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 جامعة الزقازيق -كلية الرتبية                                                                                                                                      

 

 قل تتت لق لقتتا  تتت ال تتدرتف ؤال ألتتديم ال تتد   ت لبدراستتا القة تتا بتتقظ الق  تتا ا البحتت  هتت  ا 
ال رحلتتا اتب داةقتتاال  عتتةل رتتظ الألتترؤ   ق  تتد  تتت وتتال الةتتال ؤاعتت ان ال،بتترد ؤال ألدرتت  بقة  تتدال ؤ قتتد 

  (Frank, Jennings & Greenberg, 2016)ارتدا  تقرتت  ا قتدا الق  تا الق لقتا  تت ال تدرتف 
اتستتتتت ،ةرقاال ؤارتتتتتدا  ا قتتتتتدا ال ألتتتتتديم ؤحعتتتتتدئ ه دة تتتتتر العتتتتتقةاا رتا رلتتتتتت رقةتتتتتا البحتتتتت  

ال د   ت ؤال ح ق اظ ه دة ر العقةاا رتا  أ عدلال ؤت،بق   د رلت الققةتا اتسدستقا ؤرتد ه  
ال ؤاقدلجتتتا البقد تتتدئ اح تتتدةقدل مدستتت ،دا  ؤاقتتتداةئ ؤاقل تتتا مدل رحلتتتا ايب داةقتتتا ( اقل تتتدل 228)

 ااجتتد تأ تتر  رئ   تتدةا الدراستتا  لتتت( أشتتد2×2اترتبتتدو ؤتحلقتت  ال بتتداظ صن ال  تت ق  القتتدالت )
تتتيرقر ل تتت  اتتتظ الةتتتال ؤ اعتتت ان ال،بتتترد ؤال ألدرتت  بقة  تتتد رلتتتت الق  تتتا الق لقتتتا ال ، تتتقا ؤ تتت ل  
ال ألتتديم ال تتد   ت ؤأمقتتد ث الفةرتتاال  ق تتد رتتدا ؤجتتا  تتتيرقر للةتتال رلتتت الق  تتا الق لقتتا اتج  درقتتا 

  . ل دلح ات دث
الق  تتا الق لقتتا  -الق  تتا الق لقتتا ال ، تتقا –  تتت ال تتدرتف الق  تتا الق لقتتا الكلماااا املفتاةيااة  

 .ال ألديم ال د   ت -اتج  درقا 
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ُ قتت ع رلتت  التتةألف ات جتتدبت ال تتاار  الةألعتتقا ال تتت تتتج ن  لتتت   تتدةا ا جدبقتتا ار ا تتا  تتت 
هتا تتدرق   اج ارا ا ةارا اظ ال جتدتئ ؤهدةتا الة تدةا ال رتب،تا م ةتدم الق ت ال ؤال تد  اةتر

القاااتتتت  ال تتتتت تر تتتت  رلتتتتت ال تتتتحا ؤالة تتتتدل ؤالألعتتتتدة  بتتتتدتل اتتتتظ ات  تتتت دم مجاا تتتت  العتتتتق  
(Schulz, Lutrance& Messer Smith, 2014,p.632.) 

ؤتةتتتدرح تحتتت  ا لتتتا رلتتت  التتتةألف ات جتتتدبت القداتتتد اتتتظ ال ألتتتدهق  اة تتتد الق  تتتا الق لقتتتاال 
 ظ اه  تد  البتدحفقظ رر قتد ؤأجةبقتيال حقت  تةتدؤمات  تدرال ال ألتدهق   ه ث ؤال ألديم ال د   ت. ؤ د  دل 

(Weinstein, Brown, & Ryan, 2009 )ؤر  ئ  الق  ا الق لقا ؤرة   د مدلر دهقا الةألعقاال
( رلتتتتتتتت رة تتتتتتتا الق  تتتتتتتا الق لقتتتتتتتا Bränström, Duncan, & Moskowitz, 2011) راستتتتتتتا 

 لقتتا مدستت راتقجقدئ اااج تتا ( الق  تتا القSmith, 2007مدل تتحا ال در تتاال بقة تتد تةدؤلتت   راستتا )
 ,Abenavoli, Rachel, Harris, Alexis, Katz, Deirdre)الع اوال   د تةدؤل   راسا 

2014)Jennings, Patricia , Greenberg &Mark,   رة ا الق  ا الق لقا مألقدلقا الت ائال
ئ ( مقة تتا الق  تتا الق لقتتا مد ،ألتتدا اعتت ان العتت اوال ؤر تت  Walker,2017ؤاه  تت   راستتا )

( رلتتت رة تتا الق  تتا الق لقتتا مدستت راتقجقدئ التت قل  2017 راستتا )  تتدم استت درق  ر،قتتا حعتتظال 
( مقة ا الق  تا الق لقتا مدشتبدل الحدجتدئ 2018ال ة   صاتقدلال   د اه   مح )سداح حعظ سقدال 

( رلتتتتت رة تتتتا ال ألتتتتديم ال تتتتد   ت متتتتدتل  ا  Kurz,2006بقة تتتتد ر تتتت  محتتتت  ) الةألعتتتتقا ؤال تتتتد قال
( مقة تتتتا ال ألتتتتديم ال تتتتد   ت معتتتتلا قدئ ال اا ةتتتتا Ngidi, 2012تال ؤاهتتتت   محتتتت  )ال ة ق تتتت

 ؤرهتتد  تتم  تتااتا ؤ ال   قتترائ  تتم   تت  العتتلاى اي عتتد ت رداتتا  هتت ثأه قتتا  ال ة ق قتتام ا تتد  قةتتف
 .ؤتدؤر البح  الحدلم  م ه ا الألل م ة  هدص الق لقا ال قلق قا  

%( اتتظ 51( أم  عتتبا )Abenavoli, et al, 2014, p.1ؤ تت لتت  اتتد أشتدر القتتر )
%(  ا ر تتام ال  ةتتا هتتةم العتتةاائ ال، تتف 40ال قل تتقظ ُ قتتد ام اتتظ اتج تتد  ال ألتتروال ؤ عتتبا )
م ةتدم تحداتد القااات  ال تت تُتدر  ةتحا ال قل تقظ  الؤلت اظ ال درتفال ا عتح أ تر اتظ اله قتا 

 ؤ قدلق    اف  الق  ا الق لقا ؤال ألديم ال د   ت. ؤر دهق   
مي تر ت  ةتظ أم ت تام  (Skinner & Beers, 2016, p.115) لتت اتد ص ترث  اوتد ا

ا ةتتتا ال تتتدرتف ا تتتدرال لل قق تتتاال ؤال ةد تتتيدال ؤالروتتتد رتتتظ ال،بتتترائ  ت اتتتظ هتتتةم جقتتت  الق  تتتا 
الق لقا ُا درسا  ت الحقدد القااقا لل قل قظ  ق ةظ اظ هةل د الحد اظ اترهد  الجعدي ؤالق لتم 
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ل قل تقظال ؤتحاتت  ال،بترائ الُ ج تدد  لتم  ترص للت قل  ؤالة تا لل قل تتقظم ؤال  تد   ال تحقا بتقظ ا
 ؤ دل دلم ُتق ع ت،اتر ااار ه  ال ، قا.

 تتدل قل ام صؤي الق  تتا الق لقتتا هتت  ُاقل تتام ُاتتدر ام ل ألعتت   ؤُا ةتتد  ام اتت   ةب تت ال 
 ا  ال قل تام اج ي ؤجتا ه   لتت اج  ت  ا  هتر  قتر ال،تةئ أ د   قتدلال ؤرد ألقتدلال ؤاج  درقتدلال ؤتت  

 .(Schoeberlein, & Sheth, 2009,p.1)ا ةقدل ؤش، قدل 
  د ُ قد ال ألديم أ عدل أحد القااا  الألّقدلا ل  لق  حدد الع او الةألعتقا اتظ هتةم تة قتا 
 درائ الألر ال ؤ  رتر للحقدد مد جدبقا  ت ل  ال  ةةئ ؤال حد دئ ال ت تااج رال ؤ  در اد ا ا ر 

إ تتتر ا   تتت  ميستتتدلق   ّقدلتتتا ل ااج تتتا العتتت او الةألعتتتقا )اعتتتقد  جتتتد  أبتتتا لتتتدن الألتتتر  اتتتظ تألتتتديم  
 (61ال ص. 2010الد درال 

( أم هةدى جد    قلدم اظ ال درتف ت  تجدهلتر Walker, 2017, p.56-57ؤ د أشدر )
ر لقدل  م ال بقدئ ؤها القة ا بقظ اتد  أل تر متر ال قل تام ؤت تقرؤم متر  تم   ترد عاةقتر ؤا قتدل   

 رد ال اةقاال حق  ت  درد ال لتا رلتم أم ا تدرر ؤا  تدر ال قل تقظ تتج ن  ؤرال ا  تدل  م  ألف الأل
  م ر لقا ال درتف ؤال قلق . 

 & Chatzisarantis & Hagger, 2007( )Chen, Wu, Chia-hueiؤص تر )

Change jeo Ho., 2017,p.1150) أم الق  تا الق لقتتا ُتقتدم القة تتا بتقظ الةاا تتد الداهلقتتا )
دئ ال،درجقتتتاال  دلتتت هظ التتتق ل اة عتتت   لتتتم ال ا تتت  التتتداهلم ال تتتحم ؤال ا تتت  ال تتترتح ؤالعتتتلا ق

ال،درجم. حق  ُت قر الة دةا أم الق  ا الق لقا تج ن م ة  ؤاوح  لت ال قبقر ال،درجت الةتدجح 
 ؤ دل دلم ُتق ع اتتعد  بقظ ال اجر الداهلم للألر  ؤالعلا قدئ ال،درجقا. 

 لقتا تترتبا ارتبد تد ؤرق تدل مدل تدرتف الألّقتدم ؤل تد أه قتا  بقترد    درسا ال قل قظ للق  ا الق
 تتتم تألتتتدرل   اتتت  ال،تتتةئ صؤي ال عتتت اتدئ ال ، لألتتتا اتتتظ الةعتتتا ؤ تتتدرائ التتت قل  ؤصؤن الف د تتتدئ 
ؤالبقئتتدئ ا، لألتتاال ؤالتت ن ُ  ةتتظ ال قل تتقظ اتتظ تحاتتت  تر قتت  ا  بتتده   تتم الأل تتام الدراستتقا صهدمتتدل 

 اتدئ الت قل  ال ، لألتاال م،رت تا ت جةت  ال قدالتر العتقئا ؤالألترص ؤأ دمدل  حا ال،ةئ اتظ صؤي اعت
 .(Jena-Baptiste, 2014, p.36) قر ال   د ئاال 

(  لت أم الق  ا الق لقا ل د تتيرقر صؤ  تلتا ,p.141 Ayles worth, 2018  د أشدر )
الت اظ  رلت  قدلقتا الت ائ لل قلت  ح تت رةتداد   تر بقتا   قتر جقتد أؤ  قتر ا،،تا لترال  تدل قل قظ

ا  تتتر ام ؤ  تتتدل للق  تتتا اؤاستتت راتقجقدت د  ل قلتتتام  لتتتت ال تتتقار مدل حعتتتظ حتتتام أ ألعتتت   ؤرة تتتدت   
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ات جدبقا ا   ةب   ؤرظ ا ألع  ال   د أ ر  ت الحدتئ ال قبا ُ ققد ال قل تقظ ةتقد ا تأل قتره  
 (Jena-Baptiste, 2014, p.75) ا تد  حعتظ لتدا   ال تدرد رلتت الةجتد ال ؤ تد رتدل   ت  اتظ 

2009,p.9) , & Sheth(Schoeberlein ال ؤ Albrecht., Albrecht, & Cohen,

2012, p.11) ااةد الق  ا الق لقا لل قل   ت تحعقظ ال ر ق  ؤالارمال ؤعتتد د  درتتر رلتم تلبقتا  )
اح قدجتتدئ ال،تتةئال ؤتق تتت  اتتتت ام ات ألقتتدلم لد تترال ؤتتتدرق   درتتتر رلتتم ال قداتت  اتت  العتت اوال 

 ال ؤتق   رلت عتد د  قدلقا   ارد الأل ام الدراسقاال ؤعتد د ال  تدرر اي جدبقتا ؤُتق ع اةدخ الأل 
حام ال درتف ؤؤحدد ؤتقدؤم ال قل قظال ؤت لق  اع اتدئ ال اتر ؤتحعقظ ت دار ال ائ لدا  ال   د 
أشدر مقض ال قل قظ م درت   رلم ريتا شدالر لل ة ا الدراسمم ؤ دل دلم     ال ألتدهق  السدستقا 

   بدتل اظ ال قار مدترهد  اظ  فرد ا،رجدئ ال قل  ال م اظ ال  ا   تحِ قُ  د. لل ةاق
(  لت تةدات الألااةتد ات جدبقتا للق  تا Bernay Ross, 2014  د تاةل    دةا مح  )

الق لقتتا رلتتت ال عتت ان الألتتر ن  تتت اعتتدردد ال قل تتقظ ؤهدةتتا  تتت العتتةاائ الؤلتتت اتتظ ا درستتا 
ال ج ددال ؤرلت ال ع ان ال ر تان  تت ت تد   است راتقجقدئ تقلت  ر ة قتا  ال  ةا رلت ا ارد ال اا  

 تعدرد ال  قل قظ.
 دل قل ام  ح دجام  لم اا ةى ال درد رلم ال أل قر معرراال ؤاتح ألتد  مدل تدؤل  تم ؤجتر 
ال  قتتتر ال عتتت  رم ا تتتد ُ عتتتدرده  رلتتتم ال  تتتر  مألدرلقتتتا  تتتم ا دبلتتتا الق تتت  ال ألتتتدرلمال ؤتعتتت   

د الأل تت ال ؤُت تتبحاا أ فتتر استت جدما لحدجتتدئ ال،تتةئ ؤ  تتا الألقدلقتتا ال اتقتتا ل تت ال ؤُتحعتتظ اتتظ   ار 
 & ,Thousandؤتا قتتد رة تتدئ الستترد مدل درستتتا. ؤتتت   صلتت  اتتتظ هتتةم الق  تتا الق لقتتا )

McAvoy, 2017, p.1.) 
ؤ د ال رئ الق  تا الق لقتا ُاتجهرال رلتم أ  تد است راتقجر ر لقتا ةتحقا ُ  درست د ال قل تام  

 .(Manakis, 2017, p.7)د  مدح قدجدئ ال،أل  أ د   قدل ؤرد ألقدل لةه  
 دلق  ا الق لقتا ؤستقلا ؤارقتا ؤهد  تا لعتبا اتد  حتدث بتداه  الألتر  ؤحالترال ؤهت ا التة ا  

ُ حعظ التارم الق لتم ؤتر ت  اعت اي ا، الال   تد   تاي ال  تدرائ ال تم ُتعت    تم ال تاعام القتد ألم 
 د اا ل  ال قل  ا درائ التارم  إ تر  ل تا   لتم   تدةا جقتدد ات  اف  الل،  ؤال قد   ؤالدر ال ؤ ل

 .(Schoeberlein, & Sheth, 2009,p.1) ةمر 
ؤإم أؤلتتت الألتتر  اه  داتتدل  تتداةل ل جر  تتر  عتتا  ُاتتدرى ستتقد تر ؤأم لد تتر مدلألقتت  اتتد ا تت   متترال 

 تتد هتتا ال ا تت  رتتظ  دلعتتقد د  تتت الاا تت  هتتت حدلتتا  بقققتتا لتتدن الألتتر  ؤ تت  اتتد رلقتتر ال قتتد  متتر ل ح ق 
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البحت  رتظ شتتض أ عت ال ؤستتا  ُتقل تر هبراتتتر  ت  اتد  لح تتدح ل قر  تر. حقتت  ات قل  اتتظ تجدر تر ح تتت 
ال قبا اة د شقئدل  ّق دل  عدردث رلت ت ققر ال جر ا اظ شض سقض )أن أت ةت أم ت  حتدث أبتدال( ل تض 

 .(Hassed, 2012 McKenzie &جقد )ها أ ةت أ ع  حدتل مقد أم اررئ مر(. )
ؤاتتظ هتتةم الق  تتا الق لقتتا ستتا   ةتتام الألتتر   اة تتدل رلتتت استت قدا  مدستت  رار ل تت  ر رؤ  
الُ عتت  قلال ؤام ُاتتدرى أم  تت  شتت،ذ  ح تت  بتت ؤر الألتتر  ؤالعتتقد د  تتت ؤرقتترال ؤاتتظ ال  ةتتظ ل تتف 
ه ث الجاا   ؤالع د  ل د مدتع هدرال ؤأم ُ  رر ال ر ق  رلت الشقدل ال ب جا  ت حقدترال ؤاظ ر  

 . (Zinser, 2013) ر  ل د سا  ُتفقر ات  در ال ت سا  تلجل  لر العقد د    درس
متيم الق  تا  الق لقتا هتت أاتر حدست   ( (May, 2016, p.19ؤ رت  صلت  اتد أشتدر القتر 

 للةجد   ت الحقدد ال ، قا ؤ ت ال جسعدئال حق  تجق  ات را  اة رؤم الت العلبقدئ  ألرص.
داتتد ال  تتد   ال ح  لتتر اتت  ال ر قتت  رلتتم العتتقد  اتتظ  دلق  تتا الق لقتتا تعتت ح لب تترا  ب ح

هةم ال قدا  اق د رةد ل ارهدال ؤاظ هةم ر ا أرعدل هقئتا ال تد ف ؤ تدرلق    ؤال ر قت  رلتم 
ال قل  ال د   م. ؤه ا الج د ال عبق ها اد  ل،ُلق ال ألديمال حق     اد  ،لق ال درد رلتم الب تدل 

ال ح  لتر هتا اتد ُ  تج  رلتت ال ألتديمال ؤتق ت  رلتم   ت ؤو  اتست قدا   تت اااج تا ال تقا دئ
هلتتتق هقةتتت  تة ق تتتم  تتتدجحال   تتتد ا عتتتح   ؤر الق  تتتا الق لقتتتا م تتتة  هتتتدص  تتتت تق تتتت  الف تتتا  
 جد تت  اتتظ ال ألتتديم ال تتد   ت اتتظ هتتةم ؤوتت  ال قل تتام اقتتداقر رةتتد ت تتد   الااجبتتدئ ال ة لقتتا 

ق،ت تم الج ق   ألق  صل ؟ ؤهت  اف  ال را اظ ار،دة د لل،ةئ ؤه  هت ورؤرتا أ  أ  د تُ 
تتت   حتتذ الااجتت  ال درستتت ؤتتت  ال ح تتق اتتظ    تتر أؤ ل جتتر  ات   تتدل اةتتر؟ ج قتت  هتت ث اتستتئلا 
  ةظ أم ُت ف   عقا شدة ا ؤشدةقا بقظ ال قل قظ ؤال،ةئ ؤأؤلقدل أااره ال ؤاصا ت  ا را  د ؤ    

ؤا جدبقتا ؤ بتام بتقظ ج قت  هت ث ال را اة د اظ  ب  ال ل ق  ؤؤلت الاتر  رت  صلت  رة تدئ ر تا 
 ات تتتتتتتتتترا ال ؤاتتتتتتتتتتظ رتتتتتتتتتت   ة عتتتتتتتتتت  ال قلتتتتتتتتتت  ر تتتتتتتتتتا ؤلتتتتتتتتتتت الاتتتتتتتتتتر ل أل  تتتتتتتتتتر ته  داتتتتتتتتتتدئ ال ل قتتتتتتتتتت 

( Sims, 2011, p.54, pp47-48). 
( أم ال ألتتديم هتتا التت ن ُ ،تتار هدةتتقا الق  تتا Smith, 2007, p.38 تتت حتتقظ اتترن )

،داام استتتت راتقجا ال جةتتتت  الق لقتتتتا حقتتتت   ام ال تتتترا  ال  ألتتتتدةلام ت  ،تتتتد ام ال حتتتتد دئ ؤت  عتتتت 
لل قداتت  اتت  ال اا تت  ؤاتتظ رتت    تتبحاا أ فتتر ا أل دحتتدل رلتتت ال،بتترد الحدلقتتاال ؤلتتظ  ،تتد اا اتتظ م تتدل 
ؤرتتتق   رلتتتت اللح تتتا الحدلقتتتاال ؤاتتتظ رتتت  ت ،تتتار لتتتدا   ستتت ا الق  تتتا الق لقتتتاال بقة تتتد ال   تتتدة ام 

رت    ت  أ ت  ا را تدل  ا ألدرلام ا  ال حتد دئ مدست راتقجقدئ ت قت  ستلبقر أؤ تجةت  اتد  حتدثم ؤاتظ
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لل ا تت  ا در تتا مدل  ألتتدةلقظال ؤاتتظ رتت   دل  ألدةتت  ا عتت ظ اا ألتتدل  أن اتتد  تتيتت   ةتتظ ال قداتت  اقتتر ال 
ؤهتتت ا لتتتظ ا عتتت ظ   تتتدام الاتتت  لن أحتتتداث ا جدبقتتتا  مدل عتتت  ب   تتتد تحتتتدثال أؤ ارتتتتدال   تتتدرائ 

 ؤر  اال ؤا  د سقةام ؤا قت ؤابرر م ة  جقد.
  -رلت  حا ابدشر-( أم الدراسدئ ل  ت ةدؤم Smith, 2007, pp.36-37ؤ د أؤوح )

 القة ا بقظ الق  ا الق لقا ؤال ألديم. 
 Imel, Condeelis; Shoti, Tighe& Dauto Vich 2015 راستا ) اشتدرئبقة تد 

p.441)   لت ارتبتدو  ت  اتظ الق  تا الق لقتا ؤال ألتديم ببقعت  د التبقضال ؤ ت تقر  لتت أه قتا  ت 
ؤ رتت  صلتت  اتد تاةتتل  القتتر   تدةا محفتتت  تت  ال در العتتلبقا ؤإل تتد  الات لا تت  اج تترار ال  تاة  تد 
(  تت ؤجتا  (Zeng, & Gu, 2017(ال ؤ .Weinstein., Brown., & Ryan. 2009اتظ )

 رة ا ااجبا بقة  د.
(  متتيم هةتتدى حدجتتا   لتتت محتت  اتتر ا بتتقظ الق  تتا  (May, 2016, p.2, 4  تتد أشتتدر

يرقر ال لتتت للق  تتا رلتتت  تت  اتتظ ال،تتةئ ؤال قل تتقظال ؤاتت  ال تت ستتققدل  حتتا  ل تت ؤال ألتتديمال الق لقتتا 
ال يرقر ال بقتر ل ت اظ ال   ققترتظ  تت ال تداراال هةتدى حدجتا لدراستدئ اوتد قا لل ح تق اتظ رة تا 

رة تا الق  تا الق لقتا ات  مقعت د التبقضال   تد أؤةتت م  تتد اتظ البحتاث لألحتذ ه ث ال ألتدهق  
حتتتد أمقتتتد  ال ألتتتديمم ؤرلقتتتر ُ قتتتد البحتتت  رتتتظ  بققتتتا الف تتتا  ي مدل ألتتتديم ال تتتد   تال ؤ ،دةتتتا  مقتتتد 

القة تا بتتقظ أمقتتد  الق  تتا الق لقتتا  تتت ال تتدرتف ؤأمقتتد  ال ألتتديم ال تتد   ت أحتتد الجاا تت  ال تتت ت تت   
 ب د الدراسا الحدلقا  دس جدما ل ل  الدراد.

د   ت   تد تةدؤلت  مقتض  ت ا در القة ا بقظ الق  ا الق لقتا  تت ال تدرتف ؤال ألتديم ال ت
( Smith,2007( ؤ )Sims, 2011البحتتتتاث الجةبقتتتتا هتتتت ث القة تتتتا افتتتت  محتتتت   تتتت  اتتتتظ )

(  ؤال تتت اتأل تت    دةج  تتد  تتت تياقتتد القة تتا ات جدبقتتا Hamidi, 2016( ؤ )May, 2016ؤ)
بقة  د ؤام  د    د تةدؤل  األ تا  الق  تا الق لقتا م تة  رتد   ؤم ر ،تر مدلعتقد  ال درتعتت لتدن 

( رلتتت رة تتا الق  تتا ال درستتقا مدل ألتتديم ال تتد   م Sims, 2011ال قل تتقظال   تتد ر تت  محتت  )
ال درستتم ؤ تتدل،ب  هتت ا اتتجتتدث أؤ ال ة تتار ُا تت   تتم ت قتتق  الةجتتد  ال درستتم م تتة  رتتد ال ؤل تتظ 
ال ر قتت  رلتتم ال قلتت  م تتة  هتتدص اتترتبا ميهتتدا  البحتت  ل تتد لتتر اتتظ  أرتتر رلتتت جاا تت  ا جدبقتتا 

ال د   ت( ؤها اد  عقت  لقر البح  الحدلتال    د أم ال  داقف ال ت اردئ ل قدا  لد ر )ال ألديم
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الق  ا الق لقا تةدؤل  د رلت ال ع ان ال ، ت ؤل  تع   ت ار بدرهد    اظ  مدلعقد  ؤالجد   
اتج  تتتتدرت ال تتتترتبا مدلق  تتتتا الق لقتتتتاال ؤرلقتتتتر ستتتتا  تتتتت    راستتتتا هتتتت ث ال   قتتتترائ ستتتتاال ال ألتتتتديم 

الق  تتتا الق لقتتتا م تتتة  ش، تتتم رلتتتم ال قلتتت  ؤلتتتقف رلتتتم ال درستتتا. رتتتةؤد رلتتتت   ال تتتد   ت أؤ
اته  تتتتد  مدلجد تتتت  اتج  تتتتدرت للق  تتتتا الق لقتتتتا   تتتتت العتتتتقد  ال درتعتتتتت مدر بتتتتدر ال تتتتدرتف ا ةتتتتا 

 ت ع ظ  ألدلائ اج  درقا ؤا ألقدلقا.
حفتتت ؤ تت ا تتدر القة تتا بتتقظ الق  تتا الق لقتتا ؤ تت  اتتظ الةتتال ؤال،بتترد   تتد تاةتتل    تتدةا م

( التتتت أ تتتر ت تاجتتتد  تتترؤ   التتتا Smith, 2007( ؤ )Weinstein,et al, 2009 تتت  اتتتظ )
( التت ن Bränström, etal,2011اح تتدةقدل ترجتت   لتتت الةتتالال بقة تتد اه لألتت  اتت    قجتتا محتت  )

تاةتت   لتتتت  تترؤ   تتتت الق  تتا الق لقتتتا ترجتت   لتتتت الةتتالال   داتأل تتت    تتدةا البحتتتاث ال تتت تةدؤلتتت  
الق لقتتا ال تتت ترجتت   لتتت ال،بتترد   تتت رتتد  ؤجتتا   تترؤ   التتا اح تتدةقدل   تتد  تتت الألتترؤ   تتت الق  تتا 
( ال ؤ تتتت لتتت  تةتتتتد ض   تتتدةا البحتتتتاث Kurz, 2006( )Gonzales,2018محفتتتت  تتت  اتتتتظ )

ال،دةا ب يرقر الةال رلت الق  ا الق لقا ؤاه ة  الف د ا ؤالبقئا ا د  ع درت تةدؤم أرر    اتظ 
 دلت. الةال ؤاع ان ال،برد مدلبح  الح

ؤ ت ا در القة ا بقظ ال ألديم ال د   ت ؤ   اظ الةال ؤال،برد   د أشتدرئ   تدةا محفتت 
(  لتت أ تر ت تاجتد  ترؤ  صائ  تلتا اح تدةقا  تت Smith, 2007( ؤ)Ngidi, 2012   اتظ )

 ,Ngidi( ؤ )Kurz, 2006ال ألديم ال د   ت ترج  للةالال    د أشدرئ   تدةا محفتت  ت  اتظ )

 ر ت تاجد  رؤ  صائ  تلا اح دةقا ترج  لل،برد ؤال ت تةد ع  ات    تدةا محت  ( الت ا2012
(Krug, 2015  التت ن تاةتت   لتتت اهتت ة  ال ألتتديم ال تتد   ت ؤ  تتدل ل عتت ان ال،بتتردال ؤ تتت لتت )

تةد ض   دةا البحاث ال ت أاةظ للبدحفا ات ةل رلق د ؤ لا الدراستدئ القر قتا ال تت تةدؤلت  أرتر 
 ان ال،بتترد ستتاال  تتت الق  تتا الق لقتتا  تتت ال تتدرتف أؤ  تتت ال ألتتديم ال تتد   ت  تت  اتتظ الةتتال ؤاعتت

)المقد  ؤالدرجا ال لقا( ؤاه ة  الف د تا ؤالبقئتا ا تد  عت درت تةتدؤم أرتر  ت  اتظ الةتال ؤاعت ان 
 ال،برد مدلبح  الحدلت.

 ومن العرض السابق يتضح أنه:
  الق لقتتتا  تتتت ال تتتدرتف  تتتت رة   تتتد ت تاجتتتد  راستتتدئ  تتتت حتتتدؤ  رلتتت  البدحفتتتا تةدؤلتتت  الق  تتتا

 مدل ألديم ال د   ت.
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  ت بتتداظ   تتدةا الدراستتدئ ؤالبحتتاث العتتدم ر  تتت محتت  أرتتر  تت  اتتظ الةتتال ؤاعتت ان ال،بتترد رلتتت
 ا  قرن البح .

  اه    رد   بقر اظ الدراسدئ ب ةدؤم الق  ا الق لقا باجر رد   ؤم الة ر الت العقد  ال ن
 كلة البحث الحالية فى التساؤالت التالية.  ومن ثم يمكن صياغة مشت    قرم 

  هتتتت  تاجتتتتد رة تتتتا  التتتتا اح تتتتدةقدل بتتتتقظ ُمقتتتتدن الق  تتتتا الق لقتتتتا  تتتتت ال تتتتدرتف ؤأمقتتتتد  ال ألتتتتديم
 ال د   ت ؤالدرجا ال لقا لل ألديم ال د   ت لدن اقل ت ال رحلا اتب داةقا؟

 اقل تدئ( ؤاعت ان ه  ت، ل  الق  ا الق لقا  ت ال درتف مده ة   ت  اتظ الةتال )اقل تقظ /
 ال،برد ) فقرد/  لقلا( ؤال ألدر  بقة  د لدن اقل ت ال رحلا اتب داةقا ؟

  /هتت  ت، لتت  ال ألتتديم ال تتد   ت متتده ة   تت  اتتظ الةتتال )اقل تتقظ/ اقل تتدئ( ؤال،بتترد ) فقتترد
  لقلا(  ؤال ألدر  بقة  د لدن اقل ت ال رحلا اتب داةقا ؟

 الحالى إلى الكشف عن: يسعى البحث
  القة تتا بتتقظ ُمقتتدن الق  تتا الق لقتتا  تتت ال تتدرتف ؤأمقتتد  ال ألتتديم ال تتد   ت ؤالدرجتتا ال لقتتا

 لل ألديم ال د   ت لدن اقل ت ال رحلا اتب داةقا.
  أرتر  ت  اتتظ الةتال )اقل تتقظ/ اقل تدئ( ؤال،بتترد ) فقترد/  لقلتتا( ؤال ألدرت  بقة  تتد  تت ُمقتتدن

 درتف لدن اقل ت ال رحلا اتب داةقا.الق  ا الق لقا  ت ال 

   أرر  ت  اتظ الةتال )اقل تقظ/ اقل تدئ( ؤال،بترد ) فقترد/  لقلتا(  ؤال ألدرت  بقة  تد  تت أمقتد
 ال ألديم ال د   ت ؤالدرجا ال لقا لر لدن اقل ت ال رحلا اتب داةقا.

 األهمية النظرية للبحث وتتمثل فى 
 ر قا مد در   رن رظ ا  قرائ البح  ا  ت د   ا قدسقظ جداداظ  عبقدل اادا  ال ة با الق

مدلبقئتتتا القر قتتتا   ةتتتظ اتستتت ألد د اة  تتتد رةتتتد ت قتتتق  الاوتتت  التتتراهظ لل قل تتتقظ  تتتت هتتت اظ 
 ال   قرتظ.

  ال ح ق اظ ت دا /رد  ت تدا  أمقتد  ا قتدا الق  تا الق لقتا  تت ال تدرتف ر تد تاةت   لقتر
 ُاقد ال  قدا الةلت.
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 ية التطبيقية للبحث وتتمثل فى األهم
 تتد تعتتتدرد   تتتدةا هتتت ا البحتت   تتتت عتتتتد د التتتارت ميه قتتا  ؤر ال ألتتتديم ال تتتد   ت ؤالق  تتتا 
مدل تتتداراال ؤ قتتت    ةتتتظ للق  تتتا الق لقتتتا أم ت تتتبح صائ أه قتتتا ت،بق قتتتا اصا ارتب،تتت  ا درستتت  د 

 م ة  رؤتقةت  ت ج ق  ال جسعدئ ؤهدةا ال قلق قا.
 درد تةبجتا  تت تحداتد هاتتا ات ترا  الت اظ ستقةا ام أ فتر  جدحتدل    د تا ر الق  ا الق لقا 

 ت الالدة  ال ت ت ،ل   درال  بقرال اظ الحعار مدلا   الحدور)اته بدرائ ال ، قا 
 لل الألقظ(ال ا د   ف   ا  د  ق ا ر لقا ت راج د  ت ر لقدئ اه قدر ال الألقظ.

 دارا اتتظ هتتةم تتتدرت  ال قل تتقظ   ةتتظ ام تعتت ألقد ال جسعتتدئ م تتة   بقتتر ؤهدةتتا ال تت
رلتتتت الق  تتتا الق لقتتتا حقتتت  تا ،لتتت  استتت ف درائ  بقتتترد ؤت ةتتتظ تي ا  تتتد هتتتةم ات  تتت،ا 

 القااقاال مدتود ا  لت اعده  ر  ت الةجد  ال جسعت.

   ام الق  تا الق لقتتا ُ  ةتتظ أم تعتتدرد الألتتر   تتت حقدتتتر الق لقتتا ؤ تتدتل اتتظ أ اةتتر ر تتةل  جتت
  ل اةرال   ت تحام ؤلقأل ر م ض الة ر رتظ  ا  تد تبتدؤ ةتقبا رلقر ال قد  مرال أؤ ُاد 

 أؤ شد ا الت شض ار    ت ال قد  مر مة ا دب . 

  تاجقتتر   تتر ال تتدة قظ رلتتت الق لقتتا ال قلق قتتا  لتتت الة تتر  لتتت ال قل تتقظ مدر بتتدره  أةتتاتل
جسعتتا  قل تتا لل جسعتتا ال قلق قتتاال ؤالحألتتد  رلتتق    تتاد ؤارقتتا    تتا ا ألدةلتتام ا تتد  جقتت  ال 

ال قلق قتتا ا فتتر  تتدرد رلتتت ال ةد عتتا  تتت لتت  ال ،تتارائ القدل قتتاال ؤا فتتر اتعتتد دل اتت  ه،تتا 
 . 2030ا ر مدل قلق  ؤريت  د 

 يتحدد البحث بالحدود التالية:
  :ؤت  ف   ت  د ا ا  قرائ البح  ؤت ت    الق  تا الق لقتا  تت ال تدرتف الحد الموضوعى

 .  ؤال ألديم ال د   ت
  :مقض ادارا ا ارتت شر  ؤ رئ ال  دعتق ال قلق قا ا  ف   تالحد المكانى. 
  :الأل   الدراست الؤم. 2017/2018القد  الدراست الحد الزمانى 

   Mindfulness in Teachingاليقظة العقلية فى التدريس 
ت ات  بدث ؤالارت ؤال ر ق  رلت  درد ال قل  رل (Frank, et al, 2016, p.161) ُ قر 

اتتتتد  حتتتتدث  اهتتتت  الأل تتتت  الدراستتتتتال ؤال  تتتتر  م،رت تتتتا ُاةأل حتتتتا ؤُا  ِبلتتتتا تح قدجتتتتدئ ال ةاقتتتت ال 
 ؤت ع ظ ُمقداظ ه د الق  ا الق لقا ال ، قا ؤالق  ا الق لقا اتج  درقا. 
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  اليقظة العقلية الشخصية للمعلمTeacher Intrapersonal Mindfulness 

 ح ألد  ال قل  مدل ر ق  ؤالارت ؤات  بدث رلت اد حدث مدلا   الحدور. ت  ف   ت ا
 اليقظة العقلية االجتماعية للمعلمTeacher Interpersonal Mindfulness 

ت تتقر  لتتت  تتدرد ال قلتت  رلتتت اتستت جدما لل ةاقتت  م،رت تتا ا جدبقتتا ت عتت  مدت أل تتد  ؤال  بتت  
 .ؤال قد   ؤالحعدسقا تجدث اح قدجدت  

 ل األكاديمى التفاؤAcademic Optimisim 
ؤُتقر ر البدحفا مي ر بةقا ا ألدرلا رةرقتا المقتد  ت  فت   تت اق  تدائ ال قلت  حتام  قدلق تر 
ؤ درتر رلت ال  ل  رلت ال قا دئ ال درتعقاال ؤر  ر مدل ال الدراستت ل ةاقت ث ؤ ؤر ؤلتت الاتر 

ل ةاق  اع ان أ د   ت ارتأل  ا ةدس  ا  ات جدبت تجدث الق لقا ال قلق قاال ؤتر ق ث رلت تح قق ا
 اع ااه  ؤت  ام اظ 

  فعالية الذات للمعلمTeacher Self- Efficacy 
رلتتت تح قتتق الة تتدةا ال رجتتاد اتتظ ر لقتتا التت قل  هتتةم   دراتتتر ؤا دراتتتر  تتت ال قلتت  ار  تتد 
 .ال قل  حا  تةاق ثؤتحألق     لر ؤا ارد را دار ال درتعق

 ذ وأولياء األمور ثقة المعلم فى التالميTeacher Trust  in Pupils and Parents 

ؤت  فتت   تتت ال ا قتتدئ ؤال ق  تتدائ ات جدبقتتا ال تتت  ح ل تتد ال قلتت  تجتتدث  تت  اتتظ ال ةاقتت  
 ؤأؤلقدل اتاار ال رتب،ا م  درسدئ الق لقا ال قلق قا.

