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برنامج تعليمي في علم النفس التربوي قائم على بعض مبادئ التعلم المستند إلى الدماغ  فعالية
 في تحسين اليقظة العقلية لدى طالب كلية التربية جامعة مطروح

  البحث باللغة العربية صلخستم

الحالي ال حقق من فعالية واستتتتتتتت ماااية فعالية بايام   ععيمي في سع  الي    البحث استتتتتتتت    
ال ابوي قائ  سعى بعض مبا ئ ال عع  المستتت ي   لى ال ماي في  حستتتين اليققة العقعية ل ك ية   عية 

 صتتتتتتتمي   يالمي   شتتتتتتتبي ال جايبي ذ ول حقيق ذلك ال    استتتتتتت ب مث الباح ة،  جامعة مياوح ال ابية
من ية   عية ال ابية ال اقة  ب ياث سيية البحث سشتتتتتتتتوائيا  اوق   ال جايبية والضتتتتتتتتابية ، المجموس ين

،ال حصيل العا  ال ايية جميع الشع  ، وق     ال  افؤ بين المجموس ين من حيث )العما الزميي،الذ اء
 لمعياايالمصتتتتتتتت وفاث الم  ابعة ا ب بااا واث البحث فق  قامث الباح ة ب يبيق أما سن ، أ ال ااستتتتتتتتي 
البايام  ال ععيمي القائ  ، و   2013) س ا  أحة  م  ي سب  اهلل، اليققة العقعية، ومقيا   لجون اافن

 أيي  لى ي ائ  البحث ثوق   وصتتتتتتعمن  س ا  الباح ة ، سعى بعض مبا ئ ال عع  المستتتتتت ي   لى ال ماي 
ة والضتتتتتابية في القيا   اجاث المجموس ين ال جايبي ي وج  فاوق ذاث  اللة  حصتتتتتائية بين م وستتتتتي

ي  وج  فاوق ذاث  اللة  حصتتتائية بين م وستتتي، و  البع ي لعيققة العقعية لصتتتالل المجموسة ال جايبية
 لصتتتتتتتتتتتتتتتالل القيتتا  ال  بعي ممتتا يعيي  اجتتاث القيتتا  البعتت ي وال  بعي لتت ك أفاا  المجموستتة ال جايبيتتة

 ال ععيمي. البايام  فعالية اس ماااية

  ال عع  المس ي   لى ال ماي ، اليققة العقعية      الكلمات المفتاحية

جامعة مطروح تخصص علم النفس التربوي -معيدة بكلية التربية  *  

**قدمت الباحثة هذا البحث كمتطلب تكميلي للحصول على درجة الماجستير في التربية تخصص علم النفس التربوي 

 كلية التربية جامعة االسكندرية
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The Effectiveness of an Educational Program in Educational Psychology 

based on certain principles of Brain-based learning in improving 

Mindfulness of Students at The Faculty of Education, University of Matrouh 

Abstract 

      The current research aims to verify the effectiveness and continuity 

of the effectiveness of an educational program in educational psychology 

based on certain principles of brain-based learning to improve mindfulness of 

students of the Faculty of Education , University of  Matrouh ,To achieve this 

goal researcher has used the experimental method with the design of the 

experimental and control groups, research sample randomly from the students 

of the Faculty of  Education was chosen as the Second  level From all sections, 

students have been parity between the two groups in terms of ( age, IQ, 

academic achievement), As for research tools, the researcher may apply 

Standard Progressive Matrices  of  J.Raven , the test of Mindfulness 

(preparation by Ahlam Mahdi Abdullah,2013),the educational based on 

certain principles of brain-based learning.( researcher designed),The research 

concluded that there are statistically significant differences between the means 

of the experimental and control groups in the post- test of mindfulness due to 

the educational program for the experimental group, There are statistically 

significant differences between the means of post-test of mindfulness and 

Sequential mindfulness measurement for experimental group Which means 

the continuity of the impact of the educational 

program.                                                                                                            
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 المقدمة

 ع  الماحعة الجامعية من أه  المااحل ال ي  يما ب ا ال ا  ، ف ي البيوة  األبياة  ال ي 
ال ععيمي ، وي زامن مع هذا  غيااث ي سية و اي عالية واج ماسية يبيوها اليال  الجامعي في مشوااه 

 سايعة وواضحة المعال  ، فضة   سن القعق الم زاي  بشأن المس قبل سعى الصعي ين الم يي واالج ماسي.

ومن بين مصا ا اإلج ا  الي سي لعيال  الجامعي الميال  األ ا يمية ال بياة والبيئاث 
ة والمسؤلياث الج ي ة والضغوي المالية وس   اإلس ا  األ ا يمي السابق، مما االج ماسية غيا المألوف

ق  يؤ ا ب واه سعى األ اء األ ا يمي واس بقاء المععوماث لذا  ان من الُمج ي  جااء  ااساث  ح   
أ اءاث ال  ي  مع االي قال  لى الجامعة باس بااها ماحعة  ب ع   عيا  سما سبق ا من مااحل  ععيمية 

 . ) ,2017,2Mettler ,Carsley ,Joly & Heath( أباك

ومن هذا المييعق ق   الباح ون  ااساث م ع  ة  بحث في ال ي ية ال ي يم ن من بةل ا      
ما يح اجي اليال  الجامعي ، وما يم ن أن ُيق   لمساس  ي سعى  بيي الصعا  واألزماث ال ي ق  

و بصياه بضاواة  يويع يشايي المعافي باصة يقق ي العقعية  يواج  ا بشأن مس قبعي الععمي والم يي ،
Mindfulness   يجا  م ابل لعح ، وال ي أصبحث اق ااحا  وقائيا  مح مل إلج ا  اليال  الجامعي وا 

وسيصاا  ائيسيا  في   بةث  ،   (Mettler,et al 2017,3من ال و ا القائ  سعى اليققة العقعية
 ام ا  م بل سعو ي معافي  حث مسمى ب ض الضغوي القائ  سعى سةجية م ع  ة فق     اس ب

وق  أق اث ،   13،2017أحمد محمد جاد الرب ،) Mindfulness-based stressاليققة  العقعية 
س ام ا في  الع ي  من ال ااساث فعالية اليققة العقعية في ب ض اإلج ا  الي سي والقعق ، والعصابية وا 

 & Franco, Mañas.,  Cangas ) .ا الح  من اال  ئا  ، وال و  عزيز الااحة الي سية ، و 
)Gallego,2010,83 

و  ح يث يسبيا  في مجال سع  الي   باس بااه م  وما  يعزز ال  ي  و ع با اليققة العقعية م  
 مع األح اث والببااث ال ي   يع  العمل بوسي  امل ، ومزي  من االه ما  يحو البباة الحالية

Pidgeon,2013,1) (Keye ,وب أ هذا الم  و  في ال وسع ، واالي شاا ، وألقى بقةلي سعى ،
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ي س ة مسمياث مي ا اليققة ال  يولوجية ، اليققة اإلس اا يجية س ي  من المجاالث ليق ا ف 
 ، واليققة الععمية ، واليققة الشبصية ، واليققة االج ماسية.

والذي ي محوا حول اليقاة  Mindlessnessويقابل مصيعل اليققة العقعية مصيعل الغ عة 
بل الاؤك الج ي ة مما يجعل السعوك ال اب ة ، والقيعية لألح اث ال ي يما ب ا ال ا  فضة  سن س    ق

 .  (2،2015)أسمهان عباس يونس،ي س  بالعشوائية مما يقو   لى  صافاث الها فة 

و ع  الجامعة ميقومة  ععيمية  ابوية   م ل م م  ا األساسية في  س ا  ال وا ا المؤهعة لشغل 
قاية وال يبيقية في المجاالث مواقع العمل في مب ع  المجاالث ، وهي أيضا  عيي بإس ا  البحوث الي

المب ع ة ، وال ي  ق ضي ا سمعية ال ق   ال  يولوجي ، لذلك فالمؤسسة الجامعية  ماا   واا  م ما  ، 
وحيويا   ذ  ي ا  ساه  في  يوا المعافة و وسيع آفاق ا و اي شااها ، وهي بذلك  سعى يحو  حقيق 

)أحالم مهدي ل بصصاث والقوك البشاية الم زاي ة فييال وازن بين حاجاث المج مع الم يامية في  افة ا
لذا  ان الزما  سعى الجامعة ال ا يز سعى  يمية ق ااث الم ععمين و وجي    ،  (2013،12عبد اهلل،

يحو االي  اح سعى المععوماث الج ي ة ، و ق ي  الموا  ال ااسية في قوال  ج ي ة    ةء  مع ق اا    
 سمع ا ل ي يصبل ال عع  ذا معيى. ال ماغية و  ماشى مع آلية

ومن بين اال  شافاث الح ي ة في مجال األبحاث الم ععقة بال ماي مؤباا  ، وال ي بعواث العةقة 
بين  ا ي  ال ماي وال عع  من بةل ف    ا يبي ما آ اا ال ساؤالث حول فعالية اليماذج ال ععيمية ال قعي ية 

من بةل ا غيا م اابية ولي  ل ا سةقة ذاث معيى بالبيئة والعال  الجااي أ باس ا وال ي  ب و المياه  
البااجي حيث يقو  المععمون ب وصيل مععوماث صمية أي أي ا سمعية  عقييية بح ة باإلضافة  لى أن 

)مالاير سمعيي ال قوي   قا  في ضوء  مية المععوماث ال ي قا  الية  ب بزيي ا وق ا    سعى اس اجاس ا
 (.110،2003هارديمن،

 Cognitiveومن    سعث البحوث في مجال سع  الي   العصبي المعافي 
Neuropsychology  سعى  ح اث ال  امل بين سع  الي   العصبي ، وال سيولوجي ، وال يمياء الحيوية

، وسع  الي   المعافي بغية ابي فسيولوجيا األسصا  بالعمعياث المعافية الةزمة لع عع ، و اسيسا  سعى 
لك يالث  ااساث وبحوث ال عع  القائ  سعى المخ اإليسايي في السيواث األبياة أه ماما   بياا  حيث ذ
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ق ا ذلك من بةل  ص ا موضوسا ي الع ي  من ال    والمااجع والمجةث وال واياث الععمية 
اإلسة   الم بصصة وأصبحث محوا يقاشاث الع ي  من المؤ مااث والي واث الععمية  ما  ياقعث وسائل 

أله  ما ي وصل  ليي الععماء والباح ون في مجال  ااسة ال ماي البشاي،  ما از ا  س   الباح ين 
سليمان عبد الواحد يوسف ال ابويين الم  مين ب ااسة بحوث المخ ومحاول  يبيق ا في المي ان ال ابوي)

،85،2013.) 

