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 وعي اإلنتباه اليقظ لدى طلبة جاهعة القادسية
 . امحد عبد الكاظن جوني                   جنالء ناصر زايردأ.م. 

 جاهعة القادسية / كلية اآلداب                     جاهعة القادسية / كلية اآلداب                  
Awareness of Attentive Attention among Al-Qadisiyah University students 

 
Asst. Prof.  Dr.. Ahmed Abdel Kadhim Johnny                                                           Najlaa Nasser Zayer    

University of Al-Qadisiyah / College of Arts                        University of Al-Qadisiyah / College of Arts 

As.Pr.Dr.Ahmed Abdulkadhim Johni , college Arts, university Al –Qadisiyah , Ahmed.johni@qu.edu.iq 

                                                                         

 المستخلص

اليقظ أىتمام الباحثين في المجاالت النفسية والتربوية نظرًا ألىميتو في عممية التعمم  شغل مفيوم وعي اإلنتباه 
بوصفو مفيوم يساعد المتعمم عمى زيادة مستوى التحصيل الدراسي ؛ و طريقة فعالة في التركيز واإلنتباه نحو 

أشارت الدراسات , حيث اإلستجابة لمميام التي تتطمب  التذكر و التخطيط لتجربة ما أو مناقشة موضوع ما
 واألكاديميكما يكون لمتعمم االجتماعي يتشكل منذ الطفولة إلى أنو نتباه اليقظ وعي اإلالتي تناولت مفيوم 

نتباه اإل , غير ان الميم بالنسبة لممتعممين في ذلك ىو الوعي والمعرفة بأن تنميتو وتطويره دور ميم في 
فكار والمشاعر األ ون انفيتعممكثر وعيًا بأفكارىم ومشاعرىم لألحداث أعمى ان يكونوا  ىماليقظ يساعد

ر و شععمى سبيل المثال , انيا حقيقة ثابتة  عمى ونبيا وال ينظر  وعييممن خالل  ونجوانب لمخبرة فيتوجي
)  يعيش حالة من القمق واإلكتئابمن ان  بدالً لموقف ما ستياء في الوقت الحالي باإلأحد الطمبة 

Schwartz,2018:101) .  ومن خالل ذلك سعى الباحثان الى التعرف عمى وعي االنتباه اليقظ من خالل
 اليدفين المتمثمين بتعرف  :  

 وعي اإلنتباه اليقظ لدى طمبة جامعة القادسية . -1

اليقظ لدى طمبة جامعة القادسية عمى وفق متغيري  داللة الفروق اإلحصائية في وعي اإلنتباه -2
 الجنس والتخصص الدراسي .

عمى وفق نموذج براون وريان َلتحقيق اٌداف البحث قام الباحثان ببىاء مقياس لقياس َعي االوتباي اليقظ 
بعد التحقق من صدقو وثباتو وتحميل فقراتو إحصائيًا عمى ( فقرة 22, تألف بصُرتً الىٍائيت مه )(2003)

( طالب وطالبة تم إختيارىم بالطريقة العشوائية المتعددة المراحل , ومن ثم  400عينة البحث البالغة )
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( لمعالجة البيانات إحصائيًا Spssا عن طريق  الحزمة اإلحصائية لمعموم االجتماعية )مإستخراج نتائج بحثي
حاسبة اإللكترونية وباستعمال مجموعة من الوسائل اإلحصائية منيا )اإلختبار التائي لعينتين عن طريق ال

 , توصل البحث لجممة من النتائج , أىميا : ( مستقمتين ومعامل إرتباط بيرسون 
 ان طمبة الجامعة لدييم وعي إنتباه يقظ .  .1

بين  نتباه اليقظ بينما توجد فروقالتوجد فروق دالة احصائيًا بين )الذكور واالناث ( في وعي اال .2
الطمبة في التخصصين )العممي , اإلنساني( عمى مقياس وعي اإلنتباه اليقظ يرقى إلى مستوى الداللة 

 .  اإلحصائية , ولصالح التخصص العممي

 َبىاء ً على الىتائح التي خرج بٍا البحث َضع الباحثان مجمُعت مه التُصياث َالمقترحاث . 

 الكلمات المفتاحية : وعي االنتباه اليقظ ، الطالب الجامعي                         

  : مشكمة البحث 
تعميمية رافق العممية الشيده العالم و ظل التطور المعرفي و التكنولوجي السريع الذي أنو في  مع التسميم     

يجدون صعوبة في تركيز في مختمف المراحل الدراسية ومنيا المرحمة الجامعية  صبح الكثير من الطمبةأ
 Langer )الدراسي , وىذا ما أكدتو النجرنعكس سمبًا عمى مستوى تحصيميم أالتذكر مما  نتباه واإل

ر غي غالباً  والوعي بو يجعميم نتباه اليقظ لى اإلإالطمبة بطريقة تفتقر  سموكان  عندما أشارت إلى1992)
بالتالي  ويجابي حول تمك الخبرات نفتاح عمى الخبرات الجديدة التي تمكنيم من التفكير اإلقادرين عمى اإل

في ىذا العصر نتباه نتشار مشتتات اإلكما ان إل.  (Langer, 1992:229 )نكماش عمى االفكار القديمة اإل
غير  يجعميمخرين مما يشون فيو ومع األالطمبة القدرة عمى التواصل مع الواقع الذي يعبعض  أثره في فقدان

عمى  وقدرتيميؤثر عمى شخصيتيم قد يعترضيم ؛ وىذا  شكلمشكمة أو موقف م   ةقادرين عمى التغمب عمى أي
اسة النجر در نتائج وىذا ما اكدتو , ( 214: 2010الجديدة)السندي , فيما يتعمق بالخبراتتخاذ القرار إ

لتذكر انتباه يتصفون بضعف القدرة عمى يفتقرون إلى القدرة عمى اإل الذينالطمبة  ( في ان2000)يفيانومولد
ويتصفون بالشرود الذىني وىذا ما يجعميم يرفضون تغيير أفكارىم أو الندماج في أكثر من عمل واحد ؛ وا
ابي مع التفاعل بشكل مرن و إيج قمةة لممتغيرات الجديدة في بيئتيم  وبالتالي ستجابقيم السموكية في اإلائطر 

 (Molldeveana 2000: 4 ستفادة من الخبرات والتعمم كل شيء يدور حولو , وىنا يظير الضعف في اإل

 &Langer) . وجود وعي اإلنتباهماىية  محاولة عممية لإلجابة عن التساؤل اآلتي:ك البحث الذا جاء ىذ 
  اليقظ  لدى طمبة الجامعة والفروق االحصائية لممتغير حسب )الجنس , التخصص ( ؟
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 : أىمية البحث 

يشكل  بصورة خاصة كونوالجامعة المجتمع بصورة عامة و ساس في بناء أعد الطالب الجامعي مرتكز ي       
 اناذ  داة المساىمة في تطويرىامحورىا ويتفاعل مع توجيياتيا التربوية والعممية ليشكل الطاقة الخالقة واأل

