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 الديموجرافية المتغيرات بعض ضوء في بصريًا المعاقين لدى العقلية اليقظة
 الملخص:

لدل ا١تراىقُت ا١تعاقُت بصرينا، كالتعرؼ إٔب الفركؽ ُب ىدفت الدراسة إٔب الكشف عن مستول اليقظة العقلية 
بعض ا١تتغَتات الدٯتوجرافية )النوع/درجة اإلعاقة/العمر الزمٍت(. كتكونت عينة الدراسة من اليقظة العقلية لديهم باختبلؼ 

ٔتنطقيت عسَت دارس الدمج التابعة إلدارات التعليم من ا١تعاقُت بصرينا ُب ا١ترحلُت: ا١تتوسطة، كالثانوية ٔت طالبنا كطالبةن ( 89)
، كقد تراكحت أعمارىم الزمنية ما (، كمعاقُت جزئينا، كمعاقُت كلينااشتملت العينة على اٞتنسُت )ذكور كإناثكقد كجازاف، 

كاعتمدت الدراسة على مقياس  (.2.16( سنة، كا٨تراؼ معيارم )17.06( سنة، ٔتتوسط عمر زمٍت قدره )21-13بُت )
 Droutmana, Golubb, Oganesyana, & Readaاليقظة العقلية من إعداد دكرتومانا كجلوب كأجانيانا كريدا 

، كترٚتة الباحث. كأشارت النتائج إٔب أف مستول اليقظة العقلية لدل أفراد العينة جاء متوسطنا سواء ُب الدرجة (2018)
الكلية لليقظة العقلية، أك ُب أبعادىا الفرعية، كعدـ كجود فركؽ دالة إحصائينا ُب اليقظة العقلية بُت الذكور كاإلناث، ُب 

 فيها ترجع إٔب درجة اإلعاقة، كالعمر الزمٍت، كذلك لصاّب ا١تعاقُت جزيئنا، كاألكرب سنًّا. حُت كجدت فركؽ دالة إحصائينا

 اليقظة العقلية، ا١تعاقوف بصرينا، ا١تتغَتات الدٯتوجرافية.* الكلمات المفتاحية: 
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Mindfulness for Individuals with Visual Impairments in Light  of Some 

Demographic Variables 

Abstract: 

The study aimed to find out the level of mindfulness for visually impaired adolescents 

and identifying the differences in mindfulness according to some demographic variables 

(gender, age, and the level of disability). Participants were 89 male and female with 

visual impairments selected from middle and high inclusion schools in Asir and Jazan 

Educational Directorates. Participants' ages ranged between 13 to 21 years with an 

average of 17.06 years old and a standard deviation of 2.16 years. The mindfulness scale 

devised by Droutmana, Golubb, Oganesyana, & Reada (2018) which translated by the 

researcher was utilized in the study. The results indicated that the level of mindfulness 

was at the average level both  in the total degree of mindfulness and in its sub-

dimensions. It also showed that there were no statistically significant differences in 

mindfulness between males and females, while there were statistically significant 

differences in mindfulness at the level of disability favoring the individuals with low 

vision elder individuals. 

Key words: Mindfulness, Individuals with Visual Impairments, Demographic Variables 
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 الخلفية النظرية للدراسة:
البحث ُب علم النفس ا١تعاصر؛  تعد اليقظة العقلية من ا١تفاىيم اٟتديثة نسبينا اليت فرضت نفسها بقوة على بساط

ا ُب ْتػوث اليقظػة العقليػة، سػواء ُب التطبيقػات اإلكلينيكيػة ٢تػا ُب علػم  حيث شػهدت السػنوات العشػركف األخػَتة ٪تػونا متزايػدن
ففػػي ؛ Meditative Practice الػنفس، أـ ُب ا١تواقػف الًتبويػة، أك اجملتمعيػة بوصػفها شػػكبلن مػن أشػكاؿ ا١تمارسػة التأمليػة

علم النفس استيخًدمٍت باعتبارىا تدخبلن عبلجينا لعبلج االضطرابات النفسية، كًب  الًتكيز عليها ُب علم النفس الًتبػوم ٣تاؿ 
كاسًتاتيجية تعليمية لتقدٙب متعلمُت أكثر إبداعنا، كقادرين على حل ا١تشكبلت بشكلو أفضل، كقادرين على ٖتويل ا١تهارات 

عمليػػة الػػتعلم، كمػا ًب  اسػػتخدامها ُب اجملتمػػع ٦تارسػةن تأمليػػةن تسػػمح لؤلفػراد بالتعػػايش مػػع  كا١تعلومػات إٔب معرفػػة جديػػدة تثػرم
 .(Stoops, 2005) مطالب اٟتياة كضغوطها كٖتدياهتا ٔتستول أقل من القلق كالتوتر

أف اليقظة العقلية ترجع ّتذكرىا   O'Loughlin, Fryer, Zuckerman (2019)كذكر ألوفلُت كفرير كزكرٯتاف 
 إٔب التقاليد الدينية الشرقية، كًب  إدراجها ُب علم النفس باعتبارىا مفهومنا موثوقنا بو يشَت إٔب: كعي الفرد بأفكاره كانفعاالتػو،

 .كسلوكياتو، كاالنتباه ١تا يشعر بو، كاالعًتاؼ با١تشاعر كتقبلها دكف الدخوؿ ُب دائرة األحكاـ التقييمية
ا عػن كب الرغم مػن ا٠تػبلؼ حػوؿ كيفيػة إدمػاج اليقظػة العقليػة ُب علػم الػنفس باعتبارىػا مفهومنػا نفسػينا خالصنػا بعيػدن

فػػػإف االىتمػػػاـ قػػػد تزايػػػد هبػػػا ُب ٣تػػػاؿ علػػػم الػػػنفس خػػػبلؿ العشػػػرين سػػػنة ا١تاضػػػية، كتعػػػددت التوجهػػػات ُب  التقاليػػػد الدينيػػػة،
 Quality of معرفيػػػة، أك ٝتػػػة مسػػػتقرة ُب الشخصػػػية، أك خاصػػػية للػػػوعي تعريفاهتػػػا؛ فتػػػارةن يينظػػػر إليهػػػا علػػػى أهنػػػا قػػػدرة

Consciousness ،كتارة أخرل ييشار إليها على أهنا عملية، أك حالػة مؤقتػة، أك ، أك أسلوب معرُب، أك حىت توجو للحياة
بدراسػة  تزايػد االىتمػاـعلػى  Baer (2019)(.كقػد أكػد بيػَت 2016نوع من ا١تمارسة التأملية، أك تدخل عبلجػي )الضػبع، 

كقد ًب إجراء استقصاء كحصر لدراسات اليقظة العقلية عرب ٤تركات البحث  اليقظة العقلية كتطورىا خبلؿ السنوات ا١تاضية،
( 1ـ(. كيوضػح شػكل )(2017عػاـ  بنهايػة ( دراسػة692ـ( إٔب )1982العا١تية، ككجد أهنا بدأت بدراسػة كاحػدة ُب عػاـ )

 ؿ اليقظة العقلية.تطور الدراسات ُب ٣تا

 
 Baer (2019)) ـ2017-1980( تطور الدراسات ُب اليقظة العقلية: 1شكل )
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أف السػبب الػرئيس للطفػرة اٟتديثػة ُب االىتمػاـ بدراسػة اليقظػة  Berthon & Pitt (2019)كذكػر بَتتػوف كبيػت 
الػذم يػؤثر علػى  tsunami of information and stimuliالعقلية يكمن ُب التسونامي ا١تستمر للمعلومػات كافػزات 

( إٔب أف 2016انتباىنا كتركيزنا ُب ظل التقدـ التكنولوجي ا١تتسارع الذم يشهده العآب اآلف. كُب ىػذا االٕتػاه أشػار الضػبع )
كا١تثػَتات الػيت مػن الصػور كاألصػوات  امستمرن  كاببلن وف يواجه -ُب عآب اليـو ٔتعطياتو التكنولوجية -كٓتاصةو األطفاؿاألفراد، 

تشتِّت انتباىهم، كىذا ٯتثل ٖتدينا أماـ قدرهتم على الًتكيز كالتفكَت، ك٬تعل من عملية التعلم أمرنا ُب غايػة الصػعوبة، كبالتػإب 
اسة، أك ضغوط ء تعلمهم، ك٬تعلهم أكثر قدرة على مواجهة الضغوط ا١تتعلقة بالدر زيد جودة أدافإف تعليمهم اليقظة العقلية ي

 اٟتياة بشكلو عاـ.
إٔب أف اليقظة العقلية مفهـو معقد كمتعدد الوجوه، كٯتكن  Pagnini, et al. (2019)كأشار باجنيٍت كآخركف   

تناكؿ تعريفاتو ُب ضوء كجهيت نظر، ك٫تا: األكٔب: كجهة نظر تأملية تعرؼ اليقظة العقلية ُب ضوء التقاليد التأملية كالفلسفية 
ية البوذية، كينظر ىذا التوجو إٔب اليقظة العقلية باعتارىا خاصية للعقل، يتم صقلها من خبلؿ ٦تارسػات التأمػل، كمػن كالثقاف

كاألخػػرل كجهػة نظػػر عقليػة معرفيػػة تعػرؼ اليقظػػة العقليػة ُب ضػػوء األدبيػػات ، Kabat-Zinn (1994) أنصػار ىػػذا االٕتػاه
العقليػة بوصػفها قػدرة عقليػة، أك انفتػاح عقلػي، كتعػٍت االنفتػاح علػى معلومػات العلمية الغربية، كينظر ىذا التوجػو إٔب اليقظػة 

 رال٧تػ  جديدة ُب اللحظػة اٟتاضػرة، كالػوعي هبػا مػن كجهػات نظػر متعػددة، كابتكػار فئػات جديػدة، كييٍنسػب ىػذا االٕتػاه إٔب
.Langer (1989)   

أهنػا الػوعي الناشػئ عػن توجيػو  -من ا١تنظور التػأملي-اليقظة العقلية Kabat-Zinn (2003) زين-كعرؼ كابات
االنتباه للخربة اليت ٖتػدث ُب اللحظػة اٟتاليػة، كتقبلهػا دكف إصػدار أحكػاـ تقييميػة عليهػا. كمػن ا١تنظػور ا١تعػرُب، عػرِّؼ ال٧تػر 

Langer (2000)  علػى خلػق فئػات جديػدة، كاسػتقباؿ اليقظة العقلية أهنا حالة مرنة للعقل، كنشاط ٘تييزم يتضمن القػدرة
 ا١تعلومات اٞتديدة، كاالنفتاح على كجهات نظر ٥تتلفة، كالسيطرة على السياؽ. 