ومن    يصبل األسا  في سمعية ال عع  هو م ك  م ايية  يويا الشب اث العصبية ، و وجي  ا 
 ال قافية البع ية أو والجيسية والجي  العما سن اليقا بغض سعي  بشاي  ماي ف لالوج ة السعيمة ، 

 من وال عع  ، األيماي سعى اس  شا  الق اة   ضمن ال ي ال امية الق ااث من بمجموسة يبيعيا   مزو 
ليصبل  ل ذلك  اصية  ليقاية ال عع  المس ي   لى  اإلب اع والق اة سعى ةالببا 
 .),1990,2Caine&Caine)ال ماي

وق  أشااث أبحاث ال ماي أن ممااسة اليققة العقعية يؤ ي  لى زيا ة مس ماة لعيشاي في ال ماي 
والعقعية والجسمية ،  ما  شيا اليقاياث وال ي  ح ث من بةل سمعياث ال أمل و حسين الصحة الي سية 

الباصة بأبحاث ال ماي أن ممااسة اليققة العقعية المي قمة  زي  من الش قة باآلباين وبالذاث مما 
 (.300،2017)هالة خير سناري ،يي   سيي  حسين في  ق يا الذاث و حسين العةقاث باألباين

وقائ  المخ أن ال عع  الميق  الواسي الب  في يموذج ا الما  ز سعى   luriaوق  أشااث لوايا
وأن ي   سي  المس وك األم ل من اليققة و امل االي باه باصة سي  يقل و يشيي المععوماث بغية  يقيم ا 

 . (47،2015)ختاش محمد،ومعالج  ا في

س اا يجياث ال عع  ال ي  حقق أ با ال ائ ة  وق  أوصث ال ااساث بضاواة البحث سن ياق وا 
ئ  األبحاث ال ي  وضل  ي ية سمل ال ماي ل صبل سمعية ال عع  س عة ومقبولة من الم ععمين من ي ا

    ,2005Jensen  ,284(وم ياسبة مع بصائص    ياه  واه ماما   .
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 بحثمشكلة ال

 جااء  المم نيي من أيةس ا سعى بعض ال ااساث السابقة اأث امن بةل قااءاث الباح ة و 
مزي  من ال ااساث ال ي   ياول يقاية ال عع  المس ي   لى ال ماي لبيان م ك فعالي  ا في  حسين اليققة 

ي باه ف قااه  الق اة سعى االاالحقث الباح ة من بةل ال  اي  ل    حيثالعقعية ل ك اليال  الجامعي،
  ا من سمل واح ، وأي   يؤ ون ي ماج في أأو ال ا يز في أسمال   ، و ذلك ضع  ق اا    سعى اال

أسمال   ب ون وسي مي   وي ص ون بشاو  ذهيي  ابل قاسة ال ااسة  ما أي   مقعون في اس ب ام   
س شعاث اوق  ، لبباا    السابقة في مواج ة المش ةث الج ي ة مما يؤ ا سعى ال حصيل األ ا يمي ل  

في حيا    ، فععى أساس ا  م   ا ل ا من  وا  الباح ة ضاواة  حسين اليققة العقعية ل ك الية  لم
 ي  اح سعى  ل ما هو ج ي .يس ييع اليال  أن يي قي الم يااث الجي ة ويس بصا بالمواق  واال

 -في السؤالين اآل يين: البحث  م ل مش عة وسعيي  

العقعية ل ك  ما فعالية البايام  ال ععيمي القائ  سعى ال عع  المس ي   لى ال ماي في  حسين اليققة-1
 ية   عية ال ابية جامعة مياوح ؟

ما اس ماااية فعالية البايام  ال ععيمي القائ  سعى ال عع  المس ي   لى ال ماي في  حسين اليققة -2
 العقعية ل ك ية   عية ال ابية جامعة مياوح ؟

 البحثأهداف 

  لى: ي    البحث الحالي    

القائ  سعى ال عع  المس ي   لى ال ماي في  حسين اليققة العقعية ل ك  قوي  فعالية البايام  ال ععيمي  -1
 ية   عية ال ابية جامعة مياوح.

ال حقق من اس ماااية فعالية البايام  ال ععيمي القائ  سعى ال عع  المس ي   لى ال ماي في  حسين  -2
 .اليققة العقعية ل ك ية   عية ال ابية جامعة مياوح
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 البحثأهمية 

 األهمية النظرية -اواًل:    

 -الحالي في: البحث  م ل أهمية 

 لقاء الضوء سعى يقاية ال عع  المس ي   لى ال ماي القائمة سعى   عيل وقائ  سمل ال ماي و وقي  -1
  س اا يجيا  ا المب ع ة

ال يويا  ياول م غيا ح يث يسبيا  وهو م غيا اليققة العقعية باصة وأن الم غيا مازال في حيز  -2
 ي يجة الس مااا األبحاث في هذا المجال.

 األهمية التطبيقية -ثانيًا:

بياء بايام   ععيمي قائ  سعى بعض مبا ئ ال عع  المس ي   لى ال ماي ي     لى  حسين اليققة -1
 اليال  الجامعي.ل ك  العقعية

 البحثمصطلحات 

 programالبرنامج 

مجموسة من األيشية والممااساث العمعية بقاسة أو حجاة ال ااسة لم ة زميية مح  ة وفقا  ل بييي   
  .74، 2003)حسن شحاتة ، زينب النجار، و يقي  ها   ومح   ويعو  سعى الم عع  بال حسن. 

  اموضوس الجعساث ال ععيمية وال ي ل ل  مي ا مجموسة البحث بأيي او عا  الباح ة البايام  في هذ  
 لمح  ة مسبقااقا  لأله ا  اإلجاائية طبلمع ة اوأسالي  ال قوي  الباصة ب ا واأليشية والوسائل ال ععيمية 

اليققة العقعية ل ك ية   عية ال ابية في يا  يجابي ي م إسدادها ب دف إحداث  غيال ي و ل ل جعسة،
 .لى ال مايسعى بعض مبا ئ ال عع  المس ي   ئم لقايام  االباباس بدام 

  Brain-based learning  التعلم المستند إلى الدماغ 
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هو يموذج في ال عع  يساس  سعى الحضوا الذهيي مع وجو  اإلس  ااة العالية والواقعية والم عة   
وال شويق والماح وال عاون وغيا  ال   ي  و ع   و  ابل األيقمة في العمعية ال ععيمية وغيا ذلك من 

   Jensen,2000, 76)بصائص ال عع  الم ياغ  مع ال ماي". 

سعى أيي ال عع  الذي يقو  سعى س ة  البحث او عا  الباح ة ال عع  المس ي   لى ال ماي   في هذ  
 جااءاث وبيواث سمعية يقم  ا الباح ة من بةل س ة جعساث  س ي   لى بيية ووقائ  ال ماي والذي 

ة ، و ق ي  المععوماث ي   من بةلي   يئة الم ععمين لع عع  وذلك لابي المعافة الج ي ة بالمعافة السابق
الج ي ة من بةل  س اا يجياث   ياغ  مع سمل ال ماي، وا  ماج الية  في أيشية سمعية من أجل 
ف   أسمق، و ق ي  ال غذية الااجعة،    اس ب ا  ما     ععمي في مواق  ج ي ة ب     عزيزه، وذلك في 

 جو من الم عة وال شويق وغيا  ال   ي .

