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  الملخـــــص 

�ة  ال��ف ع� م���� �ل م�  ال�الي إلى  ال��� �ف  یه�، ال%#ونة ال%ع#ف�ةو   ،ال�ق ة ال�ه
اإلب�اعي  و   #�إلى  ال�ف� ,اإلضافة  ال.امعة.  ب��ل�� 1الب  العالقات  �1�عة  ال%�غ�#ات   تع#ف 

�ة    تأث�# ال�ق ةم��  ال8الثة. و��ل6 مع#فة  �,اإلضافة  .  ال�ف��# اإلب�اعي   في  ال%#ونة ال%ع#ف�ةو ال�ه
في ف#وق  ت�ج�  �ان>  إذا  ما  تع#ف  ال���    إلى  أو  م�غ�#ات  إناث)،  (ذ��ر،  ال��ع  إلى  ت#جع 

�ة ال���    ش%ل> ي). ال�HIJ (عل%ي، أدب�) 1ال�ًا و1ال�ة م� 1الب الف#قة ٢٥٩(األساس�ة  ع
�ا في العام    ال8ان�ة��ة جامعة ال%P#ة ال��ت%�ع  ��ائج  ال  وأوض�>   م).٢٠٢١  /٢٠٢٠( ال�راسي  ,Qل

  Tل�یه UفJا ان%���ة وال�ف��# اإلب�اعي، ب��ة ال��� ,%���� م#تفع م� ال�ق ة ال�ه�الVالب ع
�ة  ف�ة. �%ا اتXحم���� ال%#ونة ال%ع# �و�ل م�    ،وج�د عالقات ارت�ا1�ة م�ج�ة ب�� ال�ق ة ال�ه

اإلب�اعي  #�ال%ع#ف�ة. و   ال�ف� ال���Y  وال%#ونة   �Q%Z أنه   ���ةم� خالل  ت��ال�ه ال%#ونة و   ال�ق ة 
وف�%ا ی�عل_ ,الف#وق ال�ي ت#جع لل��ع وال�HIJ ال�راسي؛ لT ت�Xح    .ال�ف��# اإلب�اعي,ال%ع#ف�ة  
�ة  ة في  لة إحIائ�الدذات  �الي ف#وق  ,ال��� ال�ال%#ونة ال%ع#ف�ة و   ال�ف��# اإلب�اعيو ال�ق ة ال�ه

�%ا ت�ج� ف#وق دالة إحIائ�ًا ب�� 1الب ال�HIJ العل%ي واألدبي    الVال�ات.و ب�� الVالب  �ب
  في م��سa ال�ف��# اإلب�اعي وذل6 لIالح 1الب ال�HIJ العل%ي.

�ة،� ال%#ونة ال%ع#ف�ة، ال�ف��# اإلب�اعي  ال�ل%ات ال%ف�اح�ة: ال�ق ة ال�ه
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    Mindfulness and cognitive flexibility as 

predictors of creative thinking in university 
students 

Hala Kamal El-Din Hassan 
Abstract 

 
The current research aims to reveal the levels of mindfulness, 

cognitive flexibility and creative thinking in university students. In 
addition to detect the relationships between the three variables. As well as 
to detect the impact of mindfulness and creative thinking on cognitive 
flexibility. In addition to know whether there are differences in the 
research variables due to gender (males, females), or specialization 
(scientific, literary). The research sample included (259) male and female 
students from the second year of the Faculty of Education, Minia 
University, in the academic year (2020/2021). The results showed that the 
research sample students had a high level of mindfulness and creative 
thinking, while they had a decreased level of cognitive flexibility. Also, it 
was found that there are positive correlations among mindfulness, and 
both creative thinking and cognitive flexibility. In addition, it was found 
that the creative thinking could be predicted through mindfulness and 
cognitive flexibility. With regard to differences due to gender and 
academic specialization, it was not clear in the current research any 
statistically significant differences in mindfulness, creative thinking, or 
cognitive flexibility among male and female students. While there were 
statistically significant differences among students of the scientific and 
literary specialization in creative thinking in favor of students of the 
scientific specialization. 

Key words: Mindfulness; cognitive flexibility; creative thinking 
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  مقدمة 
على الف#د  ن.اح  وع�ه ی��قف  و  ی�ور ,%ا م��  �ة ح�له. �ال�ه ال�ق ة  ع%ل�ة  خالل    م� 

Mindfulness، ه ,الفعل�م.#د اس�ع#اض  األم�ر، ول�f ، ون�رك حق�قةن�رك ب�aء ما ن�� عل
��ة  ل�غ�#ات ال%�قف.�Iقة الh#Vذا ن #نا ,الiاة، ف و���� نnرع ه�ه الh#Vقة الJاصة في رؤhة ال� ، 

  . أنف��ا على رؤhة ال�اقع �%ا ه� ن�رب 
خالل  م�  ال�الي  ال�ق>  في  ت��ث  ال�ي  لل�J#ات  الف#د  ان��اه  إلى  �ة �ال�ه ال�ق ة   #�ت�
لألح�اث   اللف ي  ال�صف  على  وق�رته  الJارج�ة،  أو  ال�اخل�ة  وال�J#ات  ال8%�#ات  مالح ة 

ا، وق��ل األح�اث دون ,%�ض�ع�ة، ووع�ه ,ال�I#ف وال%�ار�ة الفعالة في األن�Vة واالس�%�اع به 
�T أو إص�ار أحQام �  .  (Lykins & Baer, 2009, 228)تق

�ة وال%ع#فة وت%8ل IJال� ���ة ,األسال�r ال%ع#ف�ة، �%ا أنها وس�a ب�وت#ت�a ال�ق ة ال�ه
تعل%ها    �Q%Z ل��نها مهارة  ال�ف��#، ,اإلضافة  في    . h#1(Sternberg,2000, 23)قة مفXلة 

��ع��  Zغالً�ا ما    هفإن   T م�ض�ع أكادZ%ي، أو ��ف�ة العnف على آلة م�س�ق�ة،تعل  الف#د   ��s وع��ما ی
�ا تعلT    هال ت�اع�   ,%هارات عقل�ة�على ال�علT. على س��ل ال%8ال، Zع�ق� ال�8�# م�ا أنه r.Z عل

ل�ا ,ال���ة  ثان�ة  �� ت�Iح �1�عة �, ال%ه%ة ج�ً�ا  دون و   ،أساس�ات  ال%عل�مات  ق��ل ه�ه  Pع� 
P%.#د أن ن�علT األساس�ات ال  و األساس�ات.  ه�ها ما ��Zث ل�ا أن ن��اءل ع%� ح�د تف��#، نادرً 
ت�ف�n  م8ل  ول�� ه�اك 1#ًقا ,��Vة ن��ً�ا ل�قل�ل الغفلة في ال�علT،    .إلى ال�ف��# ف�ها  هانVX# ,ع� 
ت�.�ع ال�ه� م� خالل تق�TZ معل�مات ح�ل األش�اء، ,اس��Jام لغة م8ل "�Q%Z و   ال�علT ال�ه�ي

أك8# ق�رة   "�Q%Z أن �QZن فقa" م%ا Z.عل الف#د أن �QZن"، ب�ًال م� الh#Vقة ال�قل��Zة وال%Vلقة  
  . (Langer & Moldoveanu, 2000, 3)على اس��Jام األش�اء ,�Qل إب�اعي 

به�ف  األح�اث  ال�عامل مع  في  العقل�ة  ال%#ونة  ل�الة م�  �ة وصفًا �ال�ه ال�ق ة  وتع� 
 ,Lee & Orsillo, 2014)م#اق�ة ال #وف ال�ال�ة وال�عي بها ,اإلضافة إلى اب��ار شيء ج�ی�  

�ة م� م���� ال%#ونة ت#فع العقل�ة ال�ق ة أن . �%ا(214�ال�عامل األف#اد  ل�� ال�ه  �� مع ع
 ال�ق�� ,األف�ار  دون  وiمQانات  ق�رات  م� ل�یهT ما إyهار على األف#اد  وت�فn لXاغVة،ا ال%�اقف
  ).١،  ٢٠١٨، علي م�%� ال�ل�s ، في:  ٢٠١٧ الهاشT، (أماني ال.ام�ة

ال.امع�ة على  ال�راسة  الVالب في م#حلة   T ال�ي ت�اجه مع لل���Zات  وت.�ر اإلشارة 
ألخالقي، وق� ی��هي بهT ال%Vاف للف�ل في ال���ف ال%���� األكادZ%ي واالج�%اعي وال�ج�اني وا
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مع ال��اة ال.امع�ة وت�ني م���اهT األكادZ%ي. ح�� ی�ع#ض 1الب ال.امعة للع�ی� م� ال%�اقف 
الIع�ة وغ�# ال%ع�ادة، وه�ا ی�Vلr م�هT ال��لي ب�عU ال�%ات والق�رات العقل�ة أه%ها ال%#ونة 

ت��# ال%#ونة ال%ع#ف�ة وفقًا ل�ع#zh حل%ي م�%� الف�ل . ح��  cognitive flexibilityال%ع#ف�ة
��ه ال%ع#ف�ة  ٢٦٦،  ٢٠١٤(��# ال�ی�ام�Qي ل��) إلى الق�رة العقل�ة العل�ا ال�ي ت%�Q الف#د م� ال�غ

�ة ال%�غ�#ة.{�  به�ف إن�اج ع�ة اس�.ا,ات ج�ی�ة وغ�# مأل�فة ح�ى ی���ف مع ال%�Vل�ات ال�
�%ا �QZن ال�الغ�� ال�ی� ی�ع#ض�ن   و�hفاوت م���� ال%#ونة ال%ع#ف�ة�ل�� ال%#اهق��، ب

. وم�  Q�,(Rose, 2011, 12)ل أقل ل��}ات تعلT ج�ا,ة؛ أقل في م���� ال%#ونة ال%ع#ف�ة  
  T��مYش#ات ال��اف_ ال�ف�ي أن ی��T الف#د ,ال%#ونة، ف��Qن م��ازنًا في أم�ره ال��ات�ة، مع��ًال في تق

وقاد  الق#ارات،  واتJاذ  ,�J#اته وت�Iراته  ال%�اقف  ال����  دون  االخ�الفات  مع   ~Zال�عا على  رًا 
  ،��ال%#ونة ال%ع#ف�ة  ,  ی�%�ع�ن ق� �QZن األف#اد ال�ی�  ). و ١٥١،  ٢٠٠٨ال�ات�ة (س�س� شاك# م.

ال��اة الIع�ة، في ح�� أن    م�اقفس�.ا,ة ل%�اجهة  ع�� االأك8# ع#ضة لل�فاعل ,�Qل ت��في  
أك8# ع#ضة ل�.#Pة ردود    ال�ی� Zف�ق#ون إلى ه�ه ال%هارات ق� �QZن� األف#اد غ�# ال%#ن�� مع#فً�ا وا

  . (Dennis & Vander Wal, 2010, 243)الفعل ال%#ض�ة
�عة ال%�قف  �Vة ت�عًا ل���# حال�ه ال�ه��n ,الق�رة على تغ%��ی�%�ع الف#د ال%��ع ,ال%#ونة ف

 #��اقU اإلب�اع مع ال.%�د وال�   ).٢٣،  ٢٠١٤، ص�ال�ة  (أمل زه�hع�# ع� ف�ل الف#د في وZ s
�# سل���اته ,ال%�اقف ال.�ی�ة، ومقاومة ال�.�ی�، ��ل6 فإن ال.%�د ی��اقU مع ال%#ونة؛ فالف#د �تغ
�# و��hع في ال%�اقف ال%�Jلفة (م�%� خX# ع�� ال%�Jار، إن.ي  �ال�s ی�%�ع ,ال%#ونة ی�ق�ل ال�غ

 ،s٢٨،  ٢٠١١صالح ع�و.(  
م� ب�� مهارات ال�ف��# أله%��ه ال%�nای�ة في  �h creative thinking#ز ال�ف��# اإلب�اعيو 

�ة، وال���Zات ال%#ت�Vة ,غ#س ال�ف��# اإلب�اعي في  IJاة ال�� ,Rosen)ال�عل�T  س�ق الع%ل وال�
Stoeffler & Simmering, 2020, 16)  a��. ح�� Z%8ل ال�ف��# اإلب�اعي ع%ل�ة مع#ف�ة ی
hة األش�اء ,h#Vقة غ�# مأل�فة، وZi.اد أف�ار ج�ی�ة، ف�ها ال�ه� لل�ص�ل ل�يء ج�ی�، وX�h%� رؤ 

وال�عامل ,%#ونة مع األف�ار وت�اولها م� ج%�ع االت.اهات وت�ع�%ها ,%عل�مات إضاف�ة و1iالق 
�nها إدراك ٨٥،  ٢٠٠٥أف�ار م�ع�دة (ناZفة قVامي،  %Z ة�). �%ا أن اإلب�اع ع%ل�ة عقل�ة مع#ف

, واالن�قال  ال%�Qالت،  الف�ل الق�رة على حل  م�  ال�Jف  ,ع��ًا ع�  لل��ی�   TZالق� م�  %#ونة 
 ،sار، إن.ي صالح ع�و�J%ع�� ال #X١١، ٢٠١١(م�%� خ.(  
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  مشكلة البحث 
yل   ت�اجه    COVID-19جائ�ة  في  ال�ي  ال���Zات  وم��ق�لهتnای�ت   Tال�عل . حاض# 

ی�Vلr    ها العالT؛ال�ي �Zه�   ع�م الق�رة على ال���Y وال�عق�� وال��اثةواالس�ع�اد لل�عامل مع حالة  
�ة تعnز الق�رة على ال�عامل ,�Qل ت��في مع ال%�Qالت ال.�ی�ة غ�# ال%��دة ,�Qل %�م�nات تعل

  .��)، س���ن ه�ه ال%هارات ض#ورhة لل�yائف ال.��ة  ٢٠١٦وفًقا لل%���� االق�Iادs العال%ي (و ج
الhnاد   r��, Tفاق��ة ال%V#دة في  في غ�Xن خ%f س��ات إن ل�QZ T ق�ل ذل6، وه� ات.اه س

�ف yاعي  ات��Vاء االص��ل(Hu & Spiro, 2021, 2).  
  ��.h#Jمهارات مه%ة ل�� ال Hه ال%.�%ع وس�ق الع%ل م� نق�ك%ا �Q%Z مالح ة ما Zعان

ال%�Qالت واالس��الل اإلب�اعي وحل   #�ال�ف� االه�%ام ,V#ق   م8ل   rلVی� العقل. وه�ا  وiع%ال 
  TQالب اك��اب تل6 ال%هارات وال�Vها ال���QZ ة ال�يh# �عل�ها به�ف تقل�ل الف.�ة ب�� ال%عارف ال

�فها ,Qفاءة خارجها. وت��# وج�ان جعف# ج�اد (yة، وت��%�)  ٢٠٤،  ٢٠٠١داخل ال%Yس�ات ال�عل
إلى أن االت.اه ال��ی� Zف�#ض أن اإلب�اع ه� ص�رة م� ص�ر ال��ا� ال�ه�ي، �Q%Z ال��ف 

��ه، ل�ا ی��غي االه�%%��1�ع�ه وعالقاته ,غ�#ه م� ال%�غ�#ات. ل�ا ی�%8ل ع�ه وت Tام ب�راس�ه لفه
ال.انr األول م� م�Qلة ال��� ال�الي في ال��ف ع� م���� ال�ف��# اإلب�اعي ل�� 1الب �ل�ة  

�ةP#ال� .  
�ة أح� ال%�غ�#ات ال�ي �Q%Z أن تYث# في ال�ف��# اإلب�اعي�للVالب. وق�    تع� ال�ق ة ال�ه

�ة ت�هT في زhادة رؤhة الف#د ٣٤٣،  ��٢٠١٣ هللا (أشارت أحالم مه�s ع �) إلى أن ال�ق ة ال�ه
وiدراكاته م%ا ی�hn م� ف#ص ال�.اح؛ فاألف#اد ال�ق �� عقل�ًا ی��ون درجة أعلى م� االن��اه وال#غ�ة  

�ة، ی�T مالح ة األف�ار  الق�hة في إن.از ال%هام، �%ا أنهT أك8# إب�اعًا. و �في حالة ال�ق ة ال�ه
hُع�ق� أن ه�ه ال�الة  و دون اإلف#ا� في ال�فاعل معها ب�%a تلقائي.    العقل،�اع# �أح�اث في  وال%

إدراك    ��ب م�افة  تق�م  ال�ات�ة  ال%الح ة   ,Bishop, Lau, Shapiro)واس�.اب�ه    الف#د م� 
Carlson, Anderson, Carmody, & Devins, 2004, 233).  

�ا  �Jhلف ن�ع ال�عي ال%�X%� في ال�ق ة اخ�الفً و V%ًقا ع� ن�ع اإلدراك في الع%ل في ن�ا ع%
�_ ال�عي على م���� خاص   . فإنه مع ال%ع�اد م� ال�عي�Vت Tق ة، ی��ی�T    ؛ ح�� م%ارسة ال

  . وع��ها ت�رrh العقل على ال�قاء في ال�ق> ال�اض#، م�ف�ً�ا وهادًئا وم���ًها، ی�أمل الل� ة ال�ال�ة
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أو   وال�ف��#ات،  األحQام  ج%�ع   _�تعل  r.Z سقا1هاiو ت�.�لها   Tی� ح�وثها،  حالة    في 
(Grossman, 2011, 1034) .  