ضرورة لمتوافق  وىداف التعميم أاساسًا لبناء الحضارات , وىدفًا رئيسًا من العقمية المتعممين تنمية عمميات 
 .(4: 2019خرون ,آبوعوف و أ)في ىذا العصر لوجية والمعرفية و مع التطورات التكن

يجابي ضرورة اجتماعية وتربوية تفرضيا السموك اإلتنمية العمميات العقمية وتعزيز  تأصبح ؛ عميو     
 عمى الجامعةالتطورات لذا اصبح تمك عممية رصينة لمواكبة  عمى وفق أسسحاجات المجتمع في التقدم 

ورفد في التطوير  كثر أىمية المؤسسة األ كونيا العممياتتفعيل البرامج النظرية والتطبيقية لتنمية تمك 
في ظل تأثير التطور أىتم الباحثون في ,  يتم االعتماد عمييا في التنمية البشريةكفاءات عممية ب المجتمع 

رتباط إمن المتغيرات الميمة التي ليا كونو نتباه اليقظ وعي اإل مجال عمم النفس المعرفي و التربوي  بمفيوم 
إضافة ,  مية التعميميةنتباه الطمبة نحو العموا  زيادة وعي  فيو عامل ضروري في؛  مباشر بالعممية التعميمية
إكتساب الطمبة لخبرات جديدة تزيد من إمكانياتيم  بالتاليو  العقميةممرونة ل كمعزز إلى الدور الذي يمارسو 

 2002,إلى حياتيم العممية )بوزان من خبرات نقل ما تعمموه  في مواجية المواقف الجيدة ومن ناحية أخرى 
كما يكون لمتعمم يتشكل منذ الطفولة إلى أنو نتباه اليقظ وعي اإلأشارت الدراسات التي تناولت مفيوم   (.13:

, غير ان الميم بالنسبة لممتعممين في ذلك ىو الوعي  تنميتو وتطويره دور ميم في  واألكاديمياالجتماعي 
 ون انيتعممفكارىم ومشاعرىم لألحداث كثر وعيًا بأفأعمى ان يكونوا  ىمنتباه اليقظ يساعداإل والمعرفة بأن

عمى سبيل انيا حقيقة ثابتة  عمى ونبيا وال ينظر  وعييممن خالل  ونفكار والمشاعر جوانب لمخبرة فيتوجياأل
يعيش حالة من القمق من ان  بدالً لموقف ما ستياء في الوقت الحالي باإلأحد الطمبة ر و شعالمثال , 
نتباه وعي اإلأىمية ان  Brown & Ryan (2003)يرى كل من    . (Schwartz,2018:101)  واإلكتئاب
وبالتالي تقف التي يخبرىا الفرد , مخبرة الحالية لنتباه التي تتميز بالوضوح الوعي واإلىذا نوعية تتمثل باليقظ 

 عندنية التي باتت عادة مزمنة ستيقاظ لمحدث في لحظتو اآلو اإلأعمى عكس منظور عدم التركيز واالىتمام 
 . (Brown & Ryan:2003:43) ألفرادا الكثير من
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عند من الفوائد الذىنية والجسمية  بالكثيرحظى فيما أشار باحثون آخرون أن وعي اإلنتباه اليقظ ي      
في تحسين االداء ىذا الوعي باإلنتباه  ةإلى فاعميالعممية االدلة بعض شير ت  ففي ىذا الصدد ,  األفراد 

, وىذا مايفسر لنا وقوع بعض األفراد في الحوادث  نفعالي وزيادة مشاعر الكفاية الذاتية المعرفي والوعي اإل
من جانب آخر , أكدت .  (Bear,2003 : 88)والصعوبات أثناء العمل , وتجنب البعض األخر مثل ذلك 

العقمية  راباتضطكطريقة لعالج الكثير من اإل عمى أىمية أستعمال الوعي باإلنتباه اليقظ Tara (1972)تارا 
, ( Tara,1972: 76الوظائف المعرفية )  في  اً كمي يعمل تغيراً نو أعمل عمى تغيير حالة الشعور و ي وفي؛ 

من  الكثيرنتباه اليقظ وعي اإلللى ان التي أشارت إ Mace(2008)ميس  وىذا ما أكدتو نتائج  دراسة
و  ,شعور بالصالبة النفسية الكما يحسن  يساعد عمى شعور الفرد بمعنى الحياة, فيوالمميزات والفوائد , 

ساعد الفرد عمى مواجية الضغوط من خالل يكما  بيا  واإلحساس الجديدة نفتاح عمى الخبرات يسيل اإل
دارتو الجيدة لمبيئة من حولو إ  . (Bajaj & Panda,2015: 346)  دراكو ووعيو وا 

 يستيدف البحث الحالي التعرف عمى :  : ىداف البحث  أ 
  .نتباه اليقظ لدى طمبة جامعة القادسية وعي اإل .1
نتباه اليقظ  لدى طمبة جامعة القادسية عمى وفق متغيري الجنس في وعي اإلحصائية داللة الفروق اإل .2

  التخصص الدراسي . و
  : الصباحية / لمعام الدراسي  –ولية يتحدد البحث بطمبة جامعة القادسية / الدراسات األحدود البحث

 ناث . من الذكور واإل نساني (, واإل كال التخصصين ) العممي ول,  2022/ 2021

 : وعي االنتباه اليقظ     تحديد المصطمحاتAwareness Attention Mindful : عرفت كال مه : 

 (Brown & Ryan (2003   " و   عقمية نشطة تتميز بإدراك ووعي الفرد لخبراتو اآلنية ) الداخمية حـــــالة
التقيد باألحكام  الخارجية( , وقدرتو عمى مالحظة ووصف وتقبل ما تحممو ىذه الخبرات من معنى , دون

 .(Brown et al.,2007:212)  "المسبقة عمييا

 (Bishop et al. (2004   "موعة ممارسات التأمل المركزة وميارة نشطة يتم تطويرىا عن طريق مج 
 . (Bishop et al. , 2004:431) " التحميل القائم عمى البصيرة
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  ةنظريخمفية  : 

في عمم  طويلموضوع الوعي لو تاريخ  :Awareness Attention Mindfulوعي اإلنتباه اليقظ  
شارة عن إلقد حان الوقت لكي يطرح عمم النفس كل )قولو المشيور ( 1913واطسون )طرح النفس منذ ان 

مناقشة موضوع الوعي في سياق  الضروري المتمثل بأنو من ( رأيو2000حتى طرح سولسو)( ,  الوعي
ي قدر محدود فقط من المعمومات في كل مرة ألنو أنتباه ألنو يساىم في البعد المشترك لممعالجة المحدودة اإل

 (.220:   2000نكون واعين بشيء واحد في كل مرة )سولسو ,  بوجو عام يكون بمقدورنا ان

الفرد تصال رئيسة الوعي االنتباه اليقظ احد موضوعات عمم نفس المعرفي الميمة ألنيا تعد وسيمة يعد   
ميارة  , إضافة إلى ان ىذا الوعياالخرى المعرفية و مقدمة ضرورية لبقية العمميات , لبيئة والتعرف عمييا با