أف اليقظة العقلية مفهـو متعدد األبعاد، ك٢تا ٜتسة أبعاد فرعية،  (2014) كذكر البحَتم كالضبع كطلب كالعواملة
للخربات الداخلية كا٠تارجية مثل اإلحساسات كا١تعارؼ كاالنفعاالت تعٍت ا١تبلحظة كاالنتباه : Observing ا١تبلحظةىي: 

، : يعٍت كصف ا٠تربات الداخلية، كالتعبَت عنها مػن خػبلؿ الكلمػاتDescribing الوصف، ك كا١تشاىد كاألصوات كالركائح
ىػػذا : يعػػٍت مػػا يقػػـو بػػو الشػػخص مػػن أنشػػطة ُب ٟتظػػة مػػا، كإف اختلػػف Acting with Awareness التصػػرؼ بػػوعيك 

 عػػػػػػدـ اٟتكػػػػػػم علػػػػػػى ا٠تػػػػػػربات الداخليػػػػػػة، ك آخػػػػػػر النشػػػػػػاط مػػػػػػع سػػػػػػلوكو التلقػػػػػػائي حػػػػػػىت كإف كػػػػػػاف يركػػػػػػز انتباىػػػػػػو علػػػػػػى شػػػػػػئو 
Nonjudging :عػػدـ التفاعػػل مػػع ا٠تػػربات الداخليػػة ، ك يعػػٍت عػػدـ إصػػدار أحكػػاـ تقييميػػة علػػى األفكػػار كا١تشػػاعر الداخليػػة

Nonreactivityر لتػػأٌب كتػػذىب دكف أف تشػػتت تفكػػَت الفػػرد، أك ينشػػغل هبػػا ، : يعػػٍت ا١تيػػل إٔب السػػماح لؤلفكػػار كا١تشػػاع
  .كتفقده تركيزه ُب اللحظة اٟتاضرة
تتكػوف مػن أربعػة أبعػاد،  Langer  إٔب أف اليقظة العقلية من كجهة نظر ال٧تر( 2018) كأشار ا١تعمورم كىادم

لؤلشػياء، كإنتاجػو ألفكػار ابتكاريػة جديػدة كيعػٍت كيفيػة رؤيػة الفػرد ، Alertness to Distinction  ىػي: التمييػز الػيقظ
، كيعػٍت إحسػاس الفػرد بػا١تثَتات اٞتديػدة كالتفاعػل معهػا،  Opining to Livingبشػكلو متواصػل، كاالنفتػاح علػى اٞتديػد
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، كيعػػٍت توجػػو الفػػرد كانشػػغالو مػػا Orientation in the Presentكالفضػػوؿ كحػػب االسػػتطبلع، كالتوجػػو ٨تػػو اٟتاضػػر
 Awareness of Multiple ث، ككعيػػو هبػػا ُب اللحظػػة اٟتاضػػرة، كالػػوعي بوجهػػات نظػػر متعػػددةيصػػادفو مػػن أحػػدا

Perspectives  ، كيعٍت عدـ رؤية ا١توقف من جانبو كاحد، كالنظر إليو من رؤل ٥تتلفػة، كتقيػيم كػل كجهػة نظػر، كٖتديػد
 جديدة.أ٫تيتها؛ ٦تا يتيح للفرد رؤية أفضل خيارات ٘تكنو من معاٞتة ا١توقف بطرؽ 

 Monitor and نظريػػػة ا١تراقبػػػة كالقبػػػوؿ Lindsay & Creswell (2017) كقػػػدـ ليندسػػػي ككرسػػػًوؿ

Acceptance Theory لتسػػليط الضػػوء علػػى كيفيػػة تػػأثَت اليقظػػة العقليػػة علػػى ا١تعرفػػة cognitionكالوجػػداف ، affect ،
ًب تعريفػػو أنػػو بػػة إٔب مراقبػػة االنتبػػاه، ك ، كيشػػَت مصػػطلح ا١تراقhealth outcomes ، ك٥ترجػػات الصػػحة stress كالضػػغوط

"الػػوعي ا١تسػػتمر بالتجربػػة اٟتسػػية كاإلدراكيػػة ُب الوقػػت اٟتاضػػر )علػػى سػػبيل ا١تثػػاؿ ، األصػػوات ُب البيئػػة ، أحاسػػيس اٞتسػػم 
لعػػدـ اٟتكػػم، كاالنفتػػاح،  mental attitude ، ُب حػػُت يشػػَت القبػػوؿ إٔب إتػػاه عقلػػيالصػػور(، ك اػػددة ، اٟتػػوار العقلػػي

 كالتوازف ٨تو ا٠تربات الداخلية كا٠تارجية.
؛ 2017كتػػرتبط اليقظػػة العقليػػة بعلػػم الػػنفس اإل٬تػػايب كبالصػػحة النفسػػية، كقػػد أشػػارت نتػػائج دراسػػات )الوليػػدم، 

 & ,Du, An, Ding, Zhang؛ 2018؛ خشػبة، 2018؛ الطوطػو كرزؽ؛ الشػلوم، 2018؛ عيسػى، 2017إٝتاعيػل، 

(Zhang, Deng, Huang, Zeng, Wang, & Wen, 2019; Pagnini, et al., 2019; Xu, 2019  إٔب
 ارتباطها اإل٬تايب بالسعادة النفسية، كا٢تناء الذاٌب، كاالنفعػاالت اإل٬تابيػة، كالتفكػَت مػاكراء ا١تعػرُب، كا١تركنػة النفسػية، كالتفكػَت

؛ 2017التأملي، كالكفاءة الذاتية، كالرفاىية النفسية، كالتنظيم االنفعإب، كما أشارت نتائج دراسات )عبد الرٛتن كالطػائي، 
;Cheung & Ng, 2018  ; O'Loughlin, et al., 2019 Lu, Mumb, Lynch, Li, Hu, & Allen, 2019 )

إٔب ارتباطها السليب باالكتئاب، كالقلق، كالضغوط النفسية، كالعصابية. كقد أجريت ىذه الدراسات على عينات مػن طػبلب 
-Parmentier, Garcíaيز كأنػدريس كجيلػي كامبػايو كيػان-تورك كجراسػيا-اٞتامعة. كأشارت نتائج دراسة بارمنتَت كجراسيا

Toro, García-Campayo, Yañez, Andrés, & Gili (2019)  إٔب أف اليقظػة العقليػة تػرتبط بػالتنظيم االنفعػإب
(، expressive suppression، كسػػلبينا بػػالقمع التعبػػَتم  Cognitive reappraisal)إ٬تابينػػا بإعػػادة التقيػػيم ا١تعػػرُب 

، كالقلػػق كاالكتئػػاب، كأهنػػا تػػؤثر تػػأثَتنا مباشػػرنا ُب القلػػق كاالكتئػػاب،  worry، كالفػػزع rumination الجًتاركتػػرتبط سػػلبينا بػػا
 كما تؤثر فيهما تأثَتنا غَت مباشر من خبلؿ: التنظيم االنفعإب كاالجًتار كالفزع بوصفها متغَتات كسيطة.

( إٔب أف الطػػػبلب اليقظػػػُت عقلينػػػا 2016الضػػػبع )كتػػػزداد أ٫تيػػػة اليقظػػػة العقليػػػة ُب اجملػػػاؿ األكػػػادٯتي؛ حيػػػث أشػػػار 
يتمكنػوف مػن السػيطرة كبشػكلو أفضػل علػى البيئػة، كقػادركف علػى االنفتػاح علػى ا١تعلومػات اٞتديػدة، كابتكػار فئػات جديػدة، 
كلػديهم كعػػي بوجهػػات نظػػر متعػػددة ُب حػػل ا١تشػػكبلت الػػيت تػػواجههم، كأف ا٠تػػربات السػػابقة للمتعلمػػُت ذات أ٫تيػػة ُب بنػػاء 

( على أ٫تية اليقظة العقلية لدل الطلبػة 2017علمو جديد، كذلك بعد فحصها، كتناك٢تا من منظورو جديد. كأكد الواليدم )ت
مػػػن منطلػػػق أهنػػػم أكثػػػر اسػػػتهدافنا مػػػن غػػػَتىم لضػػػغوط تتعػػػدد مصػػػادرىا سػػػواء أكانػػػت اجتماعيػػػة، أـ أسػػػرية، أـ ماديػػػة، أـ 

ك يػػؤثر علػػى تركيػػزىم كانتبػػاىهم كإ٧تػػازىم األكػػادٯتي كسػػعادهتم النفسػػية شخصػػية، أـ صػػحية، أـ انفعاليػػة، أـ أكادٯتيػػة، كذلػػ
بشػػكلو عػػاـ، كبالتػػإب فهػػم ٭تتػػاجوف إٔب مهػػارات اليقظػػة العقليػػة ُب ظػػل كثػػَت مػػن العوامػػل ا١تشػػتتة لبلنتبػػاه. كمػػا أكػػد ٤تمػػود 
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عل الطبلب كاعُت بشكلو كامل ببيئتهم، ( على أف اليقظة العقلية تعد متغَتنا مهمنا ُب اجملاؿ األكادٯتي؛ حيث إهنا ٕت2017)
كما يدكر حو٢تم ٟتظػة بلحظػة دكف شػركد عقلػي، كبالتػإب فػإف الطػبلب الػذين لػديهم مسػتول مرتفػع مػن اليقظػة العقليػة  ُب 

ػػا كرغبػػة ُب أداء ا١تهػػاـ، كٖتسِّػػن الػػذاكرة، كأهنػػم يكونػػوف أكثػػر إبػػداعنا، كأكثػػر ٛتا سػػة ُب أثنػػاء التعلػػيم كالػػتعلم يظهػػركف انتباىن
 التعلم، كأكثر ْتثنا عن ا١تعينات اليت تساعدىم على التعلم.

