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 اليقظة العقلية لدى طلبة الجامعة: دراسة مقارنة بين العاديين

 والمتفوقين فى ضوء النوع، والفرقة الدراسية 
 دادـإع

 هالة محمد كمال شمبوليةد/ 
 أستاذ علم النفس التربوى المساعد

ووكيل المعهد العالى لتكنولوجيا البصريات 
 بالقاهرة

 صــــــــستخلالم

 ددت درية دد  درعةريدد   درجامعدد درحاريدد  ىرددت در عددسا فرددت در ددسة   ددي   ر دد   هددت ا درتسد دد 
سقد  درتسد دي  )دلةردت ىندا((، ةدر  -فاتيي (، ةندة  درجدن) )وكدةس –  عًا ركل م : در ئ  )م  ةقي 

درسد عدد (، ةدف مددتا درتسد دد  فرددت درمددن و درةيددد ت، ةر حةيدد  بهددتدا درتسد دد    ةددا در اح ددد   –
ض ع ا) درعةدمل درخم   ررية   درعةري  ىفتدت/ ف تدرسقيب در حيسى ة  حت دردريةسة درعس ي  رمةي

 ر ددد  در( مددد  200(، ةوردددل فردددت فينددد  ب ا دددي  قةدم دددا )2014ةبحمدددت  ردددب ةفائدددتة درعةدمرددد  )
 ار سقدددد   108ة) ىنددددا((، 90وكددددةس،  110ة) فدددداتيي (، 104م  ددددة ي ،  96مددددن   )درجددددامعيي  
قددددت د دددد ختما در اح دددد  محددددل در  ددددة   ددددت در حيدددديل درتسد ددددت  ار سقدددد  درسد عدددد (  ة  92دلةرددددت، ة

 ددثك س  ددت دم حاندداا  %90 اف  دداسم مدد  بهدد  محكدداا دخ يدداس درم  ددةقي ، ةقامددا   حتيددت مجمددة  
 %30در انةي  درعام  رر سق  دلةرت، ةجيت جًتد رر سق  درسد ع     بخ اسا مد  يةعدة  ضدم  بفردت 

دت/ در ددديت خيدددسى )ب  ا(، ة ا ددد ختد  دل ددداريب ممددد    ددد  فردددي   دخ  ددداس دردددوكا  درعدددارت ىفدددت
ض دإلحيائي  در اسدم سي  م ل درم ة  اا ةدإلنحسد اا درمعياسي ، ةدخ  اس "ا"، رر حة  مد   دسة 
 د  درتسد     ةيرا ن ائو درتسد   ىرت فت  ةجةت  سة  تدر  ىحيائيًا  دت درية د  درعةريد   دي   ر

ًا  دت فاتيي (،  ينما ةجتا  سة  تدر  ىحيدائي –م  ةقي   ت درية   درعةري    عًا رر ئ  ) درجامع 
دردوكةس، ةدر سقد  درتسد دي   ىندا(( ريدار  -درية   درعةري   ين     عدًا ركدل مد  ندة  درجدن) )وكدةس 

 درسد ع ( ريار  در سق  درسد ع   –)دلةرت 
  درم  ةقي  –در ر   درجامعيي   –درية   درعةري  الكلمات المفتاحية:
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Mindfulness among Students of Optics Technology: 

A comparative study between Normal and 

Outstanding in light of genre, class 

Abstract 

The present study aimed to identify the differences between the 

students of the technology of optics in Mindfulness according to the 

class (superior - normal), gender (male - female) and study group (First 

grade - fourth grade) The researcher applied the Arab image of the five 

factors of Mindfulness, prepared by Abdulraqeeb El-Beheiry, Fathy El-

Dabaa, Ahmad Al-Awamla and Aamla (2014), on a basic sample of 

(200) students of the High Institute of Optics Technology in Cairo, (96 

Outstanding, 104 Normal), (110 Male, 90 females), (108 in the First 

grade, and 92 in the fourth grade). Using parametric statistical methods 

such as averages and standard deviations, and the T test to verify the 

hypotheses. The results of the study showed that there were no 

statistically significant differences in Mindfulness among the students of 

optical technology in Mindfulness according to the class (superior - 

normal), while there were statistically significant differences in 

Mindfulness, according to both gender (male - female) (1st - 4th) for the 

fourth year. 

Keywords: Mindfulness- University students - Outstanding. 
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 ة: ـــــــــــمقدم

نمدددددًةد م اديدددددًتد  دددددح درتسد ددددداا ةدر حدددددة( در دددددت  ناةردددددا درية ددددد   شددددد ت درعةدددددتي  دلخيدددددسي 
،  ةد   ح درجانب دإلكرينيكت  ح فر  درن )، بة  دح درجاندب در س دةى، Mindfulness)*(درعةري 

   Meditative Practiceبة  ت درجانب دالج مافت كشكل م  بشكال درمماس   در ثمري   
ي  درحتي دد  ن دد ًيا، ةدر ددح القددا ق ددةاًل م اديددًتد  ددت ةُ عددت درية دد  درعةريدد  مدد  درم دداهي  درن  دد

ىرت در ر     ه سجع بيةرفار  در ح(  ح فر  درن ) درمعايس؛ ةورل  ارسغ  م  بنه م  ة  قتي  
ةدر ةاريت در ةوي  م  خالل درمماس اا درشسقي  رر ثمل، ةدر ح  تبا  ح در نت، ةدن شسا  ح درشدس  

ةهنال بتر   شيس ىرت بيةر ا  ح درمماس اا در ثمريد   دح (  ن ، 2500دلقيت منو بك س م  )
دري ةتي ، ةدر عاري  درسةحي  درم يحي ، كما يعت در ثمل جةهس دإل دال  ةدر ةاريدت درتينيد  دإل دالمي ، 
ةي ضدددم  م ددداهي  "در  كدددس" ة "در دددت س"  ة ار دددارح  دددل  درمماس ددداا در ثمريددد  ة ةًدددا رر ةاريدددت درسةحيددد  

 ,Appel & Kim)  ددة س نة دد  دن ددال  سئي ددي  نحددة معس دد  درددودا دإلر يدد ةدرتينيد  غارً ددا مددا 

 ( 19، 2014؛ ةف تدرسقيب در حيسى ة  حت درض ع ةبحمت  رب ةفائتة درعةدمر ، 2009
 در دست ةفدح ردت سكدا ف درعةريد  درية د  ب  ىردت (Kabat- Zinn, 2003)ةيشديس كا داا ايد  

   يئ  بة جيتة درخ سدا هوم كانا ىود فما  ةيي  تة  ،حتة  ا ب نا  درخ سدا هوم ةمالح    ارخ سدا،
( ب  درية دددد  درعةريدددد    ضددددم  درن ددددس ىرددددت دل كدددداس 110، 2017ةيددددسى كمددددال ف يدددد  )

 ع ا ةدالن عاالا كثحتد( فةري  فا سة،  تاًل م  دالنتماج  ي ا، بة  حي ا، بة در  افل درادئت م
كددد  دف  اسهدددا من ًئدددا قةًيدددا  مخسجددداا درية ددد  درعةريددد   عرددد  دردددن ) دإليجدددا ح، ةيم ة دددس   

دريددح  درن  ددي ، ةر ددا  ددث يس قددة   ددح دلتد  ةدر ةد دد ، ةحدداجًاد ضددت درضدد ة  درن  ددي ، ةهددود مددا 
بكت دده ن ددائو درتسد دداا دالس  ا يدد   ددح هددود درمجددال، ةدر ددح ب دد سا فدد  ةجددةت فالقدد   ددي  درية دد  

ي ،  ةدت دس   دا ىيجا ًيدا  دار مة ، درعةري ، ة عض درم اهس ةدرمؤشسدا درتدر  فردت دريدح  درن  د
( ة افريددددد  دردددددودا، ةدإلنجددددداا دلكددددداتيمح Bryant, 2012  &Ritchieة حمدددددل در مدددددةض )

(Brausch, 2011( ةدس   دددا  دددر ًيا  دددارةر  دالج مدددافح ،)Schmertz, Masuda & 

                                           

 دد ،  ددت هددوم درتسدميدد رحاا م سدت دد   ةدإل دد  سد  درعةرددت، ةية دد  درددوه :، ةدرية دد  دروهنيدد ، درية دد  درعةريدد  )*(
هدددة بت  درميددد رحاا در دددا ة ، ةبك سهدددا دس  ا دددًا ل كددداس ة ةا ددد   درية ددد  درعةريددد ميددد ر   ة دددسى در اح ددد  ب 

  درمج مع دروى  تةس حةره  كسة درم  ة ، ةرود   ن ه در اح   درحاري 
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Anderson., 2012(  ةدرعيددا ي  ةدالنت افيدد ،)Fetterman, Robinson Ode &  

Gordon., 2010)  
  دداةتب  درية دد  درعةريدد   (Howell & Buro, 2011)يددوكس كددل مدد  هةيددل ة ددةسة ة 
  تيمي ةدلكا درشخيي  درم ا  ىنجاا  ح   افت ةدر ح درعمي ، ةدر عر  در عر ، ى سد    س  درم عر 

 ةمددع  ددسدك  دلتردد  در ح يدد  فرددت ب  درية دد  درعةريدد  ب  ددسا  ددث يسدا م يددتة  ددح درعتيددت مدد 
رتسد ددداا  ن  ددده ىردددت درعمريددداا در دددح س مدددا   دددافت فردددت شدددس   ث يسد  دددا  ة  ضدددم  درن دددائو  دددتبا د

 درعمريدداا درمة سحدد    ييددسدا  ددح د دد ختد  كددل مدد : دالن  ددام، ةدرمعس دد ، ةدرمشددافس، ةدال   يدداس،
ةدرمةدج ددد ، ةفدددت  در عرددد   ةس مدددا  دددؤت  هدددوم درعمريددداا  شدددكل م اشدددس بة غيدددس م اشدددس  ا ددد ختد  

  (Brown, Ryan & Creswell., 2007 ائو م يتة )درية   درعةري  ىرت ن
درةدضددددد  فردددددت كا ددددد  جةدندددددب  ار ث يسهددددد درية ددددد  درعةريددددد ي ددددد   فرددددد  دردددددن )  تسد ددددد  ةردددددود 