  التأكيد األكاديمى Academic Emphasize 
 . الؤت دارث اظ هةم ؤؤو  اقداقر لآل لل ةاق ت لة جدع ال د    ال قل ادن تدرق  

تعرض الباحثة فى الجزء التالى مفاهيم الدراسة األساسية سعيًا نحوو التحديود ومون ثوم 
 القياس.

 Mindfulnessأواًل  اليقظة العقلية 

  ةوووودموووومق
 ,Germer, siegel, & Fultanؤ )(Gunaratana, 1996, p.82) أشتدر  ت  اتظ 

2005, p.5 أم الق  تتا هتتم ال رج تتا ات جلق تتتا ل ل تتا متتدلت ستتدتم )Pali word    ؤال تتت ت اتت
ال قبقتتر رة تتد بااستت،ا ال ل تتدئال ؤا  تتد اتت   ؤوتت  ال ل تتدئ اتتظ هةل تتدال ؤت تتقر ستتدتم  لتتم التتارم 
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رال ال ل تدئ   تم ر لقتا  دلق  ا هم اد  ب  الرات يال  دل جر تا الألقلقتا ت ُ تظ ؤ  ؤات  بدث ؤال ر ق ال
هألقتا تعتت ،دا د  تتم هتت ث اللح تتا مدلتت ائال  دلق  تتا تُتالم اه  داتتدل ل تتد هتتا اتتد  تتم الا تت  الحدوتتر 
  تتد ت تت   الق  تتا أ عتتدل رلتتم ال ر قتت  ؤل ة تتد ت تعتت  قظ  تتم التت  رتدئ ا  تتد اة،تتاي رلتتم تتت  ر 

 ؤارد د تاجقر ا  بدهةد ؤؤرقةد لل جر ا الحدلقا.
( أم الق  ا الق لقا  حدلا ر لقا   ،ا ار ت  ال ترا  (Bernay Ross, 2014, 59ؤ د ص ر 

 ق د رلتم اته  تد  م اوتال اقتقظال ؤتاجقتر هت ا اته  تد  اتظ هتةم ال أل قتر ؤالتارم الق قتقال ؤ ت ل  
 ؤا  عدئ ريي ؤاتجدهدئ  حا الحقدث ؤةة  ال رار.   بح الألر   د رال رلم ال ر ق 

أم الق  تا لقعت   ؤال ل ت  ا تد    (Schoeberlein, & Sheth, 2009,p.5)ؤأشدر 
القتتدل ال ؤل تتظ الق  تتا تتتا ر استت راتقجقا للق تت  م تتة  ابدشتتر اتت  الاا تت ال  تتدلألر  ت  عتت ،ق  ت ققتتر 
مقتتض الشتتقدل  تتم حقدتتترال ستتاال  تتم الق تت  أؤ ال ةتت م ؤل تتظ   ةةتتر ت قتتر  رت تتا تقدالتتر اتت  تلتت  

د دل  بقتر بتدتل اتتظ ال تقار متيم ال جر تتر الجا ت  الفدب تر اتظ حقدتتترال   تد أ تر   ةتظ  أم   تتدهد تحت
 ارئ حقدترال   تد اتا ر  ارتدل اتظ الح د تا وتد اتست جدمدئ  قتر البةتدلد ؤالة تد الت اتمال ؤالح ق تر 
البعق،ر للحقتدد هتا أ تر ت   ةتظ ت قتر اشت،دص ل ل ةدست  ات  ر ب ةتدال ؤل تظ ُ  ةتظ ت ققتر رد اتةتد 

 ام  لم ه ا ال د .ال،دةا ؤرة   د بر ؤ  أ قدلةد ل م ُ  ةظ الاة
 مفهوم اليقظة العقلية: 

لقتتت  أمعتتتا ال،تتتر  لاةتتتأل د هتتتا ا  تتتد ا درستتتا ات  بتتتدثال ؤال قرتتتت  الق لتتتت هتتتا تتتتدرت  
ات  بدثال    د  جاظ ميم ال درت  البد ت أار حقان للجع ال  ل دصا ت   ب  متيم ال تدرت  الق لتت ت 

قا ُتقل ةد  ق    ام أ فر معتد ا ات      أه قا رظ ةحا الجع ال ؤت ةظ ال ام أم الق  ا الق ل
 McKenzieأ ألعةد  ؤم اتو،رار ميم   ام  ت اةدم أؤ ؤ   آهرال اؤ   ام ش، دل آهر )

& Hassed, 2012.) 
 دلق  تتا هتتم ر لقتتا  اتت   اتتظ هةل تتد تة تتق  ات  بتتدث اتتظ أجتت  تح قتتق جتتا د التتارم  قتتر 

حقت  تبتدأ اتظ هتةم ارترال )تحعتقظ(  ال أل قلم لل جر ا الحدلقا  م تاجر اظ الألعتام ؤات أل تد ال
التتتارم مدل جر تتتا الحدلقتتتاال ؤارا بتتتا ال  ققتتتر  تتتم اجتتتدم ال  تتتدر ؤال  تتتدرر ؤالحدستتتقف مدللح تتتا 
الحدلقتا اتتظ هتتةم تة تتق  اته  تتد م ؤهتت ا اتتد اتج ي  لتتم ال تتقار أم ت تتام حدوتترال مدل داتت  )رلتتم 

ال عتت  ر للحألتتتد  رلتتم التتتارم   قتتد الحقتتتدث(  تتم هتتت ث اللح تتاال   تتتد ا تتر ستتتقةام ا،لا تتدل اته  تتتد 
متتدل،برد الحدلقتتاال  دته  تتد  ال  ااةتت  ُ  تتقر  لتتم ال تتدرد رلتتم الحألتتد  رلتتم حدلتتا اتتظ الق  تتا   تترد 
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  تتدر ؤال  تتدرر  يحتتداث  تتم الق تت ال  ؤم  اتلتتر اتتظ التت اظال ؤ تتت حدلتتا الق  تتا اتت   اةح تتا ال
 ,Bishop, Lau تتتد ات تتتراو  تتتم تحداتتتد ال اتتتتا اق تتت ال ؤ ؤم ر   قتتت  تل تتتدةم أؤ آلتتتت أؤ اق

Shapiro, Carlson, Anderson,; Carmody,. Segal, abbey, Speca, Velting& 

Devins, 2006,p. 235, 235)  
أم أؤم احدؤلتتا ل حداتتد الجاا تت  السدستتقا اتتظ الق  تتا الق لقتتا  ؤم ايشتتدرد  لتتم العتتقد  

تألتتتدئ شتتتقاردل ( ؤهتتتم أ فتتتر ال قر 1982) Kabat-zinnالتتتداةم  تتتدم اتتتدارهد جتتتام   دبتتت  عتتتتظ  
ؤؤوتتاحدل اتتظ ال قرتألتتدئ الحدلقتتاال   تتد  تتد  الق  تتا الق لقتتا    درستتا ا لقة قتتا ؤرر  تتد مي  تتد التتارم 
ال ي    ر اظ هةم ات  بتدث الألروتت  تم الا ت  الحدوتر ؤ  تارد  قتر حد  تر لل،بترد الحدلقتا 

 (..(Jankowski, & Holas, 2014, 65لح ا بلح ا 
الق  ا  ( langer, 2000 as cited in Tomassini, 2016, p.217)ؤتقر  ت جر 

الق لقا مي  د حدلا ر لقا ار ر   درى  ق د الألر  بة دو  م الا   الحدوتر ؤتةحتل أشتقدل جداتدد 
ؤتةتتتام حعتتتدا للعتتتقد ال ؤتقتتتد الق  تتتا الق لقتتتا تق تتتت ال  تتتتدرق دل  لة  بتتتدث ؤالتتتارت متتتدل،برد الحدلقتتتا 

(Brown & Ryan, 2003, p. 823 ل ا  تد ت ) عت ظ ال را بتا ال اتقتا ؤاتست ب،دم ؤارا بتا
 ,Glombال ؤ ر  صل  اتد اشتدر  لقتر )(Bishop, et al, 2006,p. 236)ال ائ ؤر لقا ال يا  

Duffy, Bono, & Yang, 2011, p.118  ميم الق  ا الق لقا تقةم تاجقر ا  بدث الألر  م ة )
( ؤال،درجقتتتتتتا )البقئتتتتتتا ال د  تتتتتتا ُا ق تتتتتتد  لتتتتتتم ال،بتتتتتترائ الداهلقتتتتتتا )ات  تتتتتتدر ؤاتحدستتتتتتقف الجعتتتتتتد ا

ؤاتج  درقا(  ال م ُ  ر ب د  تم اللح تا الراهةتاال ؤاةح تا تلت  ال ةب تدئ  ؤم حةت  أؤ ت قتق  أؤ 
 ت، قذ اقةت ل د ب د  تةق   ا ألقدتتر ؤإ ارت د اظ هةم ت درتظ ال يا  ؤال أل قر.

ار،تتدل  تقرتتت  الق  تتا  ق لقتتا رتتةح  ألعتتت تقةتتت أ فتتر مةفقتتر اتتظ اجتتر  تتت حتتقظ أم 
ات  بدثال اؤ اته  د   ؤم ا   دم.  ُ قر  مي  د حدلا اظ الحرتا الةألعقا ال ت تحدث رةداد   ت  
ات  بدث رد  تدلال  ؤم اترتبتدو متين ؤج تا   تر اققةتاال ؤت ةتظ اربتدئ أم هت ث الق لقتا تقدؤ قتا اتظ 

ا الةألعتتت  بتت  ال،بقتت  الةألعتتت ؤال تترتض  تتت ج قتت  ال اج تتدئ الةألعتتقاال ؤ تت ل  اتتظ  بتت  ال قتتدل
 (.(Martin, 1997, p. 291ال  دالت رةد ات،دص ال،قدرائ ال ُفلت بقظ ال اج دئ ال ، لألا 

( أم ا ،لح الق  ا الق لقتا هتا حدلتا اتظ p.198Davis, & Hayes, 2011 ,  د اشدر )
التتارم ؤال  درستتدئ ال تتم تقتت عثال  ؤ رت تتا ل قدلجتتا ال قلااتتدئ  عتت ا ش، تتقا  ؤم حةتت  رلتتت هتت ا 

م حتقظ أ تر اتت   ال ترؤتا لتر اتظ هتةم مقتتض ال  درستدئ أؤ ال  ت،ا افت  ال يات  ؤل تتظ ت ال قةتمال  ت
أم  ((Hollis-Walker& Colosimo, 2011, p.226 قد لتر أؤ ارا  تر  تم ال أل تا ال بقة تد اتري 
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الق  تتتا الق لقتتتا هتتتم هدةتتتقا  دبلتتتا لل قتتتدا ح تتتم لتتتدن أؤلئتتت  التتت اظ ت ُ  درستتتام ال ياتتت  الق لتتتتال 
ار بدرهتتتد  إاةد قتتتا   جدبقتتتا لا عتتتدم التتتاارت ت تتترل  اتتتظ ال  تتتدل ال قر تتتا )ال را بتتتا ؤ دل تتتدلم   ةتتتظ 

ؤالاةتت (ال ؤاتتجتتدث )ال قتتد   التت اتم( ؤهتت ث القةدةتتر ُاةعاتتا لةتتد ج ققتتدلال   تتد   ةتتظ استت ،دا  
هتت ث ال،دةتتقا اتتظ  بتت  ال قل تتقظ التت اظ   تتجقاا الة تتا اي جتتدبم حقتت   عتت ،دااا الق  تتا الق لقتتا 

     أ ع  ل ةاق ه ال ؤت،اتر   ج   اي عد م مدلق  .  ل عدردت    م
 ,Mesmer-Magnus; Manapragada ; Viswevaran ;& Allen  د أود   

2017, p.3).   أم بلتا  حدلتا الق  تا الق لقتا  تدرد م ترتا ا يةتلاال  دلق  تا حدلتا ؤست اال ؤت ةتظ
  حا الق  ا.أم     ان ش،ذ  لت ه ث ال ارد ؤل ظ هةدى  رؤ   ر  ا  ت ال ق  

  د أم اش راى ات ترا   تت الق  تا الق لقتا  ؤم أن هبترد تيات  رست قا أل ترئ أم الق  تا 
ت، ل  بقظ ال را ال  لدا د ه دةذ ت بر الع ا ؤال ت ُ  ةظ ت قق  د م ة  اارا   قتر ات  رتد  

ث ال تت اظ ا داقف ال  رتر ال اتت الُ    ا ل قتر ال  تدر قظال   تد أم رتد  ا  ااتد اتظ هت ث البحتا 
ت   مدس ،دا  ه ث ال  داقف أل رئ أم الق  ا أار  بققتال ؤهت أار صؤ اقةت ؤت قلق ب ة تق  
العلاى ؤال حا الةألعقا  ت الققةتدئ  قتر العترترتاال ؤ تد جتد م التبقض  تت أم الق  تا م،بقق  تد 
 هتتتتتتتتت حدلتتتتتتتتا ت، لتتتتتتتت  اتتتتتتتتظ لح تتتتتتتتتا التتتتتتتتت أهتتتتتتتترن  اهتتتتتتتت  الألتتتتتتتتتر ال ؤهتتتتتتتت ث الأل تتتتتتتترد  بقتتتتتتتت  اتتتتتتتتتظ 

 درهتتتتتتتتتتتتد تجر تتتتتتتتتتتتا اللح تتتتتتتتتتتتا الحدلقتتتتتتتتتتتتا  ؤم حةتتتتتتتتتتتت ال م تتتتتتتتتتتتد  تتتتتتتتتتتتت صلتتتتتتتتتتتت  تقرتتتتتتتتتتتتت  الق  تتتتتتتتتتتتا مدر ب
 الحدلتتتتتتتتا الداهلقتتتتتتتتا ؤال،درجقتتتتتتتتا لبحتتتتتتتتداث م تتتتتتتتض الة تتتتتتتتر ر تتتتتتتتد اصا  د تتتتتتتت  ا جدبقتتتتتتتتا أؤ ستتتتتتتتلبقا

(Hulsheger, ,Alberts,.Feinholdt, & lang, 2013,  p.311).  . 
هةدى رةث أ  ،ا أسدسقا اظ الق  ا الق لقا (Gunaratana, 1996, p.85) ؤ د أشدر

ةظ اس ،داا د   قرتألدئ ؤلقألقتا ل تد. ؤهتت أم الق  تا الق لقتا تت  ر الألتر  م تد هتا األ ترا أم   
 ألق ال ؤت ةظ الق  ا الق لقا الألر  اظ الشقدل   د هم ح دلال ؤُت ةظ الق  ا الق لقا الألر  اظ ريتا 

 ال،بققا الق ق ا لج ق  ال ااهر. 
 حقتت  أ  تتد تعتت  ا  بتتدث الألتتر   رلتتم بمووا هووو ُمفتوورض أ  يفعوو  ُتووذ ر اليقظووة العقليووة الفوورد  

رة ر ؤاحدال ؤرةداد ا جام ر لر رظ ه ا ال ر ق   دلق  ا  الق لقا ُتققتد ر لتر  لتم ااوتال 
ال يات   ت  هت ا  حتتدث رلتم الألتار  ؤم حتتاار  اهلتمال ؤاتظ هتتةم ال  درستا الُ   تررد لل ياتت  

دتتترال حقتت  أ تتر رةتتداد ُتجستتف هتت ث الالقألتتا  قتتد د ر لقتتاال  تتم صلتت  الا تت  اة  تت   لتتم م قتتا حق
تحعر الق  ا الق لقا  إ  د تحرر الألر  اظ أ  دو ال أل قتر ال تم  ةتام ردل تدل ب تدم ا تد تعت ح 

  قا  ا  بدهر  لم تر ق ث ال حقح. لر مدل راج  رظ ر لقا ال أل قر ؤتحرتر  ألعر اة د ؤاظ ر 
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 ت ُتعتق  شتقئدل  ُتمكن اليقظة العقلية الفرد من رؤية األشياء  ما هو  حقوًا مون  والل أن وا
 لتتم اي راى ؤت ت تتاهر.   تتا اجتتر  ا  بتتدث ؤاةح تتا   تتاال ؤ قة تتد الأل تتر  قتتر التتاارت ُال تتق 
تتت  ال ألتتدهق  ؤال  تتدر ال تتم ت  تتتر الألتتر   تتم  ؤااتتر اتتتظ  ؤُتعتتق  الشتتقدل رلتتم ال جر تتا ؤتح ل

د اة تي ال،،ا ؤال لق ؤال ،دؤ  ؤال ،قةئال ؤل ظ   ت الق  ا الق لقا ُ ةحل الألتر  متدل با ات
  م الق  .

   اتترن الألتتر  أم  تت   حقتت ُتمكوون اليقظووة العقليووة الفوورد موون رؤيووة الةبيعووة العميقووة للظووواهر
الشتتتقدل ال  تتترؤ ا هتتتم م،بقق  تتتد اج  تتتر ؤا   دلقتتتاال ؤأم  تتت  شتتتض   قتتتاي  تتتم الة د تتتا  قتتتر 

 .ُاروت ؤت تاجد  م الاا    قد دئ ردب ر أؤ  اة ا
 & ,Shapiro, Carlson ,2009 as cited in Coffey, Fredricksonؤؤ  تدل لتت 

, p.235) , 2010Coffey, دلق  تتا الق لقتتا هتتم التتارم التت ي اة تتي اتتظ هتتةم الحعتتار  )
ال   ا  م،رت ا اةأل حتا ؤُا  بلتر ؤ  تقردال ؤت ت   اةا تدئ الق  تا الق لقتا ال ر قت  رلتم اللح تا 

 ل حة   م ال  درر العلبقا. الحدلقاال ؤال بام ا  رد  اةدار أحةد  رلت ال،برائال ؤال درد رلم ا
 دلق  ا الق لقا تق   اف  ال ج ر اتل  رؤ مال ؤُت ةظ الألتر  اتظ ريتتا الاا ت  الت ن ُ  فت  
بةقتتدئ   رتتتا لق لقتتا ال أل قتتر التتاارم التت ن  لقتتت ال،بقققتتا ات   دلقتتا ل تت  اتتد هتتا ُاتتدرىال  دلق  تتا 

 Gunaratana, 1996) الق لقا ر لقا شدالر تحدث  احدد 

أم ال قرتت  الق لتتم  (Ie, Ngnoumen, & Langer, 2014, p.631)ر ؤ تد أشتد
للق  ا الق لقا ها  م ؤةألر معقا ؤها ات عبدو الق لم ال ي اة،اي رلتم اته  تد  مدل تدرت ال 
ؤاتتظ رتت  تتتدؤر الق  تتا الق لقتتا حتتام ار،تتدل ات  بتتدثال ؤت ُ   تتد متتر ؤجتتا  أؤ  قتتدئ ات  بتتدثال ؤل تتظ 

ات  بتتدثال ؤاتتظ رتت  ؤلقألتتا الق تت  هتتا تة تتق  ات  بتتدثال ؤهةتتدى رةدةتتر  قةتتم اه بتتدر ؤاقر تتا تاجقتتر 
أهري ارتب،ا م ة  رد  ا  الق  ا الق لقا اف  الحعار ؤال بام ؤات أل د  رلم اد ها ُاةحلال 
 دلق  ا لقع   م ال  تد  الؤم ت ترتظ لةست رهدل.  دتست رهدل هتا ا،رتدر الجد بقتا ؤلتقف ال تد  

 .السدسم اظ ه ث ال  درسا
ؤاتظ رت    ةتظ استت ،دا  الق  تا الق لقتا لاةتت  بقةتر   رتتا أؤ ا درستتا لة تا الق  تا اتتظ 
هتتةم )ال ياتت ( أؤ ر لقتتا  ألعتتقرال ؤال قرتتت  السدستتت للق  تتا الق لقتتا هتتا التتارم لح تتا بلح تتا 

moment by moment)الارم  -( ؤت  ف   م الحألد  رلم ؤرم ال ،ذ حقدل مدلاا   الحدلم
ؤال حة  الُ  ق د ؤال ي ا  ف   م  -ألق  للألر  ؤ م لح دئ ات راى ال   دلقاالااوح ل د  حدث مدل

الحألد  رلم ا  بدث ال ،ذ ال دا  مدل جر ا  م لح ا ادال  دلق  ا الق لقا ت   ةظ ال قبقر رة د 
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بااس،ا ال ل دئ ل  د تجر تر  قتر لأل قتاال ؤرةتداد ات     ت  الق  تا  لتم العتدحا القةجقتا ا است  تقرتأل تد 
    رد  الحة  ؤاةح ا  قر تحة قتا لل قتدر ال عت  ر لل حألت ائ الداهلقتا ؤال،درجقتاال ؤتق بتر ال بتام لق

هتتا اا تتدا  لقتتد  الحةتت ال ؤالتت ي   تتقر  لتتت الر بتتا للعتت د  لبشتتقدل أم ت تتام   تتد هتتم  تتم اللح تتا ال تتم 
 (.(Germer, et al, 2005, p.7رل ةد ب د ساال  د   ا  قر أؤ اجل ر رةد ل ارهد )

( متيم الق  تا الق لقتا هتت (Bishop, et al, 2006, p. 233تتدر  اتد ستبق اتد ص ترث  ؤ 
تلاجتتر ال،بتترد ال تتم اتت   تبةق تتد ؤت تت ا  د اتتظ هتتةم ا درستتدئ ال ياتت  الق لتتت ؤالتت ن ابتتدأ اتتظ هتتةم 
اس  رار اتح ألد  م ا   الألعام حام أاتظ ا جتام الق ت   ل تد ا حتر  ح  تدل مققتدال رتظ التةألفال 

حتتتام اتشتتقدل ال ، لألتتا  اهتتت  ال تترل  تتتم  تت  لح تتاال ؤ تتت  ال  تتدرال ؤال  تتتدرر  ؤ تت ل  الألعتتام
ؤالحدسقف ال م تة ي  م البدا ا   ل د صائ ةلر. ؤل ل  ت،ع  لل را بام ؤاظ ر   ق تبح الألتر  
لتتقف  تتتم احدؤلتتتا ت  تتدح حدلتتتا اققةتتتا افتتت  اتستت رهدل أؤ لل قبقتتتر ر تتتد   تتقر متتتر ؤا  تتتد ال تتتقار 

ص اا تت  ال بتتام  حتتا  تت  لج تتا اتتظ تجر تتر ال تترل.   تتم تجر تتر تة،تتاي ؤاتحعتتدام ؤاتتظ رتت  ات،تتد
رلم  رار ؤارم لل ،لم رتظ اجةتدث ال ت،ذال   تا  ، تدر أم  يهت  اتد هتا اقترؤا  تم ال ا ت  

 مدت أل د  ؤال بام ل د  حدث. 
اتتظ رلتت   دلق  تتا الق لقتتا لقعتت  ا درستتا تِه تتد  الأل تتر بتت  تلق بتتر  تت  ال  تتدرال ؤالحتتداث 

تقتتدر ؤرتتم الألتتر  ااوتتال ال ةح تتاال ؤاتتظ رتت   تتإم ا درستتا الق  تتا الق لقتتا تحتتدث  ال تتم تة تتي  تتم
رةتتتداد اتتت   تحرترهتتتد اتتتظ ال أل قتتتر ال أل تتتقلمال   تتتم تجر تتتا ُاةح تتتا اتتتظ هتتتةم ت تتتألقا اق  تتتدائ 
ؤا  راودئال ؤتا قدئال ؤر بدئ الألر .  دلق  ا الق لقا تة،اي ابدشرد رلم ارا با ا، ل  الشقدل 

 ( (Bishop, et al, p. 233د   در الق د   بتتتتت ر   ال ب دةقظ    د لا لؤم ارد  ق 
( أم هةتتدى ال لقتت  اتتظ البحتتاث Brown & Ryan, 2003, p. 822ؤ تتد أشتتدر )

ؤالدراستتدئ ال تتم تةدؤلتت  الق  تتا الق لقتتا مدر بدرهتتد هدةتتقا تحتتدث م تتة   بققتتمم ؤاتتظ رتت   جتت  
، لت  ال ترا  رتظ مقعت   التبقض  تم اتر را  ميم الج ق  لد تر ال تدرد رلتم الحعتارال ؤل تظ  

ال قتتت  أؤ الر بتتتا  تتتم ات راى أؤ ال حد  تتتا رلتتتت التتتارت ِل تتتد  لحتتتدث  تتتم الا تتت  الحدوتتترال   تتتد 
  ، ل  ال را   ت  اةد قا شح  أؤ تفبق،ر ه ث ال درد بااس،ا اج ارا ا ةارر اظ القااا .

( .Bränström, Duncan, & Moskowitz, 2011, p.301ؤ رت  صلت  اتد  رحتر )
م يم أم الق  ا الق لقا هم  درد م رتا أسدسقا تحدث رةد اع اتدئال ؤت ةظ ال درت  رلق د اتظ 
هتتةم ا درستتا أشتتةدم ال ياتت ال ؤحقتت  أ تتر ِم تتة  رتتد  اتت   ت قتتق  الق  تتا الق لقتتا اتتظ هتتةم بتترااا 
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 تتا ال تتده  أؤ القةجتتدئ ال حتتد دال ؤلتت  ت، بتتر أي  راستتا ستتدم ا تتتيرقر ال عتت اي ال ق تتدم اتتظ الق 
الق لقا  ا  د  دردال ؤل ل  تعقت البدحفا ل ةدؤل د  داةد قا ؤ درد م رتا م ض الة ر رظ ال درت  

 رلق د أ  ت. 
 دلق  ا الق لقا هت ر لقا  بققا  م حقدد الألر  القااقاال ؤل تظ للحألتد  رلتم است  رارت  د 

أ ر  (Alidina, & Adams ,2015) ؤأؤوح، (Germer, et al, 2005,p.13)ا   ا درس ا 
 )أ ئ ح(  ABC)ل ت ت بح أ فر ؤرقدل )   ا( ت  ر )

  ت قرA  التAwareness"  التارت  ؤهتت أم ت تبح الألتر  أ فتر ا را تدل ل تد  أل تر  قتر  
 ؤاد  ألقلر ؤاد ادؤر  ت صهةر ؤجع ر.

  ت قرB   لت just Being" ال ااجد  قر ال  حق   ؤت قر  لت تجةت  الألتر  لةست جدما  
 ال قدا  ا  ال  ةةئ اظ هةم هلق    ر ال،دةا م .م،رت ا آلقا أؤ 

  ت قرC لت Choice"  اته قدر  ؤت قر الت ااةد قا ريتا الألر  لةشتقدل محقت    ةةتر  
اه قدر اتس جدما ال فتر حة تا اتظ هتةم هلتق  جتاد بتقظ هبرتتر ؤر   قلتر م تد  ألت ح لتر 

 ردل دل اظ اتح  دتئ ال  ةةا.
 تق بر أحد ت ةقدئ اتس رهدل أؤ   ارد ال  اح رلم الر   اظ أم   د أم الق  ا الق لقا ت

ا درسا الق  ا الق لقا   ةتظ أم اةت ا  رة تد حدلتر اتظ اتست رهدلال  دلق  تا الق لقتا هتم متدتحرن 
ل  لقتت  الحعدستقا ال قر قتتا ال تم  تتد   Mental Trainingشتة  اتظ أشتتةدم ) ال تدرت  الق لتتم( 

ا  تتد ت تتتد اتتظ اتج تتد  ؤاتوتت،رائ القتتد ألم التت ي  تتد اتتج ي  لتتم تتتج ي  لتتم ا  تتدو تأل قتتر تألدرلقتت
 ( (Bishop, et al, 2006,p. 236رل  الةألف ال روت 

رةتداد أ تر  (Gunaratana, 1996, p.83-84) ؤ  ل  ُال،ذ اد سبق  ق د أشتدر القتر 
 ترد الألتر  ا   ُا درسا الق  ا الق لقا اظ هةم اس ،د  ال  ةقدئ ال ةدسبا م ارد اة   ا ت  قتر  

 لل ام مي  لرال ؤ  د    ل  الألر  القداد اظ الجاا   ال فقرد لةه  د   دل دلت. 
 م الق  ا الق لقا هم ا  در ال رآث ال ت تقةف اتد  حتدث  تم الا ت  الحدوتر   تاال ؤوتبا   -1

 ال،رت ر ال م  حدث ب د  ؤم تحق . 
رلتتم ال ةح تتا  ؤم   تتد   م الق  تتا الق لقتتا هتتم ارا بتتا  ؤم  ةتتدار أحةتتد    تتت  تتدرث الق تت  -2

ؤريتتتتتتا الشتتتتتقدل  ؤم   ا تتتتترال ؤت ت رتتتتتترال أؤ حةتتتتت  ؤاتتتتتظ ال تتتتتقا ا  ألعتتتتتقدل أم ارا تتتتت  الألتتتتتر  
م اوارقا اد  جري  م  اهلر  ص ل    ب   م الا    ألعر حدؤث حدتئ صهةقتا ا، لألتا  تم 

ق ال اا    قر العدرد اظ أج  ارا با ها رال  ج  رلت الألر  أم ا  ب  ح ق ا ال،ا  ؤتة،بت
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ال ض  ألعر رلم حدتئ اتحبدو ؤاتردردال  ة   ةظ للألر   حذ شتض  دات   صا  تدم ا ت اتل 
مقةف ؤجا ثال ؤا  د  د   ال،برد ال م اااج  دال  إم الق  ا تْ بت    تا صلت .  دلحتدث اجتر  
شض  ج  أم  ةام رلم  را ا مر مة  ،ر ؤت هج  ؤت شض ش، ت رلم ال حت ال  دلق  تا 

د بتتتتدلال ؤت ت ق،تتتتت   ق تتتتد ُاة تتتتتر  لقتتتترال ؤت ُتجتتتتتد م  دلق  تتتتا تتتتتتري ال جتتتتتدرئ احداتتتتدد ت تيهتتتتت  ج
ؤال  درر رلم  د  ال عدؤاد ؤت تلق  الق  ا الق لقتا  ؤر ال ألعتق  أؤ ال  در تاال   تت  اجتر  
اةح ا    شض   د لا  دم  حدث لؤم اردال   ا   راى الا   الحدور ؤتب تت  تم الا ت  

 الحدور  لم البد . 
الق لقا  قر أ د قا تحدث  ؤم الرجال  لت ال ائال  دلألر  اتري ج قت  ال تااهر  ؤم  ام الق  ا -3

 اتشدرد  لم األدهق  اف    لم  أؤ  لدي  أؤ  هدةا بم . 
 م الق  ا الق لقا هم الارم ال   مدل تد  ؤرتد  ارهتد  الألتر  مدلة تدةاال ؤت ااجتد شتض   ةتظ  -4

 تح ق ر 

أ ر ا دهدد الشقدل أرةدل تل ققرهدال  دلق  ا ُت ةظ الألر    م الق  ا الق لقا هم  الارم مدل  قر  -5
اظ  ُارا بتا الشتقدل لح تا بلح تا ؤ دست  رارال   تا ارا ت   قت  اتجرر  تم ا،هترتظ.   تد أ تر 
ُ ةحل  ا تر التداهلمال  دل  يات  الت ي ُاة تم الق  تا الق لقتا ت ا ت     تا م تد اتدؤر حالتر اتظ 

  اهلر اظ  أ  در ؤا درر ؤت ارائ. أحداث ل ظ أ عدل ها ا يا  ل د  حدث 

  م الق  ا الق لقا هم ال را با ال  در قا.  دلألر  ا درى ؤارا    م  ألف الا  . -6
ؤاظ ر  ترن البدحفا أم الق  ا الق لقا هم ال تدرد رلتم ريتتر اتشتقدل ؤال اا ت    تد هتم 

دث  ؤم أي  قتتتا  رةتتتد  ؤم  وتتتد ا ال ا قتتتدئال ؤال حقتتت ائال ؤالر بتتتدئال أؤ ال ق  تتتدائ  لق تتتدال ؤات  بتتت
 تااجد د  م أي اا  . 

 أبعاد اليقظة العقلية فى التدريس.
 أ ر اصا  ة     دل  ي   أ فر  تدرد رلتت تة تق   (Alidina, & Adams, 2015)أشدر 

راا ألتت  ال  قلتتت ستتبق  ال فتتدم  صا رد تت  اتتدار االتت  رلتتت تتتيهرثال  تتدم مداةد تتر اصا  تتدم أ فتتر 
ؤ تتدم مداةد تتر استت ،دا  الق  تتا الق لقتتا لةر تترا  مدل تتقارال ؤأم ؤرقتتدل أم ُ ةحتتل تتترا    عتتبرال 

 ، در  ر دل لةس  دل  لت أستبدئ هت ا ال الت   تت ال تيهقر ال   تررال ؤ دتست  دل التت اتستبدئ 
اتتتظ  قتتتر الُ تتترجح أم ا ألدرتتت  هتتت ا ال تتتدار م عتتت   تتتت ال تتترد ال د اتتتاال ؤاتتتظ الُ تتترجح أم  ،تتتار 

ق  تا الق لقتا ُتقت ع اتظ  تدرد الألتر  رلتت اتست  دل ؤاقر تا رة دئ ر ت  ا جدبقتا ات  الت اةل.  دل
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القاا   ال ت ت   هلأل دال  دل ااةت  الجقتد هتا  لت  القة تدئال ؤرةتد اعت اتدئ أرلتت اتظ التارت 
ُ  تتبح الألتتر  أ فتتر ا تتدرد  تتت ال  تتدو اتشتتدرائ القد ألقتتا ل تت،ذ اتتد هتتةم احد رتتا ؤاتتظ هتتةم 

دلا ا  اتتت  اتتتظ  ق  تتتدؤا أ تتتر   تتتةح   الا تتت  ارا بتتتا ؤوتتت  الجعتتت ال   ق تتت  الةتتتدا  عتتت   قام متتت
لل حتتدثال   تت  ت  عتت  قام لاج تتدئ   تتر   ؤتة  تتدؤ  دال ا  تت   أل  تتام ال حتتد دئ ال تتت تااج  تتتدال 
 دلق  ا الق لقا ُتق ع ال ر ق    د تعدرد الألر  رلت ال،رؤح اظ  ألعرال بدتل اظ اجر  ال أل قر  ت 

ق  تا الق لقتتا تعتدرد ال ت،ذ رلتتت رتد  ريتتتا  ألعترال ؤاتد  ح دجتترال  قأل تر  تت ا،هتترتظ أ فترال  دل
القتتدل  اتتظ هتتةم الة تتدرائ الُ لبتتدد متتدل قا  بتت  ال راجتت  رتتظ افتت  هتت ث ات  تتدرال ؤتةتتام أ فتتر  تتدرد 

 رلت ريتا اتشقدل اظ اة ار أش،دص آهرتظ.
  د أم ال  دلقد ال تت   ترئ التت الق  تا الق لقتا م ةحتت رل تد ت أؤوتح  أم التارت هتا 

   ق تتد الألتتر  مقتتقظ اتر بتتدر ستتلا ر ؤستتلاى اتهتترتظال   تتت تر تت  رلتتت ستتلاى بةقتتا  جتت  أم  يهتت
الألتتر  اتتظ هتتةم الق  تتا الق لقتتا ال ، تتقا ال تتت ت تترل  اتتظ القةدةتتر ال تتت تتترتبا م تتة  أ عتت  
م أل تتا  الق  تتا )التتارت الحتتدلت( ؤالتت ن ا عتت ظ رةدةتتر التتارت ؤات  بتتدث ؤال ر قتت  رلتتت اللح تتا 

 ،دلت  ال تدرتفال ؤ ّقدلقتا   ارد ال ت  الت ن  عت  ا ،لبتدئ ردلقتا الحدلقا ؤه ث ال  درئ ا  ا ل
 حا  درد ال قل قظ للحألد  رلت الارت م د  حدث  ت الأل   الدراست  ت أن ؤ   اظ الؤ دئال 
ؤاتتتد ار تتت  رلتتتت ستتتلاى ا،هتتترتظ هتتتت الق  تتتا الق لقتتتا اتج  درقتتتا ال تتتت ت  فتتت   تتتت اقتتت  ال قلتتت  

قدالتتر اتت  ال،تتةئال ؤت  فتت  رةدةتترهد  تتت ر د تتا الجتتي  لل  تتر  م،رت تتا اةأل حتتا ؤُا  بللتتا  تتت ت
( 1ؤال قتتتد   ؤالحعدستتتقا تجتتتدث اح قدجتتتتدئ ال،تتتةئال ؤهتتتت  ت عتتت  مقتتتتد  اتتتظ ال تتتألدئ ال دلقتتتتا )

( الارت ال ن ار   تجر ا القاا   الحدلقا اظ ال ائ 2اتس  دل ا  اته  د  ال دا  لآلهرتظال)
( ال ة تق  4ؤال  بت  ل  تدر ؤا تدرر اتهترتظال ) ( ات أل تد  ؤال بتام3لةهرتظ هةم ال ألدرةئال )

( 5ال اتتال ؤال ن ا ع ظ ا ،ألدا ال ألدر  العلا ت ؤالقد ألت ؤا ،ألدا ا،لقا  ت اتس جدماال )
 .(Frank; et al, 2016, p.157, 161ال قد   اظ أج  ال ائ ؤاتهرتظ )

ؤ  ال (Mesmer-Magnus, et al, 2017, p.4)ؤ رت  صلت  اتد أشتدر القتر  تت  اتظ 
(Siegel, 2010, p.157)  ميم الق  ا الق لقا تعدرد الألر  أم  ةام رلت بّقةا محدتتر القد ألقا

ؤات ألقدلقتتاال ؤريت  تتد  قتت  تتتجرر رلتتت حقدتتتر ؤتأل قتترثال ؤ قتت    ةتتظ لتتر   تت  تجر  تتر رتتظ  ق تتر 
ؤ  ال اتقتتا ؤت قق تتر لل،بتترائ م اوتتارقاال ؤ  تت  حدل تتر ؤحدلتتا ا،هتترتظ الألعتتقالاجقاال ؤالةألعتتقا ؤر 

الألق  ؤال ألدر  ؤ  دل ل ل ال   د تقل  الألر   ق    ةةر أم  يه  أ  درث ببعد ا ؤهألاال ؤ ق    ةظ 
 .أم  ،ار اظ ال أل ا ب اتر ا د ا هبر مققدال رظ ات  ئدئ
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 دلق  تتا الق لقتتا تعتتتدرد الألتتر  رلتتت ريتتتتا الحقتتدد ةتتتقبا للج قتت ال ؤأ ةتتد ج ققتتتدل  تتت  ألتتتف 
ج قت  الب تتر افلترال  تتإصا   تتر الألتر  اتتد الت ن  جقلتتر   تتقر ال تدرئال ؤاتتظ هتةم ال قتتد    جتتد أم 