يعمل عمى بمعنى محيطة بنا واختيارىا بيقظة واضحة النتخذىا في عممية تركيز واعي لمثير ما او اشياء 
      (2: 2016توجيو سموك الفرد نحو عناصر البيئة بيدف ادراكيا ومحاولة التكيف معيا  )السمطاني ,

 نظرية تقرير المصير  : 

ريتشارد ريان  دوارد ديسي وإعمماء النفس كل من طور  في بدايات الثمانينات من القرن العشرين   
, حيث   اتفاعل مع بيئتيفي الان جميع البشر كائنات نشطة ا فييا عمى كدأوالتي نظريتيما فــي الدافعية 
لدييم  , فكل األفراد في المجتمعات المختمفةلمتغمب عمى التحديات وخمق تجارب جديدة يسعى البشر جميعًا 

كتشاف إفراد عن معنى لمحياة ويشكل تشكل اساس الدافع الذاتي وتكامل الشخصية حيث يبحث األ حاجات
دراكو لنفسو ومحيطو والسعي وراء إحياتو مما يعزز ل ىدفاً  يجعمو يحدد الفرد عندرغبة مميزة ىذا معنى الحياة 

الشخصية  نجازاتوا  و  ردالف عمىالنظرية فقد ركزت ىذه  . (Ryan& Deci ,2000: 60) تحقيق ذلك اليدف
لدوافعو  مدركاً حتى أخذت تقوم عمى مبدء رئيس يتمثل بضرورة ان يكون الفرد مكفاءة الذاتية وتحقيق الذات ل

ان ىذه النظرية ركزت عمى  -بمعنى –   ( 31:  2010) السندي ,تخاذ قراراتو إو االصيمة في أالداخمية 
قادرون عمى تقرير مصيرىم عندما تتم , وبينت ان األفراد خارجية الدوافع المن  داخمية بدالً ال  دور الدوافع

, .(Autonomy) واالستقاللية (Connection) , التواصل(Competence) تمبية حاجاتيم لـ الكفاءة
 ىي :نفسية أساسية ,  حاجاتتدفعيم ثالثة  فرادأن األوعميو 
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 .لمشعور بالسيطرة عمى سموكيم الفردي وأىدافيم الشخصية  األفراديحتاج  : االستقاللية -

عندما يشعرون بأنيم يمتمكون  , إلى إتقان الميام وتعّمم ميارات مختمفة األفراديحتاج  :الكفاءة -
, فإنيم عمى األرجح يتجيون إلى القيام باألفعال التي ستساعدىم عمى  الميارات المطموبة لمنجاح

 .تحقيق أىدافيم

 891::918) إلى تجربة اإلحساس باالنتماء والتعمق باآلخرين ألفراديحتاج ا : والتواصلالروابط  -

Ryan & Deci,) . 

ان الوعي المنفتح لو قيمة كبيرة في تيسير  ريتشارد ريان دوارد ديسي وإوجد كل من ( 2000في عام )   
نتباه لى وعي اإلإان الحاجة , حيث وجدا واىتماماتو  والفرد وقيم حاجاتختيار السموكيات المنسجمة مع إ

اليقظ تحدث لدى الفرد عندما تكون حالة التنظيم الذاتي في مستوى منخفض إلعادة بناء التواصل بين 
 . (Ryan & Deci,2004: 256) العقل والجسم والفكر والسموك , عناصر اي نظام مثل 

تسيل عممية الذاكرة من خالل تنظيم  قده اليقظ نتباان وعي اإل كما أشارا فيما بعد إلى ان ممارسة     
الواعين والمتيقظين  ألفرادىذه النظرية فان ا, حيث انو عمى وفق النفسية االساسية  الحاجاتشباع ا  النشاط و 

, وىذا نتباه تشتت اإليشوبيا المنخرطين في اعمال  األفرادمن  من الخبرات الحسية يكونون اكثر تذكراً  عقمياً 
لدييم شعور بالحيوية  ان االفراد اليقظين عقمياً  التي بينت نتائجياىذا الصدد ما أكدتو نتائج الدراسات في 

 السابقة في ىذا المجالدبيات االشير ت    .Brown&Ryan,2007):290)معمميات المعرفية لاثناء ادائيم 
 ىي:   بثالثة خصائص ,نتباه اليقظ وعي اإل خصائصأىم حددا  ريتشارد ريان دوارد ديسي وإمن كل لى أن إ

تسجيل لممحفزات ويتضمن حالة يو فوعي االنتباه اليقظ  في يحدث  ماأول واىم ي عد  :وضوح الوعي  . أ
ىو  نتباه الذياإل  االتصال المباشر مع الواقع , ويعمل مع أنشطة العقل و الحواس الجسمية المادية و

 . Brown&Ryan,2007):292)أىمية حاسمة لنوعية العملو ظاىرة لكل المزايا األساسية لموعي 

القدرة عمى تتمثل بنتباه اليقظ  , المرونة سمة أساسية من سمات وعي اإل  :نتباهالمرونة في الوعي واإل  . ب
رة عمى تقديم افكار وىذا يعني القد تغيير الحالة العقمية  بتغير الموقف وعدم الجمود عمى المألوف ,

ان يكون عمى صورة  فالفرد يمكن,  ستجابات ال تنتمي لفئة واحدة او موضوع واحدإجديدة حول 
              (. 33:  2010لى كل ما ىو ظاىر) السندي ,إنتباه واضحة من اإل
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إال  ,القدرة الكامنة لمكائن البشري ب تتمثل ىذه الخاصية  :نتباه ستقرار او االستمرارية في الوعي واإل اإل  ج.
و أو مستمرة أو عابرة أقد تكون نادرة ف عند األفراد انيا عمى الرغم من ذلك تتفاوت في قوتيا بشكل مبدئي

 .  ( Brown & Ryan,2007:213)متكررة   
 ممحم عد تحديد مجتمع البحث إطارًا مرجعيًا إلختيار عينة ممثمة لو ي   :وعينتو  البحث مجتمع(

جامعة في الصباحية /  / وليةطمبة الدراسات األبمجتمع البحث  يتحدد , بيذا( 247: 2002,
نساني كال التخصصين العممي واإلفي ناث و من الذكور واإل 2022 – 2021القادسية لمعام الدراسي 

تم  ناث( من اإل11118( من الذكور و )8798, وبواقع ) ( طالب وطالبة 19916البالغ عددىم )
( كميات بواقع 6عينة من ) إختيار عينة البحث بالطريقة العشوائية المتعددة المراحل  وذلك بإختيار

( 400ختير منيا)أ  ( كمية في جامعة القادسية  18إنسانية من اصل )كميات ( 3عممية و)كميات ( 3)
( 73:1981ي وآخرون ,وي عد ىذا الحجم مناسبًا في بناء المقاييس النفسية ) الزوبع؛ طالب وطالبة  

( من اإلناث , وقد 224( من الذكور و)176%( من مجتمع البحث , موزعين بواقع )2وبنسبة )
( من التخصص 152) منيم%( , 56%( , فيما بمغت نسبة اإلناث )44بمغت نسبة الذكور )

