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 ملخص:

تػافخ اليقطة العقمية ومكػناتها في ضػء البحث الحالي إلى الكذف عغ درجة  هجؼ      
الفخوؽ في , باإلضافة إلى التعخؼ عمى " لجى شمبة جامعة الدقازيقLangerنطخية النجخ "

تجا  نحػ التخرز، وألمػ  اليقطة العقمية ومكػناتها تبعًا الختالؼ كل مغ الجشذ، واال 
شالبًا وشالبة ( 464مغ ) البحث. تكػنت عيشة التعمع، ونػع االختبار التحخيخي السفزل

. ـ8107/8108 األوؿخالؿ الفرل الجرالي بجامعة الدقازيق  بالكميات الشطخية والتصبيكية
اليقطة  س( عبارة لكيا80التبانة تكػنت مغ )ببشاء  افولتحقيق أهجاؼ البحث قاـ الباحث

بعج التحقق مغ صجقها ( Langerالعقمية في ضػء السكػنات األربعة لشطخية "النجخ" )
بعج التحقق مغ اعتجالية  -وتع التخجاـ األلاليب اإلحرائية البخامتخية السشالبةوثباتها. 

مسثمة في الستػلط واالنحخاؼ السعياري واختبار "ت" لسجسػعتيغ مدتقمتيغ،  -تػزيع البيانات
  :. اضهخت نتائج البحث"ANOVAتبار تحميل التبايغ األحادي "واخ
بجرجة " والجرجة الكمية لها Langerنجخ "ة في ضػء نطخية ال مكػنات اليقطة العقميتػافخ  -

 . متػلصة
ال تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا في جسيع مكػنات اليقطة العقمية والجرجة الكمية لها تخجع إلى  -

" حيث ُوججت  فخوؽ دالة إحرائيًا عشج الججيجمكػف "البحث عغ اختالؼ الجشذ، ما عجا 
 ( لرالح الحكػر.1.10مدتػى )

السخونة( تبعًا  -ججيجالال تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا في مكػني اليقطة العقمية )البحث عغ  -
لمبي(، في حيغ ُوججت فخوؽ دالة  -إلى حج ما -الختالؼ االتجا  نحػ التخرز )إيجابي

االنجماج( والجرجة الكمية لميقطة العقمية  -الججيجفي مكػني اليقطة العقمية )إنتاج إحرائيًا 
تبعًا الختالؼ االتجا  نحػ التخرز، حيث كانت الفخوؽ لرالح الصمبة ذوي االتجا  

 اإليجابي.
ال تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا في جسيع مكػنات اليقطة العقمية والجرجة الكمية لها تخجع إلى  -

" حيث ُوججت  الججيجالعسيق(، ما عجا مكػف "إنتاج  -ؼ ألمػ  التعمع السفزل )الدصحياختال
 ( لرالح الصمبة ذوي ألمػ  التعمع العسيق.1.14فخوؽ دالة إحرائيًا عشج مدتػى )

السخونة( تبعًا  -الججيجال تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا في مكػني اليقطة العقمية )البحث عغ  -
ار التحخيخي السفزل، في حيغ ُوججت فخوؽ دالة إحرائيًا في مكػني الختالؼ نػع االختب

( والجرجة الكمية لميقطة العقمية تبعًا الختالؼ نػع الججيجإنتاج  -اليقطة العقمية )االنجماج
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االختبار التحخيخي السفزل، حيث كانت الفخوؽ لرالح الصمبة الحيغ يفزمػف االختبار 
ماج، في حيغ كانت الفخوؽ لرالح الصمبة الحيغ يفزمػف التحخيخي السقالي في مكػف االنج

والجرجة الكمية  الججيج( في مكػف إنتاج مػضػعي ومقالي معاً االختبار التحخيخي الخميط )
 لميقطة العقمية.

نػع االختبار  -ألمػ  التعمع -االتجا  نحػ التخرز -اليقطة العقميةالكمسات السفتاحية : 
 التحخيخي السفزل
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Mindfulness according to "Langer's theory" and its relationship with 

attitude towards specification, learning style, and preferred written test 

type among Zagazig University students 
Abstract: 

The present research aimed to identify the degree of mindfulness and its 

components according to "Langer's theory" among Zagazig University 

students, in addition to recognizing differences in mindfulness and its 

components according to differences in sex, attitude towards specification, 

learning style, and preferred written test type. The sample consisted of (767) 

male and female students in theoretical and applied colleges in Zagazig 

University during first semester 0218/0212. To achieve research goals, the 

researchers structured (01) items to measure mindfulness according to the 

four components of "Langer's theory" after assuring their validity and 

reliability. After assuring normal data distribution, suitable parametric 

statistical methods such as medium, standard deviation, and T-test for two 

independent samples, and ANOVA were used. Results were: There is a 

medium degree of the total score of mindfulness according to "Langer's 

theory" and its components among research sample, there are no statistically 

significant differences in mindfulness components and its total score 

according to sex except "novelty seeking" component at 2021 level in favor of 

male students, there are no statistically significant differences in "novelty 

seeking" and "flexibility" components as components of mindfulness 

according to differences in attitudes towards specification (positive-neutral-

negative), whereas there are statistically significant differences in "novelty 

production" and "engagement" as components of mindfulness and its total 

score according to differences in attitudes towards specification in favor of 

positive attitude towards specification, there are no statistically significant 

differences in mindfulness components and its total score according to 

differences in preferred learning style (surface-deep) except "novelty 

production" as there were statistically significant differences at 2027 level in 

favor of deep learning style students, there are no statistically significant 

differences in "novelty seeking" and "flexibility" components as components 

of mindfulness according to differences in preferred written test type, 

whereas there were statistically significant differences in "novelty 

production" and "engagement" as components of mindfulness and its total 

score according to differences in preferred written test type in favor of essay 

writing test in "engagement" component, whereas in favor of mix written test 

(subjective and essay writing together) in "novelty production" and the total 

score of mindfulness. 

Key words: mindfulness, sex, attitude towards specification, learning style, 

preferred written test type 
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 :مقذمحال

عمع حاليًا في مجاؿ ها تشاقذيتع مالتي  السهسةالسػضػعات تعج اليقطة العقمية مغ        
في مجاؿ عمع الشفذ  التػجهات الحجيثة لجى الباحثيغوتخجع أهسيتها إلى يجابي, الشفذ اإل

عمى  غ التخكيدم بجالً  اإلندافيجابية في حياة بالجػانب اإل هتساـاالزخورة بوالرحة الشفدية 
  .الجػانب الدمبية

بالفػائج الشفدية لشطخية  ًا والعاً أكاديسيًا هتساماشهجت العقػد الثالثة الساضية قج لو 
عالج العجيج مغ االضصخابات الشفدية والدمػكية  دور مهع في ه مغتمعبلسا ليقطة العقمية ا

الت التػتخ، مغ خالؿ وحا ،واالكتئا  ،والقمق ،واالنغالؽ الحهشي ،صػاءاالن ؛ مثلواألكاديسية
 والتعاير معها، ومعالجتها الدػيةتمظ األفكار، والعادات، وأنساط الدمػؾ غيخ التخمز مغ 
 Hwang) لجى الفخدالتشطيع الدمػكي  عمى تعديد يإيجاببذكل يشعكذ  مسابعقل مشفتح، 

& Kearney, 8102, 203).  
العجيج مغ عالج في  دورها عمىاالهتساـ باليقطة العقمية ألبا   قترختولع         

ذكخ  حيثالستغيخات اإليجابية؛  بعس في تحديغتأثيخها  بدبب االضصخابات، ولكغ أيزاً 
Brown, Ryan, & Creswell (8116, 800)  أف أضهخت  الستعجدة األدلة البحثيةأف

االنتبا   مسا دفع الباحثيغ إلى، الستغيخات اإليجابية بعستأثيخات مفيجة في  لهااليقطة العقمية 
االنتبا ، والسعخفة،  مثل ؛هح  الستغيخاتاليقطة العقمية وعالقتها بب خاصة بحػثجخاء إل

  .والسذاعخ، وااللتبرار
مخت بسخاحل عجيجة في تصػرها،  -مثل غيخها مغ الستغيخات البحثية-واليقطة العقمية      

مجاخل  أو، ت والشطخياتسا يتعمق بتعخيفها، أو إضهار مكػناتها مغ خالؿ الترػرافيلػاء 
لسكػنات اليقطة العقمية كسجخل لجرالتها؛  ع أكثخ مغ نطخية مقتخحةيقجتع تحيث درالتها؛ 

حػؿ اليقطة العقمية مغ  انطخيته تمغ أوائل مغ قجم Langer (8111)عتبخ "النجخ" وت
(، Novelty Seeking) ججيجالخالؿ أربعة مكػنات متخابصة  تتسثل في: البحث عغ 

(، والسخونة Novelty Producing) الججيج إنتاج(، و Engagement) نجماجواال 
(Flexibility وتػالت بعجها السحاوالت لتقجيع نساذج أو نطخيات أخخى مثل نسػذج مكػنات ،)

( الحي يختكد عمى ثالث حقائق/عسميات، هي: Kabat – Zinnزيغ )-اليقطة العقمية لكابات
(، وفي نفذ الدياؽ Attitude(، واالتجا  )Attention(، واالنتبا  )Intentionالقرج )

مغ  نسػذجاً  Shapiro, Carlson, Astin, & Freedman (8115, 268-271)قجـ 
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(، وإدارة الحات Self–Regulationأربعة مكػنات لميقطة العقمية تسثمت في: تشطيع الحات )
(Self–Management( وتػضيح الكيع ،)Values Clarificationوال ،) تعخض
(Exposureوهح  السكػنات األربعة متدقة تسامًا مع حقائق اليقط ،)ة العقمية الثالث 

نسػذجه الثشائي  Hasker (8101, 08)ع قجـ ث االنتبا .و االتجا ، و القرج،  :والستسثمة في
لميقطة العقمية مغ خالؿ مكػنيغ رئيدييغ، هسا: التشطيع الحاتي لالنتبا  في المحطة الحالية، 

نفتاح وااللتعجاد والػعي بالتجار  في المحطة الحالية. تال  بعج ذلظ ضهػر مكػنات واال 
مكػنيغ لميقطة العقمية، يتسثالف مغ خالؿ  Miller (8100, 8-2) لسيمخ اليقطة العقمية وفقاً 

  السعالجة السعخفية لميقطة العقمية.، و الػعي كسا هي في المحطة الحاليةفي: حالة 
 مشكلح الثحج:

بالخغع مغ جسيع السحاوالت التي قجمت حتى اآلف كشساذج أو نطخيات أو مكػنات        
لؤاؿ مغ وجهة نطخ الباحثيغ؛ تتسثل في  ة العقمية، إال أف هشاؾ إشكالية مهسةلميقط

هح  الشساذج حقها في التحقق والػصػؿ إلى نتائج تجعمها نساذج  أخحت هل"مزسػنه: 
" في اليقطة العقمية Langerوبخاصة نطخية النجخ "، ؟حكيكية لكياس اليقطة العقمية

 ."؟باعتبارها أولى نطخياتها
بحػث التعج نطخية النجخ لميقطة العقمية إحجى الشطخيات التي لع تتصخؽ إليها و          

لمتحقق مغ مكػناتها، وهػ ما لعى إليه  -في حجود عمع الباحثيغ–دابقة بجرجة كافية ال
، مغ حيث التحقق مغ مدتػى "النجخ"يقطة العقمية في ضػء نطخية البحث الحالي مغ بحث ال

 تبعًا الختالؼ لهامكػنات اليقطة العقمية، والفخوؽ في مدتػى هح  السكػنات والجرجة الكمية 
 السفزل. التحخيخي ونػع االختبار  التعمعاالتجا  نحػ التخرز وألمػ  و الجشذ،  كل مغ
طة العقمية التشادًا عمى البحػث الستعمقة بالدمػؾ لقج تصػرت نطخية النجخ لميقو       

مجسػعة مغ الدسات البذخي, والتي وضعت في اعتبارها أف الدمػؾ البذخي ال يقترخ عمى 
 الحياةمػاقف صخيقة فعالة لسػاجهة يهتع بتػضيفها ك, ولكشه رات فقطاوالقجرات والسه

 (.    8101)الدشيجي, 
الباحثػػػاف وجػػػد تبػػػايغ فػػي نتػػػائج  الحػػ يػػة فقػػػج وفيسػػا يتعمػػػق بسدػػتػى اليقطػػػة العقم

مدػػتػى متػلػػط مػػغ  تػػػافخالجرالػػات الدػػابقة؛ حيػػث أضهػػخت نتػػائج بعػػس البحػػػث والجرالػػات 
، (8106إلػساعيل )(، و 8105حسػج )اليقطة العقميػة لػجى شمبػة الجامعػة مثػل بحػػث كػل مػغ 

وصػػالحات ، (8106عبػػج الهػػادي والبدػػصامي )(، 8107(، وبػػجيػي وعبػػج )8106والهاشػػع )
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فػػػي حػػػيغ أضهػػػخت نتػػػائج بعػػػس البحػػػػث األخػػػخى تػػػػافخ مدػػػتػى مختفػػػع مػػػغ هػػػح  ، (8107)
(، والسعسػػػري 8102عبػػج ) )السكػنػػات والجرجػػة الكميػػة لميقطػػة العقميػػة مثػػل بحػػػث كػػل مػػغ 

   .(8107وعبج )
، فقج تبايشت الجشذوفيسا يتعمق بالفخوؽ في اليقطة العقمية ومكػناتها تبعًا الختالؼ 

نتائج البحػث والجرالات الدابقة حػؿ هحا الذأف أيزًا؛ فقج أضهخت نتائج بعس البحػث عجـ 
 Treanor: وجػد فخوؽ في اليقطة العقمية تبعًا الختالؼ الجشذ مثل درالات كل مغ

في حيغ أضهخت نتائج بعس الجرالات وجػد اختالؼ ، (8107السعسػري وعبج )، و (8108)
خوؽ حيث كانت الف (8107عيدى ) درالةالختالؼ الجشذ مثل في اليقطة العقمية تبعًا 

 لرالح الحكػر.
كل مػغ االتجػا  نحػػ بالفخوؽ في اليقطة العقمية ومكػناتها تبعًا الختالؼ وفيسا يتعمق 
، فمػػػع تدػػػع أي مػػػغ الجرالػػػات التحخيػػػخي السفزػػػلونػػػػع االختبػػػار  الػػػتعمعالتخرػػػز وألػػػمػ  
مػػع مباشػػخة إلػػى درالػػة هػح  الستغيػػخات مجتسعػػة  -يغفػػي حػػجود عمػع البػػاحث–والبحػػث الدػػابقة 

 اليقطة العقمية.
األجشبيػػة حػػػؿ العخبيػػة و  الجرالػػاتو  البحػػػث وفػػى ضػػػء مػػا أضهختػػه نتػػائج العجيػػج مػػغ

ى اليقطػػة الفػػخوؽ فػػي مدػػتػ و مدػػتػى اليقطػػة العقميػػة ومكػناتهػػا لػػجى شمبػػة الجامعػػة، اخػػتالؼ 
الفػػخوؽ تبعػػًا لكػػل مػػغ البحػػث التػػي تشاولػػت  فخعػػجـ تػػػاكػػحلظ و ، الجػػشذالعقميػة تبعػػًا الخػػتالؼ 

, كانػػت الحاجػػة إلػػى السفزػػل التحخيػػخي  ونػػػع االختبػػار الػػتعمعاالتجػػا  نحػػػ التخرػػز وألػػمػ  
 إجخاء هحا البحث.