مددد  دلهميددد   دإليجا يددد   دددح دإلن دددا  ةدر دددرةل دإليجدددا حةرمدددا كاندددا تسد ددد  درجةدندددب  ؛درشخيدددي 
 ةددددت به مددددا ، درددددن ) در شددددسيهدر ددددةدا   ددددح   يددددحةة  عددددسا فرددددت درجةدنددددب درمضدددديئ  رتيدددده رر،  مكددددا 

 ا ت درتسد اا ةدر حة( درحتي     ناةل درية   درعةي   اف  اسها بحت به  م  يسدا فر  درن ) دإليج

 :ةـــالدراسة ـــمشكل

ى  درم   ع رتسد اا ة حدة( درية د  درعةريد   دح مجدال فرد  دردن )  دح درعةدتي  دلخيدسي  
قيا د ا، بة ك دتخل فالجدح، يدسى مدتى داله مدا   ةدر ح  ناةر  ا  ةد  ك م   ح درشخيدي  يمكد 

درمنيددب فرددت تسد دد  درية دد  درعةريدد  رددتى در ئدداا درعمسيدد  دلك ددس  ددنةا ةخايددً   ددالب درجامعدد ، 
ةدروي  ين مة  ىرت مسحر  درمسدهة  درم ثخسة، حي(  نةفا درعيناا درم د ختم   دح  ردل درتسد داا 

رينيكيددد ، ةمن دددا فردددت  ددد يل درم دددال: )بحدددال  ةدر حدددة( مدددا  دددي  فينددداا كرينيكيددد ، ةبخدددسى غيدددس ك
؛ Latzman & Masuda, 2013؛ 2013؛   حددت درضدد ع ةبحمددت  رددب، 2013م ددتى، 

 ,.Ahmadi, Mustaffa, Haghdoost & Alavi؛ 2014ف دتدرسقيب در حيدسى ةرخدسي ، 

؛ Hanley, 2016؛ 2016؛ مع دا در ةيدسى،  Rosenstreich & Margalit, 2015؛2014
؛ بحمدت Short, Mzmanian, Oinonen & Mushquash., 2016؛ 2016نائدل بخدس)، 

؛ محمدددت در ددديت 2017؛ كمدددال ف يددد ، 2017؛ فردددت درةريدددتى، 2017ف دددةت ة دددانتى  سن دددي)، 
يما  در ائت،  ؛ فردت درمعمدةسى ة دال  2018؛ فائش  سا دهلل، 2017؛ هار   ناسى، 2017ةد 

ت بشدداسا ن ددائو  رددل درتسد دداا (  ةقدد2018؛ ةه دد  في ددت، 2018؛  ا مدد  خشدد  ، 2018ف ددت، 
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ىرت بهمي  درية   درعةري   ةد  م  حي( دس  ا ا  ا  ارعتيت م  درم  يسدا ةدرخيدائ  دإليجا يد  
 ددح درشخيددي  درم دد م   ددح   حةيدد  در ةد دد  ةدريددح ، بة  افري  ددا ك ددتخل فالجددح  ددح فددالج 

  ك يس م  دالض سد اا درن  ي 
 در يئ دي  درعس يد   دح– درعةريد  درية د   دح ( ار حد درم اديدت داله مدا  ممدا  د   ي ضد 

  دح  داله مدا مد  دركداا درةدتس  رد  رد   دل  درية د  درعةريد  ة دارسغ  مد  هدود داله مدا    -دلجن يد ة 
ت، ر دالب درجامعد  درم  دةقي  مدن   ةدرعداتيي   ةمد  هندا درعس د درم د ةى فردت دلكداتيمح در ديا 

 در اري : دل ئر إلجا   ف  د  حاةلةدر ح  درتسد   درحاري     س مشكر 
هدددل  ةجدددت  دددسة  ودا تالرددد  ىحيدددائي   دددي  م ة ددد اا تسجددداا  ر ددد  درجامعددد   دددت درية ددد   -1

 فاتيي (؟  –درعةري  ة ًةا رر ئ  )م  ةقي  

هدددل  ةجدددت  دددسة  ودا تالرددد  ىحيدددائي   دددي  م ة ددد اا تسجددداا  ر ددد  درجامعددد   دددت درية ددد   -2
 ا((؟ ىن -درعةري  ة ًةا رنة  درجن) )وكةس 

 ةجدددت  دددسة  ودا تالرددد  ىحيدددائي   دددي  م ة ددد اا تسجددداا  ر ددد  درجامعددد   دددت درية ددد  هدددل  -3
 درسد ع (؟  –درعةري  ة ًةا رر سق  درتسد ي  )دلةرت 

 : ةــــــالدراسداف ـــــأه

 ددت در عددسا فرددت در ددسة   ددت درية دد  درعةريدد   ددي   ر دد   درتسد دد  درحاريدد  دد رخ  بهددتدا 
 نددددا((، ةدر سقدددد  درتسد ددددي ى -تيي (، ةنددددة  درجددددن) )وكددددةس فددددا –درجامعدددد  ة ةًددددا رر ئدددد  )م  ددددةقي  

 درسد ع (  –)دلةرت 

 :ةــــالدراسة ــــأهمي

 تتحدد أهمية الدراسة الحالية من خالل ما يلي:
بهميدددد  م  يددددس درية دددد  درعةريدددد  ةحتد دددد  تسد دددد   رددددتى  ر دددد  درجامعدددد ، ةدرددددو  يع  ددددس مدددد   -1

ا درمعايددسة  ددح داله مددا   م  يددسدا درمةضددةفاا درحتي دد  ن دد يًا ةدر ددت   ددايس دال جاهددا
       فر  درن ) دإليجا ح 
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ست، بهمي  درية   درعةري  ة ث يسها درم اشس ةغيس درم اشس  ح جميع مناحت درحياة رتى در د -2
ىضدددا   ىردددت بهمي  دددا  دددح درمجدددال در س دددة  ةدر عريمدددت، حيددد( ىن دددا  عددداا دلتد  درمعس دددح 

   دن عاال    دلكاتيمي  دإليجا ي  ةدر ر ي ةدلكاتيمح ررم عرمي ، ة مكن   م  ىتدسة 

   ر   درجامع حتد   تسد   درية   درعةري  فارمًيا، ةنتس  ا فس ًيا رتى  -3

 :ةــــــــــالدراسات ــــــــــمصطلح

 : Mindfulnessاليقظة العقلية   -1

ت  ثن ددا " سيةددد   دددت در  كيدددس  ؤكددددرية ددد  درعةريددد  ( 353، 2018ُ عددسا فائشددد  سا دهلل )
 دل فرت دن  ام ةةفت در ست   يئ ده درمحي د  ةبحا ي ده درتدخريد ، تة  ىيدتدس بحكدا   ةييميد ،، ة ة

جميددع در جدداسسب درشخيددي  كال كدداس ةدرمشددافس ةدالحددتد( كمددا هددت  ددت دررح دد  درسدهندد ، ةيعمددل 
فددت  فرددت در نةيدد  دالن عاريدد  درمنا دد   ررمةقددا ةيم نددع فدد  در  كيددس  ددار س  در رةائيدد  ةدرنم يدد ، ة 

    ل دل كاس درمشةه   ت درعةل" 
رددب/ ةُ عس  ددا در اح دد  ىجسدئيددًا  ددح درتسد دد  درحاريدد   ثن ددا "درتسجدد  در ددح يحيددل فري ددا در ا
رسقيب در ار    ح دلتد  فرت دريةسة درعس ي  رمةيا) درعةدمل درخم   ررية   درعةري  ىفتدت/ ف دتد

 ري " درحا درم  خت   ح درتسد  ( 2014در حيسى ةرخسي  )

 :University studentsطلبة الجامعة  -2

يةيددت   ددد   دددت درتسد ددد  درحاريددد  "در دددالب ةدر ار ددداا دردددوي  يتس دددة   ارمسحرددد  درجامعيددد  
  ار سق ي  دلةرت، ةدرسد ع    عض دركرياا درن سي  ةدرعمري  

 :Outstandingالمتفوقين  -3

ردددو  ي ردددى م ددد ةى  حيددديره ةيةيدددت  دددارم  ة   دددح درتسد ددد  درحاريددد : در اردددب/ در ار ددد  د
د عد  (  دثفرت  دت دم حانداا در انةيد  درعامد  رر سقد  دلةردت، ةجيدت جدًتد رر سقد  درس %90دلكاتيمت )

 ددت دلتد  فردددت دخ  دداس دردددوكا   %30 دد عض دركريدداا درن سيددد  ةدرعمريدد ، ةيةعدددة  ضددم  بفردددت 
 درعارت ىفتدت/ در يت خيسى )ب  ا( 
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 : Mindfulnessاليقظة العقلية  

ُ عت درية د  درعةريد  بحدت مةضدةفاا فرد  دردن ) دإليجدا ت دردوى  د  دف مداتم ك دس  س دمت 
  م   سة  فر  درن )، ةدروى بحت(   سة ك يسة  ت م اتى  ةب كاس فر  درن ) در ةريتى دروى ي  

  اهي  ةدرم  يددسدا دإليجا يدد ارحددت مدد  دالضدد سد اا درن  ددي  ىرددت در سكيددا فرددت تسد دد  ة نميدد  درم دد
  Lambert, 2015, 7)ررشخيي  دإلن اني  كار عاتة، ةدلمل، ةدرسضا، ةدر  اؤل، ةدر  ام  )

ةرةت  عتتا درسؤى ةدر ةج اا  ح  عسي اا درية   درعةري ؛  ثحياًنا ُين س ىري دا فردت بن دا قدتسة 
  ،Quality of Consciousnessمعس يددد ، بة  دددم  م ددد ةسة  دددح درشخيدددي ، بة خايدددي  رردددةفح 

، ةبحياًنا بخدسى ُين دس ىري دا فردت (Renshaw, 2014)بة ب رةب معس ح، بة ح ت  ةجه ررحياة 
 & Vago)بن ددا فمريدد ، بة حاردد  مؤق دد ، بة نددة  مدد  درمماس دد  در ثمريدد ، بة  ددتخل فالجددح 

