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 ممخص الدراسة:
 عنوان الدراسة:

دؿ البرادةػػ  اليقظػػا اللقةيػػا كهبل بكػػم  دػػؿ ةػػف دازليػػا اإلختػػمز ك ةػػؽ اال ب ػػمر كالةلػػ
 )البحصيؿ األدمدية ( لدم الطمل مت  ملطفكلا الة درة  ملتمةلا

هػػدزت الدرا ػػا البلػػرؼ هةػػا ة ػػبكل اليقظػػا اللقةيػػا لػػدل الطمل ػػمت  ملطفكلػػا الة دػػرة 
دازليػػا اإلختػػمز ك ةػػؽ  دػػؿ ةػػف  اليقظػػا اللقةيػػا  ملتمةلػػاب  مإلفػػمزا الػػا الدعػػؼ هػػف هبل ػػا 

 222لػػديكفو كبدكخػػت هيخػػا الدرا ػػا ةػػف )بحصػػيؿ األدػػمدية ( اال ب ػػمر كالةلػػدؿ البرادةػػ  )ال
طمل ػػا( ةػػف طمل ػػمت الطفكلػػا الة دػػرة  ملتمةلػػاو كبػػـ ا ػػب داـ الةػػخكد الكصػػف ب كبػػـ ا ػػب داـ 
 باألدكات البمليػػا  ةقيػػمس اليقظػػا اللقةيػػا اهػػداد ال محدػػاب ةقيػػمس دازليػػا االختػػمز اهػػداد ال محدػػا

كبكصػةت الدرا ػا الػا  هػـ الخبػمتد البمليػا   ف الطمل ػمت  وةقيمس  ةؽ اال ب ػمر  اهػداد ال محدػا
 ملتمةلػػا  ملطفكلػػا الة دػػرة يبةػػبلف  ة ػػبكل ةبك ػػط ةػػف اليقظػػا اللقةيػػاب بكتػػد هبل ػػا ةكت ػػا 
دالػػا احصػػمتيمن  ػػيف اليقظػػا اللقةيػػا كدازليػػا اإلختػػمزو  ككتػػكد هبل ػػا  ػػمل ا دالػػا احصػػمتيمن  ػػيف 

بكتػػػد هبل ػػػا ذات داللػػػا احصػػػمتيا ةكت ػػػا  ػػػيف اليقظػػػا  اليقظػػػا اللقةيػػػا ك ةػػػؽ اال ب ػػػمرب دةػػػم
 اللقةيا كالةلدؿ البرادة  )البحصيؿ األدمدية ( لةطمل متو 

الةلػػػػدؿ -اال ب ػػػػمر   ةػػػػؽ-اإلختػػػػمز  دازليػػػػا –  اليقظػػػػا اللقةيػػػػا الكممــــات المفتا يــــة
 الطفكلا الة درة-البرادة 
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The Relationship of Mindfulness, on the 
Level of Achievement Motivation, Test 

Anxiety and Academic Achievement among 
Female Students in Early Childhood Field 

 

Abstract  
The current study aims to identify the level of Mindfulness 

among female in early childhood education field in the university. 

Also the researcher aims to identify the relationship of Mindfulness, 

achievement motivation, test anxiety and academic achievement 

among female students in early childhood education. The sample of 

the study consists of (220) female students in early childhood. The 

tools of the study are: Mindfulness scale Prepared by the researcher, 

achievement motivation Scale Prepared by the researcher, and test 

anxiety scale Prepared by the researcher. The findings of the study 

reveal that : the early childhood students education have Mindfulness 

average level , there is a statistically significant positive relationship 

between Mindfulness and the achievement motivation and there is 

Negative statistically significant relationship at between the 

Mindfulness and test anxiety Also There is a statistically significant 

positive relationship between Mindfulness and academic achievement 

of female students. 
 

Keywords: Mindfulness Achievement Motivation, - Test Anxiety - 

Early Childhood - Academic Achievement 
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 : مقدمة

ةيػػا ةػػف الةفػػمهيـ الحديدػػا كالبػػ  بخبةػػ  للةػػـ الػػخفس اإليتػػم   يلػػد ةفكػػـك اليقظػػا اللق
كالب   تريت زيكم اللديػد ةػف الدرا ػمت  بكبلد ةف الةكفكهمت األددر اخبعمران ةخذ ك ت  ريب

اللر يا كاألتخ يػا  لة حػث كالبقصػ  كالبتريػب كالبػدريب خظػران ألهةيبكػم لػدل تةيػف األزػراد زػ  
ف طفػػؿ الركفػػا كصػػكالن لةطملػػب التػػمةل ب  ػػؿ  ددػػر ةػػف ذلػػؾ دمزػػا الةراحػػؿ البلةيةيػػا  ػػد ان ةػػ

زبةبػػد  هةيبكػػم لةػػم  لػػد التمةلػػا ك دخػػم  البلمةػػؿ ةػػف الطػػبلب كالطمل ػػمت دةلةةػػيف كةلةةػػمتب 
زػبل  بزبلةيةكم كبلةةكم  ص ح يدكر ز  داترة  كاحدة  ؿ  ددػر ةػف ذلػؾ زاخخػم خلب رهػم خكػد حيػمة

ذا  راد الفػػػرد بحيػػػمة  ػػػدكف يقظػػػا هقةيػػػا الختػػػمح كال ػػػةك  ةتبةلػػػ  هةيػػػ   ف ي ػػػب دـ اليقظػػػا  كا 
اللقةيا ز  دمزا  ةكر حيمب  اللةةيا كاللةةيا  لذا زاخكم احبةت ةدمخمن د يران ز  ةتػمالت   حػمث 
هةػػـ الػػخفس البر ػػكم كالبلةيةػػ  كاإلدةيخيدػػ ب كاإلرعػػمد الخف ػػ  كاإلهم ػػمتب كا ػػبحكذت اهبةػػمـ 

بلةيةيا  صفا همةػاب كلطػبلب كطمل ػمت التمةلػا  صػفا ال محديف ز  دمزا الةراحؿ اللةريا كال
  مصاو

كبلػػد الةرحةػػا التمةليػػا ةػػف  هػػـ الةراحػػؿ زػػ  حيػػمة الفػػردب كلةتمةلػػا دكران د يػػران زػػ  
اهػداد كبتكيػػز الطػػبلب لحيػمبكـ اللةةيػػا كاللةةيػػا كالة ػبق ةيا كبػػكهيبكـ  دػػؿ ةػم هػػك تديػػد ةػػف 

  تؿ حيمة  زفؿو

الطػػبلب كالطمل ػػمت  دةيػػمت البر يػػا  ملتمةلػػا ةػػف  تػػؿ لػػذا ي ػػبره  االهبةػػمـ  بتكيػػز 
ب ريد ةلةةيف كةلةةمت ي مهدكف ز  هةةيػا البطػكير كالبح ػيف لةةتبةػف كلػديكـ القػدرة هةػا 

 ةبلحقا البطكرات البدخكلكتيا الحديدا كالكمتةا ةف حكلخمو

 ػيمن كبلب ر الةلةةمت  ملركفا هف اللةػكد الفقػرم  دػؿ ةتبةػف ألخكػف يةلػ ف دكران   م
كتكهريمن ز   خم  هقكؿ األطفػمؿ لػذا كتػب هةػا التمةلػمت اهػداد كبلهيػؿ الطمل ػمت الةلةةػمت 
 ملطفكلا الة درة اهدادان يةيؽ  لدكارهف ز  الة بق ؿ كاد م كف دؿ ةم هك تديػد ةةػم ي ػمهدهف 

 ةبفبحاوهةا بك يف ةداردكف اللقةيا لةبلمةؿ ةف  طفمؿ الة بق ؿ  ةكمرة كيقظا هقةي  

(  ف الةلةةػيف كالةلةةػمت & McAvoy Thousand  (2017, دػدت درا ػاحيػث 
ةػػف االحبفػػمظ  ملكػػدك  زػػ  كتػػ  الب يػػر  ب حمتػػا ةم ػػا الػػا اةػػببلؾ القػػدرة هةػػا البفديػػر   ػػره 
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دارة الصػػػؼ  تػػػػكدة  بةةػػػم ي ػػػػمهدهـ هةػػػا البصػػػػرؼ  فمهةيػػػا زػػػػ  ةقم ةػػػا اللةػػػػؿ بالة ػػػبةر كا 
كبكطيػػد اللبل ػػا  ػػيف الةدر ػػا  ب كػػـ ك طفػػملكـكزمهةيػػا ليصػػ حكا  ددػػر ا ػػبتم ا لةبطة ػػمت طبل
كبػػرل ال محدػػا  ف اليقظػػا اللقةيػػا ةكةػػ  لةةلةػػـ  وكاأل ػػرة كيػػبـ ذلػػؾ ةػػف  ػػبلؿ اليقظػػا اللقةيػػا

 ,Bernay صفا همةا كلةلةةمت الركفا  صفا  مصاو كهذا ةم  ددب  خبمتد درا ا دؿ ةف 
2014& Manakis, 2017)ف كالةلةةػمت ك مصػا زػ  (  ف اليقظػا اللقةيػا ب ػمهد الةلةةػي

ال ػػػخكات األكلػػػا ةػػػف ةةمر ػػػا الةكخػػػا  مإلفػػػمزا الػػػا  خكػػػم بلب ػػػر ا ػػػبرابيتيا هقةيػػػا صػػػحيا 
دةػم  عػمرت   ويةمر كم الةلةةكف لبلهبةمـ  محبيمتمت الطفؿ األدمديةيا كالكتداخيػا )اللمطفيػا(

ليقظػا  ف ا   (Australian Childhood Foundation, 2013)ةؤ  ا الطفكلا اال ػبراليا
 مإلفػػمزا  باللقةيػػا ب ػػمهد الةلةةػػيف كالةلةةػػمت هةػػا زكػػـ هػػكاطفكـ كةعػػمهرهـ  لزفػػؿ صػػكرة
كبلةػؿ هةػا  بالا بلرزكـ هةا ديفيا ادارة ال ةكديمت ال ػة يا ألطفػملكـ كطبل كػـ  صػفا همةػ 

 و ةؽ  يتا بلةيةيا ايتم يا

اف الةلةةػػكف ذكم  (Schoeberlein & Sheth,2009) ك دػػدت خبػػمتد درا ػػا
اليقظػػا اللقةيػػا هػػـ ةلةةػػكف ةػػدردكف ألخف ػػكـب كةبخػػم ةكف ةػػف طبل كػػـب  ػػؿ  صػػ ح كتػػكدهـ 
فػػػركرم زػػػ  الحيػػػمة البلةيةيػػػا  كلةتبةػػػف يزدهػػػر زيػػػ  الطػػػبلب  دمديةيػػػمن كهمطفيػػػمن كاتبةمهيػػػمنب 

( هةػػا  هةيػػا   Howell& Buro, 2011كابفػػؽ ةلكػػـ)وكيػػزداد الةلةةػػكف ةكخيػػمن كع صػػيمن 
د هةيكػم زػ  ال حػكث الة ػبق ةيا ألخكػم  صػ حت ةػف الةفػمهيـ الكمةػا البػ  اليقظا اللقةيا كالبلدي

كاالخفبػمح هةيكػػم كةلميعػبكم  ػػدالن ةػف احبتمزهػػم زػػ   بب ػمهد الفػػرد هةػا ةرا  ػػا  زدػمرر كةعػػمهرر
 وافمزا الا البخظيـ الةرب ط  مإلختػمز كهػدـ الب ػرع زػ  اطػبلؽ األحدػمـ هةػا األةػكر بالكه 

 لةـ كالبرديػػػز كبلػػػزز لػػػديكـ ةكػػػمرات الحيػػػمة األدمديةيػػػا كالدرا ػػػياوكب ػػػمهدهـ هةػػػا هةةيػػػا الػػػب
(Chies&serret,2009) 

ك تريػػت اللديػػد ةػػف الدرا ػػمت اللر يػػا كاألتخ يػػا هةػػا طػػبلب التمةلػػا لةبلػػرؼ هةػػا 
&  2202 ب& هي ػا 2202 بب&  ػبلـ بة بكل اليقظا اللقةيػا لػديكـ ةدػؿ درا ػا )الةلةػكرم

( كبفػػػمر ت الخبػػػمتد ةػػػم  ػػػيف اةػػػببلؾ طػػػبلب التمةلػػػا 2202 ب& ه ػػػد اه 2202 ببالعػػػةكم
ك كصػػت  فػػركرة بقػػديـ اليقظػػا اللقةيػػا  بلة ػػبكل ةربفػػف  ك ةبك ػػط  ك ةبػػدخ  لةيقظػػا اللقةيػػا

 ودا ؿ الةخمهد لةطبلب



جامعة اسيوط –  "الطفولة والتربية فيدراسات  "مجمة   

____________________________________________________________ 

 

 م0202يناير –الثانى عشرالعدد  6

دةم  تريت درا ػمت حػكؿ اليقظػا اللقةيػا كهبل بكػم  دػؿ ةػف   البخظػيـ االخفلػمل  دةػم 
( ك يفػػػمن درا ػػػمت بخمكلػػػت البفديػػػر ةػػػم كرا  Dubert,2013& 2202 بزػػػ  درا ػػػا )ال بمبخػػػ 

(  مإلفػمزا الػا ةػم  ػ ؽ  تريػت  2202 بكالبفدير البلةة  دةم زػ  درا ػا )الطكطػك بالةلرزا
 بكالةركخػا الخف ػيا بدرا مت لةبلرؼ هةػا اللبل ػا  ػيف اليقظػا اللقةيػا كدػؿ ةػف الدفػم ة الذابيػا

 ب) األخصػػػمرم  دةػػػم زػػػ  درا ػػػا دػػػؿ ةػػػف كال ػػػلمدة ك ػػػةمت الع صػػػيا كالرفػػػم هػػػف الحيػػػمة  
2202 &Bajaj & Panda, 2015  & Lin,2018   ) Chang,2015) 

البػ   تريػت هةػا طػبلب التمةلػا  تكرتيػم  ( Dubert , 2013)دةم  كصت درا ا 
 : ك  ػفرت خبػمتد درا ػا دػؿ ةػف و لهةيػا دةػد بػدري مت اليقظػا اللقةيػا فػةف الةخػمهد الدرا ػيا

Chiang2019 & Caballero,et al., 2019 & Lin,2018, & Sangeetha, 2014 
 وهةا كتكد هبل ا  يف اليقظا اللقةيا كالبحصيؿ األدمدية  لدل الطبلب

هبلكة هةا ةم   ؽ  ػرز االهبةػمـ  دازليػا اإلختػمز خظػران ألهةيبكػم زػ  دمزػا الةتػمالت 
الحيمبيػػا اللةةيػػا كاللةةيػػاب كابفػػح  هةيبكػػم  صػػفا  مصػػا زػػ  الةتػػمؿ البلةيةػػ  كالبر ػػكم لػػدل 
الطبلب ز  دمزا الةراحؿ البلةيةيا كال  يةم طبلب كطمل مت التمةلا ك صػفا  مصػا طمل ػمت 

رة  ملتمةلاب ألف الدازليا لئلختمز بتلؿ الفرد يدػم ر حبػ  يصػؿ لبحقيػؽ  هدازػ ب الطفكلا الة د
ذا حققكػػم دةػػم هػػك ة طػػط لكػػم ة ػػ قمن زاخػػ  يعػػلر  مإلختػػمزب كيػػزداد طةكحػػ ب كبػػزداد دازليبػػ   كا 

زػػػ   م ةتػػػمؿ ةػػػف -وو الػػػ  ودطملػػػب  ك ةلةػػػـ  ك ط يػػػب  ك همةػػػؿ-كيبفػػػح ذلػػػؾ زػػػ  هةةػػػ 
 ةتمالت الحيمةو

 عػػدؿ هػػمـ ةػػف  هػػـ الػػدكازف اإلخ ػػمخياب كالبػػ  بلب ػػر الةحػػرؾ كالةفبػػمح  كُبلػػد الدازليػػا
الرتي   ل ةكؾ الفرد كبكتيك  خحك الختمح  ك الفعؿو دةػم اخكػم بلػد  ةدم ػا الػدازف ال فػ  الػذم 
يقػػػؼ كرا  الدػػػكاليس كيػػػخظـ  ػػػةكديمت الفػػػرد كيدزلػػػ  لئلختػػػمزو كب ػػػل  الةؤ  ػػػمت البلةيةيػػػا 

كم التمةلمت خحك زيمدة دازليا طبل كم لةكصػكؿ الػا الختػمح كالبفػكؽ كاألدمديةيا الحديدا  ةم زي
حيػػػث ببزايػػػػد دازليػػػا اإلختػػػػمز لػػػػدل األزػػػراد كزػػػػؽ ةػػػم بقدةػػػػ  الةؤ  ػػػػا البلةيةيػػػا ةػػػػف  ػػػػدةمت 
لطبل كػػمب لػػذا يتػػب هةػػا التمةلػػمت ة ػػمهدة طبل كػػم هةػػا زيػػمدة دازليػػبكـ  م ػػبةرار كذلػػؾ ةػػف 

دازليػػػا اإلختػػػمز ةػػػف  دةػػػم بلػػػدو الحديدػػػاللةةيػػػا  حػػػدث البطػػػكرات الكػػػـ ةػػػف  ةػػػم بقدةػػػ  ػػػبلؿ 
الطم ػػمت الدمةخػػػا كالةحردػػا لختػػػمح الطملػػب  ملتمةلػػػا زدةةػػػم  كيػػت دةةػػػم اربفػػف اختػػػمزرب كدةةػػػم 

https://eric.ed.gov/?redir=https%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0003-3390-0905
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فػػػلفت اخ فػػػض اختػػػمزر كبحػػػكؿ الػػػا اح ػػػمط ةةػػػم يقةػػػؿ ةػػػف اخبمتيبػػػ  كختمحػػػ  زػػػ  الةؤ  ػػػا 
لب يػرات اللملةيػا كاالخفتػمر (  ف هخػمؾ فػركرة زرفػبكم  ا2202  ب)الدفمكيف البلةيةياو كيؤدد

الةلرزػػػػ  كدػػػػكرة البدخكلكتيػػػػا هةػػػػا الطة ػػػػا الةػػػػببلؾ ة ػػػػبكيمت ةػػػػف الدازليػػػػا لئلختػػػػمز  حيػػػػث 
ي ػػبطيف الطة ػػا ةػػف  بللكػػػم بحقيػػؽ اال ػػبحقم مت البػػ  بفرفػػػكم هػػذر الب يػػرات زػػ   التكاخػػػب 

 والةلرزيا كالبلةيةيا كدمزا تكاخب الحيمة  عدؿ همـ

&   2202 ب& الد ػػػػك   2202ال ػػػػيد  ب ػػػػد الحةيػػػػدكابفقػػػػت درا ػػػػمت دػػػػؿ ةػػػػف )ه 
(  ف دازليػػا اإلختػػمز بلػػد عػػرطمن   م ػػيمن كهػػمةبلن تكهريػػمن زػػ  هةةيػػا الػػبلةـ 2200 بصػػرداكم

دةػم بلػد  بكبكتي   ةكؾ الطبلب كالطمل مت خحك بحقيؽ البق ؿ  ك بتخػب الػرزض ةػف اي ػريف
إليتم يػػػا ك ػػػذلؾ يصػػػ ح الػػػدازف هػػػمةبلن   م ػػػيمن زػػػ   ػػػل  الفػػػرد  خحػػػك بكديػػػد كبحقيػػػؽ الػػػذات ا

 ولئلختمز  كة ة يطرة ز  حيمة الطبلب ز  دمزا الةراحؿ البلةيةيا

دةػػم ُبلػػد ظػػمهرة القةػػؽ ةػػف الظػػكاهر الخف ػػيا العػػمتلا كالبػػ  بػػـ درا ػػبكم كاالهبةػػمـ  كػػم 
ةف   ؿ ال محديف كالدبمب كلدخخم ةمزلخم  لصرخم الحػمل  خحبػمج لةحػد ةخكػم خظػران لزيػمدة بكاتػدهم 
 عػػدؿ ةةحػػكظ كةبزايػػد خبيتػػا البطػػكرات البدخكلكتيػػم الكمتةػػاب كزيػػمدة الصػػلك مت الحيمبيػػا لػػدل 

البػ   تريػت هةػا طػبلب   ( Castillo & Caurcel, 2014 )درا ػا حيػث  دػدت األزػرادو 
التمةلػػا  كػػدؼ بقيػػيـ ة ػػبكل االهبةػػمـ االخبقػػػمت  كالبرديػػز اللقةػػ    ػػؿ االةبحمخػػمت ك ظكػػػرت 

دػػػمخكا   ػػػؿ  ةقػػػمن دمخػػػت ة ػػػبكيمت االهبةػػػمـ االخبقػػػمت  كالبرديػػػز اللقةػػػ    ػػػؿ  الخبػػػمتد  ف الػػػذيف
دةم   فرت الخبمتد  ف ة ػبكيمت القةػؽ لػدل الطػبلب  ملتمةلػا دمخػت ةربفلػا  باالةبحمف  هة 

كيةدػػف  ف  بكلػػذا ال ػػد ةػػف بخعػػيط كظػػمتؼ البكتيػػ  كالبخ يػػ  كبقةيػػؿ  ػػدرة ال ػػيطرة هةػػا االخب ػػمر
هةػػا هةةيػػمت االهبةػػمـ الةحػػددة كبصػػ ح ذات بػػلدير  ػػة   هةػػا األدا  يدػػكف لكػػم بػػلدير  ػػة   

 و صفا همةا ز  االةبحمخمت

كخحػػف ايف  صػػدد خػػكع ةػػف القةػػؽ الةبكاتػػد دا ػػؿ الةؤ  ػػمت البلةيةيػػا  دمزػػا  خكاهكػػم 
ز ػػػملر ـ ةػػػف  خػػػ   ةػػػؽ ةك ػػػة  يظكػػػر كي بفػػػ  زػػػ  زبػػػرة كتيػػػزة )زبػػػرة  ب ال كهػػػك  ةػػػؽ اال ب ػػػمر

لػذا زاخػػ   بخػ  يػؤدر  عػدؿ د يػر زػ  حيػمة األزػراد كة ػبكل بحصػيةكـ كاختػمزهـاال ب ػمرات( اال  
 بيلػػد ةػػف الةعػػدبلت البر كيػػا البػػ  بػػؤدر هةػػا الطػػبلب كالطمل ػػمت دا ػػؿ الةػػدارس كالتمةلػػمت

كحرصػػكـ هةػػا اال ػػبذدمر التيػػد  بزقػػد ي فػػؽ  لػػض الطػػبلب  مال ب ػػمرات ر ػػـ بفػػك كـ اللةةػػ 
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ةةػػػم يػػػؤدم الػػػا حصػػػكلكـ هةػػػا  دخػػػا الػػػدرتمت  ال ب ػػػمراتك ػػػت ا خبيتػػػا القةػػػؽ الػػػذم يخبػػػم كـ
 بكهذا ةػم  ددبػ  درا ػا )الخرعػ  وكاخ فمض الة بكل اللمـ لةخبمتد كاإلبيمف  خبمتد  ير ةرفيا

(  ف القػػدر الةلبػػدؿ ةػػف  ةػػؽ اال ب ػػمر يػػزكد زػػ  حفػػز األدا  هخػػد الطة ػػا )الفػػرد( 2202ب220
 ا الطة ا هةا اإلختمز كالختمح ز  اال ب مرات ةم الة بكيمت الةربفلا زاخكم بؤدم الا اهم 

 مشكمة الدراسة: 
ةف  بلؿ اطبلع ال محدا هةا الدرا مت ال م قا الب   تريت هةا اليقظا اللقةيا  

كب ميخت الخبمتد ةم  يف ةربفف كةبك ط كةخ فض لة بكل اليقظا اللقةيا لطبلب التمةلا دةم 
صا   ؿ ك دخم  ال دةا لةم لكم ةف دكر د ير  كصت  لهةيبكم لةةلةةيف كالةلةةمت  صفا  م
( اف اخ فمض  ( Akyurek, et al , 2018ز  اختمح اللةةيا البلةيةياو  دةم  ددت درا ا 

كهدـ القدرة هةا حؿ الةعدبلت  بة بكل اليقظا اللقةيا يؤدم الا اخ فمض ة بكل البرديز
قرارات الةفمتتا كالعلكر  لدـ كاب مذ ال ب ك اخبمج حةكؿ  ديةا كزقداف ال يطرة هةا ال فب

( الا  ف اليقظا اللقةيا لكم بلدير (Ayles, 2018,141كبكصةت خبمتد درا ا  واالربيمح
زلمؿ هةا الةلةـ ألخكم ب مهدر ز  البصرؼ التيد ليـك درا   هةا  ير اللمدة لةةلةـ  زقد 

لةـ اليقظ هقةيمن زملة ب ك يـك يعلر زي   ملفيؽ ألةر ةم بيةر الةلةـ  يـك  ير ة طط ل 
لدي  القدرة هةا صيم ا بفديرر ز  الحمالت الصل ا الب  يةر  كم ةةم يح ف لدي  القدرة 

 م  خ  ي بطيف اهمدة بدكير يكة  الة طط ل  ة  قنم   طط  دية  كةبكازقا  بهةا الختمح
 وكةبةمعيا ةف حملا الب يير لةةك ؼ ذاب  كهدـ ك كز  همتزان بحت  م ظركؼ بكاتك 

 عمرت اللديد ةف الدرا مت كال حكث اللر يا كاألتخ يا الا  ف اليقظا اللقةيا بلد  دةم
 ةف الةؤعرات الحديدا الب  بؤدر ز  بح يف األدا  كالختمح لةفرد ز  حيمب  األدمديةيا كالةكخياو

دةم الحظت ال محدا ةف  بلؿ بلمةةكم ةف الطمل مت  خكف يكاتكف اللديد ةف 
ةبطة مت لةةقررات كالةحمفرات كاألخعطا كالبدةيفمت كالبر يا  الف كط األدمديةيا ةف

الةيداخياب ك د يؤدر  ةقكـ  ك مت اال ب مر هةا ة بكل اإلختمز األدمدية  لديكف ةبةدبلن ز  
هدـ القدرة هةا البرديز كاالخب مر ةةم يقةؿ ةلدالبكف األدمديةيا  ملر ـ  خ  يكتد  يخكف 

القةؽ  مال ب مرات  در هةيكفو ك د الحظت ال محدا ظككر طمل مت ذات ة بكل ةربفف كلدف 



 الرحمن علي محمدد/ عال عبد                وقلق االختبار اليقظت العقليت وعالقتها بدافعيت اإلنجاز

 لطالباث الطفىلت المبكرة بالجامعت والمعدل التراكمي
 

 

 

 م0202يناير –الثانى عشرالعدد  9

 

هذر ال ةا لدل  لض الطمل مت  ملتمةلا  دخم  اال ب مرات ةةم يؤدر ز  الخكميا هةا 
الةلدالت األدمديةيا لةطمل مت كحصكلكف هةا ةلدالت ةخ ففا ال بل ر هف ة بكاهف 

ليقظا اللقةيا يؤدم الا ( اف ةةمر ا ا2202 ب)ةكريس كيرلالحقيق  الةبلمرؼ هةي و 
كاربفمع هرةكف ال لمدة لدل الفرد ةةم يؤدم الا بح يف  بالبقةيؿ ةف حملا القةؽ كالبكبر