 التالية: األلئمةمغ العخض الدابق تطهخ مذكمة البحث الحالي والتي تتصمب اإلجابة عغ و 
 لها والجرجة الكمية" Langerضػء نطخية النجخ "اليقطة العقمية في  مكػناتما مدتػى  -

 جامعة الدقازيق؟ شمبة جىل
والجرجة " Langerاليقطة العقمية في ضػء نطخية النجخ "مكػنات درجات هل تختمف  -

 ؟إناث( -)ذكػر باختالؼ الجشذ جامعة الدقازيقلجى شمبة  لها الكمية
" والجرجة Langerية النجخ "مكػنات اليقطة العقمية في ضػء نطخ درجات هل تختمف  -

إلى حج  -جامعة الدقازيق باختالؼ االتجا  نحػ التخرز )إيجابيلجى شمبة  لها الكمية
 لمبي(؟ -ما
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" والجرجة Langerمكػنات اليقطة العقمية في ضػء نطخية النجخ "درجات هل تختمف  -
 -دصحي)الجامعة الدقازيق باختالؼ ألمػ  التعمع السفزل لجى شمبة  لها الكمية

 ؟العسيق(
" والجرجة Langerمكػنات اليقطة العقمية في ضػء نطخية النجخ "درجات هل تختمف  -

جامعة الدقازيق باختالؼ نػع االختبار التحخيخي السفزل لجى شمبة الكمية لها 
 خميط بيغ السػضػعي والسقالي(؟ -السقالي -)السػضػعي

 أٌذاف الثحج: 

 مي:تتمخز أهجاؼ البحث الحالي فيسا ي
" والجرجة Langerنجخ "عقمية في ضػء نطخية ال مدتػى مكػنات اليقطة ال التعخؼ عمى -

 جامعة الدقازيق.لجى شمبة الكمية لها 
" Langerنجخ "اليقطة العقمية في ضػء نطخية ال  مكػناتدرجات الكذف عغ الفخوؽ في  -

 .إناث( -)ذكػر الجشذختالؼ تبعًا ال جامعة الدقازيقلجى شمبة والجرجة الكمية لها 
" Langerنجخ "عقمية في ضػء نطخية ال مكػنات اليقطة الدرجات تحجيج الفخوؽ في  -

جامعة الدقازيق تبعًا الختالؼ االتجا  نحػ التخرز لجى شمبة والجرجة الكمية لها 
 لمبي(. -إلى حج ما -)إيجابي

" Langerنجخ "ال اليقطة العقمية في ضػء نطخية  مكػناتدرجات التعخؼ عمى الفخوؽ في  -
جامعة الدقازيق نتيجة اختالؼ ألمػ  التعمع السفزل لجى شمبة والجرجة الكمية لها 

 (.العسيق-الدصحي)
" Langerمكػنات اليقطة العقمية في ضػء نطخية النجخ "درجات الكذف عغ الفخوؽ في  -

لتحخيخي جامعة الدقازيق تبعًا الختالؼ نػع االختبار الجى شمبة والجرجة الكمية لها 
 .خميط بيغ السػضػعي والسقالي( -السقالي -السفزل )السػضػعي
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 الثحج:  أٌمٍح

تصبيقي، وهسا عمى  خخواآل ، أحجهسا نطخي جانبيغ تكسغ أهسية البحث الحالي في
 ي:التالشحػ ال

 وتكسغ أهسية البحث الشطخية في اآلتي: األٌمٍح الىظرٌح: -أَالً:
باليقطة العقمية، والتي لع تشل الح  الػافخ مغ البحث  دعع الترػرات الشطخية السختبصة -

" لميقطة Langerالنجخ " نطخيةمغ وبخاصة ما يتعمق بالتحقق البيئة العخبية، والجرالة في 
 .لميقطة العقميةاألولى  الشطخيات إحجى  االعقمية باعتباره

يعج  مساة العقمية حػؿ اليقطومخاجعة حجيثة  دهع البحث الحالي في تقجيع إشار نطخي قج ي -
ميقطة العقمية ل مكيالاً هحا البحث يتشاوؿ ف أتدتفيج به السكتبات العخبية، الليسا و  اً نطخي اً رثإ

 بذكل كبيخ. بحثياً  في ضػء نطخية "النجخ" الحي لع يتع تشاوله
قج تػفخ نتائج البحث الحالي فهسًا أفزل لمفخوؽ في اليقطة العقمية ومكػناتها تبعًا  -

كل مغ الجشذ واالتجا  نحػ التخرز وألمػ  التعمع ونػع االختبار التحخيخي  الختالؼ
 السفزل.

أهسية عيشة البحث مغ شمبة الجامعة؛ باعتبار السخحمة الجامعية مغ السخاحل الجرالية  -
 التي تدود الصمبة بالعجيج مغ السهارات والخبخات األكاديسية والحياتية والتي تداعجالسهسة 

 ع لمحياة مدتكباًل.عمى مػاجهته
 التصبيكية فيسا يمي: تتسثل األهسية: األٌمٍح التطثٍقٍح -حاوٍاً:
قػػج تفيػػج الشتػػائج التػػي لػػيتع التػصػػل إليهػػا فػػي تػجيػػه القػػائسيغ عمػػى العسميػػة التعميسيػػة فػػي  -

، عػغ "النجػخ" نطخيػةالجامعات إلى االهتساـ بتشسيػة وتصػػيخ مكػنػات اليقطػة العقميػة فػي ضػػء 
 يخ مشاخ تعميسي داعع ومحفد لمصمبة. شخيق تػف

االتجػػػا  نحػػػػ ستغيػػػخات بسػػػاـ قػػػج تدػػػاعج نتػػػائج البحػػػث فػػػي تػجيػػػه ألػػػاتحة الجامعػػػة لالهت -
هسة فػػػي تحجيػػػج باعتبارهػػػا ُمدػػػالتخرػػػز وألػػػمػ  الػػػتعمع ونػػػػع االختبػػػار التحخيػػػخي السفزػػػل 

 .لجى شالبهع مدتػى اليقطة العقمية
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 :اخ الثحجصطلحمالمفاٌٍم اإلررائٍح ل

 :Mindfulnessالٍقظح الؼقلٍح 

تعػػػجدت تعخيفػػػات اليقطػػػة العقميػػػة بدػػػبب تعػػػجد الترػػػػرات والشسػػػاذج الشطخيػػػة حػلهػػػا،   
 & Davis فػػالبعس ركػػد عمػػى تعخيفهػػا مػػغ خػػالؿ االنتبػػا  والػػػعي مثػػل تعخيفػػات كػػل مػػغ

Hayes (8100, 087) ، والزػػبع، وشمػػب، البحيػػخي, و (، 08 ،8102ومحسػػػد ) الزػػبعو
بأنهػا حالػة مػغ ( Singh, Lancioni, & Winton, 8106، و)(087 ،8103)ة مػوالعػام

 فػػي تعخيػػف اليقطػػة العقميػػةالػػبعس اآلخػػخ ركػػد و  ،الػػػعي واالنتبػػا  لثحػػجاث والسػاقػػف الحاليػػة
 ,Cardaciotto, Herbert, Forman)) ات كػل مػغمثل تعخيفػ الحاتية عمى جانب السخاقبة

Moitra, & Farrow, 8117, 818 ،و(Graham, 8102, 08)  بأنهػا تعشػى السخاقبػة
السدػػتسخة لمخبػػخات والتخكيػػد عمػػى الخبػػخات الحاضػػخة أكثػػخ مػػغ االنذػػغاؿ بػػالخبخات الساضػػية أو 

لػػاء مػا -واتفقت جسيعها عمى أف األلاس فػي تعخيفػات اليقطػة العقميػة ، األحجاث السدتقبمية
هػػ تقبػل  -الحاتيػة عمػى السخاقبػة يتعمق بسشحى التخكيد عمى االنتبا  والػعي، أو مشحى التخكيػد

الخبخات الحاضخة والتدامح معها ومػاجهػة السػاقػف كسػا هػي فػي الػاقػع وبػجوف إصػجار إحكػاـ 
 عميها. ةسييتقي
لميقطة ؛ Langer (0878) "النجخ"ف تعخيف االباحثوفي البحث الحالي تبشى   

الفخد  ختبط بػجهة نطخيتدع بالسػضػعية وال يبأنها "مجاؿ مخف لمقجرة العقمية العقمية 
إصجار  جوف ب لمفخدخاصة، ويدسح بخؤية جيجة ومشفتحة عمى كل الخبخات العقمية والحدية ال

 . أحكاـ"
شمبة التجابات وتتحجد اليقطة العقمية إجخائيًا في البحث الحالي مغ خالؿ درجات   

ججيج الغ البحث ع ؛األربعةبسكػناتها اليقطة العقمية  عبارات التبانةمى عالجامعة 
(Novelty Seeking ،)واالنجماج (Engagement ،)ججيج )ال وإنتاجNovelty 

Producing( والسخونة ،)Flexibility.) 
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  :Attitude towards Specificationاالتزاي وحُ التخصص 

ذلظ االلتعجاد "بأنه االتجا  نحػ التخرز ( 55، 8107ُيعخؼ العجواف والخبابعة )
بالخفس أو القبػؿ نحػ السثيخات السختمفة ويشذأ عشه التجابات ستعمع أو السيل الشدبي لم
 تخاكع الخبخات السعخفية والدمػكية.محجدة ناتجة عغ 

االتجا  نحػ التخرز بأنه حالة القبػؿ أو الباحثاف وفي البحث الحالي ُيعخؼ 
، ايجمحإيجابي، حجد مغ خالؿ ثالث التجابات: الخفس لمتخرز السمتحق به الصالب، ويُ 

 .لمبي
 :Preferred Learning Style السفزل التعمع ألمػ 

الصخيقة التي ذيخ إلى يالتعمع  ألمػ ( أف Rai & Khatri, 8103, 03يخى )
، وهػ مفهػـ مهع يداعج األكثخ فاعمية بالشدبة لهع ها، ويعتبخونفي الجرالة الصال يفزمها 

 في شخيقة تعمسهع.  الصال في فهع كيفية اختالؼ 
مجسػعة مغ السعتقجات والتفزيالت والدمػكيات التي " بأنهاألاليب التعمع كسا ُتعخؼ    

تفديخ الكثيخ مغ  ايدتخجمها الصال  لسداعجتهع عمى التعمع في مػقف معيغ، ويسكشه
 ,Sarbazvatan, Amini, Aminisani, Shamshirgaran)الفخوؽ الفخدية في التعمع 

& Ghaffarifar, 8107, 66). 
ترشيفات عجيجة أللاليب التعمع، وليقترخ ترشيف البحث الحالي عمى  وهشاؾ

 الدصحيأصحا  ألمػ  التعمع فترشيف ألاليب التعمع كألمػ  لصحي أو ألمػ  عسيق؛ 
بذكل بجيهي السفاليع مغ خالؿ التعميسات والتذابهات، وهحا يبجو جميًا لجى شمبة  يخبصػف 

فيصػروف أفكارًا تجريجية مغ خالؿ تصبيق  عسيقالأما أصحا  األلمػ   ،التخررات األدبية
 ,Guraya)شخيقة مشطسة ومشصكية، وهحا يبجو جميًا لجى شمبة التخررات العمسية 

Guraya, Habib, & Khoshhal, 8103, 0044). 
في البحث الحالي مغ خالؿ اختيار السفزل ويحجد الباحثاف مفهـػ ألمػ  التعمع 

الصخيقة ي هو  الدصحيةالتعمع مغ خالؿ شخيقتيغ: الصخيقة  الصالب لمصخيقة التي يفزمها في
 يهو  العسيقةبسعخفة العشاويغ العامة والسػضػعات الكمية، والصخيقة التي يهتع الصال  فيها 

 بسعخفة التفاصيل والشقاط التػضيحية لسػضػعات السقخر.     الصخيقة التي يهتع الصال  فيها
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 :Preferred Written Test Typeاالختثار التحرٌري المفضل وُع 

يعج هحا الستغيخ مغ الستغيخات الججيجة التي لع يتع التصخؽ له بذكل مباشخ في 
الدابقة، حيث تع التصخؽ له في لياؽ أنػاع االختبارات التحخيخية،  البحػث والجرالات

، 8118العجسي )ذيخ تف، وبخاصة في األشخ الشطخية الخاصة بالكياس والتقػيع واالختبارات
إلى أف االختبارات التحخيخية تذسل نسصيغ ألالييغ هسا: االختبارات التحخيخية  (804-805

؛ فاالختبارات السػضػعية باختالؼ أنػاعها تتكػف واالختبارات التحخيخية السقالية السػضػعية،
مغ مجسػعة كبيخة مغ األلئمة القريخة التي تغصي معطع أبػا  السقخر الجرالي واإلجابات 

صمػبة مغ قبل الصمبة تتحجد بكمسات أو عالمات معيشة تػضع أماـ الدؤاؿ في كخالة الس
ؿ ابسق الصمبةاإلجابة؛ أما االختبارات السقالية فتحتػي عمى عجد قميل مغ األلئمة يجيب فيها 

شػيل أو قريخ حدب قجرته ومجى التيعابه لمسادة الجرالية، وهي تحتػي عمى ألئمة تبجأ بػ: 
ناقر، وضح، اذكخ، اكتب، وغيخها، وهح  االختبارات تدتخجـ لتقجيخ مجى كيف، اشخح، 

تحريل الصمبة لمسعمػمات ومجى فهسهع لها والقجرة عمى تصبيقها وحل السذكالت التي تترل 
غها بألمػبه الخاص حدب يتتصمب مغ الصالب أف يدتخجع االلتجابة مغ ذاكخته ويرو  ،بها

 .فهسه
خي السفزل في البحث الحالي مغ خالؿ اختيار الصالب لشسط نػع االختبار التحخي ويتحجد

 ، هي: السػضػعي، والسقالي، والخميط )مػضػعي ومقالي معًا(.أنساطمفزل مغ خالؿ ثالثة 
ومكػناتها في  اليقطة العقمية بكياس مدتػى  البحث الحاليتحجد ي :السػضػعيةالسحجدات 

واالتجا  نحػ التخرز الجشذ  خات، وتتحجد متغيLanger (0878)" النجخضػء نسػذج "
 .ترشيفيةالسية وألمػ  التعمع السفزل ونػع االختبار التحخيخي السفزل باعتبارها متغيخات 

شمبة الكميات الشطخية والتصبيكية بجامعة  لي بعيشة مغاالح البحثتحجد يالسحجدات البذخية: 
 ـ.8107/8108خالؿ العاـ الجرالي  السقيجيغالدقازيق 
مغ  الجرالي األوؿالحالي في نهاية الفرل  البحثتع إجخاء : والسكانية الدمشية السحجدات

عيشة البحث مغ شمبة الكميات الشطخية والتصبيكية عمى  ـ8107/8108العاـ الجرالي 
 جامعة الدقازيق.ب
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 :الىظري اإلطار
  :Langer (0989)" الوزرالمتفقح مغ ومُرد "الٍقظح الؼقلٍح تؼرٌفاخ 