 Hanley, Palejwala, Hanleyىػػانلي كبػػاٞتواال كىػػانلي ككػػانتو كجارالنػػد كأشػػارت نتػػائج دراسػػة 

Canto, & Garland (2015)  إٔب أهنػػا تػػرتبط إ٬تابينػػا بفاعليػػة الػػذات األكادٯتيػػة، كمػػا أشػػارت نتػػائج دراسػػة الضػػبع
 & ,Lu, Huang( إٔب أف اليقظة العقلية ترتبط إ٬تابينا بالسعادة الدراسية، كأشارت نتائج دراسة لو كىوانج كريسو 2016)

Rios (2017)  ( إٔب أف اليقظة العقليػة 2017إٔب أهنا ترتبط إ٬تابينا ّتودة األداء األكادٯتي، كأشارت نتائج دراسة حسن )
م ا١تنظم ذاتينا سواء االسػًتاتيجيات ا١تعرفيػة )التسػميع، كالتفصػيل، كالتنظػيم(، أك مػا تسهم ُب التنبؤ ببعض اسًتاتيجيات التعل

كراء ا١تعرفية )التخطيط، كا١تراقبة الذاتية(، أك اسًتاتيجيات إدارة ا١توارد )طلب ا١تساعدة، كإدارة كقت كبيئة الدراسة(، كأشارت 
ختبار، كما أشارت نتائج دراسة راملي كألفي كميهرنزىاد كأٛتدم ( إٔب أهنا ترتبط سلبينا بقلق اال2018نتائج دراسة خشبة )

Ramli, Alavi, Mehrinezhad, & Ahmadi (2018)  إٔب أهنػا تػرتبط سػلبينا بالضػغوط األكادٯتيػة، كمػا أشػارت
إٔب أهنػا تػرتبط سػلبينا  Yuan, Xu, Liu, Liu, Li, & An, (2018)نتػائج دراسػة يػواف كأكػس كليػو كليػو كٕب كآف 

إٔب أف اليقظة العقلية ترتبط سلبينا  Cheung & Ng (2019)الحًتاؽ األكادٯتي، كما أشارت نتائج دراسة شوينج كنج با
 بالتسويف األكادٯتي.

؛ كا١تعمػػػػورم كىػػػػادم، 2013كفيمػػػا يتعلػػػػق بقيػػػػاس مسػػػػتول اليقظػػػػة العقليػػػػة، أظهػػػرت نتػػػػائج دراسػػػػات )عبػػػػد ا، 
ع مسػػػتول اليقظػػػة العقليػػػة لػػػدل طػػػبلب اٞتامعػػػة كطالباهتػػػا، ُب حػػػُت جػػػاء ( ارتفػػػا 2018؛ كالشػػػلوم، 2018؛ كجػػػرب، 2018

(، كأشػارت نتػائج دراسػة الضػبع 2019؛ كالربيػع، 2017؛ كالوليػدم، 2017ا١تستول متوسطنا ُب نتائج دراسػات )إٝتاعيػل، 
( ارتفػػاع 2015يػػونس )( إٔب ارتفػػاع مسػػتول اليقظػػة العقليػػة لػػدل تبلميػػذ ا١ترحلػػة االبتدائيػػة، كأظهػػرت نتػػائج دراسػػة 2016)

 مستول اليقظة العقلية لدل تبلميذ ا١ترحلة ا١تتوسطة.
كبالرجوع إٔب نتائج الدراسات السػابقة فيمػا يتعلػق بػالفركؽ بػُت اٞتنسػُت ُب اليقظػة العقليػة، الحػظ الباحػث تبايننػا 

ا١تعمػورم  ;Palmer, 2009)   ; Neuser, 2010; Yeung, 2013ُب ىػذه النتػائج؛ حيػث أشػارت نتػائج دراسػات 
 Lilja, at) ( إٔب عدـ كجود فركؽ بُت الذكور كاإلناث ُب اليقظة العقلية، كأشارت نتائج دراسات كلو من2018كىادم، 

al., 2011 ;Sturgess, 2012;  ،إٔب أف اإلنػػاث يظهػػرف مسػػتول مرتفعنػػا ُب اليقظػػة اليقظػػة مقارنػػة 2017الواليػػدم )
( إٔب 2019؛ الربيػػع، 2018عيسػى،  Bervoets, 2013; ؛2013بالػذكور، ُب حػُت أشػػارت نتػائج دراسػػات )عبػد ا، 

كجػود فػركؽ  ( إٔب2014كجود فركؽ ُب اليقظة العقلية بُت اٞتنسُت لصاّب الذكور، كأشارت نتائج دراسة البحَتم كآخرين )
ُب : ا١تبلحظػػة، كالوصػف فقػػط(، كذلػػك لصػػاّب اإلنػػاث، بيعػػدمذات داللػة إحصػػائية ُب العوامػػل ا٠تمسػػة لليقظػة العقليػػة )ُب 

: التصػػرؼ ، كُب أبعػػادٓب تصػػل الفػركؽ بػػُت اٞتنسػػُت إٔب مسػتول الداللػػة اإلحصػػائية ُب الدرجػة الكليػػة للعوامػػل ا٠تمسػة حػُت
 الداخلية، كعدـ التفاعل مع ا٠تربات الداخلية.بوعي، كعدـ اٟتكم على ا٠تربات 
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اليت تناكلت اليقظػة العقليػة ُب ٣تػاؿ ذكم  -ُب حدكد علم الباحث –كُب ضوء ندرة البحوث كالدراسات  السابقة
االحتياجات الًتبوية ا٠تاصة، كخصوصنا لدل ا١تعاقُت بصرينا، فضبلن عن تضارب النتائج فيما يتعلق بالفركؽ بُت اٞتنسػُت ُب 

اسات بشكلو كبَت على طبلب اٞتامعة اليقظة العقلية سواء ُب الدراسات األجنبية، أك العربية لدل العاديُت، كتركيز ىذه الدر 
، فإف الدراسة اٟتالية ٖتاكؿ أف تسد ثغرة ُب ٣تاؿ ْتوث كدراسػات اليقظػة العقليػة مػن خػبلؿ دراسػتها  لػدل ا١تعػاقُت بصػرينا 

 ة.ُب ا١ترحلتُت ا١تتوسطة كالثانوية من خبلؿ الكشف عن مستواىا لديهم، كالفركؽ فيها باختبلؼ بعض ا١تتغَتات الدٯتوجرافي
 مشكلة الدراسة:

 ٖتددث مشكلة الدراسة ُب األسئلة التالية:
 ا١تراىقُت ا١تعاقُت بصرينا؟ما مستول اليقظة العقلية لدل -1
 ىل ىناؾ فركؽ ُب اليقظة العقلية لدل ا١تراىقُت ا١تعاقُت بصرينا ترجع إٔب النوع )ذكور/إناث(؟-2
 ؟ا١تعاقُت بصرينا ترجع إٔب درجة اإلعاقة )جزئية/كلية(ىل ىناؾ فركؽ ُب اليقظة العقلية لدل ا١تراىقُت -3
 ىل ىناؾ فركؽ ُب اليقظة العقلية لدل ا١تراىقُت ا١تعاقُت بصرينا ترجع إٔب العمر الزمٍت؟ -4

 أىداف الدراسة:
 ىدفت الدراسة إٔب ٖتقيق األىداؼ التالية: 

 بصرينا.ا١تراىقُت ا١تعاقُت الكشف عن مستول اليقظة العقلية لدل -1
 التعرؼ إٔب الفركؽ ُب اليقظة العقلية لدل ا١تراىقُت ا١تعاقُت بصرينا باختبلؼ النوع )ذكور/إناث(. -2
 التعرؼ إٔب الفركؽ ُب اليقظة العقلية لدل ا١تراىقُت ا١تعاقُت بصرينا باختبلؼ درجة اإلعاقة )جزئية/كلية(. -3
 ىقُت ا١تعاقُت بصرينا باختبلؼ درجة العمر الزمٍت.التعرؼ إٔب الفركؽ ُب اليقظة العقلية لدل ا١ترا -4

 أىمية الدراسة:

 األىمية النظرية:-أ
 حداثة النسبية لدراسة ىذا ا١تتغَت ُب البيئة العربية،إثراء ا١تكتبة العربية بإطار نظرم عن متغَت اليقظة العقلية؛ نظرنا لل -1
أ٫تية اليقظة العقلية كتأثَتىا ُب ٚتيع جوانب النمو لدل الفرد، كتزداد أ٫تيتها ُب ٣تاؿ الًتبية كالتعليم؛ حيث يشَت رٯتبل  -2

Rempel (2012)  إٔب أنػػو مػػن األ٫تيػػة ٔتكػػاف توظيػػف اليقظػػة العقليػػة ُب الًتبيػػة ُب مراحػػل التعلػػيم ا١تختلفػػة؛ ألهنػػا تعػػزز
للطػبلب، ك٘تكػنهم مػن إدارة الضػغوط األكادٯتيػة، كتػؤثر ُب النمػو الشػامل للمتعلمػُت مػن ٚتيػع األداء ا١تعرُب كاألكادٯتي 