كالبرديز الذم يؤدم الا االربقم   ة بكل  بتكمزر الةخمه  كيلةؿ هةا زيمدة ةدة االخب مر
ذا دمف الدكر األ م   كاأل واألدا  كاالختمز كزيمدة البحصيؿ األدمدية   ةا كالتكهرم كا 

لةتمةلمت كدةيمت اهداد الةلةةيف كالةلةةمت هك ة مهدة الطبلب كالطمل مت هةا زيمدة 
لةة مهدة هةا البحصيؿ األدمدية   لبل ب مركبقةيؿ ف كط القةؽ  بلئلختمز ة بكل الدازليا

 بخمكلت -ال محداز  حدكد هةـ  –الةربففو كخظران للدـ هدكر ال محدا هةا درا مت هر يا 
  يف ال ةب   ملتمةلاب كلةبفمربليقظا اللقةيا كدازليا اإلختمز لطمل مت الطفكلا الة درة ا

هدـ كتكد هبل ا  يخكم ك يف البحصيؿ  ككتكد  ك اال ب مربكااليتمب  لبل بكم  قةؽ 
األدمدية  كهبلكة هةا  هةيبكم القصكل ز  الحيمة اللةةيا كاللةةيا لةطمل مت الةلةةمت 

ة  رادت ال محدا الك كؼ هةا اللبل ا  يف اليقظا اللقةيا كدؿ ةف  دازليا  ملطفكلا الة در 
 اإلختمزب ك ةؽ اال ب مرب كالبحصيؿ األدمدية  لطمل مت الطفكلا الة درة  ملتمةلاو

 وبناء عمى ما سبق تم ت ديد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: 

ةػػف  دازليػػا اإلختػػمزب  ةػػؽ اال ب ػػمرب  ةػػم اللبل ػػا االرب مطيػػا  ػػيف اليقظػػا اللقةيػػا كدػػؿ
 كالةلدؿ البرادة  لطمل مت الطفكلا الة درة  دةيا البر يا  ملتمةلاو

 كيبفرع ةف هذا الب مؤؿ الرتيس ةتةكها ةف األ تةا الفرهيا دةم ية  
 ة بكل اليقظا اللقةيا لدل طمل مت الطفكلا الة درة  دةيا البر يا  ملتمةلا؟  ةم -1
الرب مطيا  يف اليقظا اللقةيا كدازليا اإلختمز لػدل طمل ػمت الطفكلػا ةم ةدل اللبل ا ا -2

 الة درة  دةيا البر يا  ملتمةلا؟
ةم ةػدل اللبل ػا االرب مطيػا  ػيف اليقظػا اللقةيػا ك ةػؽ اال ب ػمر لػدل طمل ػمت الطفكلػا  -3

 الة درة  دةيا البر يا  ملتمةلا؟
دؿ البرادةػػػ  لػػػدل طمل ػػػمت ةػػػم ةػػػدل اللبل ػػػا االرب مطيػػػا  ػػػيف اليقظػػػا اللقةيػػػا كالةلػػػ -4

 الطفكلا الة درة  دةيا البر يا  ملتمةلا؟
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 : تسعى الدراسة ال الية إلى ت قيق ما يمي :أهداف الدراسة
 البلرؼ هةا ة بكل اليقظا اللقةيا لطمل مت الطفكلا الة درة  ملتمةلاو -1
الدعػػػػؼ هػػػػف اللبل ػػػػا  ػػػػيف ة ػػػػبكل اليقظػػػػا اللقةيػػػػا كدازليػػػػا اإلختػػػػمز لطمل ػػػػمت  -0

 ا الة درة  ملتمةلاوالطفكل
الدعؼ هف اللبل ا  يف ة بكل اليقظػا اللقةيػا ك ةػؽ اال ب ػمر لطمل ػمت الطفكلػا  -3

 الة درة  ملتمةلاو
الك ػػػكؼ هةػػػا اللبل ػػػا  ػػػيف ة ػػػبكل اليقظػػػا اللقةيػػػا كالةلػػػدؿ البرادةػػػ  لطمل ػػػمت  -4

 الطفكلا الة درة  ملتمةلاو

 أهمية الدراسة:
حمليػػا زػػ  الك ػػكؼ هةػػا ة ػػبكل اليقظػػا ةػػف الةبك ػػف  ف ب ػػكـ خبػػمتد الدرا ػػا ال  -1

 اللقةيا لطمل مت الطفكلا الة درة  ملتمةلاو
بفػػبح هػػذر الدرا ػػا الةتػػمؿ للةػػؿ درا ػػمت   ػػرم بقػػـك هةػػا اتػػرا   ػػراةد بدري يػػا  -0

لبخةيػػػػا اليقظػػػػا اللقةيػػػػا ألهةيبكػػػػم لةطمل ػػػػمت  ملتمةلػػػػا زػػػػ  دمزػػػػا الب صصػػػػمت 
 ك مصا الطفكلا الة درةو 

  ةقيمس هف اليقظا اللقةياب كدازليا االختمز لةلةةمت الركفاو  ادرا  الةدب ا اللر يا -3
 ةكاد ا االهبةمـ الةبزايد  مليقظا اللقةياو  -4

 مصطم ات الدراسة: 
 اليقظة العقمية: 
 ػػلخكم بلخػا كهػ  الفػرد  بتر بػ  Jennings& Jennings, 2013,23 ) هرزكػم )

 مـ الحمليا ز  الةحظا الراهخاب كبق ؿ الذات دكف صدكر  حد
   لخ  ةتةكع الػدرتمت البػ  بحصػؿ هةيكػم الطمل ػمت  ملطفكلػا الة دػرة وتعرف إجرائيا

 ملتمةلا هةا ةقيمس اليقظا اللقةيا الةط ؽ  ملدرا ا الحمليا كالذم يبدػكف ةػف األ لػمد البمليػا 
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)البةيز اليقظب االخفبمح هةا التديػدب البكتػ  خحػك الحمفػرب الػكه   كتكػمت الخظػر الةبلػددة( 
 دةم ية    Langerرؼ كزقمن كبل

ــة ازنجــا :     ــف دافعي دازليػػا اإلختػػمز هػػ  حملػػا دا ةيػػا ةرب طػػا  ةعػػمهر الفػػرد  تعري
ط  ةػم يحقػؽ ة ػبكل ةحػدد ةػف البفػكؽ كبكت  خعمط  خحك الب طيط لةلةػؿ كبخفيػذ هػذا الب طػي

(   Weisman, 2016,16(  كهرزكػم كايزةػمف) 220ب 2222 بيػؤةف  ػ  الفػرد )   ػك هػبلـ
 لخكػػم ةحػػمكالت الفػػرد لةحصػػكؿ هةػػا الختػػمح كزقػػمن لةلػػميير الختػػمح الةبلػػمرؼ هةيكػػم زػػ   يتبػػ  

 وكدقمزب  الب  يليش زيكم

هةيكػػم الطمل ػػمت  ملطفكلػػا الة دػػرة  الدرتػػا الدةيػػا البػػ  بحصػػؿ ملػػرؼ اتراتيػػم  لخكػػبك 
 ملتمةلػػػا هةػػػا ةقيػػػمس دازليػػػا االختػػػمز الة ػػػب دـ  ملدرا ػػػا الحمليػػػا كالػػػذم يبدػػػكف ةةػػػم يةػػػ  

 والةدردا()الةدم رةب الدقا  ملخفسب بحديد كب طيط األهداؼب الدفم ة 

ـــق  ـــف  م ـــار:تعري  ةػػػؽ اال ب ػػػمر هػػػك حملػػػا خف ػػػيا يةػػػر زيكػػػم الطملػػػب  ػػػبلؿ  االختب
حيث يعلر  مل كؼ ةف الفعؿ كالر كب ز  اال ب مر  ك ب كز  ةف هػدـ الحصػكؿ اال ب مرب 

هةػا خبيتػػا ةرفػػيا لػػ  كلبك لػمت اي ػػريف ةخػػ ب ك ػػد بػػؤدر هػذر الحملػػا هةػػا اللةةيػػمت اللقةيػػا 
   ((Zinta, R,2008 و(ذدرلةفرد )دمالخب مر كالبرديز كالب

كبلخػػ  درتػػا بطػػكير الطمل ػػمت لؤلزدػػمر التديػػدةب كطراتػػؽ الخظػػر  , البةييػػز الػػيقظ -1
 ولؤلعيم 

االخفبػػػػػمح هةػػػػػا التديػػػػػد كبلخػػػػػ   ػػػػػدرة الطمل ػػػػػمت هةػػػػػا ا بدعػػػػػمؼ الةديػػػػػرات التديػػػػػدة  -0
 كا ب را كف زيكمو 

ةك ػؼ ةلػيف  البكت  خحك الحمفر كيقصد  كم درتا اخع مؿ الطمل مت كا ب را كف ز  -3
 يدرد  آخيمو 

الػػكه   كتكػػمت الخظػػر الةبلػػددة كبلخػػ   ػػدرة الطمل ػػمت هةػػا رؤيػػا الةك ػػؼ ةػػف زكايػػم  -4
 وةبلددة كهدـ البة ؾ  كتكا خظر كاحدة
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ل ػػػمت  ملطفكلػػػا الة دػػػرة كيلػػػرؼ اتراتيػػػم  لخػػػ  الدرتػػػا الدةيػػػا البػػػ  بحصػػػؿ هةيكػػػم الطم
  ملتمةلا هةا ةقيمس  ةؽ اال ب مر الة ب دـ  ملدرا ا الحملياو

( يلػػرؼ  ملػػدرتمت الدةيػا البػػ  بحصػػؿ هةيكػػم )الت صــيل ااكــاديميالةلػدؿ البرادةػػ  
الطمل ػػمت زػػ  تةيػػف الةقػػررات الدرا ػػيا الةتبػػمزة ةػػف الطمل ػػاب كالة ػػتؿ ر ػػةيمن كالةلبةػػد هةػػا 

 ا لةطمل مت  ملتمةلاو ال كا ا اإللدبركخي

 : تت دد الدراسة ال الية مما يمي:  دود الدراسة

ا بصرت الدرا ػا الحمليػا هةػا بخػمكؿ اليقظػا اللقةيػا كهبل بكػم  دػؿ ةػف   ال دود الموضوعية:
 دازليا اإلختمزب  ةؽ اال ب مرب كالبحصيؿ األدمدية  )الةلدؿ البرادة (و 

 الطفكلا الة درةو  طمل مت دةيا البر يا ال دود البشرية

 تمةلا التكؼو  –  الةةةدا اللر يا ال لكديا ال دود المكانية

   وـ 2202ق / 0220  الفصؿ الدرا   األكؿ ال دود ال مانية

 ازطار النظري والدراسات السابقة: 
 الم ور ااول اليقظة العقمية: 

إليتػػم   كيبلحػػظ بلػػد اليقظػػا اللقةيػػا ةػػف الةفػػمهيـ الحديدػػا كالبػػ  بػػرب ط  لةػػـ الػػخفس ا
اخبعػػمرهم  ػػبلؿ ال ػػخكات الةمفػػيا خظػػران ألهةيبكػػم زػػ  حيػػمة األزػػراد زػػ  تةيػػف تكاخػػب الحيػػمة 
 صػػفا همةػػاب دةػػم  خكػػم احبةػػت ةدمخػػمن د يػػران زػػ  دمزػػا الةتػػمالت كهةػػا الة ػػبكل البلةيةػػ  بػػـ 

ريػػػا اتػػرا  اللديػػػد ةػػف ال حػػػكث ألهةيبكػػم كا ػػػبحكذت اهبةػػمـ ال ػػػمحديف زػػ  دمزػػػا الةراحػػؿ اللة
كالبلةيةيػػا  صػػفا همةػػاب كلطػػبلب كطمل ػػمت التمةلػػا  صػػفا  مصػػا كبلػػددت بلريفػػمت اليقظػػا 
اللقةيا كزقمن لة محديف كابتمهمبكـ كخظريػمبكـب زيػرم زريػؽ ةػخكـ  خكػم ةفكػـك خف ػ ب كزريػؽ آ ػر 
هرزكم هةا  خكم  ة ب كيراهم الفريؽ الدملث هةا  خكم ةكمرةب كزيةم يةػ  هػرض ألهػـ بلريفػمت 

 ظا اللقةياو اليق
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 تعرف اليقظة العقمية:

بلرؼ  لخكم حملا ةف االخب مر الةبلةد لة  رات الب  يةر  كم الفرد لحظا ك كهكم  كا  
 ,Bergomi  ودمخت ت ةيا  ك هقةيا كبق ةكم دكف اصدار  حدمـ بقييةيا هةيكم

Tschacher& Kupper, 2013 ميكر  و  ( دةم هرزكمBaure, 2011لخكم القدرة هة  ) ا
كحب اال بطبلع  باالحفمر الةفقكد لةكه   مل  رة ز  الةحظا الحمفرة ةف االبتمر لبلخفبمح

& دمردا يبك    Shapiro & Carlson , 2009كيذهب دؿ ةف )عم يرك كدمرل كف 
 لخكم الكه  الذم يخعل ةف  بلؿ االخب مر الةقصكد Cardaciotto, et al , 2008) كآ ركف 

ا ال  رات الحمفرة كالةرا  ا الة بةرة لة  راتب ةف بق ؿ بةؾ ال  رات  ك الةبلةد كالبرديز هة
 Ketteler, 2013,4ك عمر اليكم  دبةر بدكف اصدار  حدمـ بقييةيا هةيكم بدةم ه  ز  الكا ف

 لخكم بلخ  طريق  ز  البفدير بحفز االخب مر الا الةب يرات ال يتيا ةف  ير اصدار  حدمـ  
  وةةم يةدخ  ةف رؤيبكم  عدؿ كا ل  كبحقيؽ ا بتم ا بكازقيا لكم ايتم يا  ك  ة يا بتمهكم

( اليقظا اللقةيا  لخكم بح ف ةف زكـ الفرد لذاب  كلآل ريف (Kamath,2015,416كهرؼ 
كالقدرة هةا  بكالفكـ لؤلزدمر كالةعمهر الة بةفا دكف اصدار  حدمـ هةيكم بكالبلةؿ الذاب 

( (Davis& Hayes,2011,198كيرم  ولفرد االخفلملياالبحدـ كال يطرة الذابيا هةا حملا ا
 بك كذا الةلخ  زك  حملا كلي ت  ةا ب خكم الكه   مل  رات لحظا  ةحظا دكف اصدار حدـ

 ك يةدف اهب مرهم حملا ةف اال بقبلؿ الب  بحدث هخدةم ي قا االخب مر ةرف دكف االرب مط  مم 
كالبرديز هةا  بخ  الكه   مألحداث لخكم بل ((Masour,2017,99ك هرزكم  وخقطا ةحددة

( زيرل  خكم Fries, 2009,2)  ةم واللكاةؿ الرتي يا كهدـ اصدار األحدمـ هةا ال  رات
الكه  الذم يظكر ه ر االهبةمـ  مل رض ز  الةحظا  دكف حدـ هةا األعيم  دةم ه   ك 

لخكم ه    حملا دةم بـ بلريفكم  يفمن   و مال بخمد الا ال  رة  ير الةدبعفا لحظا  ةحظا
كالبرديز كاالخب مر هةا  بهقةيا ي بدؿ هةيكم ةف  بلؿ هدـ ب رع الفرد ز  اصدار األحدمـ

(  لخكم (Lambert, 2015, 8كهرزكم  و&  (Winning & Boag, 2015 )والةحظا الحمليا
بلخ  االخب مر كاالهبةمـ  طريق  ةليخ  ك صديا هةا ال  رات الحمليا دكف اصدار  حدمةم 

 لخكم الكه   مل  رة ايخيا لحظا  (Geiger et al,2018,1) كهرزكم تيتر كآ ركفوكمهةي
كابفؽ دؿ ةف  و ةحظا ةصحك ا  مالبتمر خحك الق كؿ كاالخفبمح كالحيمديا كهدـ البحديد
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(Orellana , et al, 2017,9   &Creswell, 2016, 18  &Park et al, 2013,2 )
يخمةيديا ةب يرر يب ميف زيكم األزراد كبلخا اهبةمـ الفرد هةا  ف اليقظا اللقةيا ه  حملا د

كالب  بب ذ  عدمالن ةبلددة بعةؿ األحم يس الت ةيا كردكد  بالكاه  الةدرؾ  مل  رة الةحظيا
الفلؿ اللمطفيا كالصكر الذهخيا كالحديث اللقة  كال  رات االدراديا دةم  ببفةف بخظيـ 

خحك بتر   ببةيز  مالخفبمح هةا التدة كالح م يا لة يمؽ االخب مر ز  الةحظا الحمليا كالبكت  
 وكالبفمهؿ ةف الةحظا الراهخا كالق كؿ كحب الففكؿ

يبفػػح ةةػػم  ػػ ؽ  ػػملر ـ ةػػف بلػػدد البلريفػػمت لةيقظػػا اللقةيػػا اال  خكػػم تةيلكػػم بقػػف زػػ  
لحمفػػرة  كبقػػا كاحػػدة كبلخػػ   ػػدرة الفػػرد اللقةيػػا هةػػا االخب ػػمر كالبرديػػز الةبلةػػد هةػػا ال  ػػرات ا

 ػػدكف الب ػػػرع زػػػ  اصػػػدار  حدمةػػػ  هةيكػػػم  مل ػػةب  ك االيتػػػمب حبػػػا يػػػبةدف ةػػػف رؤيبكػػػم  عػػػدؿ 
 كا ل  كبحقيؽ ا بتم ا بكازقيا لكم 

كبلرؼ ال محدا اليقظا اللقةيا  لخكم  بلخػ  هػ   ػدرة الفػرد هةػا تلػؿ هقةػ  زػ  حملػ  
حمليػا كبق ةكػم  ػدكف اصػدار بلهب كا بلداد داتـ لبق ؿ كا بيلمب البتمرب كال  رات التديدة كال

 و حدمة   مل ةب  ك االيتمب ةةم ي مهدر هةا االخفبمح هةا ال  رة كبق ؿ ال  رات التديدة

 أهمية وفوائد اليقظة العقمية : 

( الفكاتػد البمليػا    خكػم بةخػف الفػرد ةػف البفديػر  ك  (Hylend et al., 2015حػدد
 مإلفػمزا الػا  خكػم بلةػؿ  باألزدمر الةعكهاالبصرؼ  طريق  بةقمتيا كب ةح ل   ف يبحرر ةف 

 دةم  خكم بلزز الصحا ال دخيا  كاللقةيا كالخف يا لةطبلبو  بهةا بخقي  االخفلمالت كاألحم يس

كاالح ػػػمس  بدةػػػم  ف البػػػدريب هةػػػا اليقظػػػا اللقةيػػػا يلػػػزز زيػػػمدة اإلختػػػمز لػػػدل الفػػػرد
دةػػم  (Dallas, et, 2019, 7) وكتػػكدة الحيػػمة كالبلػػمطؼ ةػػف اي ػػريف ب ملرفػػم الػػكظيف 

 د بػػػت الدرا ػػػمت كتػػػكد هبل ػػػا ارب مطيػػػا ةكت ػػػا  ػػػيف ال ػػػةكديمت الصػػػحيا الت ػػػةيا لطمل ػػػمت 
 مإلفمزا الا بح يف صكرة الت ػـ كالعػلكر  ملػذات كالدفػم ة الذابيػا  بالتمةلا كاليقظا اللقةيا

كبزيػػد ةػػف  بلةطػػبلب دةػػم  ب ػػمهد هةػػا الب فيػػؼ ةػػف حػػدة البػػكبر كبح ػػف ةػػف الػػذادرة اللمةةػػا
 ,Araas, 2008 & Nivenith et al, 2016, 36 &) (Prowse & Dyerةركخػا الفػرد 

   ب 2013
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دةػػم ابفقػػػت اللديػػػد ةػػػف الدرا ػػػمت هةػػػا  هةيػػػا اليقظػػػا اللقةيػػػا اد ػػػمب الفػػػرد الةركخػػػا 
ةرا  ػػا الػػذات  بكالق ػػكؿ الػػذاب  لةفػػرد بال ػػلمدة بالرفػػم هػػف الحيػػمة بالرزمهيػػا الخف ػػيا بالخف ػػيا

 كاحبراـ الذات بكالبلمطؼ ةف اي ريف بكالص ر كالدقا  ملخفس  با ةكفكهي

 (Geiger, 2018 & Chang, et al , 2015 & Pidgeon& Kege, 2014 
& Mahmouzadeh,2015& Bajaj , et al , 2016   & Advait, 2012   كابفؽ دؿ

ةيا (  ف اليقظا اللق (Grow& Marlatt,2015& Witkiewitz,.& Hsu, S. ,2012ةف 
 يفمن ب مهد هةا البصملح ةف الذات ك مصا لدل األزراد الذيف يلمكف ةف الف كط الخف يا 

 ,Zahra, S. T. & Riazكبرم   ولذا بلد كاؽ ةف الةكا ؼ الفم طا بكالقةؽ كاالدبتمب
S. ,2017) )  ف اليقظا اللقةيا بلةـ الفرد البحدـ ز  هقة  كبرديز االخب مر ز  الك ت 

زال بالحمل  ا األزدمر الةبلةقا  ملخدـ هةا الةمف   ك القةؽ ةف الة بق ؿ ةةم يزيد ةف كا 
  ودفم ة الفرد ز  اال بةبمع  ملحيمة كالختمح كالعلكر  مل لمدة

ةػمم  ػ لا زكاتػد ةرب طػا  مليقظػا اللقةيػا دةػمية    هػدـ ب ػرع الفػرد  ( (Mayكحػددت
كاد ػػػم   ةكػػػمرر الصػػػ ر  بكػػػمزػػػ  الحدػػػـ هةػػػ  خف ػػػ   ك هةػػػا اي ػػػريف  ك األحػػػداث هخػػػد ك كه

كبكتيكػػ  اخب مهػػ  الػػا  بكاد ػػم   الدقػػا  ػػملخفس كالقػػدرة هةػػا اال ػػبةبمع  ملةحظػػا الراهخػػا بكالبػػلخ 
كادب ػم    باألعيم  الصحيحا ك  كؿ األعيم  دةم ه  ةكتكدة  ملكا ف كليس دةػم يراهػم اي ػركف

دةػم    (Bernay, 2009, 4)ةكػمرة الةركخػا كهػدـ التةػكد بتػمر األزدػمر التديػدة  كالةكا ػؼو
 ف اليقظا اللقةيا ه   ةر حم ـ لةختػمح زػ  الحيػمة الع صػيا حيػث  (May,2016,19)بؤدد 

   وبتلؿ األزراد يخظركف الا ال ة يمت دفرص

ابفح ةف اللرض ال م ؽ  هةيا اليقظا اللقةيا ز  دمزا تكاخب الحيػمة لػدل الفػرد ةػف 
ف بةبػػف الفػػرد  كػم يدػػكف  ػ ب رتػػيس لة ػػلمدة الخمحيػا الصػػحيا كاللقةيػا كالت ػػديا كاالخف لمليػاب كا 

كالختمح كراحا ال مؿ ز  الحيمة  صفا همةاب لذا كتػب هةيخػم دةلةةػمت ك هفػم  هيتػا البػدريس 
 ملةدارس كالتمةلمت ز  دمزا الةراحؿ البلةيةيا بلةيةكم كاد م كم لطبل خم كطمل مبخم لتخ  دةػمر 

 مإلفػػمزا الػا ةػم  ػ ؽ ابفػح لخػػم وكالةتبةػف زػ  آف كاحػداللةػـ كازدهػمرر البػ  بلػكد هةػػا الفػرد 
كتػكد هبل ػػا  ػػيف اليقظػػا اللقةيػػا كالبحصػػيؿ األدػمدية  كلقػػد بخمكلػػت اللديػػد ةػػف الدرا ػػمت هةػػا 
الصليد اللملة  كاللر   ةم يد ت صحا هذر اللبل ا  مل ةب  ك االيتمب ةخكم ةم يةػ    درا ػا 
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(Ching& Chen, 2015 ) دعػػؼ هػف  دػػر اليقظػا اللقةيػػا هةػا الػػبلةـ كالبػػ  هػدزت الػا ال
( طمل ػػمن ةػػف 022كبدكخػػت هيخػػا الدرا ػػا ةػػف ) وكاألدا  الةلرزػػ  كالبحصػػية  لطػػبلب التمةلػػا

كبػػـ ا ػػب داـ ةقيػػمس لةيقظػػا  كفػػم طابتمةلػػا بػػميكاف كبػػـ بق ػػيـ الليخػػا لةتةػػكهبيف بتري يػػا 
تةكهػا الفػم طا زػ  اليقظػا الدرا ػا الػا بفػكؽ الةتةكهػا البتري يػا هةػا الة اللقةيػا كبكصػةت

 األدمدية و ك داتكـكاربفمع ة بكم بحصيةكـ  اللقةياب

هػدزت الػا البلػرؼ هةػا بػلدير اليقظػا  )  (Napora, 2013ك تريػت درا ػا خػم كرا  
كدكرهػػم دػػلداة زػػ  رزػػف التػػمخ   الةلرزػػ  كالة ػػبكل األدػػمدية   باللقةيػػا زػػ  الفصػػكؿ البلةيةيػػا

الدرا ػا ةػف ةتةػكهبيف بتري يػا كفػم طا  ةػل اتةػمل  هػددهـ كبدكخت هيخػا  بلطبلب التمةلا
كالتمخػػب  بكبػػـ ا ػػب داـ األدكات البمليػػا   ةقيػػمس اليقظػػا اللقةيػػا ب( ةػػف طػػبلب التمةلػػا022)

كبكصػػػةت الدرا ػػػا الػػػا هػػػدة خبػػػمتد ةػػػف  يخكػػػم   كتػػػكد هبل ػػػا ايتم يػػػا  ػػػيف اليقظػػػا  بالةلرزػػػ 
 مإلفػػػمزا الػػػا  ف بػػػلدير اليقظػػػا اللقةيػػػا دػػػمف  بكالة ػػػبكل األدػػػمدية  لطػػػبلب التمةلػػػا باللقةيػػػا

هكيػػػػػؿ ك ػػػػػكرك ك تػػػػػرل  زفػػػػػؿ ةػػػػػف بػػػػػلدير التمخػػػػػب الةلرزػػػػػ  زػػػػػ  رزػػػػػف الة ػػػػػبكل األدػػػػػمدية  
(Howell& Buro, 2011) كالبحصػيؿ  بدرا ا هدزت الدعؼ هف اللبل ا  يف اليقظا اللقةيػا

هيخػػا الدرا ػا ةػػف  كبدكخػت بكاخفلػػمالت البحصػيؿ األدػػمدية  باألدػمدية  الةبلةػؽ  فػػ ط الػذات
كبكصػػػةت الدرا ػػػا لةخبػػػمتد البمليػػػا    ف ةؤعػػػرات اليقظػػػا  ب( طمل ػػػمن ةػػػف طػػػبلب التمةلػػػا222)

كالر  ػػػػػا زػػػػػ  اإلختػػػػػمز  باللقةيػػػػػا بػػػػػرب ط ارب مطػػػػػم ةكت ػػػػػم ن  ػػػػػملبخظيـ الػػػػػذاب  الةبلةػػػػػؽ  مإلختػػػػػمز
لةلرزػا   (Asheur & Sigman , 2011) دةػم هػدزت درا ػا  عػيكر ك ػيتةمف  واألدػمدية 