 تكػيغ عمى بأنها "القجرة العقمية اليقطة Langer (0878, 68)نجخ" ال  "ؼُتعخ  
 والديصخة مختمفة، نطخ وجهات عمى واالنفتاح السعمػمات الججيجة، والتكباؿ ججيجة، فئات
تتفق بذكل  عجة تعخيفات لميقطة العقمية هشاؾو  ."الشتيجة عسمية عمى ، والتأكيجسػقفال عمى

 & Langer) ؛ فقج عخفتها درالةLanger (0878)" النجخ" نطخيةجدئي أو كمي مع 
Moldoveanu, 8111, 088 ) حالة مخنة في العقل تتسثل في االنفتاح عمى كل ما "بأنها

 (Haigh, Moore, Kashdan, & Fresco, 8100, 08درالة )وعخفتها ، "هػ ججيج
 ججيجة ؽ بصخ األشياء إلى الشطخ عمى القجرة "بأنها  (236، 8102)عبج )، عخفها و 

  .خيارات اتخاذ عمى قادريغ يجعمشا مسا ،افيه ججاؿ ال بصخيقةمػضػعية بسذاعخ  ومجرولة
اليقطة  Bercovitz, Pagnini, Phillips, & Langer (8106, 083)ؼ وُيعخ  

بسالحطة األشياء الججيجة الخاصة  تهتععسمية نذصة "بأنها  "النجخ"العقمية وفقًا لشطخية 
فالفخد يكػف مخنًا عشجما  ؛وااللتجابة بسخونة لحلظ ذاته الذخزو خخيغ بالسػقف الحالي واآل

دتسخ ويتكيف تبعًا لحلظ، وهح  العسمية تتزسغ التصػيخ ذكل ميجرؾ أف كل شيء يتغيخ ب
ووفقًا لشطخية ، واالقترار عميهاالنحرار في ما تع تصػيخ  مدبقًا  وعجـالسدتسخ لفئات ججيجة 

الدعي نحػ الججيج  خالؿمغ  ة السخونة، واالنجماج، واإلبجاعالنجخ تتزسغ اليقطة العقمي
 . وإنتاج الججيج

 :Langer" الوزرمكُواخ الٍقظح الؼقلٍح فً ضُء ومُرد "

( 9بعة مكهنات لميقظة العقمية تتسثل في: )أر  (Langer, 9111) "النجر" تذكر  
( 3) (،Engagement) االندماج( Novelty Seeking( ،)2جديد )ال نحه الدعي
كسا تهضيحيا و  (.Flexibility( السرونة )Novelty Producing( ،)4جديد )ال إنتاج
 يمي: 

ويعشي درجة تصػيخ الفخد لثفكار  (:Novelty Seeking)الدعي نحػ الججيج ( 0)
ػف عشج تػليجهع لثفكار عبجيُ  فاألفخاد اليقطػف ذهشياً  ؛الججيجة، وشخيقته في الشطخ لثشياء
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عشي االعتساد عمى الفئات في Mindlessnessاليقطة الحهشية  انعجاـأما فعالة، الججيجة أو ال
 .مغ األفكار الحالية أوالقجيسة 

التغخاقه في مػقف  أودرجة انذغاؿ الفخد  ويعشي(: Engagement( االنجماج )8)
الججيجة  لثحجاثيشتبهػف  سختمف السػاقفوالحدالػف ل معيغ، فاألفخاد اليقطػف ذهشياً 

األشياء سعخفة الججيج فيصبقػف برػرة انتقائية بيشذغمػف و ػف عمى معخفة بتصػراتها، مطوي
  .هع برجد إتسامهابصخؽ مثالية عمى السهسة التي  الججيجة

ويعشي مجى التكذاؼ الفخد لمسثيخات  :(Novelty Producing)الججيج  إنتاج( 2)
، وإنتاج الججيجعمى األفكار الججيجة  حانفتاال اليقطػف عقميًا ب الججيجة وانذغاله فيها، ويستاز

 .أماـ األفكار التي تتحجى عقػلهعالفزػؿ وحب االلتصالع والتجخيب واالنفتاح ب ويتسيدوف 
عشي إمكانية تحميل السػقف مغ أكثخ مغ مشطػر تو  :(Flexibilityالسخونة )( 3)

عجة ت مغ ف معالجة السعمػماوذلظ أل  ،كل مشطػر وأهسية وججوى  واحج، وتحجيج قيسة
 بجيمة. مػاقف فيغ األفخاد مغ تصبيق السعمػمات بألاليب ججيجة سك  يُ  اتر ػ مشط

يتكػف الدمػؾ اليق  مغ خسدة أشكاؿ  (Langer, 0878)وفقًا لشطخية النجخ و 
 ، هي:لخارجيلمتفاعل مع البيئة والعالع ا

غيخ أصحا  الدمػؾ غيخ اليق  )فتكػيغ فئات ججيجة وتحجيث الفئات القجيسة:  -أ
دوا عميهاليقطيغ عقميًا( يعتسجوف عمى ما  أصحا  الدمػؾ اليق   ذمغ فئات بعك تعػ 

 وف فكخ ييعتسجوف عمى فئات ججيجة أو يعيجوف تدسية الفئات القجيسة و الحيغ )اليقطػف عقميًا( 
 فخصة ألداء أفزل. لهع فيها مسا يعصي

السعتاد  يب التمقائيةتعجيل الدمػؾ التمقائي: قج يؤدي الشطخ بذكل ججيج لثلال - 
في أداء مختمف السهاـ مغ أجل تعجيل شخيقة األداء إلى مديج مغ الشتائج السخغػ   عميها

 فيها، حيث مغ السسكغ أف يحػؿ التشفيح التمقائي لمسهاـ دوف التحديغ والتصػيخ.
 هاعاخزإ يجب الدساح بالذظ: ويذيخ إلى عجـ قبػؿ األشياء كسا هي، وإنسا -ج
، فاليقطػف عقميًا يؤمشػف بأف العالع متغيخ وال يتقبمػف الشتائج كسا والبحث لفحزلسديج مغ ا

هع باإلجابات البديصة عغ األلئمة قشاعوإنسا يخزعػنها لمبحث والتقري، فسغ الرعب إ هي،
 السعقجة. 
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األخح بػجهات الشطخ الججيجة: أحيانًا تشبع أراء الفخد مغ االنصباعات األولى وقج  -د
راء عمى الخغع مغ ضهػر الجليل السعارض، وهػ ما تصمق عميه كًا بهح  اآليطل متسد
Langer  ."(88 ,0878)"االلتدامات اإلدراكية غيخ الشاضجة 
د الذخز اليق  ذهشيًا يكػف عمى التأكيج عمى العسمية بجاًل مغ الشتيجة:  فتخكي -هػػ 

خكيد  عمى العسمية بجاًل مغ يفية األداء وليذ عمى إمكانية األداء مغ عجمه، أي يكػف تك
الشتيجة مسا يجعمه يشتبه إلى تحجيج الخصػات الالزمة ومغ ثع يدسح بإجخاء التعجيالت الالزمة 
التي تؤدي لمحرػؿ عمى نتائج أفزل مغ خالؿ التفكيخ في كل خصػة عمى حجة بجال مغ 

 .(Langer, 0878, 23)يء في نفذ الػقت شالتفكيخ في كل 
ججًا تعج مغ الشطخيات القجيسة (Langer, 0878) خية "النجخ" وبالخغع مغ أف نط
مغ الشطخيات أنها  لعجة ألبا ؛ األوؿ:هح  الشطخية تبشيا  غيالباحثفي اليقطة العقمية، إال أف 

الثاني: ، لسػثقة في التخاث الشطخي لعمع الشفذ التي تشاولت مفهػـ اليقطة العقميةاألولى ا
الشساذج أف باقي لثًا: ثاضػحًا مغ خالؿ مكػناتها األربعة، األكثخ و  مغ الترػراتتعتبخ 

 .قت مغ األلاس الشطخي لهاالالحقة انصم والترػرات الشطخية
 :مىٍا Langer (0989)" الوزر" َمُضغ وظرٌحتُرٍاخ قٍاس الٍقظح الؼقلٍح 

لمجرالات والبحػث التي قامت ببشاء مقاييذ لميقطة  يغفي ضػء التقخاء الباحث
دية البعج، وأخخى متعجدة أحابرػرة  مقاييذ تدتخجـ لكياس اليقطة العقميةُوججت ، العقمية

مكياس واحجة ليقطة العقمية مهارة ا تعتبخ التيقاييذ أحادية البعج فسغ أمثمة الساألبعاد؛ 
أعج هحا وقج   Freiburg Mindfulness Inventory(FMI)فخايبػرج لميقطة العقمية 

( 21ويتكػف مغ ) Buchheld, Grossman, & Walach (8110)السكياس كل مغ 
عبارة تكيذ مالحطة الخبخات في المحطة الحاضخة واالنفتاح عمى الخبخات الدمبية دوف 

 The Mindful Attention(MAASوعى االنتبا  اليق  )، ومكياس عميها إصجار أحكاـ
Awareness Scale :  عج هحا السكياس بخويغ ورياف أقج وBrown & Ryan 

( فقخة في بعج واحج يكيذ السيل 04، وهػ مغ نػع التقخيخ الحاتي ويتكػف مغ )(8112)
 Theالتبياف اليقطة العقمية، و لمػعي بالخبخة في المحطة الحاضخة في الحياة اليػمية

Mindfulness Questionnaire (MQ)، وقج قاـ بإعجاد  (Chadwick, et al. 
 االتجا  اليق  نحػ األفكار والرػر.( فقخة، وتكيذ 05يتكػف مغ )و ، 8117)
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ليقطة العقمية مجسػعة مهارات، التي تعتبخ اسقاييذ متعجدة األبعاد ومغ أمثمة ال
مكياس اليقطة العقمية السعخفي االنفعالي السعجؿ  وتقاس بسقاييذ عجيجة األبعاد:

Mindfulness Scales- Revised Cognitive and Affective  وقاـ بإعجاد :
Feldman, Hayes, Kumar, Greeson, & Laurenceau (8116) ويتكػف مغ ،

التخكيد عمى و (، Awarenessالػعى )و (، Attention( فقخة تكيذ أبعاد: االنتبا  )08)
التقبل وعجـ إصجار األحكاـ مع احتخاـ األفكار والسذاعخ و (، Present – Focusالحاضخ )

(Nonjudgmental with respect to thoughts and feelings في الخبخات )
 The Kentucky Inventory شتاكى لسهارات اليقطة العقميةومكياس ك اليػمية بذكل عاـ،

of Mindfulness Skills  وقاـ بإعجاد :Baer, Smith & Allen (8113) ، يتكػف و
 ،(Observing( عبارة مػزعة عمى أربعة أبعاد هي: السالحطة )28مغ )
والتقبل بجوف  ،Acting with awareness))رخؼ بػعيالت، Describing))الػصف
 Torontoمكياس تػرنتػ لميقطة العقمية (، و Accepting without judgmentحكع )

Mindfulness Scale  وقج أعج :Lau, et al. (8115)( مفخدة 02، حيث يتكػف مغ )
التجا  نحػ (، حيث يكيذ اCuriosityالفزػؿ أو حب االلتصالع ) :مػزعة عمى بعجيغ هسا

(، ويكيذ القجرة Decenteringجـ التسخكد )، وعشمب السديج مغ التعمع حػؿ الخبخات الحاتية
ت الحاتية في نصاؽ أولع مغ الػعي، عمى تسييد وتحجيج األفكار والسذاعخ السختبصة بالخبخا

 Philadelphia Mindfulness Scale (PHLMSمكياس فيالدلفيا لميقطة العقمية )و 
 ،Cardaciotto, Herbert, Forman, Moitra, & Farrow (8117)ج  أعالحي و 

التقبل و (، Awareness( فقخة مػزعة عمى بعجيغ، هسا: الػعي )81ويتكػف مغ )
(Acceptance.)  ويعتبخ التػجه الثاني لكياس اليقطة العقمية هػ التػجه الستفق مع نسػذج
  .بحث الحالي مغ خالؿ مكػناته األربعةالحي تبشا  الباحثاف في ال Langer (0878)" النجخ"

 :Attitude towards Specification  االتزاي وحُ التخصص

ف جهردون أولبهرت االتجاه بأنو حالة من االستعداد العربي والشفدي تشظم يعر   
عن طريق خبرة الفرد وليا تأثير ديشامي عمى استجابة الفرد لجسيع السهاقف التي تدتثير 

 (.67، 2006)الجبهري والحسداني،  ىذه االستجابة
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ولالتجا  ثالثة مكػنات؛ السعخفي والػججاني والدمػكي، ويذسل السكػف السعخفي 
معتقجات ومعمػماته الفخد حػؿ مػضػع االتجا ، ويذيخ السكػف الػججاني إلى مذاعخ الفخد 

جابات لمػكية حػؿ مػضػع االتجا ، أما السكػف الدمػكي فيتعمق بالتعجاد الفخد لمكياـ بالت
، 8107)الخػالجة، والدبػف، وأحسج، قجاته ومذاعخ  حػؿ مػضػع االتجا  معيشة تتفق مع معت

078.) 
تتزسغ عالقة ما و وتترف االتجاهات بعجة خرائز مشها أنها مكتدبة ومتعمسة 

أو مػضػع ما، وتختمف باختالؼ السػاقف والسػضػعات، وتتدع بالثبات  ما بيغ الفخد ومػقف
قابمة لمتغييخ والتعجيل، ويغمب عميها شابع الحاتية، وقج تكػف  وعمى الخغع مغ ذلظ الشدبي

عامة أو خاصة، وتتشػع درجة قػتها أو ضعفها مغ حيث القبػؿ أو الخفس؛ لحا يسكغ 
، 8100ترشيفها إلى اتجاهات إيجابية واتجاهات محايجة واتجاهات لمبية )خدعمي ومػمشي، 

71.)  
ي تحجيج اهتسامات الفخد حيث تعسل كجوافع مػجهة لدمػكه وتداعج االتجاهات ف

وكسشبئات به حيث يقبل الفخد عمى مػضػع االتجا  عشجما يكػف االتجا  نحػ  إيجابي ويحجع 
 (.070، 8107عشه عشجما يكػف االتجا  نحػ  لمبي )الخػالجة، والدبػف، وأحسج، 
سهشي لمصمبة، فعشجما يختار واالتجا  نحػ التخرز قج يؤثخ في التخصيط لمسدتقبل ال

الصمبة تخرراتهع األكاديسية تبعًا لسيػلهع واتجاهاتهع يؤدي ذلظ إلى التفػؽ في التخررات 
األكاديسية الخاصة بهع، وعمى الشكيس مغ ذلظ، عشجما ُتفخض هح  التخررات األكاديسية 

ف اتجاهًا لمبيًا نحػ التخرز الجرال ي مسا يشعكذ لمبًا عميهع دوف ميل نحػها فإف ذلظ ُيكػ 
عمى نطختهع السدتقبمية لمسهشة السختبصة بحلظ التخرز الجرالي، ومغ ثع يجب أف يختار 

ذ إيجابيًا عمى مدتػى كل شالب تخرره الجرالي بسا يتشالب مع ميػله واتجاهاته مسا يشعك
 (.28، 8107)الديج،  األداء فيه

جرالي بأنه اختيار حقل ( االتجا  نحػ التخرز ال278، 8117ؼ الشجاحي )وتعخ  
درالي معيغ يتػجه إليه الصالب ويشتطع فيه ألخح مقخرات محجدة تذبع حاجاته األولية 
والثانػية مغ خالؿ الجرالة بالكمية وتؤثخ عمى رضا  عغ هحا التخرز وتقبمه لمعسل في 

، 8101ويعخفه الديج ) السهشة فيسا بعج وتفاؤله به مدتكباًل ورضا  عغ حياته برفة عامة.
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( بأنه التعجاد نفدي متعمق بالتجابة الفخد السػجبة أو الدالبة نحػ التخرز الجرالي 460
 يعكذ آراء  وأفكار  ومعتقجاته نحػ ذلظ التخرز. 