Silbersweig, 2012)  
 دا "دردةفت دركردت  ثن (Mariatie & Kristeller, 1999) ةدت فس  دا ماسيدا ةكسي د رس 

يددس ررخ ددسدا در ددا ة  ةدالن  ددام ررخ ددسة درحاريدد  ة ة ر ددا تة  ىيددتدس بحكددا ،  ددةد  كانددا  دداسة بة غ
  اسة، ة ة ل جميع در جاسب درشخيي  كال كاس ةدلحا ي) ةدلحتد( كما هت  ت دررح   درحاضسة" 

ي ضددم    ثن ددا "حاردد  مسندد  ررعةددل، ةنشددا   مييددا  (Langer, 2000)ةفس  ددا النجددس 
درةدددتسة فرددددت خردددد   ئددداا جتيددددتة، ةد دددد ة ال درمعرةمددداا درجتيددددتة، ةدالن  ددددا  فردددت ةج دددداا ن ددددس 

 مخ ر  ، ةدر ي سة فرت در يا " 
 ,Cardaciotto, Herbert)ةهس دسا ة ةسمدا  ةمدةي سد ة داسةة  كاستدكي ةةقت  كل م  

Forman, Moitra & Farrow., 2008) " د مسة ررخ دسدا، درمسدق   درم عسيً ا ين  فرت بن ا 
ةدر سكيا فرت درخ دسدا درحاضدسة بك دس مد  دالنشد ال  دارخ سدا درماضدي  بة دلحدتد( درم د ة ري ، 
ة ة دل درخ ددسدا ةدر  ددام  مع ددا، ةمةدج د  دلحددتد(  اركامددل كمددا هدح  ددح درةدقددع، ة ددتة  ىيددتدس 

 " بحكا   ةييمي  فري ا



يين عاداليقظة العقلية لدى طلبة الجامعة: دراسة مقارنة بين ال د/ هالة محمد كمال شمبولية
 والمتفوقين 

 

 8 

دردةفت  دارخ سدا رح د  بن دا " (Davis & Hayes, 2011, 198)ةيدسى تد دي) ةهدايا 
 رح دد ، تة  ىيددتدس حكدد ، ةمدد   دد    ددت حاردد  ةري ددا  ددم ، ةيمكدد   نمي  ددا م ددل در ثمددل مدد  

 خالل درمماس اا ةدلنش   ةدر تسي اا" 
( فردددت بن دددا "در سكيدددا فددد  قيدددت  دددت 12، 2013ةفس  دددا   حدددت درضددد ع ةبحمدددت  ردددب )

ل كل  ست ةدفًيا  د "هنا ةدآل " ة ة دررح   درحاضسة، ةتة  ىيتدس بحكا   ةييمي ، بى ب  يكة  در
 خ سدا درحياة دإليجا ي ، ةدر ر ي " 

( بن دا "دردةفت دردوى ين  د  مد  مد  خدالل 420، 2014ةيسى جي) سديا ةرةسد مداكسى )
 دالن  ام دررح ت تة  حك " 

 درددددددددددةفت درح دددددددددددتتسجددددددددددد   ( ىردددددددددددت بن ددددددددددا "2013، 2016ة شدددددددددديس ب دددددددددددما  نددددددددددةسى )
ةدرمةدقددددددا مدددددد   دلحددددددتد(  حريددددددل مكندددددده مدددددد  در ددددددت در ددددددست، م رك ددددددا در ددددددت ي درعةريدددددد ةدرمسةندددددد  

 درم  ة ري " حةره، ةيةل  ةقعا ه 
( فري دددا ميددد ر  دال ددد  سد  درعةردددت ةفس  دددا  ثن ددددا 89، 2016ةب رددد  هشدددا  درندددس  )

 ددددةد  كانددددا تدخريدددد  بة خاسجيدددد ، حيدددد( يةددددة   درددددةفت ةدالن  ددددام  ددددارخ سة دآلنيدددد  ةةيدددد  ا ك ددددا ة"
 Competence Self Insightدرددود ت   ددت ك ددا ة دال   يدداس درعةرددت  ددتةس م دد دال دد  سد  

درعدددار  درخددداسجت مددد  حةرددده ، كمدددا ب   دال يدددال  دددي  در دددست ةن  ددده ة ينددده ة دددي  ةدردددوى يم دددل قنددداة
 " معناها درحةيةت دآلنت   ضم   سية  در عامل مع هوم درخ سة  ت درعةرت دال   سد 

 (Alispahic & Hasanbegovic, 2017, 155)ةين دس بري د اهيل ةه دن يجة يل 
ة  ىري ا فرت بن ا "تسج  ةفت در ست دروى ي حة  ف   سي  فناي  هات   ررح   درسدهن  ة ة ر ا ت

  ىيتدس درحك  فري ا" 
(  عسي ددًا يددن  فرددت بن ددا "ك ددا ة درددةفت  ددارخ سة دآلنيدد  506، 2018ةقددتما  ا مدد  خشدد   )

يددا درددتقي  رمددا  حمردده مدد  معنددت م اشددس تة  درتدخريدد  بة درخاسجيدد  مددع درةددتسة فرددت درمالح دد  ةدرة 
   " در ةييت  الحكا  درة ري  ة ة ل در ست رما هة كائ  ةدإلتسدل درةدفت ةدإلح ا)  معايش  در جس 

ممددا  دد   ي ضدد   عددتت ة نددة   عسي دداا درية دد  درعةريدد   ةيدد  ا م  ةًمددا ن  ددًيا،  ددار عض 
 سةن ا م اسة  يسدها حار ، ةدر عض دآلخس يسدها  م ، ةهنال رخسي  ي
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 ,Haigh, Moore)ةم  ناحي  بخسى يشيس كدل مد  هايدا ةمدةةس ةكاشدتد  ة سي دكة 

Kashdan & Fresco., 2011, 12)  عدتت ةج داا ن دس در داح ي  دردوي   نداةرةد مكةنداا ىردت 
ةمدن   مد  ي جده در حد( فد  جتيدت،  من   م  ي جه نحة درية   درعةري  ة ًةا ر ةج ا    درن سي ؛ 

در حد( فد  جتيدت درميدل  ان  دا  ة ضدةل نحدة در يئد   ةيش مل د جام  در ست نحة  يئ ه، دس  انحة 
ىرت  يشيسد  كل م   ةتي  جتيت ةدرمسةن   ت هود دريتت  ل كما ي     ح فمري  دالس  ا    ا  ة 

  كي ي   عامل در ست مع  يئ ه
 ,Baer, Smith, Hopkins)ةيدسى كدل مد   يدس ة دمي( ةهدة كينا كسي ميدس ة دةنت 

Krietemeyer & Toney., 2006) :ب  درية   درعةري    كة  م  خم   ب عات هت 
فس ةيةيددت   ددا مسدق دد  در ددست ةدن  اهدده رخ سد دده درتدخريدد  ةدرخاسجيدد  م ددل درمشددا المالحظةةة: -1

 درتدخري  ةدرمعاسا ةدالن عاالا ةدرسةدئ  ةدليةدا 
در ددت يشدددعس   ددا مدددع ةيةيدددت  دده ةيدددا در ددست ررخ دددسدا درتدخريدد  ةدلحا دددي)  الوصةة : -2

 قتس ه فرت در ع يس فن ا م  خالل درر   درمن ةق  "دركرماا" 
ةهة ما يةة   ه در ست م  نشا   ت قا مدا، ح دت  التصر  بوعى فى اللحظة الحاضرة: -3

  ةد   دخ را هود درنشا  مع  رةكه در رةائت، ح ت ةد   كا  ُيسّكا دن  اهه فرت م يس رخس
ندا ىيتدس در ست لحكدا   ةييميد   دةد  كاةيةيت  ه  لية:عدم الحكم على الخبرات الداخ -4

  ىيجا ي  ب   ر ي  فرت ب كاسم ةبحا ي ه درتدخري 
  ددما  در ددست ل كدداسم ةبحا ي دده ر ددث تةيةيددت  دده  عةةدم التعاعةةل مةةر الخبةةرات الداخليةةة: -5

ل ة ددوهب تة  ب  يرةددت ر ددا  ددااًل ةال يع ي ددا ده ماًمددا، ةتة  ب  ُ شدد ا دن  اهدده، بة ينشدد 
   ا بة   ةتم  سكيام  ت دررح   دآلني  

ب   (Brown, Ryan & Creswell, 2007)ةيدوكس كدل مد   دسدة  ةسيدا  ةكس دةدل 
سد داا رية د  درعةريد   دث يسدا م يدتة  دح درعتيدت مد  درن دائو  دتبا درترب    شيس ىردتدلتر  در ح ي  

ا رعمريداا درمة سحد    ييدسد ن  ه ىردت درعمريداا در دح س مدا   دافت فردت شدس   ث يسد  دا  ة  ضدم  د
 ددح د دد ختد  كدددل مدد : دالن  دددام، ةدرمعس دد ، ةدرمشدددافس، ةدال   يدداس، ةدرمةدج ددد ، ةفددت  در عرددد   

 ةس ما  ؤت  هوم درعمرياا  شكل م اشس بة غيس م اشس  ا  ختد  درية   درعةري  ىرت ن ائو م يتة 
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ب   (Ager, Albrecht, & Cohen, 2015)ةيسى كل م  بجيدس ةبر سي د   ةكدةهي  
فح ُ عددت م دداسة ب ا ددي   ددح درحيدداة رددتى كددل دل ددسدت، ةب   ددتسي ا  ا  سكددا فرددت درددة رية دد  درعةريدد  د

  ارعةل ةدرج   ةدالن عاالا، ةم      نمح در عاتة درن  ي  رتي   

ب   Burgoon, Berger and Waldron , 2000))ةيدسى  ةسجدة  ة سجدس ةةدردتسة  
   ددس رددتي    ددح در ارددب يدد اا درسحمدد  ةدرة ددةل ةدر عددا ا نحددة  درية دد  درعةريدد  دل ددسدت مس  عددت