 جوانبو.
عػػدـ كجػػود تركيػػز الدراسػػات العربيػػة علػػى طػػبلب اٞتامعػػة، كإغفا٢تػػا للمراحػػل التعليميػػة قبػػل التعلػػيم اٞتػػامعي، فضػػبلن عػػن  -3

 ا١تراىقُت ا١تعاقُت بصرينا.تناكلت اليقظة العقلية لدل -ُب حدكد علم الباحث-دراسات
 األىمية التطبيقية:-ب
 إمداد ا١تكتبة العربية ٔتقياس اليقظة العقلية بعد ترٚتتو كتقنينو على الطبلب ا١تعاقُت بصرينا ُب البيئة السعودية. -1
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العقليػة، أك ٯتكن أف تسهم نتائج الدراسػة اٟتاليػة ُب الكشػف عػن أ٫تيػة تصػميم بػرامج إرشػادية تسػهم ُب تنميػة اليقظػة  -6
تصميم برامج إرشادية ترتكز على اليقظة العقلية ُب تنمية بعض ا٠تصائص اإل٬تابية لدل ا١تعاقُت بصرينا، كاليت ٯتكن أف 

 تؤثر بشكل إ٬تايب على تقبلهم إلعاقتهم كتوافقهم معها.
 المصطلحات والتعريفات اإلجرائية:

 :Mindfulness اليقظة العقلية-1
اليقظة العقلية أهنا عملية من اإلدراؾ العمدم للخربات  DaPaz & Wallander (2017) عر ؼ داباز ككالندر

كاألحداث اليت يتعرض ٢تا الفرد، دكف التسرع ُب إصدار أحكاـ تقييمية عليها، مع تقبل الفرد ألفكاره كمشاعره ا١توجودة ُب 
( أهنػا: كفػاءة الػوعي 2018ا١تباشػرة ٢تػا. كعر فهػا خشػبة )اللحظة اٟتالية من خبلؿ التفكَت كالتأمل فيهػا بػدالن مػن االسػتجابة 

بػا٠تربة اآلنيػة، سػواء كانػت داخليػة أـ خارجيػػة، مػع القػدرة علػى ا١تبلحظػة كالوصػف الػػدقيق ١تػا ٖتملػو مػن معػٌت مباشػػر، دكف 
بالدرجػة -إجرائينا-كتقاسالتقيد باألحكاـ القبلية، كتقبل الفرد كما ىو كائن، كاإلدراؾ الواعي، كاإلحساس ٔتعايشة التجربة. 

 الكلية اليت ٭تصل عليها ا١تعاؽ بصرينا على مقياس اليقظة العقلية ا١تستخدـ ُب الدراسة.
 :Indivisuals with Visual Impairementsالمعاقون بصريًا -2

البصػػر  يمػػن الوظػػائف البصػرية ا٠تمسػػة، كىػػ ضػػعف ُب أمو  :ٯتكػن تعريػػف اإلعاقػػة البصػرية مػػن الناحيػػة الطبيػػة أهنػا
أك  أك إصػابة ٔتػرض، ،كذلػك نتيجػة تشػوه تشػر٭تي، كرؤيػة األلػواف ،ا١تركزم، البصر ايطػي، التكيػف البصػرم، البصػر الثنػائي

 (.41، 2016جركح ُب العُت )اٟتديدم، 
 كمن الناحية القانونية، يعتمد التعريف القانو٘ب لئلعاقة البصرية على ٤تكُت ٫تا:

يقصػػػد هبػػػا مقيػػػاس لقػػػدرة العػػػُت علػػػى أف تعكػػػس الضػػػوء ْتيػػػث يصػػػبح مركػػػزنا علػػػى : Visual Acuityاإلبصػػػار  حػػػػدة-أ
كذلػػك يعػػٌت أف الفػػرد يسػػتطيع قػػراءة األحػػرؼ علػػى لوحػػة  (،6/6( أك )20/20الشػػبكية، كحػػدة اإلبصػػار العاديػػة ىػػي )

 كفيػف( أك دكف ذلػك، فهػو  20/200( أمتار، فإذا كانت حدة البصر لدل الفػرد )6) قدمنا أك( 20"سنلن" على بعد )
 قانونينا.

يقصػػد بػػو اجملػػاؿ الػػذم ٯتكػػن لئلنسػػاف اإلبصػػار ُب حػػدكده كيقػػاس ٣تػػاؿ الرؤيػػة : Field of Vision الرؤيػػة  ٣تػػاؿ-ب
ا ْتيث يسمى بصرىم بالبصر النفقي ، كيكوف من الصعب  بالدرجات فبعض األفراد يكوف ٣تاؿ الرؤية لديهم ضيقنا جدن

( درجػة ، حيػث إف ٣تػاؿ 20ن مكػاف آلخػر، كىػذا ينطبػق علػى مػن لديػو ٣تػاؿ بصػرم يقػل عػن )على ىؤالء االنتقػاؿ مػ
فنػػا قانونينػػا )سػػليماف، كفي( درجػػة فالشػػخص يعػػد  20( درجػػة فػػإذا أصػػبح أقػػل مػػن )80البصػػر لئلنسػػاف العػػادم حػػوإب )

2007 ،132). 
 ا١تعاقوف بصريان إٔب فئتُت ٫تا:يتم تصنيف كعلى ىذا األساس، 

( مػػػًتنا ُب أقػػػول العينػػػُت بعػػػد 6/60( قػػػدمنا، أم )20/200الػػػذين تكػػػوف حػػػدة إبصػػػارىم ) ىػػػم األفػػػراد :Blind العميػػػاف-أ
 التصحيح بالنظارات الطبية أك العدسات البلصقة.

( 6/20( قػدمنا ، أم)20/70ىػم األفػراد الػذين تػًتاكح حػدة إبصػارىم مػا بػُت )  Partially Sighted:البصر  ضعاؼ-ب
أقػػػول العػػػُت بعػػػد التصػػػحيح بالنظػػػارات الطبيػػػة أك العدسػػػات البلصػػػقة  ا ُب( مػػػًتن 6/60( قػػػدمنا  أم )20/200مػػػًتنا ، ك)
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 (.368 ،2005)القريطي، 
ػػػا  كمػػػن جانػػػبو  آخػػػر، يعػػػد سػػػن ا٠تامسػػػة السػػػن اٟترجػػػة ٟتػػػدكث اإلعاقػػػة البصػػػرية. كقػػػد اٗتػػػذت ىػػػذه السػػػن أساسن

ا للبصػػر مػػن حيػػث إنػػو يصػػعب عليػػو  للتقسػػيم نظػػرنا ألف مػػن يصػػاب هبػػا ُب ىػػذا العمػػر يكػػاد يتسػػاكل مػػع مػػن كلػػد فاقػػدن
سػػن ا٠تامسػػة، فػػإف لديػػو فرصػػة االحتفػػاظ بصػػورة بصػػرية نافعػػة ٠ترباتػػو الػػيت مػػر هبػػا، كذلػػك بعكػػس مػػن يفقػػد بصػػره بعػػد 

(. كبناءن على ذلك فإف اإلعاقة البصرية كفقنا لػزمن 2003من الدقة )الزىَتم،  لبلحتفاظ بإطار من الصور البصرية بدرجةو 
 حدكثها تأخذ شكلُت ٫تا: كالدية حدثت قبل سن ا٠تامسة، كطارئة مكتسبة حدثت بعد سن ا٠تامسة.

بصػػرينا ُب الدراسػػة اٟتاليػػة أهنػػم األفػػراد الػػذين ينتمػػوف إٔب مرحلػػة ا١تراىقػػة ٦تػػن  ا١تعػػاقُت -إجرائينػػا –كيعػػرؼ الباحػػث 
( مػػػًتنا بػػػالعينُت معنػػػا أك ُب العػػػُت األقػػػول بعػػػد 6/60)أصػػػيبوا بكػػػف البصػػػر قبػػػل سػػػن ا٠تامسػػػة، كتقػػػل حػػػدة إبصػػػارىم عػػػن 

انوف مػن فقػداف البصػر اٞتزئػي(، كىػو النظارات الطبية أك العدسات البلصقة، كالذين ٯتلكوف بقايا إبصار، أم يعبالتصحيح 
( مػػًتنا ُب أقػػول 6/60)( قػػدمنا، أم 20/200( مػػًتنا، ك )6/60)( قػػدمنا، أم 20/70)مػػا تػػًتاكح حػػدة إبصػػار الفػػرد فيػػو بػػُت 

 العينُت بعد التصحيح بالنظارات الطبية.
 حدود الدراسة:

كاليت ٘تثلت ُب: اليقظة العقلية لدل ا١تعاقُت ال ٯتكن تعميم نتائجها ىذه الدراسة إال ُب ضوء حدكدىا ا١توضوعية، 
مػدارس الػػدمج كانيػة: ا١ت ىادكدالطػبلب ا١تعػاقوف بصػرينا، كحػبشػرية: ىا الحػدكدبصػرينا ُب ضػوء بعػض ا١تتغػَتات الدٯتجرافيػة، ك 
 (ػ.ق 1439/1440) من العاـ اٞتامعيالثا٘ب الفصل الدراسي ٔتنطقة عسَت كجازاف، كبزمن تطبيق أدكاهتا ُب 

 فروض الدراسة:
 ا١تراىقُت ا١تعاقُت بصرينا. دلال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية بُت ا١تتوسط التجرييب كا١تتوسط الفرضي لليقظة العقلية ل-1
 ال توجد فركؽ دالة إحصائينا ُب اليقظة العقلية لدل ا١تراىقُت ا١تعاقُت بصرينا ترجع إٔب النوع )ذكور/إناث(.-2
 إحصائينا ُب اليقظة العقلية لدل ا١تراىقُت ا١تعاقُت بصرينا ترجع إٔب درجة اإلعاقة )جزئية/كلية(.ال توجد فركؽ دالة -3
 ال توجد فركؽ دالة إحصائينا ُب اليقظة العقلية لدل ا١تراىقُت ا١تعاقُت بصرينا ترجع العمر الزمٍت.-4

 المنهج واإلجراءات:
 :الدراسة : منهجاًل أو 

ا١تنهج الوصفي االرتباطي الذم يبلئم أىداؼ الدراسة، كاختبار فركضها البحثية كذلك استخدمت الدراسة اٟتالية 
 من أجل الكشف عن مسنول اليقظة العقلية لدل ا١تعاقُت بصرينا ُب ضوء متغَتات: النوع، كدرجة اإلعاقة، كالعمر الزمٍت.