متتدل رئ  تتت رة تتدئ الحتت  ؤال تتدا ا هتتا رتتد د ال ااةتت  رلةتتدل حتتام   تتدو وتتقألر ال  تت ر ا اتت  
ا،هتتترتظال  دتت تتتدم متتتد،هرتظ ت ا تتتقح ال ااةتتت    تتتاال ؤل تتتظ ُافتتترن الحقتتتددال  قةتتتداد   تتتقر الألتتتر  

ا أ بترال ؤ تدرد أ بتر رلتت ال  تر ال ؤتقت ع لد تر مدل رئ اتظ اتةتد دلال  إ تر  ، بتر  د تا ؤحقاتت
ال قار مدل ق ا ؤال رااا ؤ ةه د ا تد الر با  تت ا تتد اتظ اتت تدمال  قةتد اتت تدم   تقر الألتر  
مي تتر ُ قتت ع  ألعتتر بةألعتترال  قةتتداد   تتقر الرجتت  ؤعؤج تتر مدلحتت    تت  حرت تتام رلتتت اشتتراى القتتدل  

دلق  تتا الق لقتتا ُتقبتتر رتتظ رة  ةتتد اتت  راا ألةتتد ؤاااج تتا اتتد تلجلبتتر تحتتد دئ الحقتتدد ل تت ال ؤلتت ل   
م،رت تتا تعتت ح لةتتد مدتت تتدم اتت  أ ألعتتةد ؤا،هتترتظال ا تتد تجقتت  القة تتدئ اةفألتتا ؤح ق تتا ؤؤ ؤ دال 
ؤاتتتظ ال ألدر تتتدئ أم القداتتتد اتتتظ ات تتترا  اةجتتت بام  لتتتت ا درستتتا ال ياتتت  م تتترا أؤ رلتتتت أاتتت  أم 

لتتتتت اتح قتتتتدح أؤ اتر  تتتتد  رلتتتتت   تتتتبحاا  قتتتتر ُاقروتتتتقظ لل،،تتتترال أؤ أ  تتتت  لقعتتتتاا  تتتتت حدجتتتتا ا
اتهرتظال ؤل ظ الق  ا الق لقا ت تج ن  لت صلت ال بت  ُتقلت  ال ترا   قت   ةا تاا اع عتقألقظال هت ا 

 (Siegel, 2010, pp. 229-231)العتق  هتا الت ن ا تقح ل ت  ال ااةت  ات  مقعتةد التبقض  
ت  ال ؤتعت    ل ت  ح تدل  قةداد ا ااة  الألر  ا  ا،هرتظ  ت اجدم ر لر اظ هتةم تلبقتا اح قدجتد

 .((McKenzie, 2015, p.12رةداد ا حدرام ا قح لر صل  الةجد  ال  ةت 
  تت  اتتظ الق  تتا الق لقتتا ال ، تتقا ؤاتج  درقتتا تتتج ن  ؤرال ا  تتدل  تتت ال تتدرتفال ؤهدةتتا 
أم ا ةتتا ال تتدرتف ت ،لتت   ألتتدلد اقر قتتا اج  درقتتا ا ألقدلقتتاال ؤ تتد ؤجتتدئ الدراستتدئ حتتام اي ارد 

قدلا أم أ ع  ال قل قظ ه  أؤلئ  ال اظ لدا    درد ردلقا للحألد  رلت ادن ؤاس  اتظ ال ألقا الأل
الارت م ج ارا اظ ال  ،ا ال ت ت    ت الأل  ال ؤ تت الا ت   ألعتر ُ ق،تت اته  تد  ل ت  ؤاحتد 
اؤ اج ارا اتظ ال،تةئال ؤهت ث ال تدرد تعت ح لل قلت  متد ارد الأل ت  م تة  است بد ت ت  تد تعت ،ق  

اةد قا رد  ات د  ال،ةئ لل  د  أؤ حدؤث ا د  ال لقةام رلت رل  م تد  حتدث أم ت    رظ ا
 تت الأل ت   لتر  تت ان لح تاال ؤ تت  ألتتف الا ت   عت جق  تح قدجتدئ ال،تةئ الألر  تاال  تتدل قل  
 جتت  أم  ةتتام  تتد ر رلتتتت تحاتتت  ا  بدهتتر اتتتظ التتارت مةتت  الأل تت  الدراستتتت  لتتت أحتتد ال،تتتةئ 

 .(Frank; et al, 2016, p.157) ؤالقا د ارد أهرن رلت  حا ُاة  
( أم ال،تةئ الت اظ تألتدرلاا ات  p.1155 Langer, & Djikic, 2012 ,ؤ تد تحتل )

ال قل تتتقظ صؤن الق  تتتا الق لقتتتا  تتتد اا رلتتتت اتتت اح أ عتتت ال ؤشتتتقار مدتجتتتدث ا جتتتدبت  حتتتا أ ألعتتت  ال 
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ئ ا ،لت  ؤت  ل ام ا درر ا جدبقا تجدث ال قل قظ رظ  قره ال   تام ال قلت  صؤ    تا ات  ال،تة
أم ُاتدرى ؤتةتام رلتت ؤرتت مدل  تدا ائ ؤاته ة تدئ  ق تد بقتة  ال ؤال تت ت  قتر ربتر الت اظال حقتت  
 ع ،ق  ال ألدم أم ُ  ق ؤا بقظ اصا اد  دم الُ قل ام ا بقام اق   سلا دل ألقدل رةد اتس جدما ل   

 .أ  تال   د ا يرر ال،ةئ مدلحدتئ الق لقا لل قل قظ ال اظ ا ألدرلام اق  
أ تتر رةتتداد  يهتت  ال قل تتام مقتتض الا تت   (Frank; et al, 2016, p.157ؤأشتتدر )

ل راردد تجر ا القاا    عدرده  صل  رلت   ت  رتاا أل   م تارد أ عت ال ؤا جتد  ُستب  ل حعتقة د 
م،رت ا ح  قاال ؤ تت هت ث الحدلتا  تإم أمقتد  افت  رتد  ال ألدرت ال ؤرتد  الحةت  تتج ن  ؤرال ا  تدل  تت 

ل ، تتقاال بقة تتد ر  تتد ُاتتدر  ُمقتتد الق  تتا الق لقتتا اتج  درقتتا ستتلا قدئ ال تتدرتف الق  تتا الق لقتتا ا
الةد دد)الحرجا(ال   د أ ر ا   لةس  دل مد  بدث لل ةاق  ؤات أل د  ؤال بام ؤال درد رلتت ت بت  أ  تدر 
ال،ةئ ؤا درره ال ؤت ةظ أ ر  عدرد ال قل قظ  ت ا دمقا ر لقا تقل  ال،ةئال ؤ دل تدلت ارارتدد 

 تح قدجدئ الألر  ا لل ةاق .ا
أم الارت مدل  درر )ا ،ألدا ال ألدرةئ   (Alidina, & Adams ,2015)ؤ د أشدر 

العلا قا ؤالقد ألقا ال ل دةقا( ال ت   ر ب د ال قل ام ات  ا،هترتظ هتةم ال ألتدرةئ  تت الحتداث 
   يحتتتد ستتت دئ القااقتتتا   ةتتتظ أم ُاتتتدر   تتتدرت   رلتتتت   ارد ال اا تتت  ال تتتقباال  ،دةتتتقا ال قتتتد 

الق  تا الق لقتتا اتج  درقتا  تتد ت تتام أ فتر أه قتتا لتدر  ستتلاى اتستت جدما ال درتعتقاال  دل قداتت  اتت  
تل ق  ُ قد ت اظ راا    قر سدرد   ةظ أم اج ن  لت شقار ال قل  مدت  تدى ات ألقتدلتال ؤلت ل  

ؤالرح تتتتا  تتتتإم ستتتت دئ الق  تتتتا الق لقتتتتا تُتتتتدر  ستتتتلاى ال قل تتتتقظ  تتتتت الحألتتتتد  رلتتتتت ر د تتتتا الجتتتتي  
 ؤالحعدسقا تجدث اح قدجدئ ال،ةئ ؤاه  دادت  .

 فوائد اليقظة العقلية للمعلم.
تجرر الق  ا تيرقرال  بقرال  م الحد اظ ال اتر لدن ال قل  هةم العةا الؤلم اتظ ال تدرتف 
ؤُتقتتت ع اتتتظ  درتتتتر رلتتتم ال قداتتت  اتتت  الأل تتت  الدراستتتتال ؤ تتتد تاةتتتل  الة تتتدةا  لتتتم أم ا درستتتدئ 

لقا  د أحدر   ر دل  بقرال  م  درت   رلم ال قدا  ا  العت او ؤهدةتا مدلعتةا الؤلتم الق  ا الق 
اظ ال درتفال ؤه ث الة دةا ُت ف  اشدرد البدل  م تةدام البحاث ال،دةا مدلألااةتد اي جدبقتا للق  تا 
الق لقتتا.  قلتتم ال عتت اي الألتتر ي ت ةتتظ ال قلتت  اتتظ   ارد العتت اوال ؤرلتتم ال عتت اي ال ر تتاي ُت تتد  

 (.(Bernay Ross, 2014, p.60س راتقجقدئ تقل  ر ة قا ل عدردد ال  قل  رلم ال قل  ا
 Australian childhood foundation  تد أشتدرئ  اجسعتا ال،ألالتا اتست رالقا  )

 أم  ااةد الق  ا الق لقا لل قل  ت  ف   ت   2013)
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 جيدة تساعد اليقظة العقلية المعلمين علي فهم عواطفهم ومشاعرهم بصورة

 تتدل قل  رةتتتداد   تتا  مدل تتتدرتف ار تت  صهةتتتر م تتدث رلتتتم ال أل قتتر  ق تتتد ارتتتد أم   تتتا  متتترال  
ؤ قألقتتا ال قتتد  متترم ؤاتتظ رتت    تتا ت اة بتتر  لتتم اللح تتا الحدلقتتاال حقتت     لتت  تا قتتدئ حتتام ال قألقتتا 
ال تم  جت  أم ت تام ب تتد الاتارال بتدتل اتظ اةح تتا ؤ بتام  قت  ت تام الاتتار  تم الاا ت ال ؤهتت ا 

ب  العتتقق ا تتد  جقتت  ال تتدرا ُا  لتت  ا ألقدلقتتدلم ؤاتتظ رتت   ةتتام أ فتتر حعدستتقا لل  داتتدال   تتد  عتت
ا ،قتت  أم العتتلاى ال ،رتبتتم لل،دلتت  تتت  رتتظ   تتد لق قتتدرا اتت  ال تتدرتف أؤ رتتظ   تتد ال تتده  
العلبمال ؤل ظ  م الاا    د  ةام سلاى  بققم اظ  أل   ح دح  لم اعدردد  م ال ة ق  ال اتمال 

 ال قل  ميه ث  علاى ش، م   د  أل د ار دمر ؤت  ا  الاار سالل. ؤل ظ  صا  د  
إدارة بعض  السضلوكياا السضلبية مضن      تساعد اليقظة العقلية المعلمين على كيفية

 قبل الطالب.

 دحقد تتدل مقتتض ال،تتةئ ُ عتتض ال  تتر   تتم البقئتتا ال درستتاال ؤتق بتتر الحةتت  رتتظ التتارم 
ف   بام اتشتقدل   تد هتت  تم الا ت  الحدوترال  ؤم حةت . جد بدل ُا  دل اظ الق  ا الق لقا ؤها ُ  

  دلبتتدل اتتد ُاتتج ي الحةتت   لتتم ال تتقار مدلتت   ال ؤاحقد تتدل  حةتت  مقتتض ال قل تتقظ رلتتم  ةب تت  م عتتاد 
 ؤم ؤرم    ةقدئ   ارتا ا   ةب  ال ؤل ظ هةدى  فقر اظ ات لا رلم أم ه ا الة ا ت ُ جدنال 

اتستت قدل ؤرتتد  الف تتا ؤات   تتد ال  ؤ تتد  عتتدرد   راى ال قلتت  ؤ تتدتل اتتظ ت تتجق  ال ألتتدم  إ تتر ُ قتت ع 
لر ؤ ه  القد ألقا تجتدث ال،تةئ رلتم   راى ستب  ت تر    رلتم الةحتا الت ي ا  تر ام مترال  تإصا 
شقر ال قل  مدلعتقق   تظ ال ح  ت  أم  ةتام هت ا العتلاى هتا  لت  اته  تد  اتظ أحتد ال،تةئال 

ةتتتام هتت ا العتتتلاى هتتتا احدؤلتتتا لة   تتتد ال ؤإصا شتتتقر ؤإصا شتتقر ال قلتتت  متتتدتصي   تتتظ ال ح  تتت  أم  
ال قل  مدل  داد   تظ ال ح  ت  أم  ةتام العتلاى احدؤلتا رترا أؤ است قراا ال،د تاال ؤت ةتظ أم 
تعدردث ه ث ال  درر رلم اتست جدمر م تة  أ فتر اةة تر لل عتد د السدستقا لل ةاقت  ؤاعتدردتر 

 الل، . رلم ال حام اظ ت قق  سلبم  لم حدلا اظ ال أل ا ؤ 
 تساعد اليقظة العقلية المعلمين علي خلق بيئة تعلم إيجابية.

  ةتتدى ار  تتد  هتتد ض للقداتتد اتتظ ال قل تتقظ مي تتر اةب تتم التت حة   تتم ستتلاى ال،تتةئال ؤهتت ا 
 عتتت  ال قلتتت   تتتم ةتتتراردئ ؤاتتتظ ال تتترجح أم تتتتج ي هتتت ث ال حتتتدؤتئ  لتتتم   تتتدةا رةعتتتقاال ؤاتتتظ 

ال حد  ا رلق د اظ هةم تحة تر  تت  ألعترال   قر تا ال ع  اظ صل  ا  دل بقئا تقلق قا  قدلا ؤ 
اد ادؤر  م   لر ؤا  تةاق ث ها أار مدلغ اله قا ل درتر رلم أحداث الداةداقةقا اتج  درقتا 
ؤالقد ألقام ا د  عدردث رلم الارم ب ة قتا ا تدرد اته  تد   تم اللح تا الحدلقتا ل قر تا اتد  حتدث 

  لم حلام أ ع   لم ال  د   ال م تااج ر.  مدلألق   م  ر ا ال  ال ؤت قح لر ال اة 
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 قياس اليقظة العقلية فى التدريس
 ,Frank; et alؤ  ). (Mesmer-Magnus; et al, 2017, p.8)أشتدر  ت  اتظ 

2016, p.155 ال )Johnson, N. , 2007, p.29) أم ال  تداقف ال فتر است ،داادل للق  تا )
 دلت الق لقا  م ة  جقد هت   د ااوحا مدلجدؤم ال 

 (  مقاييس اليقظة العقلية األكثر استخدامًا1جدول )
 وصف املقياس صاةب املقياس والسنة اسم املقياس م

1 
The Five Facet 
Mindfulness 

Questionnaire 
(FFMQ) 

(Baer, etal, 2006) 

مقياس تقرير ذاتى مخاسى االستجابة يبدأ من "غري ةقيقى 
( عبارة تقيس مخس 39) ابدًا" اىل "ةقيقى دائما." يتكون من

 احلكم عدم بوعي، أبعاد  وهى )املراقبة، والوصف، العمل
 الداخلية(. مع التجربة التفاعل وعدم الداخلية، اخلربة على

2 
The Mindful 

Attention 
Awareness 

Scale(MAAS) 

(Brown,& Ryan, 
2003) 

مقياس تقرير ذاتى سباعى االستجابة اةادى البعد يتكون من 
عبارة، ويركز على الوعى واالنتباه عرب اجملاالا املعرفية ( 15)

 والعاطفية واملادية، وادراك االةداث التى جترى حلظة بلحظة.

3 
The cognitive 
and affective 
Mindfulness 

Sclae – revised 
(CAMS-R) 

(Feldman etal, 
2007; Hayes& 

Feldman, 2004) 

( عبارة 12يتكون من )مقياس تقرير ذاتى رباعى االستجابة 
تقيس اليقظة العقلية للفرد خالل األةداث اليومية العادية، 

وفيه يتمكن األفراد من تنظيم انتباههم وعلى الوعى 
 خبرباتهم، والرتكيز على احلاضر مع التقبل.

4 
The 

southampton 
Mindfulness 
Questionaire 

(SMQ) 

(Chadwick etal, 
2008) 

 أوافق ال) 1اتى سداسى االستجابة من مقياس تقرير يتكون ذ
تقيس أربعة  عبارة، (16من) يتكون (متاما أوافق) 6 إىل( متاما

السماح  -عدم النفور -عدم احلكم -جوانب وهى )املالةظة
املضطربة  والصور لألفكار األفراد استجابة مدى ويقّيم باملرور(

 ملتأملنيا بني التمييز على قادر كما أنه السريرية، لدى العيناا
 ..الذهان من يعانون الذين واألشخاص املتأملني وغري

5 
Kentucky 

Inventory of 
Mindfulness 
Scale(kims) 

(Baer etal, 2004) 

( عبارة متعدد االبعاد ُيستخدم لقياس 39مقياس يتكون من )
املهاراا املتعلقة مبمارسة اليقظة العقلية وتتمثل فى 

 وعى، والقبول وعدم احلكم.املالةظة، والوصف، والعمل ب

6 

The 
Philadelphia 
Mindfulness 

Scale 
(PHLMS) 

(Cardaciotto etal, 
2008) 

 والقبول الوعي مكوناا ( وهو ُيقّيم20مقياس يتكون من )
 العيناا من كل إىل ويستند احلاضر الوقت يف املوجودين

 التأمل. يف خربة أي بدون السريرية وغري السريرية

7 
The Freiburg 
Mindfulness 

Inventory 
(FMI) 

(Buchheld, etal, 
2001) 

( عبارة  وهو يتصور 14مقياس رباعى االستجابة يتكون من )
كحالة ذهنية يهتم فيها االفراد باخلرباا اليقظة العقلية 

 الداخلية مثل االفكار واملشاعر.

8 
Toronto 

Mindfulness 
scale (TMS) 

(Lau, etal, 2006) 

 على ليس" 0 رير ذاتى مخاسى االستجابة يبدأمنمقياس تق
( عبارة ومت 13يتكون من ) ". جًدا كثرًيا" 4 إىل" اإلطالق
 من عدد يف ، التأمل جتربة بعد فوًرا الستخدامه تصميمه

 السريرية. السياقاا
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(رلت التر   اتظ ؤجتا  اج ارتا ا ةارتا اتظ Frank; et al, 2016, p.155ؤ د أشدر )
ؤاع  دد تجرتبقدلال  ت ا ر ل   ليه  أن اة د مققظ اتر بدر العقد  ال ن اااجر  قر  ال  داقف   رتدل 

ال تتترل تجر تتتا الق  تتتا الق لقتتتا )مدستتت فةدل تلتتت  ال تتتت ةتتت    ل قتتتدا الق  تتتا الق لقتتتا أرةتتتدل ا درستتتا 
ال يا ( رةؤد رلت صل  ل  ت قر أن اة   الت العلا قدئ ال ، قا أؤ اتج  درقا ؤال ت تترتبا 

  ا  ت سقد  اققظ.مدلق 
 Zivnuska, Kacmar, Ferguson, & Carlson, 2016) ؤ ر  صل  اد أشدر  لقر 

, p12).  ميم هةدى رد  اظ ال بررائ ال ت تدرا  لت بةدل ا قدا  ت الق  ا  ت الق   ؤهت 
 .  ام اد ت  اردا ث اظ ا داقف  ت الق  ا الق لقا ت ا ةدس   راس ر  ت اجدم الق 
 تر تتت  ال  تتتداقف (  ال اجتتتا د افتتتFFMQ  التتت ن   تتت  اجتتترالائ الحقتتتدد القااقتتتاال ؤ دل فتتت )

( التت ن ار تت  رلتتت ات  بتتدث باجتتر رتتد  ل جتتدرئ اللح تتا الحدلقتتاال ؤا قتتدا MAASا قتتدا )
(FMI  ال ن  تر   ربدراتر رلت ال ةح دئ  قر ال  لقد ا ؤات أل د  رلت ال جر ام ؤاظ ر )

ق  م ؤاظ رت    ةتدى حدجتا  لتت لبةتدل ا قتدا هتدص      قر  دبلقظ لل ،بقق  ت اردا ائ ال
 مدلق  ا الق لقا  ت اجدم الق  .

 ,Frank; et al)ؤ  رال لةسبدئ العدبق ررو د   د اه   البح  الحدلت ب ةدؤم ا قدا 

2016, p.155)  ل تد رلُبت  اتظ ةتد ر ال ةبتجن ؤربدتترال حقت  أستألر ال حلقت  القتدالت اتس   تد ت
الق لقتا ال ، تقا لل قلت ال ؤالق  تا الق لقتا اتج  درقتا لل قلت ال مدتوتد ا رظ ردالقظ ه د الق  ا 

 لتتت أم هتت ا ال  قتتدا الاحقتتد  تتت حتتدؤ  اتتد ا لقتت  رلقتتر البدحفتتا التت ن تةتتدؤم الق  تتا الق لقتتا  تتت 
 سقد  ال درتف.

 Academic Optimisimثانيًا  التفاؤل األكادميى 

 دمة:ووومق
ت  قةتتف ا جدبقتتا الألتتر   تتت ال  قتتق  القتتد ألت ُ قتتر  ال ألتتديم مي تتر ت تتر  أؤ  قتت  ش، تت

 (ال   تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتد أشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدرmarko& savickas, 1998, p. 107لل عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ب  )
(Carver, Schier, segerstrom, 2010, p. 879 مي تر ات ترا   ، لألتام  تت ال تدن الت ن )

 قةتتف تا قتتدت   ال ألعتتلا  حتتا ال عتت  ب  باجتتر رتتد ال ؤ تتد أل تترئ اتمحتتدث الحدافتتا أم ال ألتتديم 
 ت ارث رلت ؤجر ال حداد  ت العقد  ال قلق ت مدل دارا.  ةظ 
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 ,Beard, Hoy, & Woolfolk)ؤ تت رة تا ال ألتديم القتد  مدل ألتديم ال تد   م أشتدر 

2010, p.20)   أم القة تا ا بد لتا بتقظ ال ألتديم القتد  ؤال ألتديم ال تد   م   تد أم ال ألتديم  القتد
 ا ةبي مدل ألديم ال د   م.

 اكاديمى: مفهوم التفاؤل األ
أم بةقتتتا ال ألتتتديم ال تتتد   م تلتتتداا  تتت  اتتتظ رلتتت  التتتةألف اي جتتتدبم ؤال ألتتتديم ؤرأا ال تتتدم 
اتج  تتدرم ال تتم ُتحتتدث اه ة تتدل  تتم تح تتق  ال،تتةئ أ د   قتتدلال ؤتق بتتر ال ألتتديم ال تتد   م ؤاحتتد 
اتتظ ال، تتدةذ ال تتت تتتجرر رلتتم تح تتق  ال،تتةئ رةتتداد اتت   التت حة   تتم ال عتت اي اتج  تتدرم 

 . (Beard et al, 2010, p.2)  د ي لل،دل  ؤات  
 دل ألديم ال تد   م لل قلت  هتا ار  تد   صاتتت ا جتدبت مدل تدرد رلتم  حتداث  ر تدل  تم ال ال 
ال د   م لل،ةئ ؤتقل    اظ هةم شقارث مدلألقدلقتا ؤال تم ت فت  اق  داتتر ال،دةتا  تت ال  لت  

ال ي قتتتد رلتتتم ال ال ال تتتد   ت ؤالتتت قل ال رلتتتم ال تتتقا دئال ؤاااج تتتا اتهألتتتد  م رؤ تتتر ؤافتتتدبردال ؤ 
ؤر  تتتر  تتتت ا،متتتدل ؤال،تتتةئ مدل قتتتدؤم اقتتتر  تتتم هتتت ث الق لقتتتام ا تتتد اتتتجرر رلتتتم ستتتلا ر ال درتعتتتت 

(Hoy., Hoy, & Kurz, 2008, pp.826-827 (Beard, et al, 2010, p.21) ال
(Hong, 2017, p.4-5.) 

ت ال، تتتتتدةذ ال درتعتتتتتقا   تتتتتد  عتتتتت ،د  ال ألتتتتتديم ال تتتتتد   م لتتتتتدن ال قل تتتتتقظ لُق تتتتتقر  لتتتتت
ال ، تتقا ؤالعتتلا قا. الاتتر التت ي ت ا قلتتق متتدا ةى ال قل تتام ستتلا دل ا ألتتدةةل   تتا باجتتر رتتد ال 
ؤا  تد م تدله    جتدبقظال ؤاتجاةقظ مدل قتدؤم ؤا داتا رة تدئ ات  ال،تةئ ؤأؤلقتدل أاتاره ال ؤتر قتت ه  

ئال ؤال قدات  ات  الة عتدئ رلم الجد   ال د   مال ؤإ  د    م درات   رلتم ال  لت  رلتم ال تقا د
 (Hong, 2017, p.2م رؤ ر ؤافدبرد )

ؤت، ل  ال ألديم ال تد   ت لل قلت  رتظ ال ألتديم ال تد   ت ال درستتال  دل ألتديم ال تد   م 
لل دارا ها البةدل ال قدةر ال ي ا  ام اظ ال، دةذ الج درقا لل ر ق  ال تد   مال ؤالألقدلقتا 

ؤال،ةئ ال اظ  ق لام اقدل ل،لق بقئتا أ د   قتا   جدبقتاال ؤهتم الج درقا ؤالف ا  م أؤلقدل الاار 
ؤاحتتتدد اتتتظ ال، تتتدةذ ال ة ق قتتتا ال تتتم تتتتجرر رلتتتم تح تتتق  ال،تتتةئ مقتتتد التتت حة   تتتم الاوتتت  

 . (Beard, et al, 2010, p.18)ات   د ي ؤاتج  درم ؤات جدع ال د   م العدبق لل،دل  
دائ ال درستتقا حقتت  ُ ق،تتم تألعتتقرال  ةقتتدل   تتد  قةتتف ال ألتتديم ال تتد   م ال درستتم ال ق  تت

اتتظ حقتت  المقتتد  ال قر قتتا ؤالاجدا قتتا ؤالعتتلا قاال  Collective Behaviorللعتتلاى الج تتدرم 
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ؤهتتت ث القةدةتتتر الفةرتتتا لل ألتتتديم ال تتتد   م  تتتم تألدرتتت  ؤ اةداقةقتتتا ا بد لتتتا اتتت  مقعتتت د التتتبقضال 
 ي قتد ال تد   مال   تد ت،لتق الألقدلقتا الف تا  دل ي قد ال تد   م ُ عت   الألقدلقتا ال تم ِبتدؤرهد ُتقت ع ال

 م ال،ةئ ؤأؤلقدل الاار ا د  ق ع ال  تد اظ الف اال ؤأهقرال الف ا ُت اي ال ي قتد ال تد   م ؤال تم 
 & Smithبدؤرث ُ ق ع الف ا.  دلقةدةر الفةرا لتدا د رة تا ستببقر ا بد لتا ات  مقعت د التبقض 

Hoy, 2007, p.560). ) 
متيم ال ألتديم ال تد   م لل تدارا Beard, et al 2010, p.3) در القتر )ؤ ر  صل  اد أش

هتتا بةتتدل ج تتدرم ا عتت ظ جاا تت  اقر قتتا ؤؤجدا قتتا ؤستتلا قا  دلألقدلقتتا الج درقتتاال ر تتا ال درستتاال 
ؤال ي قتتد ال تتتد   مال  دلألقدلقتتتا الج درقتتا هتتتم   راى ال قل تتتقظ ؤاق  تتدات   ؤتا قتتتدت   ؤهتتتا جد تتت  

رعتتدل هقئتتا ال تتدرتف  تتم ال،تتةئ ؤأؤلقتتدل أاتتاره  رلتتم ا تتدرر ت عتت  اقر تتمال  ق تتد تق  تتد ر تتا أ 
مدلاد تتتتا ؤال ارا قتتتتا ؤال ألتتتتدلد ؤات أل تتتتد ال  دلف تتتتا هتتتتم استتتت جدما رد ألقتتتتاال بقة تتتتد ا عتتتت ظ ال ي قتتتتد 
ال تتتد   م ال ر قتتت  رلتتتم ال قلتتتق  ؤهتتتا جد تتت  ستتتلا مم ؤاتتتظ رتتت   ق  تتتد ال ألتتتديم ال تتتد   م رلتتتت 

د ؤلقألتتدل رلتتم ا،هتترال  دلجاا تت  الفةرتتا ت ألدرتت  اتت  مقعتت د اج ارتتا رةرقتتا اتتظ ال ألتتدرةئ تق  تت
 البقض ت  دح بقئا تقلق قا   جدبقا ؤاحداث تيرقر  ان ؤإ جدبم رلم ا جدع ال،ةئ.

(  لت أم ال ألديم ال تد   م لل درستا هتا ال ألتدلد Hong, 2017, p.4-5 ت حقظ   قر)
قل تتقظ ؤال ألتتديم ال تتد   م لل درستتا ه تتد الج درقتتا لل قل تتقظال بتتر   اتتظ أم ال ألتتديم ال تتد   م لل 

األ اادم اع  ةم  ت أ    ارتب،دم ارتبد دل ؤرق دلال حق   أل ترا أم ال ألتديم ال تد   م لل قل تقظ 
ها أحد ه دة ر ال ، قاال بقة د ال ألديم ال د   م لل درسا ها ج ل اظ ر د ا ال درسا ؤل ظ 

ال ألتتديم ال تتد   م لل قل تتقظ؟   ةه تتد ل  تتد  لتتم أي اتتدي اتتجرر ال ألتتديم ال تتد   م ال درستتت  تتت 
( تتتجرر  تتت 1997الستتدا الة تتري  ألعتترال  دلة رتتتا ال قر قتتا اتج  درقتتا ال تتم ا  رح تتد مد تتدؤرا )

تألعتتقر القة تتا بتتقظ ال ألتتديم ال تتد   م لل قل تتقظ ؤال ألتتديم ال تتد   م ال درستتمال   ةه تتد ا عتت ظ 
ر تتتتر ال قل تتتتقظ  تتتتم أؤلقتتتتدل الاتتتتار ؤال،تتتتةئ(  –الألقدلقتتتتا  –رتتتتةث اةا تتتتدئ) ال ي قتتتتد ال تتتتد   م 

ؤ ةه تتد ا عتت ظ جاا تت  اقر قتتا ؤهتتم ) قدلقتتا اتر  تتد ( ؤجد تت  ؤجتتدا ت هتتا )ال تتقار مدلف تتا( 
ؤجد تت  ستتلا م هتتا )ال ي قتتد ال تتد   م(ال   تتد تاةتتل    تتدةا هتت ث الدراستتا أم ال ألتتديم ال تتد   م 

ال قل ام  ت ال درسا ةدا دئ ج درقا ال درسم اجرر  ت ال ألدؤم ال د   م لل قل  حق   ،ار 
أ ع  اظ هتةم اةد  تاال ؤارا بتاال ؤت دست  هبترائ ال تدرتف ال ، تقام ؤاتظ رت    ةتظ لل قل تقظ 
ت قق  العلا قدئ ال قلق قا ال حقحاال ؤت،اتر ال ألديم ال د   مال ؤ دل دلم ا  عدئ اع اي أرلتم اتظ 

   م لل،ةئ ؤالف ا  م ال،ةئ ؤأؤلقدل أااره .الألقدلقا ال اتقا ل تد د ال ر ق  رلم ال ح ق  الدراس
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ؤاظ ر    ةظ الة ر  لم ال ألديم ال د   م لل قل  مدر بدرث بةدل ا در  لة رت د ال ة ق قا 
 م ج ؤرث ال ألدهق ر حق  ا ،ار ال أل ا  اظ ال جدم القد   لم رل  الةألف اي جدبم الت ي اة تر 

هقتتا ؤالاتت  ؤ الا تتدلال  دل ألتتديم ال تتد   م ا يةتت   لتتم اجتتدتئ ال،بتترد ال بدشتترد ال تتم ت تت   الر د
 Beard, et al, 2010, p.2) م رل  الةألف اي عد م )

(  لتتت أ تتر   ةتتظ ا راح استت راتقجقدئ ل ق تتت  ال ألتتديم May, 2016, p.79أشتتدر )  تتد 
ال تتتد   ت  تتتت ال تتتدارا اتتتظ هتتتةم  دلتتت   دبتتت  لل قلتتتق ال ؤهتتتا  قتتتد   تتتد د ال تتتدارا ؤوتتت    تتتدصح 

 جق  ال قل قظ لةر  د  ؤالف تا مي ألعت   ؤ تدرات  ال   تد  جت  أم ُتق تد اتح ألتدتئ ال تت الةجد  ؤت
اتتت   اتر تتترا   ق تتتد متتتدل،ةئ ؤأرعتتتدل هقئتتتا ال تتتدرتف ال   قتتت تظ  ة تتتدصح شتتتر ال ؤتجتتت  رلتتتت 
ال قل قظ تةألق  البرااا ال ب  رد ال ت ُتق ع ال  درسدئ الةدجحا ال ت ُتع   تقل  ال،ةئال   د ات   

 م الرس ت ؤ قر الرس ت بقظ ال قل قظ ؤأؤلقدل أاار ال،ةئ  ت شة  اجت رائ ُتق د م تة  ال بد
اةتت   ال ؤتتت    ق تتد ت تتجق  الألتترص ل ،تتال أؤلقتتدل الاتتارم ا تتد ُ  تتقره  مدل رحقتت   اهتت  ال بةتتت 
ال درستال   د ُ ،ل  اتظ ال تالألقظ حعتار ال  ت،ا ال،دةتا متدل،ةئ افت  اتلقتدئ الرتدوتقا 

ئ ا جدبقتتاال   تتد   ةتتظ ل تتدار ال درستتا هلتتق ااا تت  احد تتدد أؤ بتترااا  دجحتتا أؤ يحتتداث رة تتد
 أ  ،ا ادرسقا  جرن تةألق هد  ت ادارا اهرن.

ؤاتتتظ رتتت   ،لتتتذ ا تتتد ستتتبق  تتتت أم ال ألتتتديم ال تتتد   ت لل قلتتت  هتتتا بةقتتتا ا ألدرلتتتا رةرقتتتا 
 دئ ال درتعتقاال المقد  ت  ف   ت اق  دائ ال قل  حام  قدلق رال ؤ درتر رلت ال  لت  رلتت ال تقا 

ؤر  تر متتدل ال الدراستتت ل ةاقت ث ؤ ؤر ؤلتتت الاتتر ات جتدبت تجتتدث الق لقتتا ال قلق قتاال ؤتر قتت ث رلتتت 
 تح قق ال ةاق  اع ان أ د   ت ارتأل  ا ةدس  ا  اع ااه .

 ماكونات التفاؤل األاكاديمى للمعلم.
 ألتديم مألحتذ ال( Hoy, et al, 2008 as cited in Mgidi, 2012, p. 139 ) تد  

ال تتتد   م حعتتت  ار  تتتد  ال قلتتت  الألتتتر ي حقتتت  اة تتتر  لقتتتر  بةقتتتا ت تتتيل  اتتتظ رةرتتتا األتتتدهق  ؤهتتتم 
احعتتدا ال قلتت  مدلألقدلقتتاال ؤر تتا ال قلتت   تتم ال،تتةئ ؤأؤلقتتدل الاتتارال ؤال ي قتتد ال تتد   مال ؤُتقتتر  

اة تت  رلتم ا تتر ار  تد    جتتدبم اتتظ جد ت  ال قلتت  متيم  عتت ،ق  أم  ح تتق  ر تدل  تتم تقلت  ال،تتةئ ؤأ 
ال د   م اظ هةم ال ي قد رلم ال قل  ال د   مال ؤاظ هةم الف ا  تم أؤلقتدل الاتار ؤال،تةئ 
رلم ال قدؤم اقر  م ه ث الق لقاال ؤاظ هةم اتر  د   تم  درتتر رلتم ال  لت  رلتم ال تقا دئ 
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ؤال قداتت  اتت  ال اا تتت  ال حب،تتا م رؤ تتا ؤافتتتدبرد  ؤ ق تتد التتت رتتترا ا،  تتر ل ةا تتدئ ال ألتتتديم 
 ال د   ت.

 Teacher Self- Efficacyفعالية الذاا للمعلم: أ( 

 م  قدلقتتا التت ائ لل قلتت  هتتت ار  تتد ث  تتت  دراتتتر ل ح تتق الة تتدةا ال ر ا تتاال ؤال رجتتاد اتتظ 
ا در ا ال،ةئ ؤال قل  ح م لدي هجتل ال،ةئ  قر ال ة ررقظ مدل قل  ؤال اظ لقف لدا    ا ققا 

  (. (Ngidi, 2012, p.140لل قل  
( أم هةتتدى  ر تتدل بتتقظ  قدلقتتا ال تتدرتف القداتتا Walker, 2017, p.32-33ؤ تتد أشتتدر )

GTE) )General Teaching Efficacy ؤ قدلقتا ( ال تدرتف ال ، تقاPTE )Personal 

Teaching Efficay    حقت  ات   التر ا بتقظ  قدلقتا ال تدرتف القداتا مدلة تدةا ال  ا قتر ؤالقااات
قةف ار  د  رد  ل يرقر ال دارا أؤ ال قلق  أؤ ال قل قظال بقة تد تقةتف اتج  درقا ؤات   د  ا ؤت
( احعدا ال قل  ال،دص مةألدلتر ؤ دراتر رلم ال يرقر  م   دةا PTE قدلقا ال درتف ال ، قا )

 ال،ةئ. 
رتتظ الألقدلقتتا الج درقتتا  Teacher self- efficacy  تتد ت، لتت   قدلقتتا التت ائ لل قلتت  

Collective efficacy  ة تر التت الألقدلقتا الج درقتا رلتت أ  تد اق  تدائ ال قل تقظ مدل درستا  ق
ؤال تت ت تت    ت  اتتد   ةتتظ أم ُاتة   اعتتدرائ الق ت  ال ،لا تتر لقةتتام ل تد آرتتدر   جدبقتا رلتتم تقلتت  
ال،تتةئال ؤ تتتت رة تتا  قدلقتتتا التت ائ لل قلتتت  مدلألقدلقتتا الج درقتتتا  تتإم ال تتتقار ال تتة،ألض للألقدلقتتتا 

ت تتام ُاقد تتا بتتقظ ال قل تتقظال ؤت،لتتق  ؤرد اتتظ الأل تت  ؤالتتر ض التت اتمال ال اتقتتا ل قلتت  اتتد   ةتتظ أم 
 .  (Goddard & Goddard, 2001, p.809)ؤ  ل  ت يرر الألقدلقا الج درقا لل قل قظ 

رلتتت تح قتتق الة تتدةا  ؤا دراتتتر  درتتتر  تتت ال قلتت  ؤاتتظ رتت  ُتقتتر   قدلقتتا التت ائ لل قلتت  مي  تتد ار  تتد 
 .ال قل  حا  تةاق ثؤتحألق     لر ؤا ارد ردار ال درتعقال رجاد اظ ر لقا ال قل  هةم ا 

 Trust in Student & Parentثقة المعلم فى التالميذ وأولياء األمور.ب( 

 م ال قل تتقظ م تتر ؤأم ات عتتد قر هتتم جتت ل  بقتتر اتتظ ا درستت      تت   عتت جقباا لل اا تت  
اتتتار ؤهلتتتق رة تتتدئ اتج  درقتتتا افتتت  اي شتتت،ذ آهتتترال ؤتح تتتدح ال قل تتتام  لتتتم  رتتت  أؤلقتتتدل ال

ا جدبقا اق ت ال  دل درستا هتم حر قتدل اا تدا  لبسترد ؤت ا ت  ال قل تام أم  ةتام لبمتدل  ؤر هتدص 
ال قل ام لدا   تا قتدئ حتام أؤلقتدل ، باالضافة إلى أ   م حقدد ال،أل    بر  ؤر اتسرد ال   دد
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ر ا  تتم حتت  ا تتد   أاتتار تةاقتت  ال رحلتتا اتب داةقتتا حتتام ر بتتا حعتتاره   لتتم ال درستتاال ؤال  تتد
 .Durnford, 2012, p.36, 37)أبةدة   ال درسقا ال م تة ي م ألا اع  رد ) 

ؤتتتترن البدحفتتتا أم الف تتتا ؤاتح تتترا  ال  بتتتد م بتتتقظ ال،تتتةئ ؤال قل تتتقظ هتتتم أحتتتد القةدةتتتر 
السدسقا ال م اظ هةل د ا  ب ال ؤت ب  ال،ةئ اقل   ال ؤتبةام رة تا  اتتر اقترال ؤرةدةت    قت  

 لم اتل  ا  م اارد الأل   مة  س الرال ؤال  لق  اظ ا د   ات عبدو  اه  الأل  . ال،ةئ  
  د تق  د ر ا ال قل   م  دل  اققظ  م سقد  الأل   الدراسم رلتم ستلا قدتر ؤالتدؤا   
ال م اةعب د ال قل   لم ه ث العلا قدئال  إصا  دم ال قل   ق  د ام ال،دل  حعر  م الأل     ا 

القاا تت  العتتلا قا ال تتم ر  تتد  روتت د ال قلتت م اتتج ي صلتت   لتتم ا ،ألتتدا اعتت اي  ت تتر ُارتتتد تجةتت 
الف ا  م ه ا ال،دل ال ؤل ظ رةداد  ق  د ال قل  أم سلاى ال،دل  بتدا   الر بتا  تم الحألتد  رلتم 
رة دتتر اتت  ال قلتت ال ؤتقلتت  اقلااتتدئ جداتتدد أؤ تحعتتقظ جتا د ا اةتتر ال تتد   تم ؤاتتظ رتت   تتإم ر تتا 

 م ه ا ال،دل .  ف ا ال قل   م ال،ةئ تجرر رلتم  ت  اتظ ستلا قدئ ال قلت   ال قل  سا  ت  ا 
ؤستتتلا قدئ ال،دلتتت ال ؤال تتترارائ ال تتتم ا ،تتت هد ال قل تتتام ي ارد ال تتت  ؤ تتتر  ال تتتدرتفال أم ا رى 
الف تتتا  تتتم الأل تتتام الدراستتتقا ا تتتتد اتتتظ ال تتتقار مدتحعتتتدم ل تتت  اتتتظ ال،تتتةئ ؤال قل تتتقظال  دلف تتتا 

 د ال د  ؤات أل د   م القة دئال ؤعتد د اتس قدا  لل ،تد ر ال تم مدل درسا ت  ر اظ هةم عتد
 تتد ا قتترا ل تتد ال،تتةئ أؤ ال قل تتقظ. ؤاتتظ أجتت  ال  تتدر ا  تتم رة تتدئ ر تتا ا بد لتتا   ةتتظ أم 
 ةتتام ال قل تتقظ محدجتتا  لتتم ت قتتر   تتا التت حة  ا تتد  عتت ح لل،تتةئ متتدل قبقر رتتظ آراة تت  ؤتةتتام 

  قةدستتتتتتتتتتتتتتدل ل عتتتتتتتتتتتتت اي ر تتتتتتتتتتتتتتا ال قلتتتتتتتتتتتتتت   تتتتتتتتتتتتتتماعتتتتتتتتتتتتت اي ال تتتتتتتتتتتتتتاعام  تتتتتتتتتتتتتتم العتتتتتتتتتتتتتق،رد مدلأل تتتتتتتتتتتتتت  ا
 . (Durnford, 2012, p.4-5) ةمر 

ؤ م  قدئ ؤتر   الف ا بقظ ال قل  ؤال،دلت  ت تيرر ستلا قدئ  ت  اة  تد مدل عتدؤي اوتد ا 
 لت الجد   ال د   مال  دلف ا بقظ ارعدل هقئا ال درتف ؤال،دل  ورؤرتر لل قدؤم ؤت،اتر ر   

ال،رت تتتا ال تتتم   ةتتتظ اتتتظ هةل تتتد الح تتتام رلتتتت الف تتتا  اةألتتت حم  ؤاتتتظ رتتت  تبتتتد اتتتظ اس   تتتد  
ال ؤت ةتتتظ الح تتام رلتتم الف تتتا اتتظ هتتةم ال،دلتتت  ال  حتتار حتتام ال تتتة ا ؤاستت  رارهدؤتق ت ت تتدال 

(Pawlina, Evans, Chan., Ruit, , Wilson, & Lachman, 2018, p.5.) 
د ( ببةتدل ا قتدا رتظ جتا (Petrogiannis & penderi, 2014, p.6ؤ تد اهت   محت  

رة دئ بقظ ال قل قظ ؤال،ةئ  م رتتدا ال ألتدمال ؤ تد تاةتل  الة تدةا  لتم أم هةتدى رتدالقظ 
 (% اظ ال بداظ  ت ه ث القة ا ه د الف ا ؤال ااة .43.06ُ ألعرام )

 دلف ا رة ر أسدسم ل    ؤتق ق  القة دئ اي جدبقاال ؤرةداد  ةام ال قل تقظ  تد رتظ 
ال،تتةئ مدلراحتتا لةستت ألد د اتتظ الألتترص ل  تتحقح ؤتحعتتقظ رلتتم هلتتق بقئتتا آاةتتر ؤاارا تتا   تتقر 

أه،تتدله ال   تتد  ق  تتد أؤلقتتدل الاتتار أم ال قل تتقظ ُ حألتت ؤا اتتظ هتتةم اه  تتدا   م  تتدلح ابةتتدله ال 
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ؤرةد هلق رة دئ ا  ال قل قظال ُ   ر ال،ةئ أ ألع   م   ر راةقدل ؤت ح لاا اعئالقا الف ا ا  
 .Beard, et al, 2010, p.5)اقل   )

ميم الف تا رة تر أسدستم  تم (Pawlina et al, 2018, p.5)  ر  صل  اد أشدر  لقر ؤ 
القة دئ بقظ ال را  الت اظ  قق تام ؤتق لتام  اهت  بقئتا اققةتا ؤ دلبتدل اتد ُ  تدر  لتم هت ث ال تبةا 
اتتظ القة تتدئ مدستت  رأا ال تتدم اتج  تتدرم ؤال تتم ت تتام أ فتتر  تتاد  تتت ال ج  قتتدئال ؤلتتدن ال تترا  

  ر تتا  تتم الةجتتد    تتد   دبتت  الف تتا اتستت قدا ال ؤايرا د للتت قل ال ؤال تتدرد رلتتم تتتا قر اعتتدحا هتتالتت اظ لتتدي
اظ الادمال ؤال، ي قةاال ؤالر ا بقظ اتد  عتقت  لقتر ال ت قل  ؤاتد  عت ،  ال قلت  ت د  ترال   تد اة تر  لتم 

ال  قل تتتتقظ  الف تتتتا  تتتتم ستتتتقد  القة تتتتا ؤال ا قتتتتدئ ال تتتتم  جلب تتتتد ال تتتترا  ل تتتت ث القة تتتتاال  ألتتتتم الق تتتتد بتتتتقظ
 حة     اظ ال قل قظ ؤال  قل قظ رلم ال ال    قدا للةجد  ال درتعم ؤتجر ا ال قل .  ؤال قل قظ 

أم الف تتا  تتم القة تتا بتتقظ ال قلتت  ؤال،دلتت   Durnford, 2012, p.15)  تتد أؤوتتح ) 
ب  ق  تد  حد  ا اتتجدث ب  تجر ر  اةرتر ؤ اةداقةقا   ا  ب د    اظ ال قل  ؤال،دل ألقع  تجر ا 

ؤالحة  رلت ر ا مقع   البقضال   د أم الف ا ا،لا ا ل   اظ ال قل قظ ؤال،ةئ ؤصلت  ل ح ت  
 ال ،د ر ال د   قا ؤعتد د ال قل .

ؤاظ ر  تقر  البدحفا ر ا ال قل   ت ال ةاق  ؤأؤلقتدل الاتار مي  تد تا قتدئ ؤاق  تدائ ؤا تدرر 
 أؤلقدل اتاار ارتب،ا م  درسدئ الق لقا ال قلق قا.ا جدبقا  ح ل د ال قل  تجدث    اظ ال ةاق  ؤ 

  Academic Emphasizeالتأكيد األكاديمى  (جض

أم ال ي قتتتد ال تتتد   م هتتتا الدرجتتتر ال تتتم  جتتتد ب تتتد الُ قل تتتام  ر تتتدل تشتتتراى ال،تتتةئ  تتتم 
 . Beard, et al, 2010, p.6)ال  د  ال د   قر ال ةدسبا ) 

 عت  اقتداقر أ د   قتا ردلقتا بف تتا أ تر لتظ ات   ال،قتتظ   قةتداد افتق ال قلت  ميؤلقتدل الاتتار
رلق د اظ  بل  ال ؤارتألتدل ال قتداقر ال د   قتا بتدؤرث ُ قت ع ر تا ال قلت ال ؤلت ل  رةتداد  ق  تد ال قلت  
أم لد ر ال درد رلتم تح تق أ ال أ تد   ت لل،تةئ م تة  ا جتدبم   تا اج تد رلتم اعت اتدئ ردلقتا 

 (..anwar, 2014,p.11اظ ات جدع ال د   م )
ؤإصا ار  د ال قل  أ ر  د ر رلم ال يرقر  م تقل  ال،ةئ  إ ر  ع  تا   أرلم لب م ج د 
أ بر ؤتةام أ فر ارؤ ر رةداد ت ام الاار ةتقبام ؤاتظ رت  لتقف اتظ ال رتت  أم  ةتام شتقار 

 .(Beard, et al, 2010, p.5)ال قل  مدلألقدلقا ارتبا م ة    جدبم مد جدع ال،ةئ 
لة جدع ال د   ت لل ل ق   ال قل ادن تدرق    ةظ ُ قر  ال ي قد ال د   ت مي ر ؤاظ ر  

 .ؤت دارث اظ هةم ؤو  اقداقر لب ال
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 العالقة بين ماكونات التفاؤل األاكاديمى 
أم رة تتدئ الف تتا ُت تترج  ابدشتترد  لتتم أ ال ا تتد اتتج ي  لتتم الةجتتد  ال تتد   مال  دلقة تتدئ 

ل  هتم اةبتتض رتظ الةجتد  ال درستتمال   تد تترتبا   جدبقتتدل رة تدئ الف تتا ال ارا تا بتقظ ال قلتت  ؤال ت ق
 (. (Lee, & Sook-Jeong,2007, p.211مد، ال ال د   م لل،دل  

-الف تا-( أم ج قت  الجاا ت  الفةرتا )الألقدلقتاHoy et al, 2008, , P.824ؤ تد ص تر)
 تتد أ  تت   ق  تتدؤا رلتتم مقعتت   ال ي قتتد( ت،لتتق شتتقارال  ر  تتدل اتتظ مدل ألتتديم ال تتد   م  تتم الأل تت ال  

البقض م قةم ر ا ال قل   م أؤلقدل الاار ؤال،ةئ   ج  رلم شتقار ال قلت  مدلألقدلقتا ال اتقتاال 
ؤشقار ال قل  مدلألقدلقا ال اتقا ُ ق ع الف ا ؤ دل ف  رةداد افق ال قل  ميؤلقتدل الاتار   ةتظ تحداتد 

ت جدع ال د   ت ؤال قداقر ال د   قا القلقتد اقداقر أ د   قا ردلقا لل،ةئ ال ؤا  ال ي قد رلت ا
ع ر ا ال قل  ؤأهقرال رةداد  ق  تد ال قلت  متيم لد تر ال تدرد رلتم تة تق  ؤتقتد  اتجترالائ لل تيرقر  ُتق ل
اي جتتدبم رلتتم أ ال ال،تتةئ  إ تتر اج تتد رلتتم ال ح تتق  ال تتد   مال ؤال ح تتق  ال تتد   م ُبتتدؤرث 

 لل قل .   ُ ق ع شقار  اي مدلألقدلقا ال اتقا
تري البدحفا أم الألقدلقا ال اتقا ال ، قا ُتر   رلتم  تدرائ ال قلت  ؤاق  داتترال بقة تد  تم 
رة تتتدئ الف تتتا اتتت   ال ر قتتت  رلتتتم ال،تتتةئ ؤأؤلقتتتدل أاتتتاره  ا تتتد  جقل تتت   عتتتقام تا قتتتدئ أرلتتتم 
 لل،تتتةئ التتت اظ اف تتتام ب تتت  ؤتق  تتتدؤم رلتتتم أؤلقتتتدل أاتتتاره   تتتم ااتتتدا ه  مدلتتتدر ال بقة تتتد ال ي قتتتد
 ال د   م   قر  لم اق  دائ ال قل  حام الةجد  ال د   م ؤال ر ق  رلم ال  د  ال د   قا. 

 قياس التفاؤل األاكاديمى للمعلم 
مدل ح ق اظ البةقا القدالقا لل ألديم ال د   م ؤصل   (Beard, et al, 2010)اه   مح  

ةد  ا تقلق قر ا، لألا  م ؤسا ( اظ اقل م ال دارا اتب داةقا  م ا260لدي رقةا اةا ر اظ )
ؤت تتر أؤهتتداا ؤج تتقق   ُاره تتقظ للتت قل  اتب تتداةمال ؤ تتد تتت  استت ،دا  ا قتتدا احعتتدا ال قلتت  مدلألقدلقتتا 

 (Tschannen-moran& woolfok Hoy, 2001ؤصلت  مدست ،دا  الةعتل ال  تقرد اتظ ا قتدا )
م در   -( )تشض9-1)( ربدرد ؤال درجا رلم ا قدا تعدرم اتس جدما تبدأ اظ12ال ةام اظ )

 بقتر(ال ؤ دست ،دا  ال حلقتت  القتدالم اتس   تتد م تت  اتست  رار رلتتم رةرتا ربتتدرائ ت تقف الألقدلقتتا 
ال اتقتتا لل قلتت  )ؤاحتتدد اتستت راتقجقدئ ال قلق قتتاال ؤاحتتدد ي ارد الأل تت ال ؤؤاحتتدد ل  تتدر ا ال،تتةئ 

ل،ةئ ؤأؤلقدل الاار اظ هةم . البقة د ت   قدا ر ا ال قل   م ا0.73ؤتحألق ه ( ؤ د بلغ ربدتر 
( ربتتتدرائ ارةتتتدم ا عتتت ةدم ر تتتا ال قلتتت   تتتم ال،تتتةئ ؤارةتتتدم لف تتتا ال قلتتت   تتتم أؤلقتتتدل الاتتتارال 4)

( ت أؤا ق م دد  لتم 1ؤا قدا ال ي قد ال د   م ؤصل  رلم ا قدا ه دسم اتس جدما ابدأ اظ )
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ي ميم ال ألديم ال د   م لل درا ( أؤا ق م ددال ؤت  ال ح ق اظ هةم ال حلق  القدالم ال ا قد5)
 ها ردا  اظ الدرجا الفد قا ا  ام اظ الف ا ؤالألقدلقا ؤال ر ق  ال د   م.

ل قتتدا ال ألتتديم  (Beard, et al, 2010)وموون المالحوو  أ  المقيوواس الووذ  أعوود  
ال تتتد   ت تتتت  مدتستتت قد ا م  تتتداقف آهتتترتظ ل قتتتدا اتمقتتتد  الألررقتتتا لل  قتتتدا حقتتت  تتتت  اتستتت قد ا 

 &Tschannen-moran( ارتدا  teacher sense of efficacy scale TSES  قتدا )م

woolfok Hoy, 2001 ( ال ؤ  ل  ا قتدا)Hoy, et al,2008 ل قتدا ُمقتدن ر تا ال قلت   تت )
ال،تتةئ ؤأؤلقتتدل الاتتار ؤ تت ل  ال ي قتتد ال تتد   ت. اتت  تتتدرتا استت جدما ا، لتت  لةمقتتد  الألررقتتا 

ال مدتود ا الت ا   دل ربدرائ اظ ه ث ال  داقف ل قدا ه ث اتمقد ال رلت ال  داقف ال ع قدم ب د
ؤلتت  اتت   ت فقتت  ج قتت  القبتتدرائ   تتد مدل  قتتدا اتةتتلتال ؤاتتظ رتت   رتت  الحدجتتا  لتتت بةتتدل ا قتتدا 
لل ألديم ال د   ت ا  اتس قد ا م د ت   رحر  ت البحاث العتدم ا اتظ ا تداقف   تد تت  اتست قد ا 

 &Hoy( التتتتتت ن ا تتتتتت   م قتتتتتتدا الف تتتتتتا ال درستتتتتتقا ارتتتتتتدا  )OmnibusT-Scaleم  قتتتتتتدا )

Tschannen-Moran,2003( ؤا قتدا )teacher sense of efficacy scale TSES )
للألقدلقتتا ال اتقتا لل قلت ال ؤا قتتدا  ( Tschannen-moran& woolfok Hoy, 2001ارتدا  

the quality of parent-teacher relationship scale in the Kindergarten(

 QPTRS-K)  ؤالتتتتتتتتتت ن   تتتتتتتتتتتقف رتتتتتتتتتتتدالقظ  تتتتتتتتتتتت هتتتتتتتتتتت ث القة تتتتتتتتتتتا ه تتتتتتتتتتتد الف تتتتتتتتتتتا/ال بامال
(ال   تد تت  اتست قد ا Petrogiannis & penderi, 2014اتت دم/ال عتئالقا ؤهتا اتظ ارتدا  )

 . Teacher academic optimisim scale( TAOS.Eم  قدا )

جتتتتتتتت ل ال تتتتتتتتدلت لتتتتتتتتبقض الدراستتتتتتتتدئ العتتتتتتتتدم ا ال رتب،تتتتتتتتا م اوتتتتتتتتال تقتتتتتتتترا البدحفتتتتتتتتا  تتتتتتتتت ال
 الدراسا الحدلقا.

 أواًل  البحوث التى تناولت العالقة بني اليقظة العقلية فى التدريس والتفاؤل األكادميى.  
 لت  حتذ ال تيرقر الاستقا تست راتقجقدئ ال ااج تا بتقظ   (Smith, 2007) هد  مح 

(  تر ال متدلغ  تد ق مدلل تا ات جلق تتا 141د ت فلت  الققةتا  تت )   اظ الق  ا الق لقا ؤال ألديمال ؤ 
 ,MAAS)سةا ؤ دس ،دا  ا قدا الق  ا  33.14( م  اسا ر رن 68-19ت  د أر دره  اظ )

Brown& Ryan, 2003( ال ؤا قتتدا)LOT.Scheier, Crver, &Bridges,1994 )
ل قتتتدا استتت راتقجقدئ ( Carver etal ,1989لل اجتتتر  حتتتا الحقتتتدد ل قتتتدا ال ألتتتديم ؤا قتتتدا )

 ال ااج تتاال تاةتتل    تتدةا البحتت   لتتت ؤجتتا  رة تتا ا جدبقتتا بتتقظ ال ألتتديم القتتد  ؤالق  تتا الق لقتتاال
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ؤرةتتتد حتتت   ال   قتتتر الاستتتقا  ال قداتتت  اتتت  العتتت او  ا ،ألتتتض تتتتيرقر الق  تتتا رلتتتت ال ألتتتديم اتتتظ 
B=0.26  ؤال ت هت  الا اح دةقدال التB=0.15 اةتل  ؤال ت هت  قتر  التا اح تدةقدلال   تد ت

 الة دةا  لت ام    اظ ال ألديم ؤالق  ا الق لقا ا ةبي مة  اة  د اتهر رلت  د  ال عدؤاد.
( لل  ت  رتظ  تتيرقر Weinstein, et al, 2009ؤ تت الدراستا الؤلتت ؤالفد قتا ببحت  )

الق  ا الق لقا رلم ر لقر ال ة ق  ال اتم ؤ ؤر ه ا ال ة ق  رلت اع اتدئ الر دهقا الةألعقا رلتت 
(  دلتتت  جتتتداقم  بتتتق رلق  تتتد 92(  دلتتت  جتتتداقتال )56ةتتت عظ رلتتتت ال تتتاالت اةتتتا  قظ اتتتظ )رق

( Brown & Pyan, MAAS , 2003ا قتدا ست ا ال ألتديمال ؤا قتدا الق  تا الق لقتا ال ةتام )
 ستتت راتقجقدئ ال ااج تتتاا( ؤا قتتتدا Cohen etal, 1983ؤا قتتتدا العتتت ا ال تتتدرى  رتتتدا  ) 

 ( Cope inventory Qrver et al 1989ؤا قتدا جتا د الحقتدد ؤالت ي ُ  تدا اتظ هتةم ) 
 the positive and negative affect schedual( PANAS): Watson, dark & 

Tellegen, 1988  .تاةل  الة دةا  لم ؤجا  رة ا   جدبقا بقظ الق  ا الق لقا ؤال ألديم 
يم ال تد   م ( بدراستا القة تا بتقظ الق  تا الق لقتا ؤال ألتدSims, 2011ؤ تد اهت   محت  )

( اقل تتتتدل مدل رحلتتتتا اتب داةقتتتتاال ؤ دستتتت ،دا  ا قتتتتدا 67ال درستتتتت ؤصلتتتت  لتتتتدي رقةتتتتا اةا تتتتر اتتتتظ )
(SAOS )School academic optimisim survey  ال ؤ تت ل  ا قتتدا الق  تتا الق لقتتاال

تاةتتتل  الة تتتدةا  لتتتت ارتبتتتدو ج قتتت  أمقتتتد  ال ألتتتديم ال تتتد   ت ال درستتتت ؤالدرجتتتا ال لقتتتا مدلق  تتتا 
ارتبد دل ا جدبقدل  ام اح دةقدلال   د تاةل  الة تدةا  لتت أم ال ألتديم ال تد   ت ُ ألعتر  عتبا الق لقا 

 %( اظ ال بداظ  ت الق  ا الق لقا.22)
 راستا تتيرقر الق  تا الق لقتا  لتت (Abenavoli et al, 2014) محت  ؤ تد ت فت  هتد  

  تدرتر ال اتقتا لل قل تقظ  ق تد رلت ت قرائ  قدلقا ال ائ لل قل تقظ هتةم القتد  الدراستتال ؤ ت ل  مدل
( 30ا قلق م  در ا ال،ةئ ؤا ارد الأل   ؤال  درسدئ ال قلق قاال ؤ د ت ا   رقةتا البحت  اتظ )

( ستتةا 14( ستتةا ؤصؤؤ )45اقل تتدل اتتظ ال تتدارا ال  استت،ا  تتت بةعتتقلألد قد بلتتغ ا استتا أر تتدره  )
  ر   ا ع ظ ا قدا الألقدلقا تدرتعقا هبردال ؤ د ت فل  ال ؤائ  ت اس بقدم ت رتر صاتت ربر ات

(ال ؤا قتتدا الق  تتا الق لقتتا teschannen-moran& woolfolk.hoy, 2001ال اتقتتا ارتتدا  )
(FFMQ( اردا )Greenberg, Jennings& Goodman, 2010 ال ؤ د تاةتل  الة تدةا أم)

قتا أ تان اةبتض أمقد  الق  ا الق لقا تةبتيئ متدل  قر  تت الألقدلقتا ال اتقتا لل قلت ال ؤ د ت  الق  تا الق ل
 رظ  قدلقا ا در ا ال،دل  ؤ قدلقا ا ارد الأل ام الدراسقا.
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( ب ةتتتدؤم القة تتتا بتتتقظ الق  تتتا الق لقتتتا ال درستتتقا ؤال ألتتتديم  (May, 2016ؤاهتتت   محتتت 
ال د   ت ال درست مدل دارا الفد اتا  ت ش دم ؤت ا اتمدادال ؤ تد  ح ت  الدراستا رةرتا أ   تا 

( اقل دل مة  اظ ال دارا اتب داةقا ؤال  است،ا 577د ال  دلقا لدن )ادرسقا ت    ت ؤت ا اتمدا
( ادرستتتتاال ؤت فلتتتت  ال ؤائ  تتتتت ا قتتتتدا الق  تتتتا الق لقتتتتا ال درستتتتقاال ؤا قتتتتدا 39ؤالفد اتتتتتا بتتتتتتت )

(Hoy& Gage, 2003( لل ألتتديم ال تتد   تال ؤا قتتدا ال ألتتديم ارتتدا )Hoy, 2005 ال  ؤ تتد)
الق  تتا ال درستتقا ارتألتت  ال ألتتديم ال تتد   ت ال درستتتال   تتد تاةتتل  الة تتدةا أ تتر  ل تتد عا ائ  رجتتا 

أرترئ الق  تا الق لقتا رلتت تألتتدرةئ ج قت  ال قل تقظ  تت حقتدت   القااقتتا  تت ر ل ت  ؤ تت حقتتدت   
ال ، قا ؤات  أؤلقتدل أاتار ال،تةئال محقت  ُاالتد لتدن الألتر   د تا ا ةةتا لل قتد  م تض )ا ألدةت (ال 

(ال ؤ  ل  ات  أمقتد  ال ألتديم 0.55ال د   ت م قدا  ارتبدو ) ؤ د ارتب،  الق  ا الق لقا مدل ألديم
ال تد   تال   تتد تةبتتيئ الق  تتا الق لقتتا ال درستتقا مدر بدرهتتد أ تتان ال ةبئتتدئ رتتظ ال ألتتديم ال تتد   ت 
ح تتتت مقتتتد وتتتبا ال عتتت ان ات   تتتد ن ؤاتج  تتتدرت لل درستتتاال ؤ تتتد  عتتترئ الق  تتتا الق لقتتتا  عتتتبا 

  د   ت.%( اظ ال بداظ  ت ال ألديم ال38)
(  تةتدؤم القة تا بتقظ الق  تا Frank et al, 2016ؤ د  دم اظ بتقظ اتد اهت   متر محت  )

الق لقتتا  تتت ال تتدرتف ؤ تت  اتتظ اتح تترا  الةألعتتتال ؤ قدلقتتا التت ائال ؤ قدلقتتا ا ارد العتتلاىال ؤال ألتتدلد 
( ستةاال ؤا استا رتد  ستةاائ هبترت   40.4ات ألقدلقا لدن رقةا اظ ال قل تقظ ا استا أر تدره  )

( ستتةاال ؤ تتد تاةتتل  الة تتدةا  لتتت أ تتر ت تاجتتد رة تتا ارتبد قتتا  التتا اح تتدةقدل بتتتقظ 13.3بلتتغ )ا
الق  ا الق لقا ال ، قا لل قل  ؤ   اظ اتح را  الةألعتال ؤ قدلقا ال ائال ؤ قدلقا ا ارد العتلاىال 

الق لقتتا  ؤال ألتتدلد ات ألقدلقتتا ؤاتج  درقتتا لتترال بقة تتد تاجتتد رة تتا ااجبتتا  التتا اح تتدةقد بتتقظ الق  تتا
 اتج  درقا ؤ   اظ  قدلقا ال ائال ؤ قدلقا ا ارد العلاىال ؤال ألدلد ات ألقدلقا اتج  درقا

( القة تا بتقظ الق  تا الق لقتا ؤالعت دئ ال ، تقا Hamidi, 2016بقة تد  حتذ محت  )
( اقل تتدلال ؤتعتت ة  148ؤال ألتتديم ال تتد   م بتتقظ ال قل تتقظال ؤ تتد تتت  استت ،دا  رقةتتا اةا تتر اتتظ )

للق  تتتتا الق لقتتتتا ؤا قتتتتدا ال ألتتتتديم ال تتتتد   م ال درستتتتتال  (Toronto)ا قتتتتدا  تار ق تتتتا  ال ؤئ 
ؤ دستت ،دا  ال  استت،دئ الحعتتدبقا ؤاقداتت  ارتبتتدو بقرستتامال ال تترئ الة تتدةا ؤجتتا  رة تتا ااجبتتا 
 الا اح دةقا بقظ ال ألديم ال د   م ؤالق  ا الق لقتا لل قل تقظال ؤ دست ،دا  تحلقت  ات حتدار تلبتقلظ 

 %( اظ ال بداظ  ت ال ألديم ال د   م لل قل قظ.  24الق  ا الق لقا بةعبا )اس د  



  داادر حممااد باارية حممااااد/ أم
 

 432 

(  راستتا اتهتت ة  بتتقظ ال قل تتقظ  تتت Walker, 2017ؤ تتدم اتتظ بتتقظ أهتتدا  محتت  )
( 30 قتتدلق    ال اتقتتتا مقتتتد ال تتتدرت  رلتتتت ا درستتتدئ الق  تتا الق لقتتتاال ؤ تتتد بلتتتغ رتتتد  أ تتترا  الققةتتتا )

(   ق تتا 30( أستتدبق  ؤل تتدد )8فد اتتتاال ؤ تتد ت،ارتتاا لل تتدرت  ل تتدد )اقل تتدل مدل تتدارا اتردا  تتا  ؤال
استتتبارقدلال ؤ دستتت ،دا  ال تتتة ا شتتتبر ال جرتبتتتتال ؤ  قتتتدا  قدلقتتتا التتت ائ لل قلتتت  رتتتةث اتتترائ ) بتتت  
البر تتتتتداا ؤ قتتتتتدث ابدشتتتتترد ؤ قتتتتتد رةرتتتتتا أستتتتتدبق  اتتتتتظ ال تتتتتدرت  رلتتتتتت الق  تتتتتا( مدستتتتت ،دا  ا قتتتتتدا 

(tschannen-moran& hoy, 2001 ل قتدا )( قدلقتا الت ائ ؤا قتدا FFMQ-SF للق  تا )
(. تاةتتل  الة تتدةا  لتتت أ تتر ت تاجتتد  تترؤ   التتا Bohlmeijer, etal, 2001الق لقتتا ارتتدا  )

 اح دةقا  ت  قدلقا ال ائ لدن ال قل قظ  ب  ؤ قد ال درت  رلت الق  ا الق لقا.
رستا ( اس   تد  تتيرقر ا دAyles worth, 2018ؤ تدم أ عتدل اتظ بتقظ أهتدا  محت  )

الق  تتا الق لقتتا رلتتت  قدلقتتا التت ائ لل قلتت   تتت ال ج  قتتدئ ال تتت اة  تتر  ق تتد الأل تترال ؤت فلتت  رقةتتا 
( ستدرا رلتت 34( اقل دل صؤ سةاائ هبرد ا، لألاال ؤ تد تت  ا درستا الق  تا ل تدد )40البح   ت )

ؤ تتد تاةتتل  الة تتدةا  لتتت أم  2017 لتتت اتتدرا  2016( استتبال بدا تتا اتتظ   عتت بر 16اتتدار )
 ئ الق  ا الق لقا ل د تيرقر ا جدبت رلت ا راى لألقدلق ر ال اتقا..ا درسد

 ثانيًا  البحوث التى تناولت أثر النوع على  اليقظة العقلية فى التدريس.  
( ال تت ت ت  مدست ،دا  رقةتا اتظ Weinstein, et al, 2009مدلدراستا الؤلتت ببحت  )

ستدلق  اااج تا العت او ؤالر دهقتا (  دل  جداقم لل    رتظ تتيرقر الق  تا الق لقتا رلتت أ56)
( Brown & Pyan, MAAS , 2003الةألعتقاال ؤ  ،بقتق ا قتدا التارت ات  بتدهت التق ل لتتت) 

رلتتق   ؤا قتتدا ت قتتق  العتت او اتتظ هتتةم ربتتدرد ؤاحتتدد ؤهتتم  اتتد اتتدي ال تتاتر التت ي تقتتد م اةتتر 
 ار ؤات تدث  تم م ة  ةحقح ا،م؟  تاةل  الة تدةا أ تر ت تاجتد  ترؤ   التا اح تدةقدل بتقظ الت 

 الق  ا الق لقا. 
( ال    رظ أرر    اظ الةال (Bränström, etal 2011ؤ دم اظ بقظ أهدا  مح  

ستةا  60 لت 18(  ر ال ت  د ار دره  اظ 382ؤالق ر رلت الق  ا الق لقا لدن رقةا اةا ا اظ )
 Five(  FFMQ: Baer et al, 2006ُ بتق رلتق   ا قتدا الؤجتر ال، عتا للق  تا الق لقتا ) 

facet mindfulness questionnaire ال ؤا قتدا ال لتق ؤات  ئتدئ لتتت( Bielland, Dahe, 

Haug, & Neck el mann, 2002)  ؤا قدا الحدلا اي جدبقا لل هظ  ت Positive state of 

mind "PSOM"   ؤا قتدا العت ا ال تدرى اتظ  رتدا(Cohen, Kamarck & Mermel 
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stein, 1983)   ؤا قتدا(  ال تحا ال در تا  رتداAaronson, et al , 1993  ال ؤ دست ،دا)
اه بدر )ئ( أسألرئ   دةا البح  رتظ أ تر تتاجتد  ترؤ   التا اح تدةقدل  تم الدرجتا ال لقتا للق  تا 
الق لقتتاال بقة تتد تاجتتد  تترؤ  بتتقظ التت  ار ؤات تتدث  تتم أمقتتد  الق  تتا الق لقتتاال  دت تتدث تاجتتد  تترؤ  

م ال ةح تا ؤالاةت ال بقة تد الألترؤ  ل تدلح الت  ار  تم الق ت  ل دلح    ت     اظ ال تدرد رلت
بتتتارم ؤرتتتد  الحةتتت  ؤرتتتد  ال ألدرتتت ال    تتتد أم الألتتترؤ   تتتت الق  تتتا الق لقتتتا ل تتتدلح  ال تتترا  صؤن 

 سةا(. 39 لت  30( سةا رظ ال ج اردئ ال ت ت  د أر دره  )اظ 50الر در )أ فر اظ 

 على  اليقظة العقلية فى التدريسثالثًا  البحوث التى تناولت أثر مستوى اخلربة 
( ال  تت  رتتظ أرتتر ال،بتترد لتتدن رقةتتا اتتظ Kurz, 2006 تتدم اتتظ بتتقظ أهتتدا  محتت  )

اظ اقل ت ال ألا  اتب داةقاال ُ بق رلق   ا قدا اق  دائ الألقدلقا ال اتقا اردا  252) ( اقل دل ل
(Tschannen-Moran&Woolfolk-hoy,2001( ؤا قتتتتتتتتتتتتتتتتتدا )Omnibus, 

Hoy&Tschannen-moran ؤ دستتتتتتتت ،دا  ( ؤ تتتتتتتت ل  ا قتتتتتتتتدا ال اا ةتتتتتتتتا ال ة ق قتتتتتتتتا لل قلتتتتتتتت ال 
 اه بدر)ئ( تاةل  الة دةا  لت أ ر ت تاجد  رؤ   ت الق  ا الق لقا ترج   لت اع ان ال،برد.

( مةقألقا تحداد اقل تت ال رحلتا اتب داةقتا ل أل تا  الق  تا الق لقتا Gonzales,2018ؤاه   مح  )
 قا ؤ قتتر الرستت قا ل تتدال ؤهتت  هةتتدى  تترؤ  بتتقظ ال قل تتقظ  تتت ؤهتت    تت ر ام  تتت ال  درستتدئ الرستت

( اقل تدل ت  تد 78الق  ا الق لقا ترج   لت رد  سةاائ ال،بردال ؤ د ت  است ،دا  رقةتا اةا تا اتظ )
( ستتتتتةا تدرتعتتتتتقاال 13.13( ستتتتتةا م  استتتتتا رتتتتتد  ستتتتتةاائ هبتتتتترد  )39-1ستتتتتةاائ هبتتتتترت   اتتتتتظ )

%  عتت ،داام 68ة تتدةا  لتتت  عتتبا ( تاةتتل  الEdwards etal, 2016ؤ دستت ،دا  ا قتتدا )
 الق  ا مدلأل ام الدراسقاال مدتود ا الت ا ر لقف هةدى تيرقر لل،برد رلت الق  ا الق لقا. 