قدددل  دددح مجدددال درعالقددداا درشخيدددي ، ببن  ددد   ةدآلخدددسي ، كمدددا ي ميددداة   ضددد ة اا ةمشدددكالا 
ةرتي   م اسدا شخيي  م  ةسة، ةي ةديرة    عاري  بك س مع دآلخسي ، كما ي مياة   نم  حياة 

 ري   عةدرية   در دل سدت منخ ضتب ضل مةاسن  مع 

 ,Weissbecker)يشددديس ةي ددد يكس ة دددارمة  ةة ددد ةت ) ة رةيدددت ةتيدددتسا ة دددي  ة  ة 

Salmon, Studts, Floyd, Dedert & Sephton., 2002, 299)  ررية د  درعةريد   ىردت ب
من ا  عايا درشعةس  ارةتسة فرت ىتدسة در يئ  درمحي د  مد  خدالل  عايدا دال د جا اا  فتيتة،  ةدئت

 ة ، ة ح ددي  درشددعةس  ار ما ددل، ل   ددارةفح رح دد   رح دد  س مددا ي دد ل دركي يدد  رمةدج دد  درضدد
  دالن  ا  فرت درخ سدا، ةدإلح ا)   ا، ة عايا درشعةس  معنت درحياة ةد  كشاا درمعنت

م ددداسة ركةن دددا  درشخيدددي ،  شدددكيل  دددت هدددا  سئدددي) تةس ودا ةرمدددا كاندددا درية ددد  درعةريددد 
 تيددت مدد  درتسد دداا ةدر حددة( در ددت  ناةر  ددا من ددا: ةددت بجسيددا درع ،ب ا ددي  مدد  درم دداسدا درحيا يدد 

در ت هت ا ىرت در عسا فرت درعالق  دالس  ا ي   (Tan & Martin, 2012) ا  ةماس   تسد   
 ددددي  درية دددد  درعةريدددد ، ة ةددددتيس درددددودا، ةدريددددمةت درن  ددددح ة عددددض دلفددددسدض درمسضددددي  "كددددارةر ، 

ةًدددا مددد  دردددوكةس ةدإلندددا(  ة    يددد  ( مسده93ةدالك ئددداب، ةدرضددد ة "، ةوردددل ردددتى فينددد  قةدم دددا )
مةيددا) درية ددد  درعةريددد  ب ددد سا ن دددائو درتسد ددد  فددد  فدددت  ةجدددةت  دددسة   دددي  درجن دددي   دددح درية ددد  
 درعةريدد ، كمددا بشدداسا درن ددائو ىرددت ب  درية دد  درعةريدد    ن ددث  م  يددسدا درتسد دد  مددع دخدد الا ن ددب

 ى  ام ا  ت كل م  يس 
ت هدت ا ىردت در حةد  مد   افريد  درية د  در د (2013ةتسد     حت درض ع ةبحمت  ردب )

درعةريدد   ددت خ ددض بفددسدض دالك ئدداب درن  ددت رددتى فيندد  مدد   ددالب درجامعدد   ةورددل فرددت فيندد  
(  ارً ا جامعًيا، ة    ي  مةيا) درية   درعةري ، ةقائم   يدل رالك ئداب، ةكدود  سندامو 24قةدم ا )

 ةت  ح ددددددًنا تداًل ىحيددددددائًيا در ددددددتسيب فرددددددت درية دددددد  درعةريدددددد   ب دددددد سا ن ددددددائو درتسد دددددد  فدددددد  ةجدددددد
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 ت م اسدا درية   درعةري ، ةدنخ اًضا ةدضًحا  ت بفسدض دالك ئاب درن  دت  عدت    يد  در سندامو 
 ة عت   سة درم ا ع  

 ,.De Bruin,  Zijlstra, &  Bögels)ةتسد د  تي دسةي  ةايجال د سد ة دةجري) 

 ددال ةدرمددسدهةي    ةرنددتد  ةورددل در ددت هددت ا ىرددت  ةنددي  مةيددا) ررية دد  درعةريدد  رددتى دل  (2014
( مسدهةًدددا  ةبشددداسا 560(   ددداًل، ةدر انيددد  قةدم دددا )279فردددت فين دددي   دددسفي ي : دلةردددت قةدم دددا )

ن ائو درتسد   ىرت  م ع درمةيا)  ح يةس ه در ةرنتي   تسج  مس  ع  مد  دريدت  درعدامرح؛ حيد( 
 رمدددددددسدهةي ، كمدددددددا شددددددد عا ف ددددددداسدا درمةيدددددددا) فردددددددت فامدددددددل ةدحدددددددت  دددددددةد  ردددددددتى دل  دددددددال، بة د

كددا  ررمةيددا) يددت   نددائح جيددت مدد  خددالل فالقا دده دالس  ا يدد   ددةد  دإليجا يدد  بة در ددر ي  مددع 
م  يددددسدا ىيجا يدددد  ررشخيددددي  م ددددل: در ددددعاتة، ةدر ن ددددي  درددددود ت، ةجددددةتة درحيدددداة، ةرددددة  دردددددودا، 

   ةدالج سدس، ةدإلح ا)  ارض ة 
هت ا ىردت  عدس ا مةدتسة ية د  ( در ت 2017ةتسد    امس ف تدر اتى ةغان  در   امت )

دروه  فرت در ن دؤ  م داسة در م يدل درعدا  ت ردتى فيند  مد   ر د  جامعد  ب دة   دح، ةكدود دركشدا 
فردت  ف  در سة   ت درية   درعةري    ًعا رنة  درجن)، ةدر سق  درتسد ي   ةقت بجسيدا هدوم درتسد د 

ي ددا )ب ددة   ددح، ةدرعددي (، (  ارددب ة ار دد  مدد   ر دد  جامعدد  ب ددة   ددح   سف400فيندد  قةدم ددا )
ة    يدد  مةيددا) ية دد  درددوه   سجمدد / در اح ددا ؛ ةب دد سا ن ددائو درتسد دد  فدد  قددتسة ية دد  درددوه  

مددا كفردت در ن ددؤ  م داسة در م يددل درعدا  ت، حيدد( ى  ايداتة ية دد  دردوه  ُ ايددت مد  در م  ددل درعدا  ت 
ية دد  درددوه  ريددار    ةيددرا درتسد دد  بيًضددا ىرددت ةجددةت  ددسة  تدردد  ىحيددائًيا  ددي  درجن ددي   ددت

ت دإلنا(، ىضا   ىرت ةجةت  سة  تدر  ىحيائًيا  دي  در ر د  مد  درم د ةياا درتسد دي  درمخ ر د   د
 ية   دروه  ريار   ر   درم  ةياا درعريا ة شكل   ا عت مةاسن    ر   درم  ةياا درتنيا 

ى ( در دددت هدددت ا ىردددت  عدددسا م ددد ةى درية ددد  درعةريددد  ردددت2017ةتسد ددد  فردددت درةريدددتى )
 الب جامع  درمرل خارت، ةكورل دركشا ف  در سة   ي  درجن دي   دت م د ةى درية د  درعةريد ، 

( ىنددا(، ة    يدد  138( وكددةس، ة)137(  ارً ددا ة ار دد ، مددن   )275ةورددل فرددت فيندد  قةدم ددا )
مةيدددا) درية ددد  درعةريددد   سجمددد  در احددد( خريدددا درن دددائو ىردددت ةجدددةت م ددد ةى م ة ددد  مددد  درية ددد  

ب درجامعدد ، كمددا ةجددتا  ددسة  تدردد  ىحيددائًيا  ددي  درجن ددي   ددت درية دد  درعةريدد  درعةريدد  رددتى  ددال
 ريار  دإلنا(    
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ىردددت دى مدددتى   ددد   درية ددد    عدددسا( در دددت هدددت ا ىردددت 2018ةتسد ددد  فائشددد  سا دهلل )
، ة درعةريددد   دددت در ن دددؤ  اريدددمةت دلكددداتيمت رر دددالب درم  دددةقي  تسد دددًيا  كريددد  در س يددد  جامعددد  در يددد

شدا فد  ب دس در  افدل  دي  م  يدسى )در خيد / در سقد  درتسد دي ( فردت درية د  درعةريد  ةبيًضا درك
ردددتي    ة    يددد  مةيدددا) درعةدمدددل درخم ددد  ررية ددد  درعةريددد  ىفدددتدت/ ف دددتدرسقيب در حيدددسى ةرخدددسي  

(  ارً ددا م  ةقًددا تسد دًيا مدد   ددالب كريدد  در س يدد  جامعدد  167(، ةوردل فرددت فيندد  قةدم ددا )2014)
درن ددائو ىرددت ى دد ا   عددت  درمالح دد  ةفددت  درحكدد  فرددت درخ ددسدا درتدخريدد  كث عددات در يددة ، بشدداسا 

حيددد  ،ائًياررية ددد  درعةريددد   دددت در ن دددؤ  اريدددمةت دلكددداتيمت رر دددالب درم  دددةقي  تسد دددًيا  ن دددًؤد تداًل ةد 
 درسد عددددد (  دددددت  عددددددت   –در ار ددددد   – دددددث يس تدل ىحيدددددائًيا رر سقددددد  درتسد دددددي  )در دددددانح  ةجدددددةتةكدددددود 

فددت  درحكدد  فرددت درخ ددسدا درتدخريدد  كث عددات ررية دد  درعةريدد   حجدد  ب ددس م ة دد  ريددار  درمالح دد  ة 
 در سق  درتسد ي  درسد ع " 

( در دددت هدددت ا ىردددت در عدددسا فردددت درية ددد  2018ةتسد ددد  فردددت درمعمدددةسى ة دددال  ف دددت )
 ردتدرعةري  رتى  ر   درجامع ، ةدر سة  ودا درتالر  دإلحيائي    ًعا رندة  جدن) در ر د ، ةوردل ف

(  ارب ة ار   م   ر   كرياا جامع   ا ل  ارعسد ، ة    ي  مةيا) درية   600فين  قةدم ا )
ا درعةري   سجم / در اح(   دي   م دع  ر د  درجامعد   ارية د  درعةريد ، ةبيًضدا فدت  ةجدةت  دسة  ود

 تالر  ىحيائي   ت درية   درعةري    ًعا رنة  درجن) 
ا ىرددت دركشددا فدد  ى دد ا   عددض درم  يددسدا ( در ددت هددت 2018 ا مدد  خشدد   ) ةتسد دد 

ةى درن  دددي  ةدرم م رددد   دددت "درشددد ة   اردددودا، ةدرس اهيددد  درن  دددي ، ةقرددد  دالخ  ددداس"  دددت در ن دددؤ  م ددد 
 درية   درعةري  رتى  ار اا درجامع ، ىضا   غرت در عسا فرت در سة   ي  در ار اا  ت درية د 

رعةريد  ددرسد عد (، ة    يد  مةيدا) كن داكت ررية د   –درعةري    ًعدا رم  يدس در سقد  درتسد دي  )دالةردت 
(  ار د  مد   ار داا كريداا: درتسد داا دإلن داني  500 عسيب/ در اح   ةوردل فردت فيند  قةدم دا )

ردت ى    نا دلشسدا، ةدر ب  ناا، ةدرعرة   ناا  ارةاهسة  جامع  دلاهس درشسيا بشداسا درن دائو 
ا    ت در ن ؤ  ارية   درعةري  رتى  ار اا درجامعد   ىضدى  ا  درم  يسدا درن  ي  مةضع درتسد   

 –ىرددت ةجددةت  ددسة  ودا تالردد  ىحيددائي   ددت درية دد  درعةريدد   سجددع ىرددت در سقدد  درتسد ددي  )دلةرددت 
 درسد ع ( ريار   ار اا در سق  درسد ع  
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( تسد ددد  هدددت ا ىردددت در عدددسا فردددت م ددد ةى ةمعس ددد  2018ةبخيدددسًد بجدددسا ه ددد  في دددت )
( 260ة   درعةري    ًعا رنة  درجن) رتى  ر د  درجامعد ، ةوردل ردتى فيند  قةدم دا )در سة   ت دري

 ،  ارددب ة ار دد  مدد   ر دد  كريدد  در س يدد  ررعرددة  دإلن دداني ، ةكريدد  در س يدد  ررعرددة  دريددس    دددارعسد
 ةى ة    ي  مةيا) در ية   درعةري   سجم / در اح   ب  سا درن دائو فد  دمد الل ب دسدت درعيند  رم د

  درية دد  درعةريدد ، ةبيًضددا ةجددةت  ددسة  ودا تالردد  ىحيددائي   ددت درية دد  درعةريدد    ًعددا رنددة   جيددت مدد
 درجن) ريار  دروكةس 

متى داله ما  درمنيب فرت تسد   درية   درعةريد  ردتى در ئداا درعمسيد  مما     ي ض  
 حيد(  نةفدادلك س  نةا ةخايً   الب درجامع ، ةدروي  ين مدة  ىردت مسحرد  درمسدهةد  درم دثخسة، 

درعيناا درم  ختم   ح  رل درتسد داا ةدر حدة( مدا  دي  فينداا كرينيكيد ، ةبخدسى غيدس كرينيكيد ، 
تيت كما ي ض  بيًضا م  ن ائو  رل درتسد اا بهمي  درية   درعةري   ةد  م  حي( دس  ا ا  ا  ارع

ح ، بة مدد  درم  يددسدا ةدرخيددائ  دإليجا يدد   ددح درشخيددي  درم دد م   ددح  حةيدد  در ةد دد  ةدريدد
   افري  ا ك تخل فالجح  ح فالج ك يس م  دالض سد اا درن  ي 

 ة: ـــــــروض الدراســـــــف

يمكددد  يدددياغ   دددسةض  ددح ضدددة  دإل ددداس درن ددس  ةن دددائو درتسد ددداا ةدر حدددة( در ددا ة ، 
 :درتسد   درحاري  فرت درنحة در ارح

درعةريددد  ة ةًدددا رر ئددد  ال  ةجدددت  دددسة  ودا تالرددد  ىحيدددائيًا  دددي   ر ددد  درجامعددد   دددت درية ددد   -1
 فاتيي (  –)م  ةقي  

ال  ةجدددت  دددسة  ودا تالرددد  ىحيدددائيًا  دددي   ر ددد  درجامعددد   دددت درية ددد  درعةريددد  ة ةًدددا رندددة   -2
 ىنا((  -درجن) )وكةس 

  ددت درية دد  درعةريدد  ة ةًددا رر سقدد  ر دد  درجامعدد  ال  ةجددت  ددسة  ودا تالردد  ىحيددائيًا  ددي   -3
 درسد ع (  –درتسد ي  )دلةرت 

  راءات:ـــــــة واإلجـــــــالطريق

 أوالً: منهج الدراسة: 

    د  ختد  درمن و درةي ح درمةاس ، حي( ىنه بك س مال م  لهتدا درتسد   درحاري  
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 :الدراسة ثانياً: عينة

فردت فيند   يدا) درية د  درعةريد     ي  مة  در اح  اقام :الخصائص السيكومتريةعينة  (أ
سق ي  دلةردددت ةدرسد عددد  مددد  در ر ددد  درجدددامعيي   ددد عض (  ارً دددا ة ار ددد   دددار 119)قةدم دددا 

  دركرياا درن سي  ةدرعمري ، ةورل رر حة  م  درخيائ  در يكةم سي  لتدة درتسد  

مددد  در ر ددد  درجدددامعيي  ( 200مددد  )دل ا دددي   درتسد ددد  كةندددا فينددد   العينةةةة اسساسةةةية: (ب
 سد   رعين    عًا رم  يسدا درتةدرجتةل در ارح يةض   ياناا د    عض دركرياا درن سي  ةدرعمري 

 ( 1جدول )
 وصف وتوزيع عينة الدراسة األساسية تبعاً للفئة، ونوع الجنس، والفرقة الدراسية

 العدد الكلى العدد التصنيف المتغير

 الفئة
 96 متفوقين

200 
 104 عاديين

 نوع الجنس
 110 ذكور

200 
 90 إناث

 الفرقة الدراسية
 108 األولى

200 
 92 رابعةال

ةقددت د دد ختما در اح دد  محددل در  ددة   ددت در حيدديل درتسد ددت  اف  دداسم مدد  بهدد  محكدداا 
 دددثك س  دددت دم حانددداا در انةيددد  درعامددد  رر سقددد   %90دخ يددداس درم  دددةقي ، ةقامدددا   حتيدددت مجمدددة  

ممدد    دد  فرددي    %30دلةرددت، ةجيددت جددًتد رر سقدد  درسد عدد   دد  بخ دداسا مدد  يةعددة  ضددم  بفرددت 
   درعارت ىفتدت/ در يت خيسى )ب  ا( دخ  اس دروكا

 :ة الدراسة: أداثالثاً 

، (Baer et al., 2006)الصورة العربية لمقياس العوامل الخمسة لليقظة العقلية إعداد بير 
 :(2014ترجمة/ عبدالرقيب البحيرى وآخرين )

، (Baer et al., 2006) ةرخددسي  دليددري  ىفددتدت  يددس بفددت هددود درمةيددا)  ددت ن ددخ  
درعةريدد ، ةقددا    سجم دد  ىرددت درر دد  درعس يدد / ف ددتدرسقيب در حيددسى  ررية دد  درخم دد  درعةدمددل رةيددا)
كددل ف دداسة نمدد  دال دد جا   فرددت ( ف دداسة، ةي ددتسج 39ةي كددة  درمةيددا) مدد  ) ( 2014) ةرخددسي 

ال  – ن  د  ىردت حدت مدا  – ن  د   – ماًما   ي  ) ن      سدة ريكسا   سية  خم   خياسدا    ع
 حيدل   ينما تسجاا، خم) فرت  ماًما" دإلجا   " ن     حيل حي( ،) ماًما      ال - ن    
 دح  يحي  ةدرعك) دال جام، مةج   سة درع ا ىود كانا ةدحتة سج  ت فرت  ماًما  ن    ال" دإلجا   
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 تسجد  بة درعةريد  دس  دا  تسجد  درية د  ىردت درمس  عد  درتسجد  ة شديس .دال جدام  دار   سة درع دا حارد 

 در سفح  در عت در ح يةي  ا دري  
 الخصائص السيكومترية للمقياس:

 :صدق المقياس 
قدددددا  ُمعدددددتةد درمةيدددددا)  دددددار حة  مددددد  يدددددتقه  ا ددددد ختد  در حريدددددل درعدددددامرت دال  كشدددددا ت 

( مددددد   ر ددددد  درجامعددددد  ممددددد  يتس دددددة  مةدددددسًسد  دددددت فرددددد  دردددددن )، ةقدددددت 613فردددددت فينددددد  قةدم دددددا )
(، ةقدددددت %33 ردددددى در  ددددداي  درعدددددامرت دركردددددت )( فةدمدددددل م ددددد ةر ، ة 5 ددددد  در ةيدددددل ىردددددت خمددددد) )

 ،  دددد  در حةدددد  مدددد  هددددوم درعةدمددددل  ا دددد ختد  در حريددددل درعددددامرت در ةكيددددتى فرددددت فين ددددي  م  دددداني ي
ةب  ددددددسا درن ددددددائو  شدددددد ع درعةدمددددددل درخم دددددد   شدددددد ًعا تداًل ىحيددددددائًيا فرددددددت فامددددددل كددددددام  ةدحددددددت 

( 0.55؛ 0.72؛ 0.72، 0.57؛ 0.34ررية دددددددددد  درعةريدددددددددد ، ةكانددددددددددا قددددددددددي  در شدددددددددد عاا هددددددددددت: )
ررمالح ددددد ، درةيدددددا، در يدددددسا  دددددةفت  دددددت دررح ددددد  درحاضدددددسة، فدددددت  درحكددددد  فردددددت درخ دددددسدا 

 درتدخري ، ةفت  در  افل مع درخ سدا درتدخري  فرت در س يب 
ة ت درتسد   درحاري     ح اب يت  درمةيا) ف   سي  دريت  درمس     ارمحل ةورل 

 Baer, Smith & Allen)س ة مي( ةبري  مع قائم  كن  كت رم اسدا درية   درعةري  ىفتدت/  ي

( ةورددل فرددت ب ددسدت فيندد  درخيددائ  در دديكةم سي ،  كانددا 2017،  سجمدد  در سحددا ت در دديت )(2004,
 ( 0.01(، ةهح قيم  تدر  ىحيائيًا فنت م  ةى )0،82معامالا دالس  ا   ي  درمةيا ي  هح )

 :ثبات المقياس 
مددددل بر ددددا كسةن ددددات، حيدددد(  سدةحددددا قددددي  قددددا  ُمعددددتةد درمةيددددا)  ح دددداب   ا دددده   سيةدددد  معا

  ل عات درمةيا) درمخ ر  ( 0.87 - 0.75)معامالا بر ا ما  ي  
ة ددت درتسد دد  درحاريدد   دد  ح دداب   دداا درمةيددا)   سيةدد  بر ددا كسةن ددات: حيدد(  دد  ح دداب 

( 0.86؛ 0.85؛ 0.74؛ 0.79، 0.67؛ 0.81معامددددددددل در  دددددددداا  كانددددددددا درةيمدددددددد  درم حيددددددددل )
يسا  ةفت  دت دررح د  درحاضدسة، فدت  درحكد  فردت درخ دسدا درتدخريد ، ررمالح  ، درةيا، در 

  ي ا  ةفت  در  افل مع درخ سدا درتدخري ، ةدرتسج  دركري  فرت در س يب ةهت قي  مس  ع  يمك  درة ة 
 :اإلتساق الداخلى للمقياس 
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(ف   سيد  در كدةي  در سضدت د  در حةد  مد  دريدت  در ندائح )يدت    ت درتسد د  درحاريد 
ب معددامالا دالس  ددا   ددي  تسجدد  كددل م ددستة مدد  م ددستدا درمةيددا) ةدرتسجدد  دركريدد  ررمةيددا)، ح ددا

 - 0.66) سدةحددا قددي  معددامالا دس  ددا   ددي  ة ، ةورددل فرددت ب ددسدت فيندد  درخيددائ  در دديكةم سي 
ي م ددع  تسجدد   مةيددا)در  ةي ضدد  مدد  دإلجددسد دا در ددا ة  ب  (0.01)تدردد  فنددت  ( ةجميع ددا0.87

 ةدال  ا  درتدخرت  در  اافاري  م  دريت  ة 

 نتائج الدراسة وتفسيرها:

 نتائج الفرض األول:  -1

ال توجةد فةروق تات داللةة احصةائيان بةين البةة الجامعةة "ين  در سض در انح فرت بنده 
   دةرر حةد  مد  يدح  هدود در دسض  ةدت "  عةاديين  – فى اليقظةة العقليةة وفقنةا للعئةة ومتعةو ين

ر ئد  ر  عًا رتى ب سدت فين  درتسد   ررية   درعةري  عياس  ةقيم  "ا" ح اب درم ة   ةدالنحسدا درم
 فاتيي ( كما هة مةض   ارجتةل در ارت: –)م  ةقي  
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 (3جدول )
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات 

 ة العقلية.في اليقظعاديين(  –للفئة )متفوقين وفًقا أفراد عينة الدراسة 

 قيمة "ت" D.F ع م ن الفئة اليقظة العقلية
 مستوى
 الداللة

 المالحظة
 7.854 19.187 96 متفوقين

 غير دالة 1.421 198
 6.325 17.759 104 عاديين

 الوصف
 7.770 18.760 96 متفوقين

 غير دالة 1.002 198
 6.325 17.759 104 عاديين

التصرف بوعى 
فى اللحظة 
 الحاضرة

 8.847 20.708 96 متفوقين
 غير دالة 1.048 198

 7.839 19.471 104 عاديين

عدم الحكم على 
الخبرات 
 الداخلية

 9.150 20.479 96 متفوقين
 غير دالة 1.134 198

 8.098 19.096 104 عاديين

عدم التفاعل مع 
الخبرات 
 الداخلية

 7.462 18.958 96 متفوقين
 غير دالة 1.387 198

 6.110 17.625 104 اديينع

 الدرجة الكلية
 29.760 98.093 96 متفوقين

 غير دالة 1.639 198
 25.276 91.711 104 عاديين

 رتالر  در س ي   1.960( = 0.05درجتةري  فنت م  ةى ) "ا" قيم  *
 ددي   ر ددد   درية دد  درعةريددد  دددسة  تدردد  ىحيدددائيًا  ددت ( فددت  ةجددةت 3ي ضدد  مدد  جدددتةل )

( 0.05فداتيي (، حيد( كاندا قيمد  "ا" غيدس تدرد  فندت م د ةى ) –رر ئ  )م  دةقي  ة ًةا  درجامع 
   ت ب عات مةيا) درية   درعةريد  ةتسج ده دركريد  ممدا يشديس ىردت ب   ر د  درجامعد  ال يخ ر دة  فد

، ةهة ما يشيس ىرت  حةد  فاتيي ( – عض   در عض  ح درية   درعةري   اخ الا در ئ  )م  ةقي  
 لةل ررتسد   درحاري  در سض د

ة ددارسغ  مدد  بندده ال   ددةد س رددتى در اح دد  ب  تسد دد   ددتف  بة  ددتحض هددوم درن يجدد ،  لندده 
يمك     يس هوم درن يج   ح ضة  درمسحر  درعمسي  درم ةاس   رعين  درتسد د ، حيد( يم ردة  جميعدًا 

ماا مشدد سك   ددةد  يشدد سكة   ي ددا  ددت  ددةدر ددح  -درمسحردد  درجامعيدد   –مسحردد  درمسدهةدد  درم ددثخسة 
كانةد م  ةقي  ب  فداتيي     ر د  درجامعد  غارً دا مدا يكةندةد فردت ةفدت  دوةد    ةبهدتد     كرمدا ادت 
ةفدددي    دددورل داتدا مع ددد  ية ددد    درعةريددد   ي ددد  يعة   حتيدددت دلهدددتدا در دددت ينشدددتةها ةيسمدددة  

 ا جاهدددا    ر حةية ددا ةةضدددع درخ دد  ة دددرل جميدددع درُ دد ل درك يرددد  رددورل، حيددد( ىن ددد  فرددت ةفدددت 
ةميةر   ة  كيسه   ىضا   ىرت حاجا    درما   ىرت درةفت ةدر سكيا ةددن  ام ةدالن  ا  فرت كل ما 
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هة جتيت ةدرةفت  ةج اا درن س درم عدتتة  ضداًل فد   ح دي  فالقدا     عضد   مدع  عدض ةهدود 
 ما  ُ يحه ر   درية   درعةري  

  درية دد  درعةريدد  در ددت ُ عددت مدد  بهدد  كمددا يمكدد     دديس هددوم درن يجدد  بيًضددا  ددت ى دداس م  ددة 
در ددماا دركامندد  رنن ددا ،  كددل دل ددسدت   م ددع  م دد ةى مدد  ية دد  درعةددل در ددت ُ ح دد  درةددتسة فرددت 

مددا م ةجيده دن  دام در دست  دةد  كدا  م  ةقًدا ب  فاتًيددا   جعرده يسكدا فردت دريد اا درجةهسيد  ررنشدا  
 ندا م ددا  بكاتيميد  ب  دج مافيدد    ارية دد يجعدل بتد م ب ضددل  دت ىنجدداا درم دا  درمخ ر دد   ددةد  كا

(  عمدل فردت  نميد  در ن دي  دردود ت 238، 2018درعةري  كمدا يدوكس فردت درمعمدةسى ة دال  ف دت )
ةدرمسةنددد  درعةريددد  ة ح دددي  فالقددد  در ر ددد  مدددع  عضددد   درددد عض، كمدددا دن دددا  ايدددت مددد   ة دددل در دددست 

م اديتة    در ست درية  فةرًيا يمس  حار ررخ سدا درجتيتة ةدر  افل مع ا  مسةن  ةية   فةري ، كما د
م  در ثمدل درمعس دت يكدة  مةجدةت  ج دمه ةفةرده  دت ر  ةدحدت ررةيدةل ىردت دال د جا   درم رة د  
ررةيدددل ىردددت در كيدددا ةدر ةد ددد  درن  ددديي ، ةوردددل لنددده  ددديكة   عيدددًتد فددد  درشدددسة  دردددوهنت مسكدددًاد 

  دن  اهه فرت ما يةةمة   ه حارًيا  ت دررح   درحاضسة 
كمدددا  عددداة در اح ددد  هدددوم درن يجددد  ىردددت  شدددا ه ةدر خيددد  دردددوى ين مدددت ىريددده ب دددسدت فينددد  
س  درتسد دد ، ةكددود  شددا ه در ددسةا ةدرمةدقددا درحيا يدد  در ددت يمددس   ددا ب ددسدت فيندد  درتسد دد  تدخددل درحدد

درجددامعت ممددا يجعر دد  فرددت ةفددت  ددوةد    ةب  يعيشددةد دررح دد  درحاريدد   شددكل م ددةدا  ةيع  ددسة  
سة ةدرمؤرمدد  ةدر اشددر  فرددت حددت  ددةد  هددت جددا  مدد  درخ ددسدا دإلن دداني  درعامدد  در ددت خ ددسد    در ددا

ةمدد  هنددا قددت يعدداى ىرددت  شددا ه در ددماا درعمسيدد  ب ددسدت فيندد  درتسد دد   ةدداسب ي عددسض ر ددا بى  ددست  
 ب سدًتد م  ةقي  ب  فاتيي   ةد  ةد  كان تسج  ية     درعةري 

 : الثانىنتائج الفرض  -2

"ال توجةد فةروق تات داللةة احصةائيان بةين البةة الجامعةة فرت بنده  ين  در سض در انح
ةرر حةد  مد  يدح  هدود در دسض  ةدت  د    نةا( "ا -فى اليقظة العقلية وفقنا لنوع الجنس وتكور 

ندة  ر  عدًا رتى ب سدت فين  درتسد   ررية   درعةري  ح اب درم ة   ةدالنحسدا درمعياس  ةقيم  "ا" 
 هة مةض   ارجتةل در ارت: ىنا(( كما –درجن) )وكةس 

 (4جدول )
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 المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات
 إناث( في اليقظة العقلية. –وفًقا لنوع الجنس )ذكور أفراد عينة الدراسة  