 عينة الدراسة:: اثانيً 
ة ُب الدراسة كاف البد من تطبيقها على عينة استطبلعية، كقد للتحقق من ا٠تصائص السيكومًتية لؤلداة ا١تستخدم 

كبعد أف اطمأف الباحث لصدؽ ىذه ، ( طالبنا معاقنا بصرينا من طبلب ا١ترحلُت: ا١تتوسطة، كالثانوية58بلغ عدد ىذه العينة )
من ا١تعاقُت بصرينا ُب ا١ترحلُت: ا١تتوسطة،  طالبنا كطالبة( 89األداة كثباهتا، ًب  تطبيقها على العينة الكلية اليت بلغ عددىا )

اشتملت العينة على اٞتنسُت )ذكور كإناث(، ، كقد ٔتنطقيت عسَت كجازافدارس الدمج التابعة إلدارات التعليم كالثانوية  ٔت

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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( 17.06قدره )( سنة، ٔتتوسط عمر زمٍت 21-13، كقد تراكحت أعمارىم الزمنية ما بُت )كمن ا١تعاقُت بصرينا )جزئينا ككلينا(
 .النوع كدرجة اإلعاقة( توزيع عدد أفراد العينة تبعنا ١تتغَتات إدارة التعليم ك 1(. كيوضح جدكؿ )2.16سنة، كا٨تراؼ معيارم )

 توزيع عدد أفراد العينة تبًعا لمتغيرات إدارة التعليم والنوع ودرجة اإلعاقة (1)جدول 

 إدارة التعليم
 الثانويةا١ترحلة  ا١ترحلة ا١تتوسطة

 إعاقة كلية إعاقة جزئية إعاقة كلية إعاقة جزئية

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 13 5 000 14 4 4 11 13 تعليم جازاف

 2 4 8 6 000 2 000 3 تعليم عسَت

 52 37 اجملموع

طالبنا با١ترحلة  (37)معاقنا بصرينا، منهم  (89)( أف العدد الكلي ألفراد العينة النهائية بلغ 1يتضح من جدكؿ )
كبالنسبة للنوع بلغ عدد الذكور  ،%(58.43)با١ترحلة الثانوية بنسبة  (52)من العينة، ك%( 41.57)ا١تتوسطة شكلوا نسبة 

، كبالنسبة لدرجة اإلعاقة بلغ عدد الطبلب %(42.70) بنسبة (38)، بينما بلغ عدد اإلناث %(57.30)بنسبة  (51)
بنسبة  (34)ُب حُت بلغ عدد الطلبة ا١تعاقُت كلينا من اٞتنسُت ، %(61.80) طالبنا كطالبة بنسبة (55)عاقُت جزئينا ا١ت
(38.20)%. 

 :الدراسة أدواتثالثًا: 
 ,Droutman دروتمؤؤؤان وجوليؤؤؤوب وأجانيسؤؤؤيانا وريؤؤؤدا مقيؤؤؤاس اليقظؤؤؤة العقليؤؤؤة للمؤؤؤراىقين والراشؤؤؤدين إعؤؤؤداد -1

Golubb, Oganesyana, & Reada (2018)   .ترجمة الباحث 
 وصف المقياس في البيئة األجنبية:-أ

 the Adolescent and Adult Mindfulnessيتكػوف مقيػاس اليقظػة العقليػة للمػراىقُت كالراشػػدين 

Scale (AAMS) ( 9)مفػػردة مػػن نػػوع التقػػدير الػػذاٌب، كموز عػػة علػػى أربعػػة أبعػػاد فرعيػػة، ىػػي: االنتبػػاه كالػػوعي  (19) مػػن

مفػػردات، كيػػتم  (3)مفػػردات، كتقبػػل ا١تشػػاعر كاألفكػػار  (4)مفػػردات، كعػػدـ إصػػدار حكػػم  (3)مفػػردات، كعػػدـ رد الفعػػل 
، (1-5)اإلجابػػة عػػن مفػػردات ا١تقيػػاس ُب ضػػوء تػػدرج ٜتاسػػي، يػػًتاكح بػػُت )تتفػػق ٘تامنػػا/ال تتفػػق ٘تامنػػا(، كتقػػدر الػػدرجات بػػػ 

، كتشَت الدرجة ا١ترتفعة إٔب اليقظة العقلية، كيتمتع ا١تقياس ٓتصػائص (95-19)كيًتاكح مدل الدرجات الكلية للمقياس بُت 
سيكومًتية جيدة من حيث الصػدؽ كالثبػات ُب النسػخة األصػلية الػيت أجريػت علػى طػبلب اٞتامعػة كا١تػراىقُت؛ حيػث أسػفر 

 .(0,84)التحليل العاملي عن أربعة عوامل للمقياس، كُب الثبات، بلغ معامل ألفا كركنباخ 
 لصورة العربية للمقياس:ا-ب

 إلعداد صورة عربية من ا١تقياس، ٘تت ما يلي:
( ترٚتػػة النسػػخة اإل٧تليزيػػة إٔب النسػػخة العربيػػة كذلػػك باسػػتخداـ مًتٚتػػُت مسػػتقلُت كمقارنػػة الًتٚتتػػُت للوصػػوؿ إٔب نسػػخة 1)

 أكلية متفق عليها.
 للتأكد من دقة الصياغة اللغوية.( مراجعة النسخة األكلية على أيدم متخصص ُب اللغة العربية 2)
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( ترٚتة النسخة العربية إٔب اللغة اإل٧تليزية مرة أخرل للتأكد من دقة الًتٚتة كتناسق ا١ترادفات كعػدـ اخػتبلؼ الًتٚتػة بػُت 3)
 النسخة اإل٧تليزية كالعربية.

 عديل ُب جانبُت، ك٫تا:كأجرل الباحث تعديبلن على ا١تقياس ليناسب خصائص ا١تعاقُت بصرينا، كقد ٘تثل ىذا الت
 ( حذؼ مفردتُت لعدـ مناسبتهما لطبيعة ا١تعاقُت بصرينا، كىاتاف العبارتاف جاءت صياغتهما كالتإب: 1)
 حوٕب. تفاصيل ا١تبا٘ب أك ا١تناظر الطبيعية )مثل األشجار، كما إٔب ذلك( منأالحظ بكثرة -
 .أك أ٪تاط الضوء كالظل كاألشكاؿ،األلواف ، مثل من حوٕب ُب الطبيعةا١توجودة أدرؾ العناصر الفنية -
 ( تعديل صياغة بعض الكلمات؛ حيث ًب استبداؿ الفعل "أالحظ" بػ "أشعر".2)

 صدق المقياس:-ج
 ( صدق المحكمين:1)

( من ا١تتخصصُت ُب الصحة النفسية كالًتبية ا٠تاصة إلبداء الرأم حوؿ مناسبة 5ًب عرض ا١تقياس على عدد )
ا١تفردات للبيئة السعودية، ككذلك لطبيعة اإلعاقة البصرية، كقد أقر  اكموف التعديل الذم أجراه الباحث على ا١تقياس، كما 

 ًب األخذ ٔتبلحظاهتم من حيث تعديل صياغة بعض العبارات. 
 عاملي:( الصدق ال2)

 معامبلت ارتباط باستخداـ استباقية كخطوة الداخلي االتساؽ حساب ًب العاملي التحليل إجراء قبل
(، 0,05)عند مستول  االحصائية الداللة إٔب الكلية مفردة ٓب يصل ارتباطها بالدرجة أم هبدؼ حذؼ كذلك بَتسوف،

 ( نتائج ذلك.2كيوضح جدكؿ ) (0,010أو )
 للمقياس الكلية والدرجة مفردة كل درجات بين االرتباط معامالت( 2) جدول

 معامل االرتباط ا١تفردة  معامل االرتباط ا١تفردة  معامل االرتباط ا١تفردة 
1 0.561** 7 0.752** 13 0.677** 

2 0.567** 8 0.289* 14 0.633** 

3 0.705** 9 0.483** 15 0.752** 

4 0.631** 10 0.406** 16 0.743** 

5 0.741** 11 0.632** 17 0.710** 

6 0.669** 12 0.615**   

 (  0.01)دالة إحصائينا عند مستول  **  (0.05)دالة إحصائينا عند مستول  *
أف معامبلت االرتباط بُت درجات كل مفردة كالدرجة الكلية ١تقياس اليقظة العقلية  (2)يتضح من جدكؿ  

(، 0.05)فقد كاف معامل ارتباطها داالن عند مستول  (8)( ما عدا ا١تفردة رقم 0.01)جاءت دالة إحصائينا عند مستول 
 ( مفردة للتحليل العاملي. 17كبالتإب ٓب ٖتذؼ أم مفردة، كخضعت مفردات ا١تقياس كعددىا )