 بكةكػػػمرات الػػػبلةـ هةػػػا األدا  اال ب ػػػمرم لةطػػػبلب بكزخيػػػمت اال ػػػبر م  بهةيػػػا اليقظػػػا اللقةيػػػازم
كبػػػـ ا ػػػب دـ األدكات البمليػػػا   ب( طمل ػػػمن ةػػػف طػػػبلب التمةلػػػا20كبدكخػػػت هيخػػػا الدرا ػػػا ةػػػف )

كبكصػػػةت الدرا ػػػا الػػػا طػػػبلب  بكزخيػػػمت اال ػػػبر م  بكةكػػػمرات الػػػبلةـ بةقيػػػمس اليقظػػػا اللقةيػػػا
 ظكركا  دا  همل  ك زفؿ ز  القدرات الةلرزيا  ملتمةلا   ر يقظا كخعمطمن التمةلا األدد

كالبحصػػيؿ ابفػػح ةػػف اللػػرض ال ػػم ؽ اهبةػػمـ الدرا ػػمت البػػ  بخمكلػػت اليقظػػا اللقةيػػا 
األدمدية  لةطبلب  ملتمةلا كتم ت ةبفمكبا ةم  يف ال ػةب كاإليتػمبب كا ػبفمدت ال محدػا ةػف 

 وكبف ير الخبمتد ب يرات الدرا ا الحملياتةيف الدرا مت ال م قا ز  بكفيح ة
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 مكونات اليقظة العقمية:

بلػػػػػددت كتكػػػػػمت خظػػػػػر ال ػػػػػمحديف حػػػػػكؿ ةدكخػػػػػمت اليقظػػػػػا اللقةيػػػػػا كزقػػػػػمن البتمهػػػػػمبكـ 
 كخظريمبكـ الة بةفا ك كؼ خلرض زيةم ية  ةة ص ألهـ هذر الةدكخمت اللقةيا كزقمن يراتكـ    

 مكونات اليقظة العقمية البا ث م
1 Langer 2000 1-  البةييػز الػيقظAlert to Distinction   كبلخػ  درتػا بطػكير

 الفرد لؤلزدمر التديدةب كطراتؽ الخظر لؤلعيم و
كبلخػػ   Openness TO Noveltyاالخفبػػمح هةػػا التديػػد  -0

  درة الفرد هةا ا بدعمؼ الةديرات التديدة كا ب را   زيكمو 
 Orientation TO The Presentالبكتػ  خحػك الحمفػر  -3

قصػػػد  كػػػم درتػػػا اخعػػػ مؿ الفػػػرد كا ػػػب را   زػػػ  ةك ػػػؼ ةلػػػيف كي
 يدرد  آخيمو 

 Multiple of Awarenessالكه   كتكمت الخظػر الةبلػددة  -4
Perspectives    كبلخػػ   ػػدرة الفػػرد هةػػا رؤيػػا الةك ػػؼ ةػػف

 زكايم ةبلددة كهدـ البة ؾ  كتكا خظر كاحدةو 
0 Bear, et al, 2006  حدد Bear يا دةم ية    ةدكخمت لةيقظا اللقة 

كالةقصػػػكد  كػػػم االخب ػػػمر لةةلػػػمرؼ  Observationوالةبلحظػػػا -1
كال  ػػػػػػػرات الدا ةيػػػػػػػا كال مرتيػػػػػػػا كالبػػػػػػػ  ببفػػػػػػػةف الةعػػػػػػػمهر 

 وكاالخفلمالت كاالحم يس
كيقصػػػػد  ػػػػ  كصػػػػؼ الفػػػػرد لة  ػػػػرات  Descriptionالكصػػػػؼو -0

 والدا ةيا كالبل ير هخكم  كفكح كد ا 
كه  كهػػك الػػ  Purposel Awarenessوالػػكه  الكػػمدؼ -3

 كتكػػػػمت الخظػػػػر الةبلػػػػددة كبلخػػػػ  اةدمخيػػػػا الفػػػػرد زػػػػ  بحةيػػػػؿ 
 والةك ؼ ةف  ددر ةف ةخظكر

كبلخػا  ػدرة  Acting with Awarenessالبصػرؼ  ػكه   -4
الفػػػرد هةػػػا البلمةػػػؿ  ػػػكه  كبرديػػػز ةػػػف الحمفػػػر  ك الخعػػػمط 

   والذم يقـك   
 .Non reactivityهػػدـ البفمهػػؿ ةػػف ال  ػػرات الدا ةيػػا  -5

ديػػػػػر الفػػػػػرد  ك برديػػػػػزر زػػػػػ  الةحظػػػػػا كبلخػػػػػا هػػػػػدـ بعػػػػػبيت بف
الحمفرة ةف  بلؿ األزدمر كالةعمهر الب  بلب  كبذهب هخػد 

 الفردو
 Non Judgingهدـ الحدـ ةف ال  رات الدا ةيا    -6
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 مكونات اليقظة العقمية البا ث م
3 Kabat,  Zinn,2003    دـ خةكذتم يبفةف دبلث ةدكخمت لةيقظا اللقةيا دةم ية  

   intention القصد -0
  Attentionاالخب مر  -2
  Attitudeاالبتمر  -2

4 Brown,Ryan&Crewell , 
2012 

 وكفكح الكه  -
 الكه  الدمةؿ  دؿ اللكاةؿ الدا ةيا كال مرتياو -
 الكه  الةكت  خحك الحمفرو -
 ا بةراريا االخب مر كالكه  -
 الكه   ير البةييزم -
 وةركخا االخب مر  ملكه  -
 وةك ؼ كا ل  -

5 Hasker, 2010,33  دـ ةدكخيف زقط لةيقظا اللقةيا دةم ية      
    Self-regulation attentionالبخظػػيـ الػػذاب  لبلخب ػػمر  -1

 كبلخ  البخظيـ ز  الةحظا الحملياو 
 اال بلداد كالكه   ملبتمرب ز  الةحظا الحملياو -0

6 Droutman, et al, 2017,36   دـ خةكذتمن يبدكف ةف  ر ل  ةدكخمت لةيقظا اللقةيا  
 االخب مر -1
 هدـ البفمهؿ ةف ال  رات الدا ةيا  -0
 هدـ الحدـ هة  ال  رات الدا ةيا  -3
   كؿ الذات  -4

ابفح ةف اللرض ال م ؽ لةدكخمت اليقظا اللقةيا  خ  هةا الر ـ ةف ا ببلؼ 
كزقمن لبلبتمهمت كالخظريمت كال ةفيمت الة بةفا اال  خكـ  تةلك هةا   لمد ال محديف كالدبمب 

ةم ية    ن الةبلحظا الكاهيا ةعبردا ال يةدف الب ة  هخكم دةدكخمت لةيقظا اللقةيا كه  د
 بكهدـ الحدـ هةا ال  رات الدا ةيا بدـ البصرؼ  كه  كحدة  بكالدمعفا كالفمحصا كالكمدزا

 وكح ف البفمهؿ ةف ال يتا بك  كؿ الذات

 اليقظبك كؼ بب خ  ال محدا ةدكخمت اليقظا اللقةيا البمليا  ملدرا ا الحمليا  البةيز 
لنظرية  وفقاً الكه   كتكمت الخظر الةبلددة  الحمفربر خحك االبتم التديدباالخفبمح هةا 

 والنجر
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 لنظرية النجر  أبعاد اليقظة العقمية وفقاً 

كهػ   ػدرة الفػرد هةػا بطػكير األزدػمر  Alertness to distinctionالبةييز الػيقظ    -1
دةػم  خػ  يتلػؿ الفػرد يخػبد  بكالخظر الػا األةػكر كالةكا ػؼ  طػرؽ تديػدة بالتديدة
   وتديدة كا داهمن ةبكاصبلن ةف األزدمر  زدمران 

كبلخػ   ػدرة الفػػرد هةػا البفديػػر   Openness to noveltyاالخفبػمح هةػا التديػػد -0
ةػف ةبلحظػا  ف االخفبػمح هةػا  ب م ػب داـ ةديػرات كةحفػزات تديػدة لةكفػكع ةػم

كلدػػػػف الفػػػػرد يدػػػػكف هةػػػػا كهػػػػ   لكا ػػػػب ال ػػػػةكؾ  بالتديػػػػد ال يلخػػػػا الة ػػػػمطرة
ألف  ػػةكد  الػػيقظ يتلةػػ  يقػػيـ األةػػكر  عػػدؿ تيػػد   خف ػػ ي ػػمطر كالةكا ػػؼ زػػبل 

كزػػػػػػػػ  الك ػػػػػػػػت الةخم ػػػػػػػػب    ػػػػػػػػؿ اإل ػػػػػػػػداـ هةيكػػػػػػػػم االبتػػػػػػػػمر  ك البكتػػػػػػػػ  خحػػػػػػػػك 
كبلخػ   ػدرة الفػرد هةػا اال ػب راؽ   Orientation in the presentالحمفػر

 كالبرديز كاالخع مؿ  ملةك ؼ الحمل  )  م االخب مر الا ال يتا الةحيطا ( 
 Awareness of Multiple Perspectivesالخظػػر الةبلػػددة الػػكه   كتكػػمت  -3

كبلخػ   ػدرة الفػرد هةػا البفديػػر زػ  ةكفػكع ةػم ةػػف زكايػم ةبلػددة كهػدـ البة ػػؾ 
التػػمخ   (   ك ال ػػركج  )البفديػػر كتكػػا خظػػر كاحػػدة كهػػك ةػػم يطةػػؽ هةيػػ   حيمخػػم 

 ةف الصخدكؽ 
كبلخػ   ف    Sensitivity to different contextsالح م ػيا ل ػيم مت ة بةفػا  -4

 والةكمـ كالقدرات ب بةؼ  م ببلؼ ال يمؽ
 النظريات المفسرة لميقظة العقمية : 

بلد اليف الختر هملةا خفػس  ةريديػاب كلػدت (  (Elleen Langerنظرية الين النجر
كاهبةػػت  ةتػػمؿ  بكبلةػػؿ زػػ  تمةلػػا همرزػػمرد بزػػ  ذا ػػركخدس زػػ  الكاليػػمت الةبحػػدة االةريديػػا

لذهخيػػا( كهػػ  بػػرل  خكػػم بلخػػ   ػػدرة الفػػرد هةػػا  ةػػؽ زتػػمت تديػػدة كا ػػبق مؿ اليقظػػا اللقةيػػا )ا
كبػرل هػذر الخظريػا  ف الفػرد  اةدمخػ   بالةلةكةمت التديدة كاالخفبمح هةػا كتكػمت خظػر ة بةفػا
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ك ػػػذلؾ يدػػػكف ةقػػػداران ةػػػف  ببح ػػػيف الػػػذادرة ال ليػػػدة كالقصػػػيرة ةػػػف  ػػػبلؿ الةب يػػػرات ال ػػػيم يا
 ولكرياالةلةكةمت لةةلملتا  صكرة ع

(  ف اليقظا اللقةيا بلب ر ةؤعر   م ػ  لةبك لػمت (Langer, 1998دةم برم الختر
كبحديػػػد األعػػػيم  الد يقػػػا زػػػ  الةك ػػػؼ كبحديػػػد  بكالبفديػػر الة ػػػبةر  مهبةػػػمد الفػػػرد هةػػػا   رابػػػ 

 ةػػم الفػػرد هخػػدةم يدػػكف  بكالبػػ  ةػف عػػلخكم بلةػػؿ هةػػا بح ػػيف اال ب صػمر بالخقػمط التديػػدة زيػػ 
كيدػػكف ةكتػػكدان  ت ػػة   بهقةيػػا زاخػػ  يةػػر  حملػػا ةبزايػػدة ةػػف البلةػػؿ الةلرزػػ  زػػ  حملػػ  يقظػػا

كبفبػػرض الختػػر  ف ال ػػةكؾ الػػيقظ هػػك ه ػػمرة  بكهقةػػ  زػػ  آف كاحػػد زػػ  خفػػس الةحظػػا الحمفػػرة
لذا ا ب دةت ةصػطةح اليقظػا لكصػؼ  بكهك طريقا لةكاتكا الحيمة بهف  ةكؾ بحذيرم لةفرد

لػػا القػػرارات ال ػػديدة  دػػلف ال ػػةكؾ الػػيقظ ل ػػمف حملػػ  يقػػكؿ   ػػمليب ةػػف ال ػػةكؾ بقػػكد األزػػراد ا
ك ػػذلؾ ككزقػػمن لخظريػػا الختػػر اف ال ػػةكؾ الػػيقظ يبدػػكف ةػػف  ةػػس  ووو كال بفلػػؿ دػػذاو زلػػؿ دػػذا

 ب ػػػبلـ بب) الةلةػػػكرمو عػػػدمؿ لةبفمهػػػؿ ةػػػف ال يتػػػا الةحيطػػػا كاللػػػملـ الةحػػػيط كهػػػ  دةػػػم يةػػػ   
2202  &Langer,1989,66-70    ) 

 فئات جديدة  أوال : تكوين

 بكبحديث الفتمت القديةا  ك ةم يطةؽ هةي  اهمدة زتمت البفدير ةف القديـ الا التديد
همدة ب ةيا الفتمت القديةاب  كبلخ   درة الفرد اليقظ هةا اهبةمد زتمت تديدة ةف البفدير كا 

 و ةم األزراد  صحمب ال ةكؾ  ير اليقظ زاخكـ يلبةدكف هةا الفتمت الةلككدة لديكـ زقط

  لمفردتعديل وت ميل السموك التمقائي  ثانيا:

لذا  بال ةكؾ البةقمت  هك ةم يقـك    الفرد  بةقمتيا كهفكيا كال ي بطيف بذدرر ةرة   رل
برل الختر  خ  ةف الصلب بذدر الفرد لة ةكؾ البةقمت  لذا يتب هةي  الخظر  عدؿ تديد 

هةا لةحصكؿ هةا الخبمتد الةر ك او لذا لؤل مليب البةقمتيا لة ةكؾ ةف  تؿ بلديةكم كبح يخكم 
كالةلةةمت ة مهدة طبل كـ هةا ةبلحظا األ مليب البةقمتيا الب  بقيدهـ كبةخلكـ ةف  الةلةةيف

 ككه والبل ةـ هةا الةكا ؼ التديدة زكـ  مدركف هةا تلؿ الطبلب  ددر اخب مهم كيقظا 
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   الجديدة:تقبل اافكار -ثالثاً 

 حبػا ةب الةكا ؼ ةف االخط مع األكؿ كيبة دكف  كذر ايرا  ببعدؿ آرا  األزراد ز   
ذلػػػؾ  هةػػػاالختػػػر   طػػػلب كبطةػػػؽهخػػػد ظكػػػكر دالتػػػؿ   ػػػرم ةلمرفػػػا ك ػػػد يدػػػكف صػػػكاب  ك 

 ةم األزراد اليقظكف زػاخكـ يب ػةكف  قػدرابكـ هةػا بح ػيف  الخمفتا(باالدراديا  ير  )االلبزاةمت
التديػػدة ةػػف كتكػػا خظػػرهـ يةدػػف  ف بػػلب  ةػػف ك ف الةلةكةػػمت  التديػػدةبكبلػػديؿ كبق ػػؿ لؤلزدػػمر 

لػػذا يتػػب هةيخػػم بلةػػيـ  ةػػموهػػدة ةصػػمدر كهػػدـ البفديػػر زػػ  خطػػمؽ كاحػػد لحػػؿ ةعػػدةا  ك ةك ػػؼ 
 اي ريفوالطبلب  ملتمةلا هدـ البة ؾ  ك التةكد  مألزدمر كاال بةمع لكتكا خظر 

 ابعا: التأكيد عمى العممية بداًل من النتيجة:ر

يػبلةـ الفػرد  ف يردػز هةػا اللةةيػا  زفػؿ ةػف برديػزر هةػا  برم الختر  خػ  يتػب  ف
ي ػػمهدر هةػػا االخب ػػػمر   ػػذلؾ ةةػػمدػػلف ل ػػمف حملػػ  يقػػكؿ لخف ػػ  اخخػػ    ػػبطيف القيػػمـ  الخبيتػػاب

كهػذر الطريقػا ب ػةح لكػـ  ق ػكؿ دػؿ   ةكمرة كختمحديفيا االخبكم  ةف هذا األةر  كالبرديز هةا
 الب ييرات الب  بؤدم كبقكد الا  زفؿ الخبمتد الةرتكةوةرحةا كزقمن لدكرهم  لترا  البلديبلت ك 

  بالشكخامسا: السماح 

ال بق ػػػؿ دةػػػم هػػػ و ألف  لةةكا ػػػؼ  حيػػػث ػػػدرة الفػػػرد هةػػػا الػػػبفحص كالبػػػد يؽ  كبلخػػػ 
 صحمب البفدير اليقظ لديكـ اهبقمد  لف اللػملـ ةب يػر كال يبق ةػكف الخبػمتد دةػم هػ   ػؿ ي ػلكف 

يق ةػػكف اإلتم ػػمت ال  ػػيطا هػػػف األ ػػتةا الةلقػػدةب ك ػػد بب ػػػف  لة حػػث كالفحػػص زيكػػمب كلػػػذلؾ ال
 الر  ا ز  بق ؿ العؾ ةف الع صيا  عدؿ تزت و

ةةم   ؽ ابفح  خػ  ةػف  هػـ  صػمتص ك ػةمت األزػراد ذك اليقظػا اللقةيػا الةربفلػا 
 خكػػػـ يب ػػػةكف  ملقػػػدرة هةػػػا البرديػػػز هةػػػا ال  ػػػرات الحمفػػػرة  ددػػػر ةػػػف االخعػػػ مؿ  ػػػمل  رات 

ةػػػم  ػػػكؼ يحػػػدث  ملة ػػػبق ؿب كيب ػػػةكف  ملبػػػلخ  كالصػػػ ر زػػػ  البفديػػػر كاصػػػدار  الةمفػػػياب  ك
لػذلؾ بػرب ط القػدرة  القػراراتبالقرارات الصمت ا كالةركخا ز  البفديرب كالص ر كالبلخ    ؿ اب مذ 

 هةا البرديز ارب مطم ايتم يمن  مليقظا اللقةيا 
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ؿ الفػرد زػ  حملػا بلخػ   ف يدػكف هقػ اتضح من العرض السـابق أن اليقظـة العقميـة
ةػػػف اليقظػػػا كاالراؾ كالػػػكه  كاالخب ػػػمر لة  ػػػرات الحمليػػػاب دكف اصػػػدار  حدػػػمـ  ك بقيػػػيـ الكفػػػف 
الراهفب ك خكم ال بتلؿ الفرد   ير ز   تف الةمفػ ب  ك  ةػؽ ةػف الة ػبق ؿ الةتكػكؿب كلدخػ  

لمدة يلػػيش الةحظػػا الراهخػػا كي ػػبةبف  كػػم ةةػػم يتلةػػ  يبق ػػؿ دػػؿ ةػػم هػػك تديػػدب كالعػػلكر  مل ػػ
الةةزكتا  ملرفػم هػف الحيػمة  صػفا همةػاب لػذا يتػب  ف خلب رهػم ةػف   م ػيمت الحيػمة لتةيػف 

ك صػػػفا  مصػػػا لةطػػػبلب كالطمل ػػػمت  دمزػػػا الةراحػػػؿ البلةيةيػػػا كالبرديػػػز هةػػػا  ب زػػػراد الةتبةػػػف
الةرحةػا التمةليػا ألخكػم بلب ػر خكميػا ةرحةػا بلةيةيػا ك دايػا لحيػمة هةةيػا لةبلمةػؿ كالبديػؼ ةػف 

لػػذا بلػػد اليقظػػا اللقةيػػا   ػػةكب  بمة اللةةيػػا زػػ  فػػك  ةػػم بلةةػػ  الفػػرد  دمزػػا ةراحػػؿ حيمبػػ الحيػػ
حيػػمة ليصػػؿ دػػؿ زػػرد زػػ  الةتبةػػف الػػا ةػػم ي ػػةك اليػػ  ةػػف طةكحػػمت كختمحػػمت حيمبيػػا هةةيػػا 

 وكهةةيا

كلقػػػد  تريػػػت اللديػػػد ةػػػف الدرا ػػػمت ال ػػػم قا  البػػػ  بخمكلػػػت اليقظػػػا اللقةيػػػا كهبل بكػػػم 
( كالبػػػ  ا ػػػبكدزت الدعػػػؼ هػػػف 2202درا ػػػا ال بمببػػػ  )لة بةفػػػا  ةخكػػػم    ػػػ لض الةب يػػػرات ا

زلمليػػا  رخػػمةد لةبػػدريب هةػػا اليقظػػا اللقةيػػا زػػ   فػػض الفػػ ط الخف ػػ  كبح ػػيف خةػػط الحيػػمة 
( طمل ػػػػمن كطمل ػػػػا 02كبدكخػػػػت هيخػػػػا الدرا ػػػػا ةػػػػف ) بلػػػػدل طة ػػػػا تمةلػػػػا حدكةيػػػػا زػػػػ  األردف

 بـ الةقػػمييس البمليػػا   ةقيػػمس الفػػ ط الخف ػػ كبػػـ ا ػػب دا بلةةتةػػكهبيف البتري يػػا كالفػػم طا
كبكصػةت الدرا ػا الػا زمهةيػا ال رخػمةد البػدري   زػ  رزػف ة ػبكل اليقظػا اللقةيػا  بكخةط الحيمة

( درا ػػا هػػدزت الػػا البلػػرؼ هةػػا اليقظػػا اللقةيػػا كهبل بكػػم  ػػلهراض 2202ك تػػرل الحػػمرد  )
ةػػػف طػػػبلب دةيػػػا البقخيػػػا  (222القةػػػؽ لػػػدل طػػػبلب التمةلػػػاب كبدكخػػػت هيخػػػا الدرا ػػػا ةػػػف )

 و هراض القةؽ بكبـ ا ب داـ الةقمييس البمليا   ةقيمس اليقظا اللقةيا ب ةحمزظا  يعا

كتػػكد هبل ػػا ارب مطيػػا  ػػمل ا  ػػيف اليقظػػا اللقةيػػا  توصــمت الدراســة لمنتــائل التاليــة:
ت ك كصػ بدةػم تػم ت درتػا اليقظػا اللقةيػا لػديكـ ةبك ػطا بك هراض القةؽ لدل هيخا الدرا ا

 بالخػػكر & دريػػرم) يخةػػم ا ػػبكدزت درا ػػا  والدرا ػػا  بػػدهيـ اليقظػػا اللقةيػػا لطػػبلب دةيػػا البقخيػػا
( البلػػرؼ هةػػا  اليقظػػا اللقةيػػا كالبفديػػر ةػػم كرا  الةلرزػػ  دةخ تػػيف  ةكػػمرات ةػػم كرا   2202

( طمل ػمن 000كبدكخػت هيخػا الدرا ػا ةػف ) باال بيلمب لدل طبلب دةيا البر يػا تمةلػا تػمزاف 
كبػػـ ا ػػب داـ األدكات البمليػػا   ةقيػػمس  بطػػبلب ال دػػملكريكس  دةيػػا البر يػػا  تمةلػػا تػػمزافةػػف 
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كبكصػػةت الدرا ػػا  بكةػػم كرا  اال ػػبيلمب بكةقيػػمس اليقظػػا اللقةيػػا بالبفديػػر ةػػم كرا  الةلرزػػ 
ألهػػػـ الخبػػػمتد البمليػػػا   اف اليقظػػػا اللقةيػػػا كالبفديػػػر ةػػػم كرا  الةلرزػػػ  لكةػػػم القػػػدرة هةػػػا البخ ػػػؤ 

 ومرات ةم كرا  اال بيلمب ةك

(  درا ػا ا ػبكدزت الدعػػؼ هػف اليقظػا اللقةيػا كهبل بكػػم 2202باألخصػمرم )ك تػرم
 ب  ػػةمت الع صػػيا الد ػػرل لػػدل الطة ػػا ال ػػريتيف   ػػـ ال دةػػا االتبةمهيػػا  تمةلػػا  ـ القػػرم

كبػػـ ا ػػب داـ ةقيػػمس  و( ةػػف طػػبلب ال دةػػا االتبةمهيػػا  ملتمةلػػا202كبدكخػػت الليخػػا ةػػف )
ةػػؿ ال ة ػػا لةيقظػػا اللقةيػػاب كاللكاةػػؿ ال ة ػػا الد ػػرل لةع صػػيا  كبكصػػةت الدرا ػػا الػػا اللكا

 يخةػم هػدزت درا ػا  وكاللكاةؿ ال ة ا الد رل لةع صيا بهدـ كتكد هبل ا  يف اليقظا اللقةيا
( الػػػػا البلػػػػرؼ هةػػػػا اللبل ػػػػا  ػػػػيف اليقظػػػػا اللقةيػػػػا كاألزدػػػػمر  2202 بالعػػػػكراخ  &ةحةػػػػكد) 

( ةػف طػبلب الدةيػا البقخيػا 222كبدكخت هيخا الدرا ا ةػف ) بب التمةلاالبلهقبلخيا لدل طبل
ككتػػكد هبل ػػا  بكبكصػػةت الخبػػمتد الػػا  ف ة ػػبكل اليقظػػا لػػدل الطػػبلب دػػمف ةبك ػػطمن  ب  يعػػا

(  2202 بكهػػدزت درا ػػا ) ػػديكم & ه ػػدوارب مطيػػا  ػػيف اليقظػػا اللقةيػػا ك األزدػػمر البلهقبلخيػػا
كبدكخػػػت هيخػػػا الدرا ػػػا ةػػػف  بهخيػػػا لػػػدل طة ػػػا التمةلػػػاالػػػا البلػػػرؼ هةػػػا ة ػػػبكل اليقظػػػا الذ

كبكصػػػةت الدرا ػػػا الػػػا  بكا ػػػب دـ ةقيػػػمس اليقظػػػا الذهخيػػػا ب( طملػػػب كطمل ػػػ   ملتمةلػػػا222)
&  بكزػػػ  درا ػػػا )الةلةػػػكرم واةػػػببلؾ الطػػػبلب هيخػػػا ال حػػػث اليقظػػػا اللقةيػػػا  درتػػػا ةبك ػػػطا

كالفػركؽ  بطػبلب التمةلػا ( الب  هػدزت الػا البلػرؼ هةػا اليقظػا اللقةيػا لػدل2202  ب بلـ
كبدكخػت هيخػا الدرا ػا  بذات الداللا اإلحصمتيا هةا كزػؽ تػخس الطة ػا كب صصػكـ الدرا ػ 

كا ػب دـ ةقيػمس اليقظػا اللقةيػا الةلػد ةػف  ب( طملب كطمل   ةف دةيمت تمةلا  م ػؿ022ةف )
 باكبكصػػةت الدرا ػػا الػػا   بةبػػف طة ػػا التمةلػػا  مليقظػػا اللقةيػػ Langer,1992  ػػؿ الختػػر 

دةػم  تػرل وكهدـ كتكد زركؽ ذات داللا احصمتيا ز  اليقظا اللقةيا كزقػمن لةتػخس كالب صػص
( درا ػػا هػػدزت الػػا الدعػػؼ هػػف  ة ػػبكل ةلرزػػا الفػػركؽ زػػ  اليقظػػا اللقةيػػا 2202 ب)هػػيس