  Mindfulnessاليقظة العقلية  

لعيققة العقعية بأي ا "حالة من الوسي الحسي الذي ي ميز بصواة langer  بيث الباح ة  عاي  اليجا   
 ,Langer,1992.")مب ع ة وفعالة   اك ال ا  مي  حا  سعى المحيي الذي هو فيي وحساسا  ل ل ما فيي

289  

ة ال ي يحصل سعي ا اليال  في مقيا  اليققة و عا  الباح ة اليققة العقعية  جاائيا  بأي ا ال اجة ال عي  
 .البحث االعقعية المس ب   في هذ

 البحثحدود 

 الح و  البشاية: ية  ال اقة ال ايية ب عية ال ابية جامعة مياوح. -1

مايو من العا  -20فباايا ح ى -18الح و  الزميية: اس ماث ف اة ال  اي  سعى البايام  من ال  اة -2
 2020-2019الجامعي 

 الح و  الم ايية:  عية ال ابية جامعة مياوح-3
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 :Brain - based learningالتعلم المستند إلى الدماغ

 ا  ز يقاية ال عع  المس ي   لى ال ماي سعى بيية ووقي ة ال ماي ، فال عع  هو وقي ة ال ماي    
يما ما  سعى  ليي اليقاية هو جعل ال عع  ذا  اليبيعية وال ي ال يم ن لع ماي ان ُيميع من القيا  ب ا، وا 

والسيما أن ال عع  معيى في ضوء مجموسة من المبا ئ ال ي ُاش قث من ف   بيية ال ماي ووقي  ي ، 
في ضوء هذه اليقاية يصبل أ  ا فعالية ف و يبعق بيئة  ععيمية   وافق وسمل ال ماي الذي ي يع  

  10،2013عمر أحمد الغانم ،بيئة   ح ك ق اا ي و بعو من ال   ي . )

و ان لق وا يقاية ال عع  المس ي   لى ال ماي ، و ع   اآلااء بشأي ا ما ألقى بقةلي سعى    
المياه  ال ععيمية ، والممااساث ال ابوية  ابل الص ، وما يا ث بي اليقاية من أن  ل فا  قا ا سعى 
ال عع   ذا ما  وفاث لي بيئة  عع  يشية وحافزة وغيية بالم يااث الم يوسة ال ي  سمل لي ال  اسل مع 

  اي  وأسالي  ال عع  الببااث ال ابوية   اسة  صحيحا   ان ل ل ذلك  بعا ي سعى  س اا يجياث ال
)نادية سميح واأليشية ال ععيمية وال ي أصبحث   وافق مع  ا ي  ال ماي وآلية سمعي.

 (.80،2002السلطي،

 نشأة التعلم المستند إلى الدماغ

مي العق  األبيا من القان العشتتتتتتاين الحا ث في مجاالث مب ع ة  في قل ال  فق الععمي      ستتتتتتُ
األسصتتتتا  يشتتتتايا    ي ا  في  ااستتتتة    ي اث ال ماي ومحاولة ف    عك  عق  ال ماي حيث أق ا سعماءب

ال  عة وال ي قعث ل  اة يويعة في غاية ال عقي  والغموض ، وبذلك ي ون سعماء األسصتتا  ق   وصتتعوا 
 لى  حقيق أه اف   بع ما أصتتتتبحوا قا اين سعى مشتتتتاه ة آ اا العمعية المعافية في ال ماي سعى شتتتت ل 

أو   فق ستتتتتتيةن ال   ،  ذلك استتتتتت ياسوا مااقبة يشتتتتتتاي ال ماي أ ياء القيا  بالعمعياث  ألوان أو أضتتتتتتواء
الحيوية م ل الاؤية والسمع والش  وال ذوق ، وباليبع  ان ل ل  عك اال  شافاث المذهعة سن ال ماي ما 

 ايع   سعى سمعية ال عع  و جوي ها مما م   لق وا يقاية ال عع  المس ي   لى ال ماي.
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 التعلم المستند إلى الدماغ مفهوم

 - ع  ث م اهي  ال عع  المس ي   لى ال ماي ومي ا :

مع وجو   Learning with brain in mind"هو يموذج في ال عع  يساس  سعى الحضوا الذهيي -1
االس  ااة العالية والواقعية والم عة وال شويق والماح وال عاون وغيا  ال   ي  و ع   و  ابل األيقمة في 

 (Jensen,2000, 76)    العمعية ال ععيمية وغيا ذلك من بصائص ال عع  الم ياغ  مع ال ماي" 
.                

"هي  عك اليقاية ال ي      بأ اء ال ماي لوقائ ي اليبيعية من صتتتتتتتتتتتتتتعوباث أو سوائق  ي يح ث -2
ال عع  سعى يحو أفضتتتل ،  ذا ي   استتت  ااة جايبي ال ماي األيمن واأليستتتا ل ك الم ععمين بحيث يعمةن 

الجاي   بشتتتت ل م  امل ، و ع م  سعى استتتت ب ا   ستتتت اا يجياث   ايستتتتية وأيشتتتتية  ععيمية وذلك ل يشتتتتيي
األيمن ل ك ذوي الجاي  األيستتا المستتييا، واستت ب ا   ستت اا يجياث   ايستتية وأيشتتية  ععيمية ل يشتتيي 
ستتت اا يجياث   ايستتتية   س   الجاي  األيستتتا ل ك ذوي الجاي  األيمن المستتتييا، واستتت ب ا  أيشتتتية  وا 

                                                    .Politano,Paquin,2000,36))  امل جايبي ال ماي " 

"ال عع  الذي ي وافق مع يبيعة سمل ال ماي البيولوجية من ج ي والذي يق   ال ماي فيي آلياث  س ل -3
ح وث ال عع  بش ل ي اافق مع  ي عاالث  يجابية من ج ي أباك وي أل  في بيئاث بيولوجية غيية 

                                                                           .    14،2013)عمر أحمد الغانم،بالم يااث المايحة" 

ومن هيتتا  اك البتتاح تتة أن ال عع  المستتتتتتتتتتتتتت يتت   لى التت متتاي هو  تتل اإلجااءاث والممتتااستتتتتتتتتتتتتتتتاث     
واإلستتتت اا يجياث ال ي       لى  ع يل الستتتتعوك ستتتتواء  ان  ابل حجاة الصتتتت  أو بااج ا بشتتتتاي أن 

 اث وألياث سمل ال ماي ليصبل ال عع  ذا معيى.ي ماشي ذلك مع    ي 

 مبادئ نظرية التعلم المستند إلى الدماغ

 ن مبا ئ يقاية ال عع  المس ي   لى ال ماي ق  أبذث أيوااا  من ال ع يل واإلضافة وذلك اس يا ا     
يما ي ائ  أ بحاث في  لى ي ائ  أبحاث في ميا ين مب ع ة ل   ق صا سعى سع  الي   ال ابوي فقي وا 

مي ان سع  األحياء وسع  ال شايل وسعو  األسصا  وسع  الي   المعافي وسع  االج ماع والععو  
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ال  يولوجية ، و ضافاث  عك الج و  جميعا  في صياغة ا يى سشا مب أ لعيقاية ا زث جميع ا سعى 
                                              - جمال ا في :وق      افع ق اة ال ماي البشاي سعى ال عع  وال ذ ا و  يئة البيئة الص ية لذلك

 The brain is a complex dynamicال ماي يقا   ييامي ي معق   المبدأ األول

  mind is social brainال ماي ذو يبيعة اج ماسية  المبدأ الثاني

 The search of meaning is innateالبحث سن المعيى أما فياي  المبدأ الثالث

 The search of meaning occursالبحث سن المعيى من بةل ال ش يا أو ال يميي المبدأ الرابع
through patterning and encoding 

 Emotions are criticalاالي عاالث والعواي  ضاواية وهامة لع ش يا أو ال يميي المبدأ الخامس
to patterning or encoding 

 The brain simultaneouslyي اك ال ماي ويي   األجزاء وال عياث بش ل م زامن المبدأ السادس
perceives ,creates parts and wid 

 Learning involves  ضمن سمعية ال عع   ة  من االي باه الما ز واال ااك اليافي  المبدأ السابع  
both focused attention and peripheral perception 

 Learning always involves consciousيشمل ال عع  سمعياث الوسي والةوسي ثامنالمبدأ ال
and unconscious processes 

 We have two types ofيم عك يوسين من الذا اة:الم ايية ويقا  ال عع  الص  المبدأ التاسع
memory a spatial memory system and set of systems for rote learning 

 Learning is developmentال عع  يامي وم يوا أ العاشرالمبد

 learning is enhanced by ُي س  ال عع  بال ح ي ويعاق بال   ي  المبدأ الحادي عشر
challenge and inhibited by threat 
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 Every brain is uniquely ل  ماي ميق  بيايقة فاي ة المبدأ الثاني عشر
(Cain&Cain,2005)  organized 

 :Mindfulnessاليقظة العقلية

 ن اليققة العقعية سمعية حيوية   من أهمي  ا في  وي ا  ح ك الم يعباث الائيسية لع  يا من    
العمعياث العقعية  ال ذ ا واإل ااك وال عع  ، وق  يواجي ال ا  صعوبة في سمعية ال ذ ا مما ييج  سيي 

   يا فال ا  الواقع في   يا من األبياء سواء سعى صعي  السعوك و ي يذه أو سعى صعي  سمعية ال
و صبل سمة األفاا  اليققيين ذهييا  أي   غالبا  ما  ،  الذي ي م ع بذا اة يشية ي م ع بيققة سقعية سالية

ي بذون األ واث الم احة ل حسين ق اا    سعى ال     و قبع   لعمععوماث الج ي ة ال ي  أ ي من مصا ا 
واح ة أو يايقة واح ة لحل المش ةث.  م ع  ة ، لذا ياك أي   اليحصاون أي س   في  ياا اؤية

(Langer,1989,166  

 مفهوم اليقظة العقلية 

وق  ش   مصيعل اليققة العقعية  باييا  واب ةفا  في  اجم ي  لى العابية فالبعض  اجمي اليققة  
ي  العقعية والبعض اآلبا  اجمي اليققة الذهيية  في حين ق ا ا جاه  الث أيعق مصيعل االي باه الذهي

 و ذلك مصيعل الوسي العقعي وفي هذا البحث سي   اس ب ا  مصيعل اليققة العقعية.