 ��ب ف#وق  �ة وج�د P#ال� �ل�ة  ال%ق#رات لVالب   Uع, fhت�ر ال�اح8ة خالل  وق� الح > 
�ة  %Zفات األكاد�الVالب في درجة ان��اههT وhق �هT العقل�ة أث�اء ال�راسة و��ل6 أث�اء أداء ال��ل

ب م� یه�T ,االس�ف�ار و1لr ال��ض�ح وiب�اء الف�Xل ال%ع#في  ال%Vل�Pة م�هT. فه�اك م� الVال
ح�ل ,عU ال%�ض�عات، وه�اك م� الVالب م� Zف�ق# ل�ل6 األم�ر و��h%ع�ن لل�#ح دون وعي  
أو ح%اس ودون م�اولة ال%�ار�ة. ل�ا ت%8ل ال.انr ال8اني م� م�Qلة ال��� ال�الي في مع#فة 

�ة ل�� 1الب �ل�ة ا��ة.م���� ال�ق ة ال�هP#ل�  
�ة ال%�Jلفة.  %Zمع ال%هام األكاد rالVف ال�ه�ا وتع� ال%#ونة ال%ع#ف�ة م� الع�امل ال%ه%ة ل��
 rالVال �.��ة واالج�%اع�ة واالس�قالل�ة، ف%Zل�اتها األكادVای� م�nة ب��ح�� ت�%�n ال%#حلة ال.امع

�ة. و�Jhلف نف�ه في ه�ه ال%#حلة م�ا1ًا ,الXغ�� ال�ف��ة واالج�%اع�ة ل��ق�_ األه� %Zاف األكاد
�هT في h#1قة ال�عامل مع ه�ه ال%�Vل�ات والXغ��، وh#1قة إZ.اد حل�ل لل%�Qالت  �الVالب ف�%ا ب
ال #وف  ال�عامل ,%#ونة مع  �ع V��Z م� ال Tه�ال���ف وم �ع V��Z م� Tه�ف%  .Tال�ي ت�اجهه

�ع اب��ار  V��Z م� Tه��ة و�1�عة ال%#حلة ال.امع�ة. �%ا أن م%Zحل�ل ج�ی�ة ل%ا ی�اجه�ن  األكاد
 Tا، ف%� ال%ه�وله .�h#ة وم�اع�ة اآلخZ��م� م�Qالت، في ح�� یل.أ ال�8�# م�هT لل�ل�ل ال�قل
 ،Tل�یه ال%ع#ف�ة  ال%#ونة  �ة وال��ف ع� م���� P#ال� ال%ع#ف�ة ل�� 1الب �ل�ة  ال%#ونة  دراسة 

  وh%8ل ذل6 ال.انr ال8ال� م� م�Qلة ال��� ال�الي. 
أ  م�   Tال#غ ال�ماغ وعلى  ع%ل   #h�Vت في  ال%ع#ف�ة  وال%#ونة  �ة �ال�ه ال�ق ة  مفه�م  ه%�ة 

�a ع%ل جانr ال�ماغ األZ%�، و��ل6 في جعل الVالr على وعي أك�# ب��}�ه و�Qhن أك#8  ��وت
ال�.ار،   لل�علT (ح��ي ز�#hا  ال�افي  ٩٤،  ٢٠١٩إب�اعًا وح%اسًا  االه�%ام  ی�اال   Tل أنه%ا  إال  )؛ 

�# اإلب�اعي، وه�ا Z%8ل ال.انr ال#ا,ع م� م�Qلة ال���. ب�راسة عالق�ه%ا ,ال�ف�  
وال���ث  ال�راسات  ن�ائج  في اخ�الف  ال�الي  ال���  الJامf م� م�Qلة   rال.ان و�h%8ل 

)  ٢٠٢٠ال�ا,قة ح�ل الف#وق ب�� الVالب ال�ي ت#جع لل��ع. فق� ت�صل عIام ج%عة نIار (
�%ا ت�صل> أحالم مه�s ع�� هللا لع�م وج�د ف#وق ب�� ال���ر واإلناث في ال�ق ة ال�ه��ة. ب�

) ل�ج�د ف#وق دالة إحIائ�ًا ب�� ال���ر واإلناث في ال�ق ة ٢٠١٨) وه�ة م.�� ع��ى (٢٠١٣(
�ة لIالح ال���ر، في ح�� وج� (ح��ي ز�#hا ال�.ار،  � ,Franco, Mañas)) و  ٢٠١٩ال�ه
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Cangas & Gallego, 2011)  و(Sturgess, 2012)  ق ة�ال في  �ة  ف#وقًا �  لIالح   ال�ه
  اإلناث. 

  �.Z Tاإلب�اعي ل #�ف#وقًا دالة إحIائ�ًا ب��    Potur and Barkul, (2009)وPال���ة لل�ف�
�%ا ٌوج�ت ف#وق في م���� مهارات ال�ف��# اإلب�اعي لIالح اإلناث في دراسة �ال���ر واإلناث. ب

الفلفلي،    ��ح� ه�اء  ال��ابي،  ال%ل6  ع��  العلو داود  هللا  ع��   �h#تغ) ال%#ونة  )٢٠١١ي  أما   .
) ��ف.#  و ع�� ال�#Th غالي م���  )، و ٢٠١٧ال%ع#ف�ة فق� ت�صل �ل م� مVIفى فاضل وح

) sال�%او ��إلى ع�م وج�د ف#وق دالة إحIائ�ًا في ال%#ونة ال%ع#ف�ة ل�� 1الب   )٢٠١٨ح�
�%ا ت�صل م�%� صف�ه ورافع زغل�ل (�ونة ) ل�ج�د ف#وق في ال%# ٢٠١٧ال.امعة ت#جع لل��ع. ب

ال%ع#ف�ة لIالح   ال%#ونة  لل��ع لIالح اإلناث. في ح�� وج� آخ#ون ف#وقًا في  ال%ع#ف�ة ت#جع 
  ).٢٠١٥) وع��ى سلVان الهhnل (٢٠١٨ال���ر م8ل ن�� ص�اح ال.�ابي (

وال���ث  ال�راسات  ن�ائج  اخ�الف  في  ال�الي  ال���  ال�ادس م� م�Qلة   rال.ان و�h%8ل 
دالة في  ال�ي تعnو لل�HIJ األكادZ%ي. فلT ت�Xح ف#وق  الف#وق ب�� الVالب  ال�ا,قة ح�ل 

�ة تعnو لل�HIJ األكادZ%ي في دراسة أحالم مه�s ع�� هللا (��%ا أشارت ٢٠١٣ال�ق ة ال�ه�). ب
 ��ة لIالح 1الب ال�HIJ   )٢٠١٨م�ف_ (  هران�ال�ه ال�ق ة  دالة إحIائ�ًا في  ل�ج�د ف#وق 

  ).٢٠٢٠األدبي، ولIالح 1الب ال�HIJ العل%ي في دراسة عIام ج%عة نIار ( 
أXZًا لT ت�Xح ف#وق دالة ب�� ال�IIJات العل%�ة واألدب�ة في ال�ف��# لإلب�اعي ب�راسة  

)، مVIفى فاضل  ٢٠١٦ی��صل هاني فYاد (  . �%ا لT)٢٠١١(وآخ#ون    داود ع�� ال%ل6 ال��ابي
) ��ل�ج�د ف#وق دالة ب��   )٢٠١٨ف.# ح��� ال�%او) sو ع�� ال�#Th غالي م���  (، و ٢٠١٧وح

�%ا ت�صل �ل م� ح��ي ز�#hا  �الVالب ,ال�IIJات العل%�ة واألدب�ة في ال%#ونة ال%ع#ف�ة. ب
ال%#ونة لIالح ال�HIJ    ) ل�ج�د ف#وق دالة في٢٠١٨) ون�� ص�اح ال.�ابي (٢٠١٩ال�.ار (
  العل%ي.

  ت8�# ال��اؤالت اآلت�ة:   ال��� م%ا س�_ فإن م�Qلة 
�ة (ذ��ر، إناث)  .١P#ة ال�� ال�ق ة�ل م�  فيهل ت�ج� ف#وق دالة إحIائ�ًا ب�� 1الب �ل

�ة� ال�ف��# اإلب�اعي وال%#ونة ال%ع#ف�ة؟  ،ال�ه
 ال�ق ة�ل م�    فيألدب�ة  هل ت�ج� ف#وق دالة إحIائ�ًا ب�� 1الب ال�IIJات العل%�ة وا .٢

�ة� ال�ف��# اإلب�اعي وال%#ونة ال%ع#ف�ة؟  ،ال�ه
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(ال�ق ة  ما .٣ �ة م���� �ل م� �ال%ع#ف�ة وال�ف��# اإلب�اعي) ل��  ،ال�ه  1الب  ال%#ونة 
 ال.امعة؟ 

�ة هل ت�ج� ارت�ا1ات دالة إحIائ�ًا ب�� �ل م� ال�ق ة .٤�ال%#ونة ال%ع#ف�ة وال�ف��#   ،ال�ه
 ال.امعة؟  1الب  اإلب�اعي ل��

�ة وال%#ونة   .٥�هل �Q%Z ال���Y ,ال�ف��# اإلب�اعي ل�� 1الب ال.امعة م� خالل ال�ق ة ال�ه
 ال%ع#ف�ة؟
  أهداف البحث 

  یه�ف ال��� ال�الي إلى ال��ف ع�: 
�ة الف#وق ال�ي ت#جع لل��ع في �ل م� ال�ق ة .١� ال%#ونة ال%ع#ف�ة وال�ف��# اإلب�اعي. ،ال�ه

ال�ق ة .٢ م�  �ل  في  ال�راسي   HIJلل� ت#جع  ال�ي  �ة الف#وق �ال%ع#ف�ة   ،ال�ه ال%#ونة 
  وال�ف��# اإلب�اعي. 

�ة م���� �ل م� ال�ق ة .٣��ة ال%#ونة ال%ع#ف�ة وال�ف��# اإلب�اعي ل��  ،ال�ه� 1الب  م� ع
 ال.امعة.

�ة العالقات ب�� �ل م� ال�ق ة  .٤��ة %#ونة ال%ع#ف�ة وال�ف��# اإلب�اعي ل��ال ،ال�ه� م� ع
 ال.امعة. 1الب 

�ة وال%#ونة ال%ع#ف�ة ,ال�ف��# اإلب�اعي ل�� 1الب ال.امعة.  إمQان�ة ت��Y ال�ق ة .٥� ال�ه
  أهمية البحث 

  أوًال: ال.انr ال� #s أله%�ة ال���:
  ت#جع أه%�ة ال��� ال�الي للع�امل ال�ال�ة:

��ه م� الVالب   .١�,%#حلة ال�عل�T ال.امعي وال�ي ت%8ل ف}ة ���#ة ومه%ة في ال%.�%ع، أه%�ة ع
وت��اج ه�ه ال%#حلة مهارات ع�ی�ة، وق�رة على ال���ف ,%#ونة مع ال%�Qالت وال���Zات، 

�ة.{� والق�رة على االن��اه وال�ف��# ال�اعي ,ال%����ثات العل%�ة وال�
٢. ��ة، ال%#ونة ال%ع#ف�ة، وال�ف��# اإلب�اعي) ل%ا لهT م� تأث�#  أه%�ة م�غ�#اته (ال�ق ة ال�ه

�ة وال�عي  ��ًا ,�Qل خاص؛ فال�ق ة ال�ه%Zل عام ون.احه أكادQ�, rالVاة ال�,الغ في ح
ال%�Jلفة، ,اإلضافة  ال%�اقف  ال���ف وال�عامل ,%#ونة في  الق�رة على  وال�#��n، و��ل6 
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�ل   للق�رة على ال�ف��# اإلب�اعي وZi.اد أف�ار وحل�ل غ�# مأل�فة،Qعها في ت��ت�هT ج%
 .Tعلى أدائه fQع� سل�ك الVالr وت��د h#1قة سع�ه ل��ق�_ أه�افه م%ا ی

 مع#فة الع�امل ال%Yث#ة في ال�ف��# اإلب�اعي ل�� 1الب ال.امعة.  .٣
�قي أله%�ة ال���: �Vال� rًا: ال.ان�  ثان

�ة   .١��� مق�اسي ال�ق ة ال�ه�وال�ف��#   (Baer, Walsh & Lykins, 2009)تع#rh وتق
 وال�أك� م� خIائIه%ا ال���Qم�#hة في ال��}ة ال%h#Iة. (Miller, 2009)اإلب�اعي 

�ة م�   .٢��ة وال%#ونة ال%ع#ف�ة وال�ف��# اإلب�اعي ل�� ع�ال�ع#ف على م���hات ال�ق ة ال�ه
  Tفه�وت� ال�راسي   Tأدائه إلى h#1قة  آثارها  ی��قل  أن   �Q%Z وال�ي  �ا، �ال% 1الب جامعة 

 و�فاءتهT ال�ات�ة، �%ا �ZهT في ت��ی� األسال�r ال%�اس�ة لل�عامل معهT. األكادZ%ي 
�Q%Z أن �ZهT ال��� في فهT العالقات ب�� ال�ف��# اإلب�اعي وPعU ال%�غ�#ات ذات   .٣

�ة �ي %��ه القائ%�� على الع%ل�ة ال�عل��الIلة ,ه ل�� 1الب ال.امعة، م%ا �ZهT في ت
ع اإلب�اع   Tل�ع ال%هارات  تل6  ون Z  Tعnزوا  ال��ل�ل�ة  ال%هارات  على   n�ال�#� ع�  �ضًا 

  ال�عل�T ال�قل��Zة. 
  مصطلحات البحث 

�ة:   - �لف> االن��اه ال�امل للف#د إلى ال�J#ات ال�ي ت��ث في ال�ق>   تع#ف ,أنهاال�ق ة ال�ه
أحQام   إص�ار  ب�ون   & Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer)ال�اض#، 

Toney, 2006, 27).  
  لJ%�ة ال�ال�ة: وت�%ل األ,عاد ا

االن��اه إلى م.%�عة م���عة م� ال �اه# ال�اخل�ة والJارج�ة، ,%ا    وتع�# ع�ال%الح ة:   .١
  في ذل6 األحاس�f ال.��Zة، واإلدراك، والع�ا1ف، وال%�اه�، واألص�ات، وال#وائح.

�# إلى الق�رة على وضع األحاس�f أو ال��Iرات أو األف�ار أو ال%�اع#   .٢�Z :ال�صف
  أو ال�.ارب في �ل%ات.  أو الع�ا1ف

  ت#��n االن��اه ال�امل على ال��ا� ال�الي. ع�ه�ا ال�ع�  Zع�#ال�I#ف ,إدراك ووعي:  .٣
ق��ل ال�J#ة ب�ون إص�ار األحQام أو   ع�ه�ا ال�ع�    Zع�#ع�م ال�TQ ب�اء على ال�J#ة:   .٤

�%ات أو ال�ق� ال�اتي.� ال�ق
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الف#د لألف�ار وال��Iرات وال%�اع#  م�ا,عة    ع� Zع�#ع�م ال�فاعل مع ال�J#ات ال�اخل�ة:   .٥
 ,Baer, Walsh) ال#اه�دون ال�فاعل معها واالن�غال بها وفق� ال�#��n على ال%�قف  

& Lykins, 2009, 194). 
 rالVها ال��ة ,أنها م.%�ع ال�رجات ال�ي I�Zل عل�وhع�# ال��� ال�الي ع� ال�ق ة ال�ه

�ة. �  في أ,عاد مق�اس ال�ق ة ال�ه
"ق�رة الف#د على تع�یل ال�8%�الت ال%ع#ف�ة لل���ف مع تغ�#ات    تع#ف ,أنهاال%#ونة ال%ع#ف�ة:   - 

�ة" {� .(Dennis & Vander Wal, 2010, 242)ال%�فnات ال�
  وت�%ل ال%#ونة ال%ع#ف�ة ,ع�ی� ه%ا: 

,أنه   .١ ال�الي  ,ال���  وhع#ف  ف�ها:   TQوال�� الIع�ة  ال%�اقف  �ف�ة    ت�TQّ إدراك Q, الف#د 
 االس�.ا,ة ,h#Vقة ت�اع�ه على تVJي ال%�اقف الIع�ة.