 ا١تقياس بطريقة ا١تكونات األساسيةفردات إجراء التحليل العاملي ١ت ًب  كبعد حساب االتساؽ الداخلي، 
principul components لػ "ىوتيللنج "Hottelling ، "كًب تدكير ااكر بطريقة "الفارٯتاكسvarimaX "كايزر" لػ 

Kaiser ، على العوامل اعترب التشبع ا١تبلئم  ا١تفردات٨تو مزيد من النقاء كالوضوح ُب ا١تعٌت السيكولوجي لتشبعات  اكسعين
كأسفرت النتائج عن تشبع ٚتيع ا١تفردات على أربعة عوامل، جذرىا فأكثر كفقان ك "جيلفورد".  (0.3)<=الذم يبلغ 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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من التباين الكلي، كبذلك يكوف عدد بنود ا١تقياس ُب صورتو  %(68.624)الكامن أكرب من الواحد الصحيح، كفسرت 
ا،  (3)مفردة. كيوضح جدكؿ  (17)النهائية  مصفوفة العوامل الدالة إحصائينا كتشبعاهتا بعد تدكير ااكر تدكيرنا متعامدن

 كنسب الشيوع لبنود ا١تقياس.   
 ( تشبعات مفردات مقياس اليقظة العقلية بالعوامل بعد التدوير المتعامد3جدول )

 الرابع الثالث الثا٘ب األكؿ الشيوع العوامل ا١تفردات

1 0.585    0.682 

2 
 

0.818   0.774 

3 
 

 0.801  0.686 

4 
 

  0.701 0.719 

5 0.532    0.611 

6 
 

0.795   0.657 

7 
 

 0.701  0.694 

8 
 

  0.680 0.694 

9 0.847    0.742 

10  0.508   0.492 

11 
 

 0.369  0.494 

12    0.532 0442 

13 0.678    0.670 

14 
 

 0.591  0.691 

15 0.722    0.795 

16 0.891    0.812 

17 0.683    0.702 

 
 الجذور الكامنة ونسب التباين للعوامل المستخلصة من التحليل العاملي لمفردات المقياس بعد التدوير المتعامد (4) جدول

 النسبة ا١تئوية للتباين الكلي نسبة التباين العاملي اٞتذر الكامن العوامل
 %30.095 5.116 األكؿ

68.624% 
 %17.532 2.980 الثا٘ب

 %10.765 1.830 الثالث

 %10.232 1.739 الرابع

 ( أف التحليل العاملي للمقياس أسفر عن أربعة عوامل ٯتكن تفسَتىا فيما يلي:4يتضح من جدكؿ )
مفػػردات،  (7) بػػو كتشػػبعت (5.116)ّتػػذر كػػامن مػػن التبػػاين الكلػػي،  %(30.095) اسػػتقطب ىػػذا العامػػلالعامػل األكؿ: 

اإلحساسات  :االنتباه للخربات الداخلية كا٠تارجية مثل، كتدكر ا١تفردات حوؿ (0.891، 0.532)ا٨تصرت تشبعاهتا ما بُت 
 ، لذا يقًتح الباحث تسمية ىذا العامل بػػ "االنتباه كالوعي".كا١تعارؼ كاالنفعاالت كالركائح

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م
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مفػػردات،  (3) بػػو كتشػػبعت (2.980)ّتػػذر كػػامن اين الكلػػي، مػػن التبػػ (%17.532) اسػػتقطب ىػػذا العامػػلالعامػػل الثػػا٘ب: 
السػػػماح لؤلفكػػػار كا١تشػػػاعر لتػػػأٌب كتػػػذىب دكف أف ، كتػػػدكر ا١تفػػػردات حػػػوؿ (0.818، 0.508)ا٨تصػػػرت تشػػػبعاهتا مػػػا بػػػُت 

"عػػػدـ ، لػػذا يقػػػًتح الباحػػػث تسػػمية ىػػػذا العامػػل بػػػػػ تشػػتت تفكػػػَت الفػػرد، أك ينشػػػغل هبػػا، كتفقػػػده تركيػػػزه ُب اللحظػػة اٟتاضػػػرة
 التفاعل".

مفػردات،  (4) بػو كتشػبعت (1.830)ّتػذر كػامن مػن التبػاين الكلػي،  %(10.765) استقطب ىذا العاملالعامل الثالث: 
عػػدـ إصػػدار أحكػػاـ تقييميػػة علػػى األفكػػار كا١تشػػاعر ، كتػػدكر ا١تفػػردات حػػوؿ (0.801، 0.369)ا٨تصػػرت تشػػبعاهتا مػػا بػػُت 

 العامل بػػ "عدـ إصدار حكم".، لذا يقًتح الباحث تسمية ىذا الداخلية
مفػػردات،  (3) بػػو كتشػػبعت (1.739)ّتػػذر كػػامن مػػن التبػػاين الكلػػي،  %(10.232) اسػػتقطب ىػػذا العامػػلالعامػػل الرابػػع: 

، كتدكر ا١تفردات حوؿ تقبل ا١تشاعر كاألفكار، لذا يقًتح الباحث تسػمية ىػذا (0.701، 0.523)ا٨تصرت تشبعاهتا ما بُت 
 ا١تشاعر كاألفكار".العامل بػ "تقبل 

  ثبات المقياس: -د
، كأشارت النتائج إٔب أف قيمة معامل ألفا كركنباخ للدرجة باخنكرك ة ألفا  داـ طريقًب  حساب ثبات ا١تقياس باستخ

براكف بلغ معامل الثبات -، كما ًب حسابو بطريقة التجزئة النصفية باستخداـ معامل سبَتماف(0.863)الكلية على ا١تقياس 
 قيم مرتفعة تشَت إٔب ٘تتع ا١تقياس بدرجة مرتفعة من الثبات.كٚتيعها ، (0.841)للدرجة الكلية 
 نتائج الدراسة:

 نتائج الفرض األول:
بُت ا١تتوسط التجرييب كا١تتوسط الفرضي لليقظة العقلية  التوجد فركؽ ذات داللة إحصائية"نص  الفرض على أنو: 

  ".ا١تراىقُت ا١تعاقُت بصرينا دلل
اليقظة كالختبار صحة ىذا الفرض، ًب حساب ا١تتوسطات كاال٨ترافات ا١تعيارية لدرجات أفراد العينة على مقياس 

)ًب حساب   على أبعاد ا١تقياس كدرجتو الكلية)الدرجة الكلية/ األبعاد الفرعية(، كما ًب حساب ا١تتوسط الفرضي  العقلية
ا١تتوسط الفرضي على أبعاد ا١تقياس من خبلؿ ٚتع بدائل االستجابة على ا١تقياس ا٠تمسة، كقسمتها على عددىا، ٍب ضرب 

، كعند (5)، كعددىا (15)يكوف ٣تموعها  (1، 2، 3، 4، 5)الناتج ُب عدد الفقرات، كبالتإب فإف أكزاف البدائل ىي 
، يكوف ا١تتوسط (7)، كعند ضرب عدد فقرات البعد األكؿ على سبيل ا١تثاؿ (3)القسمة يصبح متوسط أكزاف البدائل 

، كًب استخداـ اختبار "ت" ، كىكذا بالنسبة لبقية األبعاد، كالدرجة الكلية((21)الفرضي للدرجة الكلية على ىذا البعد 
. كيوضح جدكؿ اليقظة العقلية ا١تتوسط الفرضي كا١تتوسط التجرييب على مقياس لعينة كاحدة للتحقق من داللة الفركؽ بُت

 نتائج ذلك. (5)
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لدى  نتائج اختبار "ت" لعينة واحدة للفروق بين درجة المتوسط التجريبي والمتوسط الفرضي على مقياس اليقظة العقلية (5)دول ج
 (89ن=)المراىقين المعاقين بصريًا 

 األبعاد
 العباراتعدد 

 قيمة )ت( ا١تتوسط الفرضي اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط التجرييب
 مستول 

 البعػد

 متوسط 0.30 21 5.74 21.18 7 االنتباه كالوعي
 متوسط 0.36 9 3.23 9.12 3 عدـ رد الفعل

 متوسط 1.65 12 3.34 12.58 4 عدـ إصدار حكم
 متوسط 1.58 9 3.02 9.21 3 تقبل ا١تشاعر كاألفكار

 متوسط 1.65 51 10.95 52.92 17 الدرجة الكلية

عدـ كجود فركؽ دالة إحصائينا بُت ا١تتوسط الفرضي كا١تتوسط التجرييب على مقياس اليقظة  (5)يتضح جدكؿ 
لدل  اليقظة العقليةمستول العقلية )الدرجة الكلية/األبعاد الفرعية( لدل أفراد عينة الدراسة من ا١تعاقُت بصرينا، كىذا يعٍت أف 

 أفراد العينة جاء ُب حدكد ا١تستول ا١تتوسط.
 الثاني:نتائج الفرض 

نص ىذا الفرض على أنو: "ال توجد فركؽ دالة إحصائينا ُب اليقظة العقلية لدل ا١تراىقُت ا١تعاقُت بصرينا ترجع إٔب 
 النوع )ذكور/إناث(.