%( فيما بمغت 38نساني , وقد بمغت نسبة التخصص العممي )( من التخصص اإل248العممي و)
  ( ي بين ذلك.1%( من عينة البحث , وجدول )62سبة التخصص االنساني )ن

 والتخصص)عممي , إنساني( عينة البحث موزعة عمى وفق متغيري الجنس )الذكور, واإلناث(  (1جدول)         

 المجموع الجنس الكمية التخصص
 المجموع إناث المجموع ذكور

 
 عممي

  16 اليندسة
69 

17  
83 

 
 25 11 العموم 152

 41 42 دارة واالقتصاداإل
 

 إنساني
  18 القانون

107 
15  

141 
 
 106 72 التربية 248

 20 17 اآلداب
 400 224 176 المجموع الكمي
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 لدى طمبة جامعة القادسية تم بناء مقياس لقياس  ( نتباه اليقظمن اجل قياس )وعي اإل  البحث : ةأدا
 العرض اآلتي يبين إجراءات المقياس . و  اليقظ , نتباهوعي اإل

( المذان 2003تعريف براون وريان) عن طريق تبني:      تم تحديد المفيوم نظريًا  تحديد المفيوم .1   
 نتباه اليقظ عمى أنو "حالة عقمية نشطة تتميز بإدراك ووعي الفرد لما يخبره أنيًا , وقدرتو عمىعرفا وعي اإل

 Brown et)وتقبل ما تحممو ىذه الخبرات من معنى , دون التقيد باألحكام المسبقة عمييا "مالحظة ووصف 

al.,2007:212).                                                   
دبيات والدراسات السابقة التي تناولت وعي اإلنتباه اليقظ تمكن بعد اإلطالع  عمى األ : جمع الفقرات  .2

 :  اآلتيين سينايمن  الحصول عمى المق انالباحث
( : صمم ىذا المقياس  لقياس وعي اإلنتباه اليقظ , ويطمق عميو إختصارًا 2003مقياس براون وريان ) -

MAAS) )( فقرة , تتم اإلجابة عمى فقراتو وفق تدرج إجابة خماسي 15ويتكون من ) لم يتبنى الباحثان ,
ان الكثير من فقراتو كانت غير مناسبة وغير مفيومة لثقافة ة المقياس ليما بعد ترجمتبين ىذا المقياس إذ 

  .المستيدف البحث مجتمع 
( فقرة , تتم 13تكون من )و ( : صمم ىذا المقياس لقياس وعي اإلنتباه اليقظ 2006مقياس تورنتو ) - 

ا بعد ترجمة مليتبين ىذا المقياس إذ  انتبنى الباحثيلم  ,اإلجابة عمى فقراتو وفق تدرج إجابة خماسي 
,إضافة إلى  يدفتالمسالبحث مجتمع ان الكثير من فقراتو كانت غير مناسبة وغير مفيومة لثقافة المقياس 

 ان بعضيا غير مناسب لمتعريف الم تبنى .
تحديد اإلجراءات المناسبة لبناء  عدم وجود مقياس مناسب من المقاييس التي تم اإلطالع عمييا تمان      

ذات فادة من اإلطار النظري والدراسات السابقة من خالل اإلالمذكور آنفًا لغرض قياس المتغير مقياس 
عمم النفس , وعميو مجال في  المختصينأفكار وآراء االستاذ المشرف وبعض األساتذة  العالقة باإلضافة إلى

إجابة وفق تدرج  عنياابة اإلج يتم طمبة الجامعةلدى  وعي اإلنتباه اليقظ( فقرة لقياس 24قد تم صياغة )
 .خماسي 

ة عمى مقياس وعي اإلنتباه اليقظ أعتمد جل تعرف درجات طمبة الجامعإمن      : تصحيح المقياس .3
ىذا األسموب من أكثر  حيث ي عدعن فقرات المقياس  موبًا عمميًا لوضع بدائل اإلجابة( أسأسموب )ليكرت

عميو , و ( 391: 1985األساليب مرونة في حساب الدرجات عمى المقاييس النفسية وأقميا جيدًا )العيسوي , 
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يختار  وعندماتية: ) دائمًا , غالبًا , احيانًا , نادرًا , ابدًا ( اآل بالعباراتاإلجابة عن المقياس  بدائلتم صياغة 
عمى التوالي في حالة الفقرات اإليجابية  (1,2,3,4,5عميو يمنح األوزان ) الطالب البديل األكثر انطباقاً 

 ( عمى التوالي في حالة الفقرات العكسية .    5,4,3,2,1واألوزان) 
من أجل ضمان إجابة الطمبة عمى جميع فقرات      :نتباه اليقظ عداد تعميمات مقياس وعي اإل إ .4

ثم , عمى صياغة فقرات المقياس صياغة لغوية واضحة ومفيومة   انالباحث حرص المقياس بموضوعية ,
من الطمبة اإلجابة عمى فقرات المقياس بكل مصداقية ووضوح وانو ال توجد إجابة صحيحة وأخرى  اطمب

ا  وذلك ليطمئن مجابتيم ال يطمع عمييا احد سواىإخاطئة بقدر ما تعبر عن  رأييم وال داعي لذكر االسم وان 
 . سرية إجابتو  الطالب عمى

المختصين في  المحكمينعد عرض المقياس وفقراتو عمى مجموعة من ي       :  صالحية فقرات المقياس  .5
وألجل تحقيق  , (34: 1981)الزوبعي ,وسائل الميمة في القياس النفسيراد إنجازه من المجال البحث الم  

كمين المختصين في مجال ( من  المح15) ( فقرة عمى24)المكون مناألولية بصورتو رض المقياس ع   ذلك
 بنى إلبداء أرائيم   فيما يخص: تمتضمنًا اليدف من البحث والتعريف النظري الم   عمم النفس

 جمو.صالحية الفقرات لقياس ما وضعت أل -
 جابة .مالئمة بدائل اإل -
%( فأكثر من 80)نسبة اعتمادًا وبعادة صياغة أو حذف أو إضافة ( ,جراء ما يرونو مناسبًا من ) إإ -

كما حصمت  جميعيا( فقرة 24)الـبقاء عمى لغرض قبول الفقرة أو رفضيا تم اإل آراء المحكمين
 . بين ذلك ( ي  2)وجدول, موافقتيم عمى تعميمات المقياس وبدائل اإلجابة 

  وعي اإلنتباه اليقظآراء المحكمين في صالحية فقرات مقياس  (2جدول)

 المعارضون الموافقون العدد أرقام الفقرات
 النسبة التكرار النسبة التكرار

1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
13-14-15-16-17-18-19-21-
22-23-24 

 
 %صفر صفر % 100% 15 22

2-20 2 13 86.666% 13.333% 2% 

 ( فقرة 24مكونًا من )الم عد لمتحميل اإلحصائي بيذا اإلجراء بقَي مقياس وعي اإلنتباه اليقظ                 
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 معرفـةلـى ضـرورة إ المجالبيذا  المختصون في مجال القياس النفسيشير ي    وضوح التعميمات والفقرات : .6
مــن ( , و 196: 1980مــدى فيــم العينــة المســتيدفة لتعميمــات المقيــاس ومــدى وضــوح فقراتــو لــدييم  )فــرج,  