 -ووص ث اليققة العقعية بأي ا:

"حالة من الوسي الحسي الذي ي ميز بصواة مب ع ة وفعالة   اك ال ا  مي  حا  سعى المحيي الذي -1
 . (Langer,1992, 289هو فيي وحساسا  ل ل ما فيي")

ك ال عي لعببااث الموجو ة واالي باه لعبباة الحالية و قبع ا  ون  ص اا أح ا  سواء "الوسي بالم -2
 ايث سااة أو غيا سااة و قبل جميع ال جاا  الشبصية  األف اا والمشاسا واألح اث  ماما   ما هي 

   .Mariatte & Kisteller, 1999, 68)في العحقة الااهية"  
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 ا ا  وب ا يز سال  سعى واقع العحقة الااهية واالس اا  ب ا  ون "الحالة ال ي ي ون في ا ال ا  م-3
البقاء ميحساا  باألف اا الم ععقة بالموق  أو ا  ال عل العاي ي لعواقع أو الحالة" 

(Bishop,2002,71) . 
و اك الباح ة أن اليققة العقعية يم ن أن   ون حالة م غياة  ييامي ية ي ون سعي ا ال ا  في    

ن أباك ، أي أيي بمجا  أن ييق  االي باه وي وجي وج  ي ال ي يق  من أجع ا ي وق  ال ا  لحقاث  و 
أو سمة ي ص  ب ا األفاا  وه   Bishop et al ,2004))وال يع  يققا  سقعيا  وي س  هذا اال جاه 

بةل  في ا مب ع ون أو م ااة يم ن ا  ساب ا بال  اي  سعي ا وممااس  ا،  عك الم اااث الم  سبة من
ال أمل وغياها من الممااساث الما بية باليققة العقعية وال ي ي وقع أن   ون قابعة لع حويل من مواق  

جماال  ع با اليققة العقعية )سمةJohn,2016أباك وي س  هذا اإل جاه ) م ااة  ما هي -حالة-  ، وا 
من الحاية الي سية ال ي ال  ال سمعية واسية واي باه مقصو  وموجي لعببااث لحقة بعحقة في قل حالة 

 يعق أح ا  سعى هذه البباة وال   أ ا بأح ا  سابقة في قل السعي المس ما لةي  اح سعى هذه البباة 
 ومعافة المزي  سي ا.

ا ز سعى م  و  اليققة العقعية  سمة باس بااها "اس ع ا  سا  يم ن  حسييي ي يالحال والبحث   
يما بماوا الوقث وبممااسة اليققة العقعية  من بةل الممااسة" فإن ال ا  ابما ال ي ون يققا  سقعيا  وا 

 (27،2018)محمد حبشي حسين،يم ن أن  صبل باصية ل يي. 

 فوائد ممارسة اليقظة العقلية في الميدان التربوي 

 ن ممااسة اليققة العقعية في ال صول ق  حاز سعى اه ما    يا من المابين لما ل ا من            
أهمية في  عزيز  افعية الية  يحو ال عع ، والح  من اإلج ا  لعيال  والمعع  سعى ح   سواء ، ويال الي 

لسعو ية  ابل الص و  ال ااسية ، وق  يبقث بعض ال ول باام   قو  سعى فيياث ال قعيل من المشا ل ا
اليققة العقعية في م اا  شمال  الي واييا و  م ل م م  ا في  م   عك ال يياث في المياه  الم اسية 
 وسيعة ل م ين الية  من ذوي الم اااث المب ع ة من ا باذ القااااث السعيمة، والح  من اإلج ا ، 

السيياة سعى الغض  وحل اليزاساث ، ويجاي حاليا   ي يذ باام  اليققة العقعية في س ة ميايق من و 
الوالياث الم ح ة وبااج ا. ويم ن أن ُ  ا  فيياث اليققة العقعية مع األي ال الصغاا باب صاا،حيث 
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 حسن في ال ا يز واالي باه  ي عع  األي ال أن ي ويوا أ  ا وسيا  بتأف ااه  وأفعال   وسا ة ما ُيس ا سن هذا
وحل اليزاساث وال عاي  بين الية  هذا ال حسن في مواق  األي ال والسعوك ُيم ن من بياء مياخ 

 Jean-Baptiste,2014) .ها ئ في ال صول ال ااسية و ذلك  حسين البيئة الم اسية بش ل سا 
,32-33) 

 الدراسات ذات الصلة بالتعلم المستند إلى الدماغ

 (2002السلطي) سميح نادية دراسة

ثاااار برنااااامج تعليمااااي تعلمااااي مبنااااي علااااى نظريااااة الااااتعلم المسااااتند إلااااى الاااادماغ فااااي أوعنوانهااااا  
 تطوير القدرة على التعلم الفعال.

هتتتتتتت فث ال ااستتتتتتتة  لتتتتتتتى ال شتتتتتتت  ستتتتتتتن فعاليتتتتتتتة بايتتتتتتتام   ععيمتتتتتتتي قتتتتتتتائ  سعتتتتتتتى يقايتتتتتتتة التتتتتتت عع     
 72  ويتتتتتتث سييتتتتتتة ال ااستتتتتتة متتتتتتن  ال،المستتتتتت ي   لتتتتتتى التتتتتت ماي فتتتتتتي  يتتتتتتويا القتتتتتت ا سعتتتتتتى التتتتتت عع  ال عتتتتتت

 ايالتتتتت  ويالبتتتتتة متتتتتن يتتتتتة   عيتتتتتة الععتتتتتو  ال ابويتتتتتة ، استتتتت ب مث الباح تتتتتة المتتتتتي   شتتتتتبي ال جايبتتتتتي ذ
وقتتتتت   تتتتت  االستتتتت  الل سعتتتتتى التتتتت عع  ال عتتتتتال  ومجموستتتتتة ضتتتتتابية ،  صتتتتتمي  المجمتتتتتوس ين ال جايبيتتتتتة ،

ل اا ميعيميتتتتتتتي سبتتتتتتتا أابتتتتتتتع مؤشتتتتتتتااث )ال حصتتتتتتتيل ال ااسيعأستتتتتتتالي  ال عع عال حستتتتتتتن فتتتتتتتي المعتتتتتتت ل ا
وقتتتتت  بعصتتتتتث ال ااستتتتتة  لتتتتتى فعاليتتتتتة البايتتتتتام  فتتتتتي  حستتتتتين ال حصتتتتتيل ، ال   يتتتتتا ال حعيعتتتتتي والشتتتتتمولي

 تتتتتتذلك  لتتتتتتى ستتتتتت   وجتتتتتتو   ، عتتتتتت ل ال اا متتتتتتي وأستتتتتتالي  التتتتتت عع  لتتتتتت ك المجموستتتتتتة ال جايبيتتتتتتةو تتتتتتذلك المُ 
بتتتتتتين م وستتتتتتيي المجموستتتتتتة ال جايبيتتتتتتة والمجموستتتتتتة الضتتتتتتابية فتتتتتتي مستتتتتت وك  فتتتتتتاوق  التتتتتتة  حصتتتتتتائيا  

 ال   يا ال حعيعي والشمولي 

 (2013دراسة فاطمة محمد الخليفة)

وعنوانهاااا فعالياااة برناااامج تااادريبي قاااائم علاااى نظرياااة الاااتعلم المساااتند إلاااى الااادماغ فاااي تنمياااة   
ثااارل علاااى التنظااايم الاااذاتي أثناااال الخدماااة و أالممارساااة الصااافية المتناىماااة لااادى معلماااات العلاااوم 

 .نهلتعلم تلميذات
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هتتتتت فث ال ااستتتتتة  لتتتتتى   صتتتتتمي  و  ح يتتتتت  فعاليتتتتتة بايتتتتتام   تتتتت ايبي قتتتتتائ  سعتتتتتى يقايتتتتتة التتتتت عع     
المستتتت ي   لتتتتى التتتت ماي فتتتتي  يميتتتتة الممااستتتتة الصتتتت ية الم ياغمتتتتة لتتتت ك مععمتتتتاث الععتتتتو  أ يتتتتاء الب متتتتة 

ب يتتتتاا سييتتتتة ال تتتت   سمتتتت ث الباح تتتتة الل حقيتتتتق ذلتتتتك  ن، وأ تتتتا ذلتتتتك ال يقتتتتي  التتتتذا ي لتتتت عع   عميتتتتذا 
يالبتتتتتتة متتتتتن يالبتتتتتتاث الصتتتتت  ال استتتتتتع  510مععمتتتتتتة متتتتتن مععمتتتتتتاث الععتتتتتو ، و  20البحتتتتتث وستتتتت  ها 

 صتتتتتتمي  المجموستتتتتتة  اب تتتتتتااث الباح تتتتتتة المتتتتتتي   ال جايبتتتتتتي ذامتتتتتتن ال ععتتتتتتي  األساستتتتتتي بستتتتتتعيية سمان،
الم ياغمتتتتتتة ،استتتتت ب مث الباح تتتتتتة أ واث لع ااستتتتتة  م عتتتتتتث فتتتتتي بياقتتتتتتة مةحقتتتتتة الممااستتتتتتاث الصتتتتت ية 

 تتتتتت  قامتتتتتتث الباح تتتتتتة ب يبيتتتتتتق ، و تتتتتتذلك استتتتتت ب مث مقيتتتتتتا  ال يقتتتتتتي  التتتتتتذا ي لعتتتتتت عع   ، متتتتتتع التتتتتت ماي
 ع .لعبايام  المُ  البايام  و  اي  المععماث لعسيا وفقا  