( بأنه التعجاد مكتدب يتكػف لجى الصالب 020، 8104)فُيعخفا  عسخ ووفاء أما 
اته لمبًا أو إيجابًا نحػ تخرره نتيجة لعػامل مختمفة تػاجهه في حياته بحيث يػجه التجاب

 .الجرالي
( بأنه محرمة مذاعخ الصمبة ومعتقجاتهع 41، 8104عخفه عبج الفتاح )تُ في حيغ 

نحػ تخررهع األكاديسي التي تجعمهع يدمكػف بصخيقة ما إيجابًا أو لمبًا تجا  هحا 
 التخرز.

 :Preferred Learning Style المفضل التؼلم أسلُب

( ألاليب التعمع بأنها العسميات العقمية الخاصة بسعالجة 56، 8111ؼ دمحم )ُيعخ  
  التي يقـػ بها الستعمع أثشاء التعمع لػاء داخل السحاضخة أو خارجها. ياتالسعمػمات والدمػك

ف ( بأنها الصخيقة )اإلدراكية والسعخفية 063، 8116إبخاليع وعبج السصمب ) هاويعخ 
أو  القاعة الجراليةفي التعامل مع السعمػمات داخل  واالجتساعية( التي يدتخجمها الصالب

  والتي تسيد  عغ غيخ  مغ األفخاد. اخارجه
ألاليب التعمع بأنها شخؽ الفخد السفزمة في انتقاء فُيعخؼ ( 8103إلساعيل )أما 

( أنها تذيخ إلى كيفية 476، 8103السعمػمات والتكبالها وتجهيدها وفهسها. ويخى العتابي )
لتعمع والصخؽ الذخرية التي يتبعها الستعمع عشج التعامل مع صخؽ اخاد لتفزيل األف
  السعمػمات.

( ألمػ  التعمع السفزل بأنه األلمػ  الحي يفزمه 218، 8104ويعخؼ )حسيجة، 
 ,Hill, Tomkinsin, Hiley, & Dobson) هيعخففي حيغ  الصالب في عسمية التعمع.

يها الكتدا  السعخفة أو نقمها مغ خالؿ الجرالة، ( بأنه شخيقة مسيدة ومعتاد عم082 ,8105
 أو الخبخة، أو التجريذ.

بأنها الصخؽ التي يتعمع بها  (Nizami, Latif & Wajid, 8106, 62)عخفها ويُ 
ألاليب التعمع ترف كيفية اكتدا  الفخد لمسعمػمات ف الفخد ويدتػعب السعمػمات ويعالجها.

 ,Shenwai, & Patil, 8106)فية تعمع األفخاد وتخديشها ومعالجتها، وهي تؤثخ عمى كي
018). 
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وتعج ألاليب التعمع ذات فائجة كبيخة لمتخبػييغ، ويذيخ ألمػ  التعمع إلى شخيقة دخػؿ 
عسيق(، -السعمػمات في العقل ويتع التعخؼ عميه مغ خالؿ التفزيالت السعخفية )لصحي

جسعي( -الجتساعية )فخديأدائي(، والتفزيالت ا-لسعي-والتفزيالت اإلدراكية )برخي 
 (.060، 8116)إبخاليع وعبج السصمب، 

ذوو األلمػ  الدصحي بالقجرة عمى تحكخ بعس الحقائق في مػضػع يتسيد و  
ما واالعتساد عمى التعميسيات الػاضحة والسشاهج السحجدة في درالتهع وتعمسهع، ويطهخ هحا 

خكيد عمى األلمػ  السشصقي في األلمػ  في اعتساد الفخد عمى التعمع خصػة بخصػة مع الت
ذوو األلمػ  الػصػؿ إلى الحقائق بذكل عاـ مع االعتساد عمى الحف  أثشاء التعمع، أما 

بقجرتهع عمى البحث عغ السعشى والخغبة في ذلظ والتخجاـ فيتسيدوف العسيق في التعمع 
ربط األفكار  باإلضافة إلى قجرتهع عمى ،التذابه والتساثل في وصف األفكار برػرة متكاممة

الججيجة بالخبخات الدابقة لجيهع والسيل إلى التخجاـ األدلة والبخاهيغ في تعمسهع، ويطهخ هحا 
األلمػ  في التخجاـ الستعمع لمتذابهات في وصف وبشاء السػضػعات السقجمة له مع شخح 

، )أبػ األفكار بذكل مخترخ واالهتساـ بالعالقات الجاخمية لسػضػع الجرالة والتفاعل الشذط
 (.825-823، 8111هاشع، 

 ػنهالفهع الحكيقي لسا يتعمسكسا يترف الصال  ذوو األلمػ  العسيق ب 
والخبط بيغ الخبخات وتكاممها  ،واالهتساـ بالسادة الجرالية والتيعابها وإدراؾ أهسيتها السهشية

لجرالة وربط واكتذاؼ السعشى والدعي لسعخفة السغدى مغ السادة الجرالية واالهتساـ الجاد با
األفكار الشطخية بالخبخات الػاقعية وتفديخ السعمػمات وشخحها وتمخيرها والتعخؼ عمى األفكار 

، 8103الخئيدية والتسييد بيشها وبيغ األفكار الثانػية السػجػدة بالسشاهج الجرالية )العتابي، 
476 .) 
 :Preferred Written Test Typeاالختثار التحرٌري المفضل وُع 

( التفزيل االختباري بأنو نسط االختبار الذي يسيل 97، 2095عرف خريبو )ت   
 الطالب إلى تشاولو عشد أداء االختبار التحريمي.

ويحجد الباحثاف درالة نػع االختبار التحخيخي السفزل في البحث الحالي مغ خالؿ 
السػضػعي، اختيار الصالب لشسط االختبار التحخيخي السفزل مغ خالؿ ثالثة بجائل، هي: 

 )مػضػعي ومقالي معًا(. السختمطوالسقالي، 
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   لثحُث َالذراساخ الساتقح:ا

يعخض الباحثاف مجسػعة مغ البحػث والجرالات الدابقة ذات الرمة بسػضػع البحث 
الحالي ومتغيخاته، وتع مخاعاة اإليجاز في عخض ما يتعمق بشتائج البحث ذات الرمة بسػضػع 

 تصخؽ لمشتائج األخخى، وهي كسا يمي:البحث الحالي فقط دوف ال
إلى تصػيخ  Pirson, Langer, Bodner, & Zilcha (8108) بحث هجؼ
االجتساعية، وقياس الرجؽ السختبط -مفخدة لميقطة العقمية السعخفية (03) مكياس ذي

 (8)التصبيق عمى  ، مغ خالؿبالسحظ مغ خالؿ بعس الستغيخات مغ بيشها ألاليب التعمع
ثالثة أبعاد عبخ التصبيق عمى  ( حيث تع التػصل إلى نسػذج ذي3234جدهع )عيشات بمغ ع

مختمف العيشات، وتستع السكياس بسدتػى مختفع مغ الرجؽ والثبات، كسا تبيغ وجػد عالقة 
ارتباشية دالة إحرائيًا بيغ اليقطة العقمية وألاليب التعمع مغ خالؿ الرجؽ السختبط بالسحظ.

  
مدتػى اليقطة إلى التعخؼ عمى الفخوؽ في ( 8102)بحث عبج )  كسا هجؼ

وفقًا لستغيخي الجشذ والتخرز، وقج اعتسج البحث عمى نطخية الحهشية لجى شمبة الجامعة 
"النجخ" في اليقطة العقمية، وتع تصبيق مكياس اليقطة العقمية السعج وفق هح  الشطخية عمى 

يغ، وتع التػصل إلى وجػد مدتػى ( شالبًا وشالبة جامعي411مغ )البحث السكػنة عيشة 
، كسا أضهخت الشتائج وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا مختفع مغ اليقطة الحهشية لجى شمبة الجامعة

 .بيغ الحكػر واإلناث في اليقطة العقمية لرالح الحكػر
درالة الرػرة العخبية  عمى( 8103بحث البحيخي، والزبع وشمب والعػاممة ) وركد

دة لميقطة العقمية لجى شال  الجامعة في ضػء متغيخي الثقافة والشػع، لسكياس العػامل الخس
وبعج تصبيق مكياس اليقطة العقمية الخسالي عمى عيشة مغ شال  الجامعات بكل مغ مرخ 

، أضهخ البحث مجسػعة مغ الشتائج مشها: وجػد فخوؽ بيغ الحكػر واإلناث ية واألردفوالدعػد
غ مغ عػامل اليقطة العقمية لرالح اإلناث، في حيغ ال امميعفي عاممي السالحطة والػصف ك

تػجج فخوؽ في عػامل الترخؼ بػعي، وعجـ الحكع عمى الخبخات الجاخمية، وعجـ التفاعل مع 
 الخبخات الجاخمية والجرجة الكمية لميقطة العقمية.

بعشػاف: السخونة الشفدية وعالقتها باليقطة العقمية ( بحثًا 8106وأجخت إلساعيل )
( شالبًا وشالبة بالفخقة 882ق عمى عيشة قػامها )ب  شُ جى شال  كمية التخبية: درالة تشبؤية، ل
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الثالثة بكمية التخبية بقشا، وتػصمت إلى وجػد مدتػى أعمى مغ الستػلط في اليقطة العقمية 
لجى شمبة كمية التخبية، كسا وججت عالقة مػجبة دالة إحرائيًا بيغ اليقطة العقمية والسخونة 
 الشفدية، كسا أف اليقطة العقمية ألهست في التشبؤ بالسخونة الشفدية لجى شمبة كمية التخبية. 

( التعخؼ عمى مدتػى اليقطة العقمية لجى شمبة جامعة 8106وتشاوؿ بحث الػليجي )
تكػنت و . ، والكذف عغ الفخوؽ بيغ الحكػر واإلناث في مدتػى اليقطة العقميةالسمظ خالج

شالبًا وشالبة تع تصبيق أدوات البحث عميهع. وأضهخت الشتائج وجػد  (864العيشة مغ )
، كسا ُوججت فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ مدتػى متػلط مغ اليقطة العقمية لجى شمبة الجامعة

 .الحكػر واإلناث في اليقطة العقمية لرالح اإلناث
طة ( إلى التعخؼ عمى مجى قجرة اليق8106وهجؼ بحث عبج الهادي والبدصامي )

العقمية عمى التشبؤ بسهارة التسثل العاشفي )وتذتسل عمى مجاالت الخياؿ، واالهتساـ العاشفي، 
وهح  السجاالت تعج مؤشخات لمحكاء –وأخح وجهة نطخ اآلخخ في االعتبار، واأللع الذخري 

( شالبًا وشالبة. بعج تصبيق 311الػججاني( لجى عيشة مغ شمبة جامعة أبػ ضبي بمغ عجدها )
ت البحث وإجخاء التحميالت اإلحرائية تع التػصل إلى أف اليقطة الحهشية كانت في أدوا

السدتػى الستػلط لجى عيشة البحث، كحلظ اتزح أف ارتفاع مدتػى اليقطة الحهشية يديج مغ 
 مدتػى التسثل العاشفي. 

التعخؼ عمى مدتػى اليقطة الحهشية لجى إلى ( 8107بحث بجيػي وعبج ) وهجؼ
والكذف عغ الفخوؽ بيغ في مدتػى اليقطة العقمية تبعًا لكل مغ الجشذ عة، شمبة الجام

( شالبًا وشالبة مغ الصمبة الجامعييغ. وبعج تصبيق أداة 311وتكػنت العيشة مغ )والتخرز، 
البحث وعسل التحميالت اإلحرائية ألفخت الشتائج عغ وجػد مدتػى متػلط مغ اليقطة 

فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ الحكػر واإلناث في اليقطة العقمية ، ووجػد العقمية لجى عيشة البحث
 .لرالح اإلناث، ووجػد فخوؽ دالة إحرائيًا في اليقطة العقمية لرالح التخررات العمسية

( إلى التعخؼ عمى  مدتػى اليقطة العقمية، 8107بيشسا لعى بحث الذمػي )
والكذف عغ ، بسحافطة الجوادميومدتػى الكفاءة الحاتية لجى عيشة مغ شال  كمية التخبية 

وقاـ الباحث بإعجاد مكياليغ أحجهسا ، العالقة بيغ اليقطة العقمية والكفاءة الحاتية لجيهع
( شالبًا 043لكياس اليقطة العقمية واآلخخ لكياس الكفاءة الحاتية، وتكػنت عيشة الجرالة مغ )

   العقمية بجرجة مختفعة.تػافخ مدتػى اليقطة الشتائج  مغ شال  كمية التخبية، وأضهخت
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( بالتعخؼ عمى الفخوؽ في اليقطة العقمية لجى شمبة 8107واهتست درالة عيدى )
إناث( ولستغيخ نػع  -كمية التخبية لمعمػـ اإلندانية وكمية الرخفة تعدى لستغيخ الجشذ )ذكػر

( Toronto, 8115صخفة(، وتع تصبيق مكياس اليقطة العقمية لتػرنتػ ) -الكمية )إندانية
( شالبًا وشالبة، وأضهخت أهع الشتائج وجػد فخوؽ 305عمى عيشة مغ شمبة الكميتيغ بمغت )

 دالة إحرائيًا في متغيخ اليقطة العقمية بيغ الحكػر واإلناث لرالح الحكػر.
( بحثًا التهجؼ معخفة مدتػى اليقطة العقمية لجى 8107وأجخى السعسػري وعبج )

، ومعخفة الفخوؽ في اليقطة العقمية التي تخجع إلى الشػع (511شمبة كميات جامعة بابل )ف= 
، وبعج تصبيق أدوات البحث ومعالجة البيانات إحرائيًا تبيغ وجػد مدتػى مختفع والتخرز

مغ اليقطة العقمية لجى عيشة البحث وعجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا في اليقطة العقمية وفقًا 
 لمشػع والتخرز.