طالــب ( 30) تســتطالعية بمغــإالمقيــاس عمــى عينــة ضــمان وضــوح تعميمــات المقيــاس وفيــم فقراتــو  ط ّبــق أجــل 
مـــنيم إبـــداء  اطمبـــبعـــد ان  انوتمـــت اإلجابـــة بحضـــور الباحثـــ  , الجـــنسمتغيـــري وفـــق عمـــى مـــوزعين  وطالبـــة

وفيمـا إذا كانـت ىنـاك فقـرات غيـر مفيومـة   عنيـامالحظاتيم حول وضوح الفقرات وصياغتيا وطريقة اإلجابة 
, وتبــين مــن ىــذا التطبيــق أن تعميمــات المقيــاس وفقراتــو كانــت واضــحة ولــيس ىنــاك حاجــة لتعــديميا , وكــان 

 . دقيقة(  12-9الوقت المستغرق لإلجابة يتراوح بين )
من الشروط االساسية ائي ي عد التحميل اإلحص    نتباه اليقظ : التحميل اإلحصائي لفقرات مقياس وعي اإل .7

ستبعاد الفقرات غير ا  في عممية بناء المقاييس النفسية كونو يكشف عن الفقرات ذات الخصائص الجيدة و 
 , (14: 1994ووضوح  فقراتو)ربيع , ان دقة ووضوح المقياس يعتمد الى حد كبير عمى دقة إذالمناسبة 

 يتمثالنفي عممية التحميل اإلحصائي ي شير المختصون في مجال القياس النفسي إلى أسموبين شائعين و 
 .)اإلتساق الداخمي(  وب إرتباط الفقرة بالدرجة الكمية( وأسم)اإلتساق الخارجي الطرفيتينأسموب المجموعتين ب
الفقرات عمى بقاء اإلىمية ألى إ( 1981يشير جيزل )     تساق الخارجي ( :)اإل  الطرفيتانالمجموعتان  . أ

القوة  كونو تعديميا إستبعاد الفقرات غير المميزة ا  ذات القوة التميزية في الصورة النيائية لممقياس  و 
ليا القدرة عمى في المقياس فقرة كل لتأكد ان واالتحميل اإلحصائي  ةمرًا ميمًا في عمميأالتمييزية لمفقرات 

   .( 85:  1998راد في السمة المراد قياسيا )عبد الرحمن , فالفروق الفردية بين األ إظيار
( طالب 400) اه اليقظ عمى عينة البحث البالغةنتبمقياس وعي اإل إلجراء التحميل بيذا األسموب ط بق     

جمع الدرجة الكمية لكل  و, وفق طريقة التصحيح آنفة الذكر  إجابات الطمبةتصحيح  من ثمو ؛ وطالبة 
: 1981عمى درجة إلى أدنى درجة ) الزوبعي واخرون , أمن  ستمارات الطمبة وترتيبيا تنازلياً استمارة من ا

( وسميت بالمجموعة 108وكانت ) أعمى الدرجات %( من االستمارات الحاصمة عمى27)ختيار نسبة ا  ( و 74
الحاصمة عمى أقل الدرجات  %( من اإلستمارات27( ونسبة ) 87 -110العميا وتراوحت درجاتيا بين ) 

, وذلك لمحصول ( 41 -75( استمارة أيضًا وسميت بالمجموعة الدنيا وتراوحت درجاتيا بين  )108وكانت )
 .( 341: 2003)ابو لبدة ,  عمى مجموعتين تتصفان بأكبر حجم وأقصى تباين
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أوساط المجموعتين العميا والدنيا  وباستعمال اإلختبار التائي لعينتين مستقمتين إلختبار داللة الفروق بين    
عند ( 1.96ارنتيا بالقيمة الجدولية )لكل فقرة , وجد ان القيمة التائية المحسوبة لجميع الفقرات مميزة عند مق

كما يعد ايجاد بين ذلك.  ( ي  3جدول )و ( 6,4( ماعدا الفقرتين )214( ودرجة حرية )0.05مستوى داللة )
من خالل إرتباطيا بدرجة األفراد عمى لكمية محكاً لقياس وعي االنتباه اليقظ عالقة درجة الفقرة بالدرجة ا

فقرات المقياس , ومعامل االرتباط ىنا يشير الى مستوى قياس الفقرة لممفيوم الذي تقيسو الدرجة الكمية 
)  لممقياس ,ويعد ىذا األسموب من ادق الوسائل المعتمدة في حساب األتساق الداخمي لفقرات المقياس

وبأستعمال معامل إرتباط بيرسون الستخراج العالقة االرتباطية  بين درجة كل   (95:  1985العيسوي , 
فقرة والدرجة الكمية لممقياس , تبين ان معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مقارنتيا بالقيمة الحرجة لداللة 

( 4( , بإستثناء الفقرة )398رجة حرية )( ود0.05( عند مستوى داللة )0.098معامل اإلرتباط البالغة )
 ( 3جدول )                           بين ذلك .ي   ( 3وجدول )

  وعي اإلنتباه اليقظلفقرات مقياس والعالقة االرتباطية لقوة التمييزية ا

القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العميا ت
التائية 

 المحسوبة

معامل 
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

(0.05) 
 الوسط

 الحسابي
 نحرافاإل 

 المعياري
 الوسط

 الحسابي
 نحرافاإل 

 المعياري
 دالة 0.208 3.479 1.106 1.833 1.236 2.388 1
 دالة 0.292 6.011 1.209 2.351 1.279 3.370 2
 دالة 0.255 2.862 1.107 2.231 1.220 2.685 3
 دالةغير  0.016 1.285 1.218 2.259 1.321 2.481 4
 دالة 0.220 3.809 1.299 2.546 1.343 3.231 5
 دالةغير  0.099 0.054 1.226 2.527 1.292 2.537 6
 دالة 0.407 2.153 1.113 2.546 1.282 2.898 7
 دالة 0.533 3.189 3.713 1.223 3.166 1.293 8
 دالة 0.446 7.434 1.237 3.240 0.873 4.324 9
 دالة 0.247 10.099 1.246 3.250 0.638 4.611 10
 دالة 0.552 8.257 1.255 3.064 0.909 4.296 11
 دالة 0.454 10.746 1.232 3.111 0.712 4.583 12
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 دالة 0.325 9.019 1.153 3.185 0.845 4.425 13
 دالة 0.427 5.135 1.210 3.046 1.092 3.851 14
 دالة 0.434 8.199 1.223 3.083 1.024 4.342 15
 دالة 0.430 8.100 1.230 2.981 1.028 4.231 16
 دالة 0.422 7.468 1.133 2.925 1.013 4.018 17
 دالة 0.513 7.470 1.206 2.851 1.027 3.990 18
 دالة 0.502 9.434 1.252 2.963 0.878 4.351 19
 دالة 0.433 10.388 1.164 2.833 0.824 4.259 20
 دالة 0.596 8.468 1.226 2.861 1.048 4.175 21
 دالة 0.544 13.511 1.106 3.027 0.647 4.694 22
 دالة 0.480 10.640 1.186 3.064 0.729 4.490 23
 دالة 0.406 9.705 1.347 3.342 0.580 4.713 24