صث ال ااسة  لى وجو  فاوق ل ا  الل  ا اإلحصائية بين م وسيي  اجاث مععماث وق  بعُ   
و ذلك  ، لبياقة مةحقة الممااسة الص ية الم ياغمة مع ال مايالععو  في ال يبيق القبعي والبع ي 

وق  أاجعث الباح ة  عك ال اوق  لى ،ألبعا  مقيا  ال يقي  الذا ي لع عع  و ةهما لصالل القيا  البع ي
 .ال  اي  ال عال لمععماث الععو  سعى مبا ئ ال عع  المس ي   لى ال ماي 

 (2017دراسة رباب صالح الدين إبراهيم )

وخفاااض  وعنوانهاااا فعالياااة الاااتعلم المساااتند إلاااى الااادماغ فاااي تنمياااة مهاااارات الاااتعلم المااانظم ذاتيااااً  
 كاديمي لدى طالب كلية التربية.التلكؤ األ 

قامتتتتث الباح تتتتة بتتتتإجااء هتتتتذه ال ااستتتتة لع حقتتتتق متتتتن فعاليتتتتة التتتت عع  المستتتت ي   لتتتتي التتتت ماي فتتتتتي    
  ويتتتتث سييتتتتة  ،وب تتتتض ال ع تتتتؤ األ تتتتا يمي لتتتت ي يتتتتة   عيتتتتة ال ابيتتتتة   يميتتتتة م تتتتاااث التتتت عع  ذا يتتتتا  

يب تتتتتتاض اال ابيتتتتتة الباصتتتتتتة ممتتتتتن يعتتتتتتايون متتتتتن  ةمتتتتتن ال اقتتتتتتة ال اييتتتتتة شتتتتتتعب ا  يالبتتتتتت 36ال ااستتتتتة متتتتتن
وقتتتتتتتت  استتتتتتتت ب مث الباح تتتتتتتتة المتتتتتتتتي   شتتتتتتتتبي  ، ا  تتتتتتتتاع ال ع تتتتتتتتؤ األ تتتتتتتتا يميا و التتتتتتتت عع  المتتتتتتتتيق  ذا يتتتتتتتتا  

، وال ع تتتتتؤ األ تتتتتا يمي  ي لم تتتتتاااث التتتتت عع  المتتتتتيق  ذا يتتتتتا  ال جايبتتتتتي والقيتتتتتا  القبعتتتتتي والبعتتتتت ي وال  بعتتتتت
، مقيتتتتتتتتتا  ال ع تتتتتتتتتؤ   استتتتتتتتت ب مث الباح تتتتتتتتتة أ واث لع ااستتتتتتتتتة وهتتتتتتتتتي مقيتتتتتتتتتا  التتتتتتتتت عع  المتتتتتتتتتيق   ذا يتتتتتتتتتا  

وقتتتتتت   وصتتتتتتعث ال ااستتتتتتة  لتتتتتتى ، األ تتتتتتا يمي ، البايتتتتتتام  القتتتتتتائ  سعتتتتتتي التتتتتت عع  المستتتتتت ي   لتتتتتتي التتتتتت ماي 
ة تتتتتتة )القبعيعالبعتتتتتت يعال  بعي  فتتتتتتي م تتتتتتاااث بتتتتتتين القياستتتتتتاث ال  حصتتتتتتائيا   وجتتتتتتو  فتتتتتتاوق ذاث  اللتتتتتتة 
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 تتتتا البايتتتتام  فتتتتي أوال ع تتتتؤ األ تتتتا يمي لصتتتتالل القيتتتتا  البعتتتت ي ممتتتتا يتتتت ل سعتتتتى  التتتت عع  المتتتتيق  ذا يتتتتا  
 وب ض ال ع ؤ األ ا يمي سي  ية  الجامعة  يمية م اااث ال عع  الميق  ذا يا  

 ثانيا الدراسات ذات الصلة باليقظة العقلية

 (2018قاسم) دراسة حورال محمد

 .وعنوانها الكفالة الشخصية وعالقتها باليقظة الذهنية لدى طلبة الجامعة   

من ال  اءة الشبصية واليققة العقعية سي  ية   ه فث ال ااسة  لى ال عا  سعى مس وك  ل     
أما  ، ويالبة من  ةث  عياث سعمية ويقاية ا  يالب 120ب ياا سيية قوام ا اقامث الباح ة ب الجامعة ،

،  سن أ واث ال ااسة فق  سم ث الباح ة الس ب ا  مقيا  ال  اءة الشبصية ومقيا  اليققة العقعية
وأيي ال فاوق  فاا  العيية ال ي م عون بال اجة ال افية من ال  اءة الشبصية،أ وصعث ال ااسة  لى أن 

سن  م ع ية  الجامعة   ما  ش ث ال ااسة ،  الة بين الذ وا واإلياث في مس وك ال  اءة الشبصية
 .ا بايية بين ال  اءة الشبصية واليققة العقعيةايي ال سةقة أبق ا من اليققة العقعية مما يؤ   

 (2018دراسة فاطمة السيد خشبة)-

 وعنوانها التنبؤ بمستوى اليقظة العقلية من خالل بعض المتغيرات النفسية لدى طالبات الجامعة.

ه فث ال ااسة  لى ال ش  سن  س ا  بعض الم غيااث الي سية في ال يبؤ باليققة العقعية ل ك    
قعق  الافاهية الي سية، ، وق  ح  ث الباح ة  عك الم غيااث في )الش قة بالذاث، يالباث الجامعة 

ث سيية   وي ، أ بي  -وال بصص )سعمي وذلك  بعا لم غيا ال اقة )األولى ح ى الاابعة  ب باا اال
  عية الععو  بياث ،  عية الي  بياث يالبة من يالباث  عية ال ااساث اإليسايية ، 500البحث من 

مقايي  هي مقيا   ي ا ي لم اااث اليققة  ة،أما سن أ واث ال ااسة فق  قامث الباح ة ب عاي   ة 
 ب بااباح ة مقيا  قعق االومقيا  الش قة بالذاث ومقيا  الافاهية الي سية و ذلك اس ب مث ال العقعية،

من الش قة بالذاث والافاهية  وق  أس اث ي ائ  ال ااسة سن وجو  سةقة موجبة بين اليققة العقعية و ل  ، 
س ا  م غيااث البحث في ال يبؤ باليققة الي سية ووجو  سةقة سالبة بين اليققة العقعية وقعق اال ب باا وا 
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في اليققة العقعية  اجع  لى ال اق ال ااسية لصالل يالباث  ا   ذلك وجو  فاوق  الة  حصائي، العقعية 
 ال اقة الاابعة وال بصص لصالل ال بصص الععمي.

 (2018مجيد عيسى) ةدراسة هب-

وعنوانها اليقظة العقلية وعالقتها بالتفكير ما ورال المعرفي والحاجة إلى المعرفة لدى طلبة كلية 
 والصرفة)بنال وتطبيق(.نسانية التربية للعلوم اإل 

لم غيا  هتت فتتث التت ااستتتتتتتتتتتتتتتتة ال عا  سعى ال اوق في اليققتتة العقعيتتة لتت ك يعبتتة الجتتامعتتة وفقتتا     
 416  ويث سيية ال ااستتتتتتتتة من ،  صتتتتتتتتافة  -لم غيا يوع ال عية ) يستتتتتتتتايية و بعا    ياث -الجي )ذ وا

وق  استتتتتت ب مث  ويالبة من ية   عية ال ابية لعععو  اإليستتتتتتايية و عية ال ابية لعععو  الصتتتتتتافة ، ا  يالب
 ذلك  الباح ة المي   الوصتتت ي ،أما سن أ واث ال ااستتتة فق  استتت ب مث الباح ة مقيا   واي و لعيققة ،

ة الذي أس ه و ذلك مقيا  الحاجة  لى المعاف استتتتتتتتتتتتتت ب مث الباح ة مقيا  ال   يا ما وااء المعافي ،
من اليققة العقعية   م ع ب ا ية   صث ال ااسة  لى وجو  مس وك سال  وق  بعُ ،   وا اسيو وبي ي و 
بين الذ وا واإلياث في مستتت وك اليققة العقعية لصتتتالل   ذلك وجو  فاوق  الة  حصتتتائيا    عية ال ابية ،

 يستتتتتتتتتتايي  لصتتتتتتتتتتالل يعبة -)سعمي  بعا لم غيا يوع ال عية  ذلك وجو  فاوق  الة  حصتتتتتتتتتتائيا   الذ وا ،
ق اث الي ائ  أن أفاا  سيية ال ااسة  ل ي   مس وك جي  من ال   يا ما وااء أ ما  ، ال بصص الععمي

  ما أن يعبة  عية الععو  االيسايية ي م عون بمس وك ما  ع من الحاجة  لى المعافة. ، المعافي

 واليقظة العقلية ثالثا دراسات ذات الصلة بكاًل من نتائج أبحاث الدماغ

 Kong,Wong,song&liu( 2015دراسة كونج وونج وسونج وليو)-

 Brain regions involved in dispositional mindfulness duringوعنوانها     
resting state and their relation with well-being. 