( إلى التعخؼ عمى درجة اليقطة العقمية وأعخاض القمق 8108ولعى بحث الحارثي )
والعالقة بيشهسا لجى شال  الكمية التقشية بسحافطة بيذة، واتبعت الجرالة السشهج الػصفي، 

أدوات (، وشبق عميهع 873حيث تع اختيار عيشة عذػائية مغ شال  الكمية بمغ قػامها )
سها: تػافخ اليقطة العقمية بجرجة متػلصة لسجسػعة مغ الشتائج مغ أه البحث، وتػصل البحث

 لجى شال  الكمية التقشية.
 تؼقٍة ػلى الثحُث َالذراساخ الساتقح:

يالح  مغ العخض الدابق لمبحػث والجرالات السختبصة بسػضػع البحث الحالي تشػع 
لى قياس مدتػى اليقطة العقمية، مثل بحػث كل مغ عبج ) إأهجافها، فسشها ما هجؼ 

(، 8106(، وعبج الهادي والبدصامي )8106(، والػليجي )8106، وإلساعيل )(8102)
(. 8108(، والحارثي )8107(، والسعسػري وعبج )8107(، الذمػي )8107وبجيػي وعبج )

ومشها ما هجؼ إلى تحجيج الفخوؽ في اليقطة العقمية التي تخجع لمجشذ مثل بحػث كل مغ 
(، وبجيػي 8106(، والػليجي )8103مب والعػاممة )(، والبحيخي، والزبع وش8102عبج ) )
(. ومشها ما هجؼ إلى درالة 8107(، والسعسػري وعبج )8107(، عيدى )8107وعبج )

(. ومشها ما 8107تخرز مثل بحث السعسػري وعبج )تبعًا لمالفخوؽ في اليقطة العقمية 
 ,Pirsonحث واحج لػ هجؼ إلى تحجيج العالقة بيغ اليقطة العقمية وألاليب التعمع، وهػ ب

Langer, Bodner, & Zilcha (8108). 
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أما بالشدبة لمعيشات التي تع التصبيق عميها في البحػث التي تع عخضها فقج كاف 
 جسيعها شمبة السخحمة الجامعية.

أما بالشدبة لمشتائج فقج تبايشت، فسشها ما تػصل إلى وجػد مدتػى متػلط مغ 
(، 8106(، وعبج الهادي والبدصامي )8106الػليجي )اليقطة العقمية مثل بحػث كل مغ 

(. ومشها ما تػصل إلى وجػد مدتػى أعمى مغ 8108(، الحارثي )8107وبجيػي وعبج )
(. ومشها ما تػصل إلى 8106الستػلط مغ اليقطة العقمية مثل بحػث كل مغ إلساعيل )

(، والذمػي 8102وجػد مدتػى مختفع مغ اليقطة العقمية مثل بحػث كل مغ عبج ) )
(. ومشها ما تػصل إلى وجػد فخوؽ في اليقطة العقمية تبعًا لمجشذ مثل بحػث كل 8107)

(. ومشها ما تػصل إلى 8107(، السعسػري وعبج )8107(، عيدى )8102مغ عبج ) )
فخوؽ في اليقطة العقمية تخجع لمجشذ مثل بحػث كل مغ البحيخي، والزبع وشمب  عجـ وجػد
فقج  Pirson, Langer, Bodner, & Zilcha (8108)(. أما بحث 8103والعػاممة )

 تػصل إلى وجػد ارتباط بيغ اليقطة العقمية وألاليب التعمع مغ خالؿ الرجؽ السختبط بالسحظ.
بشاًء عمى نتائج البحػث والجرالات الدابقة، لعى البحث الحالي لمتحقق  فرَض الثحج:

 مغ قبػؿ أو رفس الفخوض التالية:
" والجرجة الكمية Langerنجخ "اليقطة العقمية في ضػء نطخية ال  افخ مكػناتتتػ  -

 شمبة جامعة الدقازيق بجرجة متػلصة.جى لها ل
اليقطة العقمية في ضػء نطخية  مكػناتدرجات ال تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا في  -

ؼ الجشذ جامعة الدقازيق تخجع إلى اختاللجى شمبة " والجرجة الكمية لها Langerنجخ "ال 
 إناث(. -)ذكػر

اليقطة العقمية في ضػء نطخية  مكػناتدرجات ال تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا في  -
جامعة الدقازيق تبعًا الختالؼ االتجا  نحػ لجى شمبة " والجرجة الكمية لها Langerنجخ "ال 

 لمبي(. -محايج -التخرز )إيجابي
يقطة العقمية في ضػء نطخية مكػنات الدرجات ال تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا في  -
جامعة الدقازيق تبعًا الختالؼ ألمػ  التعمع لجى شمبة " والجرجة الكمية لها Langerالنجخ "

 األلمػ  الجدئي(. -السفزل )األلمػ  الكمي
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ة مكػنات اليقطة العقمية في ضػء نطخيدرجات ال تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا في  -
جامعة الدقازيق تبعًا الختالؼ نػع االختبار لجى شمبة ا " والجرجة الكمية لهLangerنجخ "ال 

 ط بيغ السػضػعي والسقالي(.مختم -السقالي -التحخيخي السفزل )السػضػعي
 إرراءاخ الثحج:

اليقطة العقمية باعتبار  في درالة  يدتخجـ البحث الحالي السشهج الػصفي أَالً: مىٍذ الثحج:
مكػنات اليقطة العقمية في الػاقع، والفخوؽ في  السشهج السالئع لمتعخؼ عمى مدتػى تحقق

، السفزل التعمع واالتجا  نحػ التخرز، وألمػ  الجشذ،كل مغ مكػناتها تبعًا الختالؼ 
 .ونػع االختبار التحخيخي السفزل

الكميات الشطخية والتصبيكية تكػف مجتسع البحث مغ جسيع شمبة  مجتسع البحث وعيشته:
أما عيشة البحث فتكػنت . ـ8107/8108خالؿ العاـ الجرالي  السقيجيغ بجامعة الدقازيق

، في حيغ تكػنت عيشة البحث األلالية مغ " شالبًا وشالبةً 081العيشة االلتصالعية مغ "
مغ شالبًا وشالبًة ( 811) ،الكميات الشطخيةمغ شالبًا وشالبًة  (264) ،" شالبًا وشالبةً 464"

 .(0.34( وانحخاؼ معياري )08.5)بستػلط أعسار بمغ  التصبيكيةالكميات 
 الثحج: حاوٍاً: أداج 

  Langer theory of mindfulnessفً ضُء وظرٌح "الوزر" " ٍحٍقظح الؼقلال"مقٍاس 

 (:ٍه)إػذاد الثاحخ

ف بإجخاء مدح لعجد مغ السقاييذ العخبية واألجشبية اإلعجاد هحا السكياس قاـ الباحثد
قياس اليقطة العقمية والتي تتفق  في الكياس متعجد األبعاد والسكػنات السشذػرة فيسا يخز 
 ,Pirson, Langer، وBorynski (8115)، مثل بحػث كل مثل نسػذج "النجخ"

Bodner, & Zitcha (8108)، ( 8103والبحيخي والزبع وشمب والعػاممة،) 
-Lopezو،  Lacaille, Zacchia, Bourkas, Glaser, & Knauper (8103)و

Gonzalez, Amutio, Oriol, Gazquez, Perez-Fuentes, & Molero 
لكياس  أربعة مكػناتوتع تحجيج  ،(8107والسعسػري وعبج )(، 8107والذمػي )، (8107)

، واالنجماج، الججيجالبحث عغ التي تع التخجامها في البحث الحالي وهي:   اليقطة العقمية
بسعجؿ  األربعةمسكػنات ل, ُروعى تسثيمها عبارة" 83ف "، وصاغ الباحثا، والسخونةالججيجوإنتاج 

وُيجا  عميها باختيار التجابة واحجة مغ خسذ التجابات: تشصبق لكل مكػف,  عبارات" 5"
, 2، 3، 4إلى حج ما, ال تشصبق، ال تشصبق تسامًا، وُتعصى الجرجات )تشصبق تسامًا, تشصبق, 
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تع  العباراتولمتأكج مغ صالحية هح  جابية، ( عمى التختيب, وجسيع عبارات السكياس إي0, 8
عخضها عمى الُسحكسيغ, وتع تصبيقها عمى العيشة االلتصالعية, وقاـ الباحثاف باإلجخاءات 

 اآلتية: 
 )أ( حدا  صجؽ السكياس: وتع بثالث شخؽ هي:

, والتعخيفات اإلجخائية العباراتالصخيقة األولى وهي صجؽ السحكسيغ: حيث تع عخض  -
( مغ األلاتحة واأللاتحة السداعجيغ الستخرريغ فى عمع 01) عمى اليقطة العقمية لسكػنات

مغ ( عبارات 2وححؼ ), العباراتالشفذ التخبػى, وفى ضػء آرائهع تع تعجيل صياغة بعس 
%( كشدبة اتفاؽ عمى صجؽ 71حازت عمى أقل مغ )مكػني االنجماج، وإنتاج الججيج، والتي 

بعج التحكيع مكػنًا اليقطة العقمية ليربح مكياس ،  حي تشتسي إليهالعبارة في قياس السكػف ال
 .تكيذ أربعة مكػنات عبارة( 80مغ )

الصخيقة الثانية: تع تصبيق السكياس )فى صػرته بعج التحكيع( عمى العيشة االلتصالعية, 
ه )مع والجرجات الكمية لمسكػف الحي تشتسي إلي عبارةوُحدبت معامالت االرتباط بيغ درجات كل 

مغ الجرجة الكمية فى كل مخة (, وكانت جسيع معامالت االرتباط دالة  العبارةححؼ درجة 
 . عبارة( 80(, وهحا يجؿ عمى: صجؽ )1.70, 1.53إحرائيًا  )انحرخت بيغ 

 Principalالصخيقة الثالثة: بإجخاء التحميل العاممي االلتكذافي بصخيقة السكػنات األلالية 
Component الستعامج بصخيقة الفاريساكذ والتجويخ Varimax وأضهخت الشتائج أف ،

، الججيج، واالنجماج، وإنتاج الججيجالبحث عغ : أربعة عػامل هيمفخدات السكياس تتذبع عمى 
%( مغ تبايغ اليقطة العقمية، وهي ندبة مختفعة تذيخ إلى الرجؽ 57.04خت )د  والسخونة، ف

 .عةالعاممي لسكػنات اليقطة العقمية األرب
, والجرجات الكمية العبارات) ( االتداؽ الجاخمى: تع حدا  معامالت االرتباط بيغ درجات 

جج أف جسيع معامالت االرتباط دالة إحرائيًا )انحرخت بيغ لمسكػف الحي تشتسي إليه, ووُ 
، وهػ ما يتصابق عبارة( 80(, وهحا يجؿ عمى تػافخ االتداؽ الجاخمي لعجد )1.78, 1.58

 الرجؽ الدابقة.  مع إجخاءات
 )ج( حدا  ثبات السكياس: تع حدا  ثبات السكياس مغ خالؿ ما يمي:

: حيث تع حدا  معامل "ألفا كخونباخ" بصخيقة )في ومكػنات اليقطة العقمية عبارات( ثبات 0)
البحث عغ ) لسكػنات اليقطة العقمية األربعة(, وانحرخت قيع ألفا العبارةحاؿ ححؼ درجة 
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وكانت قيسة معامل ألفا  1.77,  1.68بيغ  (، والسخونة،الججيجماج، وإنتاج ، واالنجالججيج
أقل مغ معامل ألفا العاـ  عبارة( 80, وكانت قيع معامالت ألفا لػػ ) 1.80لمسكياس ككل 
 . عبارة( 80, وهحا يجؿ عمى: ثبات )عبارةشتسي إليه كل تلمسكػف الحي 

البحث عغ ) بسكػناته األربعةياس ( حدا  ثبات السكياس ككل: ُحدب ثبات السك8)
( ولمسكياس ككل بصخيقتيغ:  بصخيقة "جتساف" ، والسخونةالججيج، واالنجماج، وإنتاج الججيج

( عمى التختيب, وكانت 1.77، 1.74،  1.70، 1.72، 1.73وكانت قيسة معامل الثبات )
ختيب, وهى عمى الت(1.76، 1.74،  1.70، 1.78، 1.74)قيسته بصخيقة"لبيخماف/ بخاوف" 

 .تجؿ عمى ثبات السكياس ككل ومكػناتهمعامالت مختفعة 
في صػرته  اليقطة العقميةمغ اإلجخاءات الدابقة تأكج لمباحثيغ صالحية مكياس 

، واالنجماج، الججيجالبحث عغ : أربعة مكػنات( يسثمها عبارة 80الشهائية )السكػف مغ: 
كل  عبارات(، وبياف أرقاـ 0)ممحق  يحال، لمتصبيق في البحث ال، والسخونةالججيجوإنتاج 

 مكػف كسا في الججوؿ التالي:
 انٛقظح انؼقهٛحيكَٕاخ يقٛاس  ػثاراخٔػدد (: تٛاٌ أرقاو 1ردٔل )

 انؼثاراخػدد  انؼثاراخأرقاو  انًكَٕاخ

 8 01، 02، 16، 16، 15، 1   انزدٚدانثحج ػٍ 

 7 12، 17، 2، 8، 6 االَدياد

 6 18 ،12، 8، 0 انزدٚدإَتاد 

 8 18، 10، 11، 6، 7، 5 انًزَٔح

 01 (01( حتٗ )1يٍ ) يقٛاس انٛقظح انؼقهٛح ككم

 األسالٍة اإلحصائٍح: 

تع التخجاـ األلاليب اإلحرائية التي  تتشالب مع شبيعة تػزيع العيشات وشبيعة  
 , وبيانها كسا يمي:(SPSS, 84)متغيخات البحث بالتخجاـ البخنامج اإلحرائي 

الفخض األوؿ مغ خالؿ صحة أو خصأ ط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لمتحقق مغ الستػل -
أقل درجة  –السجى = أعمى درجة  الحكع عمى درجة التحقق شبقًا لمسعاييخ التالية: تع تحجيج

=4 -0 =3 
 مختفع(. -متػلط -)مشخفس 2عجد فئات الحكع عمى التحقق = 

 ، وبشاًء عميه تع تحجيج الفئات التالية:0.22=  3/2شػؿ الفئة = السجى / عجد الفئات =  إذاً 
 (= متػلط.   2.56( إلى أقل مغ )8.23مغ )   (= مشخفس. 8.23( إلى أقل مغ )0مغ )
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 (= مختفع.4.11( إلى )2.56مغ )
لمتحقق مغ  Independent samples T-Test لسجسػعتيغ مدتقمتيغ " تاختبار " -

 .الثانيالفخض صحة أو خصأ 
 الفخوضصحة أو خصأ لمتحقق مغ One way ANOVA " البديطتحميل التبايغ اختبار " -

  .والخابع والخامذ الثالث
 اإلرراءاخ:

 الكميػات الشطخيػة والتصبيكيػةأواًل: تع اختيار عيشة البحث )االلػتصالعية, واأللالػية( مػغ شمبػة 
 ـ. 8107/8108 يالعاـ الجرال يجامعة الدقازيق, مغ السقيجيغ فب

(، وتػػع حدػػا  الثبػػات والرػػجؽ بػػأكثخ مػػغ اليقطػػة العقميػػةالبحػػث ) عػػج الباحثػػاف مكيػػاسأ ثانيػػًا:
 شخيقة قبل الرياغة الشهائية, وقبل التصبيق عمى العيشة األلالية.