ت لعينتُت مستقلتُت ٟتساب داللة الفركؽ بُت متوسطات  -كالختبار صحة ىذا الفرض ًب استخداـ اختبار
 نتائج ذلك. (6)كيوضح جدكؿ  اليقظة العقلية.درجات الذكور، كمتوسطات درجات اإلناث على مقياس 

 نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث على مقياس اليقظة العقلية (6)جدول 
 قيمة ت (38إناث )ف= (51ذكور )ف= النوع 
 ع ـ ع ـ األبعاد

 0.14 6.49 21.08 5.17 21.25 االنتباه كالوعي

 0.11 3.40 9.08 3.13 9.16 عدـ التفاعل مع ا٠تربات

 0.14 4.14 12.53 2.63 12.63 عدـ إصدار اٟتكم

 -0.34 3.57 9.63 2.56 9.41 تقبل ا١تشاعر كاألفكار

 -0.14 13.14 53.11 9.12 52.76 الدرجة الكلية 

أف قيمػػة )ت( ٓب تصػػل إٔب مسػػتول الداللػػة اإلحصػػائية؛ ٦تػػا يعػػٍت عػػدـ كجػػود فػػركؽ  (6)يتضػػح مػػن نتػػائج جػػدكؿ 
 إناث(. -دالة إحصائينا ُب اليقظة العقلية ترجع إٔب النوع )ذكور

 الثالث:نتائج الفرض 
ُب اليقظة العقلية لدل ا١تراىقُت ا١تعاقُت بصرينا ترجع إٔب نص ىذا الفرض على أنو: "ال توجد فركؽ دالة إحصائينا 

 درجة اإلعاقة )جزئية/كلية(.
ت لعينتُت مستقلتُت ٟتساب داللة الفركؽ بُت متوسطات -كالختبار صحة ىذا الفرض ًب استخداـ اختبار

 نتائج ذلك. (7)كيوضح جدكؿ  اليقظة العقلية.على مقياس  ا١تعاقُت كلينا، كمتوسطات درجات اا١تعاقُت جزئينادرجات 
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نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين متوسطات درجات المعاقين جزئًيا، ومتوسطات درجات االمعاقين كلًيا على مقياس  (7)جدول 
 اليقظة العقلية

 قيمة ت (34ا١تعاقوف كلينا )ف= (55ا١تعاقوف جزئينا )ف= النوع 
 ع ـ ع ـ األبعاد

 * 2.30 4.74 19.44 6.25 22.25 االنتباه كالوعي

 * 2.00 3.28 8.26 3.10 9.65 عدـ التفاعل مع ا٠تربات

 * 2.33 2.64 11.56 3.58 13.22 عدـ إصدار اٟتكم

 1.69 2.90 8.82 3.16 9.93 تقبل ا١تشاعر كاألفكار

 * 2.00 8.48 50.00 11.95 54.71 الدرجة الكلية 

 (0.05) دالة عند مستوى *

ُب اليقظػة العقليػػة )الدرجػة الكليػػة/  (0.05)عنػػد مسػتول كجػود فػػركؽ دالػة إحصػائينا  (7)يتضػح مػن نتػػائج جػدكؿ 
األبعػػاد الفرعيػػة( ترجػػع إٔب درجػػة اإلعاقػػة )جزيئػػة/ كليػػة(، كانػػت ىػػذه الفػػركؽ لصػػاّب ا١تعػػاقُت جزئينػػا، كٓب تظهػػر النتػػائج فركقنػػا 

 بينهما ُب بعد تقبل ا١تشاعر كاألفكار. 
 الرابع:نتائج الفرض 

نص ىذا الفرض على أنو: "ال توجد فركؽ دالة إحصائينا ُب اليقظة العقلية لدل ا١تراىقُت ا١تعاقُت بصرينا ترجع إٔب 
 العمر الزمٍت".

ت لعينتُت مستقلتُت ٟتساب داللة الفركؽ بُت متوسطات -كالختبار صحة ىذا الفرض ًب استخداـ اختبار
نتائج  (8)كيوضح جدكؿ  طبلب ا١ترحلة الثانوية على اليقظة العقلية.، كمتوسطات درجات ا١تتوسطةطبلب ا١ترحلة درجات 

 ذلك.
طالب المرحلة ، ومتوسطات درجات طالب المرحلة المتوسطةمتوسطات درجات نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين  (8) جدول

 الثانوية على مقياس اليقظة العقلية
 (52الثانوية )ف= (37ا١تتوسطة )ف= ا١ترحلة

 ع ـ ع ـ األبعاد قيمة ت
 *-2.45 5.98 22.40 4.96 19.46 االنتباه كالوعي

 **-4.53 3.03 10.78 2.84 7.94 عدـ التفاعل مع ا٠تربات

 *-2.28 3.57 13.25 2.76 11.65 عدـ إصدار اٟتكم

 *-2.55 3.15 10.17 2.58 8.57 تقبل ا١تشاعر كاألفكار

 *-2.20 11.24 55.02 9.92 49.95 الدرجة الكلية 

 (0.05) دالة عند مستوى *  ( 0.01) دالة عند مستوى **

كجود فركؽ دالة إحصائينا ُب اليقظة العقلية )الدرجة الكلية/األبعاد الفرعية( ترجع إٔب  (8)يتضح من نتائج جدكؿ 
ُب الدرجة الكلية كأبعادؾ االنتبػاه كالػوعي، كعػدـ  (0.05)العمر الزمٍت؛ حيث جاءت قيم )ت( دالة إحصائينا عند مستول 

ُب بعػػد عػػدـ التفاعػػل مػع ا٠تػػربات، كتعػػٍت ىػػذه  (0.01)إصػدار حكػػم، كتقبػػل ا١تشػػاعر كاألفكػار، بينمػػا كانػػت عنػػد مسػتول 
 النتيجة أف اليقظة العقلية تتزايد مع التقدـ ُب العمر الزمٍت.
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 قشة النتائج:منا
كا٠تاص بقياس مستول اليقظة العقلية لدل أفراد عينة الدراسة  (5)ردة ُب جدكؿ أشارت نتائج الفرض األكؿ الوا

 إٔب أف ا١تستول جاء متوسطنا سواء ُب الدرجة الكلية لليقظة العقلية، أك ُب أبعادىا الفرعية.
كنظرنا لعدـ كجود دراسات تناكلت قياس اليقظة العقلية لدل ا١تعاقُت بصرينا فإف الباحث ٭تاكؿ أف يلتمس ٙتة 
اتفاؽ أك اختبلؼ بُت نتيجة دراستو كنتائج بعض الدراسات اليت عثر عليها لدل فئات ٥تتلفة، كُب ضوء ذلك ٯتكن القوؿ 

( اليت أظهرت 2019؛ كالربيع، 2017؛ كالوليدم، 2017)إٝتاعيل، إف النتيجة اٟتالية تتفق مع نتائج دراسات دراسات 
نتائجها أف مستول اليقظة العقلية لدل طبلب اٞتامعة كاف ُب حدكد ا١تتوسط، بينما ٗتتلف مع نتائج دراسات )يونس، 

اع ( اليت أظهرت نتائجها ارتف2018؛ كالشلوم، 2018؛ كجرب، 2018؛ كا١تعمورم كىادم، 2016؛ كالضبع، 2015
 مستول اليقظة العقلية لدل طبلب ا١تراحل التعليمية ا١تختلفة )االبتدائية/ا١تتوسطة/اٞتامعية(.

كٯتكن تفسَت ذلك ُب ضوء جانبُت: أك٢تما يتمثل ُب اإلعاقة البصرية كتأثَتاهتا ا١تختلفة على شخصية الكفيف، 
عاقُت بصرينا، كىي مرحلة ا١تراىقة بصراعاهتا كٖتدياهتا كاألخر طبيعة ا١ترحلة اليت ينتمي إليها أفراد عينة الدراسة من ا١ت

 كمشكبلهتا ا١تختلفة؛ ٦تا يؤثر على انتباىو كتركيزه ككعيو بذاتو، كإدراكو ١تا يدكر حولو ُب اللحظة الراىنة.
تائج كفيما يتعلق بالفركؽ بُت اٞتنسُت من ا١تعاقُت كا١تعاقات بصرينا )ذكور/ إناث( ُب اليقظة العقلية، أشارت ن

إٔب عدـ كجود فركؽ بينهما، كىذا يعٍت أف كبل اٞتنسُت يظهراف مستول متساكينا من ( 6)الفرض الثا٘ب الواردة ُب جدكؿ 
 اليقظة العقلية.

ا١تعمورم  ;Palmer, 2009)   ; Yeung, 2013; Neuser, 2010كتتفق ىذه النتيجة مع نتائج دراسات 
 ,Lilja) بُت الذكور كاإلناث ُب اليقظة العقلية، كٗتتلف مع نتائج دراسات( اليت أظهرت عدـ كجود فركؽ 2018كىادم، 

at al., 2011 ;Sturgess, 2012;  ،اليت أظهرت تفوؽ اإلناث على الذكور ُب اليقظة العقلية، 2017الواليدم )
تفوؽ  ( اليت أظهرت2019؛ الربيع، 2018عيسى،  Bervoets, 2013; ؛2013ككذلك نتائج دراسات )عبد ا، 

 الذكور على اإلناث ُب اليقظة العقلية.
كٯتكن تفسَت ىذه النتيجة ُب ضوء أف ا١تكفوفُت كالكفيفات يشًتكوف ُب خاصية كاحدة، كىي كف البصر، كأهنم 
يتعرضوف ١تشكبلت كضغوط متشاهبة نتيجة العمى، كأف كبل اٞتنسُت لديهما نفس ا١تستول من الوعي با٠تربات، كالتفاعل 

ت النإتة عن كف البصر، كإصدار األحكاـ التقييمية عليها، كتقبل األفكار كا١تشاعر اليت تفرضها عليهم إعاقتهم مع ا٠تربا
 البصرية.

إٔب كجػػود فػػركؽ دالػػة إحصػػائينا ُب اليقظػػة العقليػػة )الدرجػػة  (7)كأشػػارت نتػػائج الفػػرض الثالػػث الػػواردة ُب جػػدكؿ 
ترجع إٔب درجة اإلعاقة )جزيئة/كلية(، ككانػت ىػذه الفػركؽ لصػاّب ا١تعػاقُت جزئينػا، كٓب تظهػر النتػائج  الكلية/ األبعاد الفرعية(

 فركقنا بينهما ُب بعد تقبل ا١تشاعر كاألفكار. 
م نسػػػبينا مقارنػػػة بػػػأقراهنم مػػػن ١تػػػا ٭تػػػيط هبػػػ هػػػمإدراكاألفػػػراد ضػػػعاؼ البصػػػر ك  خػػػرباتكٯتكػػػن تفسػػػَت ذلػػػك بسػػػبب 

٤تدكدية ا٠تربات لدل ا١تكفوفُت تؤثر بشكل سليب على انتباىو كإدراكهم ١تا يدكر حػو٢تم، كبالتػإب كىذا يعٍت أف ، ا١تكفوفُت
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فإف ضعاؼ البصر لديهم القدرة على االنتباه كالوعي كعدـ التفاعل مع ا٠تربات كعدـ إصػدار األحكػاـ التقييميػة علػى تلػك 
 ا٠تربات بشكل يفوؽ ا١تكفوفُت.

فػػإف اليقظػػة العقليػػة تتزايػػد مػػع التقػػدـ ُب العمػػر الػػزمٍت؛ حيػػث  (8)الػػواردة ُب جػػدكؿ ككفقنػػا لنتػػائج الفػػرض الرابػػع 
كجدت فركؽ دالة إحصائينا ُب اليقظة العقليػة )الدرجػة الكليػة/األبعاد الفرعيػة( بػُت الطلبػة ُب ا١تػرحلتُت: ا١تتوسػطة، كالثانويػة، 

 كذلك لصاّب طبلب ا١ترحلة الثانوية.
-Alispahic & Hasanbegovicأنيػػك -كتتفػق ىػػذه النتيجػػة منػع نتػػائج دراسػػة أليسػباىيك كحسػػنبيجوفيك

Anic (2017)  الػػػيت أظهػػػرت نتائجهػػػا كجػػػود فػػػركؽ ُب اليقظػػػة العقليػػػة لصػػػاّب األفػػػراد األكػػػرب سػػػن ا؛ ككػػػذلك نتػػػائج دراسػػػة
قظػة عقليػة أعلػى مػن األفػراد متوسػطي العمػر، الػيت أظهػرت أف األفػراد األكػرب سػن ا لػديهم ي Sturgess (2012)سػتورجيس

 كصغار السن.
كٯتكن تفسَت ذلك ُب ضوء أف ا١تعاقُت بصرينا األكرب سنًّا الػذين ينتمػوف إٔب ا١ترحلػة الثانويػة أكثػر مػيبلن ٨تػو الًتكيػز 

 & Alispahicأنيػػك -علػػى اللحظػػة اٟتاضػػرة مػػن صػػغار السػػن، كيتفػػق ذلػػك مػػع مػػا ذكػػره أليسػػباىيك كحسػػنبيجوفيك

Hasanbegovic-Anic (2017) انفعػاالهتمإدارة مػع  لتكيػفليطوركف طرقنا متزايػدة  ُب العمرمع التقدـ األفراد  من أف ،
رنا قادركف علػى أف يكونػوا أكثػر حضػو  اآلخرين. كىذا يعٍت أف كبار السنعلى اٟتكم على أنفسهم ك ُب  يكونوف أقلكبالتإب 

 كأفكارىم بدكف إصدار أحكاـ تقييمية عليها.يتقبلوف مشاعرىم ألهنم ؛ "ىنا كاآلف"ُب 
 توصيات الدراسة:

 االىتماـ بقياس مستول ا١تتغَتات ا١تختلفة كمنها اليقظة العقلية من أجل كضع صورة متكاملة عنها، كرؤية أمشل لفهمها.-1
طبيعة ا١تعاقُت بصرينا  إعداد مقاييس لقياس اليقظة العقلية لدل ا١تعاقُت بصرينا من كاقع البيئة العربية، كُب ضوء-2

 كخصائصهم.
دراسة اليقظة العقلية كقياس مستوياهتا لدل عينات أكرب من ا١تعاقُت بصرينا، كُب مراحل تعليمية أخرل كا١ترحلة اٞتامعية، -3

 كدراسة تأثَتاهتا على جوانب الشخصية ا١تختلفة لديهم، كعلى إ٧تازىم كأدائهم األكادٯتي.
تمد على مداخل ٥تتلفة لتنمية اليقظة العقلية لدل ا١تعاقُت بصرينا، أك إعداد برامج إرشادية تصميم برامج إرشادية تع-4

تعتمد على اليقظة العقلية مثل خفض الضغوط القائم على اليقظة العقلية، كاإلرشاد ا١تعرُب السلوكي القائم على اليقظة 
 بصرينا، كخفض االضطرابات النفسية ا١تختلفة.العقلية؛ من أجل تنمية خصائص الشخصية اإل٬تابية لدل ا١تعاقُت 

توظيف مهارات اليقظة العقلية ُب تعليم ا١تعاقُت بصرينا، كالًتكيز على التعليم التأملي، كذلك من منطلق أف التأمل يتيح -5
 سياقات الفرصة لبلنفتاح العقلي، كاالستجابة للعآب ٔتوضوعية كمركنة، كرؤية ا١تواقف كاألحداث من منظور أكسع، كُب

 ٥تتلفة بدالن من الًتكيز على االنتباه ١تثَتات ٤تددة.
 المقترحات البحثية:

يٍنًبئىة باليقظة العقلية لدل ا١تعاقُت بصرينا.-1
 العوامل ا١ت

 اليقظة العقلية بوصفها متغَتنا كسيطنا ُب العبلقة بُت التعلق الوجدا٘ب كالرفاىية الذاتية لدل ا١تعاقُت بصرينا.-2

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )٦( العدد )٢( ، ١٤٤٠ هـ ، ٢٠١٩ م



ـ      ح      مح ذ .د                                                                الذ  ىحشافية اإلاحغ  ات بعن لىء ف   فشًيا اإلاعاق   لذي العقلية اليقظة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

126 

 العقلية كعبلقتها بالتنظيم االنفعإب لدل ا١تعاقُت بصرينا. اليقظة-3
 اإلسهاـ النسيب لليقظة العقلية ُب التنبؤ باالحًتاؽ التعليمي لدل ا١تعاقُت بصرينا.-4
 فاعلية برنامج إرشادم لتنمية اليقظة العقلية ُب خفض األعراض االكتئابية لدل ا١تعاقُت بصرينا.-5

 قائمة المراجع:
 لمراجع العربية:: اأواًل 

٣تلػة  . ا١تركنة النفسية كعبلقتها باليقظة العقلية لػدل طػبلب كليػة الًتبيػة: دراسػة تنبؤيػة.(2017) سنارم ىالة خَتإٝتاعيل، 
 .335 – 287، 50، اإلرشاد النفسي

(. الصػػورة 2014البحػػَتم، عبػػد الرقيػػب أٛتػػد؛ كالضػػبع، فتحػػي عبػػد الػػرٛتن؛ كطلػػب، أٛتػػد علػػي؛ كالعواملػػة، عائػػدة أٛتػػد )
العربيػػة ١تقيػػاس العوامػػل ا٠تمسػػػة لليقظػػة العقليػػة دراسػػة ميدانيػػػة علػػى عينػػة مػػن طػػػبلب اٞتامعػػة ُب ضػػوء أثػػػر 

 .168-120، 39، ٣تلة اإلرشاد النفسيمتغَتم الثقافة كالنوع. 
 العلمي ا١تؤ٘ترللبنات.  الًتبية كلية طالبات لدل التعلم بأساليب كعبلقتها العقلية . اليقظة(2018)جرب، أمل مهدم 

"، كالطبيعية اإلنسانية، االجتماعية، العلـو ُب ا١تعاصرة االٕتاىات" عنواف ٖتت التاسع الدكٕب األكادٯتي
 يوليو، إستانبوؿ، تركيا. 17-18

 كالتوزيع. للطباعة كالنشرعماف: دار الفكر . 7ط. مقدمة ُب اإلعاقة البصرية. (2016) صبحياٟتديدم، مٌت 
ا٠تجػل( األكػادٯتي كاليقظػة العقليػة ُب  –اإلسػهاـ النسػيب النفعػإب اإل٧تػاز )الفخػر   (20170) إٝتاعيل عطيةحسن، كماؿ 

   1070-109،182)) 28. ٣تلة كلية الًتبية، جامعة بنها،ااسًتاتيجيات التعلم ا١تنظم ذاتين 
التنبؤ ٔتستول اليقظة العقلية من خبلؿ بعض ا١تتغَتات النفسية لدل طالبات اٞتامعة.    (20180)خشبة، فاطمة السيد 

 4940-598(، 1) 179 ، جامعة األزىر، مصر،٣تلة كلية الًتبية
اجمللة األردنية ُب العلـو (. الذكاء االنفعإب كعبلقتو باليقظة الذىنية لدل طلبة جامعة الَتموؾ. 2019الربيع، فيصل )

  79-97.(، 1) 15، الًتبوية
 . رسالةاإلعداديةاالستقرار النفسي كعبلقتو باليقظة العقلية لدل طلبة ا١ترحلة  .(2012) الزبيدم، مركة شهيد صادؽ

 جامعة ديإب، العراؽ.، كلية الًتبية األساسية  منشورة،غَت  دكتوراه
كنظػم تعلػيمهم إطػار فلسػفى كخػربات عا١تيػة. القػاىرة: دار الفكػر (. تربية ا١تعاقُت كا١توىوبُت 2003الزىَتم، إبراىيم عباس )
 العرىب.

 . الرياض: دار الزىراء.رينا. ا١تعوقوف بص(2007)سليماف، عبد الرٛتن سيد 
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. اليقظة العقلية كعبلقتها بالسعادة الدراسية لدل عينة من تبلميذ ا١ترحلة االبتدائية. (2016)الضبع، فتحي عبد الرٛتن 

  3250-366، 91، اٞتمعية ا١تصرية للدراسات النفسية، اجمللة ا١تصرية للدراسات النفسية
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