مااستتتتتتتتتتتة اليققة العقعية ه فث ال ااستتتتتتتتتتتة  لى ال عا  سعى أيماي ال  اسل  ابل ال ماي أ ياء م   
  سعى rs-fMRIوالافاهية الي ستتتية وفي ستتتبيل ذلك استتت ب   الباح ون ال صتتتويا بالايين المغياييستتتي )

سيية  بياة الع   ، وق  بعص الباح ون  لى وجو   زامن بين ال غيااث الحا  ة في الجاي  األيستتتا من 
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ااث مباشتتتتتتاة وغيا مباشتتتتتتاة سعى  سا ة ال ماي سي  ممااستتتتتتة اليققة العقعية وق ا ذلك في  ح اث  أ ي
 قيي  المشاسا والوسي واألحاسي  الجس ية ، و ذلك  ش ث ال ااسة سن وجو  اا باياث سصبية بين 
الجاي  األيمن من ال ماي واالي باه والافاهية الي ستتية ،  ذلك ق مث ال ااستتة  لية  لابي ال اوق ال ا ية 

عقعية ، وق  بُعصتتث ال ااستتة سعى أن اليققة العقعية  ييوي في األيشتتية ال ماغية وممااستتي اليققة ال
 سعى آلياث  ماغية م ع  ة  ؤ ا سعى الافاهية الي سية.

 Wheeler, Arnkoff & Glass(2017)دراسة ويلر و أرناكوف و جالس

 The Neuroscience of Mindfulness: How Mindfulness Alters theوعنوانها 
Brain and Facilitates Emotion Regulation 

ه فث ال ااستتتة  لى ال عا  سعى اليققة العقعية  م ون ي ستتتي من بةل مااجعة ال  اباث في    
سعو  األسصتتتتتتتتتتتتتتا  ، و ي ية االستتتتتتتتتتتتتت  ا ة من اليققة العقعية في  يقي  االي عاالث والعاي ة وابي ذلك 

الجب ي والقشتتتتاة المبية ، وق  بي ائ  األبحاث الستتتتاياية ، ومن بةل   بع اليشتتتتاي الحا ث في ال ص 
 اف اض الباح ون أن هياك ميايق م ما عة   شااك في   عيل اليققة العقعية.

وق  بُعصتتتتتتتتتتتتث ال ااستتتتتتتتتتتتة  لى أن اليققين ذهييا  ُيق اون يشتتتتتتتتتتتتايا  معحوق في ال ص الجب ي    
سن   ااك باس بااها المييقة المستتتتتتتتتتئولة  Amygdala)األمامي والقشتتتتتتتتتتاة المبية و في العوزة المبية )

و قيي  العواي  والم ا اث الحستتتتتتتتتتتية واالستتتتتتتتتتت جاباث الستتتتتتتتتتتعو ية ويعع  هذا  واا  في  اجاث اي باه   
 وم اااث ال ا يز ل ي   فضة  سن  يقي  اي عاال   .

 Falcon ,Jerram(2018) دراسة فالكوني و جرام

 Brain Activity in Mindfulness Depends on Experience aوعنوانها
Meta-Analysis   of FMRI studies   

ستتتتتتتعث ال ااستتتتتتتة الحالية  لى استتتتتتت ب ا  ال قيياث الح ي ة ومي ا الايين المغياييستتتتتتتي في مجال   
البحوث وال ااساث ال ي  ياولث ُأس  اليققة العقعية  ، و ذلك ال ش  اآللياث العصبية الما بية مع 

يشتتتتتاي ال ماي الما بي بممااستتتتتة اليققة  ممااستتتتتة اليققة العقعية وف   هذه اآللياث ، من بةل  ااستتتتتة
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العقعية وال أمل ،  ذلك ستتتتتتعث ال ااستتتتتتة  لى  ااستتتتتتة  أ يا البباة في  شتتتتتت يل ال اابياث العصتتتتتتبية في 
ال ماي والمقااية بين الببيا والمب  ئ من حيث ال غيااث ال ي ُيح   ا ال ماي سي  ممااستتتتتتتتتتتتتتتة اليققة 

من المب  ئين في ممااستتتتتة اليققة العقعية  11مشتتتتتاا ا ، 22العقعية ، بعغ س   المشتتتتتاا ين في ال ااستتتتتة 
 من الببااء في ممااسة اليققة العقعية.  11و

 شتتت ث ال ااستتتة سن وجو  يشتتتاي ي ععق بممااستتتة ال أمل في الميايق األمامية و الجايبية في   
اث الحا ية ال ماي ، وأوضتتتحث ال ااستتتة أن هذه الي ائ     ق مع ما     حول ال عع  واإل ااك والم اا 

 مما  س  ف اة أن اليققة العقعية م ااة قابعة لع عع .

 البحث فروض

 في والضتتتتتتتتتتتابية ال جايبية المجموس ين  اجاث م وستتتتتتتتتتتيي بين  حصتتتتتتتتتتتائية  اللة ذاث فاوق  وج -1
 المجموسة  اجاث لصتتتتتتتتتتتتتتالل األابعة وأبعا ها العقعية اليققة مقيا  سعى ال عية لع اجة البع ي القيا 

 .ال جايبية

 أفاا  لتت ك والبعتت ي القبعي القيتتا   اجتتاث م وستتتتتتتتتتتتتتيي بين  حصتتتتتتتتتتتتتتتتائيتتة  اللتتة ذاث فاوق  وجتت  -2
 القيا  لصتتتتتتتتتتتتتتتالل األابعة وأبعا ها العقعية اليققة مقيا  سعى ال عية ال اجة في ال جايبية المجموسة
 .البع ي

 البع ي القيا  في ال جايبية المجموسة  اجاث م وستتيي بين  حصتتائية  اللة ذاث فاوق  وج  ال -3
 .األابعة بأبعا ها العقعية اليققة مقيا  سعى ال عية لع اجة وال  بعي

  البحثإجرالات 

 وهو ال عع  المستتتتتت ي   لى ال ماي و ضتتتتتتميث ساض يشتتتتتتأة ال عع   دراسااااة نظرية للمتغير األول
المستت ي   لى ال ماي ، م  ومي ، أهمي ي ، مااحعي ،  ستت اا يجيا ي ، أستتستتي ، مبا ئي ،  يبيقا ي 
ال ابوية ، و ذلك     ياول  ي ية جعل البيئة الصتتتتتتتت ية م ياغمة مع سمل ال ماي ، وال اق بين 

ياق ال قعي ية في ال عع  ، وسةقة يقاية ال عع  المستتتتتتتتتتتت ي   لى ال عع  المستتتتتتتتتتتت ي   لى ال ماي وال
 ال ماي باليقاياث االباك ، واالي قا اث الموج ي لعيقاية والا  سعي ا. 
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 وهو اليققة العقعية و ضتتتتتتتتتتتتتميث ساض م  وم ا ، أصتتتتتتتتتتتتتول ا  دراسااااااااة نظرية للمتغير الثاني
ة ل ا ، م ويا  ا ، بصائص ا ، وجذواها الم اهيمية ، سياصاها ، أبعا ها ، اليقاياث الم سا 

ستتتتماث الستتتتعوك اليقق )الشتتتتبصتتتتية اليققة  ، م وياث الستتتتعوك اليقق ، مقوما  ا ، ال اق بين 
التتذ تتاء واليققتتة العقعيتتة ،  قيي  وقيتتا  اليققتتة العقعيتتة ، واإلشتتتتتتتتتتتتتتتتااة  لى فوائتت هتتا و يبيقتتا  تتا 

 ن اليققة العقعية.العةجية ، وأهمي  ا في ال ععي  وال   يا، مس قبل البحث في مي ا
     اس عااض ال ااساث السابقة و يق الصعة بال عع  المس ي   لى ال ماي ، واليققة العقعية ومن

 .البحثصياغة فاوض 
  وتشمل: البحثتحديد أدوات- 
 اب باا المص وفاث الم  ابعة المعيااي ) س ا  جون اافن-1

 م  ي سب  اهلل .مقيا  اليققة العقعية لية  الجامعة ) س ا  احة  -2

البايتتتتام  ال ععيمي في سع  الي   ال ابوي القتتتتائ  سعى بعض مبتتتتا ئ ال عع  المستتتتتتتتتتتتتت يتتتت   لى -3
 ال ماي) س ا  الباح ة 

  وتشمل:البحث أختيار عينة- 
  يالبا  ويالبة من ية  ال اقة 109و  ويث من ) البحثالعيية ال حقق من صتتتةحية أ واث -1

 ال ايية جميع الُشع  ب عية ال ابية جامعة مياوح.