 -متغيػخات البحػث )الجػػشذ ألػئمة عػغ ويتزػسغ، اليقطػة العقميػػةثالثػًا: شبػق الباحثػاف مكيػاس 
عمػى أفػخاد نػػع االختبػار التحخيػخي السفزػل(  -ألمػ  التعمع السفزػل -االتجا  نحػ التخرز

 عيشة البحث.
يػخ البحػث والجرجػة رابعًا: تع حدا  معػامالت االلتػػاء ومعػامالت الػتفمصح لػجرجات مكػنػات متغ

, وأشػػارت الشتػػائج إلػػى أف تػزيػػع الػػجرجات اعتػػجاليًا, مسػػا يدػػسح بسعالجػػة البيانػػات هالكميػػة لػػ
 متخية. بالتخجاـ السقاييذ اإلحرائية البارا

 مػغ خػالؿ األلػاليب اإلحرػائية السشالػبةخامدًا: تع معالجة نتػائج البحػث إحرػائيًا بالػتخجاـ 
 ".  "SPSSالبخنامج اإلحرائي 

 والبحػث الدابقة. ي ضػء اإلشار الشطخ  يفوتفديخها لادلًا: تع صياغة الشتائج ومشاقذتها 
 ة مغ التػصيات والسقتخحات.ضػء إجخاءات البحث ونتائجه قجـ الباحثاف مجسػع يلابعًا: ف

 

 َتفسٍرٌا: وتائذ الثحج َمىاقشتٍا
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اليقطػة العقميػة فػي  تتػافخ مكػنػات" نتائج الفخض األوؿ: يشز الفخض األوؿ عمى أنه
". " والجرجػة الكميػة لهػا لصمبػة جامعػة الدقػازيق بجرجػة متػلػصةLangerنجػخ "ضػء نطخية ال 

ستػلصات واالنحخافػات السعياريػة وذلػظ لتحجيػج والختبار صحة هحا الفخض التخجـ الباحثاف ال
،  واالنػجماج،  وإنتػاج الججيػجالبحػث عػغ ) اومكػناتهلميقطة العقمية مجى تحقق الجرجة الكمية 

 ( لجى شمبة جامعة الدقازيق.، والسخونةالججيج
  اتٓٔيكَٕأيستٕٖ انتحقق نهٛقظح انؼقهٛح (: انًتٕسطاخ )و( ٔاالَحزافاخ انًؼٛارٚح )ع( 0ردٔل )

 انًكٌٕ
انًتٕسؾ 

 انحساتٙ

االَحزاف 

 انًؼٛار٘

يستٕٖ 

 aانتحقق
 انتزتٛة

 0 يتٕسؾ 2080 5007   انزدٚدانثحج ػٍ 

 6 يتٕسؾ 2088 0027 االَدياد  

 1 يتٕسؾ 2076 5065 انزدٚدإَتاد 

 5 يتٕسؾ 2071 5018 انًزَٔح

  يتٕسؾ 2052 5002 نهٛقظح انؼقهٛحاندررح انكهٛح 

a ( ٍإنننٗ أ1ينن )( ٍيتٕسننؾ0    يننٍ 5086( إنننٗ أقننم يننٍ )0056(= يننُض.غ0   يننٍ )0056قننم ينن =)

 (= يزت.غ0          7022( إنٗ )5086)

اليقطػة العقميػة فػي ضػػء نطخيػة مكػنػات يتزح مغ الشتائج في الججوؿ الدابق تػافخ 
كميػة والجرجػة ال (، والسخونػةالججيػج،  واالنػجماج،  وإنتػاج الججيجالبحث عغ )" Langerنجخ "ال 

(. كسػػا 2.32، 8.84؛ بستػلػػصات تخاوحػػت بػػيغ )جامعػػة الدقػػازيقبجرجػػة متػلػػصة لػػجى لهػػا 
بستػلػط وزنػي  "الججيػجمكػف "إنتػاج هػ اليقطة العقمية تػافخًا أضهخت الشتائج أف أعمى مكػنات 

(، 2.84بستػلػط وزنػي بمغػت قيستػه ) "الججيػجمكػػف "البحػث عػغ (، يميػه 2.32بمغت قيسته )
، وفػي التختيػب الخابػع واألخيػخ يػأتي (2.05بستػلػط وزنػي بمغػت قيستػه )السخونػة" مكػف "يميه 

ككػل بجرجػة  اليقطػة العقميػة تػػافختبيشسػا  ،(8.4بستػلط وزني بمغت قيسته )مكػف "االنجماج" 
 .تحقق صحة الفخض األوؿ(. مسا يعشي 2.81متػلصة بستػلط وزني بمغت قيسته )

الفخض األوؿ لمبحث: مغ الشتائج الدابقة يتزح رفس قبػؿ أو مشاقذة نتائج التحقق مغ 
مكػنات اليقطة العقمية في ضػء نطخية ال نجخ الفخض األوؿ وهػ "تػافخ قبػؿ تحقق 

"Langer وتتفق هح  الشتيجة مع جامعة الدقازيقبجرجة متػلصة لجى " والجرجة الكمية لها ،"
؛ بجيػي وعبج، 8106صامي، ؛ عبج الهادي والبد8106)الػليجي، كل مغ نتائج درالات 

شمبة بجرجة متػلصة لجى اليقطة العقمية ( التي أضهخت تػافخ 8108؛ الحارثي، 8107
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؛ 8102عبج )،)في حيغ تختمف مع ما تػصمت إليه نتائج درالات كل مغ ، الجامعة
( حيث أضهخت نتائجها تػافخ 8107؛ السعسػري وعبج، 8107؛ الذمػي، 8106إلساعيل، 
 ،. شمبة الجامعةلجى  مختفعةبجرجة عقمية اليقطة ال

شمبة لجى اليقطة العقمية ومكػناتها ويخى الباحثاف أف وجػد درجة متػلصة مغ 
جامعة الدقازيق قج يخجع إلى أمخيغ؛ األمخ األوؿ يتعمق بصبيعة اليقطة العقمية كستغيخ؛ فهي 

حي يشتج عشه تحقيق مكػف يتع تعمسه واكتدابه مغ خالؿ التفاعل مع البيئة السحيصة ال
ر  مغ التعمع امكتدبات متعجدة، وشمبة الجامعة يخػضػف في الفتخة الجامعية مثل هح  التج

واالكتدا  لمخبخات مغ خالؿ تفاعمهع في البيئة الجامعية، وهػ ما يطهخ مغ خالؿ تكػيغ 
بػنها مغ الػعي الستػازف والخؤية الػاضحة لحواتهع وانفعاالتهع مغ خالؿ الخبخات التي يكتد

تعامالتهع، أما األمخ الثاني فخبسا يتعمق بالخرائز الشسائية لمسخحمة العسخية لصمبة الجامعة 
وما يسخوف به مغ بحث عغ االلتقاللية وتحقيق الحاتية وما يتعخضػف له مغ صخاعات 
 نفدية بيغ تحقيق أهجافهع الحاتية مغ خالؿ السػاءمة مع أهجاؼ أقخانهع داخل الجامعة، وهح 

تتصمب تحقيق تكيف مع السػاقف  هاالفتخة تكػف أقل التقخارًا مغ فتخات أخخى الحقة ألن
تفديخ تػافخ اليقطة  مغ الجامعة، وهحا كمه ربسا يكػف جدءاً السختمفة التي يسخ بها شمبة 

 العقمية ومكػناتها بجرجة متػلصة لجى شمبة جامعة الدقازيق. 
ال تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا في مكػنات عمى أنه " ي: يشز الفخض الثانينتائج الفخض الثان

شمبة جامعة جى " والجرجة الكمية لها لLangerاليقطة العقمية في ضػء نطخية النجخ "
". ولمتحقق مغ صحة هحا الفخض تع حدا  إناث( -الدقازيق تخجع إلى اختالؼ الجشذ )ذكػر

"( لجرالة داللة الفخوؽ بيغ "SPSS)بالتخجاـ بخنامج  "ت" لسجسػعتيغ مدتقمتيغاختبار 
 ، والججوؿ التالي يػضح الشتائج:الجشذباختالؼ  اومكػناتهاليقطة العقمية متػلصات درجات 
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 0"خ" نه.زٔق فٙ انٛقظح انؼقهٛح ٔيكَٕاتٓا تٍٛ انذكٕر ٔاإلَاث( َتائذ اختثار 5ردٔل )

 انؼدد انزُس انًكٌٕ
انًتٕسؾ 

 انحساتٙ

االَحزاف 

 انًؼٛار٘

( خقًٛح )

 النتٓأد

   انزدٚدانثحج ػٍ 
 **00828 2085 5057 168 انذكٕر 

 2080 5002 522 اإلَاث 

 االَدياد  
 20087 2086 0028 168 انذكٕر 

 2088 0027 522 اإلَاث

 انزدٚدإَتاد 
 10550 2076 5068 168 انذكٕر 

 2075 5061 522 اإلَاث

 انًزَٔح
 20512 2072 5017 168 انذكٕر 

 2070 5016 522 اإلَاث

 اندررح انكهٛح 

 نهٛقظح انؼقهٛح

 10708 2062 5006 168 انذكٕر 

 2052 5018 522 اإلَاث

 (20270(0     * دانح إحظائٛاً ػُد يستٕٖ )2021** دانح إحظائٛاً ػُد يستٕٖ )        

 عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا في معطع مكػناتيتزح مغ نتائج الججوؿ الدابق      
والجرجة الكمية لها لجى شمبة جامعة  (، والسخونةالججيجاالنجماج، وإنتاج )اليقطة العقمية 

" حيث ُوججت  فخوؽ الججيجالدقازيق تخجع إلى اختالؼ الجشذ، ما عجا مكػف "البحث عغ 
 ( لرالح الحكػر. 1.10دالة إحرائيًا عشج مدتػى )
ي لمبحػث: مػغ الشتػائج الدػابقة يتزػح الفػخض الثػانقبػؿ أو رفػس مشاقذة نتائج التحقق مغ 

الثػػاني جدئيػػًا، حيػػث تتفػػق نتػػائج عػػجـ وجػػػد فػػخوؽ فػػي معطػػع مكػنػػات الفػػخض قبػػػؿ تحقػػق 
 والجرجة الكمية لها تبعًا الخػتالؼ الجػشذ (، والسخونةالججيجاالنجماج،  وإنتاج )اليقطة العقمية 

التػي تػصػمت نتائجهػا ( 8103البحيػخي، والزػبع وشمػب والعػاممػة )كػل مػغ نتائج درالػة مع 
عػػجـ وجػػػد فػػخوؽ بػػيغ الػػحكػر واإلنػػاث فػػي عػامػػل الترػػخؼ بػػػعي، وعػػجـ الحكػػع عمػػى إلػػى 

وكػحلظ ، الخبخات الجاخمية، وعجـ التفاعل مػع الخبػخات الجاخميػة والجرجػة الكميػة لميقطػة العقميػة
فػػي ( التػػي بيشػػت نتائجهػػا عػػجـ وجػػػد فػػخوؽ دالػػة إحرػػائيًا 8107درالػػة السعسػػػري وعبػػج )
أمػػا الشتيجػػة الستعمقػػة بػجػػػد فػػخوؽ دالػػة إحرػػائيًا بػػيغ الػػحكػر . اليقطػػة العقميػػة وفقػػًا لمشػػػع

فتتفػػق " كأحػػج مكػنػػات اليقطػػة العقميػػة لرػػالح الػػحكػر الججيػػجواإلنػػاث فػػي مكػػػف "البحػػث عػػغ 
التػي أضهػخت ( 8107نتػائج درالػة عيدػى )( و 8102هح  الشتيجة مع نتائج بحػث عبػج ) )

وجػػػد فػػخوؽ دالػػة إحرػػائيًا فػػي متغيػػخ اليقطػػة العقميػػة بػػيغ الػػحكػر واإلنػػاث  هسػػانتػػائج كػػل مش
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( 8103لرالح الػحكػر، لكشهػا تختمػف مػع نتػائج درالػة البحيػخي، والزػبع وشمػب والعػاممػة )
وجػػد فػخوؽ بػيغ الػحكػر واإلنػاث فػي عػاممي السالحطػة والػصػف كعػامميغ التي تػصمت إلػى 

( 8106، وتختمػف أيزػا مػع نتػائج بحػث الػليػجي )اإلنػاث مغ عػامل اليقطػة العقميػة لرػالح
وجػػػد فػػخوؽ بػػيغ إلػػى  ( المػػحاف تػصػػمت نتػػائج كػػل مشهسػػا8107ونتػػائج بحػػث بػػجيػي وعبػػج )

 .  الحكػر واإلناث في اليقطة العقمية لرالح اإلناث
عػػجـ وجػػػد فػػخوؽ دالػػة إحرػػائيًا بػػيغ الػػحكػر واإلنػػاث فػػي معطػػع ويػػخى الباحثػػاف أف 

والجرجة الكمية لها قج يخجػع إلػى  (، والسخونةالججيجاالنجماج،  وإنتاج )ة العقمية مكػنات اليقط
أف اليقطػػة العقميػػة تتصمػػب الػػػعي واالنتبػػا  لمسثيػػخات والسػضػػػعات فػػي السػاقػػف الحاليػػة دوف 
ربصها باألحجاث الدابقة أو وضػع اعتبػارات لمتػقعػات السدػتقبمية، وهػح  السؤشػخات هػي محػل 

يستمكػػػف نفػػذ ضػػخوؼ السػقػػف، أمػػا  هػػعػر واإلنػػاث عمػػى الدػػػاء باعتبػػار أناتفػػاؽ بػػيغ الػػحك
" بيغ الحكػر واإلناث لرالح الحكػر، قػج يخجػع ذلػظ الججيجوجػد فخوؽ في مكػف "البحث عغ 

إلى أف الحكػر لجيهع جخأة ورغبة في السخػاشخة أكبػخ مػغ اإلنػاث نحػػ البحػث عػغ كػل مػا هػػ 
لتأني والتػخوي قبػل البحػث عػغ أي ججيػج، فجانػب القمػق ججيج، عمى عكذ شبيعة اإلناث في ا

والخػؼ والتخقب عشج التصخؽ لمججيج يكػػف لػجى اإلنػاث أعمػى مػغ الػحكػر، وربسػا يخجػع ذلػظ 
أيزًا إلى الثقافة الدائجة في السجتسع مغ أف الحكػر يسكغ أف يخػضػا تجػار  ومهػاـ ججيػجة 

الججيػجة والبحػث عػغ الججيػج هػػ محػل  وأف جانب القمق السجتسعي مغ خػضهع لهػح  التجخبػة
 عػجـ عكذ ما يقـػ به السجتسػع مػغعمى دعع مغ السجتسع باعتبارهع نػاة لسدتقبل السجتسع 

هشػاؾ حيػث لإلناث لخػض تجار  ومهاـ ججيػجة أو البحػث عػغ الججيػج الكاممة إتاحة الفخصة 
جيج، وهػح  كمػه نػاتج ثقافة أخخى مغايخة تتعمق بالقمق والخػؼ عمى اإلناث مغ بحثهغ عغ الج

غ بعس الثقافات السجتسعية التي تشطخ لخػػض التجػار  الججيػجة لمػحكػر باعتبارهػا شبيعيػة ع
لإلنػػاث بالشدػػبة حتػػى وإف تحقػػق الفذػػل، باعتبػػار أف الػػحكػر لػػيتعمسػف مػػغ أخصػػائهع، أمػػا 

يعشػػػي الفذػػػل التػػػاـ لإلنػػػاث وعػػػجـ  الججيػػػجفػػػالػقػع فػػػي أخصػػػاء أو فذػػػل نتيجػػػة البحػػػث عػػػغ 
مػغ وجهػة نطػخ -حيتهغ لمبحث عغ الججيج، وهح  الخؤى الستػافخة في بعػس السجتسعػات صال

تحتاج إلعادة تقييع ألف شبيعػة السمكػات التػي يستمكهػا كػل مػغ الػحكػر واإلنػاث فػي  -الباحثيغ
–السجتسعػات مسثمػة فػي البيئػة األلػخية والبيئػة الجرالػية فواحػجة،  الججيػجإمكانية البحث عغ 
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ي مغ تكػف لببًا في نسػ هح  السمكػات وصػقمها أو عمػى العكػذ تػجميخ هػح  ه -بجرجة كبيخة
 السمكات ومحػها.