كبدكخػت هيخػا الدرا ػا  بكالبلػرؼ هةػا هبل بػ   ػملبفدير ةػم كرا  الةلرزػ  بلػدل طػبلب دةيبػيف
كبػػػـ ا ػػػب داـ األدكات البمليػػػا   ةقيػػػمس اليقظػػػػا  والتمةلػػػا  مل صػػػرة( ةػػػف طػػػبلب 200ةػػػف )
 وةقيمس الحمتا لةةلرزا باللقةيا
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  اةػببلؾ  زػراد الليخػا لة ػبكل تيػد ةػف اليقظػا  وتوصمت نتائل الدراسة إلى ما يمي
( درا ػػا ا ػػبكدزت الدرا ػػا البلػػرؼ هةػػا اللبل ػػا  ػػيف 2202  ب يخةػػم  تػػرل ) العػػةكمواللقةيػػا

( طملػب 022كبدكخت هيخػا الدرا ػا ةػف ) بلقةيا كالدفم ة الذابيا لدل طبلب التمةلااليقظا ال
ك ظكػػرت الخبػػمتد  ف ة ػػبكل اليقظػػا اللقةيػػا دػػمف  بةػػف طػػبلب دةيػػا البر يػػا  ةحمزظػػا الػػدكادة 

  ةػػموككتػػكد هبل ػػا ارب مطيػػا ذات داللػػا احصػػمتيا  ػػيف اليقظػػا اللقةيػػا كالدفػػم ة الذابيػػا بةربفلػػمن 
( هػػػدزت درا ػػػب  البلػػػرؼ هةػػػا اليقظػػػا اللقةيػػػا كهبل بكػػػم  ػػػملبفدير 2202 برزؽ&  ب)الطكطػػػك

( طمل ػػػمن كطمل ػػػا زػػػ  تمةلػػػا 272البػػػلةة  لػػػدل طة ػػػا التمةلػػػاب كبدكخػػػت هيخػػػا الدرا ػػػا ةػػػف )
دةعؽب كبـ ا ب داـ ةقيمس الكتكر ال ة ا لةيقظا اللقةياب كةقيػمس البفديػر البػلةة ب ك عػمرت 

 البفدير البلةة  كاليقظا اللقةيا لطبلب التمةلاو الخبمتد الا كتكد هبل ا  يف

( لةبلػرؼ هةػػا آدػمر بػدري مت اليقظػػا  (Tilahun, 2017ك تريػت درا ػا بيبلهػكف 
( طمل ػػمن 22كبدكخػػت هيخػػا الدرا ػػا ةػػف ) باللقةيػػا زػػ  الحػػد ةػػف االتكػػمد لػػدل طة ػػا التمةلػػا

كبكصػػةت الدرا ػػا  بكاالتكػػمد بكبػػـ ا ػػب داـ ةقيػػمس اليقظػػا اللقةيػػا بكطمل ػػا  تمةلػػا دمليفكرخيػػم
الػػا الخبػػمتد البمليػػا   ف الطة ػػا  ظكػػركا ة ػػبكل   ػػؿ  دديػػر لئلتكػػمد  لػػد البػػدريب هةػػا اليقظػػا 

اللبل ػػا  ػػيف اليقظػػا  ( (Hamidi, 2016دةػػم زحصػػت درا ػػا واللقةيػػا زػػ  القيػػمس ال لػػدم
( 022ةػػف ) كبدكخػػت هيخػػا الدرا ػػا باللقةيػػا ك ػػةمت الع صػػيا كالبفػػمؤؿ األدػػمدية  لةةلةةػػيف

( لةيقظػػػػا اللقةيػػػػا كةقيػػػػمس (Tornotoكبػػػػـ ا ػػػػب داـ األدكات البمليػػػػا ةقيػػػػمس بكرخيبػػػػك  بةلةةػػػػمن 
كبكصػػةت الدرا ػػا الػػا كتػػكد هبل ػػا ةكت ػػا  ػػيف اليقظػػا اللقةيػػا كدػػؿ ةػػف  بالبفػػمؤؿ األدػػمدية 

 وال ةمت الع صيا كالبفمؤؿ األدمدية  لةةلةةيف

درا ػػب   لةبلػػرؼ هةػػا بػػلدير  ( Bajaj& Panda, 2015)  ك تػػرل  تػػمج ك مخػػد
( 227كال ػلمدة الخف ػػيا  كبدكخػت هيخػا الدرا ػا ةػػف ) باليقظػا اللقةيػا هةػا الرفػػم هػف الحيػمة

كاالخفلػػػمؿ الةكتػػػب  بكبػػػـ ا ػػػب داـ ةقيػػػمس الرفػػػم هػػػف الحيػػػمة بةػػػف طػػػبلب التمةلػػػا  ملكخػػػد
ليقظػػػا كبكصػػةت الدرا ػػػا الػػا  ف الةركخػػا بلب ػػػر ةب يػػر ك ػػيط  عػػػدؿ تزتػػ   ػػيف ا بكال ػػملب

 واللقةيا كدؿ ةف   الرفم هف الحيمة كالةدكخمت الكتداخيا

( هػدزت الػا الدعػؼ  (Chang, , & Lin , 2014هػكاخد كلػيف ب ةػم درا ػا عػمخد
( طمل ػمن ةػف 022كبدكخت هيخا الدرا ا ةف ) بهف اللبل ا  يف اليقظا اللقةيا كال لمدة الخف يا
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الرفػػم اللػػمـ  بلبمليػػا   ةقيػػمس اليقظػػا الذابيػػاكبػػـ ا ػػب داـ األدكات ا بطػػبلب التمةلػػا  بػػميكاف
كبكصةت الدرا ا الا ةم ية    كتكد هبل ا ارب مطيا ةكت ػا  ػيف  بكهف الحيمة بهف الحمتمت

ك تريػػػػت درا ػػػػا  وكال ػػػػلمدة الذابيػػػػا بكالكتػػػػداف باليقظػػػػا اللقةيػػػػا كاعػػػػ مع الحمتػػػػمت األ م ػػػػيا
Abenavoli et al, 2014)ةيػػا هةػػا زمهةيػػا الػػذات لػػدل ( لةدعػػؼ هػػف بػػلدير اليقظػا اللق

 ب( ةلةةػمن كةلةةػا  ملةػدارس الةبك ػطا زػ   خ ػةفمخيم22كبدكخت هيخا الدرا ا ةػف ) بالةلةةيف
كبكصػةت الدرا ػا الػا  هػـ الخبػمتد البمليػا  بكزمهةيػا الػذات بكبـ ا ب داـ ةقيمس لةيقظا اللقةيا

   وةةلةـ ف   لمد اليقظا اللقةيا بخ لت  ملب ير ز  الفمهةيا الذابيا ل

الب  هدزت البلرؼ هةا اللبل ػا  ػيف اليقظػا اللقةيػا  (Dubert, 2013) ةم درا ا 
( طمل ػػػمن ةػػػف طػػػبلب 22كبدكخػػػت هيخػػػا الدرا ػػػا ةػػػف ) بكالبخظػػػيـ االخفلػػػمل  لطػػػبلب التمةلػػػا

 بكالبخظػػيـ االخفلػػمل  بكبػػـ ا ػػب داـ األدكات البمليػػا   ةقيػػمس اليقظػػا اللقةيػػا بالتمةلػػا  تكرتيػػم
درا ا ألهـ الخبػمتد البمليػا   كتػكد هبل ػا ذات داللػا احصػمتيا  ػيف اليقظػا اللقةيػا كبكصةت ال

ك كصػػت  فػػركرة دةػػد بػػدري مت اليقظػػا اللقةيػػا فػػةف  بكالبخظػػيـ االخفلػػمل  لطػػبلب التمةلػػا
( درا ػا هػدزت الدعػؼ هػف ةػدل اةػببلؾ 0213 ،)عبداهللز  حيف  تػرم  والةخمهد الدرا يا

طملػب( ةػف  200 بطمل ػا 222كبدكخػت هيخػا الدرا ػا ةػف )  بةيػاطبلب التمةلػا لةيقظػا اللق
كبكصػػةت الدرا ػػا  بكةقيػػمس اليقظػػا اللقةيػػا بكبػػـ ا ػػب داـ الةػػخكد الكصػػف  بطػػبلب التمةلػػا

 والا اربفمع ة بكل اليقظا اللقةيا لطبلب التمةلا

ةةم   ؽ اترا  اللديػد ةػف الدرا ػمت اللر يػا كاألتخ يػا لةدعػؼ هةػا اللبل ػا ابفح 
اللقةيػػا كهبل بكػػم  ػػ لض الةب يػػرات لػػدل طػػبلب التمةلػػاب كبػػـ ا ػػب داـ الةػػخكد  ف اليقظػػا ػػي

البتري ػ  زػ  درا ػمت  ةيةػاو  ا ػب داـ الةػخكد الكصف  االرب ػمط  لةلظػـ الدرا ػمت ك يفػم بػـ
لدخبػػػمد   ك الختػػػر كالػػػ لض ةػػػف اهػػػداد ال ػػػمحديفب  كبػػػـ ا ػػػب داـ ةقيػػػمس اليقظػػػا اللقةيػػػا كزقػػػمن 

ب كالةبك ػػػط  ػػػيف الةربفػػػفد زػػػ  ة ػػػبكيمت اليقظػػػا اللقةيػػػا لطػػػبلب التمةلػػػا ةػػػم كب ميخػػػت الخبػػػمت
 ةػػم كالةبػػدخ   مإلفػػمزا الػػا هبل بػػ   ػػ لض الةب يػػرات األ ػػرل البػػ  بػػـ اتػػرا  ال حػػث زيكػػمو  

اتراؤهم هةا طمل مت الطفكلػا الة دػرة  ملتمةلػاب ك ػكؼ ب ػب دـ الةػخكد الدرا ا الحمليا  يبـ 
(  دةم  ملدرا ػمت ال ػم قا ك ػكؼ يػبـ  (Langerالختر  كزقمن اليةيف الكصف  ك   لمد الةقيمس

كهػك دازليػا  –ز  حػدكد هةػـ ال محدػا  ملدرا ػمت اللر يػا  –بخمكؿ ةب ير لـ يبـ بخمكل  ةف   ؿ 
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كا ػػػبفمدت ال محدػػػا ةػػػف الدرا ػػػمت ال ػػػم قا كالبخظيػػػػر  واإلختػػػمز  مإلفػػػمزا لةةب يػػػرات األ ػػػرل
 ةف ط يلا الدرا ا الحملياو  كالةقمييس  كفف ةقيمس يبخم ب

 الم ور الثاني: دافعية ازنجا : 
اللمةؿ الرتي   كالذم ي لا لكصكؿ صمح   الا الختػمح كالبفػكؽ  دافعية ازنجا  بلد

كالبةيػػزو  زكػػ  بػػخظـ  ػػةكديمت الفػػرد كبدزلػػ  لئلختػػمزب كبحقيػػؽ  هدازػػ  كطةكحمبػػ ب كلدػػف دةةػػم 
 ت الفرد ا بطمع الكصكؿ الا ةم يص ك الي ودمخت الدازليا لئلختمز ةبكازقا ةف  درا

بلددت البلمريؼ كةف  هةكم ةم ية    بلرؼ دازليا تعريف دافعية االنجا : 
اإلختمز  لخكم ه  الدقا ز  الختمح ةف  بلؿ الةدم رة كااللبزاـ الكظيف  كالةخظة  كالب  بؤدم 

( كهرزكم   (Alogsius,M, 2012,4وز  الخكميا الا القيمـ  ملةكمـ الصل ا ز  اللةؿ
(    لخكم  م  ةكؾ يصدر هف الفرد يكدؼ    الا اع مع احبيمتمب  0222 ب2202 ب)ةطر

ب 2220 ب ةم ) الطخطمكموكبحقيؽ ذاب  كالبلديد هةا اةدمخمب  كالر  ا ز  البفكؽ لدل الفرد
(  هرزكم  لخكم ال ل   كدؼ  الكصكؿ الا ة بكل ةف البفكؽ كالب ةب هةا ةم  د 222
دةم  و  الفرد ةف بك لمت  ك صلك مت لبلحبفمظ  ة بكيمت همليا ةف اللةؿ كالخعمطيصمدز

هرؼ ابدخ كف الدازليا لئلختمز  لخكم ةحرؾ دم ت خ  يمن ز  الع صيا يحدد ةدل  لا الفرد 
كةدم رب  ز    يؿ بحقيؽ ال ميمت ك ةكغ ختمح يبربب هةي  درتا ةف اإلع مع ز  الةكا ؼ 

كهرزكم دؿ  (ب2 ب2200 اليك ؼب) البةيزودا  ز  ة بكل ةحدد ةف الب  ببفةف بقييـ األ
(  لخكم ةتةكها ةف القكل كالتككد الب  ي ذلكم  007ب 2220 بةف   ) القفمة & البربكرم

ختمز الةكةمت الصل ا  مل رها الةةدخا  كدؼ  الفرد ةف  تؿ الب ةب هةا اللق مت كا 
الفرد هةا بحقيؽ الةكةمت الب  يرل  ةم ةكارم هرز   لخ  حرص  بالكصكؿ الا البفكؽ

ك درب  هةا البحدـ ز  اخفلمالب   باي ركف زيكم صلك ا ةف  بلؿ  يطرب  هةا ال يتا
كالب ةب هةا اللق مت كالبفكؽ هةا الذات كةخمز ا  بكاال بقبلليا بك رها األدا  بكبخظيةكم

  و(020 ب2202 القمدرب )ه د واي ريف لةكصكؿ الا البةييز

  ؽ  ف اإلختمز ةف  هـ الدكازف لبحريؾ الفرد كختمح  كبفك   خبيتا  ابفح ةةم
بكتي  لبحقيؽ األهداؼ الة طط لكم ة  قمنب كب طا اللق مت كالصلمب كبحةؿ الةعمؽ 
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إلختمز كبحقيؽ الكدؼ الةر كبب ك درب  هةا اال بقبلليا كدقب   خف   كبقديرر لذاب  كبحدة  
ر ز  الكصكؿ الا البفكؽ كاالةبيمز كالختمحو  كببةدؿ ز  اخفلمالب  دؿ هذر ال ةمت ب مهد

دازليا اإلختمز ز  الدرا ا الحمليا  مأل لمد البمليا  )الدقا  ملخفسب الةدم رةب بحديد األهداؼ 
 كاختمزهمب الدفم ة الةدردا لةفرد( 

 أنواع دافعية ازنجا  

ابيا  كببفةف دازليا اإلختمز زيةم ية   دازليا اإلختمز الذ Smith حدد  ةيث 
بط يؽ الةلميير الع صيا الدا ةيا ز  الةك ؼب كدازليا اإلختمز االتبةمهيا  كببفةف 
بط يؽ ةلميير البفكؽ الب  بلبةد هةا الةقمرخا االتبةمهيا ز  الةكا ؼ الة بةفا كالبكازؽ ةف 

مزا الب  ةلميير الختمح ز  ال يتا الدقمزيا الب  يليش زيكم الفردب  ك ة بكل الختمح ز  الدق
 ويليش زيكم الفرد

 بلددت خظريمت بف ير دازليا اإلختمز ةخكم  ازنجا :نظريات دافعية 

هػػػرؼ ةمديبلخػػػد دازليػػػا اإلختػػػمز  لخكػػػم   Mcclellendخظريػػػا  اإلختػػػمز لةمدةيبلخػػػد  
خظػػػمـ عػػػ د  ةػػػف اللبل ػػػمت الةلرزيػػػا كاالخفلمليػػػا الة بةفػػػا  ػػػليمن ل ةػػػكغ ة ػػػبكل  ةػػػف الختػػػمح 

كؽو كبخ ف هذر الخظريا ةف الر  ا الد يرة ز  ادبعمؼ دازػف اإلختػمز هخػد األزػرادب الةبةيز كالبف
ك عػمر ةمديبلخػد كآ ػركف الػا  ف هخػمؾ ارب مطػػم  ػيف ال  ػرات ال ػم قا كاألحػداث اإليتم يػا كةػػم 
يحققػػ  الفػػرد ةػػف خبػػمتدب زػػاذا دمخػػت ةكا ػػؼ اإلختػػمز األكليػػا ايتم يػػا  ملخ ػػ ا لةفػػرد زاخػػ  يةيػػؿ 

 وةكديمت الةختزةب  ةم ز  حملا الفعؿ زببدكف   رات  ة يا كيخعل هخكػم الػدازف لةفعػؿألدا  ال 
 (  022ب 2222 ب) ةيفا

( اهبةد ابدخ كف هةا ةفككة  البك ػف لئلختمز)الحمتا  Atkinsonخظريا ابدخ كف 
زػػ  حػػيف  ف الفعػػؿ  بهةػػا   ػػمس  ف الختػػمح يب لػػ  عػػلكر الفػػرد  ػػملف ر بكالقيةػػا زػػ  اإلختػػمز

كاهػػبـ  بف ػػير  ػػةكؾ الة ػػمطرة ك دػػد هةػػا دكر الصػػراع  ػػيف اإل ػػداـ  بالعػػلكر  مل ي ػػايب لػػ  
 (   2202 بالرزكع وكاإلحتمـ ) الحمتا الا بتخب الفعؿ ( ب)الحمتا الا بحقيؽ الختمح(

 م ةػػػػف كتكػػػػا خظػػػػر ابدخ ػػػػكف  ف الخػػػػمس ةربفلػػػػ  الحمتػػػػا لئلختػػػػمز يدػػػػكف لػػػػديكـ 
كيقػػدةكف هةػػا الةكفػػكهمت كالةكػػمـ الصػػل ا   بمحا ػػبلدادان  كة ػػمدرة ةػػف  تػػؿ الكصػػكؿ لةختػػ
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كيدكخػكف ةػػدزكهيف لةحصػػكؿ هةػػا األعػػيم  البػػ   بدةػػر زػػ  بحقيػػؽ  هػػدازكـ ليصػػةك الػػا  هةػػا 
ةرابب الختمح كزقمن لةةكةا البػ  يقكةػكف  كػم كلةةرحةػا اللةريػا كلةكػدؼ الةحػدد ة ػ قمن  ك ػذلؾ 

   ويصةكف الا اإلح مس  ملف ر كاإلختمز

كػػدؼ  كبخظػػر هػػذر الخظريػػا الػػا الػػبلةـ هةػػا  خػػ  هةةيػػا بعػػبةؿ هةػػا خظريػػا بكتػػ  ال
دػػؿ ةػػف  البكتػػ  الػػذاب  ةػػف تمخػػب الفػػػرد القػػمتـ هةػػا بحقيػػؽ ذابػػ ب كالبكتػػ  االتبةػػمه  زػػػ  
خطػػمؽ ال يتػػا الةحيطػػا  ػػ  كالبػػ  يلػػيش زيكػػمب كالقػػمتـ هةػػا بة يػػا احبيمتػػمت كةبطة ػػمت ال يتػػا 

 الةحيطا كا ب بلؿ اةدمخمبكمو 

لقدرة هةا رؤيا الذات الة بق ةيا  بلب ر هذر الخظريػا ةػف الخظريػمت الحديدػا خظريا ا
 ف  زدػػمر    Raynor & Rubinلبف ػير دازليػػا اإلختػػمزب كيػرم  صػػحم كم راخيػػكر كرك ػػيف 

الخػػمس هػػف الة ػػبق ؿ  ػػد بػػؤدر زػػ  ةعػػمهرهـ الحمليػػاب كزػػ  دكازلكػػـ ك ػػةكدكـو  م  ف القػػدرة 
الػػذم يبةخػػا كي ػػلا لبحقيقػػ   ػػيدكف  ػػ  من تكهريػػمن ك  م ػػيمن هةػػا ب يػػؿ الة ػػبق ؿ لػػدل الفػػرد ك 

لزيػمدة دازليبػػ  كةػف دػػـ زيػمدة التكػػد الة ػػذكؿ لةكصػكؿ لةػػم يصػ ك اليػػ و  كيلبةػد  صػػحمب هػػذر 
الخظريػػػا هةػػػا ةفكػػػـك الة ػػػبق ؿ  ةفككةػػػ  الكا ػػػف كالػػػذم يبفػػػةف الطةػػػكح كالةخمز ػػػا كالبفػػػمؤؿ 

لقةيػا البػ  يب يةكػم االخ ػمف لخف ػ  دلخكػم بت ػيد كبقدير الذات ك كة البحةػؿب  م دػؿ الصػكر ال
كاإلختػػمز لةػػدكر الػػذم يةل ػػ  لةكصػػكؿ الػػا هػػذر الحملػػا  ملة ػػبق ؿ ةةػػم يتلةػػ  يعػػلر  مل ػػلمدة 

   (2202   يكخ ب)

(   (Victor Vroomطػكر هػذر الخظريػا زدبػكر زػرـك   الدافعيـةنظريـة التو ـف فـي 
كبػػرل  ف  ب بيػػمر  ػػةكؾ ةلػػيف دكف  يػػرربف ػػر هػػذر الخظريػػا  ػػ ب  يػػمـ الفػػرد  م 0202هػػمـ 

دازليا الفرد لةقيمـ   ةكؾ ةلػيف ببحػدد  ايةػمف الفػرد كاهبقػمدر  قدربػ  لةقيػمـ  كػذا اللةػؿ  ك هػذر 
   والةكةا الة خدة الي  ك خ   يختح كيظكر خبمتد ة كرة لآل ريف

 ابفػػح ةةػػم  ػػ ؽ هةػػا الػػر ـ ةػػف بلػػدد الخظريػػمت الةف ػػرة لدازليػػا اإلختػػمز اال  خخػػم
 حمتا الا تةيف الخظريػمت لةة ػمهدة زػ  دهػـ طبل خػم كطمل مبخػم  ملتمةلػا  ملدازليػا اإليتم يػا 
لئلختمز كدزلكـ الا دمزا الطرؽ لةختمحب كر ـ ة بق ؿ ةعرؽ ككفف  طط ة ػبق ةيا كا ليػا 



 الرحمن علي محمدد/ عال عبد                وقلق االختبار اليقظت العقليت وعالقتها بدافعيت اإلنجاز
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ةدمخمبػػػػ ب كببةمعػػػػا ةػػػػف الةتبةػػػػف كال يتػػػػا  ك م ةػػػػ  لةبخفيػػػػذب كةبكازقػػػػا ةػػػػف طةػػػػكح الفػػػػرد ذابػػػػ  كا 
 ا الب  يليش زيكم  كدؼ االختمز لةكصكؿ الا الختمح كالبفكؽ الةخعكدوكاألخظة

كلقػػػػد  تريػػػػت اللديػػػػد ةػػػػف الدرا ػػػػمت البػػػػ  بخمكلػػػػت دازليػػػػا اإلختػػػػمز  ةخكػػػػم درا ػػػػا 
البلػرؼ هةػا  دػر دازليػا اإلختػمز  البػ  ا ػبكدزت  Adegboyeca, 2018 )  ادت كيكتػم)

( 0220كبدكخػت هيخػا الدرا ػا ةػف ) بتهةا ابتمهمت طة ا التمةلػا  خيتيريػم هةػا اال ب ػمرا
كبكصػػػةت الدرا ػػػا الػػػا  ف  بكبػػػـ ا ػػػب داـ ةقيػػػمس دازليػػػا اإلختػػػمز بطمل ػػػا  ملتمةلػػػا  خيتريػػػم

كابتمهػمت ايتم يػا همليػا خحػك  ب مل يا الطمل مت  ملتمةلا الخيتيريا لديكف دازليا اختمز همليػا
ا آرا  طػبلب التمةلػا زػ  ( البلرؼ هةػ( Zamir& Ali, 2017درا ا يخةم هدزت  واال ب مر

( ةػف 022دازليا اإلختمز كةلرز   در اللكاةؿ الديةكترازي  هةيكم كبدكخت هيخا الدرا ا ةػف )
كبكصػةت الدرا ػا  بكبػـ ا ػب داـ ةقيػمس دازليػا اإلختػمز بطبلب التمةلا   تمةلا ا ػبلـ ا ػمد

 ةػميكف كآ ػركف هك  بكدعػفت درا ػا راعػيد والا  ف الطة ا  ملتمةلا  ظكػركا ة ػبكيمت همليػا
(Rasheed& Humayon, 2016 )  اللكاةػؿ الةػؤدرة زػ  دازليػا اإلختػمز لػدل الةبلةةػيف

كبػػػـ ا ػػػب داـ  ب( ةلةةػػػمن زػػػ   مد ػػػبمف 22كبدكخػػػت هيخػػػا الدرا ػػػا ةػػػف ) بزػػػ  الةػػػدارس اللةيػػػم
كبكصػػػػةت الخبػػػػمتد الػػػػا  ف ة ػػػػبكل دازليػػػػا  بكا ػػػػبرابيتيمت البلةػػػػيـ بةقيػػػػمس دازليػػػػا اإلختػػػػمز

 ول الةلةةيف براكح  يف الةبدخ  كالةبك طاإلختمز لد

لةدعػؼ هػف   (Yaman & Dundar, 2015) ك ػلت درا ػا يمةػمف كدكخػدرا 
 باللبل ػػػا  ػػػيف دازليػػػا اإلختػػػمز لػػػدل الةلةةػػػيف ك ػػػيف خةطكػػػـ الةلرزػػػ  كخةػػػط الدازليػػػا لػػػديكـ

( ةلةةػػػمن كةلةةػػػ  زػػػ  الصػػػفكؼ األكلػػػ  لةطفكلػػػا الة دػػػرة 002كبدكخػػػت هيخػػػا الدرا ػػػا ةػػػف ) 
 با ػػػػب مخا الػػػػخةط الةلرزػػػػ  بكبـ ا ػػػػب داـ ةقيػػػػمس دازليػػػػا اإلختػػػػمزبةػػػػدارس ا ػػػػطخ كؿ  برديػػػػم 

كبكصػػػةت الدرا ػػػا  للػػػدة خبػػػمتد ةخكػػػم   اف الةلةةػػػيف يبةبلػػػكف  ة ػػػبكل ةبك ػػػط ةػػػف دازليػػػا 
ك تػػػػػػرم  واإلختػػػػػػمز زػػػػػػ  حػػػػػػيف  ف ة ػػػػػػبكل دازليػػػػػػا اإلختػػػػػػمز دػػػػػػمف ةربفلػػػػػػمن لػػػػػػدل الةلةةػػػػػػمت

(Mahmoud, 2011)  دعؼ هف ة بكل دازليا اإلختمز لػدم ةلةةػ  الة ػا درا ا هدزت ال
كبػػػـ ا ػػػب داـ  ب( ةلةةػػػا كةلةػػػـ  ةخطقػػػا طػػػكلدـر22اإلختةيزيػػػاب كبدكخػػػت هيخػػػا الدرا ػػػا ةػػػف )

كبكصػػةت الدرا ػػا الػػا ةػػم يةػػ     ف ة ػػبكل الدازليػػا لئلختػػمز لػػدل  بةقيػػمس دازليػػا اإلختػػمز
الػا   (Ellis, 2011 )را ػا الػيسكز  الةقم ؿ هدزت د وةلةة  الة ا اإلختةيزيا دمف ةبك طم
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كبدكخػػػت هيخػػػا الدرا ػػػا ةػػػف  بالبلػػػرؼ هةػػػا ة ػػػبكل دازليػػػا اإلختػػػمز لػػػدل الةلةةػػػمت  ةمليزيػػػم
كبكصػةت  بكبـ ا ب داـ ةقيػمس دازليػا اإلختػمز ب( ةلةةا ةف الةدارس ال مصا  ةمليزيم022)

خكـ يقكة بللدة خبمتد ةخكم اربفمع ة بكل دازليا اإلختمز لدل الةلةةيف كف  ػلدكارهـ الكظيفيػا كا 
   و درتا د يرر