  .49  والمجموسة ال جايبية )47العيية األساسية حيث بعغ س   ية  المجموسة الضابية )-2

 بين   يبيق اب باا المصتت وفاث الم  ابعة ) س ا  جون اافن سعى سيية ال ااستتة ل حقيق ال  افؤ
 .العا  المجموس ين ال جايبية والضابية في الذ اء

 لبحثال يبيق القبعي لمقيا  اليققة العقعية سعى سيية ا. 
  يبيق البايام  ال ععيمي في سع  الي   ال ابوي سعى المجموسة ال جايبية ل حستتتتتتتتتتتتتتين اليققة 

 العقعية ، وال  اي  باليايقة العا ية لمح وك البايام  لعمجموسة الضابية.
  بع  اي  اء البايام  مباشاة. البحثال يبيق البع ي لمقيا  اليققة العقعية سعى سيية 
 .ال يبيق ال  بعي لمقيا  اليققة العقعية سعى المجموسة ال جايبية بع  اي  اء البايام  بش ا 
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  ال حعيل اإلحصائي لعبياياث ال ي    الحصول سعي ا باس ب ا  بايامSPSS  V25  
  مياقشتتتتتت  ا في ضتتتتتتوء اإلياا اليقاي وال ااستتتتتتاث الستتتتتتابقة و ق ي  ال وصتتتتتتياث   ستتتتتتيا الي ائ  و

 الحالي. البحثوالبحوث المق احة في ضوء ي ائ  
 البحثنتائج 

 اجاث المجموس ين ال جايبية والضتتتتتتتتتتابية في  ي وج  فاوق ذاث  اللة  حصتتتتتتتتتتائية بين م وستتتتتتتتتتي-1
القيا  البع ي لعيققة العقعية في االبعا ) ال مييز اليقق واالي  اح سعى الج ي  وال وجي يحو الحاضتتتتتتتتتتا 
والوسي بوج تتاث اليقا الم عتت  ة  و تتذلتتك التت اجتتة ال عيتتة لعيققتتة العقعيتتة وذلتتك سيتت  مستتتتتتتتتتتتتت وك  اللتتة 

 وهذا يوضحي ج ولقبول الفرض األول  يعيي   لصالل المجموسة ال جايبية مما0،01)

 (1جدول)

داللة الفروق وحجم التأثير بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في القياس البعدي لليقظة 
 العقلية بأبعادها األربعة.

 

 

 الُبعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 المجموسة ال جايبية

 47ن=

 المجموسة الضابية

 49ن=

 

  اللة ال اوق*

 

 حج  ال أ يا**

قتتتتتتيتتتتتتمتتتتتتتة  ع   ع  
 )ث 

مستتتتتت وك 
 ال اللة

 ال اللة القيمة

 قوي 0،54 0،01 10،65 4،59 44،01 3،99 49،74 ال مييز اليقق-1

 قوي 0،32 0،01 6،73 5،23 43،55 4،26 50،13 االي  اح سعى الج ي -2

 قوي 0،16 0،01 4،33 2،11 10،67 1،15 12،19 ال وجي يحو الحاضا-3

 قوي 0،36 0،01 7،33 4،59 34،12 2،19 39،55 الوسي بوج اث اليقا الم ع  ة-4

 قوي 0،56 0،01 10،98 11،87 129،59 8،03 151،61 ال اجة ال عية لعيققة العقعية

  ، و اجاث 0،01 اللة) * قيمة)ث الج ولية سي  مستتتتتتت وك 1،98 هي )94  ، و اجاث حاية )0،05*قيمة)ث الج ولية سي  مستتتتتتت وك  اللة)
  2،62 هي )94حاية )
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  < ضعي  ال أ يا حج   - 0،06 < م وسي ال أ يا حج  - 0،15 <قوي ال أ يا حج **
  2010،443صا ق، وآمال حي  أبو فؤا )0،01

و  ستتتا الباح ة ذلك بأن هذا الُبع  ق     ال  ا  سعيي في البايام  ال ععيمي القائ  سعى مبا ئ 
،  وال ي  ع  ماحعة preparation of learningال عع  المس ي   لى ال ماي ، ب ءا  من ماحعة اإلس ا  

سياء ف اة سامة سن الموضوع و صوا ذهيي ل عمواضيع ذاث  ج يز  ماي الم عع  لموضوع ال عع   وا 
الصعة بموضوع ال عع  من مييعق أيي  عما  ان لعم عع  بع ية أ با سن الموضوع  عما  ان أساع في 

  م يل المععوماث الج ي ة ومعالج  ا. 

وال ي  تتتايتتتث من  Orchestrated immersion ماواا بماحعتتتة  االيغمتتتا  أو االيتتت متتتاج 
والم يااث البيئية وال ي يو والمشتتتتتتاايع الجماسية  مصتتتتتتا اها في البايام   المياقشتتتتتتة واأل واث البصتتتتتتاية

وال ي في مجمع ا  فعث  لى  حسين ق اة الية  سعى اال  شا  واالس بصاا ، باإلضافة  لى   ماج 
الية  في أيشتتتية مستتت ماة ي يع    مام ا وه  ب امل وسي   وب امل اي باه   م ل األلغاز والمستتتائل 

وال ي  Relaxed alertness صتتتتتيل )اإلستتتتت ا  أو اليققة ال ا ئةالاياضتتتتتية ، وصتتتتتوال   لى ماحعة ال 
المواضتتتتتتيع وفي ا يعيى أل مغة الابي بين ستتتتتتعى البايام  من بةل ا  لى  حستتتتتتين ق اة الية  سعى 

الية  فاصتتتتتة ليقو  بال صتتتتتيي  لألف اا المعاوضتتتتتة واالي قاء وال حعيل و عميق ال عع  ،   ما ستتتتتعى 
لعمععوماث ال ي ي عقاها الم عع   Active processing المعالجة اليشتتتتتتتتتتتيةالبايام   لى ال أ ي  سعى 

مما يعزز ال عع  ويستتتت ل استتتت اجاع المععوماث بشتتتت ل أفضتتتتل وق  فعل ذلك من بةل ال قوي  الماحعي 
في ي اية  ل جعستتتتتتتتتتتتتتتة حيث أب ك الية   مييزا  في ق ا    سعى  جمال ما     ياولي وجمعي و ا يبي 

 و عبيصي.

والذي  Expanding of brain capacityستتتتتتتتتتتتتتبق    في  ياا )ال  امل الوقي ي    ل ما   
ه    لى استتت ب ا  ال عع  الج ي  ب     عزيزه الحقا  وال وستتتع فيي ويصتتتبل ذا ه   موجي هو أستتتا  

 ال عع  األفضل والميشو .

الضتتتتتتتابية في ويعي ال مييز اليقق من حيث األبعا  األ  ا فاوقا  بين المجموس ين ال جايبية و    
القيا  البع ي هو الوسي بوج اث اليقا الم ع  ة ؛ و  ستتا الباح ة ذلك اح واء البايام  سعى أيشتتية 
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جماسية وال ي م يث الية  من االستتتتتتتتتتتتتت  ا ة من آااء اآلباين وبال الي اؤية  ل موق  من مواق  
 ال عع  من زوايا م ع  ة ولي  من وج ة يقا واح ة فقي.

اث اليقا الم عتتتتت  ة من حيتتتتتث األبعتتتتتا  األ  ا فاوقتتتتتا  بين المجموس ين ويعي الوسي بوج تتتتت   
ال جايبية والضتتتتتتتتتابية في القيا  البع ي هو االي  اح سعى الج ي  فق  ستتتتتتتتتعى البايام   حستتتتتتتتتين  افع 
الية  يحو ال ضتتتتتول وح  االستتتتت يةع وال جاي  من بةل اح واء البايام  سعى أيشتتتتتية   ضتتتتتمن 

 س  البايتتام  هتتذا البعتت  من بةل أستتتتتتتتتتتتتتئعتتة متتا اأيتتك؟ ومتتا مةحقتتا تتك؟  حتت يتتا  سقعيتتا لعية  ، وقتت  
باإلضافة  لى  يوع البايام  من حيث األيشية الميعوبة من الية  أو ال ي  عاض سعي   وال ي في 
مح واها مععوماث   اا ية أو  ضتتتتتتتتتتافية ذاث الصتتتتتتتتتتعة بموضتتتتتتتتتتوساث المقاا، باإلضتتتتتتتتتتافة  لى ال  الي  

بإس ا ها و ذلك ال يبيق العمعي ل جاا  ال عع )الم اهي الم شتتتتتتتتتتتتوفة ال ا   واألبحاث ال ي قا  الية 
البشتتتتتبي  وال ي م عث في ح  ذا  ا  ح يا  سقعيا  لعية  و فع    يحو مزي   من ال جاي  واستتتتت بصتتتتتاا 

 ياق مب ع ة لعحل.

ل جايبية ويأ ي ُبع  ال وجي يحو الحاضا آبا األبعا   ا يبا  من حيث ال اوق بين المجموس ين ا  
والضابية في القيا  البع ي ، و  سا الباح ة ذلك أن سواء البايام  الذي ُ ا  لعمجموسة ال جايبية 
باالس ما  سعى مبا ئ ال عع  المس ي  غعى ال ماي أو البايام  الذي ُ ا  لعمجموسة الضابية باليايقة 

قاا المياوحة و م ابعة الج ي  ال قعي ية   عي ما سعى  لى  وجيي اي باه الية  يحو موضوساث الم
 مي ا و ا يب ا  ا يبا  مييقيا  لس ولة معالج  ا و ح ق ا واس ق ااها .