ال تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا في مكػنات أنه "عمى  الثالث: يشز الفخض الثالثنتائج الفخض 
" والجرجة الكمية لها لجى شمبة جامعة Langerاليقطة العقمية في ضػء نطخية النجخ "

". ولمتحقق مغ صحة لمبي( -محايج -الختالؼ االتجا  نحػ التخرز )إيجابيالدقازيق تبعًا 
"( "SPSS)بالتخجاـ بخنامج  ANOVA تحميل التبايغ البديطهحا الفخض تع حدا  اختبار 

االتجا  نحػ باختالؼ  اومكػناتهاليقطة العقمية لجرالة داللة الفخوؽ بيغ متػلصات درجات 
 شتائج:، والججوؿ التالي يػضح الالتخرز
تثؼاً نالتزاِ َحٕ نه.زٔق فٙ انٛقظح انؼقهٛح ٔيكَٕاتٓا تحهٛم انتثاٍٚ انثسٛؾ ( َتائذ اختثار 6ردٔل )

 0انتضظض

 يظدر انتثاٍٚ انًكٌٕ
يزًٕع 

 انًزتؼاخ

درراخ 

 انحزٚح

يتٕسؾ 

 انًزتؼاخ

قًٛح )ف( 

 ٔدالنتٓا

   انزدٚدانثحج ػٍ 

 10216 0 00257 تٍٛ انًزًٕػاخ
00856 

 
 20588 760 0020607 زًٕػاخداخم انً

  766 0000682 انكهٙ

 االَدياد  

 10771 0 50120 تٍٛ انًزًٕػاخ
50726* 

 
 20650 760 0680808 داخم انًزًٕػاخ

  766 0620208 انكهٙ

 انزدٚدإَتاد 

 10670 0 50726 تٍٛ انًزًٕػاخ
80221** 

 
 20088 760 1860720 داخم انًزًٕػاخ

  766 1880228 انكهٙ

 انًزَٔح

 20816 0 10008 تٍٛ انًزًٕػاخ
00565 

 
 20080 760 1620820 داخم انًزًٕػاخ

  766 1710102 انكهٙ

 اندررح انكهٛح 

 نهٛقظح انؼقهٛح

 10112 0 00058 تٍٛ انًزًٕػاخ
60528** 

 
 20171 760 880761 داخم انًزًٕػاخ

  766 880682 انكهٙ

 (.1.14(.     * دالة إحرائيًا عشج مدتػى )1.10ًا عشج مدتػى )** دالة إحرائي        

ال تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا في مكػني اليقطة يتزح مغ نتائج الججوؿ الدابق      
السخونة( لجى شمبة جامعة الدقازيق تبعًا الختالؼ االتجا  نحػ  -الججيجالعقمية )البحث عغ 
غ ُوججت فخوؽ دالة إحرائيًا في مكػني اليقطة لمبي(، في حي -محايج  -التخرز )إيجابي
االنجماج( والجرجة الكمية لميقطة العقمية تبعًا الختالؼ االتجا  نحػ  -الججيجالعقمية )إنتاج 
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التخرز، وبعج إجخاء اختبار "شفيه" لتحجيج اتجاهات الفخوؽ، أضهخت الشتائج أف الفخوؽ 
السحايج نحػ مقارنة بالصمبة ذوي االتجا   لرالح الصمبة ذوي االتجا  اإليجابي نحػ التخرز

 والصمبة ذوي االتجا  الدمبي نحػ التخرز.  التخرز
لمبحث: مغ الشتائج الدابقة يتزح  الثالثالفخض قبػؿ أو رفس مشاقذة نتائج التحقق مغ 

الثالث جدئيًا، حيث ال تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا في مكػني اليقطة العقمية الفخض قبػؿ 
السخونة( لجى شمبة جامعة الدقازيق تبعًا الختالؼ االتجا  نحػ  -الججيج )البحث عغ

االنجماج(  -الججيجالتخرز، في حيغ ُوججت فخوؽ في مكػني اليقطة العقمية )إنتاج 
والجرجة الكمية لميقطة العقمية تبعًا الختالؼ االتجا  نحػ التخرز وكانت لرالح الصمبة ذوي 

 . االتجا  اإليجابي نحػ التخرز
وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا لرالح الصمبة ذوي االتجا  اإليجابي يخى الباحثاف أف و 

االنجماج( والجرجة الكمية لميقطة يخجع إلى أف  -الججيجنحػ التخرز في مكػني )إنتاج 
، مسا يجفعهع اتهعتخررح لمسدتقبل مبشي عمى قشاعاتهع بهؤالء الصمبة لجيهع تخصيط واض

كل ما هػ ججيج حخصًا مشهع التفػؽ في التخررات األكاديسية إلى الدعي نحػ إنتاج 
الخاصة بهع مغ ناحية، وتصػيخ ذواتهع مغ ناحية أخخى، وهحا ما يجفعهع إلى االنجماج بجرجة 

، ويكػنػف أكثخ مذاركة وانجماجًا مع أقخانهع في مجاؿ خ مغ أقخانهع ذوي االتجا  الدمبيأكب
لجرالية، ويخجع ذلظ إلى مشالبة التخرز لسيػلهع الجرالة وأداء السهاـ والػاجبات ا

واتجاهاتهع مسا يشعكذ إيجابيًا عمى مدتػى األداء لػاء مغ ناحية إنتاج الججيج أو االنجماج 
 (.8107وهحا يتفق مع ما أشار إليه )الديج، 

ال تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا في مكػنات عمى أنه " خابع: يشز الفخض الخابعنتائج الفخض ال
" والجرجة الكمية لها لجى شمبة جامعة Langerليقطة العقمية في ضػء نطخية النجخ "ا

". (العسيقاأللمػ   -الدصحيالدقازيق تبعًا الختالؼ ألمػ  التعمع السفزل )األلمػ  
لجرالة داللة  "ت" لسجسػعتيغ مدتقمتيغولمتحقق مغ صحة هحا الفخض تع حدا  اختبار 

، ألمػ  التعمع السفزلباختالؼ  اومكػناتهليقطة العقمية االفخوؽ بيغ متػلصات درجات 
 والججوؿ التالي يػضح الشتائج:
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 تثؼاً ألسهٕب انتؼهى انً.ؼم( َتائذ اختثار "خ" نه.زٔق فٙ انٛقظح انؼقهٛح ٔيكَٕاتٓا 7ردٔل )

 انًكٌٕ
أسهٕب انتؼهى 

 انً.ؼم
 انؼدد

انًتٕسؾ 

 انحساتٙ

االَحزاف 

 انًؼٛار٘

قًٛح )خ( 

 ٔدالنتٓا

انثحج ػٍ 

   انزدٚد

 20212 2072 5007 086 انسطحٙ

 2088 5006 021 انؼًٛق 

 االَدياد  
 2086 0020 086 انسطحٙ

10122 
 2088 0028 021 انؼًٛق

 انزدٚدإَتاد 
 2078 5058 086 انسطحٙ

00518* 
 2070 5062 021 انؼًٛق

 انًزَٔح
 2076 5018 086 انسطحٙ

20212 
 2062 5016 021 انؼًٛق

 اندررح انكهٛح 

 نهٛقظح انؼقهٛح

 2056 5018 086 انسطحٙ
10026 

 2061 5000 021 انؼًٛق

 (20270(0     * دانح إحظائٛاً ػُد يستٕٖ )2021** دانح إحظائٛاً ػُد يستٕٖ )        

عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا في معطع مكػنات اليقطة يتزح مغ نتائج الججوؿ الدابق     
العسيق(، ما  -ة والجرجة الكمية لها تخجع إلى اختالؼ ألمػ  التعمع السفزل )الدصحيالعقمي

" حيث أضهخت الشتائج وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا عشج مدتػى الججيجعجا مكػف "إنتاج 
 .( لرالح الصمبة ذوي ألمػ  التعمع العسيق1.14)

 Pirson, Langer, Bodner, & Zilcha (8108)نتائج بحث هح  الشتيجة مع وتتفق 
ويخى الحي تػصل إلى وجػد عالقة ارتباشية دالة إحرائيًا بيغ اليقطة العقمية وألاليب التعمع، 

الصمبة ذوي ألمػ  التعمع الدصحي  غتسيد الصمبة ذوي ألمػ  التعمع العسيق عالباحثاف أف 
صمبة ذوي ف الإ" كأحج مكػنات اليقطة العقمية هػ أمخ مشصقي حيث الججيجفي مكػف "إنتاج 

ألمػ  التعمع العسيق يتسيدوف بقجرتهع عمى البحث عغ السعشى، باإلضافة إلى قجرتهع عمى 
ربط األفكار الججيجة بعزها ببعس، وهحا كمه يداهع في رفع مدتػاهع في إنتاج كل ما هػ 

وهحا ما أكج عميه )أبػ هاشع،  ،ججيج مقارنة بالصمبة الحيغ يفزمػف ألمػ  التعمع الدصحي
(، كسا أف الصمبة ذوي ألمػ  التعمع العسيق يستمكػف الفهع الحكيقي لسا يتعمسػنه، كسا 8111

أف لجيهع اهتساـ بالسادة الجرالية وفهسها والتيعابها، ويهتسػف بخبط األفكار الشطخية بالخبخات 
، وهح  الػاقعية، باإلضافة إلى امتالكهع لسهارة التسييد بيغ األفكار الخئيدية واألفكار الثانػية
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األلبا  كمها تديج مغ قجرتهع عمى إنتاج كل ججيج وأصيل ألنهع يستمكػف مهارات ألالية 
 (.8103وهػ ما أكج عميه )العتابي،  ،إبجاعية

ال تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا في عمى أنه " خامذ: يشز الفخض الخامذنتائج الفخض ال
الجرجة الكمية لها لجى شمبة " و Langerمكػنات اليقطة العقمية في ضػء نطخية النجخ "

مط تخم -السقالي -جامعة الدقازيق تبعًا الختالؼ نػع االختبار التحخيخي السفزل )السػضػعي
تحميل التبايغ ". ولمتحقق مغ صحة هحا الفخض تع حدا  اختبار بيغ السػضػعي والسقالي(

صات درجات "( لجرالة داللة الفخوؽ بيغ متػل"SPSS)بالتخجاـ بخنامج  ANOVAالبديط 
، والججوؿ التالي يػضح نػع االختبار التحخيخي السفزلباختالؼ  اومكػناتهاليقطة العقمية 

 الشتائج:
تثؼاً نه.زٔق فٙ انٛقظح انؼقهٛح ٔيكَٕاتٓا  ANOVAتحهٛم انتثاٍٚ انثسٛؾ ( َتائذ اختثار 8ردٔل )

 0الختالف َٕع االختثار انتحزٚز٘ انً.ؼم

 يظدر انتثاٍٚ انًكٌٕ
يزًٕع 

 انًزتؼاخ

درراخ 

 انحزٚح

يتٕسؾ 

 انًزتؼاخ

قًٛح )ف( 

 ٔدالنتٓا

   انزدٚدانثحج ػٍ 

 20662 20188 0 20560 تٍٛ انًزًٕػاخ

 

 

 20582 760 0000586 داخم انًزًٕػاخ

  766 0000682 انكهٙ

 االَدياد  

 *50622 10858 0 50068 تٍٛ انًزًٕػاخ

 20651 760 0680870 داخم انًزًٕػاخ

  766 0620208 هٙانك

 انزدٚدإَتاد 

 **80562 00582 0 60682 تٍٛ انًزًٕػاخ

 20087 760 1850068 داخم انًزًٕػاخ

  766 1880228 انكهٙ

 انًزَٔح

 20227 20221 0 20225 تٍٛ انًزًٕػاخ

 20086 760 1710116 داخم انًزًٕػاخ

  766 1710102 انكهٙ

 اندررح انكهٛح 

 نهٛقظح انؼقهٛح

 *50127 20666 0 20275 تٍٛ انًزًٕػاخ

 20176 760 860808 داخم انًزًٕػاخ

  766 880682 انكهٙ

 (20270(0     * دانح إحظائٛاً ػُد يستٕٖ )2021** دانح إحظائٛاً ػُد يستٕٖ )        

فخوؽ دالة إحرائيًا في مكػني اليقطة وجػد عجـ يتزح مغ نتائج الججوؿ الدابق      
السخونة( تبعًا الختالؼ نػع االختبار التحخيخي السفزل لجى شمبة  -الججيجية )البحث عغ العقم
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 -جامعة الدقازيق، في حيغ ُوججت فخوؽ دالة إحرائيًا في مكػني اليقطة العقمية )االنجماج
( والجرجة الكمية لميقطة العقمية تبعًا الختالؼ نػع االختبار التحخيخي السفزل، الججيجإنتاج 
لرالح الصمبة ج إجخاء اختبار "شفيه" لتحجيج اتجاهات الفخوؽ، أضهخت الشتائج أف الفخوؽ وبع

الحيغ يفزمػف االختبار التحخيخي السقالي في مكػف االنجماج، في حيغ كانت الفخوؽ لرالح 
( في مكػف إنتاج معاً  مقاليو  مط )مػضػعيتخسالصمبة الحيغ يفزمػف االختبار التحخيخي ال

 رجة الكمية لميقطة العقمية.والج الججيج
هح  الشتائج قج تخجع إلى أف الصمبة الحيغ يفزمػف االختبار التحخيخي ويخى الباحثاف أف 

السقالي يكػف لجيهع درجة أعمى مغ السذاركة واالنهساؾ في معخفة مػضػعات السقخرات 
ػعات، وهحا الجرالية ألنهع يستمكػف مهارات أعمى في التعبيخ والكتابة عغ تفاصيل السػض

يجعع ارتفاع جانب السذاركة واالنجماج لجيهع، وبالشدبة لػجػد الفخوؽ لرالح الصمبة الحيغ 
والجرجة  الججيج( في مكػف إنتاج معاً  مقاليو  يفزمػف االختبار التحخيخي الخميط )مػضػعي

ط تمخسلالكمية لميقطة العقمية فخبسا يعػد إلى أف الصمبة الحيغ يفزمػف االختبار التحخيخي ا
( يتدسػف بحخصهع عمى تػافخ التشػع والججيج في السػاد الجرالية، مػضػعي ومقالي معاً )

هع لالختبارات  السختمفة لػاء السػضػعية دولجيهع القجرة عمى إنتاج الججيج مغ خالؿ التعجا
أو السقالية، كسا أف هؤالء الصال  مخنيغ في تفكيخهع ولجيهع تقبل لثنػاع السختمفة مغ 

ختبارات التحخيخية، وال يشطخوف ألي مقارنات تتعمق بالخبخات الدابقة أو أي تػقعات اال
 مدتقبمية، وهح  الخرائز تتفق مع خرائز مختفعي اليقطة العقمية.