 رابعًا  البحوث التى تناولت أثر النوع على التفاؤل األكادميى
ال    رظ الألرؤ   ت ال ألديم ال ت ترج    (Smith, 2007)  دم اظ بقظ أهد  مح 

( 68-19(  تتر ال متتدلغ  تتد ق مدلل تتا ات جلق تتتا ت  تتد أر تتدره  اتتظ )141ن رقةتتا  ) لتتت الةتتال لتتد
 &MAAS, Brown)( ستتةا  بتتق رلتتق   ا قتتدا الق  تتا الق لقتتا 33.14م  استتا ر تترن )

Ryan, 2003( ال ؤا قدا)LOT.Scheier, Crver, &Bridges,1994 لل اجر  حا الحقدد )
ل قتدا است راتقجقدئ ال ااج تاال تاةتل    تدةا  (Carver etal ,1989ل قدا ال ألتديمال ؤا قتدا )
  ت ال ألديم ترج   لت الةال.البح  أ ر ت تاجد  رؤ  
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( ال  ت  رتظ الألترؤ   تم ال ألتديم ال تد   م Ngidi, 2012ؤاتظ بتقظ أهتدا   راستا ) 
( اقل تتدل اتتظ اةتتد ق ا، لألتتاال ؤت فلتت  280ال تتم ترجتت   لتتم الةتتال ؤتحداتتد اعتت ااث  لتتدي  رقةتتا )

ستتتا  تتتم ا قتتتدا اق  تتتدائ الألقدلقتتتا ال اتقتتتا لل قل تتتقظال ؤالةعتتت،ا ال  تتتقرد اتتتظ ا قتتتدا أ ؤائ الدرا
"omnibus"  ؤا قدا  ررم اظ ا قدا اجشر ال ةدخ ال ة ق تمorganizational elimate 

index  ل قتتدا ال ي قتتد ال تتد   مال ؤا قتتدا ستتلا قدئ ال اا ةتتا ال ة ق قتتاال ؤاه بتتدر ال اجتتر  حتتا
 د تاةل  الة دةا أ ر ت ااجد تيرقر للةال رلت ال ألديم ال د   ت.الحقدث ل قدا ال ألديمال ؤ 

 خامسًا  البحوث التى تناولت أثر اخلربة على التفاؤل األكادميى.
(  ال  ت  رتظ الألترؤ   تم ال ألتديم ال تد   م Ngidi, 2012ؤاظ بقظ أهتدا   راستا ) 

ل تتدل اتتظ اةتتد ق ا، لألتتاال ( اق280ال تتم ترجتت  رتتد  ستتةاائ ال،بتترد مدل تتدرتف لتتدي رقةتتا اةا تتا )
ؤت فلتتت  أ ؤائ الدراستتتا  تتتم ا قتتتدا اق  تتتدائ الألقدلقتتتا ال اتقتتتا لل قل تتتقظال ؤالةعتتت،ا ال  تتتقرد اتتتظ 

 organizationalؤا قتتدا  ررتتم اتتظ ا قتتدا اجشتتر ال ةتتدخ ال ة ق تتم  omnibus"ا قتتدا  

elimate index ر لقتتد  ل قتتدا ال ي قتتد ال تتد   مال ؤ تتد تاةتتل  الة تتدةا  لتتت أ تتر ت ااجتتد تتتيرق
 سةاائ ال،برد رلم ال ألديم ال د   م.

( رة تتتا ال ألتتتديم ال تتتد   ت مةتتت  اتتتظ ستتتلا قدئ ال اا ةتتتا Krug,2015ؤتةتتتدؤم محتتت  )
ال ة ق قتتتا ؤاعتتتد دد ال تتتدارال ؤأرتتتر اعتتت ان ال،بتتترد  رلتتتت ا  قتتترائ البحتتت ال ؤ تتتد تاةتتتل  الة تتتدةا 

ا ات ألتتدم التتت ال تتت  ( اقل تتتدل تتت  ا   تتدة   اتتظ ارحلتتتا رتتتد116مدستت ،دا  رقةتتا اةا تتا اتتظ )
( ل قتتتتتدا Beard&Hoy,2009( ارتتتتتدا  )TAOS-Eالعتتتتتد ا اتب تتتتتداةتال ؤ دستتتتت ،دا  ا قتتتتتدا)

(  ؤا قدا Dipaola,2012ال ألديم ال د   ت ل قل ت ال رحلا اتب داةقاال ؤا قدا اعد دد ال دار اردا  )
(OCB-TSل قدا سلا قدئ ال اا ةا ال ة ق قاال رظ ؤجا   رؤ   الا اح دةقدل بت ) قظ  ت  اتظ اعت ان

 (  سةا  ت ال ألديم ال د   ت.17( سةاائال ؤاع ان ال،برد أ فر اظ )10-4ال،برد )
 ومن ثم يتضح من عرض البحوث السابقة:

   رال لةدرد البحاث ال،دةا مقة ا الق  ا الق لقا  ت ال درتف ؤال ألديم ال د   ت   د تةدؤل  
 تتد محارتتدل تةدؤلتت  رة تتا ال ألتتديم باجتتر رتتد  البدحفتتا  تتت احتتار الدراستتدئ العتتدم ا ال،دةتتا ب 

(ال ؤأ عتدل .Weinstein, et al, 2009) ،(Smith, 2007)مدلق  ا الق لقتا   تد  تت محتاث 
البحاث ال ت اؤوح  رة ا الق  ا الق لقا لل قل  ميحد أمقد  ال ألديم ال د   ت ؤهت  قدلقا 

 Abenavoli et)ال (Walker, 2017(ال )Ayles worth, 2018ال ائ   د  تت محتاث )
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al, 2014) (Frank et al, 2016 ال ؤ  ل  البحتاث ال تت تةدؤلت  ال ألتديم ال تد   ت رلتت)
(ال  (May, 2016ال عت ان ال درستت ؤلتقف ال ، تت  تت رة  تر مدلق  تا الق لقتا   تد  تت 

(Sims, 2011(  ؤام  تتدم محتت )Hamidi, 2016  هتتا ات فتتر ارتبد تتدل ب تتد  البحتت  حقتت )
بقظ الق  ا الق لقا ؤال ألتديم ال تد   ت لل قلت   ت ا تر  تت  قدستر للق  تا الق لقتا اهت    تةدؤم القة ا

ب تد م تارد رداتا ؤلت  ا ةدؤل تتد    درستا وتظ ستقد  ال تدرتف رلتتت التر   اتظ ت،بق تر رلتت رقةتتا 
 اظ ال قل قظم ؤرلقر سق   تةدؤم ه ث القة ا ا  اراردد تةدؤم الق  ا و ظ العقد  ال درتعت.

ار ما أسفر عنه التحلي  النظر  ألدبيات البحوث فيموا يتعلوق  بمتىيور  اليقظوة وفى اط
العقلية فى التدريس والتفاؤل األكواديمى، فضواًل عون الدراسوات السوابقة يمكون صوياغة فوروض 

 البحث على النحو االتى:
 .تب داةقابقظ الق  ا الق لقا  ت ال درتف ؤال ألديم ال د   ت لدن اقل ت ال رحلا ا تتاجد رة ا -1
متتده ة  الةتتال )اقل تتقظ/   قل تتت ال رحلتتا ايب داةقتتات ت، لتت  الق  تتا الق لقتتا ال ، تتقا  ل -2

 اقل دئ(.

متتتتتده ة  الةتتتتتال )اقل تتتتتقظ/   قل تتتتتت ال رحلتتتتتا ايب داةقتتتتتات ت، لتتتتت  الق  تتتتتا الق لقتتتتتا اتج  درقتتتتتا  ل -3
 اقل دئ(.

ده ة  اعتتت ان ال،بتتترد متتت  قل تتتت ال رحلتتتا ايب داةقتتتات ت، لتتت  الق  تتتا الق لقتتتا ال ، تتتقا  ل -4
 ) فقرد/  لقلا(.

متتتده ة  اعتت ان ال،بتتترد   قل تتتت ال رحلتتا ايب داةقتتات ت، لتت  الق  تتا الق لقتتتا اتج  درقتتا  ل -5
 ) فقرد/  لقلا(.

ت ااجتتد تتتيرقر  ام اح تتدةقدل لل ألدرتت  الفةتتدةت بتتقظ الةتتال ؤاعتت ان ال،بتترد رلتتت الق  تتا الق لقتتا  -6
 ال ، قا ل قل ت ال رحلا اتب داةقا.

ت ااجتتد تتتيرقر  ام اح تتدةقدل لل ألدرتت  الفةتتدةت بتتقظ الةتتال ؤاعتت ان ال،بتترد رلتتت الق  تتا الق لقتتا  -7
 اتج  درقا ل قل ت ال رحلا اتب داةقا.

متتده ة    قل تتت ال رحلتا ايب داةقتتات ت، لت   قدلقتتا الت ائ )أحتتد أمقتتد  ال ألتديم ال تتد   ت( ل -8
 الةال )اقل قظ/ اقل دئ(.

 تتتت ال ةاقتتت  ؤأؤلقتتتدل أاتتتاره  )أحتتتد أمقتتتد  ال ألتتتديم  رحلتتتا ايب داةقتتتاال ت ت، لتتت  ر تتتا اقل تتتت  -9
 ال د   ت ( مده ة  الةال )اقل قظ/ اقل دئ(.
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  قل تتت ال رحلتتا ايب داةقتتات  ، لتت  ال ي قتتد ال تتد   ت )أحتتد أمقتتد  ال ألتتديم ال تتد   ت (  ل -10
 مده ة  الةال )اقل قظ/ اقل دئ(.

متتتتده ة  الةتتتتال   قل تتتتت ال رحلتتتتا ايب داةقتتتتا تتتتد   ت لتت، لتتتت  الدرجتتتتا ال لقتتتتا لل ألتتتتديم ال -11
 )اقل قظ/ اقل دئ(.

مده ة    قل ت ال رحلا ايب داةقات ت، ل   قدلقا ال ائ )أحد أمقد  ال ألديم ال د   ت ( ل -12
 اع ان ال،برد ) فقرد/  لقلا(.

  ال ألتتديم ت ت، لتت  ر تتا اقل تتت ال رحلتتا اتب داةقتتا   تتت ال ةاقتت  ؤأؤلقتتدل أاتتاره  )أحتتد أمقتتد -13
 ال د   ت ( مده ة  اع ان ال،برد ) فقرد/  لقلا(.

 مده ة  اع ان ال،برد ) فقرد/  لقلا(.  قل ت ال رحلا ايب داةقات  ، ل  ال ي قد ال د   ت ل -14

متتتده ة  اعتتت ان   قل تتتت ال رحلتتتا ايب داةقتتتات ت، لتتت  الدرجتتتا ال لقتتتا لل ألتتتديم ال تتتد   ت ل -15
 ال،برد ) فقرد/  لقلا(.

ااجتد تتيرقر لل ألدرت  الفةتتدةت بتقظ الةتال ؤاعتت ان ال،بترد رلتت  مقتتد   قدلقتا الت ائ ل قل تتت ت  -16
 ال رحلا اتب داةقا.

ت ااجتتد تتتيرقر لل ألدرتت  الفةتتدةت بتتقظ الةتتال ؤاعتت ان ال،بتترد رلتتت  مقتتد  ر تتا اقل تتت ال رحلتتا  -17
 اتب داةقا  ت ال ةاق  ؤأؤلقدل أااره 

لةتتتال ؤاعتتت ان ال،بتتترد رلتتتت  مقتتتد  ال ي قتتتد ال تتتد   ت ت ااجتتتد تتتتيرقر لل ألدرتتت  الفةتتتدةت بتتتقظ ا -18
 ل قل ت ال رحلا اتب داةقا.

ت ااجتتتتد تتتتتيرقر لل ألدرتتتت  الفةتتتتدةت بتتتتقظ الةتتتتال ؤاعتتتت ان ال،بتتتترد رلتتتتت الدرجتتتتا ال لقتتتتا لل ألتتتتديم  -19
 ال د   ت ل قل ت ال رحلا اتب داةقا.

 أواًل  منهج البحث   
رلتتتتتت  ال تتتتتة ا الاةتتتتتألت ل ةدستتتتتب ر لهتتتتتدا  البحتتتتت  الحتتتتتدلتال  ق  تتتتتد البحتتتتت  الحتتتتتدلم 

 دحقتتتتاال ؤاتتتتظ ؤهتتتتت  راستتتتا القة تتتتا بتتتتقظ الق  تتتتا الق لقتتتتا  تتتتت ال تتتتدرتف ؤال ألتتتتديم ال تتتتد   ت اتتتتظ 
هتتتت اظ ال   قتتتترتظ  ب تتتتدل للةتتتتال ؤاعتتتت ان ال،بتتتترد ام ؤجتتتتدئ ؤال ألدرتتتت    دحقتتتتا اهتتتترن الألتتتترؤ   تتتتت

 الفةدةت بقة  د  ت ا  قرائ البح .
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 البحث ثانيًا  جمتمع 
ت فتتت   تتتت ج قتتت  اقل تتتت ال رحلتتتا اتب داةقتتتا اتتتظ ا اراتتتتت شتتتر  ؤ تتترئ اداةتتتا ال  تتتدعتق 

 م حد  ا ال ر قا ؤاةر ت  اش  د  رقة ت البح  اتس ،ةرقا ؤالسدسقا.

 ثالثًا  عينة البحث   
  تتت  اشتت  د  رقةتتا البحتت  اتستت ،ةرقا م،رت تتا ر تتااةقا اتتظ عينووة الدراسووة االسووتةالعية ( أ

ا اتب داةقتتتا اتتتظ احد  تتتا ال تتتر قا متتتد ارتت شتتتر  ؤ تتترئ ال  تتتدعتق ال قلق قتتتاال اقل تتتت ال رحلتتت
(  لتتت 29( اقل تتدل ؤاقل تتدلال ت  تتد أر تتدره  اتتظ )58ؤت ا تت  رقةتتا البحتت  اتستت ،ةرقا اتتظ )

( اتتتتتتتظ 8.241( ستتتتتتةا ال ؤا حتتتتتترا  اققتتتتتتدرن  تتتتتتدرث )41.19( ستتتتتتةا م  استتتتتتا ر تتتتتترن )59)
ال الةدةترتاال ربتد الق تت  رلتتال  ألتر 1ئادارا)ال  قد اح د اح تد رلقتاد ئال  ألتر الح تد  

اتشتتتترا ال بةتتتتت ربتتتتد ال الةقتتتت  ئال  ألتتتتر ر،تتتتد كال ا تتتت ام ال دوتتتتت ئال  ألتتتتر اةتتتتدؤن )ئ( 
اة عتتتت قظ التتتتتت اقل تتتتقظ ؤاقل تتتتتدئ  2017/2018مدلأل تتتت  الدراستتتتتت الؤم للقتتتتد  الدراستتتتتت 

 ؤحع  سةاائ ال،برد.
قل دل اظ مقض اقل ت ( ا228  ت ا   رقةا البح  السدسقا اظ )عينة الدراسة األساسية ( ئ

ال رحلتتتا اتب داةقتتتا اتتتظ  قتتتر الققةتتتا اتستتت ،ةرقا  م حد  تتتا ال تتتر قا متتتد ارتت شتتتر  ؤ تتترئ 
ال الةدةتترتاال 1ال  تتدعتق ال قلق قتتا اتتظ ادارا)ال تت قد اح تتد اح تتد رلقتتاد ئال  ألتتر الح تتد  ئ

ربتد الق تت  رلتتال  ألتر اتشترا ال بةتت ربتد ال الةقت  ئال  ألتر ر،تد كال ا ت ام ال دوتت ئال 
( 40.849( ستتةا م  استتا ر تترن )59(  لتتت )24ألتتر اةتتدؤن )ئ(( ال ت  تتد أر تتدره  اتتظ ) 

 (  ؤت عح تاعتق     د مدلجدؤم ال دلت 7.4812ؤا حرا  اققدرن )
 ( توزيع عينة الدراسة النهائية وفقًا ملستوى اخلربة والنوع .2جدول )

 م
 النوع                              

 اخلربة مستوى
 ةاخلرب قليل

 سنواا فأقل( 10)
 كثري اخلربة

 سنواا( 10)أكثر من 
 اجملموع

 73 43 30 معلمني 1
 155 105 50 معلماا 2
 228 148 80 اجملموع 3
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( ترمجاة  Frank et al,2016) اعاداد  قظة العقلية فاى التادريس للمعلماني   مقياس الي -1
 الباةثة 

( ا قدا الق  ا الق لقا  ت ال درتف ل  قق  الق  ا  ت جتد بقظ Frank et al,2016أرد )
ربدرائ( ؤت  ف   رت ا اتس جدما رلت 9اع  لقظ ه د )أ( الق  ا الق لقا ال ، قا ؤت  ام اظ )

ربتتدرائ هتت ا البقتتد اتتظ هتتةم ا قتتدا ا تتدرح اتتظ ه تتف   تتدو رلتتت ا قتتدا لقةتترئ هت )تحتتدث 
ت تحتدث أبتدال(  ؤال تت ت ت  ا  بتدث ؤتر قت   -ث  تد رال تحتد -تحتدث أحقد تدل  -تحتدث  دلبتدل  - اة دل 

ؤؤرتتتتت ال قل تتتتقظ مدلأل تتتت  الدراستتتتت هتتتتةم شتتتت ر ال دوتتتتت ؤج قق تتتتد صائ اتجدهتتتتدل ستتتتلبقدل ؤتيهتتتت  
( ؤت تتقر الدرجتتا ال رتألقتتا ب تتد  لتتت ا ،ألتتدا الق  تتا الق لقتتا ال ، تتقا 5-4-3-2-1ال  تتدارائ)

ا الق لقتتا ال ، تتقا  ؤ)ئ( الق  تتا الق لقتتا بقة تتد ت تتقر الدرجتتا ال ة،ألعتتا ب تتد التتت ارتألتتدل الق  تت
ربتدرائ( ا تد ا مدتتجتدث ات جتدبت ؤ  تدل ل  قتدا لقةترئ ال، دستت  5اتج  درقا  ؤت  ام اتظ )

( ؤت تتتتقر الدرجتتتتا ال رتألقتتتتا ب تتتتد  لتتتتت ارتألتتتتدل الق  تتتتا الق لقتتتتا 1-2-3-4-5ؤتيهتتتت  ال  تتتتدارائ )
الق  تتا الق لقتتا اتج  درقتتاال ؤتتت   اتج  درقتتاال ؤالدرجتتا ال ة،ألعتتا رلتتت هتت ا البقتتد  لتتت ا ،ألتتدا

( اقل تدل اتظ ال تدارا اتب داةقتا  تت الات تدئ ال  حتدد اتارتةقتا 526صل  رلت رقةا اةا ا اظ )
(  ستتتتةاال 40.4( ستتتتةا م  استتتتا ر تتتترن )72(  لتتتتت )22( ادرستتتتا ت  تتتتد ار تتتتدره  اتتتتظ )24اتتتتظ )

 .( سةا13.3ؤ   اسا رد  سةاائ هبرد )
  تح تتتق ُاقتتتدا ا قتتتدا الق  تتتا الق لقتتتا  تتتت التووودريسثبوووات مقيووواس اليقظوووة العقليوووة فوووى 

م،رت ا ارد د ال ،بقق ل   جد   رلتت حتدث  ال درتف اظ ربدئ ال  قدا اظ هةم حعدئ الفبدئ 
( للق  تتتا الق لقتتتا ال ، تتتقاال ؤالق  تتتا الق لقتتتا 0.419ال 0.419ؤ د تتت  اقتتتداةئ الفبتتتدئ هتتتت )

( للق  تتا 0.865اتج  درقتتاال ؤ تت ل  تتت  حعتتدئ الفبتتدئ م،رت تتا ألألتتد لتتت  رؤ بتتدخ   د تت  تعتتدؤن )
 ( للق  ا اتج  درقا0.711ال ، قاال ؤ)

قتتتدا ال  قتتتدا متتتدل ح ق اتتتظ ةتتتد  ال  قتتتدا مدستتت ،دا  ال حلقتتت     تتتد  اُ صووودل المقيووواس
القتتتدالت اتس   تتتد تال ؤ تتتد تاةتتت   لتتتت رتتتدالقظ ه تتتد الق  تتتا الق لقتتتا ال ، تتتقا ؤالق  تتتا الق لقتتتا 

%( اتتتتظ ال بتتتتداظ. حقتتتت   عتتتترئ الق  تتتتا الق لقتتتتا 40.68اتج  درقتتتتا ؤ تتتتد  عتتتتر هتتتت ا الة تتتتاصح )
% اتتظ ال بتتداظال 9.74لق لقتتا اتج  درقتتا % اتتظ ال بتتداظ بقة تتد  عتترئ الق  تتا ا30.94ال ، تتقا 

  د تح ق اظ ه ث الة دةا مدس ،دا  ال حلق  القدالت ال ا قدنال ؤ د أسألرئ الة تدةا رتظ اجشترائ 
 6حعظ ا،دم ا جقدد للة اصحال   د ت  ال ح ق أ عدل اظ ةد  البةتدل ؤال تد  ال ةبتجن مقتد   ترد 

اتج  درقتتا ا جدبقتتدل مدل ألتتدلد اتج  درقتتا  شتت ار اتتظ ت،بقتتق ال  تتداقفال ؤؤجتتد تةبتتي الق  تتا الق لقتتا
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ؤا ارد العتلاىال بقة تد لت  ت ةبتي الق  تا الق لقتتا ال ، تقا مدل ألتدلد اتج  درقتا ؤا ارد العتلاى هتتةم 
 ه ث الأل رد.

ب قرت  ال  قدا لق ةدس  ا  البقئا ال  ترتا ؤتت  اتست قد ا ميستدت د ل تا  وقامت الباحثة
ال ؤ قتد ال ح تق اتظ 1تف م ع  ال ةدها ؤ ر  تدرتف ل ا ا جلق ىتاا جلق تا ؤ قض أرعدل هقئا ال در 

ال تتتقد ر الل اتتتتا مقتتتد ال رج تتتا لل ي تتتد اتتتظ العتتتةاا الل اتتتتا ؤ  تتتا ال رج تتتا تتتت  رتتترا ال  قتتتدا رلتتتت 
ال حة تتقظ م عتت  رلتت  التتةألف ال ر تتانال ؤ تتد أبتتدن ال حة تتقظ مقتتض ال ةح تتدئال ؤ تتد أهتت  البدحفتتا ب تتد 

 لعقةاا رتا رلت الققةا اتس ،ةرقا للبح  الحدلت.ج ققدل ر  ت  حعدئ ال، دةذ ا
 أواًل: ثبات مقياس اليقظة العقلية فى التدريس

  الةريقوة األولوىت  حعتدئ ربتدئ ا قتدا الق  تا الق لقتا  تت ال تدرتف ببقد تر م،ترت  قظ  
لقبتدرائ  ت  ُمقتد  ررتت رلتت حتدث   Cronbach's Alphaهتت حعتدئ اقدات  ألألتد لتت   رؤ بتدخ  

ت حدلا ح    رجا القبدرد اظ الدرجا ال لقا للبقد ال ن تة  ت  لقر القبتدرد( ؤت  فت  صلت  ؤصل  ) 
 (.3 ت الجدؤم )

 (  معامالا ألفا لاا "كرونباخ" لثباا مقياس اليقظة العقلية فى التدريس3جدول )
 مقياس اليقظة العقلية فى التدريس

 اليقظة العقلية الشخصية اليقظة العقلية االجتماعية
 معامل ألفا رقم العبارة معامل ألفا رقم العبارة

1 0.607 2 0.868 
3 0.560 4 0.858 
7 0.489 5 0.876 
8 0.564 6 0.858 
11 0.586 9 0.896 

 0.864 10 0.619معامل ألفا العام للبعد= 
12 0.878 
13 0.866 
14 0853 

 0.882معامل ألفا العام للبعد= 

أم اقدا  ألألد ل ت  ربتدرد  تت حدلتا حت    رجتا القبتدرد اتظ الدرجتا  ( 3ا عح اظ الجدؤم )
ال لقتتتا للبقتتتد التتت ن تة  تتتت القتتتر أ تتت  اتتتظ أؤ  عتتتدؤن اقداتتت  ألألتتتد القتتتد  للبقتتتد الألررتتتت التتت ن تة  تتتت القتتتر 

 ( و ظ ُمقد الق  ا الق لقا ال ، قاال ا د ا ن الت ح   د اظ البقد.9القبدرد. ادردا القبدرد )

                                           

د العة ال  / اقع ق  ربد ال عقحال ؤأ.  اح د حعظ ال  /  ت  د  البدحفا مدل ةر الت    اظ أ. / اح د رب( 1)
 سققد الق،در  ل راجقا ال رج ا  ل  قدا الق  ا الق لقا  ت ال درتف ؤال ح ق اة د. 
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ؤصلتت   ت األبعوواد الفرعيووة  لمقيوواس اليقظووة العقليووة فووى التوودريسو ووذلت تووم حسووا  ثبووا
للقبدرائ ال ن ت  اتم تدل رلق تدال م،ترت  قظال ال،رت تا الؤلتت  هتت حعتدئ اقدات  ألألتد لتتت  رؤ بدخ  

 ( ال دلت.4ؤالفد قا  هت حعدئ اقدا  الفبدئ م،رت ا ال ج ةا الة ألقا   د   الة دةا   د مدلجدؤم  )
 ثباا ُبعدى  مقياس اليقظة العقلية فى التدريس (  معامالا4جدول)

 بعدى اليقظة العقلية فى التدريس م
 معامل الثباا

 التجزئة النصفية ألفا كرونباخ
 معامل الثباا معامل االرتباط

 0.600 0.467 0.896 اليقظة العقلية الشخصية 1
 0.744 0.853 0.619 اليقظة العقلية االجتماعية 2

أم اقتتتتداةئ ربتتتتدئ ُمقتتتتدن الق  تتتتا الق لقتتتتا  تتتتت ال تتتتدرتف (: 4لجوووودول )يتضووووح موووون ا
 مدل،رت  قظ ارتأل  ا د ادم رلت  ربدت  د.

 ثانيًا: صدق مقياس اليقظة العقلية فى التدريس :
تتتت  حعتتتدئ ةتتتد  ا قتتتدا الق  تتتا الق لقتتتا  تتتت ال تتتدرتف رتتتظ  رتتتتق حعتتتدئ اقتتتداةئ 

الألررتتت التت ن تة  تتت  لقتتر القبتتدرد ) تتت حدلتتا  اترتبتتدو بتتقظ  رجتتا  تت  ربتتدرد ؤالدرجتتا ال لقتتا للبقتتد
 ( ااوح صل  5ح    رجا القبدرد اظ الدرجا ال لقا للبقد ال ن تة  ت  لقر القبدرد( ؤالجدؤم )

 مقياس اليقظة العقلية فى التدريس. (  صدق ُبعدى5جدول )
 اليقظة العقلية فى التدريس

 اليقظة العقلية الشخصية اليقظة العقلية االجتماعية
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 0.283* 2 0.646** 
3 0.392** 4 0.753** 
7 0.502** 5 0.563** 
8 0.381** 6 0.755** 
11 0.333**1 9 0.249*2 

 

10 0.693** 
12 0.522** 
13 0.667** 
14 0.823** 

                                           
% حقتتت  أم ال ق تتتا الحرجتتتا ل قداتتت  اترتبتتتدو رةتتتد  رجتتتا الحرتتتتا 99( ؤ عتتتبا ر تتتا 0.01 ام رةتتتد اعتتت ان ) (1)

 رقةا ال  ةقظ. ( رد 58(. حق  )0.325( هت )56=58-2)
% حقتت  أم ال ق تتا الحرجتتا ل قداتت  اترتبتتدو رةتتد  رجتتا الحرتتتا 95( ؤ عتتبا ر تتا 0.05 ام رةتتد اعتت ان ) (*2)

 ( رد  رقةا ال  ةقظ.58(. حق  )0.250( هت )56=58-2)
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بتتتتدو بتتتتقظ  تتتت  ربتتتتدرد اتتتتظ ربتتتتدرائ (. أم ج قتتتت  اقتتتتداةئ اترت5ا عتتتتح اتتتتظ الجتتتتدؤم )
ال  قداال ؤالدرجا ال لقا للبقد ال ن تة  ت القر القبتدرد ) تت حدلتا حت    رجتا القبتدرد اتظ الدرجتا 

(ال ادردا القبدرد ر ت  0.01ال لقا للبقد ال ن تة  ت القر القبدرد(  ام اح دةقدل رةد اع ان  تلا )
 (.0.05(   ت  الا رةد اع ان  تلا )9)

  تتتت  حعتتتدئ ال تتتد  القتتتدالت لل  قتتتدا اتتتظ هتتتةم استتت ،دا  ال حلقتتت  املىالصووودل العووو
مدست ،دا  البر تداا اتح تدةت أاتاا  Confirmatory Factor Analysisالقتدالت ال ا قتدن 

AMOS ( ال ؤصلت  لل ي تتد اتظ ةتتد  اتظ ةتتد  البةتدل ال تتداظ لل  قتدا.   تتد 20 عت،ا اةتتدار)
  (1ها ااوح مدل ة  )

 
 لتدريس باستخدام برنامج االموسفى االعاملى التوكيدى ملقياس اليقظة العقلية  التحليل ( نتائج1شكل )
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 التدريسفى (  االوزان االحندارية املعيارية والالمعيارية ملقياس اليقظة العقلية 6جدول )

العامل 
 الكامن

 وزان االحندارية املعياريةاأل األوزان االحندارية الالمعيارية

املعيارى اخلطأ  التشبع العبارة
 لتقدير التشبع

القيمة احلرجة 
 التشبع ومستوى الداللة

لية
لعق

ظة ا
ليق

ا
 

صية
شخ

ال
 

2 0.789 0.116 6.796** 0.743 
4 1.020 0.120 8.534** 0.849 
5 0.758 0.166 4.561** 0.562 
6 0.977 0.124 7.849** 0.810 
10 0.920 0.144 6.379** 0.713 
12 0.592 0.144 4.107** 0.513 
13 0.867 0.144 6.040** 0.687 
14 1.00   0.885 

ية 
عقل

ة ال
قظ

الي
عية

تما
الج

ا
 

1 1.00   0.393 
3 1.140 0.567 2.011* 0.484 
7 2.448 1.118 2.190* 0.694 
8 1.156 0.581 1.997* 0.476 
11 1.252 0.641 1.954* 0.453 

 التتتا  الق  تتتا الق لقتتتا ال ، تتتقاا قتتتدا  ربتتتدرائم ج قتتت  ت تتتبقدئ أ (6)ا عتتتح اتتتظ الجتتتدؤم
رةتد اعت ان  بقة د ج ق  ربدرائ الق  تا الق لقتا اتج  درقتا  التا( 0.01اح دةقد رةد اع ان  تلا )

 الق  ا الق لقا  ت ال درتف.(م ا د ادم رلت ال د  القدالت ل ةا دئ ا قدا 0.05 تلا )

ل ر ت  الت ن ُ  تقر  لتت  ت  ( أ تر   ةتظ حعتدئ الفبتدئ اAwang, 2015,p.59ؤ د أشتدر )
ئ ؤاتتعتتد  التتتداهلت لل   قتترائ ال داةتتا اتتتظ   تتدةا اقتتداةئ ات حتتتدار ال ققدرتتتا الةدتجتتا اتتتظ اتتظ الفبتتد

(ال 0.6بر تتداا الاتتاا ال،دةتتا بة تتدةا ال حلقتت  القتتدالت ال ا قتتدنال ؤتةب تتت أم ت تتام  ق  تتر أ بتتر اتتظ )
(  الت ن ُ  تتقر  لتت ا استتا AVE ،لذ )ؤتت   حعتدئ الفبتتدئ ال ر ت  اتظ هتتةم ا استا ال بتتداظ ال عت

 الةعبا ال ئاتا لل  ققر ال ألعر بااس،ا رةدةر ال قدا للبةقا ال داةا.ؤت   حعدمر ؤ  دل لل قد لا ال دلقا 

(= اج تال ار قتتدئ اقتداةئ ات حتتدار ال ققدرتتا/ رتتد  ربتتدرائ AVEال بتداظ ال عتت ،لذ )
 .ه ا القدا 

ةئ ات حتدار ال ققدرتتا/ ار ت  اج تال اقتداةئ (= ار   اج ال اقداCRالفبدئ ال ر   )
 مربع معام  االنحدار المعيار (. -1+ مجموع الخةأ )ات حدار ال ققدرتا

Average Variance Extracted (ا اسا ال بداظ ال ع ،لذ)= AVE= Σ Қ2 / n 
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Composite Reliability (  الفبدئ ال ر)= CR = (ΣҚ)2 / [(ΣҚ)2 + (Σ1- Қ2) 
  =n )رد  ربدرائ القدا ( = Қ                         قبدرد رلت القدا ( )ت ب  ال 

 ( الثباا املركب لُبعدى اليقظة العقلية فى التدريس7جدول )
 اليقظة العقلية االجتماعية اليقظة العقلية الشخصية ابعاد اليقظة العقلية فى التدريس

 0.534 0.300 (AVEالتباين املستخلص )
 0.899 0.628 (CRكب )الثباا املر

( 0.6( ام الفبدئ ال ر   لُبقدن الق  ا الق لقا  ق    د أرلت اظ)7ا عح اظ الجدؤم )
 .ا د ادم رلت ربدئ الُبقداظ ؤاتعد   د  اهلقدل 

 مؤشرات حسن المةابقة للبيانات لمقياس اليقظة العقلية فى التدريس 
 التدريس ملعلمى املرةلة االبتدائيةفى ية ( مؤشراا ةسن املطابقة ملقياس اليقظة العقل8جدول )

االسم املختصر  املؤشر
 املدى املثاىل للمؤشر قيمة املؤشر للمؤشر

 اختبار مربع كاى
X

 أن تكون غري دالة 66.802 2
  Df 63 درجاا احلرية
X النسبة مربع كاي

2
/df 1.060 1-5 

 GFI .860 0-1 مؤشر ةسن املطابقة
 AGFI 0.797 0-1 بدرجاا احلرية مؤشر ةسن املطابقة املصحح

أن تكون قيمة املؤشر أقل من أو تساوى  AIC 122.802 معيار معلوماا أكيك
 نظريتها للنموذج املشبع

أن تكون قيمة املؤشر أقل من أو تساوى  CAIC 208.494 اتساق معيار معلوماا أكيك
 نظريتها للنموذج املشبع

كون قيمة املؤشر أقل من أو تساوى أن ت ECVI 2.154 الصدق الزائف املتوقع
 نظريتها للنموذج املشبع

 NFI 0.805 0-1 مؤشر املطابقة املعيارى
 CFI 0.986 0-1 مؤشر ةسن املطابقة املقارن
 RFI 0.759 0-1 مؤشر املطابقة النسبى
 IFI 0.986 0-1 مؤشر املطابقة التزايدى

 PGFI 0.595 0-1 مؤشر االفتقار حلسن املطابقة
 RMSEA 0.033 0-0.1 متوسط مربع خطأ االقرتاب جذر

 RMSR 0.110 0-0.1 جذر متوسط مربع البواقى

( ؤ تتتال ج قتتت   تتتق  اجشتتترائ حعتتتظ ال ،دم تتتا  تتتت ال تتتدن 8ا عتتتح اتتتظ الجتتتدؤم العتتتدبق )
 ال فدلت لل جشر ال دم  لر ا د ادم رلت حعظ ا،دم ا البقد دئ للة اصح.
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 ة العقلية فى التدريسثالثًا: االتساق الداخلى لمقياس اليقظ
تتت  حعتتدئ اتتعتتد  اتتظ هتتةم اقتتداةئ اترتبتتدو بتتقظ  رجتتا  تت  ربتتدرد ؤالدرجتتا ال لقتتا 

 ( ااوح صل .9للبقد الألررت ال ن تة  ت القر القبدرد ؤالجدؤم )
 (  االتساق الداخلى ملقياس اليقظة العقلية فى التدريس9جدول )

 اليقظة العقلية فى التدريس
 اليقظة العقلية الشخصية الجتماعيةاليقظة العقلية ا

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
1 0.542** 2 0.759** 
3 0.609** 4 0.830** 
7 0.774** 5 0.674** 
8 0.607** 6 0.832** 
11 0.600** 10 0.781** 

 
12 0.622** 
13 0.745** 
14 0.869** 

 (0.01د مستوى داللة ))**( دالة اةصائيًا عن

أم ج قتتت  اقتتتداةئ اترتبتتتدو بتتتقظ  تتت  ربتتتدرد اتتتظ القبتتتدرائ (: 9يتضوووح مووون الجووودول )
ؤالدرجتتا ال لقتتا للبقتتد التتت ن تة  تتت القتتر القبتتتدرد  التتا اح تتدةقدلال ا تتد اتتتدم رلتتت اتتعتتد  التتتداهلت 

 .ل  قدا الق  ا الق لقا  ت ال درتف
فبتتتدئ ؤال تتتد  ؤاتتعتتتد  التتتداهلت   مقتتتد حعتتتدئ  تتت  اتتتظ الالصوووورل الن ا يوووة للمقيووواس

ل  قتتتدا الق  تتتا الق لقتتتا  تتتت ال تتتدرتف ؤحتتت   ربتتتدرد ؤاحتتتدد لقتتتد   تل  تتتدال ؤةتتت  رتتتد  ربتتتدرائ 
( ربتتتتدرد اتتتاعرقظ رلتتتتت مُقتتتتداظال  ؤ تتت ل  ت تتتتام الدرجتتتتا 13ال  قتتتدا  تتتتت ةتتتتارتر الة دةقتتتا  لتتتتت )

(  رجتدئال 8هتت ) (  رجتاال ؤالدرجتا التد قد للبقتد40ال  ان لبقد الق  ا الق لقا ال ، تقا هتت )
(  رجتدئ 5( ؤالدرجتا التد قد هتت )25بقة د الدرجا ال  ان لُبقد الق  ا الق لقا اتج  درقتا هتت )

   د مدلجدؤم ال دلت.
 ( توزيع عباراا مقياس اليقظة العقلية فى التدريس على بعديه10جدول )

 م العبارااأرقا عدد العباراا االبعاد الفرعية ملقياس اليقظة العقلية فى التدريس م
 *14-*13-*12-*10-*6-*5-*4-*2 8 اليقظة العقلية الشخصية ا
 11-8-7-3-1 5 اليقظة العقلية االجتماعية 2

 13 العدد الكلى للعباراا

 * العبارات السالبة
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   اعداد الباةثةمقياس التفاؤل األكادميى ملعلمى املرةلة االبتدائية -2
حتتاث العتتتدم ا ال رتب،تتتا ب تت ا ال جتتتدمال ؤ حتتتذ مقتتد ات تتتةل رلتتت ات تتتدر الة تتترن ؤالب

ال ؤائ ال عتت ،داا  تتت  قتتدا ال ألتتديم ال تتد   ت تبتتقظ للبدحفتتا أم اق   تتد تتت  ارتتدا ث  تتت وتتال 
ال ةا دئ الفةراال ؤ ت وال اتد جتدل متر ات تدر الة ترن ال  دات  البدحفتا مإرتدا  ا قتدا ال ألتديم 

اتستت ألد د اتتظ ال  تتداقف العتتدم ا لل ألتتديم  ال تتد   ت لتتدن اقل تتت ال رحلتتا اتب داةقتتاال ؤ تتت وتتال
 Individual academic optimisim, school academicال تد   ت الألتر ن ؤال درستت )

optimisim ال افت  ا قتدا)Omnibust-S  (  ارتداHoy, Tshannen-Moran, 2003 ال)
 Quality of parent- teacher relationship scale in( QPTRS-K ؤ  ل  ا قدا )

Kindergarten ؤاتت تدم  -ؤال ن ا ةدؤم ردالقظ  ت  قدا جا د القة تا ؤه تد )الف تا ؤال بتام
 TAOS-E)Teacher academic optimisimؤال عتتئالقا(ال   تتد تتت  اتستت قد ا م  قتتدا )

scale  ( ؤا قتداTSES )Teacher sense of efficacy scale (  ارتداTschannen-

Moran&Woolfolk-Hoy,2001دئ البدحفتتتا أم اق تتت  ال  تتتداقف ال تتتت اه  تتت  (ال ؤ تتتد ؤجتتت
م قتتدا ال ألتتديم ال تتد   ت الألتتر ن ُ ب تت  اق   تتد رلتتت اقل تتت ال رحلتتا اتب داةقتتا ؤال لقتت  اة تتد 
رلت اقل ت ال رحلا اتردا  ا ؤالفد اتاال ؤرلقر ت  اردا  ا قدا ُاق  دال رلت هت ث المقتد  الفةرتا 

تال ؤتت  تحداتد ال قرتت  اتجراةتت لتر ؤلةمقتد  الألررقتاال مدلبح  الحدلت ؤهتا اتظ  تال ال  رتتر الت ات
 ؤت  ةقد ا ربدرائ ت ةدس  ا  ال قرت  اتجراةت ل   ُمقد ؤا   بققا رقةا البح  الحدلت.

( ربتتدرد  ُتقبتتر رتتظ ال ألتتديم ال تتد   ت لل قلتت  ااجتتد 46  تتت  ةتتقد ا ) وصووف المقيوواس
تة،بتق  -تة،بق -لقةرئ)تة،بق ت دادل أاد     ربدرد ا قدا ُا درح اظ ه ف   دو رلت ا قدا 

(ال حق  ُت تقر الدرجتا 1-2-3-4-5ت تة،بق ت دادل( ؤتيه  ال  دارائ ) -تتة،بق - لت حد اد
ال رتألقتتا  لتتت اعتت ان ارتألتت  اتتظ ال ألتتديم ال تتد   تال بقة تتد ت تتقر الدرجتتا ال ة،ألعتتا  لتتت اعتت ان 

أسدستتتال ؤأ عتتدل الدرجتتا  اتتة،ألض اتتظ ال ألتتديم ال تتد   تال ؤت ةتتظ الح تتام رلتتت  رجتتا  تت  مقتتد
ال لقا اظ هةم اتبدل استلائ الج ت  الجبترنال ؤ تد ِةتق   ج قت  القبتدرائ م تارد   جدبقتاال ؤتت  
رتتترا ال  قتتتدا رلتتتت اج ارتتتا اتتتظ ال حة تتتقظ اتتتظ ارعتتتدل هقئتتتا ال تتتدرتف م عتتت  رلتتت  التتتةألف 

 تت   جداقتتا ال  تتدعتق )ةتتد  ال حة تتقظ(ال ؤُ لتت  اتتة   ابتتدال اراة تت  حتتام اتتدن ا   تتدل -ال ر تتان 
ربدرد ؤ  دل للبقد ال ن تة  ت  لقرال ؤ  ل  تت  رترا ال  قتدا رلتت اج ارتا اتظ اقل تت ال رحلتا 
اتب داةقتتا لل ح تتق اتتظ اتتدن ؤوتتا  القبتتدرائ ؤال تتقد ا الل اتتتا ل تتد ؤ ا  تتد األ ااتتر ت   تتاا 
 ق د )ال د  ال تدهرن( أ  تال ؤ تد تت  اجترال  د تا ال قتد ةئ ال تت اتألتق رلق تد اق ت  ال حة تقظ 
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( اتتظ مقتتد  قدلقتتا 8اتتظ اوتتد ا اؤ حتت   اؤ تقتتدا  ةتتقد ا مقعتت دال ؤ تتد تتت  حتت   القبتتدرد ر تت  )
ال ائ لل قل   ؤال ت ت قر  لت )أرقر اج ارا ا ةارا اظ السئلا حام ااوال الدرا( ؤاظ رت  

 ( ربدرد.45ؤة  رد  ربدرائ ال  قدا  ت ةارت د ال بدةقا  لت )
( اقل تدل 58رلتت رقةتا است ،ةرقا اةا تا اتظ ) ؤ د ت  ت،بقتق ال  قتدا م تارتر اتؤلقتا

 -ال تتتد  -مدل رحلتتتا اتب داةقتتتاال ؤصلتتت  ل تتتد  حعتتتدئ ال، تتتدةذ العتتتقةاا رتا لل  قدا)الفبتتتدئ
 اتتعد  الداهلت(.

 أواًل: ثبات مقياس التفاؤل األاكاديمى لمعلمى المرحلة االبتدائية.

( 58است ،ةرقا  ااا تد ) ت  حعدئ الفبدئ ل  قدا ال ألديم ال د   ت لل قلت  رلتت رقةتا
  هتتتتت حعتتتتدئ اقداتتتت  ألألتتتتد تلتتتتت   رؤ بتتتتدخ  الةريقووووة األولووووىاقل تتتتدل ؤاقل تتتتا ميمقتتتتد ث م،تتتترت  قظ  

Cronbach's Alpha   لقبتتدرائ  تت  مقتتد  ررتت رلتتت حتتدث ؤصلتت  ) تتت حدلتتا حتت   القبتتدرد اتتظ
 (.11الدرجا ال لقا للبقد ال ن تة  ت القر القبدرد( ؤت  ف  صل   ت الجدؤم )

 ملقياس التفاؤل األكادميى كرونباخ ا ( معامالا الثباا ألفا11 )جدول 
 ثباا مقياس التفاؤل األكادميى للمعلم

 التأكيد األكادميى الثقة فى التالميذ وأولياء األمور فعالية الذاا للمعلم
 معامل الثباا العبارة معامل الثباا العبارة معامل الثباا العبارة

1 0.891 19 0.924 36 0.880 

2 0.884 20 0.922 37 0.878 

3 0.883 21 0.924 38 0.871 

4 0.883 22 0.923 39 0.870 

5 0.882 23 0.923 40 0.859 

6 0.880 24 0.923 41 0.880 
7 0.886 25 0.918 42 0.866 
8 0.888 26 0.919 43 0.869 
9 0.878 27 0.921 44 0.867 
10 0.881 28 0.918 45 0.871 
11 0.881 29 0.918 

 

12 0.879 30 0.922 
13 0.879 31 0.921 
14 0.887 32 0.0.929 
15 0.881 33 0.927 
16 0.884 34 0.925 
17 0.877 35 0.926 
18 0.879   

معامل ألفا العام 
معامل ألفا العام  0.927معامل ألفا العام للبعد= 0.888للبعد=

 0.883للبعد=
 0.938=  الثباا الكلى للمقياس
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(  أم اقداتت  ألألتتد ل تت  ربتتدرد  تتت حدلتتا حتت   القبتتدرد اتتظ البقتتد 11ا عتتح اتتظ الجتتدؤم )
ال ن تة  ت  لقر أ   اظ أؤ  عدؤن اقدا  ألألد القد  للبقد الألررت الت ن تة  تت القتر القبتدرد ادرتدا 

 تتت ال ةاقتت  (  وت ظ ُمقتتد الف تتا 32( وتت ظ ُمقتتد الألقدلقتتا ال اتقتا لل قلتت ال ؤالقبتتدرد ر تت  )1القبتدرد )
 ؤأؤلقدل الاار ا د ا ن الت ح    د اظ ال  قدا.

ل  قدا ال ألديم ال د   ت لل قل  ؤصل  للقبدرائ   و ذلت تم حسا  ثبات األبعاد الفرعية
هتتت  " والثانيووة:التت ن تتت  اتم تتدل رلق تتدال م،تترت  قظ  الؤلتتت  هتتت حعتتدئ اقداتت  ألألتتد لتتتت  رؤ بدخ

 (. 12 ألقا   د   الة دةا   د مدلجدؤم )حعدئ الفبدئ م،رت ا ال ج ةا الة

 (  ثباا االبعاد الفرعية ملقياس 12جدول )
 التفاؤل األكادميى للمعلم

 مقياس التفاؤل األكادميى للمعلم م
 معامل الثباا

 ألفا كرونباخ
 التجزئة النصفية

 معامل الثباا معامل االرتباط
 0.868 0.770 0.891 فعالية الذاا للمعلم 1
 0.906 0.828 0.929 الثقة فى التالميذ وأولياء األمور 2
 0.861 0.756 0.883 التأكيد األكادميى 3

 0.842 0.730 0.938 الثباا الكلى ملقياس التفاؤل األكادميى للمعلم

أم اقتتداةئ ربتتدئ أمقتتد  ا قتتدا ال ألتتديم ال تتد   ت لل قلتت  (: 12يتضووح موون الجوودول )
 .،رت  قظ ارتأل  ا د ادم رلت  ربدت  دؤالفبدئ ال لت لل  قدا  مدل

 ثانيًا: صدق مقياس التفاؤل األاكاديمى للمعلم:
ت  حعدئ ةد  ا قدا ال ألديم ال د   ت لل قل  رظ  رتتق حعتدئ اقتداةئ اترتبتدو 
بقظ  رجا    ربدرد ؤالدرجا ال لقا للبقد الألررت ال ن تة  ت  لقر القبتدرد ) تت حدلتا حت   القبتدرد 

 ( ااوح صل  13 لقا للبقد ال ن تة  ت القر القبدرد( ؤالجدؤم )اظ الدرجا ال
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 (  صدق مقياس التفاؤل األكادميى للمعلم13جدول )
 صدق مقياس التفاؤل األكادميى للمعلم

 التأكيد األكادميى الثقة فى التالميذ وأولياء أمورهم فعالية الذاا للمعلم
 معامل االرتباط العبارة باطمعامل االرت العبارة معامل االرتباط العبارة

1 0.263* 19 0.578** 36 0.487** 

2 0.475** 20 0.646** 37 0.547** 

3 0.497** 21 0.559** 38 0.617** 

4 0.521** 22 0.633** 39 0.646** 

5 0.546** 23 0.624** 40 0.805** 

6 0.589** 24 0.627** 41 0.443** 
7 0.407** 25 0.798** 42 0.704** 
8 0.427** 26 0.783** 43 0.646** 
9 0.633** 27 0.692** 44 0.674** 
10 0.562** 28 0.805** 45 0.622** 
11 0.560** 29 0.790** 

 

12 0.609** 30 0.655** 
13 0.617** 31 0.703** 
14 0.358** 32 0.331** 
15 0.561** 33 0.406** 
16 0.479** 34 0.509** 
17 0.659** 35 0.458** 
18 0.633**  

( أم ج قتتت  اقتتتداةئ اترتبتتتتدو بتتتقظ  تتت  ربتتتتدرد اتتتظ ربتتتتدرائ 13ا عتتتح اتتتظ الجتتتتدؤم )
ال  قداال ؤالدرجا ال لقا للبقد ال ن تة  ت  لقر القبدرد ) تت حدلتا حت   القبتدرد اتظ الدرجتا ال لقتا 

(. ا د ادم رلت 0.05)(ال 0.01للبقد ال ن تة  ت القر القبدرد(  ام اح دةقدل رةد اع ان  تلا )
 ةد  ا قدا ال ألديم ال د   ت لل قل .

  د ت  حعدئ ةد  ا قدا ال ألديم ال د   ت لل قل   ة  رظ  رتق حعدئ اقتداةئ 
 ( ااوح صل  14اترتبدو بقظ الدرجا ال لقا للبقد الألررت ؤالدرجا ال لقا لل  قداال ؤالجدؤم )
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 عاد التفاؤل األكادميى والدرجة الكلية له.( مصفوفة معامالا االرتباط بني أب14جدول )

الثقة فى التالميذ  فعالية الذاا للمعلم أبعاد التفاؤل األكادميى للمعلم
 واولياء االمور

التأكيد 
 األكادميى

الدرجة 
 الكلية

 **0.867 **0.469 **0.601 ااااااا الفعالية الذاتية للمعلم
 **0.844 *0.276 ااااااا  الثقة فى التالميذ واولياء االمور

 **0.661 اااااااااا   التأكيد األكادميى
(  أم ج ق  اقتداةئ اترتبتدو بتقظ الدرجتا ال لقتا للبقتد الألررتت 14ا عح اظ الجدؤم )

(م ا تتد اتتدم رلتتت ةتتد  أمقتتد  0.01ؤالدرجتتا ال لقتتا لل  قتتدا  التتا اح تتدةقدل رةتتد اعتت ان  تلتتا )
 ا قدا ال ألديم ال د   ت لل قل .

لقتتدالت  ؤهتتت حعتتدئ ال تتد  القتتدالت لل  قتتدا اتتظ هتتةم استت ،دا  ال حلقتت  القتتدالت ال تتد  ا
 AMOSمدستتت ،دا  البر تتتداا اتح تتتدةت أاتتتاا  Confirmatory Factor Analysisال ا قتتتدن 

 لل  قدا.   د ها ااوح مدل ة (ال ؤصل  لل ي د اظ ةد  اظ ةد  البةدل ال داظ 20)
 

 
 وكيدى ملقياس التفاؤل األكادميى للمعلم باستخدام برنامج األموسالتحليل العاملى الت نتائج( 2شكل )
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 وزان االحندارية املعيارية والالمعيارية ملقياس التفاؤل األكادميى للمعلم(  األ15جدول )
العامل 
 الكامن

 االوزان االحندارية املعيارية األوزان االحندارية الالمعيارية
 اخلطأ املعيارى التشبع عبارةال

 دير التشبعلتق 
القيمة احلرجة 
 التشبع ومستوى الداللة

سية
دري

الت
اا 

الذ
ية 

عال
ف

 

2 0.655 0.169 3.878** 0.512 
3 0.618 0.170 3.636** 0.497 
4 0.499 0.143 3.494** 0.469 
5 0.823 0.208 3.956** 0.531 
6 0.966 0.210 4.598** 0.617 
7 0.390 0.160 2.438* 0.327 
8 0.789 0.242 3.254** 0.437 
9 1.203 0.212 5.674** 0.777 
10 0.737 0.191 3.854** 0.517 
11 0.741 0.186 3.990** 0.536 
12 1.029 0.201 5.115** 0.706 
13 0.902 0.182 4.964** 0.666 
14 0.379 0.137 2.762** 0.371 
15 0.708 0.169 4.192** 0.543 
16 0.532 0.143 3.721** 0.499 
17 1.286 0.226 5.687** 0.775 
18 1.00   0.708 

 

19 1.740 0.613 2.837** 0.582 
20 2.291 0.752 3.045** 0.696 
21 1.602 0.575 2.786** 0.540 
22 1.957 0.646 3.029** 0.686 
23 2.287 0.749 3.054** 0.701 
24 1.84152 0.642 2.868** 0.597 
25 2.761 0.863 3.201** 0.814 
26 2.561 0.787 3.254** 0.863 
27 2.441 0.781 3.128** 0.753 
28 2.892 .892 3.242** 0.852 
29 2.700 0.840 3.213** 0.825 
30 2.00 0.663 3.018** 0.679 
31 2.612 0.852 3.067** 0.710 
33 0.800 0.369 2.167* 0.359 
34 1.147 0.361 3.179** 0.449 
35 1.00   0.417 

ميى
كاد

 األ
كيد

لتأ
ا

 

36 0.734 0.164 4.467** 0.595 
37 0.670 0.224 2.993** 0.408 
38 0.738 0.190 3.881** 0.522 
39 0.893 0.204 4.387** 0.673 
40 1.021 0.162 6.301** 0.812 
41 0.522 0.201 2.599** 0.355 
42 1.109 0.169 6.583** 0.843 
43 0.987 0.211 4.675** 0.620 
44 1.171 0.182 6.419** 0.824 
45 1.00   0.760 
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ا قتتدا ال ألتتديم ال تتد   ت لل قلتت   ربتتدرائام ج قتت  ت تتبقدئ  (15)ا عتتح اتتظ الجتتدؤم 
(  التتتا رةتتتد اعتتت ان 7-33) ربتتتدرتت( ادرتتتدا 0.01ج قق تتتد  التتتا اح تتتدةقد رةتتتد اعتتت ان  تلتتتا )

 .ا د ادم رلت ال د  القدالت ل ةا دئ ا قدا ال ألديم ال د   ت لل قل (م 0.05 تلا )
( أ تر   ةتظ حعتدئ الفبتدئ ال ر ت  الت ن   تقر  لتت Awang, 2015,p.59ؤ تد أشتدر )

 تتت  اتتتظ الفبتتتدئ ؤاتتعتتتد  التتتداهلت لل   قتتترائ ال داةتتتا اتتتظ   تتتدةا اقتتتداةئ ات حتتتدار ال ققدرتتتتا 
( ؤت   حعدئ الفبدئ ال ر   0.6ت ام  ق  ر أ بر اظ )الةدتجا اظ بر داا اتاااال ؤتةب ت أم 

اتتظ هتتةم ا استتا ال بتتداظ ال عتت ،لذ  التت ن   تتقر  لتتت ا استتا الةعتتبا ال ئاتتتا لل  ققتتر ال ألعتتر 
 بااس،ا رةدةر ال قدا للبةقا ال داةا.ؤت   حعدمر ؤ  دل لل قد لا ال دلقا 

 رتا/ رد  ربدرائ ه ا القدا ال بداظ ال ع ،لذ= اج ال ار قدئ  اقداةئ ات حدار ال ققد
الفبتتدئ ال ر تت = ار تت  اج تتال اقتتداةئ ات حتتدار ال ققدرتتتا/ ار تت  اج تتال اقتتداةئ ات حتتدار 

 ار   اقدا  ات حدار ال ققدرن(. -1ال ققدرتا+ اج ال ال،،ي )

Average Variance Extracted (ا اسا ال بداظ ال ع ،لذ)= AVE= Σ Қ2 / n 

Composite Reliability(  الفبدئ ال ر)= CR = (ΣҚ)2 / [(ΣҚ)2 + (Σ1- Қ2 

  =n )رد  ربدرائ القدا ( = Қ                         )ت ب  القبدرد رلت القدا (  

 ( الثباا املركب ألبعاد 16جدول )
 التفاؤل األكادميى للمعلم

 أبعاد التفاؤل األكادميى للمعلم
فعالية الذاا 

 للمعلم
 ثقة املعلم فى التالميذ

 وأولياء األمور
التأكيد 
 األكادميى

 0.441 0.455 0.321 التباين املستخلص
 0.881 0.927 0.895 الثباا املركب

( ام الفبتتتتدئ ال ر تتتت  ل تتتت   ُمقتتتتد   ررتتتتت اتتتتظ أمقتتتتد  ال ألتتتتديم 16ا عتتتتح اتتتتظ الجتتتتدؤم )
 ( ا د ادم رلت ربدئ المقد  ؤاتعد  د  اهلقدل.0.6ال د   ت أرلت اظ )
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 اا ةسن املطابقة ملقياس التفاؤل األكادميى ملعلمى املرةلة االبتدائية( مؤشر17جدول )
 املدى املثاىل للمؤشر قيمة املؤشر االسم املختصر للمؤشر املؤشر

 اختبار مربع كاى
X

 أن تكون غري دالة 1660.866 2
  Df 847 درجاا احلرية
X نسبة مربع كاي

2
/df 1.961 1-5 

 GFI 0.498 0-1 مؤشر ةسن املطابقة
 AGFI 0.439 0-1 مؤشر ةسن املطابقة املصحح بدرجاا احلرية

 AIC 1858.866 معيار معلوماا أكيك
أن تكون قيمة املؤشر أقل 
من أو تساوى نظريتها 

 للنموذج املشبع

 CAIC 2161.850 اتساق معيار معلوماا أكيك
أن تكون قيمة املؤشر أقل 
من أو تساوى نظريتها 

 للنموذج املشبع

 ECVI 32.612 الزائف املتوقع الصدق
أن تكون قيمة املؤشر أقل 
من أو تساوى نظريتها 

 للنموذج املشبع
 NFI 0.408 0-1 مؤشر املطابقة املعيارى

 CFI 0.573 0-1 مؤشر ةسن املطابقة املقارن
 RFI 0.369 0-1 مؤشر املطابقة النسبى
 IFI 0.585 0-1 مؤشر املطابقة التزايدى

 PGFI 0.446 0-1 سن املطابقةمؤشر االفتقار حل
 RMSEA 0.130 0-0.1 جذر متوسط مربع خطأ االقرتاب

 RMSR .112 0-0.1 جذر متوسط مربع البواقى

( ؤ تتتال مقتتتتض اجشتتترائ حعتتتتظ ال ،دم تتتا  تتتتت ال تتتتدن 17ا عتتتح اتتتتظ الجتتتدؤم العتتتتدبق )
 .ال فدلت لل جشر ال دم  لر ا د ادم رلت حعظ ا،دم ا البقد دئ للة اصح

ل  تألا ا إجوراء التحليو  العواملى التو يود  ا  صدل المقيواس عون طريوق كما تم حس
 اقداةئ ايرتبدو بقظ أمقد  ا قدا ال ألديم ال تد   ت رتظ  رتتق  ه بتدر   تاصح القدات  ال تداظ
القتتد  حقتت  ا  تترا أم ج قتت  القاااتت  ال  تتدهدد ل  قتتدا ال، تتا  تةتت    حتتام رداتت   تتداظ ؤاحتتد 

 ؤأسألرئ الة دةا رلت ا،تت   8.8دار مدس ،دا  بر داا )اللق رم( اة

   نتائج التحليل العاملى التوكيدى ألبعاد مقياس التفاؤل األكادميى (18جدول )
 وتشبعاا األبعاد بالعامل الكامن العام وقيمة "ا" واخلطأ املعيارى

 أبعاد مقياس التفاؤل األكادميى
التشبع بالعامل 

 الكامن
اخلطأ املعيارى لتقدير 

 التشبع
"ا" وداللتها  قيم

 اإلةصائية
 **5.191 0.195 1 فعالية الذاا للمعلم

 **3.792 0.157. 0.595 الثقة فى التلميذ وأولياء األمور
 **3.141 0.148 0.464 التأكيد األكادميى
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( أم   تتتاصح القداتتت  ال تتتداظ الااحتتتد  تتتد ح تتتت رلتتتت  تتتق  جقتتتدد 18ا عتتتح اتتتظ الجتتتدؤم )
ةئ ال د  الفةرا )ال  تبقدئ(  التا  ح تدةقدل رةتد اعت ان ل جشرائ حعظ ال ،دم ا ال ؤأم اقدا

( لققةا البح  . ؤت ةظ ال ام أم   دةا ال حلق  القتدالت ال ا قتدن  تدا   لتقةل  اتتدل رلتت 0.01)
ةد  البةدل ال ح ت أؤ ال داظ ل  قدا ال ألديم ال د   ت ؤها ربدرد رتظ ردات   تداظ رتد  ؤاحتد 

ر تتتا ال قلتتت   تتتت ال ةاقتتت   –فةرتتتا ال  تتتدهدد  قدلقا التتت ائ لل قلتتت  تةتتت    حالتتتر القاااتتت  الألررقتتتا ال
 ( .122ال ص. 2008ال ي قد ال د   ت )ر ئ حعظال  –ؤأؤلقدل الاار 

 ثالثًا: االتساق الداخلى لمقياس التفاؤل األاكاديمى للمعلم.
ت  حعتدئ اتتعتد  التداهلت اتظ هتةم اقتداةئ اترتبتدو بتقظ  رجتا  ت  ربتدرد ؤالدرجتا 

 لقا للبقد الألررت ال ن تة  ت القر القبدرد.ال 
 االرتباط بني درجة العبارة والدرجة الكلية للبعد معامالا  (19 ) جدول

 التفاؤل األكادميى.قياس مل الذى تنتمى اليه العبارة 
 االتساق الداخلى  ملقياس التفاؤل األكادميى للمعلم

 التأكيد األكادميى األمورالثقة فى التالميذ وأولياء  فعالية الذاا للمعلم
 معامل الثباا العبارة معامل الثباا العبارة معامل الثباا العبارة

 19 0.630** 36 0.580** 

2 0.550** 20 0.708** 37 0.659** 

3 0.543** 21 0.614** 38 0.702** 

4 0.581*** 22 0.692** 39 0.722** 

5 0.620** 23 0.687** 40 0.847** 

6 0.675** 24 0.673** 41 0.560** 
7 0.453** 25 0.829** 42 0.769** 
8 0.520** 26 0.824** 43 0.736** 
9 0.710** 27 0.741** 44 0.749** 
10 0.610** 28 0.839** 45 0.701** 
11 0.633** 29 0.822** 

 

12 0.682** 30 0.696** 
13 0.677** 31 0.759** 
14 0.412**  
15 0.607** 33 0.458** 
16 0.548** 34 0.558** 
17 0.722** 35 0.510** 
18 0.707**   
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أم ج قتت  اقتتداةئ اترتبتتدو بتتقظ  تت  ربتتدرد اتتظ القبتتدرائ (: 19يتضووح موون الجوودول )
ؤالدرجتتتا ال لقتتتا للبقتتتد التتت ن تة  تتتت القتتتر القبتتتدرد  ام اح تتتدةقدلم ا تتتد اتتتدم رلتتتت اتتعتتتد  التتتداهلت 

 لل قل . ل  قدا ال ألديم ال د   ت
 ت وال   دةا الققةا اتس ،ةرقا ال ت أستألرئ رتظ رتد   تلتا  الصورل الن ا ية للمقياس:

(ال رةتتتتد حعتتتتدئ  تتتت  اتتتتظ الفبتتتتدئ ؤال تتتتد  ؤاتتعتتتتد  32ال 1ربتتتتدرتقظ اتتتتظ ربتتتتدرائ ال  قتتتتدا ؤه تتتتد )
 التتداهلت ل  قتتدا ال ألتتديم ال تتد   ت لل قلتت ال ؤرلقتتر تتت  استت بقد ه د اتتظ ال  قتتدا لق تتبح رتتد  ربتتدرائ

( ربتتدرد اتتاعرقظ رلتتت اتمقتتد  الفةرتتا   تتد مدلجتتدؤم ال تتدلت محقتت  43ال  قتتدا  تتت ةتتارتر الة دةقتتا )
 (.43( ؤالدرجا ال ة،ألعا لل  قدا هت )215ت ام الدرجا الق  ت لل  قدا هت )

 (  توزيع عباراا مقياس التفاؤل األكادميى للمعلم على أبعاده الثالثة20جدول )
 أرقام العباراا عدد العباراا س التفاؤل األكادميىاالبعاد الفرعية ملقيا م

 17 فعالية الذاا للمعلم ا
2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-

15-16-17-18 

 16 الثقة فى التالميذ وأولياء األمور 2
19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-

29-30-31-33-34-35 
 45-44-43-42-41-40-39-38-37-36 10 التأكيد األكادميى 3

 43 العدد الكلى للعباراا

 سارت االجراءات بالبحث على النحو التالى:
ترج تتتا ا قتتتدا الق  تتتا الق لقتتتا  تتتت ال تتتدرتف ؤرروتتتر رلتتتت ا ،  تتتقظ مدلل تتتا ات جلق تتتتا   -1

 ؤاحة قظ.

 تتق اتتظ   تتا ارتتدا  ا قتتدا ال ألتتديم ال تتد   ت لل قلتت  ؤرروتتر رلتتت رتتد  اتتظ ال حة تتقظ لل ح  -2
ال قبقتتتر ؤاتتتدن ا   تتتدل القبتتتدرائ للبقتتتد التتت ن تة  تتتت  لقتتترال ؤتتتت  اجتتترال تقتتتد ةئ رلتتتت مقتتتض 

 القبدرائ.

( اقل دل ؤاقل ا ب د  ت ةقظ 58ت،بقق أ ؤائ البح  رلت الققةا اتس ،ةرقا البدلُغ رد هد) -3
 ا قدست الق  ا الق لقا  ت ال درتف ؤال ألديم ال د   ت.

( اقل تتدل ؤاقل تتا مدل رحلتتا 228ةتتا البحتت  السدستقا البتتدلُغ رتتد هد )ت،بقتق ال  تتداقف رلتتت رق -4
 اتب داةقا م حد  ا ال ر قا
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حعتتتدئ مقتتتض ال جشتتترائ اتح تتتدةقا الاةتتتألقا لققةتتتا الدراستتتا  تتتت ا  قتتترن البحتتت  ؤ د تتت   -5
( الت ن ااوتح  تق  اقتداةئ اتل تاال ؤال ألتر حال ؤصلت  لل ح تق اتظ 21الة دةا   د مدلجدؤم )

   لققةا الدراسا  ت    اظ الق  ا الق لقا  ت ال درتف ؤال ألديم ال د   ت.ار دالقا ال اعت

 ( اةصاءاا وصفية لكل من اليقظة العقلية فى التدريس والتفاؤل األكادميى21جدول )

 املتوسط ن متغرياا البحث
االحنراف 
 املعيارى

 االلتواء
اخلطأ املعيارى 

 لاللتواء
 التفرطح

اخلطأ املعيارى 
 للتفرطح

يقظة العقلية ال
 الشخصية

228 30.1491 7.829 -1.13 0.161 0.381 0.321 

اليقظة العقلية 
 االجتماعية

228 19.539 3.3664 -0.438 0.161 -0.327 0.321 

 0.321 0.328- 0.161 0.454- 8.0047 72.206 228 فعالية الذاا للمعلم
ثقة املعلم فى التالميذ 

 وأولياء األمور
228 56.171 9.874 -0.096 0.161 -0.219 0.321 

 0.321 0.791 0.161 0.489- 6.1422 37.1316 228 التأكيد األكادميى
الدرجة الكلية للتفاؤل 

 األكادميى
228 165.51 19.068 -0.081 0.161 -0.242 0.321 

( ام حتدؤ   ت  اتظ اقتداةئ اتل تاال ؤال ألتر ح ت ت   تت ال تدن 21ا عح اتظ الجتدؤم )
  إم البقد دئ  أ رئ  لت ار دالقا ال اعت .( ؤرلقر 3 لت  3-)

ت تتتتتةق  رقةتتتتتتا الدراستتتتتتا الة دةقتتتتتا  لتتتتتتت اجتتتتتتار قظ ؤ  تتتتتدل ل   قرن)الةتتتتتتال ؤال،بتتتتتترد( ؤحعتتتتتتدئ  -6
 ايح دلائ الاةألقا  ل   ا  قر اظ ا  قرائ الدراسا ؤأمقد ه د ؤ  دل ل  اظ ال   قرتظ.

( ل ت  ُمقتد لقةت ا رتظ صلت  ا اؤجا الةتال )اقل تقظ/ اقل تدئ( ات  اعت ان ال،بترد ) فقترد/  لقلتا -7
أر تت  اج ارتتدئ رلتتت الةحتتا ال تتدلت  اقل تتام صؤؤ هبتترد  فقتترد / اقل تتدئ صؤائ هبتترد  فقتترد/ 

( تاوح 25ال 24ال 23ال 22اقل ام صؤؤ هبرد  لقلا/ اقل دئ صؤائ هبرد  لقلاال  ؤالجداؤم )
ل اتح تتتتدلائ الاةتتتتألقا ل تتتت  اتتتتظ الق  تتتتا الق لقتتتتا  تتتتت ال تتتتدرتفال ؤال ألتتتتديم ال تتتتد   ت ستتتتاا

 لل   قرائ الرةقعقا أؤ اج اردئ ال ألدر .
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 ( االةصاء الوصفى لليقظة العقلية بالتدريس 22جدول )
 ومستوى اخلربة )التأثرياا الرئيسية(.  طبقًا لكل من النوع

 االحنراف املعيارى املتوسط العدد متغرياا البحث

اليقظة 
العقلية 
 الشخصية

 النوع
 7.826 30.000 73 معلمني
 7.842 30.2208 155 معلماا

 اخلربة
 7.3844 30.898 148 خربة كثرية
 8.4346 28.791 80 خربة قليلة

اليقظة 
العقلية 

 االجتماعية

 النوع
 3.977 18.6351 73 معلمني
 2.946 19.9740 155 معلماا

 اخلربة
 3.4210 19.5102 148 خربة كثرية
 3.2854 19.5926 80 خربة قليلة

 ةصاء الوصفى للتفاؤل األكادميى وفقًا ملتغريى النوع واخلربه )التأثرياا األساسية(.( اال23جدول )
 االحنراف املعيارى املتوسط العدد متغرياا البحث

 فعالية الذاا للمعلم
 النوع

 7.2879 71.1486 73 معلمني
 8.3020 72.714 155 معلماا

 اخلربة
 7.789 72.8231 148 كثري اخلربة

 8.31294 71.0864 80 ربةقليل اخل

ثقة املعلم فى التالميذ 
 وأولياء األمور

 النوع
 10.6774 55.2162 73 معلمني
 9.4661 56.6299 155 معلماا

 اخلربة
 9.51807 56.047 148 كثري اخلربة
 10.5471 56.3951 80 قليل اخلربة

 التأكيد األكادميى
 النوع

 6.3179 37.1216 73 معلمني
 9.4661 37.1364 155 امعلما

 اخلربة
 5.5099 37.5442 148 كثري اخلربة
 7.400 36.3690 80 قليل اخلربة

الدرجة الكلية للتفاؤل 
 األكادميى

 النوع
 19.25122 163.49 73 معلمني
 18.966 166.48 155 معلماا

 اخلربة
 18.3683 166.41 148 كثري اخلربة
 20.292 163.86 80 قليل اخلربة
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 ( االةصاء الوصفى لُبعدى اليقظة العقلية فى التدريس 24جدول )
 طبقًا للتفاعل الثنائى بني النوع ومستوى اخلربة.

 االحنراف املعيارى املتوسط العدد جمموعاا الدراسة أبعاد اليقظة العقلية فى التدريس

 اليقظة العقلية الشخصية

 7.9610 30.1628 43 معلمون ذوو خربة كثرية
 7.1167 31.2095 105 علماا ذواا خربة كثريةم

 7.8834 29.7000 30 معلمون ذوو خربة قليلة
 8.8472 28.1800 50 معلماا ذواا خربة قليلة

 اليقظة العقلية االجتماعية

 4.3689 18.767 43 معلمون ذوو خربة كثرية
 2.8992 19.8095 105 معلماا ذواا خربة كثرية

 3.4808 18.4333 30 يلةمعلمون ذوو خربة قل
 3.0189 20.300 50 معلماا ذواا خربة قليلة

 ( االةصاء الوصفى للتفاؤل األكادميى طبقًا للتفاعل الثنائى بني النوع ومستوى اخلربة.25جدول )

 االحنراف املعيارى املتوسط العدد جمموعاا الدراسة أبعاد التفاؤل األكادميى
 7.09912 71.465 43 وو خربة كثريةمعلمون ذ فعالية الذاا للمعلم

 8.0396 73.4762 105 معلماا ذواا خربة كثرية
 7.4145 70.3000 30 معلمون ذوو خربة قليلة
 8.7725 71.3200 50 معلماا ذواا خربة قليلة

 9.8646 55.302 43 معلمون ذوو خربة كثرية ثقة املعلم فى التالميذ وأولياء األمور
 9.3846 56.2857 105 ة كثريةمعلماا ذواا خرب

 12.02913 55.300 30 معلمون ذوو خربة قليلة
 9.667 57.2000 50 معلماا ذواا خربة قليلة

 6.1930 36.976 43 معلمون ذوو خربة كثرية التأكيد األكادميى
 5.1910 37.4414 105 معلماا ذواا خربة كثرية
 6.6970 37.333 30 معلمون ذوو خربة قليلة
 7.4450 35.800 50 معلماا ذواا خربة قليلة

 17.7053 163.74 43 معلمون ذوو خربة كثرية الدرجة الكلية للتفاؤل األكادميى
 18.5177 167.53 105 معلماا ذواا خربة كثرية
 21.8504 162.93 30 معلمون ذوو خربة قليلة
 19.708 164.32 50 معلماا ذواا خربة قليلة
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 للتحقق من فروض البحث استخدمت الباحثة األساليب االحصا ية اآلتية:
تحليووو  التبووواين  و  -معامووو  ارتبووواو بيرسوووو   -المتوسوووةات واالنحرافوووات المعياريوووة

 (2*2التصميم العاملى )

 تفسريهنتائج الفرض األول ومناقشته و
تتاجد رة ا  الا اح دةقدل بقظ الق  تا الق لقتا  تت  رلت أ ر  الؤم  اةذ ه ا الألرا 

ال ؤلل ح تق اتظ ةتحا هت ا الألترا تت  ال درتف ؤال ألديم ال تد   ت لتدن اقل تت ال رحلتا اتب داةقتا
  ةا ااوحا   د  ت الجداؤم ال دلقاؤ د   الة د اقدا  ارتبدو بقرسام  اس ،دا 

 وُكل من أبعاد  ُبعدى اليقظة العقلية فى التدريسعامالا االرتباط بني كل من   م(26ول )جد
 (228التفاؤل األكادميى والدرجة الكلية له لدى معلمى املرةلة االبتدائية.ن= )

 فعالية الذاا للمعلم ريااااااااااااملتغ
 الثقة فى التالميذ 

 وأولياء األمور
 التأكيد

 األكادميى
التفاؤل 
 األكادميى

 0.040- 0.064 -**0.175 0.072 اليقظة العقلية الشخصية
 **0.223 0.018 **0.183 **0291 اليقظة العقلية االجتماعية

 (:26يتضح من الجدول )
 ( بتتتتقظ الق  تتتتا الق لقتتتتا 0.01ؤجتتتتا  رة تتتتا  رتبد قتتتتا ااجبتتتتا  التتتتا  ح تتتتدةقدل رةتتتتد اعتتتت ان )

 تتت ال ةاقتت  ؤأؤلقتتدل الاتتارال ؤ تت ل   اتج  درقتتا ؤ تت  اتتظ  قدلقتتا التت ائ لل قلتت ال ؤر تتا ال قلتت 
 frank, etalؤ د اتأل     قجا ه ا البح  ا    دةا مح  )الدرجا ال لقا لل ألديم ال د   تال 

( الت ن تاةت  التت أ تر  تاجتد رة تا  التا اح تدةقدل بتقظ الق  تا الق لقتا اتج  درقتا 2016 ,
( Ayles worth, 2018محتتتتاث  تتتت  اتتتتظ )ؤ تتتتد اتأل تتتت  اتتتت    تتتتدةا ؤالألقدلقتتتتا ال اتقتتتتاال 

(  abenavoli, et al, 2014( ال ),Rupprecht, Paulus, & Walach., 2017ال)
التتتت اظ تاةتتتتلاا  لتتتتت ؤجتتتتا  تتتتتيرقر للق  تتتتا الق لقتتتتا رلتتتتت الألقدلقتتتتا ال اتقتتتتا لل قلتتتت  أؤ الألقدلقتتتتا 

 (ال Weinstein, etal  ,2009ال درتعتتتقاال   تتتتد اتأل تتت  اتتتت    تتتتدةا محتتتاث  تتتت  اتتتتظ )
(Smith, 2007(ال )May,2016( ال )Hamidi,2016( ال)Sims, 2011 الت اظ تاةتلاا )

  لت ارتبدو الق  ا الق لقا مدل ألديم أؤ ال ألديم ال د   ت.
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 .ت تاجد رة ا  الا اح دةقدل بقظ الق  ا الق لقا اتج  درقا ؤال ي قد ال د   ت 

 ئ لل قل  ؤ ت تاجد رة ا   الا اح دةقدل بقظ الق  ا الق لقا ال ، قا  ؤ   اظ  قدلقا ال ا
ؤ تتد اتأل تت    قجتتا هتت ا البحتت  اتت    تتدةا ال ي قتتد ال تتد   ت ؤالدرجتتا ال لقتتا لل ألتتديم ال تتد   ت 

( التت ن تاةتت  التتت أ تتر تتاجتتد رة تتا بتتقظ الق  تتا الق لقتتا frank, etal , 2016محتت  )
 Aylesمحتاث  ت  اتظ )ؤ تد اه لألت  ات     تدةا ال ، تقا لل قلت  ؤالألقدلقتا ال اتقتا لل قلت ال 

worth, 2018(ال )Rupprecht, Paulus, & Walach., 2017,( ال )abenavoli, et 

al, 2014  التت اظ تاةتتلاا  لتتت ؤجتتا  تتتيرقر للق  تتا الق لقتتا رلتتت الألقدلقتتا ال اتقتتا لل قلتت  أؤ )
(ال  Weinstein, etal  ,2009  تد اه لألت  ات    قجتا محتاث  ت  اتظ )ال الألقدلقتا ال درتعتقا

(Smith, 2007(ال )May,2016 ال )(Hamidi,2016( ال)Sims, 2011 الت اظ تاةتلاا )
   لت ارتبدو الق  ا الق لقا مدل ألديم أؤ ال ألديم ال د   ت

  ( بتتتتقظ الق  تتتتا الق لقتتتتا 0.01تاجتتتتد رة تتتتا  ارتبد قتتتتا ستتتتدلبا  التتتتا اح تتتتدةقد رةتتتتد اعتتتت ان )
 ال ، قا ؤر ا ال قل   ت ال ةاق  ؤأؤلقدل الاار.

اليقظووة العقليووة الشخصووية والفعاليووة الذاتيووة  ويمكوون تفسووير أنووه ال توجوود عالقووة بووين
 تتد أرتتدرئ هتت ث الة تتدةا  ه تتا البدحفتتا  ا  تتد  قتتر اة، قتتا مدلةعتتبا للمعلووم  مووا يلووى وا   انووت  

ال قلتتت  رلتتتت أ اةتتتر ال درتعتتتت ؤاةح  تتتر لتتتر ؤ ا تتتر رلتتتت ؤرتتتت متتتر ال حقتتت  أم تر قتتت  لل قل تتتقظ
 إال انه يمكن تفسير هذ  النتيجةااةد دترال  ع  بقر   ا  دارتر ؤ قدلق ر ال درتعقا ؤر ا  ت صاتر ؤ 

ميم ال قل  لظ  ع  تقر مألدرلق تر ؤ ألدلتتر ال درتعتقا ؤار  تد ث ؤا  د تر مي اةتر  ت اتظ هتةم  ألدلتتر 
 - يحتتتد اجشتتترائ  قدلق تتتر ال اتقتتتا- تتتت ا ارد ؤوتتتبا   تتتلر ؤاستتت ،دا  استتت راتقجقدئ ا ارد جقتتتدد  

ؤةةئ ؤرة دئ  دة ا رلت الحت  ؤال ألتده   ؤح ت ا  ةظ اظ صل  اةب ت أم ت ام هةدى رؤاما
 -بقظ ال ةاق  ؤال قل قظ  الار ال ن لظ ا ح ق ب ر قت  ال قلت  ؤاةح  تر ؤا  بدهتر ل تد   تا  متر 

ؤا  تتد م رارتتدد اح قدجتتدئ ال ةاقتت  ؤتأل   تتد ؤال قتتد   اق تتد ) الق  تتا  -   تتا ال قلتت  ال ، تتقا 
القوة بوين اليقظوة العقليوة االجتماعيوة والفعاليوة .  ما يمكن تفسوير وجوود عالق لقا اتج  درقا(

ال أم ال قل  اصا تأل   اح قدجدئ ؤاه  دادئ تةاق ث أسرل ل لبق  د ؤاظ رت   تة اجتدم الذاتية للمعلم
ل  تتار ستتلا قدئ  قتتر ار ا تتا اتتظ  بتت  ال ةاقتت  ت عتتّب   تتت رتتد  ا عتتبدو ال تت ال ا تتد  لعتت  ب  

ت ا اةتتر ال تتدرتف م عتت ان جقتتدال مدتوتتد ا  لتتت أم صلتت  ت ةةتتر اتتظ ال تتدرتف م تتارد جقتتدد ؤر  تتر  تت
 يحتتد جاا تت   قدلقتتا التت ائ – تت  اتتظ الق  تتا الق لقتتا اتج  درقتتا ؤا تتدرد ا ارد الأل تتام الدراستتقا 
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ب  تتد جد تت  رةة تتت ؤاتتظ رتت  العتتقت التتت تتتدرق  افتت  هتت ث القة تتدئ اتتظ هتتةم ات،تتدص  -لل قلتت 
رلتت ت ةتظ ال قلت  اتظ است ،دا  است راتقجقدئ اا   ال بام ؤال أل ح ات  ال ةاقت  ستقجرر   قجتا لتر 

ا ارد ا جدبقتتاال   تتد ُاتتدرى ال قلتت  صؤن الق  تتا الق لقتتا اتج  درقتتا أ تتر ل  دةتتا ال تت  ت اةب تتت أم 
 ةتتتام الة تتتاصح الافتتت  لل تتت  ا  تتتد ض  تتتت ال قدالتتتاال ؤاتاتتتدن ال ر ارتتتا مدل ق ةتتتاال  لتتتقف هتتت ا 

ق  مدلأل   ت بتداظ بتقظ ات تدث ؤالت  ار ؤال تت  حع  ب  ؤتدرى ام اع ان ال دد ات ألقدلقا لل ةا
 قةف صل  رلت ل ار اف  ه ث ال  ر دئ  م د د ترتبا  لت حد اد مدلرؤاما ؤالقة دئ اتسرتا 

مدلأل تت ال ؤاتتظ رتت  ا را تتر ل فتت  هتت ث اتاتتار ال   ةةتتر اتتظ اقدالتتا  تت  تل قتت  ص تترّا أؤ أ فتتت محتتف 
ش، تق ر ا تد ات  ا  اقتر  قدلق تر ال اتقتاال ؤاوح ؤاعدردتر رلت ا جتد   رت تا ت ققتر تت ةل  ات  

ام كمووا يمكوون تفسووير أيضووًا العالقووة بووين اليقظووة العقليووة االجتماعيووة والفعاليووة الذاتيووة للمعلووم: 
  تد ا تيرر م اا ت  ال قل تقظ ات   هلق الحاا   ؤاس فدرد ر ام ال ةاق   جد   اظ الألقدلقا ال اتقا 

لتتت حدلتتا  تت  تل قتت  ا قداتت  اقتترال  تتدتح را  ؤالقة تتا ال ةاقتت ال  عتتلاى ال قلتت   ، لتت  ار  تتد ال ر
ال  بد لا هت أه  الاار ال ت ت،لق لدن ال ل ق  الحاا   ؤالدا   لل قل ال   ت  اعت قدؤم لة  تدئ 
لن شتت،ذ متتدلغ  ق  تتدؤم أ تتر  ح تتر  اتتد  أل تترؤم  قتتر ؤ  تتد   الا تتر ؤتألقلا تترال   تتدل قل  صؤ التتق ل 

اح ترا  ال ةاقت  ل ا تر صؤ ستل،ا ؤا  تد ل تر اتد   ر تظ هت ا اتج  درقا  قت أ تر لتظ  ح ت  رلتت 
اتح را . ؤالف ظ ها اتس  دل الت ؤج دئ   ره  ؤاة اره  لةاارال ؤتعت   ألعتر اةتدم ال ل قت  
ؤهدةتتا  تتت هتت ث ال رحلتتا اتتظ التت قل  ؤالحقتتددال ؤ اوتت  ال قلتت   ألعتتر اةتتدم ال ل قتت  ت  قةتتت أ تتر 

ت  تر ؤتترن القتدل  اتظ اة تارثال ؤ د را تر صلت  ستا  ا  ر  ؤ ي تر  ألت  ؤأ  تد ا  تر  رلتت  ر 
ا  ب  اته ة  ؤتج د رلت ؤجا  اف  ه ث الألاار ال   د  قت أم الا   الحدور رعقر مدلةعتبر 
لل ل ق  ؤ ؤرث   قل  أم  عدردث رلت تجدؤع ال تقدئ ال تت تااج ترال   تد اتدرى ا تر اتظ ال  ت  ام 

  ؤام اد  جق  ال قل  ا  ب  ؤج ا   تر ال ةاقت  ،رح اظ  ا ق ر ؤتع   ألعر اةدم ال ل ق ال ؤها
ؤستا   ق برهتد ؤج تا   تر جتدارد متدتح را  ؤستا  ات أل   أؤلاتتدئ   د   تت ألق اقر اؤ ترتحترال

ال ةاق  ؤت عداح اعاة د    هت ا   ت   تت  ألدلاتتر ال اتقتا. ؤ ت ل    ةتظ تألعتقر صلت  اتظ هتةم 
ب أل  ر لعلاى ال ةاق   ت هت ث ال رحلتا ال قلق قتا   ادا ع  مر ال قل  صؤ الق  ا الق لقا اتج  درقا

ؤا را ر أ ر  د ت در مقض العلا قدئ  قر الةة ا اظ مقتض ال ةاقت  هدةتا  بت  ا   تدل القتا  
الداستال أؤ   قجا لل،د ا ال اةدد أرةدل الألعحاال حق  تُتق بر اف  ه ث ال  تر دئ اتظ العتلا قدئ 

تتددال   تتا اتتدرى ام ال ة اقتت   تتت هتت ث ال رحلتتا ت  عتت ،ققام ال ،لتتت رتتظ ش، تتق     العتتقئا اُ ق ل
ال تتت ار تتد ؤا رلق تتد متتدل ة م هتتدرح ال درستتاال ؤاتتظ رتت    تت ا ال قلتت  صؤ الق  تتا  اتج  درقتتا اتت أل   
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أستتبدئ ةتتتدؤر افتتت  هتتت ث العتتلا قدئ اتتتظ  بتتت  ال ةاقتتت  اتتتظ هتتةم اتدحتتتا الألرةتتتا ل تتت  ل اوتتتقح 
 تتر  ال قلتت  م،رت تتا أ فتتر ر ة قتتاال ؤاتتظ رتت  اتتا أل  م ا تتد  عتتدرد صلتت  رلتتت ت دةتتا ال ا تت  ؤت

ات  ةظ اتظ ا ارد ؤوتبا   تلر م تارد  قدلتا  ؤم هق ةتر ؤا  تد  دة تا رلتت الحت  ؤاتح ترا  الت ن 
اتتتتظ شتتتتي ر ام تتتتت  ا  ر تتتتا  تتتتت  دراتتتتتر ؤا اةتتتتر ال درتعتتتتت.   تتتتد اتتتتدرى ال قلتتتت  صؤ الق  تتتتا الق لقتتتتا 

، قا ُ درتر رلتت ال قدات  م،رت تا ستاتا  اتج  درقا أ ر  د تقا  اقد دد ال ل ق  اظ ال  د   ال 
حق  ت يرر  رت ا اقدالا ال،أل  ا  ال قر م  د لر القدةلقتا ؤ تت هت ث الحدلتا  قتت ال قلت  أ تر لتظ 
 قد   ال ل ق  رلت اف  ه ث العلا قدئ ؤا  د ا ،  اجرالائ أ فر ؤرقدل ؤت  تا ل قدلجتا افت  هت ث 

هتتا اتتد ُ  تتقر ال قلتت  مةألدلتتتر  -اةح   تتد ؤاتتد ا رتتت  رلتتت  صلتت   اتتظ   قجتتا   ةتتظ -ال  تتد   
ؤت  ا  ر  ر ؤ قدلق ر ال اتقاال   د ام ال قل  صؤ الق  ا اتج  درقا   ع ،ق   ت ال اا ت  ال تقبا 
تن حتتتدث  أم ُ ، تتتئظ ال ةاقتتت  مدلأل تتت  ؤأم   قتتتر    متتتيم الاتتتار تحتتت  ستتتق،رتر ؤرتتتظ  رتتتتق 

تب عتتد  م،رت تتا ل،قألتتا أرةتتدل الحتتدا  اتت  ال تتةألف الق قتتق رتت  ال حتتدث م،رت تتا أم،تتي اتتظ ال ق تتد  ؤا
حعظ ات  بدث ؤاتة دل لج ق  ال ةاق  أم ت،  تبقدل ل د حدد ال اا   ال قباال   د أم ا  دئ 

 ال قل  ؤاه  دار م د   الر ال ةاق  اظ أه  رااا  الةجد  ال درست لل قل .
ة فووى التالميووذ ويمكوون تفسووير العالقووة السوولبية بووين اليقظووة العقليووة الشخصووية والثقوو 

مي ر  ل د ا ،ألعت  ر تا ال قلت  ؤا  د تر ب ةاقت ث ل ح قتق اعت ان أ تد   ت ارتألت ال  وأولياء أمورهم
ؤا ،ألدا ا در ا ؤلت الار مدتاار الدراسقا ال  قل ا مإبةر ات،  ال قل  اا   اجراةتت ل حعتقظ 

ل درتعتتقا اتت   ؤتر قتت ث اعتت ان ال ةاقتت  أ د   قتتدل ؤاترت تتدل متتر اتتظ هتتةم عتتتد د ؤت فقتت  ج تتا ث ا
ؤا  بدهتتر ت اةتتر ال درتعتتت ؤاةح  تتر ت اةتتر ؤأ ال تةاقتت ث ح تتت اتت  ةظ اتتظ ؤوتت  اعتت ان تا تت  

 ل ةاق ث  ت وال اد ب لر اظ ج د.
العالقوة السولبية بوين اليقظوة العقليوة الشخصوية والثقوة فوى التالميوذ  كما يمكون تفسوير

ةتتارث رتتظ الأل تتام الدراستتقا اتتظ حقتت  ت قتت  متتيم ال قل تتقظ  عتت ،ققام ت تتاتظ  وأوليوواء أمووورهم
ؤتألتتا  تةاقتت هد ؤأن الأل تتام اة،ألعتتا ات ال الدراستتت ؤاتتظ رتت   عتت    تت  اقلتت   ل ةاقتت   تت  
    اع ان أ ال ا د   ت ؤ  دل ت جدعات   ربر اتا حد دئ ال  رتا اؤ ربر ال ألا  الدراسقاال 

صائ اعتت ان ال ال ال رتألتت  ؤصلتت   ا تتد  جقتت  ال قل تتقظ ا بتتدرؤم  تتت ال تتدرتف مدلأل تتام الدراستتقا
ت ،ألدا اع ان ال ر ق  ال درتعتت ؤالج تد ال بت ؤم ا در تا مأل تام ال ةاقت  صؤن اعت ان ا، ال 

 ال ة،ألض.
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كما يمكن تفسير العالقة السلبية بين اليقظة العقلية الشخصية والثقة فى أولياء أمور 
هتت أم اقدالتا أؤلقتدل الاتار ات  ال قلت    ام ال ارد العدةدد لدن ال قل قظ الت حد اد  التالميذ:

ت د  ت ام الت حد اد هدلقا اظ اللقد ا الااج  ال درهد ل  ال ؤت   ا  راا أ  ت  ا تدر لةعرتدح 
ؤاه ة  ال  ةةئال ؤاظ ر  م در  تااة  ؤلت اتار مدل درستا  ل تد أ  تد ال قلت  ا  بدهتر ؤؤرقتر 

د بتدر اتظ اقدالتا ؤلتت اتاتر لتر ؤات،تدصث اا ت  ب درتعر أرةدل الح ا ؤ ل د ا ألق  ؤتألدر  ا  ا
رتتتد  ال بتتتام لتتتر ؤيبةتتتر مدلأل تتت  بتتت  ؤال ،،تتتقا ل تتتد ستتتق الر ال تتترد ال  بلتتتا رةتتتد ريت تتتر ال ؤاتتتظ رتتت  
تة،ألض     ر ال ، قاال ؤؤج ا   ر أهرن أ ر   رال لح ق ا أم مقض أؤلقدل أاار ال ةاقت   تد 

قل تقظ بت م ج تد ل عتدردت   رلتت ال تقار ارؤا ب جر ا سلبقا  ت ةت ره  ات  ال درستاال رلتت ال 
متتي    ااوتت  ترحقتت  اتتظ هتتةم  رتتتق  قتتر ابدشتتر ب  فقتت  ج تتا ه  اتت  ابةتتدة    راستتقدل ربتتر 

 الأل ام ال اظ سقة لام ةارد ال درسا ربر ات دم اقل ق   ل اة   ال درتعت.
فوى ويمكن أيضًا تفسير وجود العالقة السولبية  بوين اليقظوة العقليوة الشخصوية والثقوة 

ام الق  عتا ال ، تقا تر ت  رلتت الجد ت  الت اتت لل قلت   التالميذ وأوليواء األموور لود  المعلموين
ؤاس  رار تر ق ث ؤؤرقر أرةدل ال ر  ؤاةح  ر ت ر دتر ؤسلا قدتر ؤرد   ألل ر ر د   ا  مرال  تت 
حتتتقظ تر تتت  الف تتتا رلتتتت جد تتت  رةة تتتت بتتتقظ ال قلتتت  ؤ تتت  ال ل قتتت  ؤؤلتتتت الاتتتر ؤهتتتت اتتتد تق  تتتد 

دلعتترؤرد رلتتت ه تتدةذ ؤستت دئ ال  بتت  ؤات أل تتد  ؤال  تتدا قا ؤات جدبقتتا ال   تت  اتتظ احدوتتر م
اتتت  ةظ اتتتظ اد تتتتر الدراستتتقا  أل  تتتد  لتتتت القة تتتدئ ال،قبتتتا اتتت  تةاقتتت ثال ؤ تتت  اتتتظ اقلتتت   أل  تتتد التتتت 

 ال ألدلائ ؤال  ةظ ا در ر مدتؤم ؤت     برؤ  الأل دها ؤال ر  ا  ال ةاق .
ود العالقة السلبية بين اليقظة العقلية الشخصية والثقة فوى كما يمكن أيضًا تفسير وج

اتتظ ال  ةتتظ أم  ةا تتاا تةاقتت  مقتتض الأل تتام  تتد تقروتتاا لتتبقض التالميووذ وأوليوواء األمووور أنووه 
ال جدرئ ال جل ا ا  ال بدر ا د أرر ستلبدل رلتت است قدا ه   ل  تاتظ رة تدئ ات  ال تدرا  ت مقتد 

أم  ةا اا  د أحبتاا ادرست   العتدبق م تددم لت ا  عتدؤره  ال ت  اربدتر أ ر اح  ر اال ؤاظ ال ح    
حام  درد ال درا الجداد أم  ح  احلرال ؤاظ ر  ا  تد بت م ال قلت  اتظ احدؤتتتر  ت قلتق ب ر قت ث 
رلت ات ال ؤؤرقر ل د  ألقلر أؤ   ا  مر لظ ُتجدن  ألقدل ؤا  تد اتد  ُجتدن  ألقتدل هتا ا درست ر للق  تا 

ق د مدلعترؤرد ا  عتدئ ر ت    ؤ درتتر رلتت تحداتد اعت ان أ ال ل  . د داتا اتج  درقا ؤال ت  عت  ب
رة دئ ؤ  ؤ د ا  ال ةاق  تح دح  لت مقض الا   ؤال فدبرد اظ ال قلت ال  تة   ةتظ لن اتدرا 

 ا ردل ح ر  ت أم  ح رار تةاق ث ب   ج  رلقر ا  عدئ صل  اتح را  م  درسدتر ال درتعقا   ا.
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عالقة موجبة بين اليقظة العقلية االجتماعيوة وثقوة المعلموين فوى ويمكن تفسير وجود 
اظ هةم  أم ب  ث ال رحلا الق رتا لل ةاقت    ةتام أؤلقتدل الاتار   التالميذ وأولياء األمور أيضاً 

أ فتتر ات تتدتل مدل درستتا رتتظ  قرهتتد  تتت ال راحتت  ال قلق قتتا الهتترنال ؤتةا تتاا أ فتتر تأل  تتد لحدجتتدئ 
ن الدارستت اؤ ال ، تت محةت   ؤرهت  الت ن  دلبتد اتد    تر م تة   بقتر  تت أبةدة   رلتت ال عت ا 

هتتت ث ال رحلتتتا الدراستتتقاال ؤرةتتتد تااةتتتل   اتتت  ال درستتتا ابحفتتتاا رتتتظ اتتتظ اتتت لأل   ؤُتلبتتتت ا ،لبتتتدت   
تت  ال قلتت  ل عتت ان ال ةاقتت   م، تتاص أ ألتتدل   ستتاال اقل تتقظ أؤ اقل تتدئم ؤاتتظ رتت  اتتظ هتتةم تلأل ل

أم ا  لتت  رلتتت   تتدو وتتق  ال ةاقتت  ؤاعتتدردت   رلتتت ت،،تتت  م  تتدر ا أؤلقتتدل أاتتاره   عتت ،ق 
هتت ث الق بتتدئ اتتظ هتتةم ا درستت ر للق  تتا اتج  درقتتا اتت  ال ةاقتت   ؤاتتظ رتت  ارت تتت م عتت ان ا ال 
ال ةاقتت . الاتتر التت ن  ققةتتر  رلتتت ؤوتت  اعتت ان تا تت  ل ال ال ةاقتت  ؤالف تتا  تتت تح ق تترال  تتالت 

ت ردت تتر ا تتةلا ُارتتتد ام  حل تتد اتتظ هتتةم حدافتتر اتت  اتاتتر رةتتداد  تتيتت التتت ال درستتا  ح تت  رلتت
اقلتت  الأل تت ال ؤاتتظ رتت   عتتقت ال قلتت  ب  فقتت  ج تتا ث الأل تتلقر ؤاةح تتا ر ؤ  أ قدلتتر القد ألقتتا 

 ؤت ر دتر الت  ع  ر ا ال ل ق  ؤر ا ؤلت أارث.
كمووا يمكوون تفسووير أيضووًا وجووود عالقووة موجبووة بووين اليقظووة العقليووة االجتماعيووة وثقووة 

أ ا تا ال ةاقت  تح تدح التت رؤامتا ر ق تا ا بد لتا ل تت  التالميذ وأولياء األمور بوأ المعلمين فى 
تق   م ة   دا  مدل ارد ال ت ت  ةظ أم تة ي  ت  صا ت ةظ ال قل ام اظ تا قد رة دئ  اتا 

اتتت قل   رؤستتتر حتتتقظ ت  تتتقر  أمم ال ل قتتت  التتت ن  حتتتدؤم أاتتت  ال ةاقتتت ال ؤت  تتتظ هتتت ث الح ق تتتا  تتتت 
ؤالراحتتا الل تتدم تا ره تتد القة تتا اؤ الرام،تتا ال  قةتتا بتتقظ ال قلتت  ؤال ل قتت  ت  عتت ،ق  أم مدتستت  رار 

ا قل  ؤتة ا م ة   دا ال ا د  قةت أم ار ؤ  الألقدلقا ال درتعقا ال تت ستق قر  رلق تد ال قلت  اتظ 
هتتةم ا ال ال ةاقتتت  ؤاعتتت ااه  الدراستتت لتتتظ  ح تتت  رلق تتد اتتتظ هتتتةم تر قتت ث التتت اتت رلتتتت أ اةتتتر 

ح  تر لتترال ؤا  تتد ا  عتدئ ر  تتر ب ةاقتت ثال تم هت ث الف تتا ح تتت ُتبةتت  جتت  اته  تتد  مدلجاا تت  ؤاة
القةة قتتا ؤلتتقف اتتظ هتتةم ؤرتتت ؤاةح تتا ال قلتت  ل اةتتر ؤتدرتعتتر ل تتاا  اجتتر د مدلةعتتبا لل ل قتت ال 
فتكوين وانشاء روابط ثقة هى الةريق من أج  ضوما  تعلوم جيود وهوى طريقوة صوعبة بالنسوبة 

 .تستلزم عماًل وقتًا أكثر مما ُيعتقد للبعض ا 
وجود عالقة موجبة بين اليقظة العقلية االجتماعية وثقوة المعلموين يمكن تفسير أيضًا 
ميم ات ألدم  ت سظ ال دسقا  لت سظ الحد  ا ر ر ت ألت  الؤت اارت ال فى التالميذ وأولياء األمور 

د التبقضال ت تبتدلت م تد ات ح،  ؤت عدبقال ؤتجترن التت  قتر ؤج ترال ت ت ت ال ؤت ت ت  اتد   مقعت 
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 ت  رت  دال      ،ل،ام م  درسا ال  ،ا ال  قل ا با   الراحا ال لقئا مدلحقاتا ؤال،د ا  اهت  
الأل  ال أؤ  د ُ عب  ال  ا   لت الت هدئ لل ةت م بتبقض ات ألقتدم ؤالفتارد العتدم ا لؤا  تد ال ؤاتظ 

ل ال  در ل   ر ام ستدصجا ؤل تظ  ألاست   ر  ُادرى ال قل  صؤ الق  ا الق لقا اتج  درقا أم هجت
حعدسا ت يرر م د  ل،رأ رلق د اظ ا درر جقددال ام اد ت   رلق   اصا    أؤ أم راه  ُاة ش  رلت 
ةتدؤره    تة تت ام ر بتا  قجت  أم  ق،ت  رلتق   ؤتت أل   حدجتدت  ال ؤهت ا ات راى هتا اتد   تتة  

 ةظ اتظ هةل تد باوت  اعت ان أ ال ل ةاقت  لبةا أسدسقا ل  اتظ رؤاما ر ا بقةر ؤ قظ ال ةاق  ات 
ؤالارتتا  ب ح ق تتر اتتظ ِ تتبل  . ؤاتتظ الااوتتح ام  تت  ِاةتتد تاتت ام ا تت  ر ال قلتت  التت ن  تتدم لتتر أ بتتر 

 اترر  ت حقدتر ؤ  قر ل ح قق اع ان ا ال جقد.
ويمكوون تفسووير أنوووه ال توجوود  عالقوووة دالووة احصوووا يًا بووين اليقظوووة العقليووة الشخصوووية 

ال تدرتف ر لقتا  مى، و وذلت اليقظوة العقليوة االجتماعيوة والتأكيود األكواديمى بوأ والتأكيد األكادي
ج درقتتا أ فتتر اةتتر  ر  تتا ؤت عتتح م تتارد أ فتتر مدل درستتا اتب داةقتتا  تتدل ،ار التتداد ت ؤال ،تتار 
اتج  تتدرت هتتةم ستتةاائ الدراستتا اتب داةقتتا ا تتداهةم م تتة   بقتترال ؤاتتظ رتت  ت تتبح الألر  تتا  تتت 

ل ر  ت حدتئ  فقرد ت  ةظ للتداد    لاتدُت دال هدةا  ق د ا قلق مدت جدعاع ان أ  ت و ظ أؤ 
أم  ةتتام  تتد رال رلتتت ال  تتر  م ألتتر ث أ تتر  ق  تتد رلتتت ال ج ارتتا ل عتتدردثال   تتد أم  تتدرد ال قلتت  
رلت ؤو  اع ان أ ال ارتأل  ؤاقداقر أ د   قر ل ةاق ث لتقف هتا ال عتق،ر ؤال ت حة  ؤال  تق ظ 

م تتألا  ر  تتا ؤت تت  ج تتدث  قتتر لتتدهر ات اصا ت تتدر   اقتتر ال اارتتد ال تتت  رلق تتد   تتا  عتتقت ل تتد
ُتدر  سقر الق لقا ال قلق قا ؤال ت تع    تت الاةتام التت هت ا ال عت ان الدراستت ال   تد  لل ل قت ال 
بتت  أ عتتد  لعتتألا ال درستتا ؤال اجتتر القتتد  ؤ تتال ال،تتدادئ ؤاتاةد تتدئ ال قلق قتتا ال  داتتا ل ةاقتت هد 

ر رظ اقداقر ال جسعا ال ة  ت الق تد ال ل قت ال ؤاتد تعتقت ل ح ق تر  ةتااتا تقلت  ؤال ت ُتق،ت ت ا 
 تتت ا،رجدت تتدال   تتت ترج تتا لرستتدل  د  تتت ةتتارد  د تتدئ احتتد د تاجتتر الة تتد دئ ؤالج تتا ال ح تتت 
ؤام ستتقت ال قلتت  للاةتتام الق تتد  لتتظ تتتجرر ات م تتارد  لقلتتاال ؤل تتت   ةتتظ الاةتتام التتت اقتتداقر 

ةب ت تل دُت  الج ا  ال د  ا ؤالب رتا ؤلقف ال قل  م ألر ثال   د أم الاو  ارتألقا ل ال ال ةاق  ا
ايج  تتدرت ؤات   تتد ن لبستترد ؤأ عتتدل ال عتت ان ال قلق تتت هتت  القاااتت  ال فتتر تتتيرقرال  تتت  جتتد  
ال ل قتت  ؤت قتت ثال ؤاتتظ رتت  تااجتتد أاتتد  ال درستتا ال فقتتر لألقلتتر لل  لتت  رلتتت هتت اظ القتتدالقظال  ؤاتتظ 

ام حقدد ال،دل  هدرح  ،تد  ال درستا ؤالألترص الُ  داتا لتر صائ تتيرقر  بقتر رلتت ال،بققت أم ت 
تقل رال  دل،دل  ال د   اظ أسرد صائ  رص تقل   ةقا سقجد ال قل   ت ال درسا أست   مةفقتر اتظ 

 ال،دل   ت البقئدئ الأل قرد ؤرلقر سقح ق اع ان ا ال ارتأل . 
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بووين اليقظووة العقليووة االجتماعيووة ويمكوون تفسووير وجووود عالقووة موجبووة دالووة احصووا يًا 
ميم ال قل  ال تدرى لرتر ر ؤ  أ قدلتر  تت  ألتاا تةاقت ث ؤالُ لبتت تح قدجتدت   والتفاؤل االكاديمى 

مدلأل تتتت  ستتتتاال الةألعتتتتقا أؤ الاجدا قتتتتا أؤ ال د   قتتتتا  ع  تتتتقر م،د تتتتا ا جدبقتتتتا تاجتتتتر  تتتت  أ  تتتتدرث 
ئال ؤتبقت   تت التةألف الف تا ؤات  تدم متيم ؤاق  داتر ؤ دراترال  دت قدم تتجرر بتدؤرهد رلتت ال ق  تدا

ال ض ال ق    ةظ جقلر أ فر س الاال   د سقعتدردى ا درستا الق  تا الق لقتا اتج  درقتا بد تا 
رلتتت ت قتتق  تحتتد دت  ؤال قداتت  اق تتد معتت الا أ بتتر ؤااتت ةى ت ةقتتدئ تعتتدردى رلتتت   ارد تجدر تت  

متيم ال قلت  صؤ الق  تا  ها أيضواً ويمكون تفسوير ؤراا أل  ا  الهرتظ م تة  أ فتر راحتا ؤسةستاال 
الق لقا اتج  درقا ا ع  مدل  ب ال ؤاراردد ا درر ؤأحدسقف ا،هرتظال ؤال قد   اق  م ا د   ان 
اظ رة  ر مد،هرتظ ساال  د اا تةاق  أؤ أؤلقدل أاارال ؤتدر  ه ث القة ا الف ا  ت ا،هر ؤت تد 

 اظ شقار ال قل  مدلألقدلقا.
وجد عالقة دالة احصا يًا بين اليقظة العقلية الشخصية والتفاؤل ويمكن تفسير أنه ال ت

متتيم الق  تتا ال ، تتقا ت تت   مدلجد تت  التت اتت اتتظ حقتت  اةح تتا ال قلتت  ل اةتتر ؤرتتد   االكوواديمى
الحة  رلقر  ؤ بالرال بقة د ال ألديم ال د   ت ا ع ظ رة دئ ساال بقةر ؤ قظ ال ل ق  أرةدل ا ارتر 

لق تتر ال اتقتتاال أؤ رة  تتر اتت  ؤلتتت الاتتر أؤ ر  تتر ب ةاقتت ث  تتت تح قتتق لأل تتلر  يحتتد اجشتترائ  قد
متتتيم الق  تتتا الق لقتتتا ال ، تتتقا   كموووا يمكووون تفسووويرها أيضووواً اعتتت ان أ ال   ةتتتظ الاةتتتام القتتترال 

) عت ا( ا ت    ق تتد ال قلت  مدللح تا الراهةتتا ات  رتتد  ات  ت دم مدلحتداث ال دوتتقا أؤ ال أل قتر  تتت 
أمعتتا اقد قتتر هتتا تا تت  حتتدؤث ال،قتتر ؤأؤ تا تت  رتتد  حتتدؤث ال تتر  ال عتت  ب ال بقة تتد ال ألتتديم  تتت

ؤتتترتبا ال ا تت  مدل عتت  ب  ؤال تت،ذ التتق ل ت اة تت    ت مدللح تتا الراهةتتا ؤرلقتتر   ةتتظ  بتتام رتتد  
  تلا القة ا بقظ الق  ا الق لقا ال ، قا ؤال ألديم

 نتائج الفرضني الثانى والثالث ومناقشتهما وتفسريهما.
 قل تتت ال رحلتتتا ت ت، لتت  الق  تتتا الق لقتتا ال ، تتتقا  ل " نى علووى أنوووهيوونا الفووورض الثوووا

 " مده ة  الةال )اقل قظ/ اقل دئ(. ايب داةقا
 قل تتت ال رحلتتا ت ت، لتت  الق  تتا الق لقتتا اتج  درقتتا ل ويوونا الفوورض الثالووث علووى أنووه "

سوووتخدام تحليووو  وال تبوووار هوووذين الفرضوووين توووم ا ال "متتتده ة  الةتتتال )اقل تتتقظ/ اقل تتتدئ(. ايب داةقتتا
 ( يوضح نتا ج  لت.27( والجدول )2*2التباين  و التصميم العاملى )
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اليقظة  لداللة الفروق  بني املتوسطاا فى (2*2ذو التصميم العاملى )(.نتائج حتليل التباين  27جدول )
 (228)=  العقلية فى التدريس وفقًا للنوع  واخلربة والتفاعل الثنائى بينهما ن

العقلية  أبعاد اليقظة
 فى التدريس

 مصدر التباين
جمموع 
 املربعاا

درجاا 
 احلرية

متوسط 
 املربعاا

 قيمة "ف"
مستوي 
 الداللة

مربع 
 πايتا

اليقظة العقلية 
 الشخصية

  غريدالة  0.060 3.619 1 3.619 (1النوع )
 غري دالة 2.255 136.635 1 136.635 (2اخلربة )

النوع * اخلربة 
(1*2) 

 غريدالة 1.344 81.457 1 81.457

   60.587 224 13571.419 اخلطأ

اليقظة العقلية 
 االجتماعية

 0.039 0.01 9.172 101.139 1 101.139 (1النوع )

  غري دالة 0.003 0.036 1 0.036 (2اخلربة )

النوع * اخلربة 
(1*2) 

12.235 
 

1 
 

12.235 
 

1.110 
 

 غري دالة
 

   11.027 224 2469.966 اخلطأ

 ( ما يل : 27يتضح من الجدول )
  ت تاجتتتد  تتترؤ   التتتا اح تتتدةقدل  تتتت الق  تتتا الق لقتتتا ال ، تتتقا ترجتتت   لتتتت الةتتتال لتتتدن رقةتتتا

ؤاتأل     قجا ه ا البح  ا    دةا محاث  ت  وب ذا فقد تحقق صحة الفرض الثانى البح .
    (.(Bränström, et al, 2011( ؤ (Weinstein, etal,2009( ؤ Smith,2007اظ )

  ( للةال  م  رجدئ الق  ا الق لقا اتج  درقتا 0.01ؤجا  تيرقر  الا اح دةقدل رةد اع اي )
( ا عتتتتتتح أم الألتتتتتترؤ  ل تتتتتتدلح ات تتتتتتدث صؤن ال  استتتتتتا ال بتتتتتتر  22ؤ تتتتتتدلرجال  لتتتتتتت جتتتتتتدؤم )

% اتتظ ال بتداظ ال لتتت  تتت  رجتدئ الق  تتا الق لقتتا 3.9(ال  ؤ تد  عتتر ا  قتر الةتتال 19.9740)
ؤهت   قا اق الا اظ ال بداظ ال ألعر  0.039ق ا ار   اا د الج ةقا= اتج  درقا حق  أم  

بااستت،ا الةتتالال  ؤ تت ل  لتت  ت ح تتق ةتتحا الألتترا الفدلتت ال ؤت تاجتتد  راستتا ستتدم ا تةدؤلتت  أرتتر 
 الةال رلت الق  ا الق لقا اتج  درقا. 
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  ت  اتظ  لتت أم تر قت  ويمكن تفسير أنه ال يوجد تأثير للنوع فى اليقظة العقلية الشخصية 
ال قلت  أؤ ال قل تا ؤار،تتدل ات  بتدث ل تد   ااتتد ب درتعتر ؤرتتد   ألل   تد رةتر شتتض وترؤرن جتتدا 

  ق تتاال  30ؤ تتدرد وتترؤرتا  تتت لتت  ؤ تت  الح تتا العتتئق   قتتر ال تتد ت ؤالتت ن  عتت  ر  رامتتا 
ؤ ت ل    ر   رد الأل   الدراست الؤم ؤاعدلل    معترؤرد ات   تدل اتظ ال  ترر الدراستت 

بتت  ؤات   تتدل اتتظ  تت  ؤحتتدد  راستتقا  تتت اارتتد احتتد  ا تتد ال اتتر أم  حتتد ل   تتت اارتتد احتتد ال
رلت تر ق ث ؤا  بدهر ؤرد  تألل ر اةر  لتت أشتقدل اهترن أؤ أاتار أهترن ت رة تا ل تد م ح تان 

 الدرا ؤاع ا ر ؤها اد ت  ، ل  لدن ال قل قظ أؤ ال قل دئ.

 جتماعيوة لصوالح المعلموات بوأ  . ويمكن تفسير  وجود توأثير للنووع فوى اليقظوة العقليوة اال
ت عتح ؤت تام أ فتر بقد تدل لل ل قت  مدلأل ت  ممارسة االنفتوا  والتقبو  والتعواطف موع التالميوذ 

الدراستتت ؤتع  تتقر ب تتد اتت  اقل  تتر م تتارد أ بتتر اتتظ اقل تتر   تتد  ع  تتقر ب تتد  تتت اتت تتدم 
أؤ ةتتارتر ااتتد   اق تتد ؤت بل تتد ،راةتتر ؤأ قدلتتر ؤتاجقتتر م تتارد ا جدبقتتا ت احتتراح  ق تتد ل  تتدررث

 عاةةرال   ت  ب  أم ت ام اقل ا   ت أ  ت درا ا  تةاق هد  ؤر اتاااا  ب  ال قلق .

 الرابع واخلامس ومناقشتهما وتفسريهما  الفرضنينتائج  
 قل تتت ال رحلتتا ت ت، لتت  الق  تتا الق لقتتا ال ، تتقا  ل الفوورض الرابووع علووى أنووه "يوونا 

 ".فقرد/  لقلا(مده ة  اع ان ال،برد )  ايب داةقا
 قل تت ال رحلتا ت ت، لت  الق  تا الق لقتا اتج  درقتا  ل الفرض الخوامس علوى أنوه "ص ين

توم اسوتخدام تحليو  وللتحقوق مون هوذين الفرضوين ال   اع ان ال،برد ) فقترد/  لقلتا( مده ة ايب داةقا
 ( إلى:27( المبينة بجدول )2*2وتشير نتا ج تحلي  التباين )(، 2*2التباين )
 فقرد( رلتت  رجتدئ الق  تا الق لقتا  –ااجد تيرقر  ام اح دةقدل ل ع اتد ال،برد )  لقلا  ت 

(ال ؤ ت ل  Gonzales,2018ال ، قاال ؤ د اتأل     قجا ه ا البحت  ات    قجتا محت  )
 تح ق الألرا الرام .

   ت ااجد  تيرقر ل عت ان ال،بترد  رلتت الق  تا الق لقتا اتج  درقتا لتدن ال قل تقظال  ؤ ت ل
تح تتتق هتتت ا الألتتتراال ؤ تتت ل  تح تتتق الألتتترا ال،تتتدافال ؤ تتتت حتتتدؤ  اتتتد ا لقتتت  رلقتتتر    تتتد

 البدحفا تتاجد  راسا سدم ا تةدؤل  تيرقر ال،برد رلت مقد الق  ا الق لقا اتج  درقا
ويمكن أ  تفسر الباحثة أنه ال يوجد تأثير دال احصوا يًا لمسوتو  الخبورل علوى اليقظوة 

 10ستةاائ التت أ فتر اتظ  5 رد ال،برد لج ق  أ ترا  الققةتا اتظ   رال  تا دا   العقلية الشخصية 
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سةاائ ؤه ث الأل رد لقعت  مدلعتئقلا لة تا  التارت ؤال ر قت  ؤ  تدل أصهتد    حدوترد مؤاتظ رت   تام 
ه ث ال دد عؤ ت   مدل درد ؤت،اتر ا درسدئ الق  ا الق لقا اتظ حقت  ا دلتا   ترد ات  بتدث ؤال ر قت  

اار اهرن ؤاةح ا سلا    ؤا قدل   ال درتعقاال ؤه ث الأل رد اتظ ال،بترد ؤرد  تألل  ال ر ق  الت ا
اةة    اظ ات دم ال  تدرائ ؤا ارد الأل تام الدراستقا مدتوتد ا التت ات،تدصث اا ت  ال بتام اتظ هت ث 
ال  ةا ال د ا م د  ق د اظ ا جدبقتدئ ؤستلبقدئال ؤت تبح ال قلت  اتظ هتةم هت ث ال،بترد رلتت ريتتا 

ق قتتتاال ؤأم  ةتتتام أ فتتتر ا عتتتجدادل اتتت  التتت ائال  لتتتقف هةتتتدى هتتتا   تتتد اة تتتي أؤ ؤا تتت  الق لقتتتا ال قل
األدجتتيئ   تتد اه بتتر هتت ث ال اا تت  اتتظ  بتت ال ؤرتتر    دةج تتد محةتت  هبرتتتر ال،اتلتتاال ؤاتتظ رتت    تت  
حدلقتتدل  تتت لتت  هتت ا ال عتت ان اتتظ ال،بتترد ُ ةحتتل  ؤم تقلقتتق اؤ تألدرتت  اتت  اد حتتدث م تتارد أ فتتر 

  متتتر ا تتتلحا لتتتر ا  تال   تتت ث الأل تتترد ت فتتت  ارحلتتتا ر،تتتدل متتتة ا أل تتتدت ر تتتد اصا  تتتدم هتتت ا ال ا تتت
ا دبت ال    درستا الق  تا الق لقتا ال ، تقا اةتبح  رتد د ر لقتا تُ تدرا معةستا ت  تد أةتتبح  
ج ل اظ حقدت   القااقا ال ت   درسا  د رلت ادار القا  ال درستت ربتر الح تذ الدراستقا ال تت 

ةحتتل العتت الا ال تتت ا قد  تت د ال قل تتقظ صؤن ال،بتترد تيهتت  أ فتتر اتتظ رلفتتت القتتا ال   تتد   ةتتظ أم  
ؤال   رستام  تتت الحقتدد القااقتتا مأل تال   الدراستتقاال بت  ؤالعتت الا ال تت ا  بلتتام ب تد اع حتتد  ؤ تت    
   اة دل مدل فقر اظ ال عئالقدئ ؤ درت   رلت اس  ةم ج ق  الألرص م در رح  ؤا ع  مدل بام.

دال احصوووا يًا للخبووورل  علوووى اليقظوووة العقليوووة بينموووا يمكووون تفسوووير أنوووه ال يوجووود توووأثير 
 لتتت  أم  تت  اتتظ  لقتت  ال،بتترد ؤ  فقتتر ال،بتترد  حر تتر ؤتد قتتر راااتت  االجتماعيووة لوود  المعلمووين 

 اهلقا ل درق  رة دئ ات أل د  ؤال  ب  ؤاتس  دل ؤاته  د  مدل ةاقت  ارةتدل الح تا الدراستقا ؤام 
 حر تر  ا ت  ام  ةعتر الحتااج  بقةتر ؤ تقظ  يو  الخبور فوالمعلم قلاه لأل  بقة  د  ؤا      اة  تدال 

 ةمتتر ؤا  عتتدئ ستت قا  قبتتا بتتقظ تةاقتت ث اتتظ هتتةم تأل  تتر لحدجتتدئ ال ةاقتت ث ات ألقدلقتتا ؤات،تتدص 
رة تتر ال بتتام ؤال  بتت  ستت ا اسدستتقا  تتت ال قداتت  اق تت   د  عتتدئ ستت قا  قبتتا لل قل تتقظ حتتدافت 

 تت ا درستا المعلموين  ثيور الخبور  اد  حرى  ال،برد ردا  اسدست ل درق  ؤجا ه  ال درستال أاد
العتبلا قدئ ال تتت ت عتت  مدلحتت  ؤال قتتد   ؤالت أل   الاجتتدا ت لحدجتتدئ ال ةاقتت   هتتا  ؤر اتبتتاد أؤ 
اتاااتتتا   تتت  أئ اتتت أل   حدجتتتدئ أبةدةتتتر ال ةاقتتت  ا قداتتت  اق تتت  ؤ  تتتدل ل تتت ا التتتدؤرال ؤ تتت ل  هتتتت أ  

 ا قد ألا ا  ابةدة د ال  در. 
 دس والسابع ومناقشتهما وتفسريهما نتائج الفرض السا

ت ااجد تيرقر  ام اح دةقدل لل ألدر  الفةدةت بقظ الةال  الفرض السادس على أنه""ينا 
 "ؤاع ان ال،برد رلت الق  ا الق لقا ال ، قا ل قل ت ال رحلا اتب داةقا
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ةتال ت ااجتد تتيرقر  ام اح تدةقدل لل ألدرت  الفةتدةت بتقظ ال الفرض السابع علوى أنوه"ينا 
، وللتحقق من هوذين " ؤاع ان ال،برد رلت الق  ا الق لقا اتج  درقا ل قل ت ال رحلا اتب داةقا

 ( إلى:27( وتشير النتا ج المبينة بجدول )2*2الفرضين تم استخدام تحلي  التباين )
  ت تيرقر  ام اح دةقدل ل ألدر  الةال )اقل ام/ اقل دئ( ؤال،برد ) فقرد/  لقلا( رلتأ ر ت تاجد

الق  ا الق لقا ال ، تقاال ؤاتظ رت    ةتظ  بتام الألترا العتد اال ؤلت  تاجتد  راستا  تت حتدؤ  
 رل  البدحفا تةدؤل  تيرقر ال ألدر  بقظ الةال ؤال،برد رلت الق  ا الق لقا  ت ال درتف.

  تيرقر  ام اح دةقدل ل ألدر  الةال )اقل ام/ اقل دئ( ؤال،برد ) فقرد/  لقلا( رلتت أ ر ت تاجد
الق لقا اتج  درقا ال ؤاظ ر    ةظ  بتام الألترا العتدم ال ؤلت  تاجتد  راستا  تت حتدؤ   الق  ا

 رل  البدحفا تةدؤل  تيرقر ال ألدر  بقظ الةال ؤال،برد رلت الق  ا الق لقا  ت ال درتف.

  تترال لل  قتترائ الحد رتتا  تتت ارتتدا   ويمكوون تفسووير نتووا ج هووذين الفرضووين  مووا يلووى. بووأ 
 ت، ل  مده ة  الةال أؤ ال،برد الؤاد تبقتر اتظ ت ققتر  تت ا اةتر ال درتعتت ال قل  ؤأ ؤارث ؤال ت ت

اظ ل ار اس راتقجقدئ تقلق قا جدادد اف  ال قل  الة ا تع درت ال تد  ال قلت  ب تد ؤؤرقتر ل ؤارث 
ب تتد ؤاتتد   تتا  متتر ؤؤةتت  ؤاةح تتا ؤاتتد   تتا  متتر  اهتت  ح تت ر الدراستتقا ؤاتتظ رتت    تتا  ةحتتل 

  تتد ا  قتتت  ج قتتت  تةاقتتت  هتتت ث الألئتتا الق رتتتتا م، تتتدةذ ا ألقدلقتتتا  دبلتتتا  م تتارد   ق تتتا اتتتد  ألقلتتترال
للة تتاال ؤال قلتت  أؤ ال قل تتا ال تتدلح اتتظ ؤج تتتا   تتره  هتتا ال تتدة  بتتدؤر الئ أؤ ال   تتت ر،ألتتتر 
ؤشأل  ر رلق   ؤتراح ر اق  ال ؤهدةا لدن هجتل ال ةاق  ال  در  إم أر  ال قل   عت  ر تال   

ال ؤج ق  ال قل قظ ادر قظ ل، دةذ ه ث ال رحلا الق رتا مدر بتدر أم تبد أم  ةع   لا    أؤتل 
لتتتدا   أبةتتتدل  تتتت افتتت  هتتت ث ال رحلتتتا الق رتتتتا أؤ ا ألتتتدم  تتتد ت،،تتتاا هتتت ث ال رحلتتتا الق رتتتتا اؤ تل تتتاا 
ا ررائ  راسقا مةلقدئ ال ر قا رظ ه دةذ الة ا ل   ارحلا ر رتام ؤاظ ر  ا أل  قظ ا درر 

 د ؤاظ ر  ت ام ال قدالا ؤ  دل ل  ا الأل  . ؤه دةذ ال،أل  ال ن ا  ق  ب 

 نتائج الفرض الثامن والتاسع والعاشر واحلادى عشر ومناقشتهم وتفسريهم
ت ت، لت   قدلقتا الت ائ )أحتد أمقتد  ال ألتديم ال تد   ت(  أنه " ينا الفرض الثامن على

 مده ة  الةال )اقل قظ/ اقل دئ( .  قل ت ال رحلا ايب داةقال
 تتت ال ةاقتت   ال رحلتتا ايب داةقتتا ت ت، لتت  ر تتا اقل تتت  التاسووع علووى أنووهيوونا الفوورض 

 مده ة  الةال )اقل قظ/ اقل دئ( ؤأؤلقدل أااره  )أحد أمقد  ال ألديم ال د   ت ( 
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 ت  ، لتتت  ال ي قتتتد ال تتتد   ت )أحتتتد أمقتتتد  ال ألتتتديم  يووونا الفووورض العاشووور علوووى أنوووه
 ده ة  الةال )اقل قظ/ اقل دئ( .م  قل ت ال رحلا ايب داةقاال د   ت (  ل

 قل تت  تت، ل  الدرجا ال لقتا لل ألتديم ال تد   ت لينا الفرض الحاد  عشر على أنه
وللتحقق من هذ  الفروض تم  اسوتخدام مده ة  الةال )اقل قظ/ اقل دئ( ال  ال رحلا ايب داةقا

الكلية وتشير النتا ج المبينة لك  ُبعد من أبعاد التفاؤل األكاديمى والدرجة  2*2تحلي  التباين 
 : لت ( إلى28بجدول )

 ( حتليل التباين لدراسة تأثري كل من النوع ومستوياا اخلربة والتفاعل28جدول )
 بينهما على أبعاد مقياس التفاؤل األكادميى والدرجة الكلية له. 

مصدر 
جمموع  أبعاد التفاؤل األكادميى والدرجة الكلية التباين

 املربعاا
 درجاا
 احلرية

متوسط 
 املربعاا

قيمة 
 "ف"

مستوي 
 الداللة

 النوع 
 )أ(

 غري دالة 1.241 78.972 1 78.972 فعالية الذاا للمعلم
 غري دالة 1.212 119.64 1 119.64 ثقة املعلم فى التالميذ وأولياء األمور

 غري دالة 0.139 5.218 1 5.218 التأكيد األكادميى
 غري دالة 0.841 306.741  306.741 الدرجة الكلية 

 اخلربة 
 )ب(

 غري دالة 1.900 120.939 1 120.939 فعالية الذاا للمعلم
 غري دالة 2.027 2.619 1 2.619 ثقة املعلم فى التالميذ وأولياء األمور

 غري دالة 1.206 45.408 1 45.408 التأكيد األكادميى
 غري دالة 0.712 259.776 1 259.776 ة الكليةالدرج

 النوع 
* 

 اخلربة 

 غري دالة 0.156 9.955 1 9.955 فعالية الذاا للمعلم
 غري دالة 0.177 17.379 1 17.379 ثقة املعلم فى التالميذ وأولياء األمور

 غري دالة 1.238 46.593 1 46.593 التأكيد األكادميى
 غري دالة 0.093 33.783 1 33.783 الدرجة الكلية

  63.640 224 14255.284 ا للمعلمفعالية الذا اخلطأ 

  98.241 224 8431.816 ثقة املعلم فى التالميذ وأولياء األمور 
 364.762 224 81706.615 الدرجة الكلية  37.642 224 22005.883 التأكيد األكادميى

 ( 28ا عح اظ الجدؤم )
  ألتديم  ال تد   ت  ت  رلتت أ ر ت ااجد تيرقر  ام اح دةقدل  للةتال رلتت  ت  اتظ أمقتد  ال

حدث ؤ  ل  الدرجتا ال لقتا لل ألتديم ال تد   ت ؤ  ت ا   تد تح  ت  الألترؤا الفتداظ ؤال دست  
(ال Ngidi,2012ؤالقدشر ؤالحد ن ر رال ؤ د اتأل     قجا ه ا البح  ا    قجا مح  )

 (Smith,2007ؤ  ل    دةا مح  )
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 أ ر  ية التفاؤل األكاديمى وأبعاد ويمكن تفسير انه التوجد تأثير للنوع على الدرجة الكل
  تترال لم ج تتقق   اة  تتاا  لتتت ات ارد ال قلق قتتا  م حد  تتا ال تتر قا ؤاتتظ رتت  ت تتام بتترااا 
ال ة قا ال  ةقا ااحدد لج ق  ال قل قظ ؤاظ ر    درتتر ؤر  تر  تت ااةد قدتتر  ق  تد م تارد 

قت ث ؤأؤلقتدل أاتاره  أسدسقا رلت البترااا ال تت ح ت  رلق تدال   تد أم ر تا ال قلت   تت تةا
ستةاائ  5اف  ه ث القة ا ت  ة  مقد   رد  ؤج ق  رقةا البح  ا  عتباا هبترد أ فتر اتظ 

ؤاظ ر   ق  ل   رد   بقر اة   ام ل   ةتظ ج تقق   ستاال اقل تقظ أؤ اقل تدئ  تدر اتظ 
الف تتتا  تتتت اقداةتتتتر اتتت  تةاقتتت ث أؤ أؤلقتتتدل أاتتتاره ال   تتتد ت تتتد  ج قتتت  ال قتتتداقر ال،دةتتتا 

ال درستتت ربتتر اة تتارائ اتتظ ات ارد ال قلق قتتا اتتظ حقتت  الةتتااتا ال قلق قتتا ال تتت    متتدل ال
 ج  ا عدب د ل ةاق  ه ث ال رحلا الق رتا ؤال ع ان ال د   ت ؤال ت  ت واة د  عتقت 
ج قت  ال قل تتقظ ؤال قل تتدئ  لتتت ا عتتدب د لل ةاقت  ؤتا تت  اعتت ان أ ال أ تتد   ت  تتت وتتال 

 الج د ال ب ؤم اظ  ةه د . 

 نتائج  الفرض الثانى عشر والثالث عشر والرابع عشر واخلامس عشر ومناقشتهم وتفسريهم 
ت ت، لت   قدلقتا الت ائ )أحتد أمقتد  ال ألتديم  ينا ينا الفرض الثانى عشر علوى أنوه"

 مده ة  اع ان ال،برد ) فقرد/  لقلا(.  قل ت ال رحلا ايب داةقاال د   ت ( ل
 ت ت، لتت  ر تتا اقل تتت ال رحلتتا اتب داةقتتا   تتت  أنووه ويوونا الفوورض الثالووث عشوور علووى

 ال ةاق  ؤأؤلقدل أااره  )أحد أمقد  ال ألديم ال د   ت ( مده ة  اع ان ال،برد ) فقرد/  لقلا( .
 قل تتت ال رحلتتا  ت  ، لتت  ال ي قتتد ال تتد   ت ل ويوونا الفوورض الرابووع عشوور علووى أنووه

 قلا( .مده ة  اع ان ال،برد ) فقرد/  ل ايب داةقا
 ت ت، لتت  الدرجتتا ال لقتتا لل ألتتديم ال تتد   ت  ويوونا الفوورض الخووامس عشوور علووى أنووه

وللتحقوق مون هوذ  الفوروض متده ة  اعت ان ال،بترد ) فقترد/  لقلتا( ال   قل ت ال رحلا ايب داةقال
لكو  بعود مون أبعواد التفواؤل األكواديمى )فعاليوة الوذات للمعلوم   2*2تم استخدام تحلي  التباين 

وتشوير نتوا ج  لمعلم فى التالميذ وأولياء األموور  التأكيود األكواديمى( والدرجوة الكليوة لوه، ثقة ا
 ( إلى:28( المبينة بجدول )2*2تحلي  التباين )

   فقتتتر( رلتتتت  رجتتتدئ  تتت  اتتتظ أمقتتتد   –ت ااجتتتد تتتتيرقر  ام اح تتتدةقدل ل عتتت اي ال،بتتترد )  لقتتت 
دةا هتتتتتت ا البحتتتتتت    قجتتتتتتا محتتتتتت    ال ألتتتتتتديم ال تتتتتتد   ت ؤالدرجتتتتتتا ال لقتتتتتتا لتتتتتترال ؤ تتتتتتد اتأل تتتتتت    تتتتتت

(Gonzales, 2018(  ؤ حتت )Ngidi,2012(  ؤ حتت )Kurz,2006  تتت حتتقظ اه لألتت  )
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(ال ؤ ت ل  تح تق  ت  اتظ الألترا الفتد ت ر تر ؤالفدلت  ر تر Krug, 2015ا    دةا مح  )
ويمكن تفسير أنه ال يوجد تأثير لمستو  الخبرل على التفاؤل ؤالرام  ر ر ؤال،داف ر ر  

أ ر   رال لم    اظ ال قل قظ ؤال قل دئ رلُ ل  هبرت   ؤر ت     تت صؤات ت   وأبعاد األكاديمى 
ستتةاائ  حتتد أ  تتتال   تت ث ال،بتترد  ألقلتتا  5  تترال تاتت ةى ج قتت  رقةتتا البحتت  هبتترد أ فتتر اتتظ 

ب تد د  قدلق    ؤ درت   رلت ا ارد   ال   الدراسقا ؤت ةة   اظ ال تدرتف مألدرلقتاال   تد أ  ت  
ت ةق  ا د ر الف ا بقتة   ؤ تقظ ال ةاقت  ؤ أؤلقتدل أاتاره ال   تد اهت لا ب ت  ربتر   د ألألاا ؤت 

تتتتة ل    تتتت ال تتتألا  الدراستتتقا رداتتتدل مقتتتد رتتتد ال ؤهتتتا ُاتتتدرى ل عتتت ااه  ال قلق تتتت  ؤااةد تتتدت   
ال قلق قاال بقة د   ةظ تألعقر رد  ؤجا   رؤ   ت ال ي قد ال د   ت بقظ ال قل قظ ؤال قل دئ 

تتت  اجتترال هتت ا البحتت  رلتتت رقةتتا اتتظ اقل تتت ال رحلتتا اتب داةقتتا تتتدمققظ ت ارد أ تتر   تترال ل تتر 
تقلق قتتا ؤاحتتدد م حد  تتا ال تتر قا ؤاتتظ رتت   دل قلق تتدئ ؤالعقدستتدئ ؤال اجق تتدئ م تتيم اعتت ان 
ال ل قتت  الدراستتت ت تت  ال درستتا اتتظ هتتةم اة تتارائ ؤت تتد  م تتارد ااحتتدد لج قتت  ال تتدارا 

اه  د   ر ن اظ  ب  مقض ال قل قظ باو  اقتداقر ارتألقتا  ال دمققظ لة اردال ؤام  دم هةدى
ل عتتت ان أ ال تةاقتتت ث ات ا  تتتد ت تتتتجرر  تتتت لتتت  هتتت ث ال قلق تتتدئ ؤال ة تتتارائ ال احتتتددال   تتتد 
  ةظ أم تألعر البدحفا صل  اتظ هتةم ا تر ل تت  عت  ال قلت / ال قل تا ل ةاقت ث اعت ان أ ال 

ةتتر رلتتت تا تت  اعتت ان ا ال ارتألتت  اتتظ تتتاا ر  ل  ج قتت  ال تتقا دئ ال تتت تققارتألتت  تبتتد ام تُتت
ؤسدة  تقلق قا ؤا، بترائ اق لقتا ؤااةد تدئ تدرتعتقا تقعتر لتر اترت تدل م عت ان ا ال تةاقت ث 

ال ؤ  د ام الج ق  ستاال ال قل تقظ أؤ ال قل تدئ  ق لتام بتةألف   ةظ تا قرالت ال ع ان ال ن 
اةد تتتدئ ؤال تتترؤ  ؤام  تتتدم اتتتد ات ارد ال قلق قتتتا مدل تتتر قا ؤ تتتةألف ال تتتدارا ؤتحتتت   ألتتتف ات

 .ؤ قئ    ا حة   ت اع ان ال ل ق  هت  دراتر الق لقا ؤتألر  ال ةاق  رظ مقع   البقض

 نتائج الفرض السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر ومناقشتهم وتفسريهم 
 ت ااجتتتد تتتتيرقر لل ألدرتتت  الفةتتتدةت بتتتقظ الةتتتال  يووونا الفووورض السوووادس عشووور علوووى أنوووه

 ؤاع ان ال،برد رلت  مقد   قدلقا ال ائ ل قل ت ال رحلا اتب داةقا .
 ت ااجد تيرقر لل ألدر  الفةتدةت بتقظ الةتال ؤاعت ان  ينا الفرض السابع عشر على أنه

 ال،برد رلت  مقد  ر ا اقل ت ال رحلا اتب داةقا  ت ال ةاق  ؤأؤلقدل أااره  
رقر لل ألدرت  الفةتدةت بتقظ الةتال ؤاعت ان  ت ااجد تتي ينا الفرض الثامن عشر على أنه

 ال،برد رلت  مقد  ال ي قد ال د   ت ل قل ت ال رحلا اتب داةقا .
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 ت ااجد تيرقر لل ألدر  الفةتدةت بتقظ الةتال ؤاعت ان  ينا الفرض التاسع عشر على أنه
مووون هوووذ  وللتحقوووق ال،بتترد رلتتت الدرجتتتا ال لقتتا لل ألتتتديم ال تتد   ت ل قل تتتت ال رحلتتا اتب داةقتتا ال 

( المبينووة 2*2( ،  وتشووير نتووا ج تحليوو  التبوواين )2*2الفووروض تووم اسووتخدام تحليوو  التبوواين )
 ( إلى:28بجدول )

  تتتيرقر  ام اح تدةقدل ل ألدرت  الةتتال )اقل تام/ اقل تتدئ( ؤال،بترد )ارتألت /  لقتت ( رلتت  تت  أ تر ت تاجتد
السوادس عشور والسوابع ألترؤا اظ أمقد  ال ألديم ال د   ت ؤالدرجا ال لقتاال ؤاتظ رت    ةتظ  بتام ال

ؤلتت  تاجتتد  راستتا ستتدم ا  تتت حتتدؤ  رلتت  البدحفتتا تةدؤلتت  أرتتر  عشوور والثووامن عشوور والتاسووع عشوور
 ال ألدر  بقظ    اظ الةال ؤاع ان ال،برد رلت أمقد  ال ألديم ال د   ت ؤالدرجا ال لقا لر.

 د   قتا ال  ةقتا ؤت ةظ تألعقر صل  اظ هةم اته  د  حدلقدل ببرااا اردا  ال قل  ربتر ال
لل قل قظ اظ هةم ت د    ؤرائ تدرتبقا ُتحأل  ا ال ال قل  ل  دار ال درتعقا رلت اه ة   تار   
ؤاعتتت اتدئ هبتتترت  ال  عتتتةل ؤتألققتتت  ار  تتتد  ال تتتدارا ؤتةألقتتت  بتتترااا الجتتتا د ال درستتتقا ؤاتا قتتتدع 

ال قلتتت  معتتترؤرد  ال درستتتت ال تتتت تتتتدر  ات ال ال تتتد   ت لل ةاقتتت ال ؤ تتت ل  ارتألتتتدل اعتتت ان ؤرتتتت
ا  عدئ ر ا ؤلت اتار ؤال ل ق  ل ألقق  الق لقا ال قلق قا ؤتح قق أهتدا  د ؤأم تتجتت ر درهتدال حقت  

(  أم الف تتا اةتتام أسدستتت ؤح  تتت ل،لتتق رة تتدئ ا جدبقتتاال Kurz,2006, p.p8-9  تتد أشتتدر )
لتت تح قتق اعت ان  قةداد  ،لق ال قل تقظ بقئتا آاةتا ؤرلتت  رجتا ردلقتا اتظ الف تا ؤت تقر مي تر  تد ر ر

أ د   ت ارتأل  ل ةاق ثال   درى المدل  تت حتاار حتام ال  تدلح الألعتلت لبةتدة   ؤتة تا الف تا بقتة  ال 
مةود ا  لت صل   عقت ؤعتر ال ر قا ؤال قلق  حدلقدل مد هدم   د  العبارد اتل  رؤ قتا ال تت تلت   ال قلت  

ل  ةالتتاجتم ا تتد افتترن الق لقتتا ال درتعتتقا م تتد متتدت ةل ؤالبحتت  ؤت  دشتتت اتت  ر د تتا القال تتا ؤال ،تتار ا
  ح ق تا   ال قل  ل ع اتدئ ا جدع ال ةاق  ؤتة ع  اقر ر ا أؤلقدل اااره .

  البحت  متيم هةتدى تتيرقرال  ام اح تدةقدل للةتال رلتت الق  تا الق لقتا  ئ رةتر   تدةا  را ل د أستألر
 تتتتدئ ؤرلقتتتتر تاةتتتتت البدحفتتتتا متتتتيم ت تتتتام  عتتتتبا اقل تتتتدئ ال رحلتتتتا اتج  درقتتتتا ل تتتتدلح ال قل

 ائ ال رحلا ل  ق هد م  درر ال قد   ؤالرح ا ؤات أل د  باتب داةقا أ بر اظ  عبا ال قل قظ 
  ت تألدرل د ؤتقدال د ال ةاق .  

 اح تتتتدةقدل  بتتتتتقظ  اؤ  تتتترال  ل تتتتد أستتتتألرئ رةتتتتر   تتتتتدةا البحتتتت  الحتتتتدلت متتتتيم هةتتتتتدى رة تتتتا  التتتت
 م لقتتتتتتا اتج  درقتتتتتا ؤ قدلقتتتتتتا التتتتتت ائ ؤر تتتتتا ال قلتتتتتت   تتتتتتت تةاقتتتتت ث ؤأؤلقتتتتتتدل الاتتتتتتارالق  تتتتتا الق

ؤرلقتتتتتر تاةتتتتتتت البدحفتتتتتتا متتتتتتيم تق  تتتتتتد ال د   قتتتتتتا ال  ةقتتتتتتا لل قل تتتتتتقظ بتتتتتترااا ترتبقتتتتتتا جداتتتتتتدد 
افتتتت  الق  تتتتتا الق لقتتتتتا  تتتتت ال تتتتتدرتف ل تتتتتد لتتتتتر اتتتتظ   تتتتتدةا ا جدبقتتتتتا ت قلتتتتق متتتتتدل قل  اتتتتتظ ج تتتتتا 

 ؤا  عدئ ر ا ؤلت الار اظ ج ا أهرن.
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 ةب تتت ر تتد  تتدؤائ تر اتتتا ل تترا ال ألتتديم ال تتد   ت  تتت  ألتتاا ال قل تتقظ ل تتد لتتر آرتتدر مققتتدد ا
ال دن تجرر رلقر ؤرلت تقل  ال ةاق   راسقدلال   د ت ف  ال،،تاائ الؤلتت ل،لتق بقئتا ادرستقا 

 ترحقبقا لل ةاق . 

 قلق قتتتتا  ألققتتتت   ؤر ال  تتتتدر ا ال ج  ققتتتتا ؤ تتتتدتهذ  ؤر أؤلقتتتتدل الاتتتتار تجتتتتدث ال عتتتتد د ال ل
ؤتحعقظ جا د ال ة ا ال قلق ت  قلم ال قل تقظ ا درستا الق  تا الق لقتا اتج  درقتا مدل تدارا 

  ا  د ُت ف  أ اد ج ئ لف ا ؤلت الار ؤتقدؤ ر ال درست.

   م ا درسا ال قل  للق  ا الق لقا  ت ال درتف اتظ شتي ر ال ،ألقت  اتظ العت او ال  ةقتا ال تت
 ااةتد ش، تقا  دل ألتديم  أ عدل  تجل ؤ ال رحلا اتب داةقاال  ع  قر ب د ال قل  ؤهدةا اقل ا 

 ال د   ت.

  ال ح تتتق اتتتظ ت تتتدا  اةا تتتدئ ا قتتتدا الق  تتتا الق لقتتتا  تتتت ال تتتدرتف مدلةعتتتبا ل قل تتتا ال رحلتتتا
الفد اتتتاال حقتت  ر  تتد ت، لتت  متتده ة   بققتتا ال رحلتتا ؤه دة تت د اتت  اتهتت   تتت اتر بتتدر 

 أ بت(.  -ال ، ذ الدراست )رل ت

 م  عتت قد ال قل تتام لف تت  ا تتدرات   ؤام أال  جتت  21د ا تتدرائ ؤ ألتتدلائ اقلتت  ال تترم اتت  ت ااتت
 ةا تتاا اعتتت قداظ ل ألققتت  ا درستتتدئ ةتتتألقا ا جدبقتتا ت ةدستتت  اتتت  ال حتتد دئ ال  ةالاجقتتتا ال تتتت   

 اظ أه  د الق  ا الق لقاال ؤال ألديم ال د   ت.

اسووتجالء مف وووم )اليقظووة العقليووة فووى التوودريس(  تقتوور  الباحثووة سووعيًا نحووو مزيوود موون
 والكشف عن دورها فى بعض الجوانب النفسية والتربوية األ ر .

  اجتتترال  راستتتا حتتتام ال ةتتتدخ ال درستتتت ؤرة  تتتر مةتتت  اتتتظ الق  تتتا الق لقتتتا ال درستتتقا ؤال ألتتتديم
 ال د   ت ال درست لدن ال قل قظ. 

 ا الق لقتتا  تتت ال تتدرتف لتتدن اقل تتت ال رحلتتا اجتترال  راستتا حتتام ا  تتدو ات ارد ؤرة  تتر مدلق  تت
 اتردا  ا.

  اتستت د  الةعتتبت ل تت  اتتظ الق  تتا الق لقتتا  تتت ال تتدرتف ؤال ألتتديم ال تتد   ت  تتت جتتا د الحقتتدد
 الةألعقا.

 .ال ةبج مدلرود ال  ةت اظ الق  ا الق لقا  ت ال درتف ل قل ت ال رحلا اتب داةقا 

  بتتقظ الق  تتا ال درتعتتقا  تتت رة   تتد مدل ألتتديم استت راتقجقدئ اااج تتا العتت او     قتتر ؤستتقا
 ال د   ت.

 .اع ان الق  ا الق لقا  ت ال درتف  ت ال دارا ال،دةا ؤالحةااقا 
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 ةاااااااااع العربياااااااااأواًل  املراج
و (. الة تتتاصح البةتتتدةت للقة تتتدئ بتتتقظ الق  تتتا الق لقتتتا ؤاشتتتبدل ؤاحبتتتد2018ستتتداح  حعتتتظ ستتتقد )

الحدجدئ الةألعقا السدستقا ؤال تد ق ؤالعت او ال د   قتا لتدن  تةئ الجداقتا. 
 .98-1(ال 99)28ال ال جلا ال  رتا للدراسدئ الةألعقا

(. ايح تتتدل ال   تتتد  للقلتتتا  ال ر اتتتتا ؤالةألعتتتقا ؤايج  درقتتتا. 2008رتتت ئ ربتتتد الح قتتتد حعتتتظ )
ألت . بة تتتتتتتد.  ار ال  تتتتتتت،LISREL8.8ت،بق تتتتتتتدئ مدستتتتتتت ،دا  بر تتتتتتتداا لقتتتتتتت رم 

 لل،بدرا ؤالة ر.
ال،جتت (  -(. اتستت د  الةعتتبت ت ألقتتدلت اي جتتدع )الأل،تتر2017  تتدم استت درق  ر،قتتا حعتتظ )  

اجلتتتا  لقتتتا ال تتتد   ت ؤالق  تتتا الق لقتتتا  تتتت استتت راتقجقدئ التتت قل  ال تتتة   صاتقتتتدل. 
 .182 -107(. 109)28ال ال ر قا ببة د

الق ة تتت ات ألقتتدلت  تتت تة قتتا ال ألتتديم (.  درلقتتا بر تتداا لةرشتتد  2010اعتتقد  جتتد  أبتتا التتد در )
ل،ألتتض حتتدد العتت او الةألعتتقا لتتدن رقةتتا اتتظ أستتر ال ألتتدم ال قتتا قظ ستت ققدل. 

 .91-58(ال 3)38ال اجلا القلا  اتج  درقا
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Mindfulness in teaching and academic optimism among 

 primary school teachers Preparation 

The study investigated the relationship between mindfulness in 

teaching and academic optimism of primary school teachers, as well as 

differences in light of sex and level of experience and interaction 

between them. After standardized and localized the measure of 

mindfulness in teaching (Frank, Jennings & Greenberg, 2016) on the 

exploratory research sample, and applied to the basic sample which there 

number is (228) teachers in the primary stage, and by using statistical 

data processing. pearson correlation coefficients and analysis of variance 

of the general design (2 × 2), The study results that there is no effect of 

each sex and level of experience and interaction between them on the 

intrapersonal mindfulness and interpersonal mindfulness as well as the 

academic optimism and there three dimensions, with the exception of an 

impact of sex on interpersonal mindfulness in favor of females. 

Key Words: 

Mindfulness in teaching- Intrapersonal Mindfulness- Interpersonal 

Mindfulness- Academic optimism. 

 


