستذكار(

 التحصيل الدراسي لدى عينة الدراسة وأىمية االمتحانات ونتائجيا.
 

 يدعو الباحث القائمين عمى العممية التعميمية إلى ضرورة: التىصًات:

 ى اسلتثمار انفعلاالت تدريب القائمين عمى أمر الشباب عامة وطالب الجامعة خاصة عم
االنجلللاز )الفخلللر والخجلللل عبلللر مواقفييملللا المختمفلللة( واليقظلللة العقميلللة بكلللل مكوناتيلللا فلللي 

 مواقف الحياة عامة، وفي السياق األكاديمي بصفة خاصة.
  ،تفعيل دور كل ملن الفخلر والخجلل ومكونلات اليقظلة العقميلة فلي مواقلف اللتعمم المختمفلة

حسللللين اسللللتراتيجية الللللتعمم المللللنظم ذاتًيللللا لللللدى مللللن خللللالل توظيللللف ىللللذه الجوانللللب فللللي ت
 الطالب.

   تفعيل دور التغذية الراجعة أثناء المحاضرات، حتى يمكن أن تؤدي ىلذه المتغيلرات دوًرا
 في العممية التعميمية. 
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 يرى الباحث إمكانية إجراء البحوث اآلتية: البرىث املقرتذُ:

  انفعلللاالت اإلنجلللاز واسلللتراتيجيات اللللتعمم اللللدور الوسللليطي لدافعيلللة اللللتعمم األكاديميلللة بلللين
 المنظم ذاتًيا.

  الدور الوسيطي لدافعية التعمم األكاديمية بلين اليقظلة العقميلة واسلتراتيجيات اللتعمم الملنظم
 ذاتًيا.

 .تحسين استراتيجيات التعمم من خالل أنشطة تدريبية تقوم عمى اليقظة العقمية 
 سالبة في استراتيجيات التعمم المنظم ذاتًيا.فاعمية التدريب عمى تخفيض االنفعاالت ال 
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                  (. العالقة بين أبعاد اللتعمم الملنظم ذاتًيلا ودافعيلة اللتعمم6222كمال إسماعيل عطية حسن )  
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Relative contribution of academic achievement emotions (pride- 

shame) and mindfulness to self-regulated learning strategies 

Abstract: 

The present study aims to investigate the contribution of academic pride 

and academic shame through various academic settings (associated with 

lectures, studying and learning and examinations) and mindfulness 

dimensions (observing, describing, acting with awareness, non-judging and 

non-reactivity) to self- regulated learning strategies among a sample of     

male and female second year students in the faculty of education, Benha 

University (various study sections). The study tools were applied on the 

students. The study depended on using multiple regression analysis 

(stepwise). The results indicated the contribution of some dimensions (of the 

variables under consideration) to self- regulated learning strategies, these 

contributions were statistically significant through the dimensions varied by 

the variation of self-regulated learning strategies. 

 