 ( فقرة  22من خالل اجراء اسموبي التحميل االحصائي المذكورين انفًا بقي مقياس وعي االنتباه اليقظ مكون من )             

 :نتباه اليقظ ( لمقياس وعي اإل يكومتريةاالخصائص القياسية )الس .8
إذا  لى ماإشير اساسًا ي  مفيومًا ادبيات القياس النفسي عمى ان الصدق  تؤكد     : Validityالصدق  .أ 

ان  -بمعنى –( 277-276:  1980) فرج , يقيس شيئًا آخريقيس  فعاًل ما أعد لقياسو أو  المقياسكان 
( 163:2016,جمو )مخائيل إمن  المقياسمباشرة بالغرض او االستعمال  الخاص الذي صمم يرتبط الصدق 

 تية : من خالل المؤشرات اآل وعي اإلنتباه اليقظوتحقق الصدق لمقياس 
ستخراج الصدق الظاىري ىو عرض فقرات طريقة إل أبسطتعد      :  Face Validityالصدق الظاىري -

المقياس عمى مجموعة من المحكمين واالخذ بآرائيم حول مدى تمثيل فقرات المقياس لمسمة المراد قياسيا 
 ( .679: 1985)الغريب ,

وقد تحقق ىذا النوع من الصدق من خالل عرض المقياس عمى مجموعة من المحكمين واالخذ بأرائيم حول 
 .  قياس ومالئمتيا لعينة البحثصالحية فقرات الم

كثر انواع الصدق أىمية  ويقصد بو ان  يقيس أمن       :   Validity  Constructصدق البناء  -
 المتغير المقاسوكمما كان  الشيء الذي نريد قياسوأي ان يعكس محتوى  ,المقياس سمة معينة دون غيرىا 
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وقد  , (115:  1990) مايرز ,كثر سيولة أ كان إستخراج ىذا الصدقكمما  بصورة نظرية جيدة محدداً 
 :  اآلتيةصدق الخالل مؤشرات نتباه اليقظ من تحقق صدق البناء لمقياس وعي اإل

  .المجموعتان الطرفيتان  -
  .لممقياس عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية  -

خاصية أخرى من خصائص المقاييس النفسية  المقياسثبات  ي عد   :  Relibility الثبات  .ب   
بالثبات  ي رادقبل تطبيقو واعتماده , و  المقياسالتحقق منيا لمتأكد من صالحية  التي يجب الجيدة 

اذا قاس الصفة بدقة )عبد  اً ثابت فالمقياس يكونلمصفة التي يقيسيا ,  المقياسمدى دقة قياس 
 . تم التحقق من ثبات مقياس وعي اإلنتباه اليقظ بطريقتين , ىما :(94:  1985الرحمن ,

 :Test – Retestختبار عادة اإلإ –ختبار اإل -
يتطمب إجراء تطبيق ابو لحسىذه الطريقة بمعامل اإلستقرار , و  وفقمعامل الثبات يطمق عمى       

ول  وبعدىا يتم المقياس ثم إعادة تطبيقو عمى عينة الثبات نفسيا بعد مرور اسبوعين من التطبيق األ
)  حساب معامل اإلرتباط بين التطبيقين لمعرفة مدى اإلتساق الداخمي بين فقرات الخاصية المراد قياسيا

2:9 :9110Ebel & Frisbie,) . تطبيق مقياس وعي  الثبات بيذه الطريقة تم من أجل إستخراج
إختبروا بطريقة عشوائية من طمبة جامعة القادسية طالب وطالبة  (40اإلنتباه اليقظ عمى عينة مكونة من)

, بعد مرور اسبوعين من التطبيق األول أنفسيم  الطمبةم إعادة تطبيق المقياس عمى ث كميتين من 
في التطبيقين ظير معامل الثبات بيذه الطريقة  الطمبةدرجات  وباستعمال معامل ارتباط بيرسون بين

عمى المقياس عبر الزمن إذ ًيشير  الطمبة( وقد عدت ىذه القيمة مؤشرًا جيدًا عمى استقرار إجابات 0.76)
 ( فأكثر.0.50كان مربعو ) عدد من الباحثين إلى أنَّ معامل الثبات ي عد جيدًا اذا

 عمى وفق متغير الجنس الثبات موزعة( عينة 4جدول )

 المجموع الجنس الكمية
 إناث ذكور

 20 10 10  اإلدارة واالقتصاد
 20 10 10 اآلداب
 40 20 20 المجموع
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فقرات المقياس داخميًا ,  مدى إتساق بين ىذه الطريقةت       : Cronbach – Alpha كرونباخ  –ألفا  -
فيي تقيس التجانس بين الفقرات وتعتمد عمى اتساق إداء الفرد من فقرة الى أخرى وحساب الثبات بيذه 

تحقق الثبات بيذه الطريقة عن طريق و     .(354: 1988الطريقة يدل عمى ثبات درجات المقياس)عودة , 
معامل الثبات  وبمغ( طالب وطالبة , 400البالغة ) تطبيق معادلة ألفا كرونباخ لجميع درجات عينة البحث

وقد عدت ىذه القيمة مؤشرًا جيدًا إذ ًيشير عدد من الباحثين إلى أنَّ , ( 0.79)المستخرج بيذه الطريقة 
 ( فأكثر.0.50كان مربعو ) معامل الثبات ي عد جيدًا اذا

( فقرة لذا 22يتكون من )بصورتو النيائية صبح مقياس وعي اإلنتباه اليقظ أ   المقياس بصورتو النيائية :.9
, وعميو كمما ( 66وسط فرضي )ب( درجة 22دنى درجة )ا  ( درجة و 110فأن اعمى درجة محتممة لمطالب)

كانت درجة الطالب أكبر من الوسط الفرضي دل ذلك عمى وعي اإلنتباه اليقظ , وكمما كانت أقل من الوسط 
 ه اليقظ .الفرضي دل ذلك عمى إنخفاض وعي اإلنتبا

ان المؤشرات  أدبيات القياس النفسيوضحت أ نتباه اليقظ : حصائية لمقياس وعي اإل المؤشرات اإل .11 
عتدالي الذي يمكن اإلحصائية التي يجب ان يتصف بيا اي مقياس تتمثل في تعرف طبيعة التوزيع اإل

نو كمما قمت درجة أو ؛ المعياري  نحرافالتعرف عميو من خالل مؤشرين أساسيين ىما الوسط الحسابي  واإل
قتربت من الصفر دل ذلك عمى وجود نوع من التجانس بين قيم درجات التوزيع ) أنحراف المعياري و اإل

( 5اإلحصائية لممقياس , وجدول ) تم إستخراج بعض المؤشرات عميو (167: 1977البياتي واثناسيوس ,
من التوزيع االعتدالي مما يسمح بتعميم نتائج تطبيق ىذا ووجد ان الدرجات وتكراراتيا تقترب   ي بين ذلك .