وضع قائ%ة تق�TZ تف��#ات وحل�ل ب�یلة لل%�اقف الIع�ة: وhع#ف ,ال��� ال�الي ,أنه   .٢
 لف#د. لل%�اقف الIع�ة ال�ي ی�اجهها ا .%�ع ال�ل�ل ال%ق�#حة,

الع%ل�ة العقل�ة ال%���Jمة لل�ص�ل إلى األف�ار ال.�ی�ة، أو   Zع#ف ,أنهال�ف��# اإلب�اعي:   - 
 . (Miller, 2009, 44)ال%YدZة ل�مج وتأل�ف األف�ار غ�# ال%�#ا,Vة 

  و�h%ل األ,عاد ال�ال�ة:  
و�h%ح   .١ جانً�ا  ال%�Qلة  الف#د  خاللها  XZع  لل�عي،  ساب_  عقلي  ن�ا�  ف�#ة  ال�Xانة: 

 ��ار الالواعي لألف�ار ال�ي ق� ت��ن ذات صلة ,ال%�Qلة.,االخ 
�ة،   .٢Q%%ال ال�ل�ل  أو  االس�.ا,ات  م�   �Q%م أك�# ع�د   ��ت�ل م�اولة  ال�ه�ي:  العIف 

� . �ها,غU ال� # ع� معق�ل
ال�ف��# ال%.ازs: إن�اج مhnج م� األف�ار ال.�ی�ة م� خالل ال#aP ب�� ال%�Qلة ال�ال�ة   .٣

�Vالت ال%�ابهة، وتQ�%اق ج�ی�.وال��_ ه�ه األف�ار في س 
ف#�h وم�اسr   :ت��ي م� �ر .٤ ال��Iل على حل  أجل  ال�الي م�  ل%� �ره  الف#د   #��تغ

 لل%�Qلة.
٥.   �hت�� إعادة  ال%�قف م� خالل م�اولة  في  ال���ة  ال�#��n على األوصاف  ال��Iر: 

 األحاس�f داخل�ًا. 
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�# إلى حالة وعي ش�ه تلقائ�ة، بال م.ه�د، ل��ها  .٦�Z :_ال��ف .n� ش�ی�ة ال�#�
 rالVها ال�وhع�# ال��� ال�الي ع� ال�ف��# اإلب�اعي ,أنه م.%�ع ال�رجات ال�ي I�Zل عل

 في أ,عاد مق�اس ال�ف��# اإلب�اعي.
  ا�طار النظري 

  أوالً: اليقظة الذهنية 
 ،TQیالح� ما ه� م�ج�د دون ح s�ق ة هي صفة العقل ال� ,Goldstein) �ون ت�خلوPال

2002, 89)n�#ال%اضي أو    . وت, #��ة على االن��اه ل%�قف واح�، مع ع�م ال�ف��ال�ق ة ال�ه
) ج�ان�ه  ج%�ع  م�  ال%�قف  في  وال�عي  اإلدراك   nhnتع  Tی� �ي  ال�ل�s ال%��ق�ل  م�%�  ،  علي 

٥،  ٢٠١٨.(   #��hوLanger and Moldoveanu  )ق ة) إلى أن  ١،  ٢٠٠٠��ة   ال�ل��>    ال�ه
,غU  مفه�مًا �Zهل تع#hفه ول�� �Q%Z فه%ه ,�Qل أفXل على أنه ع%ل�ة رسT اخ�الفات ج�ی�ة

  االخ�الفات رسT ه�ه  و�hعT    الف#د،أنه ج�ی� على    1ال%ا  -  ما ی�T مالح �ه  ال� # ع� أه%�ة
�  م%ا ل ه  أك8# وع�ًا ,��اق وم� �ر أفعال  الف#د   �%ا أنه Z.عل،  ال�اض#  ال�#��n على ,�Qل فعال  

  ال�ي تT رس%ها في ال%اضي.   االخ�الفات ع�%� على Z نكا
ال�ق ة  و�Q%h و  �ة  صف �ال�ي �Q%Z تعل�%ها وم%ارس�ها ال�ه ال%هارات   ,أنها م.%�عة م� 

(Baer, et al., 2009, 193)  ة وتق�لها�. وhق�I بها "حالة م� ال�عي ل�� الف#د ,الل� ة ال�ال
 ,Bishop, 2002)ردود األفعال ال�ج�ان�ة لل%�قف"  دون ال�ق�� ,األف�ار ال%#ت�Vة ,ال%�قف أو  

�ة   ی�T تع#zh ال�ق ة. �%ا  (71�على أنها ال�عي ال�s ی��أ م� ال��Xر ال%�ع%� ,h#Vقة    ال�ه
  .(Shapiro & Carlson, 2009, 555) في ال�ق> ال�اض# Z ه# م�ف��ة وم%�nة ل�ل ما 

  #��hع�� و  T�إلى أنه ,%#اجعة األدب ال���Qل�جي في   )٣٣٩،  ٢٠١٨(  سل�T  العnhn إب#اه
الف#د ل%�اع#ه   �ة؛ فإدراك �ال�ه ال�ق ة  ال%��امي ,%فه�م  اآلونة األخ�#ة، �Q%Z مالح ة االه�%ام 
وأف�اره ووع�ه بها وان��اهه الل� ي لألح�اث ال#اه�ة وم#اق��ه لها، وiعادة ت�اصله مع ذاته دون 

�ة م��قة، ی�ل� ل�Zه حا%���ة  �%ل ال�ق ة  لة م� ال��اغT وال��اف_ ال�ف�ي. وتإص�ار أحQام تق�ال�ه
T�.ة م�اش#ة لألح�اث في العقل والP#.م%ارسة  وهي    ،ت <��تع��# �ل األف�ار  ح��  ق%ع الف�#؛  لل

  . (Bishop, et al., 2004, 233)مالح ةأو األح�اث م�ض�ع 
  fQةتع��رة على م#اق�ة ع%ل�اته  الق  الف#د ح�� �QZن ل��  ؛  ال�ق ة ن�ًعا م� الق�رة ف�ق ال%ع#ف

Zُع�ق� أن ع%ل�ة م#اق�ة ت�ف_ ال�عي تYدs إلى إدراك أن �ل ف�#ة وشع�ر  �%ا  العقل�ة الJاصة.  
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��ه  %Z ة م�أصلة أك8# م%ا�ی��و أن ه�اك  ل�ا  له%ا.    الف#د Zع�Qان ح�ًثا عقلً�ا ل�f له ق�%ة أو أه%
ف�#ة، إلى تعل�_ االل�nام ,أs ف�#ة أو  ت��ًال في ال%� �ر م� الق��ل ال�لقائي ل�Iة أو أه%�ة �ل  

واح�  األف�ار    ،م� �ر  مع  ال�عامل   Tی� األدلة  �اح�%االت ل�ل6  م�   �hnم  ,Bishop)  ,ان� ار 
2002, 75).  
  #��hوShapiro and Carlson  (2009, 556)    ة.��ة هي ن���ل م� أن ال�ق ة ال�ه
Zق� م%ارسة  ،  وعي  �# ل�ق ةلوع%ل�ة �Z  ��إلى ال�عي    ؛ ح أو  ال  ال�ق�  8اب>،  ال �عي  ال��Xر 

للعقلو  ال�اع�ة  وت��#  .مع#فة ع%�قة ت�.لى في ص�رة ح#hة  ال%�ه.�ة    إلى  ال%%ارسة  ال%%ارسة 
�#ة  واه�%املل��Xر ال%�ع%� ,h#Vقة م�ف��ة  IPل العقل و�Qمع#فة وت� �%Xوق� الح� ، وال�ي ت� .

Baer, et al.  )ق ة) أن  ١٥٥،  ٢٠٠٩��ة ت��  تع#hفات وأوصاف ال��Q%Z ت�Iرها    هإلى أن  #ال�ه
  �%Xة م�ع�دة األوجه ت���وال�ع��#    ،ال#اه�ةالل� ة    واالن��اه ومالح ة خ�#ات ��Xر  العلى أنها ب

ت�%ل ال%VIل�ات ال%���Jمة و .  أو ت.�r االس�.ا,ات ال�لقائ�ة,ال�ل%ات، وال�I#ف ب�عي    ع�ها
 Uع, ال�ق ة  وع�م  هي:  الIفات    ل�صف  وال�%اح،  واالنف�اح،  األحQام، الق��ل،  إص�ار 
    واالس�ع�اد، والف�Xل.
�ة  %��ة، و�IPرة غ�#  و�Q%h ت��ة م� خالل االن��اه في ال�ق> ال�الي ,h#Vقة مع�ال�ق ة ال�ه

اإلمQان ق�ر  وم�ف��ة  أحQام  و   ،تفاعل�ة،  إص�ار  ففي �P(Kabat-Zinn, 2005, 108)ون   .  
�ة، ی�ف�ح ت#��n ان��اه ال�HJ على ��%ا في  ال�J#ة�ل ما ی�خل في  تق�لم%ارسة ال�ق ة ال�ه�، ب

 fل  ت��ث حالة ال�ق>،نف�Xة  للف#د �%ح تم� الف�h#ه#، دون ال�ق�ع ف Z في �ل ما _�,ال��ق
    .(Baer, et al., 2009, 154)  لألحQام ال�لقائ�ة أو ال�فاعل

�ة  أن ال�ق ة   على ال%���� ال%فاه�%ي، ی��و�,عU  مع    الIJائH ت��#ك في ع�د م�    ال�ه
T�،  (Absorption),االس��عاب  ی��و أن ال�ق ة م#ت�Vة  فعلى س��ل ال%8ال؛  ال�ف��ة األخ#�.    ال%فاه

والف�#hة. �اله%ا   �ال�ة Jوال اإلدراك�ة  ال�.#Pة  في  االن��اه  في  ال�املة  ال%�ار�ة  ن��  الف#د  وم�ل 
على عfQ االس��عاب، و ل�.#Pة ال�ال�ة وال�عي ,ال%�فnات ال%�احة.  ��Z#�ان في ال�#��n على ا

�ة   فإن ال�ق ة�في حالة ال�ق ة، Z ل ال�HJ فال ت�s�V على االنغ%اس ال�امل في ال�.#Pة.    ال�ه
#ت�a  یق�    .قادًرا على مالح ة ال�.#Pة ,h#Vقة م�فIلة، �%ا ل� �ان ,ع�ً�ا إلى ح� ما ع� ال�.#Pة

�ة لالنف�اح�ة  ال�ه� ال�ق ة  مفه�م  IJا ,�%ة ال�XًZ)  أOpennessی�ال    ،( ���s�V على  ال%فه�م
لل%�اقف، واالنف�اح ال�ه�ي، وال%�ل ن�� االس��Vان الف�Xلي. ومع ذل6، على عfQ    نهج تأملي 
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على   فإن �.#Pةالاالنف�اح  �ة  ال�ق ة   ، �أو  ت ال    ال�ه ج�ی�ة  ت.#Pة  ع�  لل���  جه�  على   s�V�
���ال الJا� في ال#Jل االن%�Z ،6ب�ًال م� ذل .a  ق ة    مفه�م��ة ال�ت�ج�ه االن��اه إلى �ل ما  ال�ه

    .��Z (Bishop, 2002, 75)ث ض%� ال�.#Pة ال�ال�ة 
  نماذج اليقظة الذهنية

�ة وفقًا ل�جهات ن # ال�اح8�� ف�%ا ی�عل_ ,أ,عادها. وف�%ا یلي  �تع�دت ن%اذج ال�ق ة ال�ه
�ًا.ع#ضا ألهT ه�ه ال�%اذج م#ت�ة �  زم

  Langer and Moldoveanu (2000). ن%�ذج ١
�# إلى ال��اس�ة أك8# ت.اه ب�}ة واح�ة وت#��n االن��اه في  )  أ(�hال��جه ن�� ال�اض#: و

  م�قف م��د. 
�# إلى ال#غ�ة في اك��اف وت.#rh حل�ل ج�ی�ة، ) االنف�اح على ال%عل�مات ال.�ی�ةب (�hو :

  وال%�ل لألع%ال ال�ي ت�X%� ت��Zات. 
�# إلن�اء أف�ار ج�ی�ة وم��عة ع�ضًا ع� االع�%اد على األحQام    )ج(�hق�: و��n ال�ال�%
    ال�ا,قة.
�# إلى  � # ال%�ع�دة�جهات ال) ال�عي بد (�hو :nhnلل%�قف م� وجهات   تع # �الق�رة على ال

 . (Langer and Moldoveanu, 2000, 2) ال%�Qالت ن # م�Jلفة ع�� حل 
 Bishop, et al. (2004). ن%�ذج ٢

�T ال�اتي لالن��اه(أ)   �ال%�اش#ة، م%ا �Z%ح    ال�J#ات في    ى االن��اه,��� ی�T ال�فا� عل  :ال�
 .بhnادة ال�ع#ف على األح�اث العقل�ة في ال�ق> ال�اض#

ال��جه ال�ات�ةن��    (ب)  ,الف�Xل   للف#د   ال�J#ات   n�ی�% ت�جه  وه�  ال�ال�ة،  الل� ة  في 
  .(Bishop, et al. 2004, 232)واالنف�اح والق��ل 

  Shapiro and Carlson (2009). ن%�ذج ٣
�# ه�ا ال�ع� إلى ع%ل�ة حفا� الف#د على ث�ات األداء وال���ف  �hات: و�دارة الiو T� �(أ) ت

 مع ال�غ�#ات ال%�Jلفة، وتع�%� على ال�غ�Zة ال%#ت�ة.
Vل ب�اسQال�ي غال�ًا ما ت�� T�ة األس#ة وال8قافة  (ب) ت�ض�ح الق�T: وhع�# ه�ا ال�ع� ع� الق

 وال%.�%ع، ح�� �IZح الف#د غ�# قادر على ت��ی� أs م� ه�ه الق�T ت��د وت�Qل ق#اراته. 
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األك8# مالءمة  لالس�.ا,ات  ال�ع�  ه�ا   #��hو وال�ل���ة:  االنفعال�ة  ال%ع#ف�ة  ال%#ونة  (ج) 
 وت��فًا مع ال��}ة مقارنة ,األن%ا� ال�قل��Zة م� ردود األفعال.

�# ه�ا ال�ع� إلى الق�رة على م�اجهة الف#د النفعاالته ال�اخل�ة وم�اع#ه  �h(د) ال�ع#ض: و
 Shapiro)ت.اهها، وه�ا Zع%ل على ت�.�T م��ل الف#د ال�لقائ�ة ل#فU ال%�اقف االنفعال�ة ال��ی�ة

& Carlson, 2009, 558) .  
 Baer, Walsh and Lykins (2009). ن%�ذج ٤
�ة على أه%�ة ال%الح ة أو    وصفی��Y    (أ) ال%الح ة: �أو االه�%ام    ال%#اق�ةال�ق ة ال�ه

م8ل األحاس�f ال.��Zة واإلدراك   -   ، ,%ا في ذل6 ال �اه# ال�اخل�ةال8%�#ات ,%.%�عة م���عة م�  
�ق�_  اله�%ام  لال  األف#اد T�h ت�.�ع  . و وال �اه# الJارج�ة، م8ل األص�ات وال#وائح  -  والع�ا1ف

  قع األحاس�f و�8اف�ها وم�تها، و�1قة األص�ات وح.%ها ونغ%�ها. ع�اص# م8ل م� �عU الل
إلى   �ة �ال�ه ال�ق ة  م�   rال.ان ه�ا   #��Z ال�صف:  أو (ب)  ال%#ص�دة  ال �اه#  وصف 

�هاhت�و أو  �فها �Iت.  ،"#�"ال�ف� أو  "ال�nن"  ال��%�ات �ل%ات مف#دة م8ل  ع�ارات م8ل    ق� ت��ن 
�ف�ي" أو ج%ل �املة م8ل "yالقل_ ,�أن و"  ."rXع م� ال�صف ب�ون و آه، ها ه� الغ��T�h ه�ا ال

على االم��اع ع� األحQام    األف#اد ی�T ت�.�ع  أنه  إص�ار أحQام و�Pون ت�ل�ل مفاه�%ي. ,%ع�ى،  
(على س��ل ال%8ال، "م� الغ�اء ال�ف��# به�ه الh#Vقة") وع� ال��ه�ات ح�ل أص�ل ه�ه األن%ا�. 

 Zإ, Tفه��Iت Tه� . .از وم�اصلة االه�%ام ,الل� ة ال�ال�ةب�ًال م� ذلVZُ ،6لr م
�ة إلى ��# ه�ا ال.انr م� ال�ق ة ال�ه�Z :ف ,إدراك ووعي#Iا� ال�امل في (ج) ال�#Jاالن

غالً�ا    .ال��ا� ال�الي للف#د مع االن��اه ال�امل، أو ال�#��n مع ال�عي على شيء واح� في �ل م#ة
�ة على تh�V# ه��ة،  ما ی�T ت�.�ع م%ارسي ال�ق ة ال�ه���ه ال%هارة م� خالل أداء األن�Vة ال#وت

�ف األس�ان ,الف#شاة أو غ�ل األ�1اق ,اه�%ام �امل. �   م8ل ت
ال�J#ة: ب�اء على   TQال� ال  (د) ع�م  إلى  �ة �ال�ه ال�ق ة  ال#ا,ع م�   rال.ان  #��Z أو ق��ل 

�T ,�أن ت.#Pة الل� ة ال�ال�ة. ���ل دون إص�ار لقواال�%اح أو ع�م إص�ار األحQام أو ع�م ال�ق
  TQحTاع ع�  ,  ی���ةاالم�%��تق ت�%�ات  أو ج�ی#   خVأ،أو ص�اب/    س�ئ،م8ل ج��/    إ1الق 

�r أو اله#وب أو لوال�%اح لل�اقع ,أن �QZن �%ا ه� دون م�اوالت ل  ،,االه�%ام/ ال ق�%ة له.�
 #���ة �اجه  ت�T ت�.�ع ه�ه ال%هارة ع��ما  ه. وhتغ�،  ت.ارب غ�# م#غ�ب ف�ها  ال%%ارس لل�ق ة ال�ه

f�إن إدراك وج�د ه�ه ال �اه# واالع�#اف بها وال�%اح  . فم8ل ال�أث�# ال%�ف# أو اإلدراك أو األحاس
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�#ها أو القXاء عل�ها أم# أساسي له�ه ال%هارة. غالً�ا  �لها ,أن ت��ن �%ا هي دون ال��#ع في تغ
�# م#غ�ب الف#د خ�#ة غع��ما ت�اجه    ما ی�T ال.%ع ب�� ع�م إص�ار األحQام وال%#اق�ة وال�صف.