دازليػػػا اإلختػػػمز كهػػػدزت الػػػا  تبفػػػةخابفػػػح ةػػػف اللػػػرض ال ػػػم ؽ لةدرا ػػػمت البػػػ  
هبل بكػػػم  ػػػ لض كالبلػػػرؼ هةػػػا ة ػػػبكل دازليػػػا اإلختػػػمز لػػػدل طػػػبلب التمةلػػػا  الدعػػػؼ هػػػف
 ك ظكػػرت خبػػمتد الدرا ػػمت ال ػػم قا اال ػػػببلؼ زػػ  ة ػػبكل دازليػػا اإلختػػمز ةػػم  ػػػيفالةب يػػرات 

بك ػػط كالةربفػػف كالةبػػدخ ب كبػػـ ا ػػب داـ هيخػػمت ة بةفػػا ةػػم  ػػيف طػػبلب  ملتمةلػػا كةلةةػػيف الة
كةلةةمت  مل دةػاب كبػـ القيػمس  م ػب داـ ةقيػمس دازليػا اإلختػمز كلدػف لػـ بلدػر ال محدػا هةػا 
درا ػػمت بخمكلػػت اليقظػػا اللقةيػػا  دازليػػا اإلختػػمز لطػػبلب التمةلػػا ك ػػكؼ ببفػػح بةػػؾ اللبل ػػا 

  بلؿ ال حث البمل واالرب مطيا ةف 

  االختبار:الم ور الثالث:  مق 
ــار:  يلػػرؼ  ةػػؽ اال ب ػػمر  لخػػ  حملػػا اخفلمليػػا ةؤ بػػ   ػػ  كم ادراؾ تعريــف  مــق االختب

الةكا ػػؼ البقكيةيػػا هةػػا  خكػػم ةكا ػػؼ بكديديػػا لةع صػػيا ةصػػحك ا  بػػكبر كحػػمالت هقةيػػا  ػػمل ا 
 ب) العػػميب  &  ر ػػ  و   مل ػػةبوببػػدا ؿ ةػػف البرديػػز الةطةػػكب ك ػػت اال ب ػػمر ةةػػم يػػؤدر هةيػػ

(  يػػػػػػرل  لخػػػػػػ  ةتةكهػػػػػػا ةػػػػػػف اال ػػػػػػبتم مت  222ب 2202 ب(و  ةػػػػػػم ) الز ػػػػػػكؿ 202 ب2202
الف يكلكتيا كال ةكديا كالةلرزيا الب  برازػؽ عػلكر الفػرد  بك ػف خبػمتد  ػة يا  ك زعػؿ زػ  األدا  

ف اخفلػػمؿ (  لخػػ  يل ػػر هػػ222ب 2220ةحةػػدب  كاال ب ػػمرو زػػ  حػػيف يػػرل دػػؿ ةػػف )ا ػػراهيـب &
 متـ هةا بقدير كبقكيـ البكديد ال مرت  كيبفةف  ر لا ةدكخمت   م يا ببةدؿ زػ  االفػطراب 

( (Akca, 2011.101كالبفديػر الةعػكش هرزػ   دػما  بكاألهػراض الت ػةيا بكالبػكبر بالةلرزػ 
   و لخ  رد زلؿ اخفلمل   كم يعلر    الفرد   ؿ اال ب مر  ك  دخمت 

(  خػػػػ   ػػػػةا بػػػػزداد كبظكػػػػر ةػػػػف ا بػػػػراب (Lotz& Sparfeldt,2017,397كيػػػػرل
 بكيلب ر االخزهمج اهبةمـ ةلرزػ  لة ػكؼ ةػف الفعػؿ بكببةدؿ ز  االخزهمج كاالخفلمليا باال ب مر

ب 2222 بكابفػػؽ دػػؿ ةػػف   )ح ػػمخيف ب ةػػم االخفلمليػػا زكػػ  ردكد  زلػػمؿ لةتكػػمز اللصػػ   لةفػػرد
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رزيػا لةفػرد   ػؿ  ك  دخػم   ك  لػد  دا  (  لخ  ردكد األزلػمؿ الةل222 ب2202 ب&  ا راهيـ  220
ةكػػػمـ ةكا ػػػؼ اال ب ػػػمر  ك البقػػػكيـ كالبػػػ  ب ػػػبدير عػػػلكرر الػػػدا ة   ملبكديػػػد خبيتػػػا لبف ػػػير  يػػػر 
ةخطق  لةةك ؼ الفم ط هةػا  خػ   طيػر ةةػم يتلػؿ الطملػب يقػـك  بقيػيـ ةلرزػ  لةةك ػؼ  لخػ  

 و  زػػػ  ةك ػػػؼ اال ب ػػػمر طػػػر ةةػػػم يتلةػػػ  يفدػػػر   ػػػكؼ كيخبم ػػػ  زدػػػرر الفعػػػؿ زيػػػؤدر هةػػػا  داتػػػ
كهرزب  ةك كها هةـ الخفس كالبحةيؿ الخف    لخ  حملا ةف القةؽ كالبكبر كال ػكؼ بصػيب الفػرد 
خبيتػا بلرفػػ  لةك ػؼ ا ب ػػمر يط ػؽ هةيػػ   ػكا  لخقةػػ  الػا ة ػػبكيمت درا ػيا  هةػػ   ك ال ب ػػمر 

 ػػمرو )طػػ  صػػبلحيب  لكظيفػػا ةػػمب كدةةػػم اربفػػف القةػػؽ لػػدل الفػػرد  دل الػػا  فػػض درتػػمت اال ب
 (    072 ب2222كآ ركفب 

بلرزػػ  ال محدػػا  لخػػ   حملػػا اخفلمليػػا دا ةيػػا  يػػر  ػػمرة ةةزكتػػا  ةعػػمهر ةػػف البػػكبر 
كال ػػكؼ كالقةػػؽ يعػػلر  كػػم الفػػػرد كبظكػػر زػػ  ال ػػةكؾ   ػػػؿ  ك  دخػػم  اال ب ػػمراتب كبػػزكؿ  لػػػد 

ك ا فم ػػ  زػػ  اخبكػػم  اال ب ػػمرب كلدخكػػم ببػػرؾ آدمرهػػم زػػ  الة ػػبكل األدػػمدية  لةطملػػب كزعػػة   
 الة بكل البحصية و 

 أنواع  مق االختبار: 

( خػػكهيف ةػػف  ةػػؽ اال ب ػػمر كهةػػم   القةػػؽ  222 ب2202  بكآ ػػركف بحدد)ال ػػخ مط 
كالػػذم يدػػكف لػػ   بكيلػػرؼ القةػػؽ الةي ػػر  لخػػ  خػػكع ةػػف القةػػؽ الةلبػػدؿ بالةي ػػرب القةػػؽ الةل ػػر

 مت الةخم ػػػ ا لةةك ػػػؼ  حدةػػػا بػػػلدير ايتػػػم   هةػػػا الفػػػرد كيلةػػػؿ هةػػػا حػػػث كا ػػػبدمرة اال ػػػبتم
 ةػم القةػؽ الةل ػر زكػك هدػس ال ػم ؽ كيلخػ  خػكع  بكدفم ة ةةػم يػؤدم الػا اربفػمع الفػرد ألداتػ 

ةػػف القةػػؽ الػػذم يلػػكؽ  ػػدرة الفػػرد هةػػا البرديػػز كاألدا  زػػ  اال ب ػػمر ةةػػم يػػؤدم الػػا اخ فػػمض 
 ف القػدر الةلبػدؿ (  2202ب220 بكهػذا ةػم  ددبػ  درا ػا ) الخرعػ  وة بكل األدا  لدل الفػرد

ةػػف  ةػػؽ اال ب ػػمر يػػزكد زػػ  حفػػز األدا  هخػػد الطة ػػا ) الفػػرد (  ةػػم الة ػػبكيمت الةربفلػػا زاخكػػم 
دةػم اف لةةلةػـ دكر د يػر زػ   وبؤدم الا اهم ػا الطة ػا هةػا اإلختػمز كالختػمح زػ  اال ب ػمرات

ال ب ػمرب اذ  ف علكر الطملب  قةؽ اال ب مرب حيث  ف لة ػيمؽ البدري ػ  دكرا ن زػ  ادػمرة  ةػؽ ا
دػػملبرديز هةػػا الخبػػمتد  اال ب ػػمربك ػػمتؿ البكديػػد البػػ  بصػػؿ لةطػػبلب ةػػف   ػػؿ ةلةةػػيكـ   ػػؿ 

 لػػػػديكفوال ػػػػة يا لةفعػػػػؿ زػػػػ  اال ب ػػػػمر تػػػػديرة ك ػػػػدكف عػػػػؾ  ف برزػػػػف ة ػػػػبكل  ةػػػػؽ اال ب ػػػػمر 
Nathaniel, 2015,620) كيبلحػػػظ  ف اربفػػػمع الة ػػػبكيمت الةربفلػػػا ةػػػف  ةػػػؽ اال ب ػػػمر )
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لةخ ففػا زػ  البحصػيؿب  ػػد يلػكد الػا  ف القةػؽ يعػػدؿ حملػا ةػف البػكبر العػػمةؿ  ملة ػبكيمت ا
البػػػػ  بصػػػػيب الفػػػػردب كبػػػػؤدر زػػػػ  هةةيمبػػػػ  اللقةيػػػػا دمالخب ػػػػمرب كالبفديػػػػرب كالبػػػػذدر  دخػػػػم   داتػػػػ  
لبل ب مرب  كبرل ال محدا  ف الطة ا ذكل  ةؽ اال ب مر الةخ فض يةبةدكف القػدرة هةػا البرديػز 

لةحظػا الراهخػا كال يفدػركف زػ  الةمفػ   ك  ةػؽ الة ػبق ؿ كهػك ةػم يطةػؽ  كه  كاخب ػمر  ػبلؿ ا
هةي  اليقظا اللقةيا  ةم ذكم اليقظػا اللقةيػا الةخ ففػا زػمخكـ يةيةػكف لؤلزدػمر ال ػة يا كالبفديػر 
ز  الةمف  كالقةؽ ةف الحمفر كالة بق ؿ ةةم يؤدم الػا هػدـ  ػدربكـ هةػا البرديػز كاالخب ػمر 

 ويد ةةم ي  ب  ةؽ اال ب مر كبدخ  ة بكل بحصيةكـكالبعبت كالبكبر العد

الػا  ف  ةػؽ اال ب ػمر يلػد ةػف  خػكاع البػػكبر  ((Misbah, et al., 2011ك عػمر  
زيػػمدة فػػر مت  ةدػػؿ ك هرافػػ  بعػػ   القةػػؽ اللػػمـ  بالخف ػػ  كالػػذم يظكػػر زػػ  ةكا ػػؼ اال ب ػػمر

 مت الخػػػـك كاللػػػرؽ ك يفػػػم افػػػطرا بك ػػػرها ال فػػػب بكرتفػػػا اليػػػديف بالعػػػلكر  ملػػػدكار بالقةػػػب
العديد  مإلفمزا الا ةم   ؽ زػاف  ةػؽ اال ب ػمر ةػرب ط  ػملبرديز هةػا الخعػمطمت ذات الصػةا 

 الة معرة كالقكيا  لدا  ةكمـ  دمديةيا ةحددة ب  ب لةطملب البكبر الخف   

الةدكف الةلرز   حيث يخع ؿ الفرد ز  البفدير  ب لمت  ومن مكونات  مق االختبار
اف ةدمخمب  كبقديررب كهذا يةدؿ  ةا القةؽب كالةدكف االخفلمل   حيث يعلر الفعؿ ةدؿ زقد

الفرد  ملبكبر كالفيؽ كال كؼ العديد ةف اال ب مرات  مإلفمزا الا ةصمح مت ز يكلكتيا 
( ك تريت اللديد ةف الدرا مت حكؿ  ةؽ 220ب2227كهذا دليؿ هةا حملا القةؽو )رفكافب 

لةب يرات لةطبلب كالطمل مت  ملةراحؿ التمةليا كالب  دعفت اال ب مر كهبل ب   مللديد ةف ا
( كالب    ( Akanbi, 2013لخم هف    مب القةؽ لدم الطبلب  دخم  اال ب مرات ةخكم درا ا 

ك كصت  فركرة بصةيـ ك متؿ يبـ  ب خيتريم  Ogbomoso تريت هةا الطبلب  كاليا 
الب    ( Castillo & Caurcel, 2014 )كدعفت درا ا وةف  بللكم بقةيؿ  ةؽ اال ب مر

 تريت هةا طبلب التمةلا  كدؼ بقييـ ة بكل االهبةمـ االخبقمت  كالبرديز اللقة    ؿ 
االةبحمخمت ك ظكرت الخبمتد  ف الذيف دمخكا   ؿ  ةقمن دمخت ة بكيمت االهبةمـ االخبقمت  

لقةؽ لدل الطبلب دةم   فرت الخبمتد  ف ة بكيمت ا بكالبرديز اللقة    ؿ االةبحمف  هة 
 ملتمةلا دمخت ةربفلا كلذا ال د ةف بخعيط كظمتؼ البكتي  كالبخ ي  كبقةيؿ  درة ال يطرة هةا 
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كيةدف  ف يدكف لكم بلدير  ة   هةا هةةيمت االهبةمـ الةحددة كبص ح ذات بلدير  باالخب مر
  و ة   هةا األدا   صفا همةا ز  االةبحمخمت

ةف الةب يرات الةكتكدة ةخذ زةف كةم زالت  ابفح ةةم   ؽ  ف  ةؽ اال ب مر
كبـ  حكلخمبكالبطكرات ال ريلا ةف  كالبدخكلكت بةبكاتدة  ؿ ةبزايدة خبيتا البطكر اللةة  

هرض الةدكخمت كالةظمهر ك خكم  حمتا الا القةف  م ب داـ اللقؿ اليقظ لةة مهدة هةا 
ا  صفا  مصا كلةطبلب  تةيف البقةيؿ ةف بكاتدهم كرزف الة بكل األدمدية  لطبلب التمةل

كلقد  تريت اللديد ةف الدرا مت الب  بخمكلت اللبل ا  يف  ةؽ اال ب مر  البلةيةياوالةراحؿ 
هدزت زحص اللبل ا  يف اليقظا اللقةيا ( كالب  2202 ع اب )درا ا  كاليقظا اللقةيا ةخكم

  ملقمهرةبت تمةلا األزهر كدؿ ةف العفقا  ملذات كالرزمهيا الخف يا ك ةؽ اال ب مر لدل طمل م
كا ب دةت ةقيمس دخبمد  لةيقظا   ملتمةلاب( طمل   222)كبدكخت هيخا الدرا ا ةف 

للدة خبمتد ةف  اال ب مرب كبكصةتكةقيمس لةرزمهيا الخف يا كالعفقا  ملذات ك ةؽ  الذهخياب
  اال ب مروكتكد هبل ا  مل    يف اليقظا ك ةؽ   هةكم 

الدعؼ هف اللبل ا  الب  ا بكدزت(  (Muchenje, 2016درا ا   مإلفمزا الا 
( ةف طبلب التمةلا 220كبدكخت هيخا الدرا ا ةف ) ب يف اليقظا اللقةيا ك ةؽ اال ب مر

كبكصؿ الا كتكد  بكاليقظا اللقةيا بكا ب دـ ال محث ةقيمس  ةؽ اال ب مر ب كاليا دمليفكرخيم
 ولطة ا التمةلا  دمليفكرخيمارب مط  ملب  يف اليقظا اللقةيا ك ةؽ اال ب مر 

الك كؼ هةا بلدير  ةؽ اال ب مر هةا الا ( ا بكدزت Altairi, 2014)  ةم درا ا
( طمل من  تمةلا 222كبدكخت هيخا الدرا ا ةف ) باليقظا اللقةيا كاألدا  األدمدية 

 بكه  االخب مر اليقظ بكبـ ا ب داـ ةقيمس  ةؽ اال ب مر الةلرز  بLouisvillلكيززيؿ
كصةت الدرا ا الا   كتكد هبل ا  مل ا  يف اليقظا اللقةيا ك ةا  ةؽ اال ب مر الةلرز ب كب

 وك ف اليقظا اللقةيا يةدف  ف بح ف األدا  البحصية  هخدةم بقةؿ ةف  ةؽ اال ب مر لةطبلب
( الدعؼ هف ة بكيمت اليقظا  (Singh et al., 2014 يخةم هدزت درا ا  يخد كزةبلؤر 

كبدكخت هيخا  وبك در بةريف  ـك هةيكـ كةب ير اللةر كال خا الدرا يا بالقةؽاللقةيا كة بكل 
طملب كطمل ا لدؿ ةتةكه ( ةف طبلب  22)الدرا ا ةف ةتةكهبيف بتري يا كفم ط  

كبكصةت الدرا ا  بكالقةؽ بكبـ ا ب داـ الةقمييس البمليا   ةقيمس لةيقظا اللقةيا بالتمةلا
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ركؽ ذات داللا احصمتيا  يف الةتةكها الفم طا كالبتري يا ألهـ الخبمتد البمليا   كتكد ز
كةخ فف  ةف القةؽ ةقمرخ   بلصملح البتري يا ز  ب تيةكم ةبك طمت همليا ةف اليقظا

( لةبلرؼ  هةا اللبل ا  يف  ةؽ (Brannon ,2010 ملةتةكها الفم طاو ك تريت درا ا 
كبـ  ب( طمل من ةف طبلب التمةلا22كبدكخت هيخا الدرا ا ةف ) باال ب مر كاليقظا اللقةيا

كبكصةت الدرا ا الا كتكد ارب مط  ملب  يف  با ب داـ ةقيمس اليقظا اللقةيا ك ةؽ اال ب مر
ككتكد هبل ا ايتم يا  يف  بالدرتا الدةيا لةيقظا اللقةيا ك ةؽ اال ب مر) االخزهمج كاالخفلمؿ (

 والةبلحظا ) حد   لمد اليقظا اللقةيا ( ك ةؽ اال ب مر

  خ القةؽ كهبل ب   مليقظا اللقةيا ابفح ةف اللرض ال م ؽ لةدرا مت الب  بخمكلت 
هيخا ةف طمل مت  هةاكاحدر زقط  تريت هر يا بـ اللدكر هةا درا مت  تخ يا كدرا ا 

تمةلا األزهر  ملقمهرةب كبفمر ت الدرا مت ةم  يف كتكد هبل ا ارب مطيا  مل ا  ك ةكت ا  ك 
ف اليقظا اللقةيا كالقةؽ ك كؼ يبفح ذلؾ ةف  بلؿ ط يلا الةتبةف هبل ا  يهدـ كتكد 

  ملدرا ا الحمليا لطمل مت الطفكلا الة درة  ملتمةلاو 

 فروض الدراسة: 
بكتػػػد هبل ػػػا ارب مطيػػػا ةكت ػػػا دالػػػا احصػػػمتيمن  ػػػيف اليقظػػػا اللقةيػػػا كدازليػػػا االختػػػمز  -1

 اال ب مر لدل الطمل مت  ملطفكلا الة درة  ملتمةلاو
بكتػػد هبل ػػا ارب مطيػػا  ػػمل ا دالػػا احصػػمتيمن  ػػيف اليقظػػا اللقةيػػا ك ةػػؽ اال ب ػػمر لػػدل  -0

 الطمل مت  ملطفكلا الة درة  ملتمةلاو
بكتد هبل ا ارب مطيا ةكت ا دالا احصمتيمن  يف اليقظا اللقةيا كالةلدؿ البرادةػ  لػدل  -3

 الطمل مت  ملطفكلا الة درة  ملتمةلا

 إجراءات الدراسة:
 الدراسة:  أوالً  منهل

 ب ب دـ ال محدا الةخكد الكصف  االرب مط  كذلؾ ألخ  ةبلتـ لةدرا ا الحمليا  
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 ثانياً  مجتمف الدراسة: 

عةؿ ةتبةف الدرا ا الحمليا طمل مت دةيا البر يا لةطفكلا الة درة  تمةلا التكؼب 
 ق  0220ب 0222&  2202/2222لةلمـ الدرا   

( طمل ػػا ةػػف طمل ػػمت الطفكلػػا الة دػػرة 222الدرا ػػا ةػػف )   بدكخػػت هيخػػاثالثــا: عينــة الدراســة
   و دةيا البر يا  ملتمةلاو

 رابعا: أدوات الدراسة: 

 ةقيمس اليقظا اللقةياو  -1
 ةقيمس دازليا اإلختمز  -0
 ةقيمس  ةؽ اال ب مرو  -3

 مقياس اليقظة العقمية. ) اعداد البا ثة (  -1
 وصف المقياس:

 بمليا   مةت ال محدا  مالطبلع هةا الةقمييس ال

ةقيػمس  ب( (The Kenticky Inventory of Mindfulnessةقيػمس ديخبػمد  
Bearب Smith & Allen , 2004)   ةقيػمس  بزقػرة لقيػمس اليقظػا اللقةيػا 22( كيبدػكف ةػف

 ,Lau et al( ةػف اهػداد   ( Toronto Mindfulness Scaleبكرخبػك لةيقظػا اللقةيػا 
 Philadelphiaدلفيػػػػم لةيقظػػػػا اللقةيػػػػا ةقيػػػػمس زيبل ب( زقػػػػرة02كيبدػػػػكف ةػػػػف )  2006

Mindfulness Scale.   زقرة  22كيبدكف ةف 
 الػػيقظب )البةيػػزلةدكخػػمت الػػيف الختػػر البمليػػا  دػػـ  مةػػت ال محدػػا  بصػػةيـ ةقيػػمس كزقػػمن 

كبدػكف الةقيػمس  لآل ػريف(خحك الحمفرب الكه   كتكمت الخظر  التديدب البكت االخفبمح هةا 
 )البةيػػززقػػرة بةدػػؿ   لػػمد اليقظػػا اللقةيػػا حيػػث اعػػبةؿ ال لػػد األكؿ  (22) صػػكرب  الخكمتيػػا ةػػف 

كال لػػد  بزقػػرات( 02)االخفبػػمح هةػػا التديػػد بفػػةف  كال لػػد الدػػمخ  زقػػرات(ب 02هةػػا ) الػػيقظ(
كال لػد  ب(02زقرات( البكت  خحك الحمفػر بفػةف ) 02الدملث البكت  خحك الحمفر بفةف ) 
 وزقرات ( 02بفةف )الرا ف الكه   كتكمت الخظر الةبلددة 



جامعة اسيوط –  "الطفولة والتربية فيدراسات  "مجمة   

____________________________________________________________ 

 

 م0202يناير –الثانى عشرالعدد  36

بكزيػػف  ر ػػمـ الل ػػمرات هةػػا دػػؿ  لػػد ةػػف   لػػمد ةقيػػمس  (0)كيكفػػح التػػدكؿ البػػمل  
 اليقظا اللقةيا 

 المجموع  أر ام الفقرات لكل بعد بعاد المقياسأ
 02 27 ب22 ب22 ب22 ب20 ب07 ب02 ب2ب 2ب0 التمي  اليقظ البعد ااول

 02 22 ب22 ب22 ب20 ب22 ب02 ب02 ب02ب 0ب2 االنفتاح عمى الجديد البعد الثاني
 02 22 ب22 ب20 ب27 ب22 ب02 ب02 ب00 ب7ب2 التوجه ن و ال اضر البعد الثالث

 02 20 ب22 ب22 ب22 ب22 ب00 ب02 ب2 ب2 الوعي بوجهات النظر المتعددة البعد الرابف
 22  الةتةكع

ا بيمرات  كية  دؿ ه مرة  ة ا  مل ابكبفةف الةقيمس ه مرات ايتم يا كه مرات 
الةقيمس  اهطم   ةس درتمت ال بتم ا    دان(و كيصحح خمدرانب  حيمخمنبه  )داتةمنب  مل منب 

 (2 ب2ب2 ب2ب 0لةل مرات اإليتم يا & ) (0 ب2 ب2ب 2ب 2)الطمل مت هةا الل مرات البمليا 
 ال مل اولةل مرات 

ة لمقاييس الدراسة اعتمدت البا ثة عمى معيار ال كم التالي عمى المتوسطات ال سابي -
  يمي:كما 

 التقدير ال سابي( )المتوسطالمدى 
 ضعيف جدا أو متدني 1.82إلى أ ل من 1.22من 
 ضعيف 0.62إلى أ ل من 1.82من 
 متوسط 3.42إلى أ ل من  0.62من 
 مرتفف 4.02إلى أ ل من 3.42من 
 مرتفف جدا 5.22إلى أ ل من 4.02من 

 الخصائص السيكومترية لممقياس :
  ساب الصدق والثبات لمقياس اليقظة العقمية  : 

صبلحيا زقرات ا ب مر )ةقيمس( اليقظا اللقةيا )الصدؽ الظمهرم( لةبلرؼ هةا 
ةدل صبلحيا زقرات ك  لمد ةقيمس اليقظا اللقةيا  مةت ال محدا  لرف  هةا ةتةكها ةف 

بقكيـب الطفكلا الةحدةيف  ملب صصمت الة بةفا  الةخمهد كطرؽ البدريسب كالقيمس كال
الة درة ك بحةيؿ آرا  الةحدةيف بـ ا ب راج الخ  ا الةتكيا لبلبفمؽ  يف الةحدةيف زدمخت ةم 
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%(ب كبـ ح مب هبل ا االرب مط  يف دؿ زقرة ةف زقرات اال ب مر كالدرتا 022%ب 22 يف )
 الدةيا إليتمد االب مؽ الدا ة  )صدؽ الةفردات لةةقيمس( دةم ةكفح  ملتدكؿ البمل 

( معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات مقياس اليقظة العقمية بالدرجة 0جدول)
 الكمية لممقياس

 2.21** دالة عند مستوى الداللة   &    2.25دالة عند مستوى الداللة * 

بالدرجة اليقظا اللقةيا يوضح معامالت ارتباط بيرسون ابعاد مقياس مستوى  (3جدول )
 الكمية لممقياس

 معامل االرتباط الُبعد
**222و2 البعد ااول التمي  اليقظ  

**222و2 البعد الثاني االنفتاح عمى الجديد  
**222و2 البعد الثالث التوجه ن و ال اضر  

**770و2 البعد الرابف الوعي بوجهات النظر المتعددة   

  2.21دال عند مستوى  **

ر م 
 العبارة

 ر م معامل االرتباط
 العبارة

ر م  معامل االرتباط
 العبارة

ر م  معامل االرتباط
 العبارة

 معامل االرتباط

 البعد ااول
 التمي  اليقظ

 البعد الثاني
 االجديداالنفتاح عمى 

 البعد الثالث
 التوجه ن و ال اضر

 البعد الرابف
الوعي بوجهات النظر 

 المتعددة
1 2.576**  11 2.426*  01 2.656**  31 2.501**  
0 2.426*  10 2.541**  00 2.533**  30 2.419*  
3 2.491*  13 2.533**  03 2.639**  33 2.541**  
4 2.569**  14 2.468*  04 2.661**  34 2.661**  
5 2.464*  15 2.440*  05 2.447*  35 2.557**  
6 2.449*  16 2.516**  06 2.514**  36 2.514**  
7 2.422*  17 2.505**  07 2.494*  37 2.564*  
8 2.625**  18 2.670**  08 2.589**  38 2.589**  
9 2.677**  19 2.454**  09 2.532**  39 2.638**  
12 2.666**  02 2.521**  32 2.648**  42 2.605**  
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 ف  ػػػػيـ  ( يب ػػػػيف2 ب2)ال ػػػػم ؽ ةػػػػف  ػػػػبلؿ ا ػػػػبلراض الخبػػػػمتد الةكفػػػػحا  ملتػػػػدكؿ 
دةيػػػا ةلػػػمةبلت االرب ػػػمط  ػػػيف درتػػػا دػػػؿ زقػػػرة ةػػػف زقػػػرات ةقيػػػمس اليقظػػػا اللقةيػػػا  ملدرتػػػا ال