   .( يوضح ذلك1المقياس وشكل )
 (5جدول )                                              

 نتباه اليقظالمؤشرات اإلحصائية لمقياس وعي اإل 

 القيم المؤشرات اإلحصائية ت

 66.000 الوسط الفرضي 1

 76.000 الوسيط 2

 103.000 درجة أعمى 3

 39.000 أدنى درجة 4
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 64.000 المدى 5

 0.381 التفرطح 6

 - 0.311 االلتواء 7

 75.860 الوسط الحسابي 8

 10.179 نحراف المعيارياإل 9

 103.612 التباين 10

 76.00 المنوال 11

 

 

 
 نتباه اليقظ(  توزيع درجات الطمبة عمى مقياس وعي اإل 1شكل )
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  تفسيرىا و مناقشتيا:عرض النتائج و 
 . طمبة الجامعة لدى وعي اإلنتباه اليقظاليدف االول: تعرف 

وعي اإلنتباه عمى مقياس  طمبة الجامعةالمعالجات اإلحصائية إلى أن الوسط الحسابي لدرجات  أظيرت    
( وعند مقايسة 66) 1( فيما بمغ الوسط الفرضي10.179( و بإنحراف معياري قدره )75.860بمغ ) اليقظ

ختبار الفرق بينيما باستعمال اإلختبار التائي  الوسط الحسابي لعينة البحث بالوسط الفرضي لممقياس , وا 
 (1.96)أكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة  (19.372) لعينة  واحدة تبين أن القيمة التائية المحسوبة 

, وعي إنتباه يقظ لدييم  طمبة الجامعةمما ي شير إلى ان ( , 399( و بدرجة حرية )0.05عند مستوى داللة )
  (6)جدول                          ( ي بين ذلك.6و جدول )

 وعي اإلنتباه اليقظداللة الفرق بين الوسطين الحسابي و الفرضي عمى مقياس 

 عدد أفراد
 العينة

 الوسط
 الحسابي

 اإلنحراف
 المعياري

 الوسط
 الفرضي

 درجة
 الحرية

القيمة 
التائية 

 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

 مستوى
 الداللة 

0.05 
 دالة 1.96 19.372 399 66 10.179 75.860 400

 
يتشكل منذ إلى أنو نتباه اليقظ وعي اإلالنظرية الم تبناة في ان مفيوم قد تعود ىذه النتيجة عمى وفق      

ان طمبة  انرى الباحثيتنميتو وتطويره وعميو دور ميم في  األكاديميو كما يكون لمتعمم االجتماعي الطفولة 
وعييم بالدور الذي  من أجل تجنب الفشل الدراسي ومن جانب أخر الجامعة قد أكتسبوا ىذا النوع من اإلنتباه 

الطمبة لخبرات جديدة تزيد من إمكانياتيم في مواجية  إكتساب بالتاليو  العقميةممرونة ل كمعزز ونويمارس
 . العممية إلى حياتيم من خبرات نقل ما تعمموه  المواقف الجيدة ومن ناحية أخرى 

و  )ذكور, إناث(عمى وفق متغيري الجنس  وعي اإلنتباه اليقظاليدف الثاني: داللة الفروق اإلحصائية في 
 . التخصص الدراسي)عممي ,إنساني(

( لدى 0.05عند مستوى داللة) دالة إحصائياً فروق تم اختيار الفرضية الصفرية اآلتية: ليست ىناك      
 والتخصص الدراسي.الجنس وفق متغيري عمى  وعي اإلنتباه اليقظفي  طمبة الجامعة

                                                 
 عدد الفقرات.× الوسط الفرضي = مجموع أوزان البدائل/عددىا  1
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 وعي اإلنتباه اليقظعمى مقياس  الطمبةلغرض تعرف داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات درجات     
تحميل التباين الثنائي عند مستوى داللة  انأستعمل الباحث والتخصص الدراسيالجنس  يعمى وفق متغير 

 ( ي بين ذلك.7( وجدول )0.05)

  (7) جدول
 التخصص الدراسيعمى وفق متغيري الجنس و  وعي اإلنتباه اليقظداللة الفروق في 

 مصدر التباين
 

 مجموعة المربعات
S-S 

درجة 
 الحرية
D-F 

 متوسط المربعات
M-S 

 القيمة الفائية
F 

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة
S-g 

 0.595 60.528 1 60.528 الجنس

3.84 
 

0.05 
 

 10.387 1055.988 1 1055.988 التخصص

 xتفاعل )الجنس 
 (التخصص

24.816 1 24.816 0.244 

 101.662 396 40258.156 الخطأ

 400 2343242.000 الكمي

 ( ما يأتي:7تبين النتائج في جدول)
وعي الذكور واإلناث عمى مقياس  الطمبة أن الفرق بين   : )ذكور, إناث( الجنسوفق متغير عمى الفرق -أ

( 0.595حصائية عندما نقارن القيمة الفائية المحسوبة البالغة)ال يرقى الى مستوى الداللة اإل اإلنتباه اليقظ
وبيذا تقبل الفرضية الصفرية وترفض الفرضية ( , 0.05( عند مستوى داللة )3.84بالقيمة الجدولية البالغة )

عن  ( الذي ال يختمف كثيراً 10.626نحراف معياري )إ( ب76.011إذ بمغ الوسط الحسابي لمذكور)البديمة 
بة بان الطم( ويمكن تفسير ىذه النتيجة 9.836( بانحراف معياري )75.741الوسط الحسابي لإلناث البالغ )

التشابو يجعميم متساون في بالنظر  من الذكور واإلناث يعيشون ضمن مناخ أكاديمي متشابو وبالتالي ان ىذا 
 نفعالي وزيادة مشاعر الكفاية الذاتيةفي تحسين االداء المعرفي والوعي اإلإلى ضرورة الوعي باإلنتباه ألىميتو 

 لدييم .
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عمى التخصصين )العممي , اإلنساني(  في الطمبةأن الفرق بين     التخصص الدراسي:وفق عمى الفرق -ب
عندما نقارن , ولصالح التخصص العممي حصائية لى مستوى الداللة اإلإيرقى  مقياس وعي اإلنتباه اليقظ

,  (0.05( عند مستوى داللة )3.84القيمة الجدولية البالغة )ب( 10.387القيمة الفائية المحسوبة البالغة )
لمطمبة في التخصص إذ بمغ الوسط الحسابي الفرضية البديمة  وقبول الفرضية الصفرية رفضوىذا ي شير إلى 

 لمطمبة في التخصص اإلنسانيالوسط الحسابي  فيما بمغ( 9.716نحراف معياري )إب (77.263)العممي   
كن ان تعود إلى طبيعة ان مثل ىذه النتيجة يم انرى الباحثيو ( 10.499نحراف معياري )إ( ب74.073)

 المواد الدراسية وطرائق التدريس في التخصصات العممية التي تتطمب اإلنتباه والدقة واالستدالل .    
التخصصين في كال الذكور واإلناث  الطمبةأن الفروق بين     :والتخصص الدراسي الجنستفاعل -ج

( 0.244عندما نقارن الفائية المحسوبة البالغة)حصائية رقى إلى مستوى الداللة اإليال  العممي واإلنساني
 لمجنس , وبذلك لم يظير تفاعالً  (0.05( عند مستوى داللة )3.84الجدولية البالغة )الفائية القيمة ب

 . بوعي اإلنتباه اليقظفي التأثير  والتخصص الدراسي
 :التوصيات 
 باآلتي : انوصي الباحثي نتائجفي ضوء ما توصل اليو البحث من    

التي من شأنيا ان تزيد من قدرة لدروس التطبيقية )العممية( فضاًل عن الدروس النظرية بااالىتمام  .1
 الطمبة في وعي اإلنتباه اليقظ .