 :  الثحج تُصٍاخ

 التػصيات التالية: يسكغ تقجيعنتائج البحث مغ خالؿ  
الؿ تحديغ مكػناتها االهتساـ بتحديغ اليقطة العقمية لجى شال  الجامعة مغ خ -

  ها.سارلػنبتذجيع الصمبة عمى تقجيع الججيج في السهاـ واألنذصة التي ي
ضخورة اهتساـ أعزاء هيئة التجريذ بتذجيع الصال  نحػ االنجماج في األنذصة   -

 والفاعميات التي تحدغ مغ انجماجهع باعتبارها مكػنًا مغ مكػنات اليقطة العقمية.
حث عغ الججيج وتحفيدهع نحػ لمػؾ السخاشخة في البحث تذجيع الصالبات نحػ الب  -

 عغ السعمػمات الججيجة الكتدا  الثقة في أنفدهغ.
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تػجيه أعزاء هيئة التجريذ نحػ االهتساـ بشسصي االختبارات السقالية والسػضػعية  -
عشج إعجادهع لالختبارات التحخيخية باعتبارها تحقق اليقطة العقمية كسا أضهخت نتائج 

 البحث.
االهتساـ باتجاهات شمبة الجامعة نحػ التخرز ومخاعاة ميػلهع ورغباتهع في  -

 اليقطة العقمية.االلتحاؽ بالتخررات الجرالية لتحقيق مدتػى أعمى مغ 
تػجيه شمبة الجامعة نحػ ألمػ  التعمع العسيق باعتبار  مغ األلاليب التي تشسي  -

 اليقطة العقمية لجيهع.
 : المقترحح الثحُث

 تػصل إليه البحث مغ نتائج اقتخاح بعس السػضػعات البحثية مثل: ضػء ما ويسكغ في
 درالة البشاء العاممي لميقطة العقمية في ضػء تػجهات الكياس السختمفة. -
 درالة شػلية لشسػ اليقطة العقمية مغ مخحمة الذبا  وحتى مخاحل عسخية متأخخة. -
 جية كسا يجركها الصال .العالقة بيغ اليقطة العقمية وألاليب السعاممة الػال -
 دور مػاقع التػاصل االجتساعي في تحجيج مدتػى اليقطة العقمية لجى السترفحيغ. -
 درالة تقييسية أللاليب قياس اليقطة العقمية في ضػء نطخيات قيالها السختمفة. -
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 المرارغ:
 أَالً: المرارغ الؼرتٍح

(. ألاليب التعمع وألمػ  التفكيخ 8116لي )إبخاليع، أحسج عبج الخحسغ، وعبج السصمب، الديج الفزا
االختباري في ضػء كل مغ الجشذ والتخرز والتريل الجرالي لجى شال  كمية التخبية. 

 .818-057، ص ص 61، ع06، مجمجمة كمية التخبية جامعة بشها
(. ألاليب التعمع في ضػء نسػذجي "كػلب وأنتػلتل" لجى شال  8111أبػ هاشع، الديج دمحم )

 . 881-820، ص ص 82، عمجمة التخببية جامعة األزهخمعة )درالة عاممية(. الجا
(. ألاليب التجريذ السفزمة وعالقتها بألاليب التعمع 8103إلساعيل، إبخاليع الديج إبخاليع )

، ص 05، عمجمة كمية التخبية جامعة بػرلعيجواأللاليب االجتساعية لجى شال  كمية التخبية. 
 .25-0ص 
(. السخونة الشفدية وعالقتها باليقطة العقمية لجى شال  كمية 8106لة خيخ لشاري )إلساعيل، ها

 .224-876، ص ص 41، ع مرخ– مجمة اإلرشاد الشفديالتخبية: درالة تشبؤية. 
؛ الزبع، فتحي عبج الخحسغ، شمب، أحسج عمي، العػالسة، عائجة أحسج أحسج الخقيب عبج البحيخي،
 عيشة عمى ميجانية درالة العقمية: لميقطة الخسدة العػامل ياسلسك العخبية ػرة(. الر8103)

، عجد مرخ– الشفدي اإلرشاد مجمة. والشػع الثقافة متغيخي  أثخ ضػء في الجامعة شال  مغ
 .055-008(، ص 28)

مجمة أبحاث (. اليقطة الحهشية لجى شمبة الجامعة. 8107بجيػي، زيشب حياوي، وعبج، مها صجاـ )
 .338-307، ص ص 0، ع32، مج إلندانيةالبرخة لمعمػـ ا

(. التػافق مع السجتسع 8115الجبػري، عبج الحديغ رزوقي، والحسجاني، ليف الجيغ هاشع قسخ )
الجامعي وعالقته باالتجا  نحػ التخرز الجرالي وبعس الستغيخات لجى شمبة جامعة السخج. 

 .66-52ص  ، ص0، ع6، مججامعة البحخيغ -مجمة العمػـ التخبػية والشفدية 
(. اليقطة العقمية وعالقتها بأعخاض القمق لجى شال  كمية التقشية 8108الحارثي، لعج دمحم عبج ) )

-088، ص ص 46، عكمية التخبية –السجمة التخبػية، جامعة لػهاج بسحافطة بيذة. 
046. 

انػية (. درجة اليقطة الحهشية لجى مجيخي السجارس الث8105حسج، روحية لعج الجيغ أحسج )
الحكػمية في محافطة عساف وعالقتها بسدتػى الثقة التشطيسية لمسعمسيغ مغ وجهة نطخهع. 

 ، كمية العمـػ التخبػية، جامعة الذخؽ األولط.رلالة ماجدتيخ
(. درجة تفزيل ألاليب التعمع لجى شمبة جامعة الجػؼ. 8104حسيجة، إبخاليع عبج الخحيع إبخاليع )

 .208-882، ص ص 0، ع05، مجشفدية جامعة البحخيغمجمة العمػـ التخبػية وال
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(. قمق االختبار اإللكتخوني واالتجا  نحػ  في ضػء كل مغ 8104خخيبه، إيشاس دمحم صفػت )
مجمة التحريل الجرالي والتفزيل االختباري لجى شالبات قدع عمع الشفذ بكمية التخبية. 

 .41-00، ص ص 2، ج058، عالتخبية جامعة األزهخ
(. اتجاهات شالبات تخبية 8100قالع دمحم محسػد، ومػمشي، عبج المصيف عبج الكخيع دمحم )خدعمي، 

مجمة اتحاد الجامعات العخبية الصفل في جامعة البمقاء التصبيكية نحػ تخررهغ األكاديسي. 
 .015-67، ص ص 0، ع8، مجلمتخبية وعمع الشفذ

(. اتجاهات شمبة 8107جساؿ فتحي )الخػالجة، مرصفى فشخػر، والدبػف، إيساف خميف، وأحسج، 
درالات تخرز تخبية الصفل في كمية السمكة رانيا لمصفػلة نحػ تخررهع ومهشة السدتقبل. 

 .086-070، ص ص 0، السمحق 3، ع34، مجالجامعة األردنية –العمػـ التخبػية  –
رلالة الجولة .  (. اليقطة الحهشية وعالقتها بالشدعة االلتهالكية لجى مػضفي8101الدشيجي, لعج )

 , كمية التخبية, العخاؽ.ماجدتيخ غيخ مشذػرة
(. جػدة الحياة وعالقتها باتجاهات الصمبة نحػ التخبية الخاصة 8101الديج، أحسج رجب دمحم )

، 00، عجامعة عيغ شسذ مجمة البحث العمسي في التخبيةبجامعة السمظ فيرل باإلحداء. 
 .488-456، ص ص 2ج

(. االتجا  نحػ التخرز الجرالي وعالقته بقمق السدتقبل السهشي 8107 )الديج، أحسج رجب دمحم
، ص ص 8، عمجمة جامعة شقخاءلجى شمبة قدع التخبية الخاصة بجامعة السمظ فيرل. 

88-46. 
(. اليقطة العقمية وعالقتها بالكفاءة الحاتية لجى عيشة مغ شال  كمية 8107الذمػي، عمي دمحم )

 .83-0، ص ص 8، ج08، عة البحث العمسي في التخبيةمجمالتخبية بالجوادمي. 
(. القجرة التشبؤية لمحكاء الخوحي والعػامل الكبخى لمذخرية باليقطة 8107صالحات، دمحم عمي دمحم )

 ، جامعة اليخمػؾ.رلالة دكتػرا العقمية. 
 أعخاض خفس في العقمية ليقطةا (.8102) شمب عمي حسج ؛ ومحسػد،عبجالخحسغ فتحي الزبع،

(، 3) 23، مرخ  -الشفدي اإلرشاد مجمة   الجامعة.شال مغ عيشة لجى الشفدي االكتئا 
 .64-0ص

(. اتجاهات شالبات تخرز التخبية الخاصة بجامعة األميخ لصاـ بغ 8104عبج الفتاح، والء أحسج )
، 00، ع3، مجالسجمة الجولية التخبػية الستخررةعبج العديد نحػ تخررهغ األكاديسي. 

 .58-34ص ص 
، 8، مج 814، عمجمة األلتاذ(. اليقطة الحهشية لجى شمبة الجامعة. 8102عبج )، أحالـ مهجي )

 .255-232ص ص 
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(. القجرة التشبؤية ليقطة الحهغ في مهارة 8106عبج الهادي، لامخ عجناف، والبدصامي، غانع جالخ )
سجمة الجولية لثبحاث الالتسثل العاشفي لجى شمبة مخحمة البكالػريػس في جامعة أبػ ضبي. 

 .075-038، ص ص 3، ع30، مجالتخبػية
(. ألاليب التعمع لجى شمبة الجامعة وفاعمية تجخل إرشادي معخفي 8103العتابي، عساد عبج حسدة )

، ص ص 21، ع8، مجمجمة الكمية اإللالمية الجامعةلتشسية تفزيل ألمػ  التعمع العسيق. 
474-533. 

تجاهات شالبات كمية التخبية لمبشات باإلحداء نحػ اختبارات التحريل (. ا8118العجسي، مها دمحم )
-802، ص ص 015، عكمية التخبية –مجمة التخبية، جامعة األزهخ السقالية والسػضػعية.  

837. 
(. دافعية اإلنجاز وعالقتها 8107العجواف، صيجا قفصاف عبج العديد، والخبابعة، جعفخ كامل مرصفى )

بكالػريػس التخبية الخاصة لجى شالبات كمية األميخة عالية الجامعية.  باالتجا  نحػ تخرز
 .75-48، ص ص 2، ع38، مجمجمة كمية التخبية في العمػـ الشفدية جامعة عيغ شسذ

(. اتجاهات شمبة التػجيه واإلرشاد نحػ تخررهع وأثخ بعس 8104عسخ، عسػر، ووفاء، شهيخي )
ية عمى عيشة مغ شال  تخرز التػجيه واإلرشاد العػامل السختارة في ذلظ )درالة ميجان

 .041-088، ص ص 3، ع38، سعالع التخبيةبجامعة السديمة(. 
(. اليقطة العقمية وعالقتها بالتفكيخ ما وراء السعخفي والحاجة إلى السعخفة 8107عيدى، لبة مجيج )

اث البرخة لمعمػـ مجمة أبحلجى شمبة كمية التخبية لمعمـػ اإلندانية والرخفة: بشاء وتصبيق. 
 .884-857، ص ص 8، ع32، مجاإلندانية

(. ألاليب التعمع وعالقتها بالحاجة لمتقػيع لجى عيشة مغ شال  كمية 8111دمحم، دمحم عمي مرصفى )
، ص ص 2، ع04، مج مجمة البحػث الشفدية والتخبػية جامعة السشػفيةالتخبية بالعخير. 

58-82. 
، وعبج (. اليقطة العقمية لجى شال  8107، لالـ دمحم عمي هادي )السعسػري، عمي حديغ مطمـػ

 .836-888، ص ص 2، ع84، مججامعة بابل -مجمة العمػـ اإلندانية الجامعة. 
(. قمق السدتقبل وعالقته باالتجا  نحػ التخرز 8117الشجاحي، فػزية محسػد عبج السقرػد )

، ص 28، عتخبية جامعة ششصامجمة كمية الالجرالي لجى شالبات ومعمسات رياض األشفاؿ. 
 .313-271ص 

(. درجة تػافخ اليقطة الحهشية لجى مجيخي السجارس الثانػية 8106الهاشع، أماني عبج ) عقمه )
الحكػمية في محافطة عساف وعالقتها بجرجة مسارلة لمػؾ السػاششة التشطيسية لمسعمسيغ مغ 

 جامعة الذخؽ األولط.، كمية العمػـ التخبػية، رلالة ماجدتيخوجهة نطخهع. 
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(. اليقطة العقمية وعالقتها بالدعادة الشفدية لجى شمبة جامعة السمظ 8106الػليجي، عمي دمحم عمي )
 .57-30، ص ص 87، عمجمة السمظ خالج لمعمػـ التخبػيةخالج. 
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      انثحج فٙ انًٕػٕػاخ انزدٚدج أحة  1

      يغ يٕاقف انحٛاج فٙ انتؼايم األفكار انزدٚدجأتادر فٙ إَتاد  0

      انًٓاو ٔانتكهٛ.اخؽزق ردٚدج نؼًم استضداو  أتقثم 5

      أقٕو تّ يٍ ػًم أَديذ فٙ كم يا  6

      أسؼٗ تُشاؽ نتؼهى أشٛاء ردٚدج 7

      ػُد يشاركتٙ فٙ أ٘ ػًم أقدو إسٓاياخ أطٛهح كخٛزج 8

       ق انتقهٛدٚح انحدٚخح نؼًم األشٛاء تدالً يٍ انطزأفؼم انطزق  6

      يا ٚظم إنّٛ اٜخزٌٔندٖ قدرج ػهٗ يالحظح  8

        انًحادحاخ انًخٛزج نهت.كٛزأشارك فٙ  2

      ندٖ إتداع فٙ تقدٚى كم يا ردٚد 12

      تطزق ػدٚدج يضته.ح أحقق َ.س انٓدف أستطٛغ أٌ  11

      عتاألفكار ٔاٜراء انًتُٕػح ػُد يُاقشح أ٘ يٕػٕأْتى  10

      نًؼزفح كم يا ٚدٔر حٕنٙ فؼٕل ندٖ 15

      نهتظزف فٙ انًٕاقف انًضته.ح أحأل أٌ أفكز فٙ ؽزق ردٚدج  16

      أحزص أٌ أكٌٕ ٔاػٛاً تأ٘ تغٛزاخ تحدث يٍ حٕنٙ 17

      يؼتقداتٙ ٚتؼارع يغ  ياػقهٙ يُ.تح ػهٗ كم شٙء حتٗ  18

      نًزتثطح تانًٕػٕػاخ انزدٚدجا انتحدٚاخ انؼقهٛح يٕارٓحأحة  16

      تطٕٚز أفكار ردٚدج ٔفؼانحٚسٓم ػهٙ  18
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