 وج  فاوق ذاث  اللة  حصتتتتتتتتتتتتتتتائية بين م وستتتتتتتتتتتتتتياث  اجاث القيا  القبعي والبع ي ل ك أفاا   -2
الج ي  وال وجي يحو المجموسة ال جايبية في اليققة العقعية في األبعا ) ال مييز اليقق  و االي  اح سعى 

الحاضتتتتتتتتتتتتتا والوسي بوج اث اليقا الم ع  ة  و ذلك ال اجة ال عية لعيققة العقعية وذلك سي  مستتتتتتتتتتتتت وك 
  2وهذا ما يوضحي الج ول ) قبول الفرض الثاني  لصالل القيا  البع ي مما يعيي 0،01 اللة )

 (2جدول)

والقياس البعدي لدى طالب المجموعة الفروق وحجم التأثير بين متوسطات درجات القياس القبلي 
 التجريبية في اليقظة العقلية بأبعادها األربعة.
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 الُبعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 المجموسة ال جايبية

 47ن=

 حج  ال أ يا**  اللة ال اوق *

  القيا  البع ي القيا  القبعي

قيمة 
 )ث 

 

مس وك 
 ال اللة

 

 القيمة

 

 ع   ع   ال اللة

التتتتت تتتتتمتتتتتيتتتتتيتتتتتز -1
 اليقق

 قوي 2،37 0،01 16،27 3،99 49،74 5،52 42،34

االيتتتتتتت تتتتتت تتتتتتتاح -2
 سعى الج ي 

 قوي 2،05 0،01 13،94 4،26 50،13 5،49 42،13

ال وجتتتي يحو -3
 الحاضا

 قوي 1،15 0،01 7،56 1،15 12،19 1،78 10،00

 

التتتتتتتتتتتتتتوستتتتتتتتتتتتتي -4
بوج تتتاث اليقا 

 الم ع  ة

 قوي 1،81 0،01 11،48 2،19 39،55 4،18 33،96

التتتت اجتتتتة ال عيتتتتة 
 لعيققة العقعية

 قوي 2،76 0،01 18،92 8،03 151،61 12،68 128،43

  2،01  هي )46  ، و اجاث حاية)0،05*قيمة )ث  الج ولية سي  مس وك  اللة )

  2،68  هي )46  ، و اجاث حاية)0،01*قيمة )ث  الج ولية سي  مس وك  اللة )
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  0،2  <حج  ال أ يا ضتتتتتتتتتتتتتتعي    - 0،5 <حج  ال أ يا م وستتتتتتتتتتتتتتي  - 0،8 <**حج  ال أ يا قوي 
(cohen,1988,25.  

 

و  سا الباح ة ذلك حيث  اك ان البيئة الص ية الم ياغمة مع سمل ال ماي وال ي  سم ا البايام       
من بةل ياح أيشية  عع    ضمن م وياث سمعية وبصاية ،  مااين اياضة ال ماي وشا  الماء ، 

سياء مععوماث سن ال ماي و ا يبي وسمعي ،  أستتتتتتتتتتتتتتيستتتتتتتتتتتتتتتا  لمب أ ال ماي يقا   ييامي ي معق  ال ماح وا 
وال ماي والجستتتتتتتتتتتتت  وح ة  ييامية واح ة، ومب أ ي اك  ل  ماي ويب ع األجزاء وال ل بشتتتتتتتتتتتتت ل م زامن ، 

يبيعة و ذلك ال عع  ال عاويي المياقشتتتتتتتتتتتتتتة والحواا و العمل في المجموساث  أستتتتتتتتتتتتتتيا  لمب أ ال ماي ذي 
اج ماسية ، و  سياء وقث لع أمل وال   يا وال بيل واالس قصاء ،  جااءال  الي  العمعية  أسيسا  لمب أ 

ماذا  -ماذا أسا  kwl(البحث سن المعيى فياي ،  ما ُي ذث بعض أيشتتتتتتتتية البايام  بإستتتتتتتت اا يجية 
  سعى أيشية ال صيي  ما  ععم ي  فضة  سن اس ب ا  الميقماث الش عية ، وال  اي –أاي  أن أسا  

جااء المقااياث  أستتتتتتتيستتتتتتتا  لمب أ البحث سن المعيى من بةل ال يميي ، فضتتتتتتتة  سن األيشتتتتتتتية ال ي  وا 
 ضتتتمي ا البايام  وال ي ُي ذث من بةل ساض الصتتتوا واستتت ب ا  المجستتتماث  أستتتيستتتا  لمب أ ي ضتتتمن 

في  ي يذها لجعستتتتتتتاث البايام   ال عع   ة  من االي باه الما ز واإل ااك اليافي ،  ما حاصتتتتتتتث الباح ة
سياء ال غذية الااجعة المستتت ماة  أستتتيستتتا  لمب أ ي ضتتتمن   شتتتجيع الية  سعى سمعية ال أمل الذا ي ، وا 
ال عع  سمعياث واسية وسمعياث ال واسية، و ضميث أيشية البايام  ال جاا  العمعية ، ويوسث الباح ة 

عيمية   أستيستا لمب أ ي س  ال عع  المعق  بال ح ي وي   بين است ب ا   األستئعة الم  وحة  و األلغاز ال ع
بال   ي ، وق  حاصتتث الباح ة  ي يذ مح وك البايام  في ضتتوء استت ب ا   ستت اا يجياث   ايستتية م يوسة 

 لجذ  اه ما  الية   أسيسا  لمب أ  ل  ماي فاي  بذا ي.

 وج  فاوق ذاث  اللة  حصتتتتتتتتتتتتتتتائية بين م وستتتتتتتتتتتتتتياث  اجاث القيا  البع ي وال  بعي ل ك أفاا   -3
المجموسة ال جايبية ببع ي ا )ال مييز اليقق ،االي  اح سعى الج ي   و ذلك ال اجة ال عية لعيققة العقعية 

بع ي   ،  و  وج  فاوق ذاث  اللة  حصتتتتتتائية بين م وستتتتتتياث  اجاث القيا  ال0،01سي  مستتتتتت وك )
وال  بعي لتتت ك أفاا  المجموستتتة ال جايبيتتتة بُبعتتت ي تتتا )ال وجتتتي يحو الحتتتاضتتتتتتتتتتتتتتا ،الوسي بوج تتتاث اليقا 
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  مما يشتتتتتيا  لى استتتتت ماااية فعالية البايام  ال ععيمي  القائ  سعى بعض 0،05الم ع  ة سي  مستتتتت وك )
ية جامعة مياوح مبا ك ال عع  المستتتتتتتت ي   لى ال ماي في  حستتتتتتتتين اليققة العقعية ل ك ية   عية ال اب

  3وهذا ما يوضحي الج ول ) رفض الفرض الثالثمما يشيا  لى 

 (3جدول)

داللة الفروق بين متوسطات درجات القياس البعدي،القياس التتبعي لدى أفراد المجموعة التجريبية 
 في اليقظة العقلية بأبعادها األربعة

 

 

 الُبعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 المجموسة ال جايبية

 47ن=

  اللة ال اوق

مستتتتتتتتتتت وك  قيمة ث  القيا  ال  بعي القيا  البع ي
 ال اللة

 ع   ع  

 0،01 10،35 2،62 53،47 3،99 49،74 ال مييز اليقق-1

 0،01 4،10 4،03 51،06 4،26 50،13 االي  اح سعى الج ي -2

 0،05 2،20 0،88 12،53 1،15 12،19 ال وجي يحو الحاضا-3

بوج تتاث اليقا الوسي -4
 الم ع  ة

39،55 2،19 39،81 2،29 2،00 0،05 

التتتتتت اجتتتتتتة ال عيتتتتتتة لعيققتتتتتتة 
 العقعية

151،61 8،03 156،87 6،52 12،29 0،01 

  2،01  هي )46 ،و اجاث حاية)0،05*قيمة )ث  الج ولية سي  مس وك  اللة )
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  2،68  هي )46 ،و اجاث حاية)0،01*قيمة )ث  الج ولية سي  مس وك  اللة )

 البحثتوصيات 

الحالي ، وال ي يج   البحث فيما يعي بعض ال وصياث ال ي بُعصث  لي ا الباح ة من بةل ي ائ 
 -أن  ؤبذ في االس باا من قبل  ل القائمين سعى العمعية ال ععيمية وهي:

يج  االه ما  ب حستتتتتتتتين اليققة العقعية ل ك ية  الجامعة لما ل ا من أهمية في  عزيز الصتتتتتتتتحة -1
الي ستتتتية و حستتتتين ال وافق الي ستتتتي و حمل الضتتتتغوي وا  ااة المواق  الضتتتتاغية وال م ع باضتتتتاء  ابعي 

.  سال 

 ضاواة  ق ي   وااث وباام    ايبية ل حسين اليققة العقعية ل ك ية  الجامعة.-2

 ضتتتتتتمين اليققة العقعية في مقاااث الصتتتتتتحة الي ستتتتتتية وسع  الي   باس بااها م  و  ي ستتتتتتي ح يث  -3
 ا .يسبي

 غييا استتتتتتتت اا يجياث  س ا  المعع  ووضتتتتتتتتع البيي إلس ا  ج ي  لعمعع  ال ي ي  ستتتتتتتت  من بةل ا  -4
م اهي  ج ي ة أهم ا ال ا يز سعى الم عع  وجععي محوا العمعية ال ععيمية و أهيعي لم مة الباحث سن 

 المعافة.

بوية وال ععيمية ، واإلسةء ال بييي إلجااء  حول في بياء المياه  ال ععيمية وفي الممااستتتتتتتتتتتاث ال ا -5
 .حافزة وغيية بالم يااث الم يوسةمن مب أ أن  ل فا  قا ا سعى ال عع   ذ ما  وافاث بيئة  عع  يشية و 

 بحوث مقترحة

  س ا  بايام  قائ  سعى ال عع  المس ي   لى ال ماي لذوي االح ياجاث الباصة.-1

 ال ماي لب ض الع ء المعافي لمااحل  ااسية مب ع ة. س ا  بايام  قائ  سعى ال عع  المس ي   لى -2

  س ا  بايام  باس ب ا  فيياث سع  الي   االيجابي ل حسين اليققة العقعية.-3

 يمذجة العةقة بين ال يقي  االي عالي واإل ا يمي واليققة العقعية.-4
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