 اليقظة العقلية
نوع 
 الجنس

 D.F ع م ن
قيمة 
 "ت"

 مستوى
 الداللة

 المالحظة
 10.747 24.409 110 ذكور

 دالة 2.820 198
 7.939 20.566 90 إناث

 الوصف
 10.761 23.545 110 ذكور

 دالة 2.184 198
 7.939 20.566 90 إناث

التصرف بوعى 
فى اللحظة 
 الحاضرة

 9.805 23 110 ذكور
 دالة 1.831 198

 8.244 20.622 90 إناث

عدم الحكم على 
 الخبرات الداخلية

 9.741 23.190 110 ذكور
 دالة 2.401 198

 7.647 20.166 90 إناث

عدم التفاعل مع 
 الخبرات الداخلية

 9.061 23.354 110 ذكور
 دالة 3.105 198

 7.836 19.588 90 إناث

 الدرجة الكلية
 31.897 117.502 110 ذكور

 دالة 3.269 198
 37.270 101.512 90 إناث

 رتالر  در سا درةدحت  1.645( = 0.05م  ةى ) درجتةري  فنت "ا" قيم  *

 دي   ر د  درجامعد   درية د  درعةريد  دسة  تدرد  ىحيدائيًا  دت ( ةجدةت 4ي ض  م  جتةل )
ريدددار  دردددوكةس، حيددد( كاندددا قيمددد  "ا" تدرددد  فندددت م ددد ةى ىندددا((  –ة ةًدددا رندددة  درجدددن) )وكدددةس 

ة  ىرت ب   ر   درجامعد  يخ ر د (  ت ب عات مةيا) درية   درعةري  ةتسج ه دركري  مما يشيس0.05)
، ةهة ما يشيس ىردت (ىنا( –نة  درجن) )وكةس ف   عض   در عض  ح درية   درعةري   اخ الا 

 فت   حة  در سض در انت ررتسد   درحاري  ةق ةل در سض در تيل 
حيدد( بشدداسا ىرددت  (2018) ةهددوم درن يجدد     دد  مددع مددا  ةيددرا ىريدده تسد دد  ه دد  في ددت

جن ددي   ددت درية دد  درعةريدد  ريددار  درددوكةس   ينمددا   عدداسض هددوم درن يجدد  مددع ةجددةت  ددسة   ددي  در
( حيدد( بشدداسا 2017(، ةفرددت درةريددتى )2017تسد دد ح:  ددامس ف ددتدر اتى ةغددان  در  دد امت )

ن ائج مددا ىرددت ةجددةت  ددسة   ددي  درجن ددي   ددت درية دد  درعةريدد  ريددار  دإلنددا(   كمددا   عدداسض هددوم 
(، حيد( بشداسا ن ائج دا ىردت فدت  2018عمدةسى ة دال  ف دت )درن يج  بيًضا مع تسد د : فردت درم

 ةجةت  سة   ي  دروكةس ةدإلنا(  ت درية   درعةري  
ةيمك     يس  رل درن يج  ةدر ت بشاسا ىرت   ة  دروكةس فرت دإلنا(  ت درية   درعةري  

 دردو  مج مدعدر ة ةا د  دالج مافيد ، در نشدئ   دح  ةدر دسة  درجن دي  مد  ركدل   درن  دح در ندا  دت ضدة  



يين عاداليقظة العقلية لدى طلبة الجامعة: دراسة مقارنة بين ال د/ هالة محمد كمال شمبولية
 والمتفوقين 

 

 20 

  ار حمدل ي دار    كمدا ةدرمج معيد ، دل دسي  ةدالر ادمداا دلف دا  مد  درك يدس دردوكةس فردت يرةدح
يجا يد    افريد ةمشدكال  ا  درحيداة  مشدا مةدج د   دح ةدريدال   ةدالر داد  ةبيًضدا  حمدل  بك دس، ةد 
د ررخدار  حمدتً  ىس  اً دا بك دسيجعدل در دست  كرده ةهدود شدكةى، بة كردل بة مردل تة  درشدتدئتة  دريدعاب
  ة شدعس   ييجعر د قدت ممدا  دثمالً  ةبك دس ةدرع داتدا دريدالة فردت ح ا داً  ةبك دس نعمده، فردت درع دي 
دإلنا(  كما بن   قت يكةندةد بك دس  م  بفرح درعةري  درية      ةم  درن  ي  ةدرسدح  ةدر كين   ار تة 
 در دح دإلندا( مد  ةوهنيداً  ةحيداً س  ةيد ا ً  شد ا ي  ةبك دس  دوةد    ةفيداً  ةبك دس وهنيدًا، ة   حداً    ند 

 قدت كرده هدود ن  ديًا، ة دن ك    ة كد ر   يد  تدخدل درمندال ةخاسجدهدرحيا  دل دسي  ة ضد ة در    حدن 
 درتسد داا مد  دمايتً ي  رب  ةدلمس ،دإلنا( م  درعةري  درية    ح بفرت دروكةس كة ي ب   ح ي  ب

 ا ةدل  اب در ت  كم  خر   در سة  هوم م  رر حة  ةدر حة(
 : الثالثنتائج الفرض  -3

توجد فةروق تات داللةة احصةائيان بةين البةة الجامعةة ين  در سض در ار( فرت بنده "ال 
د در دسض ةرر حةد  مد  يدح  هدو  الرابعةة " –فى اليقظة العقليةة وفقنةا للعر ةة الدراسةية واسولةى 

  ب ددسدت فيندد  درتسد ددرددتى  ةددت  دد  ح دداب درم ة دد  ةدالنحددسدا درمعيدداس  ةقيمدد  "ا" ررية دد  درعةريدد  
 درسد ع ( ةي ض  ورل  ارجتةل در ارت: –  عًا رر سق  درتسد ي  )دلةرت 

 (5جدول )
 ات ــات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجـــالمتوسط

 لية.الرابعة( في اليقظة العق –وفًقا للفرقة الدراسية )األولى أفراد عينة الدراسة 
 الداللة مستوى قيمة "ت" D.F ع م ن الفرقة الدراسية يقظة العقليةال

 المالحظة
 7.074 18.259 108 األولى

 دالة 1.659 198
 7.663 19.989 92 الرابعة

 الوصف
 7.309 18.222 108 األولى

 دالة 2.166 198
 7.977 20.565 92 الرابعة

التصرف 
بوعى فى 
اللحظة 
 الحاضرة

 7.167 18.731 108 األولى

 دالة 1.944 198
 8.310 20.858 92 الرابعة

عدم الحكم 
على الخبرات 

 الداخلية

 7.013 18.324 108 األولى
 دالة 1.824 198

 7.567 20.206 92 الرابعة

عدم التفاعل 
مع الخبرات 

 الداخلية

 6.702 17.750 108 األولى
 دالة 1.803 198

 7.878 19.608 92 الرابعة

 الدرجة الكلية
 33.411 91.287 108 األولى

 دالة 1.991 198
 37.195 101.232 92 الرابعة

 رتالر  در سا درةدحت  1.645( = 0.05درجتةري  فنت م  ةى ) "ا" قيم  *
 دي   ر د  درجامعد   درية د  درعةريد  دسة  تدرد  ىحيدائيًا  دت ( ةجدةت 5ي ض  م  جتةل )

درسد عد ( ريدار   ر د  در سقد  درسد عد ، حيد( كاندا قيمد  "ا" غيدس  –لةردت ة ًةا رر سق  درتسد دي  )د
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(  ت ب عات مةيا) درية   درعةري  ةتسج ه دركري  ممدا يشديس ىردت ب   ر د  0.05تدر  فنت م  ةى )
 –درجامعدد  يخ ر ددة  فدد   عضدد   دردد عض  ددح درية دد  درعةريدد   دداخ الا در سقدد  درتسد ددي  )دلةرددت 

  ةق ةل در سض در تيل س ىرت فت   حة  در سض در ار( ررتسد   درحاري درسد ع (، ةهة ما يشي
 ةهددوم درن يجدد     دد  مددع مددا  ةيددرا ىريدده تسد دداا:  ددامس ف ددتدر اتى ةغددان  در  دد امت

 ددسة  ةجددةت (، حيدد( بشدداسا ىرددت 2018(، ة ا مدد  خشدد   )2018ةفائشدد  سا دهلل )(؛ 2017)
سقددد  امعدد  ة ةًددا رر سقددد  درتسد ددي  ريددار   ر دد  در  ددي   ر دد  درج درية دد  درعةريددد تدردد  ىحيددائيًا  ددت 

 ريار   ر   درم  ةياا درعريا ة شكل   ا عت مةاسن    ر   درم  ةياا درتنيا  درسد ع  بة 
ةيمكدد     ددديس هدددوم درن يجددد   دددت ضدددة  مدددا بشددداس ىريددده كدددل مددد   دددامس ف دددتدر اتى ةغدددان  

ت ي عدسض ر دا  ر د  درم د ةياا ( حي( بشاسد ىرت ب  در عر  ةدرخ سة در د182، 2017در   امت )
درتسد دددي  درعريدددا )در سقددد  درسد عددد ( يعمدددال  فردددت  ح دددي   دددس  در ةديدددل ةدر يدددسا مدددع دآلخدددسي ، 
 ةييد   درمد عر  بك دس  ةج ًدا راله مدا   داآلخسي   ىضدا   ىردت ب  نضدو درةدتسدا درعةريد  يدؤ س  ددت

ر ع يدددس فن دددا  شدددكل ةدضددد  قدددتسة درمددد عر  فردددت دلخدددو  دددت درح ددد ا  دل كددداس درود يددد  ةدرمشدددافس ةد
 ةيسي ، ةدلخو  ت دالف  اس ب كاس ةبحا ي) ةمشافس در سا دآلخس   

( 568، 2018كما  ُ  س در اح   هوم درن يج  بيًضدا  دت ى داس مدا وكس ده  ا مد  خشد   )
نةدا  دم  ب   ر   در سق  درسد ع  ه  دلك س  ًنا مةاسن    ر   در سق  دلةرت، كما ب  مسةس فتة 