�T أو نق�    الف#د ، ی�T ت�.�ع  اف�ه�على مالح �ها ,ع�اZة، وت�%��ها، وال�%اح لها ,ال��اج� دون تق
�Z.ع االس�.ا,ة   ذلZُ 6ع�ق� أن ول��ال�ل��ة. االس��الم أو ال Zع�ي ع�م إص�ار األحQام و ذاتي. 

 �ع ال�ل���ات ال�لقائ�ة واالن�فاع�ة وغ�# القادرة على  األك8# ت��ًفا لل%�اقف اإلشQال�ة ع� h#1_ م
  .  ال���ف

�# إلى  �hة و��(هـ) ع�م ال�فاعل مع ال�J#ات ال�اخل�ة: وh%8ل ال�ع� الJامf م� ال�ق ة ال�ه
م�ا,عة الف#د لألف�ار وال��Iرات وال%�اع# دون ال�فاعل معها واالن�غال بها وفق� ال�#��n على  

  . Baer, et al., 2009, 193-194)( ال%�قف ال#اه�
   Atkins and Parker (2012). ن%�ذج ٥
  . االتIال الل� ي ال�الي: وhع�# ع� الل� ة ال�ال�ة االن��اه ل�J#ة) أ(
: وhع�# ع� ع�م االن�ماج  ) ال�ع#ف على األف�ار وال%�اع# على أنها أح�اث عقل�ة عاب#ةب (

  . األف�ار وال%�اع#في 
ال��ص�فات  ب�ًال م�    ال�J#ة) الع%ل م� م� �ر ال�ات �%� �ر ی�T م� خالله مالح ة  ج(

  . نهج مالح ة ال�ات ال�ا,قة: وhع�# ع� 
: وhع�# ال�ل�ي   غ�# ال%#غ�ب أوأs م���� نف�ي، ح�ى ال%����    لل�عاZ~ مع) االس�ع�اد  د (
  . (Atkins & Parker, 2012, 529)ال�ارة ق��ل األف�ار وال%�اع# غ�# ع� 

�ة وصفًا ل�الة م� ال%#ونة العقل�ة في ال�عامل مع األح�اث به�ف م#اق�ة �وتع� ال�ق ة ال�ه
  .  (Lee & Orsillo, 2014, 214)ال #وف ال�ال�ة وال�عي بها ,اإلضافة إلى اب��ار شيء ج�ی�  

   ثاني<: المرونة المعرفية

ال�عامل مع ال%�Qالت م�  �QZن ل��   القادر�h على   اً وجهات ن # م�ع�دة فه%األف#اد 
األف#اد أن هYالء  Zع�ق�  ح��    أفXل للع�امل ال�ي تYدs إلى تh�V# ه�ه ال%�Qالت وال�فا� عل�ها.

أك8# ع#ضة ل���ی� واخ��ار حل�ل أك8#   ل�ا فه�Q%ZT حلها ,أك8# م� h#1قة    ال%�اقف الIع�ة
  .  (Dennis & Vander Wal, 2010, 244) نهاية المطاف  ت��ًفا في

#�ال%#ونة ال%ع#ف�ة إلى ق�رة الف#د على االس�%#ار في ب�اء وتع�یل ال�8%�الت العقل�ة    ت�
. �%ا  (Deak, 2003, 276)وiن�اج االس�.ا,ات ,االس��اد إلى ال%عل�مات ال%�احة في ال%�قف  
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�_ مهاراته ل�ل ال%�Qالت ال.�ی�ة ال�ي ل��Z T_ له أن ت�رب �Vتع#ف ,أنها ق�رة الف#د على ت
). وت�X%� ال%#ونة ال%ع#ف�ة ق�رة الف#د على ت.اهل  ٢٧١،  ٢٠١٤ل%ي م�%� الف�ل،  عل�ها (ح

  ). ٧٩،  ٢٠١٦م���ات اإلدراك، وال�#��n فقa على ال8%�#ات ال%�علقة ,اله�ف (هاني فYاد، 
أن   Kahnmanتع�%� ال%#ونة ال%ع#ف�ة على ن #hة ال��زhع ال%#ن لالن��اه، وف�ها اف�#ض  

��ع ,�Qل م#ن وفقًا ل�غ�#ات ال%ه%ة ال%Vل�ب االن��اه إل�ها، مع اس�%#ارhة  سعة االن��اه �Q%Z أن ت
ت�ازنه خالل ج%�ع م#احل ال%عال.ة، وأنه ع�� زhادة م�Vل�ات إح�� ال%هام ,��� ت���جr ح�  
الVاقة الق��I لالن��اه؛ فإنه ��Zث �z لل%هام األخ#�، ووفقًا له�ه ال� #hة فإنه �Q%Z ت�زhع  

ة ألك8# م� مه%ة في نفf ال�ق>، وذل6 على ح�r أه%��ها وصع��Pها إلى جانr االن��اه ,%#ون
  T��# زغل�ل، ع%اد ع�� ال#حI�,عU الع�امل ال%�علقة ,ال%�قف أو ,ال�HJ نف�ه (في: رافع ال

). وته�ف ن #hة ال%#ونة ال%ع#ف�ة إلى تق�hة ال#وا,a ب�� أجnاء ال%ع#فة  ١٠٥،  ٢٠٠٣زغل�ل،  
��ها وتh�V#ها و %� & Spiro)اس��عائها في ال%�اقف ال%�Jلفة لالس�فادة م�ها في حل ال%�Qالت وت

DeSchryver, 2009,120) .  
ال.�Vال>  ن #hة  م�  ب�اZة  ال%ع#ف�ة،  ال%#ونة  ل%فه�م  ال� #hات   Uع, تع#ض>  ك%ا 

ال%ع#ف�ة ١٩١٢( الف#د �Zاول ت�ض�ح ال%�Qالت ,h#Vقة تالئT اس��Iاراته  ال�ي وض�> أن   (
�لها وفقQة  ب��h# �)  ١٩٩٤(  Karmiloff Smithًا لل�Qل ال�s ی�ر�ه ه� ل��Iح واض�ة. م#ورًا ب

�ة ال%#ونة ال%ع#ف�ة ی�Vلr ت.اوز الف#د ع� األداء غ�# ال%�أمل ال�Z sف�ق#  %�ال�ي تف�#ض أن ت
وiعادة وصف  ,العقل  ال%n�Jنة  ال%عارف  م�  االس�فادة  على  والع%ل  لع�اص#ه،  ال%�قف  ل��ل�ل 

) وال�ي yه#ت ��اح�ة م� ال� #hات  ١٩٩١(Spiro مات. ون #hة ال%#ونة ال%ع#ف�ة  وت8%�ل ال%عل� 
ال��ائ�ة، وت#�n ه�ه ال� #hة على ض#ورة اك��اب األف#اد لفهT ع%�_ لل%عل�مات، وأن ی����ا م�Vقًا  
خاصًا بهT، وy�hف�ا ال%عل�مات ,%#ونة في م�اقف م�Jلفة (في: ع�� ال�#Th غالي م���، ف.#  

ال�%  ��ع#ض  ٣٠٠،  ٢٠٠٨اوs،  ح� وق�   .(Spiro, Collins, That and Feltovich  
)٥، ٢٠٠٣  Tع األف#اد على تعل�) أرPعة أه�اف رئ��ة ل� #hة ال%#ونة ال%ع#ف�ة ت�%8ل في (أ) ت�.

�_ ال%#ن لل%ع#فة ع�� ال�عامل مع العالT ال�ق�قي  �Vها (ب) ال��Pصع� Tال%�ض�عات ال%ه%ة رغ
�#  (ج) تع�یل 1#ق ال�ف��# ا��ألساس�ة أث�اء ال�علT (د) ت�ع�T ب�}ة ال�علT ,ال�سائa ال����ل�ج�ة ل�
�_ ال%#ن لل%ع#فة.�Vال�  
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 Martinوق� حاول> ع�د م� ال�%اذج ت��ی� م�Qنات ال%#ونة ال%ع#ف�ة وهي: "ن%�ذج  
and Rubin (1995)    ة وهي: اع�#اف الف#د�وال�s ح�د خالله ثالثة م�Qنات لل%#ونة ال%ع#ف

�ائل م�Jلفة، اس�ع�اد الف#د لل���ف، ال�اجة لل�ع�ر ,ال8قة في الق�رة على ال�I#ف إلن�اج  ب�ج�د ب
وف�ه ت���ن ال%#ونة ال%ع#ف�ة م�  Dennis and Vander (2010)ال�ل�ك ال%Vل�ب. ون%�ذج  

ق�رت�� ه%ا الق�رة على إدراك ال%�اقف الIع�ة وال��TQ ف�ها، الق�رة على تق�TZ تف��#ات وحل�ل 
وف�ه ت��Qل ال%#ونة ال%ع#ف�ة ن��.ة تفاعل ثالثة   Furr (2010)لل%�اقف الIع�ة. ون%�ذج    ب�یلة

�ل ال%ع#في".Qة، وال���  م�Qنات هT ال���ع ال%ع#في، ال.�ة ال%ع#ف
  ثالث<: التفكير ا�بداعي 

ه�اك    اآلونةفي   �ان  اإلب�اعي    اه�%اماألخ�#ة،   #�وال�ف� اإلب�اع   nhnتع ,X#ورة  م�nای� 
 sى بـ "مهارات الق#ن ال�اد%�Z ء م� م.%�عة ماn.� إما في ح� ذاتها، أو ،T�ك��ائج ق�%ة لل�عل

"�h#والع�  (Ramalingam, Anderson, Duckworth, Scoular & Heard, 2020, 1)  .
  ب�اع�ة لألف#اد. فال�ق�م العل%ي وال����ل�جي م#ه�ن ب��Vر الق�رات اإل 

، ثT أج%ع ال�اح�8ن  إن�اج أف�ار أو م��.ات ج�ی�ة ومف��ةب�أ تع#zh اإلب�اع على أنه  
على أن اإلب�اع ه� ب�اء م�ع�د اإل,عاد. فه�اك ت�Iر لإلب�اع على أنه إن.از Zع�# ع� م.%�ع  

ك ت�Iر لإلب�اع  اإلن�اج اإلب�اعي ال�اقعي للف#د م8ل ��ا,ة رواZة أو تأل�ف مق�Vعة م�س�ق�ة، وه�ا
م8ل ال�ف��# ال��اع�s، وال�فاءة اإلب�اع�ة   Zع�# ع� اإلمQانات اإلب�اع�ة م�%8لة في الع%ل�ة اإلب�اع�ة

  sة ال�ي ت�هل اإلب�اع الف#د�IJة ال%�علقة ,�%ات ال�� ,Liu)وهي م.%�عة ال�I#فات العقل
Liu, Chen, Song & Liu, 2017, 563).  

�اس�ة ال��ی�ة إلدراك ال%�Qالت والق�رة الفائقة على ت�ل�لها، ی�%�n ال�ف��# اإلب�اعي ,ال� 
�# ال�ف��# اإلب�اعي إلى األسل�ب ال�s ی��عه الف#د في إن�اج و   .وال�عي ب��احي الق�Iر ف�ها�h

 #�ال��#ار (أمل زه ,ال���ع وع�م  ,ال%�Qلة، وت��T ه�ه األف�ار  ال%�علقة   ع�د ���# م� األف�ار 
�� ع� ال��ل�ل  وh   ).١٠،  ٢٠١٤،  ص�ال�ة�Z s�ف�ح ال�ع#ف ال�ف��# اإلب�اعي ,أنه ال�ف��# ال%

ال�%Vي إلى أن �QZن تف��#ًا م���عًا یYدs إلى ت�ل�� إجا,ات ع�ی�ة لل%�Qلة (م�%� خX# ع��  
  ،sار، إن.ي صالح ع�و�J%ة ال�ي  ٩،  ٢٠١١ال��). �%ا Zع#ف ,أنه م.%�عة م� الع%ل�ات ال�ه
 ��فها في حل ال%�Qالت ال�ي  ت�T داخل عقل الف#د لل#aP بyوال%عل�مات، وت� T�� ال�قائ_ وال%فاه
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،  ٢٠١١ی�اجهها، وZi.اد إجا,ات ع� ال��اؤالت ال�اش}ة م� خالل ال�فاعل مع ب�}�ه (م�%� رhان،  
٣٥  .(  

 ) sن.ي صالح ع�وiار و�J%ع�� ال #X١٥-١٣،  ٢٠١١أشار م�%� خ  �Q%Z إلى أنه (
  ات أساس�ة وهي: ال� # لإلب�اع م� خالل أرPعة ات.اه 

االت.اه األول (مفه�م اإلب�اع وفقًا ل�%ات ال%��ع): ح�� ی��T الف#د ال%��ع ,�%ات   .١
 عقل�ة م8ل الVالقة وال%#ونة واألصالة.

٢.  #�االت.اه ال8اني (مفه�م اإلب�اع على أساس ال%��ج اإلب�اعي): ح�� Zع�# ع� ال�ف�
 ل%أل�ف، أو ف�#ة أص�لة. اإلب�اعي على ه�}ة إن�اج شيء ج�ی�، أو الJ#وج على ا 

االت.اه ال8ال� (مفه�م اإلب�اع ,اع��اره ع%ل�ة): ی�T خالل ه�ه الع%ل�ة إدراك الق�Iر  .٣
 في ال%عل�مات، وال��� ع� العالقات، ووضع الف#وض واخ��ارها، وال�ص�ل لل��ائج. 

اع�ة  االت.اه ال#ا,ع (مفه�م اإلب�اع في ض�ء ال��}ة اإلب�اع�ة): ح�� ت�X%� ال��}ة اإلب�  .٤
  م�اقف وy#وف م��#ة لإلب�اع.

ال�ي   اإلن�ان�ة  ال� #hة  وم�ها  اإلب�اعي،   #�ال�ف�  #�تف� حاول>  ال�ي  ال� #hات  تع�دت 
ر�nت على أن الف#د �Zعى إلى ت�ق�_ ذاته م� خالل ق�رته على اإلب�اع، وأن ج%�ع األف#اد ی�ل�ون 

أقIى أداء. أما ال� #hة    اي �Zقق� ول�یهT ق�رات إب�اع�ة وr.h أن ت��ف# لهT ال #وف وال�J#ات �
�#ت اإلب�اع في ض�ء �T ال�#ا,Vات ب�� ال8%�#ات واالس�.ا,ات، ف�ل%ا زاد ع�د ه�ه فال�ل���ة ف

�ة اإلب�اع ع� h#1_ ال�عnhnات. في %�االرت�ا1ات زاد اح�%ال ال�ص�ل ل�ل�ل إب�اع�ة، �%ا �Q%Z ت
أنه تع��# ع� م���� ال شع�رs ی#فXه ح�� ف�#ت ن #hة ال��ل�ل ال�ف�ي ال�ف��# اإلب�اعي , 

الالشع�ر.   م����  في  الف#د  ل��  ال�اخل�ة  الI#اعات  م�Iلة  و�Qhن  ف�#ت ال%.�%ع،  وأخ�#ًا 
اإلب�اع �ع%ل�ة تف��# تYدs إلى حل�ل أص�لة تT تف��#ها في ض�ء الع%ل�ات   ال� #hات ال%ع#ف�ة

 .)١٨- ١٤، ٢٠١٤، ص�ال�ة  (أمل زه�#العقل�ة ووyائف ال�ماغ 
ال�ف��#   ت�Xح اخ��ار  خالل  م�  ال���ی�  وجه  على  اإلب�اعي   #�ال�ف� مهارات  أه%�ة 

�%.ال   �Tلل  ٢٠٢١ل�#نامج    ج�ی� اإلب�اعي � Programme for 2021)لVالب  ل  ال�ولي  �ق
International Student Assessment (PISA))    sادIاالق� ال�عاون  م� %ة  ق�ل  م� 

�ة (%�مJ#جات ). �%ا تT ت�ل�a ال�Xء على ال�ف��# اإلب�اعي �ع�I# حاسT في  OECDوال�
Tال�عل   �ال�عل�T    ةال���hل م�ادرة  وال�ور   ٢٠٣٠م� خالل  �ة؛ %�وال�  sادIاالق� ال�عاون  ل%� %ة 
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ا �ة %�ال� أه�اف  م�  الع�ی�   _�ت�ق في  اإلب�اعي   #�لل�ف� ال�ي  األساسي  ال��عة ع�#  ل%���امة 
  . (Rosen, et al., 2020, 16)ح�دتها األمT ال%���ة 