كهػػػذا  ةكت ػػػابكتةيلكػػػم  ػػػيـ  (،2.21 ،2.25)لةةقيػػػمسب دالػػػا احصػػػمتينم هخػػػد ة ػػػبكل داللػػػا 
الػدا ة ب دةػم يعػير الػا ةؤعػرات صػدؽ ةربفلػا  يلط  داللا هةا اربفػمع ةلػمةبلت االب ػمؽ

 كدمزيا يةدف الكدكؽ  كم ز  بط يؽ الدرا ا الحملياو

 ػػػمت  داة الدرا ػػػا  م ػػػب داـ ال محدػػػا  قيػػػمس د  مةػػػت  العقميـــةثبـــات مقيـــاس اليقظـــة 
كهػػ  ةلػػمةبلت د ػػمت ةربفلػػا يةدػػف  (2كهػػ  دةػػم يةػػ  تػػدكؿ ) بةلمةػػؿ د ػػمت الفػػم دركخ ػػمخ

 الكدكؽ  كم ز  بط يؽ الدرا ا الحمليا 
 اليقظا اللقةيايوضح معامالت الثبات ابعاد مقياس  (4)جدول 

 معامل االرتباط الُبعد
 722و2 البعد ااول التمي  اليقظ

 272و2 الثاني االنفتاح عمى الجديدالبعد 
 202و2 البعد الثالث التوجه ن و ال اضر

 222و2 البعد الرابف الوعي بوجهات النظر المتعددة 
 227و2 الدرجة الكمية 

 

 البا ثة (  )إعدادثانيًا: مقياس دافعية ازنجا : 
ا    مةت ال محدا  مالطبلع هةا اللديد ةف الدرا مت ال م قوصف المقياس

ال لد : )  كالةقمييسب كاألد يمت لبحديد   لمد لقيمس دازليا اإلختمز كبكصةت الا ةم ية 
ال لد الرا ف   بال لد الدملث  بحديد األهداؼ باألكؿ  الةدم رةب ال لد الدمخ   الدقا  ملخفس

( زقرر ةكزه  هةا دؿ  لد  22الدفم ة الةدردا ( كبدكف الةقيمس ز  صكرب  الخكمتيا ةف )
ببـ اال بتم ا هةا الةقيمس هف طريؽ  ةـ ك  بزقرات لدؿ  لد 02األ لمد ال م قا ) ةف

( 0 ب2 ب2 ب2 ب2  دان(ب كبلطا الدرتمت ) بخمدران  ب حيمخمن  ب مل من  بليدرت ال ةم   )داتةمن 
هةا البربيب لةل مرات اإليتم ياب كبلدس هذر الدرتمت ز  حملا الل مرات ال ة يا كبلطا 

( 02( ه مرة ايتم يا & هدد )20)كببفةف الةقيمس هدد  ب(  2ب 2ب 2 ب2ب 0الدرتمت )
 و(22( ك دخا درتا ) 222كبح ب   هةا درتا لةةقيمس ) به مرة  ة يا
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 الخصائص السيكومترية لممقياس : 
 صدؽ كد مت ةقيمس دازليا االختمز 

دػا الصدؽ الظمهرم  لةبلرؼ هةا ةدل صبلحيا ةقيمس دازليا اإلختػمز  مةػت ال مح - أ
 لرفػػػػ  هةػػػػا ةتةكهػػػػػا ةػػػػف الةحدةػػػػػيف  ملب صصػػػػمت البمليػػػػػا  القيػػػػمس كالبقػػػػػكيـب 

 كالطفكلاب هةـ الخفس كالبر ياو 
ك بحةيؿ آرا  الةحدةيف بـ ا ب راج الخ  ا الةتكيا لبلبفمؽ  ػيف الةحدةػيف زدمخػت ةػم  - ب

   %(و022 %ب22) يف 
ب ػمؽ الػدا ة  لةبحقؽ ةػف صػدؽ اال دةؤعر لةصدؽ صدؽ االب مؽ الدا ة  لةفقرات -ػج

لةقيػػمس دازليػػا اإلختػػمزب  مةػػت ال محدػػا  ح ػػمب ةلمةػػؿ االرب ػػمط  ػػيف درتػػا دػػؿ زقػػرة 
ةف زقرات الةقيػمس  ملدرتػا الدةيػا لةةحػكر الػذم بخبةػ  اليػ  الل ػمرة دةػم بكفػح ذلػؾ 

 (و22التداكؿ البملياو حيث )ف = 

   يوضح معامالت ارتباط بيرسون لفقرات مقياس دافعية ازنجا (5)جدول 

 بالدرجة الكمية لكل ُبعد

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة اابعاد

 البعد ااول
 المثابرة

*202و2 0 **072و2 2  **220و2 2   
**202و2 2 **222و2 0  *222و2 02   
*202و2 2 **020و2 7    - 
**222و2 2 **222و2 2    - 

 البعد الثاني
 نفسالثقة بال

**020و2 00 *222و2 02  **220و2 02   
**277و2 02 **222و2 00  **222و2 22   
*222و2 02 **022و2 07    - 
**222و2 02 *220و2 02    - 

 البعد الثالث
ت ديد 
 ااهداف

**202و2 20 **272و2 22  **222و2 22   
**202و2 22 **272و2 20  **272و2 22   
**220و2 22 **200و2 27     
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 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة اابعاد

**222و2 22 **022و2 22    - 

 البعد الرابف
الكفاءة 
 المدركة

*222و2 20 **220و2 22  **207و2 22   
*222و2 22 **272و2 20  **222و2 22   
**720و2 22 **222و2 27    - 
**222و2 22 **222و2 22    - 

  2.21** دالة عند مستوى الداللة &  2.25* دالة عند مستوى الداللة 

(ب  22و2ب  20و2مرات كاأل لػػمد دالػػا هخػػد ة ػػبكل )تةيػػف الل ػػابفػػح ةةػػم  ػػ ؽ  ف 
الػػدا ة ب دةػػم يعػػير الػػا ةؤعػػرات صػػدؽ  كهػػذا يلطػػ  داللػػا هةػػا اربفػػمع ةلػػمةبلت االب ػػمؽ

 ةربفلاو

 ( يوضح معامالت ارتباط بيرسون ابعاد مقياس دافعية االنجا  6)جدول 

 بالدرجة الكمية لممقياس
 معامل االرتباط الُبعد
ابرةالمث البعد ااول **727و2   

بالنفس الثاني الثقةالبعد  **700و2   
االهداف الثالث ت ديدالبعد  **220و2   
المدركة   الرابف الكفاءةالبعد  **222و2   

   2.21دال عند مستوى  **

(ب كهػذا يلطػ  20و2تةيف الل مرات كاأل لػمد دالػا هخػد ة ػبكل )ابفح ةةم   ؽ  ف 
 دا ة ب دةم يعير الا ةؤعرات صدؽ ةربفلاوال داللا هةا اربفمع ةلمةبلت االب مؽ

 مةػػت ال محدػػا  قيػػمس د ػػمت  داة الدرا ػػا  م ػػب داـ ةلمةػػؿ د ػػمت الفػػم ثبــات المقيــاس: 
كهػ  ةلػمةبلت د ػػمت ةربفلػا يةدػف الكدػكؽ  كػم زػ  بط يػؽ الدرا ػػا كهػ  دةػم يةػ    بدركخ ػمخ
 والحمليا
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 نجا  ( يوضح معامالت الثبات ابعاد مقياس دافعية اال 7جدول )
 معامل االرتباط الُبعد

 2.878 البعد ااول المثابرة
 2.757 البعد الثاني الثقة بالنفس
 2.818 البعد الثالث ت ديد ااهداف

 2.840 البعد الرابف الكفاءة المدركة  
 222و2 الدرجة الكمية 

 ثالثًا: مقياس  مق االختبار ) اعداد البا ثة ( :
ا  مالطبلع هةا اللديد ةف الدرا مت ال م قا    مةت ال محد وصف المقياس

كيبدكف  مق االختبار كالةقمييس ب كاألد يمت كاألطر الخظريا دـ  مةت ال محدا  اهداد ةقيمس 
( زقرة  صكرب  الخكمتيا  كيبـ بصحيح الةقيمس كزقمن ل ةـ ليدرت ال ةم   ) داتةمن  22ةف ) 

( ب كبد ( ز  حملا الل مرات 0-2-2-2-2كف الدرتمت ) ب  مل ُم ب  حيمخمن ب خمدران ب   دا ن
( ز  حملا الل مرات ال مل ا ب كبدكف  هةا درتا  2ب  2ب  2ب 2ب 0اإليتم يا ب كاللدس )

 ( درتا  22درتا ( ب ك  ؿ درتا )  022لبل ب مر ) 
 الخصائص السيكومترية لممقياس :

  ساب الصدق والثبات لمقياس  مق االختبار:  
( ةحدةيف 2ةةقيمس   مةت ال محدا  لرض الةقيمس هةا )الصدؽ الظمهرم ل

( كحصةت ب كهةـ الخفس ملب صصمت الة بةفا ) الطفكلا الة درة ب كالةخمهد كطرؽ البدريس
دـ  مةت ال محدا  ح مب ةلمةؿ االرب مط  و%(022%ب 22هةا خ  ا ابفمؽ ةم يف )

 ل ير كف لدرتا الفقرة دةم  ملتدكؿ البمل    
 ت االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات مقياس  مق االختبارمعامال:(8جدول)

 بالدرجة الكمية لممقياس 
 معامل االرتباط ر م العبارة

 ر م
 معامل االرتباط ر م العبارة معامل االرتباط العبارة

1 2.514**  11 2.482**  01 2.527**  
0 2.423**  10 2.396**  00 2.419**  
3 2.537**  13 2.355**  03 2.414**  
4 2.437**  14 2.502**  04 2.518**  
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 ر م معامل االرتباط ر م العبارة
 معامل االرتباط ر م العبارة معامل االرتباط العبارة

5 2.558**  15 2.411**  05 2.542**  
6 2.519**  16 2.513**  06 2.537**  
7 2.575**  17 2.521**  07 2.520**  
8 2.463**  18 2.478**  08 2.562**  
9 2.616**  19 2.527**  09 2.405**  
12 2.595**  02 2.419**  32 2.517**  

  2.21ى الداللة ** دالة عند مستو   

ةف  بلؿ ا بلراض الخبمتد الةكفحا  ملتدكؿ ال م ؽ يب يف  ف  يـ ةلمةبلت 
االرب مط  يف درتا دؿ زقرة ةف زقرات ةقيمس  ةؽ اال ب مر  ملدرتا الدةيا لةةقيمسب دالا 

ب كتةيلكم  يـ ةكت اب ةةم يلخ  كتكد درتا همليا (  20و2)احصمتينم هخد ة بكل داللا 
الدا ة  كارب مط الفقرات  ملدرتا الدةيا لةقيمس القةؽ  ةم يلدس درتا همليا ةف  ةف االب مؽ

الصدؽ لفقرات الةقيمس ب كبـ البحقؽ ةف د مت الةقيمس  م ب داـ طريقا اهمدة اال ب مر 
طمل ا كبـ ح مب الخ  ا  22هةا الليخا اال بطبلهيا الة ب دةا  ملدرا ا الحمليا )

( كهذا يدؿ هةا  ف ةقيمس  ةؽ اال ب مر   27و2 مخ ككصؿ ) م ب داـ ةلمةؿ  لفم دركخ
 .يبةبف  درتا همليا ةف الد مت

 نتائل الدراسة وتفسيرها : 
كلئلتم ا هةا الب مؤؿ األكؿ كهك  البلرؼ هةا ة بكل اليقظا اللقةيا لدل طمل مت 

ا كح مب ( طمل 222الطفكلا الة درة  ملتمةلاب بـ بحةيؿ اتم مت هيخا الدرا ا الحمليا )
 الةبك ط الح م  ب كاالخحراؼ الةليمرمب دةم ية   

( 002( المتوسطات ال سابية واالن رافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة )9جدول )
 طالبة عمى البعد ااول ) التمي  اليقظ ( لمقياس اليقظة العقمية :

 درجة التوفر االن راف المعياري المتوسط ال سابي ر م الفقرة
 ةربفلا 1.168 3.53 1
 ةربفلا 2.967 4.29 0
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 درجة التوفر االن راف المعياري المتوسط ال سابي ر م الفقرة
 ةربفلا 2.993 3.44 3
 ةبك طا 1.355 3.25 4
 ةربفلا 1.046 3.64 5
 ةبك طا 1.358 3.26 6
 ةربفلا 1.384 3.40 7
 ةبك طا 1.399 3.27 8
 ةبك طا 1.618 3.19 9
 ةبك طا 1.661 3.31 12

 لد األكؿ ) البةيز اليقظ ( ابفح ةف التدكؿ ال م ؽ  ف الةبك طمت الح م يا لة
(  م  درتا 22و2( كدمف الةبك ط اللمـ لة لد األكؿ ) 22و2ب 22و2براكحت ةم  يف ) 

ةبك طا ب كيف ر ذلؾ  لف الطمل مت  ملطفكلا الة درة لديكف القدرة  هةا بطكير  زدمرهف 
ةا ايتمد التديدة ةةم  مهدهف هةا الب ةص ةف القيكد الة يطرة هةا  زدمرهف ب ك دربكف ه

  والحةكؿ الةخم  ا لةم يبلرفف ل  ةف ةكا ؼ حيمبيا  ك ةعدبلت بلةيةيا دا ؿ التمةلا

رية الستجابات عينة الدراسة ( المتوسطات ال سابية واالن رافات المعيا12جدول )
 ( طالبة عمى البعد الثاني ) االنفتاح عمى الجديد( لمقياس اليقظة العقمية :002)

 درجة التوفر   االن راف المعياري  ال سابي   المتوسط ر م الفقرة
 مرتفعة 1.168 3.43 1
 مرتفعة 2.967 4.43 0
 مرتفعة 2.993 3.45 3
 متوسطة 1.384 3.10 4
 مرتفعة 1.046 3.73 5
 مرتفعة 1.358 3.42 6
 متوسطة 1.355 3.01 7
 متوسطة 1.399 3.12 8
 متوسطة 1.618 3.36 9
 مرتفعة 1.661 3.42 12
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ابفح ةف التدكؿ ال م ؽ  ف الةبك طمت الح م يا لة لد الدمخ  )االخفبمح هةا 
(  م 20و2( كدمف الةبك ط اللمـ لة لد الدمخ  )72و2ب 02و2التديد( براكحت ةم  يف )

 درتا ةربفلاو كهذا يلخ   ف الطمل مت يب ةف  ملقدرة هةا الحصكؿ هةا الةلةكةمت 
يد ةف  بلؿ الكا ف الذم يليعكف زي  كهذا يؤدم الا دؿ ةم هك تد الاالتديدة كاالخفبمح 

بطكير ةلرزبكف ك دربكف هةا الختمح ز  ا ب داـ القدرات اللقةيا الدبعمؼ دؿ ةم هك تديد 
 ةةم يؤدم الا البطكير كاالخفبمح هةا التديدو 

( المتوسطات ال سابية واالن رافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة 11جدول )
 لبة عمى البعد الثالث )التوجه ن و ال اضر( لمقياس اليقظة العقمية:( طا002)

 درجة التوفر   االن راف المعياري  المتوسط ال سابي   ر م الفقرة
 متوسطة 1.098 0.76 1
 متوسطة 1.483 0.99 0
 متوسطة 1.667 0.84 3
 متوسطة 1.606 3.19 4
 متوسطة 1.576 3.21 5
 متوسطة 1.376 3.27 6
 متوسطة 1.654 0.64 7
 مرتفعة 1.115 3.71 8
 مرتفعة 1.035 3.77 9
 مرتفعة 1.167 3.76 12

ابفح ةف التدكؿ ال م ؽ  ف الةبك طمت الح م يا لة لد الدملث )البكت  خحك 
(  م 072و2( كدمف الةبك ط اللمـ لة لد الدملث )77و2ب 02و2الحمفر( براكحت ةم  يف )

بلؾ الطمل مت  ملطفكلا الة درة  ملتمةلا القدرة هةا ا ب داـ  درتا ةبك طاب كيلخ  ذلؾ اةب
  مليب ة بةفا ةف البلةـ الب  بزيد  درابكف هةا كفف  هداؼ بقكدهف الا البكت  الخمتح 

 الحمفروخحك 
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المتوسطات ال سابية واالن رافات المعيارية الستجابات عينة الدراسة  (10)جدول 
 العقمية:لمقياس اليقظة  المتعددة(بوجهات النظر  الوعي)طالبة عمى البعد الرابف  (002)

 التقدير   االن راف المعياري  المتوسط ال سابي   ر م الفقرة
 متوسطة 1.096 3.34 1
 مرتفعة 1.198 3.57 0
 متوسطة 1.330 3.51 3
 مرتفعة 1.35 3.25 4
 مرتفعة 1.368 3.65 5
 متوسطة 1.323 3.35 6
 مرتفعة 1.341 3.29 7
 متوسطة 1.360 3.54 8
 متوسطة 1.431 3.05 9
 متوسطة 1.333 3.12 12

ابفح ةف التدكؿ ال م ؽ  ف الةبك طمت الح م يا لة لد الرا ف )الكه   كتكمت 
 (22و2)كدمف الةبك ط اللمـ لة لد الرا ف  (02و2ب 22و2)الخظر الةبلددة( براكحت ةم  يف 

 اللقة بيةبةدف القدرة هةا ا بدمرة خعمطكف  كهذا يلخ   ف الطمل مت ةبك طاب م  درتا 
كهدـ  التديدةبكالدقا  ملخفس ك قدرابكف هةا الفكـ كاال بخبمج لةكصكؿ لةحقمتؽ كاالدبعمزمت 

كلدف بق ؿ كتكمت خظر  هخكمب ك برديزهف هةا زدرة كاحدة كهدـ اال بلمد  األزدمربتةكد 
  كاحدةوة ؾ  كتكا خظر كهدـ الب ةبلددةبكرؤيا الةكا ؼ ةف زكايم  اي ريفب

ابفح ةف التداكؿ ال م قا  ف الةبك طمت الح م يا لةقيمس اليقظا اللقةيا لؤل لمد 
( ك ذلؾ يص ح الةبك ط  22و2ب  07و2ب  20و2ب  22و2األر لا تم ت دةم ية  ) 
( ب كهذا يدؿ هةا  ف الطمل مت  ملتمةلا  ملطفكلا الة درة  22و2الح م   لةةقيمس ددؿ ) 

 مليقظا اللقةيا   درتا ةبك طا ك د يلكد ذلؾ الا ط يلا الةرحةا اللةريا ) الةرحةا  يبةبلف
التمةليا لةطمل مت ( كيةدف بف ير ذلؾ ز  فك  ةم   فرت هخ  درا ا دؿ ةف    

Weinstein, & Ryan, 2009& Sturgess, 2010 )  ز   ف اليقظا اللقةيا ببلدر  )
خكم بزداد ةف ازدي مد اللةر ب كخظران ألف الطمل مت ةمزلف   دايا الةرحةا  مللةر الزةخ  كا 

التمةليا تم  خ  ا اةببلدكف لةيقظا اللقةيا  درتا ) ةبك طا ( ب كيةدف  ف يزداد ةلكف 
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 م  ف اليقظا اللقةيا ةف الةفمهيـ الب  يةدف بخةيبكم كالبدريب هةيكم  وةف البقدـ ز  اللةر
كببفؽ هذر الخبيتا  و(  ( Parke, 2013يفمن درا ا بلدر  مزديمد اللةرو كهذا ةم  ددب   بك 

كةصر ب كاألردف  دةم  ال صرةبةف  لض الدرا مت الب   تريت  ملةةةدا اللر يا ال لكدياب 
 ( الب   تريت هةا طة ا تمةلا  يعاب  كدرا ا 2202ز   درا ا دؿ ةف   ) الحمرد  ب 

القرم  ملةةةدا اللر يا  (  الب   تريت هةا طمل مت تمةلا  ـ 2202)األخصمرم ب 
ك  ب(  الب   تريت هةا طة ا تمةلا  ال صرة 2202) ديكم ب ه د ب  درا ا  بال لكديا

كبكصةكا الا   ب( الب   تريت هةا طة ا تمةلا اليرةكؾ  مألردف 2202درا ا )الر يف ب
 واةببلؾ الطة ا لة بكل ةبك ط ةف اليقظا اللقةيا

( الب  بكصةت الا اربفمع  2202للدميع  ب كب بةؼ هذر الخبيتا ةف درا ا ) ا
خ  ا اليقظا اللقةيا  درتا ةربفلا لطبلب التمةلا  ملعمر ا ب دةم ب بةؼ ةف خبمتد درا ا 

تخكب  ( كالب   يفمن بكصةت الا اةببلؾ طبلب كطمل مت التمةلا  2207)ا ةمهيؿ ب 
( الب   كفحت  2202ب  درتا ةربفلا ب درا ا ) العةكم  الكادم لة بكل اليقظا اللقةيا 

(  2202اربفمع ة بكل اليقظا لدل دةيا البر يا  ةحمزظا الدكاة  ب ك درا ا ) ه د اه ب 
 والب  بكصةت الا اربفمع ة بكل اليقظا اللقةيا لطبلب التمةلا

كبلزك ال محدا بةؾ الخبيتا  يفمن الا ط يلا الةتبةفب كاال ببلؼ ال يت  ةم  يف  
لتمةلمت الة بةفا لةدرا مت ال م قا ةةم  دل ال ببلؼ الخبمتد ةم  يف الطبلب كالطمل مت  م

 اللقةيا  درتا ةبك طا  ك ةخ ففا اك ةربفلاو البةبف  مليقظا

دةم بلزك حصكؿ الطمل مت  ملطفكلا الة درة  تمةلا التكؼ  ملةةةدا اللر يا 
ذك الة بكل ال لكديا لدرتا ةبك طا ةف اليقظا اللقةيا هف طبلب التمةلمت األ رل 

الةربفف  ك الةبدخ  كذلؾ خبيتا ال ببلؼ طرؽ البدريس كطريقا هرض الةلةكةمتب ك  مليب 
البلةـ الة بةفا ةةم  دل ال ببلؼ الخبيتا ةم  يف ةربفف كةبك ط لؤل لمد الفرهيا لةةقيمسو 
م ك يفمن يرتف لط يلا الةقررات الب  بدر كم الطمل مت كالب  ببفةف تز  بط يق  كهةة  ةة
 يتلؿ الطمل مت ز  حملا برديز ككه  ة بةر ك دؿ لحظا إلختمز الةطةكب  ملك ت الةحددو
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دةم ابفح  يفمن  حصكؿ ال لد ال مص )االخفبمح هةا التديد( كحصؿ هةا خ  ا 
ةربفلا كدمف ل  ةدمف الصدارة ك ز  ةقدةا األ لمد الب  ببفةف اليقظا اللقةيا كبف ر 

 ة بكل همؿ ةف االخفبمح هةا ةم هك تديد خظران لةبدخكلكتيم ال محدا ذلؾ  بةبف الطمل مت 
ال ريلا كالةببلحقا كا ب داـ التيؿ الر ة  كاالخبرخت كا ب داـ الة بحددمت البدخكلكتيم 
كطرؽ كا برابيتيمت البدريس التديدة كال بلؾ  كرد ب كالفصكؿ االزبرافيا دؿ هذر 

م هك تديد كيزيد ةف زفكلكف لةبك ف الة بحددمت دمخت    من ز  االخفبمح هةا دؿ ة
  وكالةلرزا كالبرديز هةا دؿ ةم هك تديد

الكه  )ب كيةي  الةرب ا الدملدا ل لد (اليقظ  ال لد) البةيزكحصؿ هةا الةرب ا الدمخيا 
( البكت  خحك الحمفر)ب كال لد الرا ف كاأل ير دمف ةف خصيب ( كتكمت الخظر الة بةفا 

خا الدرا ا الحمليا ببةبف  مليقظا اللقةيا  درتا ةبك طا ك خكم  خم ان هةا ةم   ؽ زاف هي
بزداد ةلكف ةف اللةرو زاخكف لديكف القدرة هةا الكه  كالبرديز كاالخب مر  دؿ ةم يدكر 
حكلكف دا ؿ الةتبةف كال يتا الةحيطا  كفب كيب ةف  ملكه   كتكمت الخظر الةبلددة 

 كتكا خظرهف كلدف الخظر لؤلةكر ةف زكايم  كالخظر لؤلةكر ةف هدة ابتمهمت دكف البة ؾ
ة بةفا ب  ةةم ي مهدهف هةا ا ب داـ الكه  كالبيقظ حيمؿ ةم يلبرفكف ةف ةكا ؼ بلةيةيا 
كحيمبياب  مإلفمزا الا االخفبمح كا بق مؿ دؿ ةم هك تديدب كهدـ الحدـ الةب رع هةا األةكر 

ةكب تديد ةةم يؤدم لزيمدة  ملرزض  ك اإليتمب  ك التةكد كلدف رؤيبكف لؤلةكر  ل 
 بفمهةكف ةف الحيمة اللةةيا كاللةةيا ز  آف كاحد  لقةيا ك  ةكب يقظ ككاه و

لئلتم ا هةا الفرض األكؿ كهك  بكتد هبل ا ارب مطيا ةكت ا دالا احصمتيم  يف 
ةبك ط درتمت الطمل مت  ملطفكلا الة درة هةا ةقيمس اليقظا اللقةيا  ل لمدر كةبك ط 

  ل لمدهمول مت  ملطفكلا الة درة هةا ةقيمس دازليا اإلختمز درتمت الطم
كلةبحقؽ ةف صحا هذا الفرض  مةت ال محدا  ح مب ةلمةؿ االرب مط  يف ةبك ط 
درتمت  زراد الليخا هةا ةقيمس اليقظا اللقةيا  ل لمدرب كةقيمس دازليا اإلختمز  ل لمدر دةم 

 ية  
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ليقظة العقمية ودافعية ازنجا  لدى طالبات ( يوضح معامالت االرتباط بين ا13جدول )
 002كمية التربية الطفولة المبكرة ن= 

 اليقظة العقمية
 دافعية ازنجا 

البعد ااول 
 المثابرة

البعد الثاني 
 الثقة بالنفس

البعد الثالث 
 ت ديد ااهداف

البعد الرابف 
 الكفاءة المدركة

 الدرجة الكمية

 **2.316 **2.011 **2.302 *2.159 **2.365 البعد ااول التمي  اليقظ
البعد الثاني االنفتاح 

 عمى الجديد
2.632** 2.194** 2.326** 2.045** 2.408** 

البعد الثالث التوجه ن و 
 **2.430 **2.344 **2.393 **2.473 **2.180 ال اضر

البعد الرابف الوعي 
 **2.685 **2.679 **2.548 **2.318 **2.085 بوجهات النظر المتعددة

 **2.599 **2.700 **2.552 **2.408 **2.515 الدرجة الكمية
 **2.21*       &    دالة عند مستوى 2.25دالة عند مستوي 

( 722و2ب 022و2(  ف ةلمةبلت االرب مط براكحت ةم  يف )02يبفح ةف تدكؿ )
( ةةم يدؿ هةا كتكد هبل ا 20و2ب 22و2كهذر الةلمةبلت دالا احصمتيم هخد ة بكل )