جددةته   ارمع ددت بك دد    درعتيددت مدد  درم دداسدا ةدرخ ددسدا درجامعيدد  در ددت ادتا مدد  قددتس    فرددت ة 
 فرت در ةد   مع درحياة درجامعي  ةم  ر ا  ا  شكل ب ضدل مد   ر د  در سقد  دلةردت  ثيد   ردتي  
ًحددا ية د  فةريد   م دد ةى بفردت  ك يدس مدد  بقدسدن    ار سقد  دلةرددت جعرد    بك دس نضددًو ةةفًيدا ةدن  ا

درخ ددسدا درجتيدد  ةدرشددعةس   ددا ة عايددا درشددعةس  معنددت ةجددةتة درحيدداة ةدرسضددا فن ددا، ىضددا    فرددت
ةفد  ىرت قتس    فرت در عامل ةدر  افل مع دآلخسي   ليجا ي  ة ة ل ةج اا درن دس درمخ ر د  ةدرم ن

 ددددت حددددل درمشددددكالا ةدرن ددددس رتشدددديا  مدددد  من ددددةس م عددددتت، ةجعردددد    بيًضددددا قدددداتسي  فرددددت حددددل 
ش   ا  حاجا      س  بك س منا  ً  ةنجاًحا  مشكال    ةد 

 ة:ـــــــة مقترحـــــــات تربويـــــــتوصي

  ح ضة  ن ائو درتسد   ة   يسها يمك   ةتي  مجمةف  م  در ةيياا ةدر حة( كما يرح:
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 ة يدددا م دددداسدا درية دددد  درعةريددد   اف  اسهددددا مدددد  دهددد  درم دددداسدا درحيا يدددد  ردددتى دل ددددسدت رددددتى  -1
 در عريميددد  درمخ ر ددد   خايددد  درمسحرددد  درجامعيددد ، ةدر سكيدددا فردددت در عردددي  درم عرمدددي   ارمسدحدددل
 ةدر  كيس در ثمرح 

در ة ع  ح تسد   درية   درعةري  رتى فينداا م نةفد  مد  مخ ردا در خييداا درنةفيد  مد   -2
  ر   درجامعاا درميسي  

   سي  بمام ضسةسة ةضع  سدمو  تسي ي  ررم عرمي  ر نمي  درية   درعةري  م  شثن ا ى اح  در -3
 ًيدا رر عر   اف ماته  فرت در  كيدس در دامرت مد  بجدل د د مسدسي  ية د    درعةريد  ممدا يدؤ س ىيجا

 فرت  حيير   دلكاتيمت 
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 ـــعـــــــــالمراج

ا (  ب دس ب عدات درية د  دروهنيد   دت دإل دتد  در ن يميد  تسد د   دت فدتت مد  كريدا2016ب ما   ده ندةسى )
  236 – 206(، 68) 18، م اال تصادية واإلداريةمجلة العلو جامع    تدت  
  تدس درن ض  درعس ي    درةاهسة:اختبار التكاء العالى  در يت محمت خيسى )ب ا(
(   افريد   دتسيب معرمدت درعردة  ةدرسياضدياا فردت در عردي  دردتدمو 2017در سحا ت در يت محمةت )

 نميدد  قددتسدا ةخددسدئ  در  كيددس  ددت  TASCرر  كيددس درنشدد   ددت  دديا  دج مددافت 
دال دددددد تالل ةدرية دددددد  درعةريدددددد  ةتد عيدددددد  دردددددد عر  ةدرم دددددد ةياا درمعس يدددددد  الخ  دددددداس 

TIMSS  درمؤ  د  درعس يد  رر حد(المجلة الدولية للعلةوم التربويةة والنعسةية ، 
  125 – 12، 1، 4درعرمت ةدر نمي  در شسي ، 

  رية دد  درددوه   ددت (  درةددتسة در ن ؤيدد2017 ددامس فددتنا  ف ددتدر اتى، ةغددان  جا ددس در  دد امت )
م دددداسة در م ددددل درعددددا  ت رددددتى  ر دددد  مسحردددد  در كددددارةسية)  ددددت جامعدددد  ب ددددة  ح  

  186 – 149(، 4) 41، جامع  دإلماسدا، المجلة الدولية للبحو( التربوية
يد  ، كريد  در س مجلةة اسسةتات(  درية   دروهنيد  ردتى  ر د  درجامعد   2013بحال  م تى ف تدهلل )

  366 – 343، 205اني ، جامع    تدت، د   سشت ررعرة  دإلن 
(  درية دد  دروهنيدد  ةفالق  ددا  ددار ن ي  درددود ت 2017بحمددت ى ددمافيل ف ددةت، ة ددانتى نيددسا  سن ددي) )

  496 – 480(، 2) 28، مجلة كلية التربية للبناترر عر  رتى  ر   درجامع   
 سجمدد : محمددت   الةةتخلص مةةن االكتئةةاب سةةبل الةةى العافيةةة(  2014جددي) سديددا، ةرددةسد مدداكسى )

 درشيخرت، دركةيا: مؤ    دركةيا رر ةت  درعرمت، درمن م  درعس ي  رر سجم  
(  دإل ددد ا  درن ددد ت ررية ددد  درعةريددد  ةد ددد سد يجياا مةدج ددد  درضددد ة   دددت 2018فائشددد  فردددت سا دهلل )

جامعددد   –در ن دددؤ  اريدددمةت دلكددداتيمت ردددتى در دددالب درم  دددةقي  تسد دددًيا  كريددد  در س يددد  
  418 – 347(، 100) 28، جلة المصرية للدراسات النعسيةالمدر ية   

ف تدرسقيب بحمت در حيسى، ة  حت ف تدرسحم  درضد ع، ةبحمدت فردت  ردب، ةفائدتة بحمدت درعةدمرد  
(  دريددددةسة درعس يدددد  رمةيددددا) درعةدمددددل درخم دددد  ررية دددد  درعةريدددد : تسد دددد  2014)

مجلةةة ا دد  ةدرنددة   ميتدنيدد  فرددت فيندد  مدد   ددالب درجامعدد   ددت ضددة  ب ددس م  يددس  در ة
  166 – 119، 39، مسكا دإلسشات درن  ت، جامع  في  شم)، اإلرشاد النعسى

(  درية دد  درعةريدد  ةفالق  ددا  ار ددعاتة درن  ددي  رددتى  ر دد  جامعدد  2017فرددت  دد  محمددت درةريددتى )
  68 – 41، 28، مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربويةدرمرل خارت  
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مجلةة العلةوم (  درية د  درعةريد  ردتى  ر د  درجامعد   2018محمت ف دت ) درمعمةسى، ة ال فرت ح ي  
  247 – 229(، 3) 25، كري  در س ي  ررعرة  دإلن اني ، جامع   ا ل، اإلنسانية

(  در ن ؤ  مش ةى درية   درعةريد  مد  خدالل  عدض درم  يدسدا درن  دي  2018 ا م  در يت خش   )
يدد  در س يدد ، جامعدد  دلاهددس درشدددسيا، ، كرمجلةةة التربيةةةةرددتى  ار دداا درجامعدد   

179 ،1 ،494 – 598  
(   افري  درية   درعةري   ت خ ض بفسدض 2013  حت ف تدرسحم  درض ع، ةبحمت فرت  رب )

، مسكدا مجلةة اإلرشةاد النعسةىدالك ئاب درن  ت رتى فين  م   الب درجامع   
  75 – 1، 34دإلسشات درن  ت، جامع  في  شم)، 

درخجل( دلكاتيمت  –(  دإل  ا  درن  ح الن عارح دإلنجاا )در خس 2017 ي  )كمال ى مافيل ف
امعد  ، جمجلة كلية التربيةةةدرية   درعةري   ت د  سد يجياا در عر  درمن   ود ًيا  

  182 – 107، 2(، 109) 28 ن ا، 
يما  محمت در ائت )   ئاب رتى(  درية   درعةري  ةفالق  ا  االك2017محمت در يت ف تدرسحم ، ةد 

دراسةات  الب درجامع   ت كل م  ميس ةدرعسد  )تسد   ف دس  ةا يد  مةاسند (  
  40 – 5، 97، مجر  كري  در س ي   اراقااي ، جامع  دراقااي ، تربوية ونعسية

(   عاري  متخل درية   درعةري   ت خ ض  عض بفسدض در يا  رتى 2016مع ا  ؤدت در ةيسى )
  384 – 340، 19جامع   ةس عيت،  ،مجلة كلية التربيةدرش اب  

(  ب س  سنامو درية   دروهنيد   دت خ دض بفدسدض دردةه  درن  دت ردتى 2016نائل محمت بخس) )
المجلةةةة الدوليةةةة للبحةةة( فةةةى التربيةةةة وعلةةةم فينددد  مددد   دددالب جامعددد  درجدددةا  

  416 – 385(، 2) 4، النعس
 عةريدد  رددتى  ددالب كريدد  در س يدد (  درمسةندد  درن  ددي  ةفالق  ددا  ارية دد  در2017هاردد  خيددس  ددناسى )

، مسكددا دإلسشددات درن  ددت، جامعدد  فددي  مجلةةة اإلرشةةاد النعسةةى)تسد دد   ن ؤيدد (  
  335 – 287، 50شم)، 

(  درية ددد  درعةريددد  ةفالق  دددا  دددار  كيس مدددا ةسد  درمعس دددت ةدرحاجددد  ىردددت 2018ه ددد  مجيدددت في دددت )
مجلةة ندا  ة   يد (  درمعس   رتى  ر   كري  در س ي  ررعرة  دإلن داني  ةدريدس   ) 

 يدسة، ، كريد  در س يد  ررعردة  دإلن داني ، جامعد  درأبحا( البصرة للعلوم اإلنسانية
43 (2 ،)268 – 295   
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(  ب س  نمي  دال   سد  درعةرت فرت   داا ةيدت  دخ  داس  حيديرت 2016هشا  ى سدهي  درنس  )
م التربويةةة المجلةةة الدوليةةة للعلةةو  ددت درسياضددياا رددتى  ددالب درمسحردد  در انةيدد   

  152 – 85، 1، درمؤ    درعس ي  رر ح( درعرمت ةدر نمي  در شسي ، والنعسية
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