�ف ن%�ذج  �Iوق� اع�%� ال��� ال�الي تBaer, et al. (2009)    خ%�ة �%Xت s�وال
:Tة ه��ال�ه لل�ق ة  ,إدراك ووعي  ،ال�صف  ،ال%الح ة  أ,عاد  ب�اء على   ،ال�I#ف   TQال� ع�م 

لل%#ونة    Dennis and Vander (2010). ون%�ذج  ال�اخل�ة  ع�م ال�فاعل مع ال�J#ات و   ،ال�J#ة
ال%ع#ف�ة وال�s ش%ل ,ع�ی� ه%ا: الق�رة على إدراك ال%�اقف الIع�ة وال��TQ ف�ها، والق�رة على  

  Miller (2009)تق�TZ تف��#ات وحل�ل ب�یلة لل%�اقف الIع�ة. وأخ�#ًا تT االع�%اد على ن%�ذج  
 ،ال�ف��# ال%.ازs   ،العIف ال�ه�ي  س�ة أ,عاد هT ال�Xانة،لل�ف��# اإلب�اعي وال�s ت��ن م�  

. ح�� ت%8ل ه�ه األ,عاد م#احل لع%ل�ة ال�ف��# اإلب�اعي. تT اخ��ار  ال��ف_، و ال��Iر  ،ت��ي م� �ر
�فات ال%���رة بها وف_ تع#hفات م��دة لأل,عاد.�Iاذج ,ال��� ال�الي ن #ًا ل�ض�ح ال�%�  تل6 ال

  ال���. وت�اؤالت %�هج ال�صفي ال�s ی��اسr مع أه�اف تT ات�اع ال  منهجية البحث 

ل%قای�f ال��� ال8الثة (ال�ق ة    ف�H الIJائH ال���Qم�#hةإج#اء دراسة ب�ائ�ة به�ف    تT  إجراءات البحث 
  _��Vات ال�%��ة، ال�ف��# اإلب�اعي، وال%#ونة ال%ع#ف�ة). ,اإلضافة ل�ع#ف م�� وض�ح تعل�ال�ه

�اغة اللغ�hة للع�ارات.  Iالت م�علقة ,الQم� sاس، وال��ف ع� أ�  الJاصة ,Qل مق
�ة ال�راسة ال��ائ�ة  ���ر) ,الف#قة ال8ان�ة  ذ  ٥٠إناث،  1١٥٠ال�ًا و1ال�ة (  ٢٠٠وق� ش%ل> ع

والعل%�ة   إن.ل�hnة)،  ولغة  �ة، P#لغة ع دراسات،  أساسي   T�(تعل األدب�ة   rال�ع �ة م� P#ال� ,Qل�ة 
�ة واللغة اإلن.ل�hnة). و�hضح ج�ول (P#أساسي عل�م ,اللغة الع T�) ت�زhع أف#اد  ١(رhاض�ات، تعل

�ة االس�Vالع�ة في ض�ء م�غ�#s ال��ع وال�HIJ ال�راسي. �  الع
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  أدوات البحث
  ، ترجمة الباحثة) Baer, Walsh & Lykins, 2009( مقياس اليقظة الذهنية  )١(

) في دراس�هT ال�ي ه�ف> ١٩٧،  ٢٠١٣(  Bergomi, Tschacher and Kuppeأشار    وصف المقياس 
�T ال�ق ةل%��ة  �اق�ة تق�Q�Zل    Baerإلى أن ال%ق�اس ال�s أع�ته  ,اس��Jام ال�قارh# ال�ات�ة ال�ه

ل�ا فه� ی�%�ع ,ال�%�ل�ة    م�اولة مه%ة ل�مج ال%فاه�T لJ%�ة اس���انات تT ال��ق_ م� ص��ها 
لل�ق ة    ,ع� م#اجعة خ%�ة مقای�f شائعة  ٢٠٠٩ه�ا ال%ق�اس عام    Baerح�� أع�ت    .وال��امل�ة

�مق ب�اء  في  ج�ی�  م��ى  وأخ�ت  ب�ق�ها  وقام>  �ة �ال%قای�f  ال�ه ع�ارات  ج%ع>   ��ح اسها، 
ع�ارة، وأج#ت لها ت�ل�ًال عامل�ًا. وت�صل> ل%ق�اس األوجه الJ%�ة    ١١٢الJ%�ة وPلغ ع�دها  

�ة ال�s ت��ن م�  �ع�ارة م�زعة على خ%�ة ع�امل هي: ع�م ال�فاعل، ال%الح ة،    ٣٩لل�ق ة ال�ه
�n ال%ق�اس ,ق�T م#تفعة م�  ال�I#ف ,إدراك ووعي، ال�صف، ع�م ال�TQ ب�اء على ال�J#ة. وت%

  ال�Iق وال�8ات.
�ة ت#ج%ة مق�اس  ت%>  �ال�ه �ة. وتT ع#ض   ال�ق ة P#الع اللغة  إلى  اللغة اإلن.ل�hnة  م� 

��I�J%اس على أح� ال�لل��ق_ م� ص�ة ال�#ج%ة وال�أك� م� ت�افY مع�ى �ل    ع�ارات ال%ق
�ةP#تها ,اللغة الع#�  . ع�ارة ,اللغة اإلن.ل�hnة مع ن 

  ال��ل�ل العاملي ال�����s   صدق المقياس 
)  AMOS 22 )Arbuckle,  2013 تT إج#اء ال��ل�ل العاملي ال�����s ,اســ��Jام ب#نامج

�ة   .ل��ل�ل مIـــــــف�فة ال��ای�ات وال��ای�ات ال%�ـــــــ�#�ة ,h#Vقة أقIـــــــى اح�%ال�وذل6 ,اســـــــ��Jام ع
ال�TQ على م�� مVا,قة    ). ت1Tال�ًا و1ال�ة  ٢٠٠(ن=   ال.امعةم� 1الب   االســـ�Vالع�ة ال��� 

�ة العامل�ة��ةل%ق�اس   ال��أقل ال�ي تع� م� خالل ع�د م� ال%Yشـــــــــ#ات اإلحIـــــــــائ�ة    ال�ق ة ال�ه
�ة �  . (Hu & Bentler, 1999)أقل تأث#ًا ب�عق� ال�%�ذج أو �ل�ه%ا معًا و اع�%ادًا على ح.T الع

 
 
1. The Freiburg mindfulness inventory (FMI; Buchheld, Grossman, & Walach, 2001) 
 2. The mindful attention awareness scale (MAAS; Brown & Ryan, 2003) 
 3.The Kentucky inventory of mindfulness skills (KIMS; Baer, Smith & Allen, 2004) 
 4.The Southampton mindfulness questionnaire (SMQ; Chadwick, Hember , Mead, Lilley, & Dagnan,  2005 ) 
 5. Philadelphia Mindfulness Scale (Cardaciotto, Herbert, Forman, Moitra, & Farrow, 2007)  

  أتوجه بالشكر ألستاذتي أ.د. نجاة زكي موسى، أستاذ علم النفس التربوي المتفرغ بكلية التربية، جامعة المنيا  
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وه� ع�ارة ع� ق�%ة  (Relative Chi-Squared, χ2/df)ال���ي   s م#Pع �ا   : ال%Yش# األول 
ت��ن ق�%ة ه�ا ال%Yشــ# م�Iــ�رة أن   و�hــ�#� لل�%�ذج مق�ــ�مة على ع�د درجات ال�#hة.   s م#Pع �ا 
  ��  .  (Kline, 1998)  ٣و   ١ب

�عي ل%��سa م#Pعات خVأ ال�قارب   :ال%Yش# ال8انيP#ر ال��ال.(Root Mean Square 
Error of Approximation; RMSEA)     ر�ة ال.%��عيوه� ع�ارة ع� قP#عات   ال�P#م aل%��س

الف#وق ب�� مIف�فة ال��ای�ات وال��ای�ات ال%��#�ة الفعل�ة ومIف�فة ال��ای�ات وال��ای�ات ال%��#�ة 
 & Hu)‚ (٠٦  <ت��ن ق�%ة ه�ا ال%Yش#    و��h#� أن�Q%Z ال���Y بها م� خالل ال�%�ذج.    ال�ي

Bentler, 1999.   
ال8ا مYش#ل� ال%Yش#  في   (Goodness Index; GFI)ال%Vا,قة   ح�� :  ال��ای�   f�Zق وه� 

) ��) وتع�# الق�%ة ال%#تفعة  ١،  ٠ال%Iف�فة ال%�للة ع� h#1_ ال�%�ذج ال%ق�#ح. وت�#اوح ق�%�ه ما ب
  r.hة. و��أن ت��ن ق�%ة ه�ا ال%Yش#  ب�� ه�ا ال%�� ع� تVاب_ أفXل لل�%�ذج مع ب�انات الع

≤٩٠‚ (Schermelleh-Engel, Moosbrugger & Müller, 2003) .  
، وhقارن ه�ا ال%Yش#  (Comparative Fit Index: CFI)ال���ي    ال%Vا,قة  # ال#ا,ع: مYش#ال%Yش

ال�%�ذج   وhف�#ض  لل��انات.  الIف#s م� ح�� م�� مVا,ق�ه%ا  وال�%�ذج  ال%ق�#ح  ال�%�ذج   ��ب
  ��الIف#s ع�م وج�د أs ارت�ا1ات ب�� ال%�غ�#ات ال اه#ة وم� ثT ع�م وج�د أs ارت�ا1ات ب

 Fan, Thompson)  ‚٩٠≥ام�ة في ال�%�ذج. و��h#� أن ت��ن ق�%ة ه�ا ال%Yش#  ال%�غ�#ات ال�
& Wang.(  

وال%�ض�ة  ال�����sوفى ال��� ال�الي، أyه#ت ال%Yش#ات اإلحIائ�ة لل��ل�ل العاملي 
وع�م ال�TQ  )  ات ع�ار   ٦(   ال%الح ةهT    ة�ام�   ات م�غ�# أرPع  ) أن ن%�ذجًا ی���ن م�  ٢,.�ول (

ق� ع�ارات)   ٨ع�ارات) وع�م ال�فاعل (  ٣وال�I#ف ,إدراك ووعي (ع�ارات)  ٥( ب�اء على ال�J#ة
وق� بلغ> ق�%ة معامل ارت�ا� ال%الح ة ,Qل م� ع�م ال�TQ ب�اء    تVاب_ ,�Qل ج�� مع ال��انات.

) على ال�#ت�r، و�ان> ق�%ة ٠٬٠٩،  ٠٬٥،  ٠٬٢٥- على ال�J#ة، ال�I#ف ب�عي، وع�م ال�فاعل (
،  ٠٬٣٥-لى ال�J#ات ,Qل م� ال�I#ف ,إدراك ووعي، وع�م ال�فاعل (ارت�ا� ع�م ال�TQ ب�اء ع

  ).  ٠٬٢٥)، في ح�� �ان> ق�%ة االرت�ا� ب�� ال�I#ف ,إدراك ووعي، وع�م ال�فاعل (٠٬٦٦
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�%ا ت#اوح> ق�T  ٧٦‚ و ٤٥ما ب��    ,ع� ال%الح ةت#اوح> ق�T ت��عات الع�ارات على  �‚ ب

و�ان> ت��عات ,ع�   ‚٦٨‚ و ٤٥ما ب��  ء على ال�J#ة  ,ع� ع�م ال�TQ ب�ات��عات الع�ارات على  
  ��. ‚٦٩و   ‚٤٨و�ان> ت��عات ,ع� ع�م ال�فاعل ما ب��    ‚٥٧‚ و ١٥ال�I#ف ,إدراك ووعي ما ب

 ) Tل رقQضح ال��hعة) ت��عات الع�ارات على  ١وPة األر���%ا Zُ ه#ها ال��ل�ل    أ,عاد ال�ق ة ال�ه
  .ال�����s العاملي

ال�هائ�ة  ث�ات   ح�اب تT    ثبات المقياس  �ة في ص�رته �ال�ه ال�ق ة  ) ع�ارة م�زع�� على ٢٢(   مق�اس 
,h#Vقة  وذل6  أ,عاد  (   .�#ون�اخ  ألفا  أرPعة  ألفا  معامل  ق�%ة  بلغ>   ��لُ�ع�  ٠‚٨ح ، ال%الح ة) 

) ل�ع� ٠٬٨) ل�ع� ال�I#ف ,إدراك ووعي، و(٠٬٦و(،  ع�م ال�TQ ب�اء على ال�J#ة) لُ�ع�  ٠‚٧و(
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�# إلى أن ال%ق�اس ی�%�ع  ٠٬٧ح�� بلغ> ق�%ة ال�8ات لل%ق�اس �Qل  ع�م ال�فاعل. في  �Z م%ا .
  ب�رجة مق��لة م� ال�8ات.

�r الVالr   ٢٢ت��ن ال%ق�اس في ص�رته ال�هائ�ة م�    تقدير الدرجات .Z .عة أ,عادPع�ارة م�زعة على أر
�ًا، أح�انًا، نادرًا،  ع� ج%�ع الع�ارات ,اخ��ار أح� ال��ائل الJ%�ة على مق�اس ل�Q#ت (دائ%ًا، غال

  ��  درجة.  ١١٠إلى   ٢٢أب�ًا). وت�#اوح ال�رجة ال�ل�ة ما ب
حل%ي الف�ل،    : ، ت#ج%ة Dennis & Vander Wal, 2010( ) مقياس المرونة المعرفية ٢(

٢٠١٤ (  
م�  )  ٢٠١٤ال�s ت#ج%ه حل%ي م�%� الف�ل (  ال%#ونة ال%ع#ف�ةمق�اس    اس��Jم> ال�اح8ة

�ة.  P#الع اللغة  إلى  ,اس��Jام اللغة اإلن.ل�hnة  لل%ق�اس  ال���Qم�#hة   HائIJال ال��ق_ م�   Tوت
�ة ال��� االس�Vالع�ة. �  ع

)  AMOS 22 )Arbuckle,  2013 تT إج#اء ال��ل�ل العاملي ال�����s ,اســ��Jام ب#نامج  صدق المقياس 
�ة   .�ات وال��ای�ات ال%�ـــــــ�#�ة ,h#Vقة أقIـــــــى اح�%الل��ل�ل مIـــــــف�فة ال��ای�وذل6 ,اســـــــ��Jام ع

). تT ال�TQ على م�� مVا,قة  1ال�ًا و1ال�ة  ٢٠٠(ن=   ال.امعةم� 1الب   االسـ�Vالع�ةال�راسـة 
�ة العامل�ة�م#Pع  وهي (م� خالل ع�د م� ال%Yشـــــــــ#ات اإلحIـــــــــائ�ة   ال%#ونة ال%ع#ف�ةل%ق�اس   ال�

ــa م#Pعات خVأ ال�قارب ال.�ر ،  ال��ـــــ�ي   s كا  �عي ل%��ســـP#ــ#ال� ــ# ح�ـــــ� ، مYشـــ  ال%Vا,قة، مYشـــ
  ال���ي).  ال%Vا,قة

وال%�ض�ة    ل%ق�اس ال%#ونة ال%ع#ف�ة  ال�����sأyه#ت ال%Yش#ات اإلحIائ�ة لل��ل�ل العاملي  
) ات ع�ار   ٦(  إدراك ال%�اقف الIع�ة   اه%  �� �ام�   �h) أن ن%�ذجًا ی���ن م� م�غ�# ٣(رقT  ,.�ول  
و�ان> ق�%ة معامل    ع�ارات) ق� تVاب_ ,�Qل ج�� مع ال��انات.  ١١(��#ات وحل�ل ب�یلة  وتق�TZ تف

) �h#�  ).٠٬١االرت�ا� ب�� ه�ی� ال%�غ
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  ‚ ٣٧ما ب��    ,ع� إدراك ال%�اقف الIع�ة وال��TQ ف�هات#اوح> ق�T ت��عات الع�ارات على    
�%ا ت#اوح> ق�T ت��عات الع�ارات على  ٧٤و�  وحل�ل ب�یلة لل%�اقف الIع�ة   ,ع� تق�TZ تف��#ات ‚ ب

���%ا   ُ,ع�s ال%#ونة ال%ع#ف�ة) ت��عات الع�ارات على  ٢و�hضح ال�Qل رقT (.  ‚٨٠و  ‚٣٩  ما ب
  .ال�����s العامليZُ ه#ها ال��ل�ل 
�ةأداء أف#اد ال  ث�ات  تT ح�اب   ثبات المقياس �على ال%ق�اس    و1ال�ة اً ل�ا1 ٢٠٠  Tع�ده و  االس�Vالع�ة ع

ح�� بلغ> ق�%ة    .�#ون�اخ  ألفا   ) ع�ارة م�زع�� على ,ع�ی� وذلh#V, 6قة١٧(  في ص�رته ال�هائ�ة
تق�TZ تف��#ات وحل�ل  ) لُ�ع�  ٠‚٨، و( إدراك ال%�قف الIع�ة وال��TQ ف�ها) لُ�ع�  ٠‚٧معامل ألفا ( 

�Qل   لل%ق�اس  ال�8ات  ق�%ة  بلغ>   ��ح في  الIع�ة.  لل%�اقف  م%ا٠٬٧٩ب�یلة  أن   .  إلى   #��Z
  ال%ق�اس ی�%�ع ب�رجة مق��لة م� ال�8ات.

ال�هائ�ة م�    تقدير الدرجات  ال%ع#ف�ة في ص�رته  ع�ارة م�زعة على ,ع�ی�.   ١٧ت��ن مق�اس ال%#ونة 
�r الVالr ع� ج%�ع الع�ارات ,اخ��ار أح� ال��ائل الJ%�ة على مق�اس ل�Q#ت خ%اسي (م�اف_ .Z

#�  ١٧م�اف_، غ�# م�اف_ ,��ة). وت�#اوح ال�رجة ال�ل�ة ما ب��    ,��ة، م�اف_، م�اف_ أح�انًا، غ
  درجة.  ٨٥إلى 
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  الباحثة)  ، ترجمةMiller, 2009(التفكير ا�بداعي  مقياس )٣(

�ة. وتT ع#ض   ال�ف��# اإلب�اعيت#ج%ة مق�اس  ت%>  P#ة إلى اللغة العhn�م� اللغة اإلن.ل
��I�J%اس على أح� ال�لل��ق_ م� ص�ة ال�#ج%ة وال�أك� م� ت�افY مع�ى �ل    ع�ارات ال%ق

�ةP#تها ,اللغة الع#�  . ع�ارة ,اللغة اإلن.ل�hnة مع ن 
)  AMOS 22 )Arbuckle,  2013 تT إج#اء ال��ل�ل العاملي ال�����s ,اســ��Jام ب#نامج  صدق المقياس 

�ة   .ل��ل�ل مIـــــــف�فة ال��ای�ات وال��ای�ات ال%�ـــــــ�#�ة ,h#Vقة أقIـــــــى اح�%ال�وذل6 ,اســـــــ��Jام ع
ــة  ــ�Vالع�ةال�راســــــــ �ةم� 1الب   االســــــــP#ة ال��). تT ال�TQ على م��  1ال�ًا و1ال�ة  ٢٠٠(ن=    �ل

�ة العامل�ة�وهي  ة  م� خالل ع�د م� ال%Yشــــــ#ات اإلحIــــــائ�  ال�ف��# اإلب�اعيل%ق�اس   مVا,قة ال�
�عي ل%��ســـــــa م#Pعات خVأ ال�قارب ،  ال��ــــــ�ي  s م#Pع �ا (P#ر ال��شـــــــ#ال.Yا,قة،   ح�ـــــــ� ، مV%ال

  ال���ي).  ال%Vا,قة مYش#
وال%�ض�ة    ل%ق�اس ال�ف��# اإلب�اعي   ال�����sأyه#ت ال%Yش#ات اإلحIائ�ة لل��ل�ل العاملي  

  ت��ي ال%� �ر )  ات ع�ار   ٣(  ال�XانةهT    ة �ام�  ات م�غ�# خ%�ة  ) أن ن%�ذجًا ی���ن م�  ٤,.�ول (
ق� تVاب_  ع�ارات)،    ٥ع�ارات) وال��ف_ (  ٥ع�ارات) وال��Iر (  ٣والعIف ال�ه�ي (ع�ارات)    ٥(

,Qل م� ت��ي ال%� �ر وال��Iر    وق� بلغ> ق�%ة معامل ارت�ا� ال�Xانة ,�Qل ج�� مع ال��انات.
ار ٠٬٨٩-،  ٠٬٧٦،  ٠٬٩٦-وال��ف_ ( ق�%ة  ال�#ت�r. و�ان>  ال%� �ر ,Qل م�  ) على  ت��ي  ت�ا� 

ال�ه�ي وال��Iر وال��ف_ ( ). في ح�� �ان> ق�%ة االرت�ا� ب��  ٠٬٧٦،  ٠٬٩٨،  ٠٬٩٢العIف 
، و�ان> ق�%ة االرت�ا� ب�� ال��Iر  )٠٬٩٣،  ٠٬٩٨العIف ال�ه�ي ,Qل م� ال��Iر وال��ف_ (

  ).٠٬٩٤وال��ف_ (

  

 
  أ.د. نجاة زكي موسى، أستاذ علم النفس التربوي المتفرغ بكلية التربية، جامعة المنيا  
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�%ا ت#اوح> ق�T  ٥٦و  ‚٢٦ما ب��    ,ع� ال�Xانةت#اوح> ق�T ت��عات الع�ارات على    �‚ ب
و�ان> ت��عات ,ع� العIف ال�ه�ي    ‚٥٨‚ و٣٨ما ب�� ,ع� ت��ي م� �ر  ت��عات الع�ارات على 

  ��وت#اوح> ت��عات ,ع� ال��ف_   ‚٦٨و  ‚٣٢و�ان> ت��عات ,ع� ال��Iر ما ب��  ‚٦٣‚ و ٣٢ما ب
  ���# اإلب�اعي الJ%�ة أ,عاد ال�ف) ت��عات الع�ارات على  ٣و�hضح ال�Qل رقT (.  ‚٤٨‚ و ٤٢ما ب�  

  .ال�����s العاملي ك%ا Zُ ه#ها ال��ل�ل 
�ةأداء أف#اد ال  ث�ات  تT ح�اب   ثبات المقياس �على ال%ق�اس    و1ال�ة اً ل�ا1 ٢٠٠  Tع�ده و  االس�Vالع�ة ع

ح�� بلغ>    .�#ون�اخ  ألفا  ) ع�ارة م�زع�� على خ%�ة أ,عاد وذلh#V, 6قة٢١(   في ص�رته ال�هائ�ة
) ل�ع� العIف ال�ه�ي، ٠٬٦و( ،  ت��ي ال%� �ر) لُ�ع�  ٠‚ ٦، و(ال�Xانة) لُ�ع�  ٠‚٦ق�%ة معامل ألفا ( 

.  ٠٬٦) ل�ع� ال��ف_. في ح�� بلغ> ق�%ة ال�8ات لل%ق�اس �Qل  ٠٬٦١) ل�ع� ال��Iر و( ٠٬٥٥و(
�# إلى أن ال%ق�اس ی�%�ع ب�رجة مق��لة م� ال�8ات.�Z م%ا  

ال�هائ�ة م�    تقدير الدرجات  اإلب�اعي في ص�رته   #�ال�ف� مق�اس  ع�ارة م�زعة على خ%�ة   ٢١ت��ن 
�r الVالr ع� ج%�ع الع�ارات ,اخ��ار أح� ال��ائل على مق�اس ل�Q#ت خ%اسي (م�اف_ .Z .أ,عاد

  ��  ٢١,��ة، م�اف_، م�اف_ أح�انًا، غ�# م�اف_، غ�# م�اف_ ,��ة). وت�#اوح ال�رجة ال�ل�ة ما ب
  جة. در  ١٠٥إلى 
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ال���    نتائج البحث  �ة �1ال�ة) م�  1١٩٩ال�ًا و   ٦٠) 1ال�ًا و1ال�ة (٢٥٩م� (   األساس�ةت��ن> ع
�ا في العام ال.امعي    ال8ان�ة1الب الف#قة  ��ة ,.امعة ال%P#ة ال���ة    .٢٠٢١  /٢٠٢٠,Qل�ض%> الع

�ة، ولغة إن.ل�hnةP#ة، لغة ع�)، وال�عr  1ال,ًا م� ال�عr األدب�ة (تعل�T أساسي دراسات اج�%اع
�ة واللغة اإلن.ل�hnة)،  P#أساسي عل�م ,اللغة الع T�)  ٥و�hضح ال.�ول رقT (العل%�ة (رhاض�ات، تعل
�ة األساس�ة في ض�ء م�غ�#s ال��ع وال�HIJ ال�راسي.�  ت�زhع أف#اد الع

  
  : اLولأوالً: النتائج المتعلقة بالسؤال  

هل ت�ج� ف#وق دالة إحIائ�ًا ب�� 1الب �ل�ة    نH ال�Yال األول في ه�ا ال��� على: "
�ة (ذ��ر، إناث)  P#ق ة �ل م�    في ال���ة ال�للتحقق    ال�ف��# اإلب�اعي، وال%#ونة ال%ع#ف�ة؟".  ،ال�ه

ال�ق ةمن ذلك، تم إيجاد الفروق بين متوسطات عينتي الطالب الذكور واإلناث في    كل م� 
�ة�ال%ع#ف  ،ال�ه وال%#ونة  اإلب�اعي،   #�هو    �ةال�ف� كما  المستقلة  للعينات  "ت"  اختبار  باستخدام 

  ). ٦موضح في جدول ( 
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�ة ) أن م��سVات درجات الVالب على �ل م� ال�ق ة٦ی�Xح م� ج�ول(�ال�ف��#   ،ال�ه
 اإلب�اعي، وال%#ونة ال%ع#ف�ة ال ت�Jلف ,�Qل دال إحIائ�ًا ,اخ�الف ال��ع.

�.ة مع دراسة عIام ج%عة نIار ( ��) ال�ي ت�صل خاللها لع�م وج�د ٢٠٢٠ت�ف_ ه�ه ال
�ة��.ة جnئ�ًا مع ما ت�صل  ف#وق ب�� ال���ر واإلناث في ال�ق ة ال�ه��. في ح�� ت�Jلف تل6 ال

 ذ��ر/(  لل��ع  إحIائ�اً   دال  تأث�#  وج�د   إلى  ال��ائج  أشارت   ) ح�� ٢٠١٩إل�ه ح��ي ز�#hا ال�.ار ( 
  العقل�ة   لل�ق ة  ال�ل�ة  وال�رجة)  ال�اخل�ة  ال�J#ات   ال�TQ على  ع�م  ال%الح ة،(  ,ع�s  في)  إناث 

  ال�صف،( أ,عاد  لل��ع في إحIائ�اً  دال تأث�#  وج�د  اإلناث، في ح�� اتفق> معه في ع�م لIالح
�%ا ت�Jلف مع دراسة أحالم مه�s ع�� هللا    ال�اخل�ة.  ال�J#ات   مع  ال�فاعل  ع�م  ب�عي،  ال�I#ف

�ة لIالح  ) ال�ي ت�صل> ل�ج�د ف#وق دالة إحIا٢٠١٣(�ئ�ًا ب�� ال���ر واإلناث في ال�ق ة ال�ه
  ال���ر.  
 �Stoltzfus, Nibbelink, Vredenburg%ا ت�Jلف ن�ائج ال��� ال�الي مع دراسة 

and Hyrum   )ه#ت ٢٠١١yل م�    ) ال�ي أXل عام أفQ�, ر���ال ���أن أداء الVالب ال.امع
. في ح�� ی�ف_ ال��� ال�الي مع ما ت�صل إل�ه �ل أق#انهT م� اإلناث في ,عU مقای�f اإلب�اع

) ��  ) ٢٠١٨ف.# ح��� ال�%او) sو ع�� ال�#Th غالي م���  (، و ٢٠١٧م� مVIفى فاضل وح
  ف�ة ل�� 1الب ال.امعة ت#جع لل��ع.م� ع�م وج�د ف#وق دالة إحIائ�ًا في ال%#ونة ال%ع# 

�Q%Z تف��# ع�م داللة الف#وق ت�عًا لل��ع في م�غ�#ات ال��� ,أن الVالب ال���ر واإلناث 
�ة،  %�ی�ع#ض�ن ل�فf ال%�اقف، وت��ف# لهT ف#ص م��اف}ة في ال���}ة االج�%اع�ة والف#ص ال�عل

�ة مهاراتهT وق�راتهT  وم�اح لهT االل��اق ب�فf ال�IIJات، وPال�الي ,إمQان ج%�ع  %�الVالب ت
�_ ال%عارف وال%عل�مات في ش�ى ال%�اقف ,غU ال� # ع� ال��ع. �Vن�اج األف�ار، وتiة، و��  ال�ه

  ثاني<: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

ال��� على: ال8اني في ه�ا  دالة إحIائ�ًا ب�� 1الب   "   نH ال�Yال  هل ت�ج� ف#وق 
�ة ال�ق ة�ل م�    في  ال�IIJات العل%�ة واألدب�ة �ال�ف��# اإلب�اعي، وال%#ونة ال%ع#ف�ة؟".   ،ال�ه

��ي ال�HIJ العل%ي واألدبي في �ل م�  �ولل��ق_ م� ذل6، تT إZ.اد الف#وق ب�� م��سVات ع
�ة ال�ق ة��ات ال%��قلة �%ا    ،ال�ه�ال�ف��# اإلب�اعي، وال%#ونة ال%ع#ف�ة ,اس��Jام اخ��ار "ت" للع

  ).٧ه� م�ضح في ج�ول (
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  ) ج�ول  م�  ال�ق ة ٧ی�Xح  م�  �ل  على  الVالب  درجات  م��سVات  أن  �ة،   ) �ال�ه
دالة   ف#وق  �%ا ت�ج� �ب  .HIJال� ,اخ�الف  دال إحIائ�ًا  ,�Qل  ت�Jلف  ال%ع#ف�ة ال  وال%#ونة 
إحIائ�ًا ب�� 1الب ال�HIJ العل%ي واألدبي في م��سa ال�ف��# اإلب�اعي وذل6 لIالح 1الب  

  ال�HIJ العل%ي.
، مVIفى فاضل )٢٠١٦ال��� ال�الي مع ما ت�صل إل�ه �ل م� هاني فYاد (  ی�ف_

) ��م� ع�م وج�د ف#وق   )٢٠١٨ف.# ح��� ال�%او) sو ع�� ال�#Th غالي م���  (، و ٢٠١٧وح
. �%ا ی�ف_ مع  ل�� 1الب ال.امعة  دالة في ال%#ونة ال%ع#ف�ة ت#جع لل�HIJ (عل%ي/ أدبي)

�ة ت#جع  ٢٠١٣أحالم مه�s ع�� هللا (  دراسة�) لع�م وج�د ف#وق دالة إحIائ�ًا في ال�ق ة ال�ه
�%ا �JZلف ال��� ال�الي مع ما ت�صل> إل�ه  �ف#وق    ل�ج�د   )٢٠١٨م�ف_ (   هران�لل�HIJ. ب

إل�ها   ال�ي ت�صل  �.ة ��ال ال�IIJات األدب�ة، ومع  �ة لIالح �ال�ه ال�ق ة  دالة إحIائ�ة في 
�ة ول�� لIالح  ٢٠٢٠عIام ج%عة نIار ( �) م� وج�د ف#وق دالة إحIائ�ة في ال�ق ة ال�ه
  ال�IIJات العل%�ة. 

 HIJوال� العل%ي   HIJال�, الVالب   ��ب دالة إحIائ�ًا  ف#وق  Zعnو ع�م وج�د  ق� 
ال�ق ةاأل في  ال�ق�Th   دبي   r�وأسال  fhال��ر 1#ق  في  ال��ا,ه  إلى  ال%ع#ف�ة  وال%#ونة  �ة، �ال�ه

ال�#h�Pة   ال%ق#رات  م8ل  ال�راس�ة  ال%ق#رات   Uع, دراسة  في   Tالش�#اكه ,اإلضافة  ال%���Jمة، 
) إلى أنه ,غU ال� # ع� ال�HIJ األكادZ%ي فإن  ٩٩،  ٢٠١٦وال8قاف�ة. وق� أشار هاني فYاد (

�ة، خاصة وأن �1�عة  ج%�ع  %Zاألكاد Tأه�افه _�الVالب �VZرون ق�راتهT ومهاراتهT العقل�ة ل��ق
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,ال�.اح   ال%��}ة  الع�امل  أح�  ,اع��ارها  ال%ع#ف�ة  ال%#ونة   rلVت� ال.امع�ة  ,ال%#حلة  ال%ق#رات 
  األكادZ%ي. 

     �,اخ�الف    في ال�ف��# اإلب�اعي ب�� الVالب   ةو�Q%h تف��# وج�د ف#وق ذات داللة إحIائ
  #�ال�HIJ لIالح 1الب ال�HIJ العل%ي في ض�ء �1�عة ال�راسة ال�ي ت�Vلr مهارات ال�ف�
  أث�اء حل ال%�ائل ال#hاض�ة والف�hnائ�ة، وiج#اء ال�.ارب ال%ع%ل�ة وم�اولة إZ.اد تف��#ات لل��ائج. 

  ثالث<: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:

�ة م���� �ل م� (ال�ق ة ما: "في ه�ا ال��� على  ال8ال�نH ال�Yال  �ال�ف��#   ،ال�ه
ه�ا ال�Yال تT ح�اب ال%��سa   ع�ولإلجا,ة    "ال.امعة؟ 1الب  اإلب�اعي، وال%#ونة ال%ع#ف�ة) ل��

�ة ال��� على ال%قای�f ال8الثة،  �الف#ضي، وال%��سVات ال��اب�ة واالن�#افات ال%ع�ارhة ألداء ع
�ة واح�ة  ��_ اخ��ار "ت" ل�اللة الف#وق لع�Vًا ل���. وذل6 �%ا ه�  (one sample t-test)ت%ه

  ).٨م��� في ج�ول (

  ���ة  ) أن ال%��سVات ال��اب�ة ألداء الVالب على  ٨م� ج�ول (  ی���مق�اسي ال�ق ة ال�ه
�%ا �ان ال%��سa ال��ابي ألداء الVالب  �ان> أعلى م� ال%��سa الف#ضي  وال�ف��# اإلب�اعي�، ب

  .على مق�اس ال%#ونة ال%ع#ف�ة أدنى ,قل�ل م� ال%��سa الف#ضي
�ة  �ل�� ع �ة �ال�ه ال�ق ة  ارتفاع م����   #�تف�  �Q%Z  أن, ال.امعة  ال��� م� 1الب 

�ة ال%���عة  %Zل�ات األكادV�%ة وال�الVالب في ه�ه ال%#حلة Z%#ون ,الع�ی� م� ال%�اقف االج�%اع
أشار   وق�  ب�عي.  وال�I#ف  ال�J#ات  ووصف  وال%الح ة  االن��اه   n�ت#�  Tل�یه ���Zعي  م%ا 

Albrecht, Albrecht and Cohen   )ة ته٤،  ٢٠١٢���ف ل%�اع�ة الف#د ) إلى أن ال�ق ة ال�ه
�� ال%�عل%�� م� فهT أنف�هT، �%ا تعnز م� م�ار�ة الVالب  Q%على إدراك ال�اقع ب�ض�ح، وت

 
 ن طريق المعادلة التالية: تم حساب المتوسط الفرضي ع  

 ٢÷ المتوسط الفرضي= (أعلى درجة +أدنى درجة)
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) ٢٠١٣وت��� أداءهT األكادZ%ي. وت�ف_ ن��.ة ال��� ال�الي مع دراسة أحالم مه�s ع�� هللا (
�ة ل�� 1الب ال.امعة. �  ال�ي ت�صل> ل�ج�د م���� م#تفع م� ال�ق ة ال�ه

ت  �Q%hه و�الب في هVال ال��� ,أن  �ة �ل�� ع ال�ف��# اإلب�اعي  ارتفاع م����   #�ف�
ع�    #�وال�ع� االج�%اع�ة  وال�فاعالت  ال���ة  اإلدراكات  نXج  ل%#حلة  وصل�ا  الع%#hة  ال%#حلة 
ال%�اع#. ,اإلضافة ل��نهT م��قل�� م��%ل�� لل%�}�ل�ة ت.اه تعل%هT، م%ا ���Zعي الق�ام ,ع%ل�ات  

�ة ال%Vل�Pة م�هT. �%ا ت�ع�د ال%�اقف  ال��ل�ل واالس� %Zاإلب�اعي ألداء ال%هام األكاد #���ا� وال�ف�
وال%عل�مات ال.�ی�ة ال�ي ی�ع#ض لها الVالب م%ا ی�hn م� الف�Xل ال%ع#في وال���s في م�اجهة 

�.ة مع دراسة ض�اء ع�� هللا ال�%�%ي (���%ا  ٢٠٠٦ال%�Qالت وZi.اد ال�ل�ل. وت�ف_ ه�ه ال�). ب
�Jفاض م����  ٢٠١١لف مع ما جاء في دراسة داود ع�� ال%ل6 ال��ابي وآخ#ون (تJم� ان (

  ال�ف��# اإلب�اعي ل�� الVالب ال%عل%�� في األق�ام العل%�ة. 
�ة ال��� ال�الي ی�%�ع�ن ب�رجة م�JفXة �أما ال%#ونة ال%ع#ف�ة فق� ت��� أن 1الب ع

�.ة في  ��،  ٢٠١٣ض�ء ما أشار إل�ه نافn أح%� ,ق�عي (م� ال%#ونة ال%ع#ف�ة و�Q%h تف��# تل6 ال
٣٥٣  Tف اس�.ا,اته���هT م� ت�Q%ات األولى ال ت��) م� أن األسال�r ی��عها 1الب ال.امعة في ال�

ل%�اجهة  ال%���Jمة  ال%ع#ف�ة  �ات .�لالس�#ات  Tتع�یله لIع�Pة  ,اإلضافة  ال%�قف،  �عة �Vل وفقًا 
�ة ال%ع#ف�ة وفقًا ألح�اث ال%�قف. و�hYh ن��.ة  ال%�اقف ال%فاج}ة، وأنه IZعr عل�هT تع�یل األ �ب

م� أن م���� ال%#ونة ال%ع#ف�ة ی�فاوت ل��    Rose  (2011, 12)ال��� ال�الي ما أشار إل�ه  
�%ا �QZن ال�الغ�� ال�ی� ی�ع#ض�ن ,�Qل أقل ل��}ات تعلT ج�ا,ة؛ أقل في م����  �ال%#اهق��، ب

�.ة مع  ��ال ال%ع#ف�ة. وت�Jلف ه�ه  دراسة  ال%#ونة  ال�#Th غالي م���، ف.# ما جاء في  ع�� 
) sال�%او ��  ح�� ت�صال الرتفاع م���� ال%#ونة ال%ع#ف�ة ل�� 1ل�ة ال.امعة.  )٢٠١٨ح�

  رابع<: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: 

نH ال�ــYال ال#ا,ع في ه�ا ال��� على: "هل ت�ج� ارت�ا1ات دالة إحIــائ�ًا ب�� �ل م�  
�ـة ال�ق ـة�ال.ـامعـة؟" ولإلجـا,ـة ع� هـ�ا   1الب  ال�ف��# اإلبـ�اعي، وال%#ونـة ال%ع#ف�ـة لـ�� ،الـ�ه

�ة ال�ق ةتT ح�ــــــاب معامل ارت�ا� ب�#ســــــ�ن لل��ــــــف ع� العالقات ب��  ال�ــــــYال  �ال%#ونة   ،ال�ه
  ال���. ات ) ق�T معامالت االرت�ا� ب�� م�غ�# ٩. و�hضح ج�ول (ال%ع#ف�ة، وال�ف��# اإلب�اعي
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ب��    ٠٬٠١) وج�د ارت�ا� م�جr دال إحIائ�ًا ع�� م���� أقل م�  ٩ج�ول (ی�Xح م�    

�ة وال�ف��# اإلب�اعي (�). �%ا �ان االرت�ا� دال إحIائ�ًا ع�� م���� أقل م� ٠٬٢٧ال�ق ة ال�ه
�ة وال%#ونة ال%ع#ف�ة (  ٠٬٠٥��%ا �ان االرت�ا� غ�# دال إحIائ�ًا ب��  ).  ٠٬١٥ب�� ال�ق ة ال�ه�ب

  اعي وال%#ونة ال%ع#ف�ة.ال�ف��# اإلب� 
�ة وال�ف��# اإلب�اعي ,أن�Zع�%�   ياإلب�اعال�ف��#    �Q%Z تف��# العالقة ب�� ال�ق ة ال�ه

�ة   �hn ال�ق ةت  ، و�Q%h أن على ع�د م� أسال�r ال�ف��# ال%�Jلفة�على مالح ة  ة الف#د  م� ق�ر   ال�ه
ف و��hد ات.اه تف��#ه. ف�%�Q  ف��أمل ع�اص# ال%�ق ���Jمه.Zوiدراك أسل�ب ال�ف��# ال�s  هأف�ار 

�ة ب�� ال�ف��# ال�# وال��TQ، و �ه�ا �Z%ح للعقل ,ال��قل في الع%ل�ة اإلب�اع�ة  أن ت�ازن ال�ق ة ال�ه
. �%ا  (Poure, 2016, 6)_ع�ائ  ,ان��اب األف�ار دون ,�ه�لة أك�# م� خالل ال�%اح لألف�ار  

�ة ,أنها  �ع� ق�I، ودون إص�ار ،  في ال�ق> ال�اض#  دق�قةاالن��اه ,h#Vقة  تع#ف ال�ق ة ال�ه
TQح  )Lee & Orsillo, 2014,208  ة ال%�علقة ,أح�اث�). فال�#��n على ال%�اع# واألف�ار ال�ل�

سا,قة Zع�_ العقل م� ال�ف��# وال�علT وiح�اث ال�غ�# ال%Vل�ب لل���ف مع ال��}ة، ل�ل6 فإن جnء  
�ة أن ی�T ت�رrh العقل على�سل�T،  ع�� العnhn إب#اه�T  ال��Xر ح�� ن��اج� (  م� ال�ق ة ال�ه

٣٥٨: ٢٠١٨ .(  
�#ة  ياإلب�اعال�ف��#  غالً�ا ما Zع�%�  و  Iعلى ال�Tی� ���ل ب�ًال للاالك��اف ال%فاجئ    ؛ ح
�ة  وه� ما �Q%Z أن ت�ف#هخ�Vة ,�VJة.    الع�اص#م� ت�ل�ل  �. وق� ت�صل الف#حاتي  ال�ق ة ال�ه

) م�%�د   ��الVال٢٠١٧ال� أن  إلى  Z ه#ون  )   ،Tال�عل أث�اء  �ة �ال�ه ,ال�ق ة  ی��%�ن  ال�ی�  ب 
�nون ب�ف��# إب�اعي أث�اء ال�علT، وذل6 في مقابل الVالب ضعاف %�hاء أداء ال%ه%ات، و�االن��اه أث
�هT االس�فادة م� تعل%هT في ح�اتهT الع%ل�ة  Q%Z وال ،n�ال�ق ة العقل�ة ال�ی� یYدون ال%هام ب�ون ت#�

  م�Qالت. وحل ما ی�اجه�ن م�
�ة وال%#ونة  ��> ن�ائج ال��� ال�الي وج�د عالقة ارت�ا1�ة دالة ب�� ال�ق ة ال�ه�أXZًا ب
  #�ال%ع#ف�ة وال�ي �Q%Z تف��#ها في ض�ء االت.اه ال%ع#في ال�s ی#�n على ت�.�ع مهارات ال�ف�
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ات العقل�ة،  ال%#ن ال�ي ت%�Q الف#د م� تh�V# إن�اجه الف�#s، فال%#ونة ال%ع#ف�ة تع� إح�� العاد 
ح�� ی��ح العقل للف#د م#ونة ال��� ع� اإلجا,ات ع��ما Zع.n ع� مع#ف�ها م�اش#ة، وذل6 خالفًا  

  .(Costa & Kalick, 2000, 31)لالت.اه ال�قل��s ال�s ی#�n على س#د ال%عل�مات 
دراسة ت�صل>   ,Putwain, Connors, Symes & Douglas-Osborn)وق� 

�ة ی�hn م� ق�رتهT على م�ا,عة أح�اث ح�اتهT    إلى أن ت�رrh الVالب    (2012�على ال�ق ة ال�ه
اإلZ.اب�ة   االس�.ا,ة  في   Tاع�ه�hو  ،Tل�یه الف�ل  اح�%االت  Zقلل  م%ا  ذات�ًا،  �%ها  �وت ال��م�ة 
�T م8ل االخ��ارات وال��ل�فات ال�راس�ة. �%ا ت�صل �ال���ف�ة لل���Zات ال%��Vة بهT ال%#ت�Vة ,ال�ق

Lee and Orsillo  )أن  ٢٠٨،  ٢٠١٤ إلى  �ة  ) �ال�ه إلىال�ق ة   sدYال%#ونة   ت في  ت��� 
  .ال%ع#ف�ة

  خامس<: النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: 

,ال�ف��# اإلب�اعي ل��   Y��ال�  �Q%Z هل " ال��� على:  الJامf في ه�ا  ال�Yال   Hن
�ة وال%#ونة ال%ع#ف�ة؟".  �ولإلجا,ة ع� ه�ا ال�Yال تT اس��Jام  1الب ال.امعة م� خالل ال�ق ة ال�ه

ت�ل�ل االن��ار ال%�ع�د لل��ف ع� إمQان�ة ال���Y ,ال�ف��# اإلب�اعي م� خالل ن%�ذج ان��ار 
��). �%ا ه�ف ت�ل�ل  {���ة وال%#ونة ال%ع#ف�ة �%�غ�#�h م��قل�� (م���Z%ل م�غ�#s ال�ق ة ال�ه

م�غ  ل�ل  �ة ���ال األه%�ة  لل��ف ع�  ال%�ع�د  اإلب�اعي.  االن��ار   #�,ال�ف�  Y��ال� في  م�ه%ا   #�
  ) ن�ائج ت�ل�ل االن��ار ال%�ع�د. ١٠و�hضح ج�ول (

) أن ن%�ذج االن��ار ال%�ع�د ت%�Q م� ال���Q�, Yل دال إحIائ�ًا  ١٠ی�Xح م� ج�ول (  
). وأن م�غ�#s ال�ق ة  ٠٬٠٠١دالة ع�� م���� أقل م�    ٦٬٨٦=    ٢٥٦،  ٢,ال�ف��# اإلب�اعي (ف  

�ة وا��ه%ا تف��#  ال�هQ%Z ذج�%��� في ه�ا ال�%X�%ة ال�م� ال��ای� في ال�ف��#    ٪١٠ل%#ونة ال%ع#ف
  اإلب�اعي. 
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 اس��اداً  وذل6,ال�ف��# اإلب�اعي   ال���Y في م�غ�# كل إسهام م�� )١٠( ج�ول ك%ا ی�ضح
ال%ع�ارhة ق�%ة إلى ال�ف��#  ال�ا,ع ( ال%�غ�# في ال�غ�# مق�ار إلى ت��# وال�ي م�غ�#، ل�ل ب��ا 

ال�ق ة   م�غ�#  فإن وعل�ه مع�ارhة. وح�ة ,%ق�ار  ال%��قل ال%�غ�# تغ�# في Zقابل ) ال�sاإلب�اعي
�ة�ال���Y    ال�ه في  أق��  اإلب�اعي  �ان   #�یل�ه  ٠٬٣٠=  β(,ال�ف� ال%ع#ف�ة)  (   ال%#ونة   ��=  βح
٠٬١٦( .  

لVالب  اإلب�اعي   #�,ال�ف� �ة �ال�ه ال�ق ة   Y��ت إمQان�ة  ال�الي  ال���  ن�ائج   <��ب وق� 
�.ة مع ما ت�صل> إل�ه دراسة  �� Agnoli, Vanucci, Pelagatti, andال.امعة. وت�ف_ ه�ه ال

Corazza (2018)  ه��ة عل��.ة ,أن الف#د �ي IZل ل�الة ال�ق ة ال�ه��. و�Q%h تف��# ه�ه ال
م%ارس وال��}ة  أوًال   �h#واآلخ نف�ه  على  العقلي  االنف�اح  م�  عال�ة  ب�رجة  ی�%�ع  ح�ى  ال�أمل  ة 

،  ٢٠١٨  ،ع�� العnhn إب#اه�T سل�Tال%��Vة ,ه، فال�أمل �Q%Z الف#د م� ال��V#ة على عقله وتف��#ه (
٣٥٧( <��Pب�راسة  ن�ائج    . و sل ال�ع�� Lebuda, Zabelina and Karwowski (2016)ال��ل

�ة واإلب�اع ی#ت�Vان ارت�ا1ًا وث�قًا. فق� ذ�#  أن ال�ق ة ا� Henriksen, Richardson andل�ه
Shack (2020,4)  أن    أن �Q%Z ق ة�� ق�رة  �ت��  ؛ وذل6 م� خالل Yدs إلى تعnhn اإلب�اعتال

 nوتع ،n��hn م� ق�رة ال�HJ على االس�.ا,ة  ت  ا �%ا أنه،  n ال�ف��# ال%�ف�حhال�HJ على ال�#�
  . ص%�T اإلب�اع  م�وال�ي هي  -غ�# اع��ادZة لل%�اقف ,h#Vقة 

ك%ا ت��� م� ن�ائج ت�ل�ل االن��ار إمQان�ة ت��Y ال%#ونة ال%ع#ف�ة ,ال�ف��# اإلب�اعي لVالب 
�.ة ,أن ال%#ونة ال%ع#ف�ة���ارات ال��یلة    تع�# ع�  ال.امعة. و�Q%h تف��# ه�ه الJوعي الف#د ,ال

ع�اده و�فاءته ال�ات�ة ل��Qن م#ًنا لل���ف مع م�قف ال%�احة في م�قف مع��، ,اإلضافة إلى اس�
��على غ#ار مفه�م اإلب�اع، ت�اع� ال%#ونة ال%ع#ف�ة األشJاص على ت.�r االن��از الق�s  و   ،مع

�ةQ%أخ#� م ال��� ع� حل�ل  وPال�الي  �ل، X)  لل�فChen, He & Fan, 2019, 6وق� .  (
م�  �ل  دراسات   Ghacibeh, Shenker, Shenal, Uthman & Heilman) ت�صل> 

2006; Nijstad, De Dreu, Rietzschel & Baas, 2010)   ة   إلى�ال%ع#ف أن ال%#ونة 
  م#ت�Vة ,%���� إب�اع الف#د.

aا وت#ت��ه  Pو sاالب��ار #�ال���ف ,�#عة مع ال #وف ال.�ی�ة، ال%#ونة ال%ع#ف�ة ,ال�ف�
  ��العل�ا؛  ح ال%ع#ف�ة  ال�yائف  م�  ع�ًدا  ت�%ل  اع��ارها   �Q%Z  ،ال%8ال س��ل  �a، على VJال�  

�ات   ال%هام،وال���یل ب�� ال%.%�عات ال%ع#ف�ة في أداء  ال%�Qالت،وم#اق�ة حل .�وت�8�a االس�#ات
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. وق� (Hodson, MacCallum, Watson & Blagrove, 2021, 2)ة  ال�ي لT تع� ذات صل
�ات  ) إلى أن ال%#ونة ال%ع#ف�ة تnداد بhnادة اس��Jام األ٨،  ٢٠١١(   Roseأشار  .�ف#اد الس�#ات

  حل ال%�Qالت ال%�Jلفة.
اإلب�اعي   خاتمة   #�وال�ف� �ة �ال�ه ال�ق ة  م����  ح�ل  ,%عل�مات  ال�الي  ال���  ن�ائج  ت%�نا 

�ة  �وال%#ونة ال%ع#ف�ة ل�� 1الب ال.امعة، ح�� اتXح ت%�ع الVالب ,%���� ج�� م� ال�ق ة ال�ه
�.ة إلى أن  وال�ف��# اإلب�اعي. ���ة ال��� م� 1الب ال.امعة ل�یهT وعي ذه�ي  وت��# ه�ه ال�ع

T وتI#فاتهT في الل� ة ال#اه�ة، مع الق�رة على ع�م االن��اق في اج�#ار ال�J#ات م�  ,أف�اره
لق�رتهT على   ,اإلضافة  ه�ا  ال�J#ات.  ه�ه  ب�اء على  األحQام  إص�ار  في  ال��#ع  ال�اك#ة وع�م 
�%ها ووضع ت�Iرات ل�ل ال%�Qالت.  �ال�ف��# وت�ل�ل ال%�اقف ال%�Jلفة وiن�اج أف�ار ع�ی�ة وتق

�%ا أ��ة ال���  ب�yه#ت ن�ائج ال��� ال�الي انJفاض م���� ال%#ونة ال%ع#ف�ة ل�� الVالب ع
  م%ا Zع�ي وج�د صع�Pة في ال���یل ب�� ال%هام ال%�Jلفة وال�ف��# في ع�ة مفاه�T في نفf ال�ق>.
وال%#ونة  اإلب�اعي   #�ال�ف� م�  �ل   ��ب م�ج�ة  ,عالقة  م#ت�Vة  �ة �ال�ه ال�ق ة  و�ان> 

Z ة، م%ا�ال�ي Z%# بها دون إص�ار أحQام ال%ع#ف ال#اه�ة  الف#د وان��اهه لل�J#ات   n�ع�ي أن ت#�
الIع�ة، واك��اف حل�ل  ال%�اقف  إدراك  ,ق�رته على   aال.�ی�ة، ی#ت� لل�J#ات  تق�له  م��قة مع 
�ة وال%#ونة ال%ع#ف�ة �ج�ی�ة لل%�Qالت. �%ا اتXح م� ت�ل�ل االن��ار أن �ل م� ال�ق ة ال�ه

�ة في ال�ف��# اإلب�اعي للVالب. و�ان م�غ�#�Q%Z أن یYث#ا  �في ال�ف��#    تأث�#اً أق��    ال�ق ة ال�ه
  rالVه ال�ل�ك وت��ی�ه؛ فال��ة في ت�ج�اإلب�اعي. وذل6 لل�ور ال#ئ�f ال�s تلع�ه الق�رات ال�ه
إدراك   في  وh.�ه�  م�غ�#ات،  م�  ��Zث  ,%ا  ال�عي  ل�Zه  یnداد  �ة �ال�ه ,ال�ق ة  ی�%�ع   s�ال

ال�ف��#    ال%�ض�عات  الق�رة على  ال#اه�ة، وPال�الي ت ه# ل�Zه  الل� ة  وال%�اقف ,%�ض�ع�ة في 
,V#ق غ�# مأل�فة وZi.اد حل�ل م���#ة. ولT ی�Xح دور ال��ع في إyهار ف#وق دالة في أs م�  
�ة  �م�غ�#ات ال��� ال8الثة. �%ا لT ی�Xح تأث�# ال�HIJ (عل%ي/ أدبي) في �ل م� ال�ق ة ال�ه

ع#ف�ة، في ح�� اتXح تأث�# ال�HIJ في وج�د ف#وق دالة ب�� الVالب في ال�ف��# وال%#ونة ال%
  اإلب�اعي لIالح ال�HIJ العل%ي. 
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  دراسات وبحوث مقترحة

�ة وال%#ونة  .١��ة ال�ف��# اإلب�اعي م� خالل ال�ق ة ال�ه%�دراسة أث# ب#نامج ت�ر�hي ل�
 ال%ع#ف�ة.

�ة. ت��ی� أك8# الV#ق فعال�ة ل�عل�T ال�ق ة ال�  .٢� ه
�ة وال%#ونة ال%ع#ف�ة وال�ف��# اإلب�اعي   .٣�إج#اء دراسة ع�# ثقاف�ة ح�ل عالقة ال�ق ة ال�ه

�ات م�Jلفة. ���ات م� ج� على ع
�ة، ال%#ونة   .٤��عة العالقات ب�� م�غ�#ات ال�ق ة ال�ه�Vائي س��ي ل��T ن%�ذج ب%Iت

 ال%ع#ف�ة وال�ف��# اإلب�اعي. 
  توصيات ومقترحات 

�ة مهارات ال�ف��# اإلب�اعي ل�یهT. عق� دورات  .١%��ة لVالب ال.امعة ل��hت�ر 
�ة.  .٢� إع�اد ورش ع%ل ل��رrh 1الب ال.امعة على مهارات ال�ق ة ال�ه
�ة ال%#ونة ال%ع#ف�ة ل�Jل�H الVالب الس�%ا   .٣%��ة لVالب ال.امعة ل��hإع�اد ب#امج ت�ر

.Tأن یالزمه �Q%Z s�ال%ع#في ال rلIات األولى م� ال��� ,ال�
�ة ال�ف��# اإلب�اعي ل�� 1الب  .٤%��ة وال%#ونة ال%ع#ف�ة ل���ف مهارات ال�ق ة ال�هyت�

 ال.امعة، وت�ع�T ال%ق#رات به�ه ال%هارات.  
٥. .fhاإلب�اعي في ال��ر #��ف مهارات ال�ف�yة ت�� إع�اد دل�ل للVالr ال%علT ل��ف
�ة ال�  .٦%��� مق#رات دراس�ة لل�IIJات األدب�ة ته�ف ل�%Xاإلب�اعي  االه�%ام ب� #�ف�

ل�Zه، ن #ًا ل%ا أyه#ته ن�ائج ال��� ال�الي م� وج�د ف#وق في ال�ف��# اإلب�اعي لIالح  
 1الب ال�IIJات العل%�ة. 
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  المراجع
  المراجع العربية 

مه�s ع�� هللا ال.امعة.  ٢٠١٣(  أحالم  1ل�ة  ل��  �ة �ال�ه ال�ق ة  للعل�م  ).  األس	اذ  م�لة 
  .  ٣٦٦  -٣٤٣، ص ص )٢٠٥)، ع (٢واالج	�اع�ة، مج ( اإلن�ان�ة 

). مهارات ال�ف��# اإلب�اعي وعالق�ه ,أن%ا� االتIال ل�� م�ی#s  ٢٠١٤(   أمل زه�# ص�ال�ة
  ��ال%عل% ن #  وجهة  م�  �ة P#الغ الXفة  ش%ال  م�اف ات  في  ال��Qم�ة  ال%�ارس 

�ة.رسالة ماج�	�# غ�# م"!�رة، �ل�ة ال�راسات العل�اوال%عل%ات. �  ، جامعة ال�.اح ال�1
معل%ي العل�م وال#hاض�ات على ال�عل�T ال�امج   فاعل�ة ت�رrh   ).٢٠١٧الف#حاتي ال��� م�%�د (

�ة ق�رات االس��الل   TASCلل�ف��# ال��a في س�اق اج�%اعي  %�وخ#ائa ال�ف��# في ت
ال%ع#ف�ة الخ��ار   ال�علT وال%���hات  العقل�ة ودافع�ة  ال�ول�ة .  TIMSSوال�ق ة  ال��لة 

  . ١٢٥ - ١٢، ص ص )١)، ج (٤للعل�م ال	#)�'ة وال"ف��ة، ع ( 
). ال�ق ة العقل�ة وعالق�ها ,ال�اجة إلى ال%ع#فة واالن�ماج األكادZ%ي  ٢٠١٩�ي ز�#hا ال�.ار ( ح� 

�ة.  P#ة ال��، ص ص  ) ٣)، ج ( ٣٠م�لة �ل�ة ال	#)�ة ب*"ها، ع ( ل�� 1ل�ة ال�راسات العل�ا ,Qل
١٥٥  - ٩٢ .  

) الف�ل  م�%�  الع%�_  ٢٠١٤حل%ي   Tال�عل �ات .�الس�#ات ال���ي  اإلسهام    وال��Vي ). 
ال���Y ,ال%#ونة ال%ع#ف�ة واالن�ماج ال�ف�ي وال%ع#في ل�s 1الب ال%#حلة اإلع�ادZة.   يف

  . ٣٣  -٢٥٧ص ص )، ٨٣)، ع ( ٢٤ال��لة ال�-#'ة لل�راسات ال"ف��ة. مج ( 
). م���� مهارات ٢٠١١داود ع�� ال%ل6 ال��ابي، ه�اء ح��� الفلفلي، تغ#�h ع�� هللا العلي (

اإلب�اعي    #�والعل�م ال�ف� �ة P#ال� �ل�ة  في  العل%�ة  األق�ام  في   ��ال%عل% الVل�ة  ل�� 
�ق�ة. �Vف�ق، ع ( ال�	/�'# ال	٥٧ -٣٤ص ص  ).٣ال��لة الع#)�ة ل  .  

�#رافع  I�. ع%ان، دار علT ال�فf ال%ع#في).  ٢٠٠٣زغل�ل، ع%اد ع�� ال#ح�T زغل�ل (  ال
  ال�#وق. 

 �م�لة ). ال�ق ة العقل�ة وعالق�ها ,ال�ف��# ال�أملي ل�� 1ل�ة جامعة دم�_،  ٢٠١٨م�ف_ (  هران
  . ٤٥ -١١، ص ص )٤)، ع (٤٠جامعة ال*ع0، مج ( 
) ���ة وأن%ا1ها وق�اسها).  ٢٠٠٨س�س� شاك# م.IJا,ات ال�#Vع%ان، دار صفاء  اض .
  لل��# وال��زhع. 
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  ٣٨  

�ة في �ل�ة  ). م���� ال�ف��# اإل٢٠٠٦ع�� هللا ال�%�%ي (  ض�اءP#اللغة الع Tل�ة ق�Vب�اعي ل
�ة/ اب� رش�. P#ل�ة اآلداب، ع ال��٥٢  -١، ص ص  ٧٨م�لة   .  
) T�). ن%�ذج ب�ائي للعالقات ب�� ال�ق ة العقل�ة وال�ف��# اإلZ.ابي  ٢٠١٨ع�� العnhn إب#اه�T سل

�ة جامعة دم�ه�ر.  P#ة ال��م�لة �ل�ة ال	#)�ة، جامعة �ف# والVف� األكادZ%ي ل�� 1ل�ة �ل
  . ٤٤٠  -٣٣٠، ص ص )٢ع (  ،)١٨ال!�خ، مج ( 

). م���� ال%#ونة ال%ع#ف�ة ل�� 1ل�ة  ٢٠١٨غالي م���، ف.# ح��� ال�%اوs (  ال�#Thع��  
  - ٢٩٧ص ص    )،٢)، ع (٤٣م�لة أ67اث ال*-#ة للعل�م اإلن�ان�ة. مج (ال.امعة.  

٣١٣ .  
) نIار  ج%عة  م#تفعي  ٢٠٢٠عIام  ل��  ال�أملي   #�وال�ف� العقل�ة  ال�ق ة  في  الف#وق   .(

ا ض�ء  في  لالس�ه�اء  القابل�ة  �ة وم�JفXي P#ال� �ل�ة  1الب   ��ب وال��ع   HIJل�
)، ص ص ٣)، ج (١٤,ال�ادات. م.لة جامعة الف��م للعل�م ال�#h�Pة وال�ف��ة، مج (

٧٨٢ -٧٠٩ .  
 ) sة م� 1الب ٢٠١٨علي م�%� ال�ل���). ال�ق ة العقل�ة وعالق�ها ,ال�فاءة ال�ات�ة ل�� ع

�ة ,ال�وادمي.  P#ة ال��  - ١ص ص    )،٩)، ج (١٩م�لة ال*06 العل�ى فى ال	#)�ة، ع (كل
٢٤ .  

). ال%#ونة ال%ع#ف�ة ل�� 1ل�ة ال%#حلة ال8ان�hة في ب}# ال��ع ٢٠١٥ع��ى سلVان الهhnل ( 
�T ال�اتي.  وعالق�ها ,ال �، �ل�ة العل�م ال�#h�Pة وال�ف��ة، رسالة ماج�	�# غ�# م"!�رة�

  جامعة ع%ان.  
 ) sار، إن.ي صالح ع�و�J%ع�� ال #Xي واإلب�اعي ).  ٢٠١١م�%� خV%�. م#�n ال�ف��# ال

  تh�V# ال�راسات العل�ا وال���ث، �ل�ة اله��سة، جامعة القاه#ة. 
  . ع%ان، م��Qة الفالح لل��# وال��زhع. ال�ف��# ال�اق� وال�ف��# االب��ارs ).  ٢٠١١م�%� رhان (

). أث# ال�فاءة في اللغة ال8ان�ة على ال�اك#ة العاملة وال%#ونة ٢٠١٧م�%� صف�ه، رافع زغل�ل (
 ال%ع#ف�ة ل�� الVل�ة ث�ائي اللغة في م�ی�ة عQا، م.لة جامعة ال�.اح لأل,�اث والعل�م 

  . ١٥٢٤- ١٤٨٩)، ص ص ٩)، ع (٣١اإلن�ان�ة، مج (
)  ��وح فاضل  دافع�ة  ٢٠١٧مVIفى  1ل�ة    اإلتقان).  ل��  ال%ع#ف�ة  ,ال%#ونة  وعالق�ها 

  ، جامعة القادس�ة. رسالة ماج�	�# غ�# م"!�رة، �ل�ة ال	#)�ةال.امعة. 
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  ٣٩  

) ,ق�عي  أح%�   nورا).  ٢٠١٣ناف ال��  ءما  1ل�ة   sل� ال%ع#ف�ة  وال%#ونة  ال.امع�ة  ال�اك#ة  ة 
ص ص   )،٣)، ع (١٤م�لة العل�م ال	#)�'ة وال"ف��ة، جامعة ال*6#';، مج (.  األولي
٣٥٨ -٣٢٩ .  

  ع%ان، دار الف�# لل�Vاعة وال��#.  .تعل�T ال�ف��# لأل1فال). ٢٠٠٥ناZفة قVامي ( 
). ال�ف��# ما ف�ق ال%ع#في وعالق�ه ,ال%#ونة ال%ع#ف�ة ل�� 1ل�ة  ٢٠١٨ن�� ص�اح ال.�ابي (

�ة األساس�ة، P#ة ال��م�لة الف"�ن واألدب وعل�م اإلن�ان�ات واالج	�اع. �ل�ة اإلمارات كل
  . ٢٨٩  -٢٥٨، ص ص )٢٤للعل�م ال	#)�'ة، ع ( 

�ات ال�علT ال%� T ذات�اً ). ال%#ونة ال%ع#ف�ة وعالق�ها ,اس�# ٢٠١٦هاني فYاد (.��ة    ات�ل�� ع
إدارة -ال��لة الع#)�ة لل	#)�ة، ال�"?�ة الع#)�ة لل	#)�ة وال<قافة والعل�مم� 1الب ال.امعة.  

  . ١٠٤  -٧٥، ص ص )٣٦ال	#)�ة، مج (
). ال�ق ة العقل�ة وعالق�ها ,ال�ف��# ما وراء ال%ع#في وال�اجة إلى ٢٠١٨ه�ة م.�� ع��ى (

�_).    ال%ع#فة ل�� 1ل�ة�Vاء وت��ة للعل�م اإلن�ان�ة والI#فة (بP#ة ال��م�لة أ67اث �ل
  - ٢٦٨،  )٢(  ٤٣ال*-#ة للعل�م اإلن�ان�ة، �ل�ة ال	#)�ة للعل�م اإلن�ان�ة، جامعة ال*-#ة،  

٢٩٥ .  
اللف ي ل�� 1ل�ة    ).٢٠٠١وج�ان جعف# ج�اد ( ال�ف��# اإلب�اعي  الق�رة على  ب�اء اخ��ار 
  المراجع األجنبية     . ٢٣٩  -٢٠٠ص ص  )،٢٦م�لة ال*�6ث ال	#)�'ة وال"ف��ة، ع (جامعة ,غ�اد.  
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