ارب مطيا ةكت ا  يف اليقظا اللقةيا  ل لمدهم كالدرتا الدةياب كدازليا اإلختمز  ل لمدهم كالدرتا 
 الدةيا لدل طمل مت الطفكلا الة درة هيخا الدرا ا الحملياو كهذا يلخ    كؿ الفرض كبحقق و 

( الب   ظكرت  ف اليقظا   (Leland, 2015كببفؽ هذر الخبيتا ةف خبمتد درا ا 
لكم بلدير ايتم   هةا اإلختمز لطبلب التمةلا ب حيث ي مهدهـ هةا البرديزب ك ف   اللقةيا
هةا الب طيط الة بق ة   ـلئلختمز ك دربك ـ ددر بخظيةمن ةةم يؤدم الا زيمدة دازليبك كايدكخ

 (Broderick&  Jenniungs, 2013)كببفؽ ةف درا ا  و ةكمرة ـكال ل  خحك بحقيؽ  هدازك
كم هةا  ف اليقظا اللقةيا بةدف الطبلب ةف بح يف ة بكل دازليبكـ الب    فرت خبمتت

كهمدابكـ كب طيطكـ لةدرا ا كب مهدهـ هةا كفف ال طط الة بق ةيا الخمتحاو دةم ببفؽ ةف 
( الب   كفحت الدكر ةف  بلؿ بط يؽ   (Mendelson , et al,. 2010درا ا ةخدل كف 

زليا اإلختمز لةطبلب ةةم يؤدم الا اربفمع األدا   رخمةد اليقظا اللقةيا ز  بح يف كزيمدة دا
( الب   كفحت  ف   Mc Closkey, 2015دةم ببفؽ  يفمن ةف خبمتد درا ا )  واألدمدية 

 ,Ghanizadeh,Aدةم ببفؽ ةف درا ا ) واليقظا اللقةيا بلب ر ةؤعر  ير ة معر لئلختمز
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ة هةا بحقيؽ الذات كالدازليا ز  ( الب  دعفت هف اللبل ا  يف اليقظا اللقةيا كالقدر   2019
البلةيـ كبكصةت الا البلدير اإليتم   لةيقظا اللقةيا ز  دازليا اإلختمز لطبلب تمةلا اإلةمـ 

 ورفم الدكليا  ايراف

كبلزك ال محدا هذر الخبيتا  يفم الا  ف اليقظا اللقةيا بردز اخب مر الطمل مت خحك 
مر كالبرديز كالكه  اليقظ كهك ةم يزيد ةف دازليبكـ الحمفر كبتلةكـ داتةمن ز  حملا ةف االخب 

الكصكؿ لؤلهداؼ  حباز  ادةمؿ الةكفكع كاال بةرار ز  اللةؿ ةكةم دمف صلب 
ك ذلؾ يبفح كتكد ارب مط  الةخعكدة كالة طط لكم  م قمن ةةم يزيد ةف دازليبكـ كختمحكـو
االخب مر لةحظا الراهخاب كالبكت  ةكتب  يف اليقظا اللقةيا كدازليا اإلختمز زملبرديز كالكه  ك 

خحك الحمفر يزيد ةف دازليا الفرد لئلختمزب كاالخبكم  ةف الةكةا الب   يف يدر دكف الخظر 
(  لف اليقظا اللقةيا 2207لةةمف   ك القةؽ ةف الة بق ؿب كهذا ةم  ددب  درا ا )ا ةمهيؿب 
ةدخ  ةف ادراؾ ةكمراب  الذابيا بتلؿ الفرد هةا ادراؾ الكا ف دةم هكب ك صكرة  ددر كفكحمن ب

 كبفك   ك ره  اختمزر كزيمدة دازليب  لئلختمزو 

بكتد هبل ا ارب مطيا  مل ا دالا   خ  " لئلتم ا هةا الفرض الدمخ  كالذم يخص هةا
احصمتيم  يف ةبك ط درتمت الطمل مت  ملطفكلا الة درة هةا ةقيمس اليقظا اللقةيا كة بكل 

 "فكلا الة درة القةؽ لدل الطمل مت  ملط
كلئلتم ا هةا الب مؤؿ  مةت ال محدا  ح مب ةلمةبلت االرب مط  يف اليقظا   

 اللقةياب كة بكل القةؽ كبكصةت الدرا ا الا ةم ية  

( يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين درجات الطالبات المعممات عمى 14جدول )
 مقياس اليقظة العقمية وبين ومستوى القمق

 
 
 
 
 
 
 

 مستوى الداللة معامل االرتباط / ومستوى القمق اليقظة العقمية
 2.25 -2.150* البعد ااول التمي  اليقظ

 2.21 -2.193** البعد الثاني االنفتاح عمى الجديد

 2.25 -2.143* البعد الثالث التوجه ن و ال اضر
 2.21 -2.188** البعد الرابف الوعي بوجهات النظر المتعددة 

 2.21 -2.044** الدرجة الكمية
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( كتكد هبل ا   مل ا  يف   لمد اليقظا اللقةيا ك ةؽ 02يبفح ةف تدكؿ )
(  لدل طمل مت الطفكلا الة درة  ملتمةلا ب  20و2ب  22و2اال ب مر هخد ة بكل داللا ) 

 م دةةم زادت اليقظا اللقةيا دةةم  ؿ ة بكل القةؽ لبل ب مر ب كاللدس صحيح دةةم اخ فض 
 دؿ ةف   اللقةيا زاد  ةؽ اال ب مر كببفؽ هذر الخبيتا ةف درا ا ة بكل اليقظا 

Nivenitha& Nagalakshmi ,2016 & ,Muchenje, 2016 ) )  الب  بكصةت الا
 ,Singh)ةف  دؿ   كببفؽ ةف درا ا  وكتكد هبل ا  مل ا  يف اليقظا اللقةيا ك ةؽ اال ب مر

et al, 2014 &  Sabri, 2018,235 )    ف اربفمع اليقظا اللقةيا يةدف الب   كفحت
دةم ببفؽ ةف األطر الخظريا الب    و ف يؤدم الا اخ فمض ة بكل القةؽ لدل األزراد

 كفحت  ف اليقظا اللقةيا بلخ   درة الفرد هةا بحةؿ ال  رة الةؤلةا ةف ةخظكر ادراد  
 (  (Teodorczuk, 2013دةم ببفؽ ةف درا ا  زيكمبةبزف  دالن ةف الةلمخمة  صكرة ة ملل 

 ف اليقظا اللقةيا ب مهـ ز   فض ة بكيمت القةؽ لدل طبلب التمةلا  الاالب   عمرت 
( الب   ( Franco, et al, 2010 ةف درا ا زراخدك كآ ركفكببفؽ  يفمن  و تخكب ازريقيم

 كفحت اخ فمض ة بكل القةؽ لدل طبلب الةتةكها البتري يا ةف بدري كـ هةا اليقظا 
( الب   كفحت  ف اليقظا اللقةيا    (Altairi,2014,205 يفمن ةف درا ا اللقةيا ب كببفؽ 

بلةؿ هةا ةخف ايدمر الف يكلكتيا لةقةؽ كالب  بلكؽ األزدمر  دخم  األدا  األدمدية  ب دةم 
 و خكم بقةؿ ةف االدمر ال ة يا لةقةؽ هةا الصحا الخف يا ال دخيا لةفرد

(  الب  بكصةت الا هدـ  (Brannon, 2010كب بةؼ هذر الخبيتا ةف درا ا 
كتكد هبل ا  يف   لمد اليقظا اللقةيا ) هدـ البفمهؿ ةف ال  رات الدا ةيا ( & كالةبلحظا 

( الب   2202كالدرتا الدةيا لقةؽ اال ب مرو دةم ب بةؼ تزتيمن ةف خبمتد درا ا )  ع ا ب 
الدةيا لةيقظا اللقةيا ك لد   فرت الخبمتد الفرهيا لةدرا ا هةا هدـ كتكد ارب مط  يف الدرتا 

االخزهمج ب ككتكد هبل ا ةكت ا  يـ  لد الةبلحظا  حد   لمد اليقظا اللقةيا كالدرتا الدةيا 
 ولقةؽ اال ب مر

دةم بلزك ال محدا ذلؾ  يفمن ز  فك  األطر الخظريا الب   كفحت  ف اليقظا 
مصا الذيف يلمخكف ةف ح ةف ذكابكـ ك صفا  لصمباللقةيا يةدف  ف ب مهد األزراد هةا ال

 &Baox & Kong, 2015 ) كابفؽ ةل    ( Grow & Marlatt, 2015,17 ) القةؽو 
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Kamath, 2015,414 )   ز   ف اليقظا اللقةيا لكم بلدير ايتم   هةا الصحا الخف يا
كاللقةيا كالت ديا ب كالعلكر  مل لمدة كالبقةيؿ ةف القةؽ ةةم يتلؿ الفرد الةبةبف  مليقظا 

يا يعلر  حملب  الدا ةيا كالبكبر الخمتـ هف القةؽ كلدخ  ي بطيف البحدـ زي  كبحكية  الا اللقة
كابفؽ ذلؾ ةف األطر الخظريا  يفم زقد  دد دؿ ةف   و ةؽ ط يل  كيختز اال ب مر   بلـ

(  اف ةةمر ا اليقظا اللقةيا يؤدم الا البقةيؿ  22ب  2207& ايفخت ب  2202)ةكريس ب 
كالبكبر ةف  بلؿ بقةيؿ هرةكف البكبر كبحفيز الة دخمت الط يليا الب  برزف ةف حملا القةؽ 

ة بكل الركح الةلخكيا ةدؿ األخدركزيف زيتلؿ الفرد يعلر  ملبح ف  كت  همـ  كاربفمع 
هرةكف ال لمدة لدي  ةةم يؤدم الا بح يف تكمزر الةخمه  كيلةؿ هةا زيمدة ةدة االخب مر ب 

القةؽ كيص ح الفرد  مدران هةا  االربقم   ة بكل األدا   كالبقةيؿ كالبرديز ةةم يقةؿ ة بكل 
 وةف  ةؽ اال ب مر لدي 

دةم بلزك ال محدا  مإلفمزا الا ةم   ؽ  ف اليقظا اللقةيا بتلؿ الفرد ز  حملا 
الةك ؼ ذاب  ) ةك ؼ ةف الكه  كاالخب مر كالبرديز لةكفف الحمل  كهدـ اصدار  حدمةم هةا 

ةم يتلة  يعلر  ملقةؽ الط يل   دخم  اال ب مر كال يبلدل الةك ؼ ال ة    اال ب مر (  كهك
كيبكت  خحك الحمفرب   كالعلكر  ملقةؽ الزاتد كلدخ  يةبةؾ خف   ز  اال ب مر كيردز  كهي

 م  خكم بلةؿ  كي بلد هف  م  زدمر  ة يا بؤر    ك بتلة  ز  ةك ؼ  ةؽ  ك ت اال ب مر
ةةم  ردكد الفلؿ البةقمتيا كاالخدزمهياهف طريؽ البقةيؿ ةف هةا الب فيؼ ةف حملا القةؽ 

يتلة  يردز هةا ةك ؼ اال ب مر زقط دكف البفدير ز  الفعؿ  ك  م  زدمر  ة يا  ك  كؼ 
  وةف الة بق ؿ

دةم بلزك ال محدا ذلؾ  لف بةبف الطمل مت  مليقظا اللقةيا تلةكف هةا  در همؿ 
الحمفر )ةك ؼ اال ب مر( كالبرديز هةي  دكف البفدير  ةف البرديز كاالخب مر الكاه  لةةك ؼ

ز  الةمف   ك الة بق ؿ ةةم ي لد البكبر هف برديزهف زبل يفدرف ز  الفعؿ خبيتا اال ب مر 
ةخكـ اي ريف   ك ةك ؼ ك ةم  كؼ يدكف الكفف هةي    ؿ  ك  لد اال ب مر ةف خبمتد 

خةم يبـ البرديز هةا الةحظا الراهخا ب و ال  ( و)آ م ب  ةكمتب ةلةةمت كةلةةيفب  صد م  كا 
ةةم يقةؿ ةف حملا البكبر كالقةؽ الةصمح ا لبل ب مر كي مهدهف هةا البرديز كاالختمزو 

الب   كفحت  خ  ةف  بلؿ اليقظا اللقةيا  كؼ   ( Zinser, 2013 )كيبفؽ ذلؾ ةف 
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 ف دؿ ع ص  يتلؿ الفرد داتةمن هةا ا بلداد  م بةرار لبذدر ركح الة بيقظ ك ف يدرؾ
يحةؿ  ذكر الفرح كال لمدة ز  كهي  ك ذلؾ ي بطيف لةس هذر التكاخب كال ةمح لكم 
 مالزدهمر ز  الةكا ؼ الصل ا ةةم ي مهدر هةا البقةيؿ ةف  ةؽ اال ب مرات ) دلحد الةكا ؼ 

 الفرضوالصل ا  ملخ  ا لةطمل ا التمةليا (  ابفح ةةم   ؽ بحقؽ الفرض الدمخ  كبـ   كؿ 
بكتد هبل ا ارب مطيا ةكت ا " ا هةا الفرض الدملث كالذم يخص هةا  خ  لئلتم

(  يف ةبك ط درتمت الطمل مت  ملطفكلا الة درة 20و2دالا احصمتيم هخد ة بكل داللا ) 
  "كالبحصيؿ األدمدية   وهةا ةقيمس اليقظا اللقةيا ك) الةلدؿ البرادة  (

 مط  يف اليقظا اللقةياب الةلدؿ كلئلتم ا  مةت ال محدا  ح مب ةلمةبلت االرب  
 البرادة  لةطمل مت كبكصةت الدرا ا الا ةم ية  

( يوضح معامالت ارتباط بيرسون بين درجات الطالبات المعممات عمى مقياس 15جدول )
 اليقظة العقمية وبين المعدل التراكمي ) الت صيل الدراسي (

 المستوى الداللة معامل االرتباط اليقظة العقمية / الت صيل ااكاديمي
 البعد ااول
 التمي  اليقظ

2.035**  2.21 

 البعد الثاني
**2.076 االنفتاح عمى الجديد  

2.21 

 البعد الثالث
**2.025 التوجه ن و ال اضر  2.21 

 البعد الرابف
**2.192 الوعي بوجهات النظر المتعددة  2.21 

**2.016 الدرجة الكمية  2.21 
 2.21**دال عند مستوى داللة 

(و 270و2ب 022و2ةم يف (  خ  تم ت  يةا ةلمةؿ االرب مط )02ةف التدكؿ ) حيبف
( كهذا يلخا 0( دةم هك ةكفح  ملتدكؿ ) 0و22كه   يـ دالا احصمتيم هخد ة بكل داللا )

 ف هخمؾ هبل ا ارب مطيا دالا  يف درتمت ةبك طمت اليقظا اللقةيا كالبحصيؿ األدمدية  
( (Chiesa,Serretti,2009 ملتمةلاب كببفؽ هذر الخبيتا ةف درا ا  لطمل مت الطفكلا الة درة

الب   كفحت  ف اليقظا اللقةيا بلزز لدل الطبلب ةكمرات الدرا ا ب كب مهدهـ ز  هةةيا 
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 ,Hon دةم ببفؽ ةف درا ا دؿ ةف   خم كرا ب يمةمدا ب هكف ) والبلةـ كالبرديز  عدؿ  زفؿ
2013 & Yamada, 2011  Napoiro, 2013 & الب    فرت هف هبل ا ايتم يا  يف  )

 ,Sangwwthكببفؽ ةف درا ا  مخديبم واليقظا اللقةيا كالة بكل األدمدية  كالةلرز  لةطبلب
( الب   كفحت كتكد هبل ا ارب مطيا ةكت ا  يف اليقظا اللقةيا كالة بكيمت الةربفلا (2014

الب   ددت   (Bausch, 2014) دةم ببفؽ هذر الخبيتا ةف درا ا ووةف البحصيؿ األدمدية 
هةا زمهةيا ك هةيا اليقظا اللقةيا لةطبلب ك خكم ب مهدهـ هةا زيمدة  دربكـ هةا اإلختمز 

 ,Chiangاألدمدية  كال يطرة هةا الةكا ؼ الصل او كببفؽ  يفمن ةف خبمتد درا ا دؿ ةف )
 2018), et al., 2019 & Lin  Caballero,219 &  الب    فرت هف كتكد هبل ا  )

 يف اليقظا اللقةيا كاالختمز كالبحصيؿ األدمدية  لدل الطبلبو دةم ببفؽ ةف درا ا  دؿ ةف   
  (Franco, et al , 2010 & Mewndelson, et al, 2010)ل كف  زراخدك كآ ركف ك ةخد

الب   كفحت  الدكر الفلمؿ ز  اربفمع الة بكل األدمدية  ةف  بلؿ بط يؽ  رخمةد اليقظا 
( الب   كفحت هدـ كتكد هبل ا  يف  2202ب  )خمتكاخ كب بةؼ ةف درا ا  واللقةيا لةطبلب

 ولتمةلا  ة قطاليقظا اللقةيا كالبحصيؿ الدرا   لطبلب ا
كبلزك ال محدا ذلؾ  يفم ن الا ط يلا اليقظا اللقةيا كبةبف الطمل مت  كم يزيد ةف 
 دربكـ هةا االخب مر كالكه  كالبرديز هةا ال  رات األدمديةيا كاال بزادة ةخكم ةف  بلؿ 
ا االخفبمح كبق ؿ آرا  اي ريف ةةم يزيد ةف  درابكف ز  ادب مب الةلةكةمت ةف ةصمدر ةبخكه

كاالخب مر كالبرديز ةةم يؤدم الا اربفمع الة بكل األدمدية  كيبفؽ ذلؾ ةف الط يلا ال عريا 
زملفرد الةبيقظ الكاه  الةدرؾ ألهداز  كالذم يعلر   لمدة دا ةيا بةبةد  كهك يقـك  لةة  
دطملب لةلةـ ةف  بلؿ بةبل   مليقظا اللقةيا بتلة  ذك بحصيؿ  دمدية  ةربففو ك ذلؾ بكتد 

بل ا ارب مطيا ةكت ا  يف اليقظا اللقةيا كالبحصيؿ األدمدية  لطمل مت الطفكلا الة درة ه
  ملتمةلا ك ذلؾ بحقؽ الفرض الدملث كبـ   كؿ الفرضو 

 التوصيات والمقتر ات:
 ز  فك  خبمتد الدرا ا الحمليا بكص  ال محدا  ةم ية   

ر يا  دكرات بدري يا هةا بزكيد الطمل مت الةلةةمت  ملطفكلا الة درة  دةيمت الب -1
 اليقظا اللقةياو

https://eric.ed.gov/?redir=https%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0003-3390-0905
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بطكير الةخمهد الةب صصا  ملطفكلا الة درة  ملتمةلا كبفةيخكم اليقظا اللقةيا  -0
كديفيا تلةكم   ةكب كةخكد حيمة لةطمل ا  ملتمةلاب كدةلةةا ة بق بلن لبزيد ةف 

 دفم بكم البلةيةيا كالةكخياو 
 ا اللقةيا لةطمل مت  ملتمةلاواهداد  راةد ارعمديا كبخةكيا لبخةيا اليقظ -3

 المقتر ات: 
اليقظا اللقةيا كهبل بكم   فض الف كط الخف يا لطمل مت اترا  درا ا هف     -1

 الطفكلا الة درة  ملتمةلاو 
زمهةيا  رخمةد  متـ هةا الذدم ات الةبلددة ز  بخةيا اليقظا اللقةيا درا ا   -0

  ولةطمل مت  ملتمةلا
ةا الكالديا كهبل بكم  مليقظا اللقةيا لةطمل مت   مليب الةلمةدرا ا  لخكاف  -3

  ملتمةلاو 
زمهةيا  رخمةد  متـ هةا بخةيا اليقظا اللقةيا لةلةةمت اترا  درا ا هف  -4

 الركفا كبلديرر هةا  طفملكفو
 اليقظا اللقةيا كهبل بكم  ل مليب البلةـ كالبفدير لطبلب التمةلاو درا ا هف  -5
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 المراجف

 :المراجف العربية أواًل:
(و  در  رخمةد بكتي  تةل  ز  بح يف الدازليا لةدرا اب ك فض 2202ا راهيـب ةلمل  ) -

 ةؽ االةبحمف لدل طة ا الةرحةا األ م ياو درا مت اللةـك البر كياو التمةلا األردخياو 
 و222-222(و 2و هدد )20هةمدة ال حث اللةة و ةد 

 مر الدبمب الةفبكح ذم (و  در ا ب داـ ا ب2220ا راهيـب ختبل  &ةحةدب حخمف ) -
الة بكيمت الةلرزيا اللةيم هةا بحصيؿ ةمدة األحيم  كبخةيا ةكمرات البفدير الخم دب ك فض 

 و(07)00ةلدؿ  ةؽ اال ب مر لدل طمل مت الةرحةا الدمخكياو ةتةا دةيا البر يا  خكمو 
  و222-222

الة يرة لةخعر  دار هةمفوالبلةـ ا    كبط يقمب و  (و2222)  ك هبلـب رتم  ةحةكد  -
 كالبكزيفو

(و الةركخا الخف يا كهبل بكم  مليقظا اللقةيا لدل طبلب 2207ا ةمهيؿب هملا  ير  خمرم ) -
  و222-222 و(0و )22دةيا البر ياو ةتةا االرعمد الخف  و 

اليقظا اللقةيا كهبل بكم   ةمت الع صيا الد رل  و(2202األخصمرم ب كلا  تةيؿ ) -
 ريتيف   ـ ال دةا االتبةمهيا  تمةلا اـ القرمو ةتةا دةيا لةع صيا لدل الطة ا ال

  و220-220 و0ع  و22ةد  والبر ياو تمةلا   يكطو دةيا البر يا

(و اليقظا الذهخيا لدل طة ا التمةلاو ةتةا 2202 ديكمب زيخب حيمكم & ه دب ةكم صداـ ) -
 و222-202و 22  حمث ال صرة لةلةـك اإلخ مخياو اللدد األكؿو الةتةد 

(و  خةمط البلةؽ الكتداخ  كهبل بكم  ملدازليا لئلختمزو 2202  يكخ ب  كزاف صد ا ) -
 و0222-270و 00الةتةا البر كياو تمةلا  كهمجو دةيا البر ياو ج 

برتةا ةدب ا تريرو الةةةدا اللر يا  واليقظا الذهخيا دؿ يـكو(2207ايفخت ) وتميف -
 ةدب ا تريرو  وال لكديا
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(و اليقظا اللقةيا كهبل بكم  لهراض القةؽ لدل طبلب 2202ه د اه )الحمرد و  لد ةحةد  -
الدةيا البقخيا  ةحمزظا  يعاو الةتةا البر كياو تمةلا  كهمجو اللدد ال م ف كال ة كفو 

 و022-027

الخةكذج ال خمت  لةلبل ا  يف بكتكمت الكدؼ ك ةؽ  و(2222ح مخيف ب ةحةد ح مخيف  ) -
لخف ياب كاألدا  األدمدية  لدل هيخا ةف طبلب دةيا البر يا اال ب مر الةلرز  كالف كط ا

  و272-220  و22ةتةا دةيا تمةلا طخطمو ع  و  خكم

زلمليا  رخمةد لةبدريب هةا اليقظا اللقةيا ز   و(2202ال بمبب  ب  مة  ةح ف ت ريؿ ) -
 فض الف ط الخف   كبح يف خةط الحيمة لدل طة ا تمةلا حدكةيا ز  األردفو درا مت 

  و72-00ةةحؽو  20هةمدة ال حث اللةة و ةد  والتمةلا األردخيا واللةـك البر كيا

البخ ؤ  ة بكل اليقظا اللقةيا ةف  بلؿ  لض الةب يرات  و(2202 ع اب زمطةا ح ف ) -
 و222-222و 0و ج072الخف يا لدل طمل مت التمةلاو ةتةا البر ياو تمةلا األزهرو ع 

 دار  ريب لةط مها كالخعرو  والدازليا لبلختمزو القمهرة و(2222ب ه د الةطيؼ ةحةد ) ةيفا -

ابتمر طبلب بدخكلكتيم البلةيـ خحك بلةـ الةقررات الدبركخيم  و(2202الد ك   ب كزم  )  -
تمةلا  ودةيا البر يا ودرا مت بر كيا كاتبةمهيا وكهبل بكم  دازليا اإلختمز االدمدية  لديكـ

 و222-222و2و ع 22ةد  وحةكاف

الذدم  االخفلمل  كهبل ب   مليقظا الذهخيا لدل طة ا تمةلا  و( 2202ب زيصؿ ) الر يف  -
  و27-72 و(0وع ) 02ةد   والةتةا األردخيا ز  اللةـك البر كيا واليرةكؾ

 (و الصحا الخف ياو هةمفو دار الة يرةو2227رفكافب  مةر تةيؿ ) -

 الة يرة لةخعر كالبكزيفو  فو دارالدازلياو خةمذج كبط يقمتو هةم و(2202الرزكع ب ةحةد  حةد ) -

االةمراتو دار  و2ة مدئ هةـ الخفس البر كمو ط و(2202الز كؿ ب هةمد ه د الرحيـ ) -
 الدبمب التمةل و

(و دازف اإلختمز كهبل ب   ة بكل  ةؽ 2202ال خ مط  ب ال يد ةصطفاب كآ ركفب ) -
دةيا البر ياو تمةلا  اال ب مر كة بكل الدقا  ملخفس لدل طبلب الةرحةا الدمخكياو ةتةا

 و222-227 و(02الز مزيؽ ) 
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البكت  الةدر   كهبل ب   قةؽ االةبحمف  و(2202ب ةحةد &  ر  ب ه دالخمصر ) العميب -
  و222-202ب 00لدل ببلةيذ الةرحةا الدمخكياو ةتةا اللةـك اإلخ مخيا كاالتبةمهياو 

فم ة الذابيا لدل هيخا ةف اليقظا اللقةيا كهبل بكم  ملد و(2202العةكم ب هةا ةحةد )  -
دةيا  وتمةلا هيف عةس وةتةا ال حث اللةة  ز  البر يا وطبلب دةيا البر يا  ملدكادة 
  و22-0و 2وج 02ع وال خمت لةداب كاللةـك كالبر يا

ةتةا دةيا  و(2202)2202العكراخ  ب ه د الرحةف ةحةد &ةحةكد ب ةحةد ه د اللظيـ   -
  و222-222 و02 و ع22البر ياو تمةلا   يكطو ةد 

دازف اإلختمز كبقدير الذات كهبل ب   ملبحصيؿ الدرا   لدل  و(2200صرداكم ب خزيـ ) -
 و0ببلةيذ البلةيـ الدمخكمو ةتةا درا مت خف يا كبر كياو تمةلا  مصدم ةر محو التزاترو ع 

 و222-222

لدازف  در ال يتا الةدر يا هةا البحصيؿ الدرا   كا و(2220الطخطمكم ب كزم   خكر ) -
لئلختمز لدل الةبفك يف )درا ا ةقمرخا(و الةؤبةر اللةة  ال خكم الرا ف هعرو دةيا البر ياو 

  و272-227تمةلا حةكافو 

و 2ةك كها هةـ الخفس كالبحةيؿ الخف  و ط  و(2222ط  ب زرج ه د القمدر  كآ ركف ) -
 القمهرة  دار  ريبو

ا اللقةيا كهبل بكم  ملبفدير البلةة  اليقظ و(2202الطكطك ب راخيا ةكزؽ & رزؽ ب  ةيخا ) -
 و72-20و 7و ع 22لدل طة ا تمةلا دةعؽو ةتةا تمةلا ال لثوو ةد 

هبل ا دازليا اإلختمز كحب اال بطبلع  و(2202ب  & ال يدب ةحةكد )ه د الحةيدب رتيلا -
البر يا  ملبفدير اال بدمرم لدل ببلةيذ الةرحةا اال بداتيا  ملةديخا الةخكرةو درا مت هر يا ز  

 و202-222و0و ج22كهةـ الخفسو را طا البر كييف اللربو ع

اليقظا اللقةيا كهبل بكم  ملبخظيـ  و(2202ب ه د اللظيـ )ب ه ا تم ر & ةحةده د الحةيد -
االخفلمل  األدمدية  لدل طبلب التمةلاو ةتةا االرعمد الخف  و تمةلا هيف عةسو ةردز 

  و220-222و 20االرعمد الخف  و ع 
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(و  لض  ةمت الع صيا كهبل بكم  دازليا اإلختمز الريمف  2202القمدرب الحمج )ه د  -
لذكم االحبيمتمت ال مصا حرديمو ةتةا درا مت خف ياو ةردز ال صيرة كاال بعمرات 

 و022-27و 02كال دةمت البلةيةياو ع 

اللدد (و اليقظا الذهخيا لدل طة ا التمةلاو ةتةا األ بمذو 2202ه د اهب  حبلـ ةكدم ) -
 و202-222و 2و ةد 222

اليقظا الذهخيا كهبل بكم  و(2207ه كد ب  حةد ا ةمهيؿ & زرخ يس ب  مخدم خصرت )  -
 و(2و )22 ملبخظيـ الذاب  لةبلةـ لدل طة ا التمةلاو ةتةا دةيا البر يا لة خمتو الةتةد 

  و222-220

  بحديد ة بكل الصبل ا القدرة البخ ؤيا لةيقظا اللقةيا ز و( 2202اللدميع  ب  عرم  حةد ) -
الخف يا لدل هيخا ةف طة ا تمةلا العمر او الةتةا الدكليا لؤل حمث البر كياو تمةلا 

 و222-202(و 2(و ع )22االةمرات اللر يا الةبحدةو ةد )

اليقظا اللقةيا كهبل بكم  ملبفدير ةم كرا  الةلرز  كالحمتا  و( 2202هيس ب ه ا ةتيد )  -
ةتةا   حمث وةيا البر يا لةلةـك اإلخ مخيا كالصرزا ) خم  كبط يؽ (الا الةلرزا لدل طة ا د
 و222-202 و22و الةتةد 2اللدد  وال صرة لةلةـك اإلخ مخيا

  م يمت هةـ الخفس  و( 2220القفمةب ةحةد زرحمف & البربكرم ب ةحةد هكض )  -
 هةمفو دار الحمةد لةخعر كالبكزيفو  والبر كم

دازليا اإلختمز لدل طة ا تمةلا الح يف  ف طبلؿ  و(2202الدفمكيف ب هطمؼ ةحةد ) -
و 7و ع 22ةد  البر ياودةيا    يكطوةتةا تمةلا  وكهبل بكم   لض الةب يرات الدية رازيا

 و022-022

دازليا اإلختمزو الةؤبةر اللةة  اللر   ال مدسو البلةيـ  و(2202ةطرب   ةم  ا راهيـ ) -
ليا الةصريا ألصكؿ البر ياو الةتةد الدملثو كآزمؽ ةم  لد دكرات الر يف اللر  و التة

   و0220-0220

اليقظا اللقةيا لدل طة ا  و(2202ةحةد )   بالةلةكرم ب هةا ح يف ةظةكـ &  بلـ -
 و227-222و 2و ع 22التمةلاو ةتةا اللةـك اإلخ مخياو تمةلا  م ؿو ةد 
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  الةدارسو برتةا بلةـ ردكب ال يؿو بدريس ال لمدة كالرزمهيا ز و(2202ةكريس ب ايمف ) -
 وداكد  ةيةمفو الةةةدا اللر يا ال لكدياو الريمضو ةدب ا الل يدمف

اليقظا اللقةيا لدل طبلب البلةيـ ةم  لد  و( 2202خمتكاخ  ب ختبل  ه د ال ملؽ )  -
األ م   ز  فك   لض الب يرات ز  ةحمزظا ة قطو ةتةا الدرا مت البر كيا كالخف ياو 

          و222-222و 2و ع 02 تمةلا ال ةطمف  م كسو ةد

خةذت  اللبل مت ال   يا  يف ا برابيتيمت البلةـ الةخظـ  و(2202الخرش ب هعمـ ا ةمهيؿ )  -
ذابيم كزمهةيا الذات كالبكتكمت الدازليا الدا ةيا ك ةؽ اال ب مر كالبحصيؿ الدرا   لدل 

  و207-222و 2و ع 00هيخا ةف طبلب التمةلاو درا مت بر كيا كاتبةمهياو ةد 

اليقظا اللقةيا كالبفدير ةم  و( 2202الخكرب  حةد يلقكب & دريرم ب همدم ةحةد ظمزر )  -
كرا  الةلرز  دةخ تيف  ةكمرات ةم كرا  اال بيلمب لدل طبلب دةيا البر يا تمةلا تمزافو 

   و227-220و 2و ع22ةتةا دةيا البر ياو تمةلا   يكطو دةيا البر ياو ةد 

و الدازليا لئلختمز لدل طة ا الدرا مت اللةيم ز  التمةلا األردخيا (2200اليك ؼب راة  ) -
و 22ز  فك  هدد ةف الةب يراتو ةتةا درا مت اللةـك البر كياو التمةلا األردخياو ةد 

 و272-202و 2اللدد 

- Abenavoli, Rachel M.; Harris, Alexis R.; Katz, Deirdre A.; Jennings, 

Patricia A.; Greenberg, Mark T. (2014). Mindfulness Promotes 

Educators' Efficacy in the Classroom. Society for Research on 

Educational Effectiveness. ERIC Number: ED562792. 

- Adegboyega, L. (2018).Influence of Achievement Motivation on 

Nigerian Undergraduates’ Attitude towards Examination.. International 

Journal of Instruction 11(1),77-88  

- Advait, Advait. (2012). Effect of Mindfulness Awareness Meditation on 

Quality of Life (Master's Thesis). Available from Pro Quest 

Dissertations and Theses Database. (UMI No. 1517568).   

- Akanbi, Samuel Toyin (2013). Comparisons of test anxiety level of 

senior's secondary School students across gender, year of study school 

type and parental educational background IFE psychology: An 

international journal Vol.21 Issue. 1.p.40-54 

https://www.researchgate.net/journal/1694-609X_International_Journal_of_Instruction
https://www.researchgate.net/journal/1694-609X_International_Journal_of_Instruction


جامعة اسيوط –  "الطفولة والتربية فيدراسات  "مجمة   

____________________________________________________________ 

 

 م0202يناير –الثانى عشرالعدد  61

- Akca, F.(2011). The relationship between test anxiety and learned 

Helplessness. Social Behavior and Personality, 39, 111-112 

- Akyurek, Gokcen., Kars,S.,& Bumin,G.  (2018).The Determinants of 

Occupational Therapy Students’ Attitudes: Mindfulness and Well-

Being. Journal of Education and Learning; Vol. 7, No. 3,242-250. 

- Aloysius, M.(2012). Self-motivation for achievement and its impact on 

the employees’ Performance and Satisfaction, working papers series, 

University of Jaffina, Sri Lanka. 

- Altairi , M. ( 2014). The impact of mindfulness and test anxiety on 

academic performance. (Master’s theses). College of Arts & Sciences 

Senior Honors, University of Louisville 

- Araas, T. (2008). Associations of Mindfulness, Perceived Stress, and 

Health Behaviors in College Freshmen. (Doctoral dissertation). 

Available from Pro Quest Dissertations and Theses Database. (UMI No. 

3303258) 

- Asheur, A. & Sigman, K.(2011). Effectiveness of both mindfulness and 

relaxation techniques and learning skills and their influences on the 

performance of students at the university. Journal personality and social 

psychology, 1.(3),25-41. 

- Association with substance-use outcomes. Addictive Behaviors, 40(1), 

- Australian ‘childhood foundation (2013).Discussion paper5 mindful 

teachers. mindful' kids. Peaceful school. Transforming. Trainman„ 

project. a partnership program between the austral lain childhood 

foundation ant the department of education. 1 7 Retrie ed from https:// 

atergood.berkeIeytartic1et/temseven 

- Ayles worth, M.(2018) Mindfulness Practices: Investigating Impacts on 

Prekindergarten Teacher Perceptions of Classroom Climate Teacher 

Self-Efficacy and Student Interactions 

- Baer, R. A., Smith, G. T., Hopkins, J., Krietemeyer, J., & Toney, L 

(2006).Using self-report assessment methods to explore facets of 

mindfulness. Assessment, 13(1), 27-45. 

https://knowledge.library.iup.edu/etd/1576/
https://knowledge.library.iup.edu/etd/1576/
https://knowledge.library.iup.edu/etd/1576/


 الرحمن علي محمدد/ عال عبد                وقلق االختبار اليقظت العقليت وعالقتها بدافعيت اإلنجاز

 لطالباث الطفىلت المبكرة بالجامعت والمعدل التراكمي
 

 

 

 م0202يناير –الثانى عشرالعدد  61

 

- Bajaj, B. & Pande , N. (2016). Mediating role of resilience in the impact 

of mindfulness on life satisfaction and affect as indices of subjective 

well-being. Personality and Individual Differences , 93, 63-67 

- Bao, X., Xue, S. & Kong, F. (2015). Dispositional mindfulness and 

perceived stress: The role of emotional intelligence. Personality and 

Individual Differences, 78, 48-52. 

- Bauer-Wu,S(2011). Leaves Falling Gently: Living Fully with Serious 

and Life-Limiting Illness through Mindfulness, Compassion, and 

Connectedness. Canada:Raincoast Books. 

- Bergomi, C., Tschacher, W., & Kupper, Z. (2013). Measuring 

mindfulness: first steps towards the development of a comprehensive   

mindfulness scale. Mindfulness, 4(1), 18-32 

- Bernay, R. (2009).Using mindfulness to slow down in order to speed up 

progress for children with special needs. Double Blind Peer Reviewed 

Proceedings of the Making Inclusive Education, Sept. 28-30, Welli 

- Bernay, R. S. (2014). Mindfulness and the Beginning Teacher. 

Australian Journal of Teacher Education, 39(7). 

http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2014v39n7.6 This Journal Article is 

posted at Research Online. 

- Bowen, S., Douglas, H.& Hsu, S., Witkiewitz, K. (2012) Mindfulness 

based relapse prevention for substance craving. Addict Behav. 38(2), 

1563- 1571 

- Brannon ,J. (2010). Mindfulness and test anxiety in college students.   

(master’s  thesis). Graduate School, Fort  Rays   Ttate University. 

- Brausch, B. D. (2011). The role of mindfulness in academic stress, self-

efficacy, and achievement in college students (unpublished master 

thesis), Master of Counseling in the graduate school. IL: Eastern Illinois 

University Charleston. 

- Caballero.C, Scherer.E, West.M, Gabrieli .C ( 2019 ). Mindfulness is 

Associated With Better Academic Achievement in Middle School. 

Mind, Brain, and Education, v13 n3 p157-166  



جامعة اسيوط –  "الطفولة والتربية فيدراسات  "مجمة   

____________________________________________________________ 

 

 م0202يناير –الثانى عشرالعدد  62

- Cardacitto,L.A.,Herbert,T.D.,Forman,E.M.,Moitra,E.&Farrow,V.(2008)

.Theassessment of present –moment and acceptance :The Philadelphia. 

mindfulness scale. Assessment ,15,204-223. 

- Castillo, Antonio Vernandez & Caurcel, Marja.J.( 2014) State test –

anxiety, selective attention and concentration in university students 

international Journal of psychology , V 50, N-4 p265-271. 

- Chang,J., Huang,C.,&Lin,Y.(2015).Mindfulness, basic psychological 

needs fulfillment and well-being. Journal of Happiness studies 

,16,1149-1162 

- -Chiang, Eric P.; Sumell, Albert J.(2019 ). Are Your Students Absent, 

Not Absent, or Present? Mindfulness and Student Performance. Journal 

of Economic Education, v50 n1 p1-16. 

- Chiesa,A& Serretti,A. (2009).Mindfulness-Based Stress Reduction for 

Stress Management in Healthy People: A Review and Meta-Analysis. 

The Journal of Alternative and Complementary Medicine Vol. 15, No. 

5.393-600. 

- Ching. H, K.M., Tsai, T., & Chen. C. (2015). Effects of a mindfulness 

meditation course on learning and cognitive performance among 

university students in Taiwan. Evidence-Based Complementary and 

Alternative Medicine, 2015, Article ID 254358, 7 pages. doi: 

http://dx.doi.org/10.1155/2015/254358 

- Creswell , D.(2016).Mindfulness intervention. Annual Reviews of 

Psychology,68,18.1 

- -Dallas, M. D., Penberthy, J. K., Schorling, J. B., Leavell, V. A. & 

Calland, 

- J. F. (2019). Mindfulness for healthcare providers fosters professional 

quality of life and mindful attention among emergency medical 

technicians. Journal Pre-proof, 1-29. 

- Davis D. M. & Hayes J. A. (2011). What are the benefits of 

mindfulness? A practice review of psychotherapy-related research. 

American Psychological Association, 48(2), 198 –208. 

https://www.liebertpub.com/journal/acm
https://www.liebertpub.com/toc/acm/15/5
https://www.liebertpub.com/toc/acm/15/5
http://dx.doi.org/10.1155/2015/254358


 الرحمن علي محمدد/ عال عبد                وقلق االختبار اليقظت العقليت وعالقتها بدافعيت اإلنجاز

 لطالباث الطفىلت المبكرة بالجامعت والمعدل التراكمي
 

 

 

 م0202يناير –الثانى عشرالعدد  63

 

- -Droutman,V., Golub,L., Oganesyan,A., Read,S.,(2018).Development 

and initial validation of the Adolescent and Adult Mindfulness Scale 

(AAMS). Differences',  34-43 

- -Dubert, C. J. (2013). A Mindfulness Model of Emotion Regulation in 

Nursing Students: Working Memory Capacity as a Regulatory 

Mechanism. Doctoral dissertation. Augusta University. 

DOI:10.13140/RG.2.1.4887.98.  

- -Ellis, a, (2011). Achievement among private school in Malaysia 

teacher, Journal of Psychology, 11(2): 232-253. 

- -Franco, C., Manas, I., Cangas, A,. & Gallego, Journal (2010). The 

Applications of Mindfulness with Students of Secondary School. 

Springer Verilog Berlin Heidelberg, 1(111), 83–97. 

- -Fries, M. (2009). Mindfulness based stress reduction for the changing 

work environment. Journal of Academic and Business  

- Geiger , S., Otto ,, S. & Schrader , U. (2018). Mindfully green and 

healthy.an indirect path from mindfulness to ecological behavior. 

Frontiers in Psychology, 8, 1 -15. 

- -Ghanizadeh.,A&  Makiabadi.,H et al., ( 2019). Relating EFL university 

students' mindfulness and resilience to self-fulfillment and motivation in 

learning, Issues in Educational Research, 29(3), 695-714. 

- Grow, J., Collins, s., Harrop, E.& Marlatt, G. (2015). Enactment of 

home practice following mindfulness-based relapse prevention and its 

association with substance-use outcomes. Addictive Behaviors, 

40(1),16-20. 

- Hamidi, F.(2016). The relationship between, mindfulness, personality 

traits and academic optimism long teachers. QJFR. 12, 4. 

- -Hasker, M. (2010). Evaluation Of The Mindfulness-Acceptance-

Commitment (Mac) Approach For Enhancing Athletic Performance. 

Unpublished Doctoral Dissertation. Indiana University of Pennsylvania, 

U.S.A. 

- Howell, A., & Buro, K. (2011). Relations among mindfulness, 

Achievement-related self-regulation, and achievement motivations. 

Journal of Happiness Studies, 12, 1007- 1022. 



جامعة اسيوط –  "الطفولة والتربية فيدراسات  "مجمة   

____________________________________________________________ 

 

 م0202يناير –الثانى عشرالعدد  64

- Hyland,p. Lee,A& Mills,M. ( 2015 ).Mindfulness at Work: A New 

Approach to Improving Individual and Organizational Performance, 

Industrial and Organizational Psychology -1(4):1-27 · 

- Jennings, S. J., & Jennings, J. L. (2013). Peer-directed, brief 

mindfulness training with adolescents: A pilot study. International 

Journal of Behavioral Consultation and Therapy, 8(2), 23- 25. 

- -Kabat-Zinn, J. (2003). Mindfulness-based interventions in context: 

Past, present, and future. Clinical Psychology. Science and Practice, 10, 

144–156. 

- -Kamath, S. (2015). Role of mindfulness in building resilience and 

emotional intelligence and improving academic adjustment among 

adolescents. Indian Journal of Health and wellbeing, 6 (4), 414-417. 

- -Kettler, K. M. (2013): Mindfulness and cardiovascular risk in college 

student, New York. The Eagle Feather, 10 (5). 

- -Lambert, J., (2015). Mindfulness experiences of children who have 

autistic spectrum disorder and anxiety – An Exploratory study. A thesis 

submitted in partial fulfilment of the requirements   of the School of 

Psychology, for the degree of Professional Doctorate in Educational and 

Child Psychology, University of East London. 

- Langer, E. J. (1989). Mindfulness. New-York: Addison-Wesley. 

- Langer, E. J., & Moldoveanu, M. (2000).The construct of mindfulness. 

Journal of Social Issues, 56(1), 1-9. 

- -Leland, Matt. ( 2015 )Mindfulness and Student Success. Journal of 

Adult Education, v44 n1 p19-24. 

- Lin, J., M & Mai, L. J (2018). Impact of Mindfulness Meditation 

Intervention on Academic Performance. Innovations in Education and 

Teaching International, v55 n3 p366-375 2018. 

- -Lotz,C.& Sparfeld,J. ( 2017 ).Does test anxiety increase as the exam 

draws near? – Students' state test anxiety recorded over the course of 

one semester, Personality and Individual Differences, v(104),397-400. 

- Mahmoud, A (2011). English Teachers Achievement Motivation In The 

light of Some Variables in Tulkarm Government Schools, Journal of Al- 

Quds Open University for Research and Studies, 24 (1): 9 – 36. 

https://www.researchgate.net/journal/1754-9426_Industrial_and_Organizational_Psychology
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01918869


 الرحمن علي محمدد/ عال عبد                وقلق االختبار اليقظت العقليت وعالقتها بدافعيت اإلنجاز

 لطالباث الطفىلت المبكرة بالجامعت والمعدل التراكمي
 

 

 

 م0202يناير –الثانى عشرالعدد  65

 

- -Mahmoudzadeh,S., Moliaminadkhani,P.,Dolatshahi , B.& Moradi 

, S. (2015). Prediction of psychological, well - betng based on 

dispositional mindfulness and cognitive emoting regulation 

strategies in students. Practice in Clinical Psychology , 3 (3) 193 – 

200. 

- Manakis, K. (2017). Teacher perceptions' 'of mindfulness in education. 

Paper submitted in conformity degree of master Teaching university of 

Toronto. 

- Masrour, M. J., Aerabsheybani, H., Ramezani, N. & Aerabsheybani, K. 

(2017). The Effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy 

(MBCT) in increasing infertile couples resilience and reducing anxiety, 

stress, and depression. Neuroquantology, 15 (3), 94-100. 

- May, J. D. (2016).The effects of individual and school mindfulness on 

the academic optimism in schools in north 

Alabama.  https://ir.ua.edu/handle/123456789/2691 

- -McCloskey, L. E. (2015). Mindfulness as an intervention for improving 

academic success among students with executive functioning disorders. 

Procardia - Social and Behavioral Sciences, 174, 221 – 226. 

- -Mendelson, T., Greenberg, M., Dariotis, J., Gould, L., Rhoades, B., & 

Leaf, P. (2010). Feasibility and Preliminary Outcomes of a School 

Based Mindfulness Intervention for Urban Youth. Journal of Abnormal 

Child Psychology, 38.985-994. 

- -Miralles.S., Gómez.,R, Sánchez.,A ( 2019 ). Mindfulness and academic 

performance: The role of compassion and engagement. Innovations in 

Education and Teaching International.  

- -Misbah,M., Mumtaz ,A., Ghulam F.,  Mahwish.,S (2011).  Emotional 

Intelligence and Test Anxiety: A Case Study of Unique School System, 

Journal of Elementary Education Vol.23, No. 2 pp. 49-56. 

- Muchenje , K.. (2016). Association between mindfulness and test 

anxiety in community college students ProQuest 

Dissertations.Capella University. 10167925. 

- Napora. L. (2013). The Impact Of Classroom Based Meditation Practice 

On Cognitive Engagement Mindfulness And Academic Performance Of 

https://ir.ua.edu/handle/123456789/2691


جامعة اسيوط –  "الطفولة والتربية فيدراسات  "مجمة   

____________________________________________________________ 

 

 م0202يناير –الثانى عشرالعدد  66

Undergraduate College Students. (Doctoral dissertation). Available from 

Pro Quest Dissertations and Theses Database. (UMI No. 3598720). 

- Nivenitha ,P. &Nagalakshmi , IN. (2016). Influence of test  anxiety and 

mindfulness on academic performance among adolescents .  The  

International  Journal  of  lndjan   Psychology 3 (4) 43 — 39 

- Orellana , Rios , C. Radbruch , L., Kern ,M ,S. & Sclimidt,S.(2017). 

Mindfulness and compassion-oriented practices at work reduce distress 

and enhance self-care of palliative care teams: a mixed-method 

evaluation of an "on the job" program. BMC Palliat Care.,17(1):3. 

- Park,T& Spong, M& Gross,C: ( 2013 ) Mindfulness: a systematic 

review of instruments to measure an emergent patient-reported outcome 

(PRO) Quality of Life Research,V22.N.10. 2639–2659. 

- Pidgeon , A & Keye, M.(2014). Relationship between resilience, 

mindfulness, and psychological well-being in university students 

International Journal of Liberal Arts and Social Science, 2 (5) , 27-32. 

- Prowse, E; Bore, M; Dyer, S (2013). Eating Disorder Symptomatology, 

Body Image, and Mindfulness: Findings in a Non-Clinical Sample. 

Clinical Psychologist, 17(2), 77-87. doi.org/10.1111/cp.12008. 

- Rasheed, M., Humayon, A., Awan, A., & Ahmad, A.(2016). Factors 

affecting teachers’ motivation. International Journal of Educational 

Management, 30 (1),101-114. relapse prevention for substance craving. 

Addict Behav. 38(2), 1563-1571. 

- Sabir, F., Ramzan, N. & Malik, F. (2018). Resilience, self-compassion, 

mindfulness and emotional well-being of doctors. Indian Journal of 

Positive Psychology, 9 (1), 55-59. 

- Sangeetha., E ( 2014 ).An exploration of mindfulness as a stress 

reduction prevention for adolescents.Ed.D., California State Universal 

- Schoéberlein, D›, & Sheth, S. (2009). Mindful teaching & teaching 

mindfulness: a guide for, anyone who, teaches anything. Somerville 

MA: Wisdom Publications 

- Shapiro, S. L., & Carlson, L. E. (2009).The art and science of 

mindfulness: Integrating mindfulness into psychology and the helping 

professions. Washington, DC: American Psychological Association. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28683799
https://link.springer.com/journal/11136
http://xueshu.baidu.com/s?wd=Sangeetha&tn=SE_baiduxueshu_c1gjeupa&ie=utf-8
http://www.nursingtimes.net/whats-new-in-nursing/acute-care/nurse-patient-relationships-can-reduce-infections/5009609.article
http://www.nursingtimes.net/whats-new-in-nursing/acute-care/nurse-patient-relationships-can-reduce-infections/5009609.article


 الرحمن علي محمدد/ عال عبد                وقلق االختبار اليقظت العقليت وعالقتها بدافعيت اإلنجاز

 لطالباث الطفىلت المبكرة بالجامعت والمعدل التراكمي
 

 

 

 م0202يناير –الثانى عشرالعدد  67

 

- Singh, D., Suhas, A., Visweswaraiah, K., Hongasandra, N., & 

Nagendra, R. (2014). Measures of Mindfulness and Anxiety in OM 

Meditators and non-Meditators. International Journal of Medicine and 

Public Health, 4(1), 110-114. 

- Sturgess, M. (2012).Psychometric Validation and Demographic 

Differences in Two Recently Developed Trait Mindfulness 

Measures.Unpublished Master Thesis, Victoria University of 

Wellington. 

- Teodorczuk, K. (2013). Mindfulness and Academic Achievement in 

South African University Students. Bachelor of Arts: Honours in 

Psychology Faculty of Humanities University of Johannesburg. 

-  Thousand. J.& McAvoy,E  ( 2017).  Mindfulness for Teachers and 

Students. The Educator's Choice.. for Classroom and’ Professional 

Development Resources  ,  Retrieved  

from:.https:11.nprine.com/mindfulness-for-teachers-an. 

- Tilahun, L.(2017).The effect of mind fullness training on stress level of 

university students. MAI,55(2),5-18. 

- Weinstein, N. Brown, K. & Ryan, R. (2009).A multi-method 

examination of the effects of mindfulness on stress attribution, coping, 

and emotional wellbeing. Journal of Research in Personality, 43, 374–

385. 

- Winning, A., & Boag, S. (2015). Does brief mindful ness training 

increase empathy? The role of personality. Personality and Individual 

Differences, 86, 492–498. 

- Wiseman, J (2016). Exploring Novice and Experienced Teachers' 

Perceptions of Motivational Constructs with Adolescent Students. 

American Secondary Education, 44(2), 4-20. 

- Witkiewitz, K., Bowen, S., Douglas, H.& Hsu, S. (2012). Mindfulness-

based relapse prevention for substance craving. Addict Behav. 38(2), 

1563-1571. 

- -Yaman, H., & Dundar, S.(2015). Achievement motivation of primary 

Mathematics education teacher candidates according to their Cognitive 

styles and motivation styles. International Electronic Journal of 

Elementary Education, 7 (2), 125-142. 

https://www.nprinc.com/elizabeth-mcavoy/
https://www.nprinc.com/elizabeth-mcavoy/


جامعة اسيوط –  "الطفولة والتربية فيدراسات  "مجمة   

____________________________________________________________ 

 

 م0202يناير –الثانى عشرالعدد  68

- Zahra, S. T. & Riaz, S. (2017). Mediating role of mindfulness in stress 

resilience relationship among university students. Pakistan Journal of 

Psychology, 48 (2), 21-32. 

- Zinta, R (2008). Effectiveness of guided mastery treatment for reducing 

test anxiety among self-efficacious students. Journal of the Indian 

Academy of Applied Psychology, 34,233-239. 

-  Zamir, S.Ali, S., Sobia, F (2107). Effect of Demographic Factors over 

Achievement Motivation of Students at University level in Islamabad. 

Journal of managerial Sciences. 

http://medind.nic.in/jak/t08/i2/jakt08i2p233.pdf
http://medind.nic.in/jak/t08/i2/jakt08i2p233.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Sabir_Ali7