وية اعمى ما موجود في البيئات الفيزيالطمبة طالع من أجل زيادة إالسفرات العممية ب إيالء االىتمام .2
 .عما الحظوه ومطالبة الطمبة بكتابة تقارير  واالجتماعية

  :المقترحات 
 ا : مإجراء البحوث التي أستقرأتيا خالل إنجاز بحثي انقترح الباحثي  

 .عالقة وعي اإلنتباه اليقظ بعادات العقل لدى الطمبة في مراحل دراسية مختمفة  .1
 بحث مماثل لمبحث الحالي لدى أعضاء الييئات التدريسية في الجامعة .جراء إ .2
اليقظ بمتغيرات أخرى مثل ) أسموب حل المشكالت , األسموب المعرفي  عالقة وعي اإلنتباه .3

 .الحرفي(  –الفراسي 
 

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



  المصادر 
اليقظة العقمية وعالقتيا بأسموب التفكير التحميمي لدى طمبة الجامعة  ( :2019ابو عوف ,طمعت محمد واخرون )  -

 . (49-1) ,  جامعة قناة السويس, مجمة كمية التربية باإلسماعيمية المتفوقين دراسيا , بحث منشور 
, جمعية 1, ط مبادى القياس النفسي والتقييم التربوي لمطالب الجامعي والمعمم العربي( : 2003أبو لبدة , سبع )  -

 عمال المطابع , عمان. 
 , ترجمة خميل البياتي,  دار الحكمة لمطباعة والنشر , بغداد , العراق. عمم النفس التجريبي(: 1990آنا , مايرز ) -
, ترجمة اليام الخوري   , دار الحصاد 2, ط االستخدام االقصى لطاقات الدماغ العقمية( : 2002بوزان , توني )  -

 .لمطباعة والنشر والتوزيع , دمشق , سوريا
( : االحصاء الوصفي واالستداللي في التربية وعمم النفس , 1977البياتي , عبد الجبار توفيق واثناسيوس , زكريا ) -

 وزارة التعميم العالي والبحث العممي , بغداد , العراق.
 , القاىرة , دار المعرفة .  قياس الشخصية( : 1994ربيع , محمد شحاتو ) -
 ., جامعة الموصل , العراقاالختبارات والمقاييس النفسية ( : 1981الزوبعي , عبد الجميل و الكناني , ابراىيم ) -
جامعة بابل , كمية التربية , )بحث منشور( , ( , مفيوم االنتباه وانواعو 2016السمطاني , حوراء عباس كرماش ) -

 االساسية .
, رسالة ولة ( : اليقظة الذىنية وعالقتيا بالنزعة االستيالكية لدى موظفي الد2010السندي , بطرس انور سعد ) -

 .(, جامعة بغداد , كمية اآلداب  ماجستير )منشورة
 , دار الفكر العربي , القاىرة ,مصر. 3النظرية والتطبيق , ط- القياس النفسي( : 1998عبد الرحمن , سعد ) -
 ., جامعة اليرموك , االردن القياس والتقويم في العممية التدريسية( : 1998عودة , احمد سميمان )  -
,دار المعرفة الجامعية , االسكندرية  القياس والتجريب في عمم نفس التربية( : 1985العيسوي , عبد الرحمن محمد ) -

 , مصر.
 , مكتبة االنجموالمصرية , القاىرة , مصر .  التقويم والقياس النفسي والتربوي( : 1985الغريب , رمزية ) -
 ر الفكر العربي., القاىرة, دا(: القياس النفسي 1980فرج , صفوت ) -
 , الناشر جامعة دمشق. القياس والتقويم في التربية الحديثة( : 2016ميخائيل , انطانيوس ) -

- Bajaj ,B & Panda ,N.(2015):Mediaing role of resilience in impact of mindfulness on life 

satisfaction and affect as indices of subjective well being . Personality And Individual 

Differences. 

- Brown, W., & Ryan, M. (2003). The benefits of being present: Mindfulness & its role in  

psychological well-being. Journal of  Personality & Social sychology, 84, 822– 848. 

-  

 

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



- Brown, K.& Ryan, R. (2007)  :Minfulness. theoretical foundations and evidence for its 

salutary effects. Psychological Inquiry, 14, 71–76 

 

- Bishop, S. B., Lau, M., Shapiro,  (2004) : Mindfulness: A Proposed Operational Definition. 

Clinical Psychology: Science And Practice, Psychological Educational Journal 11, 230–

241. 

- Baer, A. (2003): Mindfulness training as a clinical  intervention: A conceptual & empirical  

 review. Clinical Psychology: Science &Practice, Psychological Educational Journal 10, 

125-143.  

 

- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985) : Intrinsic motivation and self-determination in human 

 behavior. New York, NY: Plenum. 

 

- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000) : The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs 

and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11, 227-268. 

 

- Deci, E. L &Ryan, R.  ( :2009)  Self-determination theory and the role of basic psychological 

needs in personality and the rganization of behavior Handbook of personality: Theory and 

research .  Psychological Educational Journal،The Guilford Press(pp. 654–678). 

 

- Ebel, R . L ., & F risbie, D . A . (9110) : Essentials of Educational 

     Measurement  ،   : thed. Englewood Cliffs, N.J :Prentice-Hall. 

 

- Langer, E. (1992):Minffulness. New York: Addison Wesley publishing. 

 

- Schwartz, A. (2018) :Mindfulness in applied psychology: Building resilience in coaching. The 

Coaching sychologist, Journal Of Clinical Psychology,  14 (2), 98-104. 

- Solso, Robert (2000): Cognitive Psychology, 2nd edition, translated by Al-Sabwa et al., 

Anglo-Egyptian Library. 

-   Tara , Victor , Kiyomi, Yamada ,(9192) : The Impact Of Mindful  wareness     Practices On    

     College Student Health Well-Being, And Capacity For Learning   : Apilot Study, California  

     state university. 

 

 
 
 

 
 

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remove Watermark
Wondershare
PDFelement


	- Deci, E. L& Ryan, R. : ( 2004) Self-determination theory and the role of basic psychological needs in personality and the rganization of behavior Handbook of personality: Theory and research .  Psychological Educational Journal,The Guilford Press(pp. 654�



