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 ممخص ال
مف منطمؽ أىمية عنصر الوعي والمعرفة في تكويف المفاىيـ الصحية، تتبمور      

دراؾ المواقؼ  العبلقة بأبعاد اليقظة العقمية ذات التأثير اإليجابي في تكويف األفكار وا 
عممية اتخاذ القرار السميـ لمتقميؿ أو الحد مف وطرح رد الفعؿ السميـ، وىذا ما تستمزمو 

ضحايا مرض سرطاف الثدي األكثر شيوعًا بيف النساء، وعميو ىدفت الدراسة إلى اختبار 
فاعمية وحدة مقترحة في سرطاف الثدي عبر موقع تفاعمي )مايكروسوفت تيمز(، في تنمية 

بات نحو عممية الفحص الدوري، المفاىيـ الصحية واليقظة العقمية والتأثير في اتجاه الطال
ـ المنيجيف التجريبي والوصفي التحميمي مف خبلؿ تطبيؽ  ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة تـ استخدا
تدريس وحدة مطورة وًفقا ألبعاد اليقظة العقمية في سرطاف الثدي، بيدؼ تنمية المفاىيـ 

 35لمكونة مف الصحية وتـ إجراء اختبار معرفي قبمي وبعدي عمى عينة الدراسة العمدية ا
، 0502/0500طالبة مف طالبات كميو التربيو الفرقو الرابعو ، شعبو طفولو لمعاـ الدراسي 

 عبلوة عمى تطبيؽ مقياس االتجاه نحو الفحص الدوري لدى الطالبات قبمًيا وبعدًيا.
الدراسة إلى فاعمية تدريس وحدة سرطاف الثدي عبر موقع تفاعمي في تنمية  وتوصمت

قيمة )ت( صحية واليقظة العقمية لدى طالبات كمية التربية،حيث بمغت  المفاىيـ ال
المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات طالبات مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي 

( أكبر مف قيمة )ت( 17.432والبعدي الختبار المفاىيـ الصحية ككؿ والتي بمغت )
كما وجدت فروؽ ذات داللة  (5.53لة )( عند مستوى دال0.525الجدولية والتي بمغت )

إحصائية لصالح مقياس اليقظة العقمية البعدي الذي لو متوسط أعمى وعميو كاف لتطبيؽ 
برنامج مطور في تدريس وحدة سرطاف الثدي عبر موقع تفاعمي، أثر في تنمية اليقظة 
ة العقمية نحو مرض سرطاف الثدي، وقد كاف لتطبيؽ برنامج مطور في تدريس وحد

سرطاف الثدي عبر موقع تفاعمي أثر في تكويف اتجاه إيجابي أعمى لدى الطالبات نحو 
أكبر (، وىي  69.332 الفحص الدوري لسرطاف الثدي ظير في قيمة)ت( والتي بمغت ) 

 (5.53( عند مستوى داللة )0.525مف قيمة )ت( الجدولية والتي بمغت )
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Abstract: 

The study aimed to test the effectiveness of a suggested unit on 
breast cancer through an interactive website (Microsoft Teams) in 
developing health concepts and mental alertness and influencing the 

students' attitude towards the periodic examination process .  
To achieve the aim of the study, the experimental and descriptive 

analytical approaches were used through the application of teaching 
the suggested unit according to the dimensions of mental alertness in 

breast cancer, with the aim of developing health concepts. For the 
academic year 2021/2022, in addition to applying the trend scale 

towards periodic examination among female students, before and 
after. The study found the effectiveness of teaching the breast cancer 

unit through an interactive website in developing health concepts 
and mental alertness among fourth year female students of College 

of Education, where the value of (T) calculated to signify the 
difference between the mean scores of the students of the research 

group in the pre and post applications to test health concepts as a 
whole.There were also statistically significant differences in favor of 
the post-mental alertness scale, which has a higher average 

accordingly, the application of the breast cancer unit through an 
interactive website (Microsoft Teams ). The results showed also a 

higher positive attitude among the female students towards the 
periodic examination for breast cancer after  the application of the 

breast cancer unit . 
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 المقدمة:
مميوف حالة عاـ  0.0يعد مرض سرطاف الثدي أكثر أنواع السرطاف شيوًعا بنحو       
ويعد السبب األوؿ لموفيات بيف النساء  20عالمًيا، حيث تصاب بو امرأة لكؿ  0505

امرأة في العالـ في نفس العاـ، وتتفاقـ النسب  463555حيث توفيت بو نحو 
سطة والمنخفضة الدخؿ عف الدوؿ المقدمة، نظرًا لمعديد مف واإلحصائيات في البمداف المتو 

وأنماط الغذاء السميـ، وارتفاع مستوى الوعي والرعاية  الصحيةالعوامؿ منيا العادات 
 (.0502مارس  04والمتابعة )الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية 

كرة عامبًل أساسًيا كما يمثؿ الوعي بسرطاف الثدي والتعامؿ معو في المراحؿ المب     
التي تتشكؿ في خبليا الثدي وىو  السرطاففي نجاح العبلج، وسرطاف الثدي أحد أنواع 

أكثر أنواع السرطانات إصابة بيف النساء في جميع أنحاء العالـ. بالرغـ مف أنو قد يصيب 
عـ كؿ مف الرجاؿ والنساء، ولكنو أكثر انتشاًرا عند النساء، ومف الجدير بالذكر أف الد

الكبير عالمًيا لمتوعية بسرطاف الثدي وأعراضو، عبلوة عمى تمويؿ األبحاث قد ساعد في 
إحراز تقدـ في تشخيص سرطاف الثدي وعبلجو، حيث زادت معدالت البقاء عمى قيد 
الحياة لمرضى سرطاف الثدي بشكؿ منتظـ، ويرجع ذلؾ إلى عدد مف العوامؿ، مثؿ 

جديد يأخذ في االعتبار الحالة الصحية، وفيـ أفضؿ االكتشاؼ المبكر، واستخداـ عبلج 
 (.0524لطبيعة المرض )ميتسوؾ، 

، فإف األمراض 0505ووفقًا لما نشرتو منظمة الصحة العالمية في تقريرىا لعاـ      
 2.6السرطانية تنتشر في الدوؿ العربية بوتيرة عالية الخطر، حيث تتضاعؼ بمعدؿ زيادة 

، ومف الجدير بالذكر أف تصنيؼ جميورية مصر 0505-0550ضعؼ الفترات الزمنية 
العربية مف حيث اإلصابة بسرطاف الثدي تحت تصنيؼ خطير ًجدا في المرتبة الرابعة في 

عالًميا، وقد أحرز عبلج سرطاف الثدي تقدًما كبيًرا حيث  15الدوؿ العربية والمرتبة 
إحراز نفس التقدـ في الدوؿ انخفض معدؿ الوفيات في البمداف المتقدمة وما زاؿ يؤمؿ 

المتوسطة والمنخفضة الدخؿ، وتعتمد استراتيجيات المواجية أساًسيا عمى توطيد النظاـ 
الصحي األساسي، وجيود مراكز عبلج السرطاف في الكشؼ المبكر والوعي باألعراض 

 (.0502مارس  04)تقرير منظمة الصحة العالمية بعنواف سرطاف الثدي، 
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السرطاف في أقرب وقت ممكف تقميؿ تكاليؼ عبلجو وزيادة احتماؿ والتعرؼ عمى     
بالبمداف المنخفضة الدخؿ وتمؾ  السرطافالشفاء منو، ومف الشائع التأخر في تشخيص 

المتوسطة الدخؿ التي يصاب فييا األفراد بالسرطاف في مراحؿ متقدمة أو نقيميو، والتي 
ى خدمات التشخيص والعبلج، بما فييا يعاني الكثير منيا مف محدودية سبؿ الحصوؿ عم

 عمـ األمراض.
فكاف البد مف وضع وتنفيذ خطط وطنية لمكافحة السرطافّ  تركز عمى اإلنصاؼ    

واإلتاحة فػي إطػار الوفػاء بااللتزامػات الوطنية المقطوعة، بشأف وضع سياسات وخطط 
 خطػطتقػـو البمداف بوضع وتنفيذ لموقايػة مػف األمػراض غيػر السػارية ومكافحتيػا، ينبغػي أف 

وطنيػة لمكافحػة السػرطاف تقتػرف بتػوفير مػا يكفػي مػف المػوارد وجوانػب المسػاءلة لتزويػد 
الجميػع بخػدمات عاليػة الجػودة، بمػا يتناسػب مػع المػوارد فػي مجػاؿ الوقايػة مػف السػرطاف 

) منظمة 0515نمية المستدامة لعاـ ومكافحتػو، وبمػوغ الغايػات المحددة في خطة  الت
 (.0، 0524الصحة العالمية ، 

عدد مف الدراسات التى تناولت الوعى الصحى، كدراسة سماح  نتائجقد أكدت      
(، عمى ضرورة 0526(، ودراسة الرشيدى)0526(، ودراسة أبو سند)0525الحمبى )

، وعقد االىتماـ ببرامج الوعى الصحى فى المدارس والجامعات، عف طري ؽ مناىج العمـو
دورات تدريبية باستمرار لممعمميف، وتضميف مقررات عف لتربية الصحية لطبلب الجامعات  

 لوقاية مف ىذه األمراض.
ووفقًا لممبادرة الرئاسية تحت رعاية السيد رئيس الجميورية "عبد الفتاح السيسي"      

مت اإلحصائيات أف سرطاف مميوف مواطنة مصرية، خاصة بعدما سج 06فقد تـ استيداؼ 
 ووفقاً % ،10.2الثدي أكثر أنواع السرطاف انتشاًرا بيف النساء في مصر بنسبة 

لتصريحات الدكتور" حمد عبد العظيـ" رئيس المجنة القومية لممبادرة الرئاسية لصحة المرأة 
فقد تحسف نسب شفاء المصابات بسرطاف الثدي في مصر، بفضؿ المبادرة عمى نحو 

% إلى 37نخفضت نسب المصابات في المرحمة المتأخرة مف مراحؿ اإلصابة مف كبير فا
مميوف سيدة  20مميوف سيدة وقدمت التوعية لعدد  25%، وقد فحصت المبادرة نحو  07

 (.0500يوليو، 15بدعـ مباشر مف رئاسة الجميورية )عزاـ، 
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بًل يمثؿ أساسًا وعبلوة عمى ما سبؽ، فإف اكتساب المتعمـ لممفاىيـ الصحية عام    
لتحقيؽ أىداؼ التربية الصحية التي تتمثؿ في الحفاظ عمى سبلمة المواطنيف، ومواجية 
كؿ ما ييدد الصحة عبلوًة عمى تنمية الميارات الصحية وأنماط السموؾ الصحي، 
والمشاركة في حؿ المشكبلت الصحية والقدرة عمى اتخاذ القرار السميـ حياؿ المشكبلت أو 

صحية، ومواجية المواقؼ الطارئة ولتكوف التربية الصحية سميمة، البد مف القضايا ال
اعتماد مناىج وطرؽ وأساليب تدريس وعرض لممحتوى تواكب متطمبات العصر والتغير 
السريع، فاليدؼ ليس الحصوؿ عمى المعرفة فقط ولكف تكويف نمط السموؾ الصحي، 

دراؾ فسموؾ اإلنساف يتأثر باالنفعاالت وما يستقر في  نفسو مف اتجاىات وطرؽ تفكير وا 
 (. وىذا يرتبط بأبعاد اليقظة العقمية وتكويف االتجاه.0527)البرديني، 

واليقظة العقمية عامؿ ميـ في التعامؿ مع المعمومات الجديدة والوعي بأكثر مف     
التي االنفعاالت أو األفكار  بمواجيةمنظور لممواقؼ واألحداث؛ كما تسمح اليقظة العقمية 

تبعث عمى الكآبة وقبوليا وتقميؿ االنفعاؿ السمبي، وبالتالي تحسيف الصحة النفسية )عبد 
(، وتجعؿ اليقظة العقمية الفرد أكثر وعًيا بكؿ جوانب الذكريات الشخصية 0502اهلل، 

وعدـ االنتباه ببساطة إلى الجوانب التي تثير االنفعاالت المضرة، وبالتالي شعور الفرد 
لفشؿ فاليقظة العقمية تيتـ بتحويؿ كؿ ما ىو غير شعوري إلى شعوري وبالتالي بالقمؽ وا

 خمؽ طرؽ جديدة لئلدراؾ والتصرؼ.
كما تعتبر اليقظة العقمية حالة ترتكز عمى توجيو االنتباه والتركيز ، والوعى      

ى لمعالجة باألفكار والمدركات الذاتية، وىذا مف شأنو تنشيط وتقوية التفكير ما وراء المعرف
 خبلؿ(، ويتـ ذلؾ مف Wells,2015,98المعمومات وتسييؿ إعادة الييكمة المعرفية)

عمميات كؼ ومراقبة وتقييـ االجياد وأنماط التفكير السمبية، وتعزيز عمميات التقييـ 
(، ومف ثـ يمكف تدعيـ اليقظة العقمية في التعمـ مف Hussain,2015,137التكيفية)

تعميمية بالمعمومات حوؿ الشئ المتعمـ بطريقة مشروطة، بجانب خبلؿ تزويد المياـ ال
توجيو الطبلب إلى تغير الحافز ووضعو في االعتبار أثناء التعمـ لجعميـ أكثر انتباىًا 

 (.Langer,2010,3وتيقًظا وتركيًزا عمى الميمة المتعممة)
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محكـو اإلدراؾ وقد تـ وصؼ اليقظة العقمية:  بأنيا نوع مف عدـ االلتزاـ غير        
الذي يتمحور حوؿ الوقت الذي يتـ فيو قبوؿ كؿ فكرة أو شعور أو إحساس ينشأ في مجاؿ 
االنتباه وقبولو، كما ىو وذلؾ مف خبلؿ مبلحظة األفكار والمشاعر كأحداث في العقؿ، 

 Bishop,etدوف اإلفراط في تحديد اليوية ودوف رد فعؿ يتسـ بنمط التمقائية المعتاد)
al,2004). 

وتمعب اليقظة العقمية دوًرا مًيما في العممية التعميمية، فيي تعد أحد المتطمبات    
األساسية لمعديد مف العمميات العقمية) كالتذكر واالدراؾ والتفكير(، والتي تعد مف 
المتطمبات األساسية لمنجاح االكاديمي؛ لذا فإف انخفاض مستوى اليقظة العقمية يؤدى إلى 

لتوتر لدى الفرد ويجعمو يواجو صعوبة في عممية التذكر واإلدراؾ والتفكير ارتفاع مستوى ا
اإليجابي، مما ينتج عمى وقوعو في العديد مف األخطاء سواء عمى صعيد عممية التفكير 
أو عمى صعيد السموؾ، وتنفيذه مما يؤدى إلى تدني مستوي أدائو وانخفاض مستوى 

 .(222، 0524أخرس ، تفكيره)
دير بالذكر، إف بعد التقبؿ كأحد أبعاد اليقظة العقمية وثيؽ الصمة بعبلج ومف الج    

(، وىي طريقة مختمفة في مواجية األفكار السمبية، فيو يركز عمى ACTالقبوؿ وااللتزاـ )
 السماحتنمية المرونة النفسية؛ حتى يتمكف الفرد مف التعايش مع األمور غير الّسارة وعدـ 

دارتيا، ولقد توصؿ العالـ النفسي "ىايز" وزمبلؤه، إلى أف المرونة ليا بالتحكـ في الحياة  وا 
، وىو مصطمح يعني فصؿ "defusion" النفسية تتكوف مف ست ميارات أساسية، ومنيا

الحافز المثير لممشاعر عف االستجابة العاطفية غير المطموبة كجزء مف طرؽ السيطرة، 
ائية والسعي لتحرير العقؿ مف جميع األفكار، ويعني ذلؾ أيًضا عدـ التسميـ لؤلفكار التمق

وبالتالي تساعد اليقظة العقمية عمى إعادة العقؿ الكامؿ أو االىتماـ واالنتباه الكامؿ واتخاذ 
 (.51:52: 0505االستجابة السميمة )شعيب،

وحيث أف التعمـ الرقمي ىو الشكؿ العصري لمتعميـ عف بعد، والذي يعتمد عمى    
، ليشمؿ كافة صور التعميـ القائـ االنترنتصاؿ الحديثة المعتمدة عمى شبكة تكنولوجيا االت

عمى عدـ اشتراط تواجد المعمـ والمتعمـ في نفس الزماف والمكاف باستخداـ وسائؿ اتصاؿ 
مختمفة، كالتعميـ بالوسائط المتعددة وآليات البحث الرقمي والمكتبات الرقمية وبوابات 
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تواصؿ االجتماعية والمنصات التفاعمية التزامنية وغير التزامنية، ومواقع االنترنت ووسائؿ ال
، وذلؾ مف أجؿ إيصاؿ (Microsoft Times) مثؿ منصة مايكروسوفت تيمز التفاعمية

المعمومات لممتعمميف بأسرع وقت واقؿ تكمفة وبصورة تمكف مف إدارة العممية التعميمية 
 (.28، 8002)شوملى ، ليا وضبطيا، وقياس وتقييـ أداء المتعمميف مف خبل

تيمز التعميمية إحدى أدوات التكنولوجيا الحديثة التي  مايكروسوفتوتعد منصة     
يمكف استخداميا في العديد مف مجاالت العممية التعميمية، بيدؼ تسييؿ عممية التعميـ في 
ظؿ ما توفره مف خصائص ومميزات تساعد في ىذا المجاؿ، وتوفر عدد مف الفوائد 

ممية التعميمية، مف خبلؿ ما تتمتع بو مف خصائص ومقومات مثؿ العرض المباشر لمع
لممادة العممية في شكؿ نص وصورة ومقاطع فيديو، وكذلؾ إمكانية استخداـ البريد 

  اإللكتروني لمدخوؿ إلي ىذه المنصة التعميمية اإللكترونية. 
ي إطار عبلقتيا بأبعاد ومف خبلؿ توضيح أثر وأىمية تعزيز المفاىيـ الصحية ف    

اليقظة العقمية والتي تنطوي عمى الوعي واإلدراؾ السميـ، مرورًا بالسموؾ والذي ىو مف أىـ 
ردود لؤلفعاؿ المطموبة في مواجية مرض مثؿ سرطاف الثدي والذي يمثؿ الكشؼ المبكر 

عجبلف عنو والوعي بأعراضو، عنصرًا رئيًسا في التقميؿ مف القمؽ النفسي المصاحب بو )
(، ومف خطره عمى الحياة كانت أىمية تصميـ وحدة تعميمية وعرضيا 0527وأمروف، 

باستغبلؿ إمكانيات البيئة التفاعمية في التعميـ، والتي تساعد عمى تقديـ المعمومات بسيولة 
ويسر والوصوؿ إلييا، بحيث أف البيئة التفاعمية عبارة عف تصميـ يستوعب المادة العممية، 

ثراء المحتوى ودعـ التفاعؿ ويسيؿ اال ستفادة مف المحتوى بتوظيؼ التكنولوجيا وا 
 (.0522والتواصؿ)السيد وأحمد وعيسى والطنطاوي، 

(، عمى المميزات والسمات التي تميز بيئات التعمـ 13:0505ويؤكد حمزة درادكة )    
ؿ والتنوع عف بعد مف غيرىا، ومنيا: التفاعمية والفاعمية والتكيفية واإلتاحة والوصو 

ومراعاتيا الفروؽ الفردية والتحرر مف القيود الزمانية والمكانية، والعمؿ والتعمـ التعاوني، 
ـ وشرح وتقديـ المحتوى التعميمي، كما ويؤكد )  Ploj Virtic, Dolencوتعدد طرؽ التقوي

& Sorgo, 2021:393 أف برنامج ،)MS-Teams  لمتعمـ عف بعد يعد مف أبرز
مية التي يتـ استخداميا لمتابعة الدراسة ولممارسة العممية التعميمية عف بعد البرامج التعمي
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في العديد مف دوؿ العالـ، وخصوًصا بعد انتشار وباء كورونا المستجد، وذلؾ نظًرا 
لمميزات التي يتضمنيا، ومنيا: احتواء البرنامج عمى القنوات النصية التي يمكف ألعضاء 

مكانية جدولة االجتماعات والمكالمات الجماعية، الفريؽ االنضماـ إلييا ومتا بعتيا، وا 
مكانية إجراء مكالمات الصوت والصور والفيديو، ومشاركة الشاشة أثناء المكالمات،  وا 
والمشاركة والتعاوف في المستندات، كما ويسمح ميكروسوفت تيمز لممعمميف بتوزيع واجبات 

باستخداـ عبلمة التبويب " التعيينات"  الطبلب وتقييـ مبلحظاتيـ وتسميميـ عبر التيمز
، ويمكف أيًضا تخصيص االختبارات Office 365 for Educationالمتوفرة لمشتركي 

 .Officeلمطبلب مف خبلؿ التكامؿ مع نماذج 
يحتوي  MS-Teams(، أف برنامج Ngoc & Phung, 2021:113كما أشار )

لطمبة والمعمميف بشكؿ أشبو عمى ميزات مضمنة لعقد الدروس والغرؼ الصفية بيف ا
بالوجاىي، حيث توفر خاصية إرفاؽ المنشورات والمستندات بصيغة العروض التقديمية 

(Power Point والمواقع التفاعمية، ومقاطع الفيديو، والكتب اإللكترونية بصيغة ،)PDF ،
 & Misutفضبًل عف اتاحيا خاصية عمؿ مجموعات لكؿ صؼ. كما ويضيؼ )

Misutova, 2021:15 مميزات أخرى الستخداـ برنامج ،)MS-Teams  في التعمـ عف
بعد، ومنيا: القدرة عمى إدارة المحتوى اإللكتروني، ومساعدة الطمبة عمى تبادؿ اآلراء 
رساؿ الرسائؿ والواجبات  واألفكار، وتمكيف المعمميف مف إنشاء فصوؿ افتراضية لمطمبة، وا 

ديد وقت وزمف تسميميا، إضافة لرصد حضور الطمبة البيتية واالمتحانات اإللكترونية، وتح
 Phan( و )Bsharat & Behak, 2021:27وغيابيـ آلًيا، ورصد عبلماتيـ، وأشار )

& Huynh, 2021:97 إلى أف برنامج ،)MS-Teams  يساىـ بشكؿ كبير في تحسيف
كما يوفر عممية االتصاؿ، والتواصؿ بيف الطمبة والمعمميف والتعاوف بيف الطمبة أنفسيـ، 

 فرصة أكبر لمتفاعؿ بحرية بيف المعمميف وزمبلئيـ؛ كونو يتجاوز حدود الزماف والمكاف.
 مشكمة الدراسة:

وفقا لما أعمنتو منظمة الصحة العالمية فإف مرض السرطاف يمثؿ ثاني سبب     
مميوف شخص حوؿ  6.6نحو  0523رئيسي لموفاة في العالـ فقد حصد السرطاف في عاـ 

حاالت وفاة عمى مستوى العالـ، ومف المبلحظ أف نسبة  4نسبة حالة إلى كؿ العالـ ب
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متوسطة الدخؿ نسبًيا، كما % مف وفيات السرطاف ترتكز في الدوؿ المنخفضة وال55
أعمنت أنو أغمب وفيات السرطاف تنجـ عف عوامؿ تصنؼ بمخاطر سموكية؛ وفي أي 

يرىا أنو مرض قاتؿ الأمؿ في مجتمع تتعدد الشائعات حياؿ مرض السرطاف ولعؿ أش
الشفاء منو، إال أف األبحاث العالمية سجمت أنو مرض يمكف تشخيصو والشفاء منو 
باالكتشاؼ المبكر وببروتوكوالت عبلج منظمة، ومف الشائعات أيًضا عدـ إمكانية تجنبو 

 % مف أنواع السرطاف يمكف تجنبيا أوعبلجيا،25إال أف الحقيقة تكمف في أف نحو نسبة 
ومف ىنا تأتي أىمية عنصر الوعي الوثيؽ الصمة وأحد مكونات أبعاد اليقظة العقمية في 
التعامؿ مع مرض مثؿ سرطاف الثدي وتكويف االتجاه السميـ، حيث يشكؿ سرطاف الثدي 

نساء تصاب بسرطاف  7% مف إجمالي األوراـ الخبيثة في العالـ واحدة إلى كؿ 06نسبة 
بعيف كما أنو قد يظير عند الرجاؿ ولكف بسب قميمة جًدا الثدي، وخاصة بعد سف األر 

 (، في مبادرة لتقميؿ حجـ المتأثريف مف مضاعفاتو.0526)رنجوس، 
وقد أعمنت منظمة الصحة العالمية أىمية وأثر ودور الكشؼ المبكر عف مرض     

د كأحد أبعا -سرطاف الثدي في خفض معدؿ الوفيات، وبالتالي برز أىمية عنصر الوعي 
وتشكيمو بيف فئة النساء واالتجاه نحو الفحص المبكر، وىذا ما أكدت  -اليقظة العقمية 

(، التي أشارت إلى دور الحمبلت اإلعبلمية في تشكيؿ 0505عميو دراسة )حجازي، 
مميوف صحة المصرية، والذي سبؽ وأف أشارت  255الوعي الصحي بالتطبيؽ عمى حممة 

( و)سبلـ، 0500( كما أكدت دراسة )ياقوت، 0525لو أيضا دراسة )عبد الرازؽ، 
(، عمى دور اإلعبلـ الصحي في الكشؼ المبكر عف مرض 0524( و)بشير، 0526

(، 0505سرطاف الثدي وارتباط ذلؾ بتحسيف فرص العبلج، وقد قيمت دراسة )أبو الشيخ، 
( 0505اتجاه الطالبات نحو ممارسة الفحص الذاتي بدرجة منخفضة، كما أكد )البدراف، 

(، عمى أىمية ودور التوجيو التربوي لزيادة وعي اإلناث بسرطاف الثدي، 0505و)الشموؿ، 
(، عمى انخفاض مستوى الوعي بيف فئة النساء 0523فقد أكدت دراسة )البخيث، 

 بإجراءات الكشؼ والعبلج.
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(، 0505( و )الشموؿ، 0505بو الشيخ، أ( و )0505كما أكدت دراسة )حجازي،     
وجود حاجة محورية نحو تعزيز عنصر الوعي وتصميـ البرامج الموجية، لذلؾ لمقياـ  عمى

( 0535،البدرافبدور إيجابي في خفض معدؿ الوفيات مف المرض، وقد أشارت دراسات )
(، إلى أىمية تعزيز الوعي في البيئة التربوية والعمؿ عمى 0525)عبد الرازؽ ورشيد، و

نممس أثر تطوير وحدة مقترحة في سرطاف الثدي عبر  زيادة التثقيؼ الصحي، ومف ىنا
موقع تفاعمي باالعتماد عمى أبعاد اليقظة العقمية في تنمية المفاىيـ الصحية، وخمؽ 

 & Albeshanاالتجاه اإليجابي نحو الفحص الدوري بيف الطالبات ، و أكدت دراسة )
Hossain ،& Mackey & Brennan, 2020 ، )Walsh &Hegarty & Lehane 

&Farrell &Taggart & Kelly & O'Mahony( ،.Wu., & Lee, 2019 عمى ، )
أف االكتشاؼ المبكر أمر أساسي لتحسيف نتائج الشفاء مف مرض سرطاف الثدي ، حيث 
يمكف أف تساىـ في صنع القرار المستنير مف قبؿ صانعي السياسات الصحية، واألطباء 

عالـ النامي لتحسيف رفاىية المرأة،  وأكدت الذيف يشاركوف في فحص سرطاف الثدي في ال
(عمى أىمية اليقظة العقمية لمطالبات المعممات، حيث أف Bishop et al, 2004دراسة) 

اليقظة العقمية تتضمف عناصر مف تنظيـ االنتباه واالنفتاح والتقبؿ لمتجربة، ومف الفيات 
أنشطة االسترخاء الجسمى  التي استخدمت في البرنامج بشكؿ كبير لتحسي اليقظة العقمية

والذىني، والذي يبدأ مف أطراؼ األصابع الباقى أجزاء الجسـ، حيث يعد االسترخاء مف 
 الفيات التي تؤدى إلى خفض التوتر وتقميؿ الشعور باأللـ الجسمي.

ـ اإللكتروني: كاستراتيجية تدريسية متصمة بمراكز المعمومات عبر شبكة      ويعد التعمي
لتي أصبحت مصدًرا ميًما لمتعميـ داخؿ الفصوؿ جنًبا إلى جنب مع اإلنترنت، وا

البرمجيات، في صياغة مف شأنيا أف تجعؿ التعميـ التقميدي شيئا مف الماضي، وستظير 
استراتيجيات جديدة لمتعمـ نتيجة الستخدامو، وأصبح باإلمكاف توفير مناىج دراسية عالية 

(، في 0502رفي، وتوصمت دراسة مسمـ )الجودة تتخطى االقتصار عمى الجانب المع
التواصؿ لدى تبلميذ  مياراتنتائجيا إلى فاعمية تطبيؽ مايكروسوفت تيمز في تنمية 

الصؼ الثاني اإلعدادي مف وجية نظر المعمميف، وأشارت دراسة حسيبة غضباف 
( في نتائجيما إلى أىمية استخداـ تطبيؽ 0502( ودراسة عمي، وعبد الرحيـ )0502)
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(، إلى أف منصة 146، 0502روسوفت تيمز في التدريس، كما أشارت دراسة حسف )مايك
مايكروسوفت تميز ترتكز عمى مبادئ التعمـ البنائي في التدريس، وقد تغيرت مف خبلليا 
أدوار المعمـ والمتعمـ؛ حيث جمعت بيف أنظمة إدارة المحتوى اإللكتروني، وشبكات 

( بضرورة توفير خاصية التعمـ 0502باف )التواصؿ االجتماعي، وأوصت دراسة غض
الجماعي مف خبلؿ المشاريع، واستخداـ برمجيات التعميـ اإللكتروني إلتاحة الفرصة 
نجاز المشاريع، وتقوية شبكة اإلنترنت في المنازؿ؛ ليتمكف  لممتعمميف لمتعمـ التعاوني وا 

فرؽ مايكروسوفت، المتعمموف مف متابعة البث المباشر لمفصوؿ االفتراضية عبر منصة 
استخداـ أغمب  Mohamed Elsaqr Elzaied( 0502وأظيرت نتائج دراسة الصقر )

أعضاء الييئة التدريسية واألكاديمية لمنصة مايكروسوفت تيمز في التدريس والتقييـ، ولـ 
تسفر نتائج الدراسة عف وجود أي فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مدة فاعمية تطبيؽ 

 دى المستخدميف.ميكروسوفت تيمز ل
ولتوظيؼ التطبيقات التفاعمية أثر في زيادة الوعي بمرض السرطاف وتحقيؽ      

ألىداؼ المرتبطة بو، ومنيا ميكروسوفت تيمز، كما أكدت عمى ذلؾ دراسة  )بويف، 
(، إلى أف اختبار فعالية التدخؿ المستند إلى الويب المصمـ لمساعدة النساء عمى 0525

لصحة الثدي، مف خبلؿ برنامج اشتمؿ عمى التدخبلت الصحية  اتخاذ خيارات أفضؿ
الناجحة التي تـ اختبارىا سابًقا ليتـ تسميميا عبر اإلنترنت، وكانت تأثيرات التدخؿ أكثر 
قوة في النساء البلئي زدف مف المعرفة بصحة الثدي وقممف مف قمؽ السرطاف أثناء التدخؿ، 

ؽ زيادات في الكشؼ المبدئي لمثدي واالتجاه نحوه، وتشير ىذه النتائج إلى أنو يمكف تحقي
،  منصة تعميمية تفاعمية تسمح لعضو Microsoft Teamفمنصة مايكروسوفت تيمز 

ىيئة التدريس بإنشاء فصؿ دراسي افتراضي يمكف مف خبللو التواصؿ المباشر بينو وبيف 
ىداؼ التعميمية الطبلب وكذلؾ مشاركة الممفات والتطبيقات مما يساعد في تحقيؽ األ

 المختمفة، وفي ضوء ما سبؽ يمكف تحديد مشكمة البحث في السؤاؿ الرئيس التالي: 
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ما فاعمية وحدة مقترحة في سرطان الثدي قائمة عمي ميكروسوفت تيمز في تنمية 
 المفاىيم الصحية واليقظة العقمية لدي الطالبات المعممات؟

 رعية التاليةويتفرع مف ىذا السؤاؿ الرئيس األسئمة الف
ما فاعمية الوحدة المقترحة في سرطاف الثدي القائمة عمي ميكروسوفت تيمز في  .2

 تنمية المفاىيـ الصحية؟
ما فاعمية الوحدة المقترحة في سرطاف الثدي القائمة عمي ميكروسوفت تيمز في  .0

 تنمية اليقظة العقمية ؟
كروسوفت تيمز في فيـ ما فاعمية الوحدة المقترحة في سرطاف الثدي القائمة عمي مي .1

الطالبة المعممة لمجانب المعرفي عند التعامؿ مع األغذية واألطعمة وعبلقتيا بسرطاف 
 الثدي؟

ما فاعمية الوحدة المقترحة في سرطاف الثدي القائمة عمي ميكروسوفت تيمز في  .2
 تنمية االتجاه نحو الفحص الدوري لدي الطالبات المعممات ؟

سرطاف الثدي القائمة عمى برنامج ميكروسوفت تيمز في ما التصور المقترح لوحدة  .3
تنمية المفاىيـ الصحية واليقظة العقمية واالتجاه نحو الفحص الدوري لدي الطالبات 

 المعممات؟
 فروض البحث: 

( بيف متوسطي درجات طالبات 5.53يوجد فرؽ داؿ إحصائي عند مستوي داللة ) -2
الختبار المفاىيـ الصحية لصالح التطبيؽ  مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي

 البعدى.
( بيف متوسطي درجات طالبات  3.5يوجد فرؽ داؿ إحصائي عند مستوي داللة ) -0

مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي في مقياس اليقظو العقمية  ككؿ وفي أبعاده 
 الفرعية ككؿ عمى حدة لصالح التطبيؽ البعدى.

متوسطي درجات طالب  فبي (05).عند مستوي  داللة  يوجد فرؽ داؿ إحصائي -1
الدوري مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي في مقياس االتجاه نحو الفحص 

 التطبيؽ البعدى. لصالح
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 :أىداف البحث
 :ييدؼ البحث التالي إلى تحقيؽ األىداؼ التالية

وفت تيمز لتنمية بناء وحدة مقترحة في سرطاف الثدي قائمة عمى برنامج ميكروس -2
  المفاىيـ الصحية واليقظة العقمية واالتجاه نحو الفحص الدوري لدى الطالبات.

تصميـ دروس الوحدة المقترحة مف خبلؿ التعمـ مف خبلؿ برنامج ميكروسوفت  -0
 تيمز.
التعرؼ عمى فاعمية وحدة المفاىيـ الصحية في سرطاف الثدي في تنمية اليقظة  -1

 ت.العقمية لمطالبات المعمما
التعرؼ عمى فاعمية وحدة مقترحة في سرطاف الثدي في تحسيف االتجاه نحو  -2

 .الكشؼ الدوري لدي الطالبات المعممات
 أىمية الدراسة:

يعد سرطاف الثدي مف أكثر أنواع السرطاف انتشارًا وخطورة لدى النساء، ويمثؿ        
لشفاء التاـ والمحافظة في حاالت ا أساسًياجانب الوعي بأعراضو وسعة اكتشافو عامبًل 

عمى الحياة، وفي ظؿ دور المؤسسات التعميمية في تعزيز المفاىيـ الصحية، وما يتصؿ 
بيا مف وعي ومعرفة وانفعاالت وسموؾ إيجابي يساعد في الحفاظ عمى الصحة واتخاذ 

ـ والعقبلني، كانت أىمية أبعاد اليقظة العقمية ومف ثـ تبمورت أىمية الدراس ة مف القرار القوي
 الناحية النظرية في:

توضيح أىمية وأثر عنصر الوعي بمرض سرطاف الثدي في تحقيؽ الكشؼ المبكر  -2
وخفض معدؿ الوفيات ألكثر أنواع السرطاف شيوًعا بيف النساء في مصر خصيًصا 

 والوطف العربي والعالـ.
عي تقديـ وحدة تفاعمية قائمة عمى توظيؼ وتنمية اليقظة العقمية لرفع معدؿ الو   -0

 وتحسيف اتجاه الطالبات نحو الفحص في مواجية مرض سرطاف الثدي.
توظيؼ وحدة تعميمية عف مرض الثدي يكوف ليا أثر في رفع مستوى الفيـ المعرفي  -1

 عف السموكيات السمبية واإلجراءات السميمة لمحماية. 
 تحسيف اتجاه الطالبات نحو الفحص الدوري عف سرطاف الثدي. -2
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 قية:ومن الناحية التطبي
المساىمة في تقديـ نموذج يمكف تعميمو في زيادة وعي الطالبات، وتحقيؽ الفيـ  -2

المعرفي البلـز فيما يتعمؽ بسرطاف الثدي مما يساىـ في خفض مستويات الخطورة 
 والوفيات.

تصميـ وحدة تعميمية موجية توظؼ أبعاد اليقظة العقمية، وبالتالي تساىـ في خمؽ  -0
 ص سرطاف الثدي بيف الطالبات.االتجاه اإليجابي نحو فح

 حدود الدراسة:
: تناولت الدراسة فعالية وحدة مقترحة في سرطاف الثدي عبر موقع الحدود الموضوعية

تفاعمي في تنمية المفاىيـ الصحية واليقظة العقمية واالتجاه نحو الفحص الدوري، فتتمثؿ 
رات الداخمية، الحكـ عمى حدود اليقظة العقمية فى) المبلحظة ، الوصؼ التفاعؿ مع الخب

 الخبرات الداخمية ،التصرؼ بوعى (.
الفرقو الرابعة شعبو طفولو العاـ  –جامعو سوىاج  –: طالبات كمية التربية الحدود البشرية

 الفصؿ الدراسي الثاني  0500/ 0502الجامعي 
 ـ. 0500 -مارسالجدود الزمانية: 

 مصطمحات الدراسة:
 مرض السرطان: -

منضبط لخبليا غير طبيعية يمكف أف يحدث في أي جزء مف الجسـ،  ىو نمو غير   
حيث تنمو الخبليا الغير طبيعة بسرعة أكبر مف الخبليا الطبيعية وتشكؿ في النياية وـر 
مدادات الدـ، كما ينتشر  سرطاني يتنافس مع الخبليا الطبيعية لمحصوؿ عمى التغذية وا 

يا، وبالتالي كمما كاف اكتشافو أبكر كمما تدريجًيا في مجرى الدـ كما يصعب معو عبلج
سماعيؿ،  (.2: 0522ارتفعت فرصة عبلجو )قامبرو كولينز وا 

 سرطان الثدي: -
ىو نمو غير طبيعي لمخبليا المبطنة لمثدي وىذه الخبليا تنمو دوف حسيب وال رقيب،    

ؿ يمكف أف الجسـ، وكؿ مف النساء والرجا مفولدييا القدرة عمى االنتشار إلى أجزاء أخرى 
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 Cancerيصابوا بسرطاف الثدي عمى الرغـ مف أف سرطاف الثدي نادرًا في الرجاؿ )
council, 2006.) 
 التعريف اإلجرائي:

أحد أنواع السرطاف واألكثر شيوًعا بيف فئة النساء، حيث يحدث خمؿ ونمو غير    
الحياة ويساعد طبيعي في الخبليا المبطنة لمثدي لتواصؿ نموىا مف دوف ضبط، مما ييدد 

الوعي بأعراضو والكشؼ المبكر عنو عمى عممية الشفاء منو مف دوف تيديد لمحياة، وىو 
ما تساىـ الوحدة المقترحة في سرطاف الثدي في تكوينو عبر موقع تفاعمي باالعتماد عمى 

 أبعاد اليقظة العقمية.
 المفاىيم الصحية: -

رتبط بالجانب الصحي مف حياة مجموعة المعمومات والحقائؽ والمفاىيـ التي ت   
 (.155: 0526المتعمـ في مختمؼ المجاالت الصحية )السيد، 

 التعريف اإلجرائي:
المعمومات والمعارؼ والحقائؽ المرتبطة بمرض سرطاف الثدي، والتي تغذييا     

الوحدة المقترحة في سرطاف الثدي عبر الموقع التفاعمي باالعتماد عمى أبعاد اليقظة 
 العقمية.

 المواقع التفاعمية: -
تستخدـ تقنيات البرمجة واالتصاؿ وتشتمؿ عمى مجموعة مف  مواقعىي عبارة عف    

المعمومات والبيانات المخزنة بطريقة نموذجية مف دوف تكرار والمتصمة مع بعضيا البعض 
 (.2655: 0505وفؽ عبلقات متبادلة )إسماعيؿ، 

 التعريف اإلجرائي:
(، وىو مزيج مف برنامج وتقنية اتصاؿ Microsoft teamىو موقع تفاعمي )

، والتي تعتمد عمى الثدياستخدمتو الباحثة في عرض وشرح الوحدة التعميمية لسرطاف 
أبعاد اليقظة العقمية بغرض تنمية المفاىيـ الصحية والتأثير في اتجاه الطالبات نحو 

 الفحص الدوري.
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 اليقظة العقمية: -
ية واالنتباه المتعمد ليا بداًل مف الخبرات الماضية أو ىي مراقبة الخبرات الحال     

المستقبمية مع التقبؿ لمواقع بدوف إصدار أحكاـ، وتنظيـ االنتباه لمخبرات والتعرؼ عمى 
 وىياألحداث في الواقع وفي المحظة الحالية وكذلؾ االنفتاح عمى الخبرات األخرى، 

دار أحكاـ أو تقييمات عمييا وبدوف الوعي بالخبرات ومبلحظتيا أثناء حدوثيا بدوف إص
االندماج أو التفاعؿ الزائد معيا، وتتضمف اليقظة العقمية تركيز الوعي واالنتباه لمخبرات 
الحالية والواقعية في البيئة الداخمية والخارجية بدوف إصدار أي أحكاـ أو تقييمات إيجابية 

 (.021: 0500أو سمبية )سعيد وبغدادي، 
 :التعريف اإلجرائي

ىي مراقبة الخبرات والمعارؼ ومبلحظة الموضوعات في الموقع التفاعمي، مف خبلؿ 
، والتي تـ بناء محتواىا باالعتماد الثديالمشاركة في تدارس الوحدة المقترحة عف سرطاف 

عمى أبعاد اليقظة العقمية بغرض تعزيز المفاىيـ الصحية ودعـ االتجاه اإليجابي نحو 
 لثدي.الفحص الدوري لسرطاف ا

 تطبيق مايكروسوفت تيمز: -
يعد مايكروسوفت تيمز نظاًما أساسًيا موحدًا لبلتصاؿ والتعاوف، يجمع بيف      

الممفات )بما في ذلؾ  وتخزيفالدردشة المستمرة في مكاف العمؿ واجتماعات الفيديو 
فت التعاوف في الممفات(، وتتكامؿ التطبيقات مع مجموعة إنتاجية مكتب اشتراؾ مايكروسو 

، وتتميز بامتدادات يمكف أف تتكامؿ مع المنتجات غير التابعة لشركة 143أوفيس 
 (. 0502مايكروسوفت. )موسوعة ويكيبيديا، 

 التعريف اإلجرائي:
تطبيؽ يسمح ألعضاء ىيئة التدريس بإعداد فرؽ محددة لمصفوؼ، ومجتمعات التعمـ 

يؽ االتصاؿ والتواصؿ باستخداـ المينية، وأعضاء ىيئة التدريس؛ لمتعميـ والتعمـ عف طر 
 المحادثات المستمرة في الدراسة، واجتماعات الفيديو، وتخزيف الممفات. 
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 اإلطار النظري:
حمؿ الكثير مف الناس معتقدات ومعمومات جزئية عف السرطاف، يمكف أف تؤثر عمى 

 ؛ فالسرطاف ىو اسـ شامؿ لمجموعةوعبلجومقدرتيـ عمى التعامؿ مع تشخيص المرض 
مف األمراض تتميز بوجود وـر خارج عف السيطرة في الخبليا، وىي بنيات صغيرة تتركب 
منيا األعضاء واألنسجة في الجسـ ولكف ىذه الخبليا تعمؿ بشكؿ مختمؼ وتتجدد بطريقة 

 متشابية عف طريؽ االنقساـ.
مادة وتشير األبحاث العممية المتقدمة اليـو إلى عبلقة بيف مرض السرطاف وبيف ال    

الجينية المنتقمة بالوراثة، وُتنسب ىذه العممية لمجوعتيف مف الجينات: الجينات المثبطة 
لمسرطاف، وىي جينات تقي مف السرطاف، والجينات المكّونة لمسرطاف الموجودة عادة في 

الجينات المكّونة لمسرطاف في الخمية، نتيجة لمتدخيف، ” تستيقظ“، عندما ”سبات“حالة 
المراقب لمشمس وما شابو ذلؾ، فإنيا تحّوؿ الخمية الطبيعية إلى خمية التعرض غير 

 (.5: 0525سرطانية )حوري، 
8 مف مجموع 822 مف جميع السرطانات الجديدة و01ويمثؿ سرطاف الثدي     

عند النساء، وفًقا لمدراسات  فتًكاوفيات السرطاف، ىذه الحقيقة الراسخة تجعمو أكثر الوـر 
يؼ عوامؿ االستعداد وفًقا لربطيا بحدوث المرض؛ عمى سبيؿ المثاؿ، الحديثة، تـ تصن
 8BRCA2، وتزيد طفرة 65إلى زيادة خطر اإلصابة بنسبة  BRCA1تؤدي الطفرة في 
8. ويحدث سرطاف الثدي المرتبط بيذه الطفرات عند النساء األصغر 23مف الخطر بنسبة 

شخيصو، مف خبلؿ تصوير الثدي سًنا، ويبدأ تشخيص سرطاف الثدي بالفحص البدني وت
نممس  ىنا(، ومف jaheranee & Ejanga, 2020باألشعة أو الموجات فوؽ الصوتية )

 أىمية الوعي لدى النساء بيذا المرض وأىمية عنصر الفحص الدوري لو.
وبشكؿ عاـ فإف اإلدراؾ ىو قدرة اإلنساف عمى استيعاب العبلقة بالمحيطات،      

رد عمى استيعاب العبلقة بالمحيط حولو مف خبلؿ عمميات استقباؿ واإلدراؾ ىو قدرة الف
خارجي يعمؿ عمى بناء تصورات مف المحيط الخارجي، مف خبلؿ الحواس واإلدراؾ الجيد 
لممواقؼ والمبنى عمى الوعي والمبلحظة، يسمح بفيـ المحيط وتحديد العبلقة معو 

بقة الذي يساعد في السيطرة عمى واالستجابة لو ويرتبط ذلؾ بعدـ إصدار األحكاـ المس
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القمؽ والتوتر الناجـ عف خبرة سابقة، ومف ثـ تبيف أف اليقظة الذىنية عنصر رئيس في 
الحد مف التوتر والتقميؿ مف الخوؼ وزيادة الشعور بالتوازف، وىناؾ دراسات كثيرة ومف 

التي أكدت في جامعة ماساتشوش؛ و  jon kabal- zinn أشيرىا التي قاـ بيا البروفيسور
عمى أف ممارسة التأمؿ المرتبط باليقظة الذىنية، يحسف األعراض الجسدية والنفسية لدى 

  .”االشخاص ويمنحيـ القدرة عمى التعامؿ مع التحديات والصعوبات التي يتعرضوف ليا
 -:اليقظة العقميةو
وخمؽ فئات  ىي سمة مف سمات الوعي والتي تتيح لمفرد االنتباه إلى السياؽ العاـ لمموقؼ 

جديدة مف ردود األفعاؿ، لمتعامؿ مع الموقؼ الحالي كما أنيا حالة مف الوعي الحسي 
الذي يتميز بصورة مختمفة وفعالة، والتي تترؾ الفرد منفتًحا عمى الجديد وحساًسا لكؿ مف 
السياؽ والمنظور، كما يتصؼ بالتمييز النشط لرسـ األحداث التي تترؾ الفرد متفتًحا عمى 

ما ىوجديد، وتتضمف تصوير مشاعر الفرد باعتبارىا حالة ذىنية تتميز باالعتماد كؿ 
المفرط عمى الخبرات السابقة والفروؽ الفردية، وعميو تمثؿ حالة نفسية حرة تحدث عندما 

 (.0500يكوف االنتباه مستقرًا وحاضرًا مف دوف إي ارتباط استثنائي نحو اآلراء )الشافعي، 
 ية:أىمية اليقظة العقم

 تساعد اليقظة العقمية عمى:
رفع مستوى وعي الفرد النتقاء المثيرات المبلئمة مف البيئة الخارجية، والفرد اليقظ  -2

ىو مف يوجو انتباىو بصورة مباشرة نحو المثيرات الجديدة غير النمطية، فاألفراد اليقظيف 
ة مف دوف شرود واعيف بشكؿ كامؿ بالبيئة المحيطة وينتبيوف لما يدور حولو لحظة بمحظ

 ذىني.
اليقظة العقمية توسع الرؤية وتزيد فرص التعمـ، فحيف تسجف النظرة القطعية األحادية  -0

 فكر اإلنساف وتحده بمعوقات روتينية وتشتت ذىنو وتفكيره وبالتالي تقؿ قدراتو.
تساعد اليقظة العقمية عمى زيادة عنصر اإلدراؾ، مف خبلؿ تعزيز الوعي بالمبلحظة  -1

ذي يعزز مف التفكير والمراجعة لكثير مف ردود األفعاؿ التمقائية والعادات الروتينية لمذات ال
اليومية، ولذلؾ يستخدـ تعزيز اليقظة الذىنية لمتحكـ في أي انفعاؿ أو غضب غير 

 مرغوب أو مواجية أي ضغوط نفسية.
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ة مف تساعد اليقظة العقمية عمى تحويؿ االنفعاالت وردود األفعاؿ السمبية إلى حال -2
 التوافؽ النفسي واالجتماعي.

تقدـ اليقظة العقمية دوًرا ميًما وفعااًل في عممية التعمـ والتعميـ، وقد بدأ استخدامو  -3
 كأحد األبعاد الرئيسة في المناىج الدراسية في السويد وأستراليا.

تشتمؿ اليقظة العقمية عمى القدرات االستيعابية )اليقظة أو االنتباه( لممياـ  -4
كية، كما توضح أف اليقظة أو االستيعاب يكوف لمحظة اآلنية أو لممواقؼ الحالية، اإلدرا

وبالتالي يصبح الفرد قادًرا عمى تحديث العمميات المعرفية والمدخبلت الحسية، مف خبلؿ 
 (.0500( و )عمي، 0500ميارة المبلحظة لمبيئة الخارجية )حممي وزيف العابديف، 

 ومن مقومات اليقظة العقمية:
حضور الوعي والذي يعد أحد العامميف الداخمي و الخارجي لدى الفرد، بما في ذلؾ  -2

األفكار و العواطؼ و األحاسيس و والمثيرات المحيطة بالفرد، في أثناء إثارتيا أو مرورىا 
لمفرد في المحظة اآلنية والوعي بالمنبيات مف خبلؿ الحواس الجسمية المادية، و حركة 

واالتصاؿ المباشر مع الواقع، مف خبلؿ االنتباه الذي ىو ظاىرة  الحواس وأنشطة العقؿ
لكؿ السمات األساسية، لموعي مما يؤدي لمتحكـ في ردود الفعؿ الحسية السريعة و التي 

 دائًما ما تتأثر بالتجربة الشخصية والذاتية.
لجمود المرونة في الوعي واالنتباه بمعنى تغيير الحالة الذىنية، بتغير الموقؼ وعدـ ا -0

 عمى المألوؼ، وبالتالي تقديـ أفكار حوؿ استجابات ال تنتمي إلى فئة واحدة.
االستقرار واالستمرارية في الوعي واالنتباه، وبالتالي التخمص مف المفاىيـ الخاطئة  -1

 واألفكار واالنفعاالت السمبية.
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 (2222( و )أبو الميمون والربيع، 2222أبعاد اليقظة العقمية: )الزىراني،
 البعد األول: المالحظة

تعتبر قوة المبلحظة: أحد أىـ السمات التي تساعد عمى إدراؾ المواقؼ واألحداث     
المبلحظة والتفكير النقدي، فالتفكير  بيفوالمتغيرات، وىناؾ خمط ينبغي االبتعاد عنو 

 النقدي يعني تحميؿ المواقؼ أو المعمومات لموصوؿ إلى نتيجة معينة، وتتضمف قوة
المبلحظة القدرة عمى قراءة مواقؼ ميمة بعينيا بشكؿ تمقائي ومياري، وتتعدد ميارات قوة 

 المبلحظة وليا أثر واضح عمى األداء واتخاذ القرارات إذ تساعد قوة المبلحظة عمى: 
 القدرة عمى تحديد ما يجب فعمو أو تجنبو وفقًا لمظروؼ المحيطة أو الراىنة. -2
ممية التعمـ، لتصبح تمؾ العممية أكثر كفاءة فالشخص تساعد المبلحظة في جودة ع -0

 الذي يمتمؾ ميارة المبلحظة ىو األكثر كؼء في التعمـ.
السيطرة عمى البلوعي، الذي قد يحد مف تطور ونمو الفرد وتطوير مياراتو، فيصبح  -1

 .االنتباه لمتفاصيؿ إحدى ميارات الخروج مف حالة الروتيف البلواعي
نشاط عقمي لممدركات الحسية وىي مشاىدة مقصودة أو غير ىي  :والمبلحظة     

مقصودة تفيد في عمميات التعرؼ، وىي الحصوؿ عمى الحقائؽ والمعمومات والخبرات مف 
واقع التصرفات والمواقؼ والحالة الراىنة لممستفيديف الستخداميا وتوظيفيا، وتتـ المبلحظة 

ف التواصؿ مع البلوعي والقدرة عمى مف خبلؿ التفاعؿ بيف العقؿ والحواس، ومف ثـ فإ
غرس وتثبيت ما يجب، وتجاىؿ ما ال يفيد يقود إلى عممية التخيؿ اإلبداعي فتتحوؿ 

 (.0505الصور الذىنية إلى حقائؽ ممموسة )شميس وراجح، 
والعقؿ البلواعي: وىو مقر تكويف االنفعاالت حيث سيتـ تخزيف الذكريات والعقؿ     

غير ميـ، ويعتبر العقؿ البلواعي  الظاىريفظ بكؿ ما يعتبره العقؿ البلواعي عادة ما يحت
مف أحد المسيطرات عمى تصرفات ومشاعر اإلنساف مف دوف وعي منو، ومف ىنا يعتمد 

 العقؿ عمى السموكيات أو التصرفات التي يتعمميا ويتمقاىا الناس.
 
 
 



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 م2222 أكتوبر (88المجمد )
 

 
 

 

666 

 ومف أىـ طرؽ السيطرة عمى العقؿ البلواعي:
كار وتبنييا وصواًل إلى حالة التفكير اليادئ )مثاؿ عمى ذلؾ تغذية العقؿ باألف -2

الشعور بصعوبة مادة تعميمية معينة بمجرد إقناع العقؿ، بعدـ صحة ذلؾ قد تبلحظ تطور 
 القدرة عمى تجاوز الصعوبات.

ممارسة التأمؿ بيدؼ التحكـ في العقؿ، حيث يمنح العقؿ اليدوء البلـز لمسيطرة  -0
 عمى األفكار.

 األفكار مف خبلؿ عرضيا وتصحيح أي اعتقادات غير سميمة بشأنيا.مجادلة  -1
ممارسة التخيؿ الذي ىو أحد أدوات برمجة العقؿ والتحكـ فيو وىو أسموب يحتاج  -2

 (.0505إلى االسترخاء واليدوء واالستغراؽ )طالة، 
التدريب عمى تحديد ما ىو أساسي في المواقؼ وما ىو فرعي، ويكوف األساسي ىو 

الصمة والمباشر أما الفرعي فيو الغير متصؿ أو غير مؤثر بعد تحديد المعمومات الوثيؽ 
 األساسية في المواقؼ يتـ الربط بينيا ذىنيا بشكؿ منطقي متسمسؿ.

 البعد الثاني: الوصف
يعني: تسمية المشاعر واألحاسيس والخبرات بالكممات والعمؿ بوعي وعدـ الحكـ عمى 

عؿ مع التجربة الداخمية، والوصؼ ىو تقنية لمتعبير حيث التجربة الداخمية وعدـ التفا
يوصؼ الواصؼ ما يدركو بصرًيا في شكؿ مكتوب بمعنى أف الوصؼ رسـ الكممات 
وتصوير المشاىد، ومف ثـ التعبير عف االنفعاالت واألحاسيس ويتميز كؿ نص وصفي 

 بالموصوؼ وأوصافو وتتمثؿ خطوات ميارة الوصؼ في: 
  وفات الرئيسة.أوال تحديد الموص

 .ثانيا: تحديد الموصوفات الفرعية
 ثالثا: تحديد االمتدادات الوصفية.

ولكؿ موصوؼ رئيس عدة موصوفات فرعية، وتتكوف االمتدادات لمموصوفات     
الفرعية مف جمؿ فييا جمؿ اسمية مكونة مف مبتدأ وخبر وجمؿ وصفية صفة وموصوؼ، 

تغييرات  فيو، عمى عكس النص السردي الذي ويتسـ النص الوصفي باالستقرار والثبات
وحركة، وتعتمد ميارة الوصؼ بشكؿ أساسي عمى تحديد الموصوؼ الرئيس المراد وصفو 
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وىو المعمومة أو العنواف الرئيس، ثـ تحديد موصوفاتو الفرعية ومنيا االمتدادات الوصفية 
 ولكف كيؼ نصؼ الشخص أو المكاف.

ي والفيـ لبلنفعاالت، ومف ثـ القدرة عمى ضبط وتنظيـ االنفعاؿ: يعني الوع    
تحقيقيا عف المرور بخبرة ما،  المرغوبالسموكيات الدفاعية المندفعة، وفقًا لؤلىداؼ 

والقدرة عمى ممارسة االستخداـ المرف الستراتيجيات تنظيـ االنفعاؿ المبلئمة لممواقؼ مف 
ية، ولتحقيؽ المتطمبات الخاصة أجؿ تعديؿ االستجابة االنفعالية لتحقيؽ األىداؼ الفرد

بالموقؼ وتنظيـ االنفعاؿ عممية مرتبطة بالتنظيـ الموجو والتعديؿ، والتأثير وىو: مجموعة 
مف الميارات المعرفية واالنفعالية والسموكية التي تنظـ وتسيطر عمى الخبرات والتعبيرات 

 الناتجة عف تفاعؿ الفرد مع بيئتو.
دارتو لبلنفعاالت واالستجابة المرنة وتنطوي أىمية تنظيـ االنفعاؿ ، عمى تحكـ الفرد وا 

لؤلحداث وبالتالي تحقيؽ التوافؽ النفسي في األداء وثراء القدرة االنفعالية والتمتع بمعدالت 
 (.0526ثقة وقدرة عمى مواجية الضغوط والمشكبلت )السيد، 

 وعممية تنظيـ االنفعاؿ تشمؿ جانبيف:
 الجانب األول:

ؼ بمعنى االقتراب الموجو لمموقؼ المفيد وتجنب الموقؼ الضار أو اختيار الموق -2
 المشتت أو غير المفيد لمتحكـ في تنظيـ االنفعاؿ.

تعديؿ الموقؼ: عندما ال يمكف تجنب ضغط معيف يمكف لمفرد تعديؿ الموقؼ المثير  -0
 لبلنفعاؿ لتحجيـ األثر االنفعالي السمبي.

نفسو في موقؼ قد يسير انفعااًل سمبيًا فيتـ  تحويؿ االنتباه: وذلؾ عندما يجد الفرد -1
 تغيير محور االنتباه عنو إما بصرؼ االنتباه أو بالتركيز عمى نشاط بديؿ غير انفعالي.

التغيير المعرفي مف خبلؿ تغيير طريقة أو أسموب التفكير في موقؼ لرفع أو خفض  -2
 داللتو االنفعالية.
 الجانب الثاني:

باستخداـ المداخؿ التنظيمية لتجنب الشعور باالنفعاؿ  ويشمؿ تعديؿ االستجابة    
السمبي، وذلؾ بعد فشؿ االستراتيجيات السابقة وىذا النوع مف التنظيـ يساعد الفرد عمى 
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قمع  –تعديؿ الخبرة مف خبلؿ وسائؿ فسيولوجية أو سموكية، ومنيا إعادة التقييـ المعرفي 
 التعبير االنفعالي.

 عيالبعد الثالث: التصرف بو 
إف الخبليا العصية ىي التي توفر األساس مف الناحية العصبية لموعي الذاتي، فبل     

يمكف أف تتوجو نحو الداخؿ  ولكنياتساعد الخبليا العصبية فقط عمى تقميد اآلخريف، 
بيدؼ تكويف تمثيبلت مف الدرجة الثانية، ويكوف ىذا أساس لما يسمى باالستبطاف وتبادلية 

لوعي باآلخريف، ويرتبط الوعي عادة بمستوى استقباؿ الحس والتصور، وقد الوعي الذاتي وا
أوضحت الدراسات أف اإلنساف منذ عمر أشير يستطيع إدراؾ العبلقة بيف المعمومات 

شير يطور إدراؾ ذاتي انعكاسي وىي مرحمة  26الشعورية والمرئية التي يتمقاىا وفي عمر 
 تمي اإلدراؾ الحسي.

ىو االنتباه إلى أسموب التفكير والشعور والتصرؼ بناء عمييما،  بالذاتوالوعي     
أظيرت األبحاث إصدار الدماغ ألحكاـ وقرارات بسرعة وتمقائية وينشأ التصرؼ بوعي 
عندما تفشؿ التوقعات في التجسد، ومناطؽ الدماغ المسئولة عف الدوافع والمشاعر ىي ما 

يب عمى توجيو االنتباه تمييًدا لمتصرؼ الواعي توجو االنتباه الواعي، ومف ىنا ينبغي التدر 
المدرؾ. المقصود بإتقاف التصرؼ بوعي: ىو إتقاف تشكيؿ التفاعؿ الواعي مع المثيرات 
والبقاء عف قصد في الحاضر والرصد المستمر لمخبرة وتعميؽ التركيز فييا، وبالتالي 

خبلؿ تماريف التأمؿ  الوعي بالخبرة لحظة بمحظة ويتـ الوصوؿ إلى مرحمة اإلتقاف مف
 .(0500)جوىر، 
ويمكف االستفادة مف عبلجات السموؾ الجدلي وتشمؿ سبعة ميارات في تطوير     

ذىنية حيث يتكامؿ العقؿ  حالةاليقظة العقمية، ومف أوليا ميارة العقؿ الحكيـ وىي: 
ية االنفعالي والعقؿ الواعي، حيث تساعد ممارسات الميارات الستة األخرى في إمكان

الوصوؿ إلى العقؿ الحكيـ، وتشمؿ عدـ الحكـ واليقظة الواحدة والفاعمية ويتكوف الوعي 
الذاتي مف التقييـ الذاتي والذكاء العاطفي والثقة بالنفس، وىو يركز عمى التعرؼ عمى 
المشاعر ونقاط القوة والضعؼ وامتبلؾ الشعور القوي بالقيمة الذاتية، وينطوي الوعي 
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الفرد عمى تكزيف معايير مف المعتقد ومف جممة المبادئ وقيـ المجتمع  الذاتي عمى قدرة
 وىو إحساس حاد بوعي الذات.

ىو: التركيز عمى المنطؽ والسبب والنتيجة وتمقي المعمومات مف  الواعيوالعقؿ     
خبلؿ الحواس الخمس ومقابمتيا لما في الدماغ مف خبرات مخزونة، ثـ التركيب عمييا 

االستنتاج والعقؿ الواعي، ىو المسئوؿ عف برمجة البلوعي ومياـ التفكير والبناء بيدؼ 
ـ الذكريات وتحريؾ المشاعر واالنفعاالت، ويتحكـ العقؿ الواعي في  والمنطؽ تخزيف وتنظي
الحواس وال يحرؾ األوامر السمبية ويصنع العادات، ويحتاج لمتكرار لتكوف العادة ثابتة 

فيد ويطمؽ طاقة لبموغ األىداؼ ويحاوؿ حؿ العقبات ويجتيد ويتعرؼ عمى ما يفيد وما ال ي
 في التنفيذ.

 البعد الرابع: التقبل
إف اليقظة العقمية تجعؿ الفرد متقببًل لوضعو الراىف حتى حيف تعرضو لمضغط 
االنفعالي واأللـ النفسي الغير محتمؿ، حيث يواجو الفرد الموقؼ بداًل مف أف يتجنبو وىذا 

فرد عمى حماية نفسو مف أعراض القمؽ المفرط، وتقبؿ األفكار الجديدة: التقبؿ يساعد ال
بمعنى أف آراء األفراد تتشكؿ بناء عمى االنطباعات األولية ويتـ التمسؾ بيذه اآلراء حتى 
عندما يظير دليؿ معارض، إذ يستخدـ األفراد جميع األدوات المتاحة لتحسيف مقدرتيـ 

لفكر اليقظ يعني تقبؿ الشؾ بشكؿ جزئي واستمرار عمى الفيـ وتقبؿ الشؾ: حيث أف ا
 (.0527التغيير والتعديؿ )عجبلف، 

 ويمكننا ىنا أن نشير إلى مقومات اليقظة العقمية وىي: 
الموافقة: بمعنى أف الفرد متفتح لرؤية األشياء ومعرفتيا كما ىي المحظة الحاضرة لفيميا 

 بحيث يكوف الفرد أكثر فاعمية في االستجابة.
تعاطؼ: ويعني التعاطؼ أف يتصؼ الفرد بمشاعر يستطيع مف خبللو تفيـ مواقؼ ال

 اآلخريف في المحظة الراىنة وفؽ منظورىـ وردود أفعاليـ.
التفتح: بمعنى رؤية الفرد لؤلشياء مف حولو ، كما لو أنو رآىا ألوؿ مرة فتتولد احتماالت 

 ىنة.مف خبلؿ التركيز عمى التغذية الراجعة في المحظة الرا
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 البعد الخامس )التدريب عمى عدم إصدار األحكام(
إف عدـ إصدار األحكاـ في مفيـو اليقظة العقمية يعني أيًضا التقبؿ العريض، و يعني 
عدـ إصدار األحكاـ التقييمية عمى األمور سواء كاف محببة أو مفضمة مف عدمو، 

، واالستيعابادة معدؿ التركيز وبالتالي القدرة والسيطرة عمى االنفعاالت واالضطرابات وزي
ومف ثـ حضور الذىف بصرؼ النظر عف الموقؼ لمتعامؿ معو في حالة مف التحرر مف 
القيود ويفيد عدـ إصدار األحكاـ اإليجابية أو السمبية في تحرر الفرد مف الضوابط أو 

ويحقؽ  العوائؽ التي قد تقؼ أماـ المعرفة، وبالتالي يكوف التعرض أكثر واقعية وموضوعية
 استجابة التكيؼ الجديدة ويساعد عمى االستكشاؼ المستمر.

ويفيد عدـ إصدار األحكاـ في تحقيؽ التغيير المعرفي اإليجابي، وبالتالي يستطيع الفرد 
السمبية البلعقبلنية، والتي تكوف مع  األفكارتغيير أساليب التفكير الخاصة بو فيدرؾ أف 

عف المواقؼ، وبالتالي اكتساب اإلرادة الواعية المزاج السيء ال تمثؿ تصور حقيقي 
دارة االنفعاالت، ومف الجدير بالذكر أف عدـ اعتياد ممارسة  واكتساب القدرة عمى التفكير وا 
العبلقات االرتباطية لممواقؼ الراىنة مع الخبرات السابقة، ىو ما يقود إلى إصدار االحكاـ 

اقؼ بزوايا جديدة أو تقود إلى التسرع في سوء المسبقة والتي قد تقؼ حاجًزا أماـ رؤية المو 
الفيـ أو رفض المعرفة جممة وتفصيبًل، ومف ىنا يرتبط عدـ إصدار األحكاـ بتنمية ميارة 
الفصؿ وعدـ التفكير في أي عبلقات ترابطية بيف المعرفة وأي خبرة سابقة داخمية أو 

 (0500خارجية. )جوىر، 
أو في البيئة التفاعمية، أحد نماذج التعمـ عبر  ويمثؿ التعمـ عبر المواقع التفاعمية

واالتصاؿ غير المباشر غير  المتزامفاالنترنت ويقـو عمى عممية االتصاؿ المباشر 
 المتزامف، مما يتيح لمطبلب الدخوؿ إلى شبكة اإلنترنت ويتـ وفًقا لخمس مراحؿ أساسية: 

حجرات الدراسة، يتـ مرحمة الوصوؿ لمتحفيز: وىي مرحمة أساسية تتـ داخؿ إحدى  .2
فييا إنشاء بيئة ومتطمبات االتصاؿ والتعرؼ عمى المفاىيـ العممية والعناصر الرئيسية 

 لموضوع البحث والدراسة.
مرحمة االختبلط االجتماعي عبر اإلنترنت: وتتـ ىذه المرحمة عمى شبكة اإلنترنت،  .0

الدخوؿ فيو(، ولكنيا وىي عدة لقاءات غير أساسية )أي غير محددة بموعد يمـز الطبلب ب
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لطرح االستفسارات مف قبؿ الطبلب لممعمـ أو مف قبؿ الطبلب لبعضيـ البعض، 
لبلستفسار عف المشكبلت التي تواجييـ أثناء البحث يمييا لقاء محدد بموعد لمناقشة تمؾ 

 المشكبلت، مع طرح المفاىيـ العممية في الموضوع.
ـ ىذه المرحمة  .1 عبر اإلنترنت ويقـو فييا الطبلب بمبادلة مرحمة تبادؿ المعمومات: وتت

المعمومات ومواقع اإلنترنت الخاصة بموضوع الدراسة، كما يقـو الطالب بإرساؿ ما تـ 
التوصؿ إليو إلى المعمـ عمى شكؿ ممؼ مرفؽ عمى البريد اإللكتروني يطمع عميو المعمـ، 

 ثـ يتـ مناقشة ذلؾ في الموعد المخصص عمى اإلنترنت.
المعرفة: وتتـ ىذه المرحمة عمى اإلنترنت حيث تحدث لقاءات بيف  مرحمة بناء .2

الطبلب وىذه المقاءات غير رسمية أي غير محددة بموعد الدراسة مف قبؿ المعمـ، ليناقشوا 
ـ تجميعو وتبادلو مف معمومات وزيارة الموقع الخاص بالمادة، والمحتوى ثـ يحدث لقاء  ما ت

 يد موعد تالي لبلستزادة.مع المعمـ عمى اإلنترنت ويتـ تحد
مرحمة التطوير: وتتـ ىذه المرحمة عمى اإلنترنت في غرؼ المحادثة ويعتمد فييا  .3

الطبلب عمى بعضيـ البعض في البحث والتعمؽ، لتجميع المادة البلزمة التي تحتوي عمى 
 (.0522ما توصوا إليو بشكؿ أكثر تعمًقا )السيد وأحمد وعيسى والطنطاوي، 

 ( : عمية )مايكروسوفت تيمزالمواقع التفا -
ساىمت التطورات التكنولوجية والتقنية في تغير شكؿ المؤسسات التعميمية عمى نحو    

جذري، وأصبح التحدي األكبر ينصب عمى كيفية توظيؼ ىذا التطور التقني والتكنولوجي 
داخؿ  لممتعمميفواالستفادة منو في خدمة العممية التعميمية، وتوفير فرص تعمـ متنوعة 

دخاؿ العديد مف أدوات التعمـ اإللكتروني وتطبيقاتيا عمى  بيئات التعمـ بشكؿ أمثؿ، وا 
يصاؿ المعرفة وتخزينيا بأشكاؿ عديدة  ـ والتعمـ وا  عممية التعمـ، حيث أصبحت عممية التعمي
أسيؿ بعد أف تـ استخداـ اإلنترنت في التعميـ، ليظير أنموذج التعمـ عف بعد لكي يساعد 

عمى التعمـ مف خبلؿ محتوى تفاعمي يعتمد عمى الفصوؿ والمناىج اإللكترونية الطالب 
بكافة أنماطيا و الوسائؿ المتعددة، فمـ يعد اىتماـ الطمبة ينصب عمى المعمـ فقط 
الكتساب المعرفة والمعمومات بؿ أصبح مشارًكا معو في اكتسابيا )الجار اهلل و الخريجي، 

651:0505.) 
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مؽ أصبح توظيؼ تكنولوجيا التعميـ عف بعد أىـ متطمبات التعمـ ومف ىذا المنط    
الفعاؿ ومحؿ اىتماـ المؤسسات التعميمية، حيث حرصت المؤسسات التعميمية عمى إدخاؿ 
تطبيقات التعمـ عف بعد في مؤسسات بكافة مراحميا التعميمية، بؿ وعدت بيئات التعمـ 

مبلءمة لمتعمـ، لما لو مف دور في الخروج  القائمة عمى االنترنت األسموب األمثؿ واألكثر
(؛ حيث 56:0505الذي يطغي عمى األداء التدريسي )الجعافرة،  المتكررمف الروتيف 

توفر تطبيقات التعمـ عف بعد بيئات تعمـ تفاعمية متكاممة تتيح التواصؿ بشكؿ متزامف 
س والمحتوى وغير متزامف مف خبلؿ أدوات أكثر تفاعمية تمكف المعمـ مف نشر الدرو 

التعميمي والمياـ واألنشطة باستخداـ النصوص المكتوبة والفيديو والصور والصوت مراعية 
بذلؾ الظروؼ الزمانية والمكانية والفروؽ الفردية لممتعمميف، بؿ ولدييا القدرة عمى تنمية 
وزيادة دافعيتيـ لمتعمـ ومسايرة كؿ ما ىو جديد ؼ ضوء المستحدثات التكنولوجية مف 

ؿ استخداـ تطبيقات المحادثة المباشرة والسبورة ونقؿ الممفات وتحقيؽ المشاركة في خبل
 (.23:0527-22ساعات النقاش والحوار بيف المعمميف والمتعمميف )الشواربو،

ا أساسيًا في نظـ التعميـ عف بعد، حيث تسيـ في تعد المنصات اإللكترونية مكونً       
، وتجمع بيف مميزات أنظمة إدارة  0 ؼ تقنية الويب توفير بيئة تعميمية تفاعمية توظ

المحتوى اإللكتروني وبيف شبكات التواصؿ االجتماعي وتمكف المعمميف مف نشر الدروس 
واألىداؼ، ووضع الواجبات وتوزيع األدوار وتقسيـ الطبلب إلى مجموعات عمؿ وتساعد 

المحتوى وتطبيؽ األنشطة  بيف المعمميف والطبلب، ومشاركة واآلراءعمى تبادؿ األفكار 
 (.13، 0526التعميمية واالتصاؿ بالمعمميف مف خبلؿ تقنيات متعددة )العنزى، 

كما تعمؿ المنصات اإللكترونية عمى زيادة تفاعؿ الطبلب وتنمية قدراتيـ العممية     
نحو التعمـ والعمؿ التشاركي وتسييؿ دور  الطبلبوالمعرفية، باإلضافة إلى زيادة دافعية 

ـ،  عضو ىيئة التدريس خبلؿ العممية التعميمية، وزيادة كفاءتو وتحسيف مستوى ونوعية التعم
كساب الطبلب لميارات تكنولوجيا المعمومات المتطورة دائما والتغمب عمى مشكمة بعدى  وا 

 ). 2018،13الزماف والمكاف المذاف يعترضاف المعمـ والمتعمـ)الرشدى، والسكرى، 
إللكترونية التي تقدـ فرص تعميمية لطبلب التعميـ الجامعة، ومنيا وتتعدد المنصات ا   

وتعد منصة مايكروسوفت تيمز أحد Microsoft Teamsمنصة مايكروسوفت تيمز 
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التطبيقات والبرامج المقدمة مف شركة مايكروسوفت العالمية، بدأ انتشارىا في الفترة 
اه المدارس والجامعات إلى عقد األخيرة، خاصة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد واتج

 عف بعد مف خبلؿ ىذه المنصة. الدراسةاجتماعاتيا وتفعيؿ نظاـ 
نشاء الفصوؿ الدراسية       ويمثؿ موقع مايكروسوفت تيمز تطبيؽ لبلتصاؿ، وا 

والمياـ والتطبيقات، ومشاركة  والمحتوىالتعاونية واالجتماعات يجمع بيف المحادثات 
احد ويسمح لممعمميف بتوزبع وتحويؿ مياـ طالب الصؼ الدراسى الممفات مًعا في وقت و 

شخص )دليؿ   25555 أشخاص إلى   25 عبر الفرؽ واالجتماع، بفريؽ مكوف مف 
 ( https://ww.docdroid.net/Microsoftteams ۔استخداـ
ة مع العاـ الثالث النطبلؽ نظاـ الفرؽ مايكروسوفت ووفؽ االحصائيات المعمن     

مميوف مستخدـ نشط يوًميا،   22 تيمز، فقد بمغ عدد المستخدميف النشطيف لمنظاـ حوالى 
مما يجعمو نظاـ إدارة المياـ والتشاركية األكثر استخدامًا في العالـ، ومف مميزات 

عقد االجتماعات عبر  مايكروسوفت تيمز التي ساىمت في تسييؿ التعمـ عف بعدؾ
عداد فرؽ محددة لمفصوؿ ومجتمعات التعمـ  االنترنت والدخوؿ في نقاشات مختمفة، وا 

عداد القنوات التي تسمح ألعضاء الفريؽ باالتصاؿ  باستخداـ  والمشاركةاالفتراضية؛ وا 
دارة الممفات وتخزينيا وتحريرىا بشكؿ  مختمؼ الصور والنصوص والروابط، ومشاركة وا 

، كما تتيح لممعمميف إنشاء الواجبات وتوزيعيا وتمكيف الطبلب مف إكماؿ واجباتيـ تشاركي
رساليا بدوف مغادرة التطبيؽ، وتمكيف المعمميف مف تقديـ مبلحظاتيـ عمي الواجبات  وا 

 (./https://e3arabi.comوتتبع مستوى تقدـ الطبلب)مميزات مايكروسوفت تيمز
 مميزات تطبيق مايكروسوفت تيمز: 
، مفتاح، ومحمد، 0502ف عرض مميزات مايكروسوفت تميز فيما يمي )ويكيبيديا يمك

0502 ،225:) 
االجتماعات عبر اإلنترنت: يمكف مف خبللو عقد اجتماعات مع أعضاء فريقؾ  .2

، وتتيح فرؽ (URL) ومناقشتيـ عبر عمؿ غرفة في البرنامج مع مشاركة فريقؾ عنواف
صوؿ الدراسية ومجتمعات التعمـ المينية والتعميمية العمؿ لممعمميف إعداد فرؽ محددة لمف

 .والموظفيف

https://ww.docdroid.net/Microsoftteams
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إعداد القنوات: وىي موضوعات المحادثة التي تسمح ألعضاء الفريؽ االتصاؿ دوف  .0
استخداـ البريد اإللكتروني، كما يمكف لممستخدميف الرد عمى المشاركات باستخداـ مختمؼ 

 .روابط ومشاركة مختمؼ الممفاتوالنصوص وال (GIF) الصور وكذلؾ الصور المتحركة
إجراء المكالمات: يوفر تطبيؽ مايكروسوفت تيمز إجراء مكالمات عدة بيف جيات  .1

 .االتصاؿ لديؾ كذلؾ تمقى وتحويؿ المكالمات
الدردشة الجماعية والخاصة: يمكنؾ إرساؿ الرسائؿ الخاصة لممستخدميف سواء  .2

 .ردشة جماعية معيـشخص كد 155شخص واحد أو مجموعة مف األشخاص يصؿ ؿ 
 .مشاركة المحتوى: يمكف تبادؿ مختمؼ ممفات تطبيقات مايكروسوفت .3
 .إدارة الممفات: حيث بإمكاف كؿ فريؽ الحصوؿ عمى مساحة تخزينية خاصة بو .4
مساحة العمؿ: حيث تستخدمي في المدارس ومجاالت التعميـ بمختمؼ أنواعيا، مما  .5

حيث مكف استخداـ مساحات العمؿ في التعمـ يساعد عمى نجاح العمؿ أو التعمـ عف بعد؛ 
 .بسيولة

تسجيؿ المبلحظات: يمكف تسجيؿ مبلحظات الفريؽ بسيولة في نظاـ المبلحظات  .6
( والمدمج بشكؿ كامؿ مع نظاـ الفرؽ، مما يساعد On Noteالخاص بمايكروسوفت )

 عمى تطوير العمؿ الجماعي.
متاحة في أي وقت وأي مكاف،  باإلضافة إلى  توفير بيئة تعميمية تفاعمية     

مكانية تحميؿ الممفات  وبسيولة التعامؿ مع المنصة وسيولة استخداميا وتوظيفيا وا 
وتسجيؿ المحاضرات وتخزينيا والرجوع إلييا في أي وقت، والتواصؿ بشكؿ أفضؿ بيف 

والمعمميف وبيف الطبلب وبعضيـ وزيادة المشاركة والتعاوف بينيـ، وتمكيف  الطبلب
ميف مف الشرح وتبسيط المفاىيـ وعرضيا بطريقة سيمة وتوفير الوقت والماؿ والجيد المعم

 المبذوؿ في االنتقاؿ، والسفر إلى الجامعة وتنمية ميارات تكنولوجية جديدة لدى الطبلب.
اًل لما أسفرت عنو نتائج ىذه الدراسة، توصى الباحثة بضرورة تعديؿ اواستكم     

واعتماد نظـ التعميـ عف بعد عبر المنصات اإللكترونية، أحد الموائح المنظمة لمجامعة 
أساليب التعمـ المعتمدة والدمج والمزاوجة بيف التعميـ عف بعد عبر المنصات اإللكترونية، 
والتعميـ الوجاىي التقميدي في المنظومة التعميمية، وتفعيؿ التقنيات الحديثة في مجاؿ 
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ؿ عمى تحسينيا والتغمب عمى الصعوبات والمعوقات التعميـ واإلستفادة مف مزاياىا والعم
التي تواجو التعميـ عف بعد عبر المنصات االلكترونية، والتي تحوؿ دوف االستفادة منيا 
كضعؼ البنية التحتية التكنولوجية وتدريب أعضاء ىيئة التدريس والطبلب عمى نظـ 

ت الحديثة في مجاؿ التعميـ، التعميـ عف بعد والعمؿ عمى توعيتيـ بأىمية استخداـ التقنيا
وتنمية اتجاىات إيجابية لدى الطبلب نحو التعميـ عف بعد عبر المنصات اإللكترونية، مف 
خبلؿ إعداد برامج إرشادية تيدؼ إلى تنمية الميارات الشخصية، وميارات تنظيـ الذات 

 .األكاديمي لمساعدتيـ عمى التوافؽ مع متطمبات العصر وتحقيؽ التكيؼ والنجاح
 ةمنيجية الدراس
 منيج الدراسة:

لتحقيؽ أىداؼ البحث استعانت الباحثة بالمنيج الوصفي التحميمي والمنيج     
البحث الحالي المنيج الوصفي التحميمي "ويختص المنيج الوصفي  التجريبي كما يمي: اتبع

افي الدقيؽ بجمع البيانات والحقائؽ وتصنيفيا وتبويبيا، باإلضافة إلى تحميميا التحميؿ الك
المتعمؽ، بؿ يتضمف أيًضا قدرًا مف التفسير ليذه النتائج، لذلؾ يتـ استخداـ أساليب 
القياس والتصنيؼ والتفسير بيدؼ استخراج االستنتاجات ذات الداللة، ثـ الوصوؿ إلى 

 (.65، 0550تعميمات بشأف الظاىرة موضوع الدراسة.")صابر وخفاجة،
الذي يدرس ظاىرة حالية مع إدخاؿ تغيرات في أحد والمنيج التجريبي: وىو المنيج 

خميؿ االغا، حسف محمود  إحسافالعوامؿ أو أكثر ورصد نتائج ىذا التغير. )
(، وقد تـ اتباع التصميـ التجريبي مع تطبيؽ قبمي، وتطبيؽ بعدي لمتعرؼ 0550االستاذ،

، في (Microsoft team )عمى فاعمية وحدة مقترحة في سرطاف الثدي عبر موقع تفاعمي
تنمية المفاىيـ الصحية واليقظة العقمية باإلضافة إلى مقياس مف إعداد الباحثة لقياس 

 االتجاه نحو الفحص الدوري لدى طالبات كميات التربية قبؿ وبعد تدريس الوحدة.
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تكوف مجتمع الدراسة مف طالبات الفرقة الرابعة شعبة طفولة،  كمية مجتمع الدراسة:  
 .امعة سوىاجالتربية، ج

 عينة الدراسة:
( طالبة مف طالبات الفرقو الرابعة ، شعبو طفولة ،  35حددت الباحثة عينة الدراسة بػ )

كعينة قصدية لتمثيؿ مجتمع الدراسة الميدانية التجريبية مع  سوىاج،  كمية التربية، جامعة
الصحية ، مقياس  إجراء تطبيؽ قبمي وبعدي ألدوات الدراسة المتمثمة في اختبار المفاىيـ

 اليقظو العقمية ومقياس االتجاه نحو الفحص الدوري . 
 إعداد الوحدة المقترحة لسرطان الثدي 

بعد االطبلع عمى األدبيات والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع الدراسة، قامت 
الباحثة بتصميـ وحدة مقترحة في سرطاف الثدي عبر موقع تفاعمي في تنمية المفاىيـ 

ية واليقظة العقمية، واالتجاه نحو الفحص الدوري لدى طالبات كميات التربية لطالبات الصح
 كمية التربية بجامعة.

تـ إعداد محتوى معرفي عممي حوؿ موضوع سرطاف الثدي بغرض رفع الوعي وتنمية 
ـ الصحية وتنمية اليقظة العقمية،  االتجاه نحو الفحص الدوري لدى طالبات  وتحفيزالمفاىي

التربية مع اتباع أسموب التقييـ المستمر باستخداـ تطبيؽ مايكروسوفت تيـ  كمية
Microsoft team . 

  الفمسفة التى تستند عمَييا الوحدة المقترحة
تستند الوحدة المقترحة عمى الفمسفة القائمة عمى إلماـ الطالبات بالموضوعات الجديدة التى 

 تحسف اليقظة العقمية لدييا  ؛ لمتعمقو بو، و اف والمفاىيـ الصحيو اليا عبلقة بمرض السرط
 ة األىداؼ العامة لموحدة المقترح

 وتمثمت األىداؼ في:
 بالمفيـو الكامؿ لمصطمح مرض السرطاف بكافة أنواعو. طالبات كميات التربيةإلماـ  .2
 بالمفيـو الكامؿ والصحيح لمصطمح سرطاف الثدي. طالبات كميات التربيةإلماـ  .0
 باألسباب المؤدية لممرض. يات التربيةطالبات كمإلماـ  .1
 .بصورة شمولية عمى أنواع سرطاف الثدي، أخطر أنواعو طالبات كميات التربيةإلماـ  .2
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 بكافة األسباب وراء اإلصابة بسرطاف الثدي. طالبات كميات التربيةإلماـ  .3
 بكافة الطرؽ المعروفة لمفحص لمتوعية بسرطاف الثدي. طالبات كميات التربيةإلماـ  .4
باليدؼ مف وراء وجود المؤسسات الصحية في  طالبات كميات التربيةتنمية وعي  .5

 مصر، ودور مؤسسة بيية لعبلج سرطاف الثدي.
 بالطرؽ المختمفة لعبلج سرطاف الثدي. طالبات كميات التربيةتنمية وعي  .6
 بالطرؽ الوقاية المختمفة مف سرطاف الثدي. طالبات كميات التربيةإلماـ  .7

مف القدرة عمى المساعدة في اتخاذ قرارات التغذية  كميات التربيةطالبات تمكيف  .25
 .السميمة لمرضى سرطاف الثدي

 والمعرفة المبكرة لسرطاف الثدي. طالبات كميات التربيةتنمية وعي  .22
 Microsoft: التدريس التفاعمي المتزامف عف بعد باستخداـ برنامج استراتيجية التدريس

team  
 عصؼ ذىني. –مناقشة مفتوحة  :نوع األنشطة التطبيقية

 واشتمؿ التقويـ عمى األنواع التالية :  : التقويـ  فى الوحدة المقترحة 
ـ ا .2 ـ فى بداية الدرسالتقوي ، بيدؼ  التعرؼ عمى المعمومات السابقة لمبدئى : ويستخد

لدى الطالبات، فيما يخص كؿ موضوعات مف الموضوعات المقترحة ومف ثـ ربط 
 يدة فى الدرس.بالمعمومات الجد

التقويـ التكوينى : ويستخدـ أثناء تدريس موضوعات الوحدة ، بيدؼ  تقديـ تغذية  .0
 راجعة عف مدى ما تحقؽ الطالبات مف تقدـ أثناء دراسة موضوعات الوحدة المقترحة.

التقويـ النيائى : ويستخدـ فى نياية الدرس ، بيدؼ معرفة مدى تحقيؽ الطالبات  .1
 لمحددة مسبقًا.األىداؼ التعميمية اا

 : ضبط االطار العاـ لموحدة المقترحة والتأكد مف صبلحيَتيا 
مف تصميـ إالطار العاـ لموحدة المقترحة تـ عرضيا فى صورتيا األولية  بعد اإلنتياء  

وذلؾ لضبطيا  ;وطرؽ التدريس العمـوى عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف ف
وحدة، صبلحيتيا لتحقيؽ اليدؼ المحدد بنائيًا (، استطبلع رأييـ حوؿ ) مناسبة محتوى الو 



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 م2222 أكتوبر (88المجمد )
 

 
 

 

663 

ذلؾ وقد تـ إجراء بعض التعديبلت فى ضوء مقترحاتيـ، وتـ صياغة الوحدة المقترحة 
 : ، وفيما يمى عرض لموضوعات الوحدة المقترحةتطبيؽبشكؿ نيائى معد لم

 واشتممت الوحدة عمى عشرة دروس:
 موضوعات الوحدة المقترحة (2جدوؿ)

 مكونات الجلسة عنوان الجلسة الوحدة م
6  

 
 الجلسة األولى

 
 

 مفاهٌم السرطان بأنواعه

 مدخل
 مفاهٌم السرطان وأنواعه

 نشاط تطبٌقً
 تقوٌم
 الختام

6  
 

 الجلسة الثانٌة

 
 

 سرطان الثدي، وأسباب اإلصابة

 مدخل
 سرطان الثدي، وأسباب اإلصابة

 نشاط تطبٌقً
 تقوٌم
 الختام

6  
 

 الجلسة الثالثة

 
 
 نواع سرطان الثديأ

 

 مدخل
 أنواع سرطان الثدي

 نشاط تطبٌقً
 تقوٌم
 الختام

6  
 

 الجلسة الرابعة

 
 

 أسباب اإلصابة بسرطان الثدي

 مدخل
 أسباب اإلصابة بسرطان الثدي

 نشاط تطبٌقً
 تقوٌم
 الختام

6  
 

 الجلسة الخامسة

 
 

 طرق الفحص لمرضى سرطان الثدي

 مدخل
 طرق الفحص لمرضى سرطان الثدي

 شاط تطبٌقًن
 تقوٌم
 الختام

3  
 

 الجلسة السادسة

 
 

المؤسسات المسئولة فً مصر عن 
 سرطان الثدي

 مدخل
المؤسسات المسئولة فً مصر عن سرطان 

 الثدي
 نشاط تطبٌقً

 تقوٌم
 الختام

6  
 

 الجلسة السابعة

 
 

 طرق العالج المختلفة لسرطان الثدي

 مدخل
 طرق العالج المختلفة لسرطان الثدي

 بٌقًنشاط تط
 تقوٌم
 الختام

8  
 

 
 

 مدخل
 طرق الوقاٌة من سرطان الثدي
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 نشاط تطبٌقً طرق الوقاٌة من سرطان الثدي الجلسة الثامنة
 تقوٌم
 الختام

6  
 

 الجلسة  التاسعة

 
 

التغذٌة السلٌمة لمرضى سرطان 
 الثدي

 مدخل
 التغذٌة السلٌمة لمرضى سرطان الثدي

 نشاط تطبٌقً
 تقوٌم
 الختام

66  
 

 ة العاشرةالجلس

 
 

التوعٌة المبكرة لتقلٌل فرص اإلصابة 
 بسرطان الثدي

 مدخل
التوعٌة المبكرة لتقلٌل فرص اإلصابة 

 بسرطان الثدي
 نشاط تطبٌقً

 تقوٌم
 الختام

 إعداد إدوات البحث 
 أواًل: اختبار المفاىيم العممية 

في الوحدة قامت الباحثة بإعداد اختبار لقياس مدي فيـ الطالبات لممفاىيـ الصحية 
 .المقترحة 

 اليدف من االختبار :
أعدت الباحثة اختباًرا لتحديد مستوى الفيـ المعرفي لمتعرؼ عمى فعالية وحدة مقترحة  -

في سرطاف الثدي عبر موقع تفاعمي في تنمية المفاىيـ الصحية لدى طالبات كميات 
 التربية.

ختيار مف متعدد ذي تحديد أبعاد االختبار : صيغت مفردات االختبار مف نمط اال -
 مفردة.  25البدائؿ األربعة، وتكوف االختبار مف 

تـ صياغو تعميمات االختبار بحث تكوف واضحة وتـ إعداد نموزج اإلجابة الختبار  -
 ومفتاح التصحيح. 

إجراء الدراسة االستطبلعية الختبار : تـ اجراءوىا عمي مجموعة مف طالبات الفرقو  -
، مكونة 2050/ 1050ة الطفولة المقيديف في العاـ الجامعي الرابعة كمية التربية ، شعب

 ( طالبة وذلؾ لحساب ما يأتي :13مف )  
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 أواًل : صدق االختبار:
مف أجؿ التأكد مف ذلؾ فقد أمكف االستدالؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ صدؽ المحكميف، 
 وذلؾ بعرضيا عمى لجنة مف الخبراء المتخصصيف، وكذلؾ الصدؽ التمييزي، وأيًضا

 صدؽ االتساؽ الداخمي، وفيما يمي توضيح لذلؾ :
  أ.صدق المحكمين )الصدق الظاىري( : 

قامت الباحثة بعرض االختبار في صورتو األولية عمى مجموعة مف المتخصصيف في 
؛ وذلؾ إلبداء الرأي حوؿ مدى  مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس ومعممي وموجيي العمـو

بار وذلؾ وًفقا لبديميف )مرتبطة / غير مرتبطة(، ومدى ارتباط المفردات باليدؼ مف االخت
انتماء المفردات لؤلبعاد التابعة ليا وذلؾ وفًقا لبديميف )منتمية / غير منتمية(، ومدى 
مناسبة المفردات لمستوى الطالبات وفًقا لبديميف )مناسبة/ غير مناسبة(، ومدى دقة 

قة(، واقتراح التعديؿ بما يرونو مناسًبا سواء صياغة المفردات عممًيا ولغوًيا )دقيقة/ غير دقي
بالحذؼ أو باإلضافة، وبناءًا عمى أرائيـ قامت الباحثة بإجراء التعديبلت التي اتفؽ عمييا 
المحكميف، وقد استبقت الباحثة عمى المفردات التي اتفؽ عمى صبلحيتيا السادة المحكميف 

نسب اتفاؽ المحكميف عمى ( يوضح 0%( فأكثر، وفيما يمي جدوؿ )65.55بنسبة )
 االختبار وما يتضمنو مف أبعاد:

نسب االتفاؽ بيف المحكميف عمى اختبار المفاىيـ الصحية لدي طالبات  (0جدوؿ )
 كميات التربية

 نسب االتفاق األبعاد م

 %66.86 التذكر 6

 %66.36 الفهم 6

 %66.66 نسبة االتفاق على االختبار ككل

التي أبداىا المحكميف فقد تـ اإلبقاء عمى جميع المفردات  وبناًء عمى المبلحظات   
الواردة باالختبار، والتي أجمع عمييا الخبراء بأنيا مناسبة لقياس المفاىيـ الصحية لدي 

%( وىي 70.51طالبات كميات التربية ، وقد بمغت نسبة االتفاؽ عمى االختبار ككؿ )
د إجراء التعديبلت التي أشار إلييا نسبة مرتفعة تدؿ عمى صبلحية االختبار وذلؾ بع

 المحكميف والتي تضمنت تعديؿ في صياغة بعض مفردات االختبار.
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تـ ترتيب الدرجات الكمية لبلختبار ترتيبًا تنازليًا ، وأخذ أعمي وأدني  الصدق التمييزي :ب.
% الطالبات المرتفعات في مستوى 05% مف الدرجات؛ لتمثؿ مجموعة أعمي 05

% مف الدرجات الطالبات المنخفضات في مستوى 05مثؿ مجموعة أدني االختبار، وت
في المقارنة بيف رتب  Mann-Whitneyاالختبار، وذلؾ باستخداـ اختبار ماف وتيني 

المتوسطات لمعرفة معامبلت التمييز بيف الطالبات ذوي المستوييف المرتفع والمنخفض في 
 (:1االختبار كما ىو موضح بالجدوؿ التالي ) 

داللة الفروؽ بيف رتب المجموعات الطرفية )االرباعي األعمى، واألرباعي  (1دوؿ ) ج
 في اختبار المفاىيـ الصحية لدي طالبات كميات التربية األدنى(

 المتغٌر

 مجموعة األرباعً األعلى
 )مرتفعً الدرجات(

 6ن = 

 مجموعة األرباعً األدنى
 )منخفضً الدرجات(

 6ن = 
 قٌمة

)U( 

 
 قٌمة

(W) 
 

 ٌمةق

(Z) 
مستوى 

 الداللة
متوسط 

 الرتب
مجموع 

 الرتب
متوسط 

 الرتب
 مجموع الرتب

المفاهٌم 
 الصحٌة

66.66 663.66 6.66 66.66 6.666 66.666 -6.366 
دالة عند 

مستوى 
(6.66) 

 (:  3يتضح من جدول ) 
( بيف متوسطات رتب مجموعة 5.53أنو يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي ) 
باعي األعمى ومتوسطات رتب مجموعة األرباعي األدنى في اختبار المفاىيـ الصحية األر 

( ؛ مما يدؿ عمى 5.53( دالة عند مستوى )Uلدي طالبات كميات التربية ؛ كما أف قيمة )
 الصدؽ التمييزي لبلختبار، وىذا يعني تمتع االختبار بدرجة عالية مف الصدؽ.

 ج.صدق االتساق الداخمي : 
قؽ مف االتساؽ الداخمي الختبار المفاىيـ الصحية مف خبلؿ التطبيؽ الذي تـ تـ التح

 لبلختبار عمى العينة االستطبلعية مف طالبات كميات التربية ، وذلؾ كما يمي:
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 حساب معامالت االرتباط بين مفردات االختبار والدرجة الكمية لؤلبعاد التابعة ليا : (1
مفردة والبعد الرئيس التابع ليا، وذلؾ كما  تـ حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ

 (: 2بالجدوؿ التالي )
معامبلت االرتباط بيف مفردات اختبار المفاىيـ الصحية لدي طالبات كميات  (2جدوؿ )

 يالكمية لؤلبعاد الرئيسة التابعة لوالدرجة ا التربية
 الفهم التذكر

 المفردة
معامل ارتباط 

 المفردة بالبعد 
 المفردة

ارتباط معامل 
 المفردة بالبعد 

 المفردة
معامل ارتباط 
 المفردة بالبعد 

 المفردة
معامل ارتباط 

 المفردة بالبعد 

6 6.866** 66 6.866** 6 6.866** 66 6.866** 
6 6.663** 66 6.666** 6 6.666** 66 6.866** 

6 6.666** 66 6.866** 6 6.368** 66 6.863** 

6 6.666* 66 6.666** 6 6.366** 66 6.866** 

6 6.866** 66 6.368** 6 6.866** 66 6.866** 

3 6.668** 63 6.666* 3 6.668** 63 6.666** 

6 6.666** 66 6.666* 6 6.866** 66 6.386** 

8 6.866** 68 6.666** 8 6.866** 68 6.866** 

6 6.866** 66 6.366** 6 6.666* 66 6.866** 

66 6.666** 66 6.668** 66 6.666** 66 6.866** 

 (2.25*  دالة عند مستوى )
 (2.21** دالة عند مستوى )

( أف معامبلت االرتباط بيف مفردات االختبار والدرجة 2يتضح مف الجدوؿ السابؽ ) 
( وجميعيا دالة إحصائية 5.633( ، و)5.105الكمية لمبعد التابع ليا تراوحت ما بيف )

 (.5.53( ومستوى )5.52عند مستوى )
 بين الدرجة الكمية لكل بعد رئيس والدرجة الكمية لالختبار : حساب معامالت االرتباط (2

ككؿ، وذلؾ كما  تـ حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ بعد رئيس والدرجة الكمية لبلختبار
 (:3بالجدوؿ التالي )
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 معامبلت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد رئيس مف أبعاد اختبار (3جدوؿ )
 ات كميات التربية والدرجة الكمية لبلختبارالمفاىيـ الصحية لدي طالب

 معامل االرتباط األبعاد

 **6.663 التذكر

 **6.666 الفهم

 (2.21** دالة عند مستوى )                  
( أف معامبلت االرتباط بيف أبعاد االختبار الرئيسة 3يتضح مف الجدوؿ السابؽ ) 

( وجميعيا دالة 5.754( ، و)5.752والدرجة الكمية لبلختبار ككؿ تراوحت ما بيف )
 (.5.52إحصائية عند مستوى )

( أف معامبلت االرتباطات بيف المفردات  3( ) 2يتضح مف الجدوليف السابقيف )
والدرجة الكمية لؤلبعاد الرئيسة وكذلؾ بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد رئيس والدرجة الكمية 

رابط وتماسؾ المفردات واألبعاد الرئيسة لبلختبار جميعيا دالة إحصائيًا؛ وىذا يدؿ عمى ت
 والدرجة الكمية لبلختبار مما يدؿ عمى أف االختبار يتمتع باتساؽ داخمي.

 ثانيًا : ثبات االختبار
تـ حساب ثبات االختبار بعدة طرؽ وىي: معامؿ ألفا كرونباخ، والتجزئة النصفية، 

 وذلؾ كما يمي :
استخدمت الباحثة ىذه الطريقة في  α(Cronbach's  Alpha : )معامل الفا كرونباخ ) . أ

( طالبة مف نفس مجتمع 13حساب ثبات االختبار وذلؾ بتطبيقو عمى عينة قواميا )
( معامبلت الثبات لكؿ 4الدراسة ومف خارج عينة الدراسة األساسية، ويوضح الجدوؿ ) 

 كما يمي: بعد مف أبعاد االختبار وكذلؾ الدرجة الكمية باستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ،
 قيـ معامؿ الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لكؿ بعد مف أبعاد اختبار (4جدوؿ )

 المفاىيـ الصحية ولبلختبار ككؿ
 األبعاد

عدد 
 المفردات

 معامل الفا كرونباخ

 6.866 66 التذكر

 6.668 66 الفهم
 6.863 66 االختبار ككل
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مناسبة مف الثبات لقياس المفاىيـ  وتدؿ ىذه القيـ عمى أف االختبار يتمتع بدرجة       
 الصحية لدي طالبات كميات التربية.

كما تـ حساب معامؿ ثبات االختبار بطريقة التجزئة  :Split Halfالتجزئة النصفية  . ب
النصفية، إذ تـ تفريغ درجات العينة االستطبلعية، ثـ قسمت الدرجات في االختبار ككؿ 

امبلت االرتباط البسيط )بيرسوف( بيف درجات إلى نصفيف، وتـ بعد ذلؾ تـ استخراج مع
براوف(، كما ىو موضح في الجدوؿ  -النصفيف، ثـ تصحيحيا باستخداـ معادلة )سبيرماف

 (5:) 
المفاىيـ الصحية لدي  قيـ معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية الختبار (5جدوؿ )

 طالبات كميات التربية

 االختبار
عدد 

 المفردات
ام معامل الثبات باستخد

 بٌرسون

معامل الثبات بعد 
 التصحٌح

 براون( –)سبٌرمان 

اختبار المفاهٌم الصحٌة لدي  طالبات كلٌات 
 التربٌة.

66 6.666 6.836 

وتدؿ ىذه القيـ عمى أف االختبار يتمتع بدرجة مناسبة مف الثبات لقياس المفاىيـ    
ار ككؿ، ويتضح مف الجدوؿ أف الصحية لدي طالبات كميات التربية ، ومف ثـ ثبات االختب

 القيـ مناسبة يمكف الوثوؽ بيا وتدؿ عمى صبلحية االختبار لمتطبيؽ.
 ثالثا : حساب معامل الصعوبة 

(  6قامت الباحثة بحساب معامؿ صعوبة لكؿ مفردة مف مفردات االختبار، وجدوؿ ) 
 يبيف مؤشر الصعوبة لكؿ مفردة كما يمي:
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 الصعوبة لميارات اختبار المفاىيـ الصحية لدي طالباتقيـ معامبلت  (6جدوؿ )
 كميات التربية

 المفردة
معامل 
 الصعوبة

 المفردة
معامل 
 الصعوبة

 المفردة
معامل 
 الصعوبة

 معامل الصعوبة المفردة

6 6.66 66 6.63 66 6.63 66 6.66 

6 6.66 66 6.63 66 6.66 66 6.66 

6 6.66 66 6.63 66 6.66 66 6.66 

6 6.66 66 6.66 66 6.66 66 6.66 

6 6.66 66 6.66 66 6.63 66 6.66 

3 6.66 63 6.66 63 6.66 63 6.66 

6 6.66 66 6.66 66 6.66 66 6.66 

8 6.68 68 6.66 68 6.66 68 6.66 

6 6.66 66 6.66 66 6.66 66 6.63 

66 6.68 66 6.66 66 6.63 66 6.68 

 5.24امبلت الصعوبة قد تراوحت بيف )( أف مع6يتضح مف الجدوؿ السابؽ )       
( 5.32(، وىي معامبلت صعوبة جيدة، كما بمغ معامؿ صعوبة االختبار ككؿ )5.37 –

 ومف ثـ تشير تمؾ النتائج إلي صبلحية االختبار لبلستخداـ.
 رابعا : حساب معامل التمييز 

دوؿ ) ( قامت الباحثة بحساب معامؿ التمييز لكؿ مفردة مف مفردات االختبار ، وج
 يبيف مؤشر تمييز المفردات كما يمي:
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 قيـ معامبلت التمييز لميارات اختبار المفاىيـ الصحية (7جدوؿ ) 
 لدي طالبات كميات التربية

 المفردة
معامل 
 التمٌٌز

 المفردة
معامل 
 التمٌٌز

 المفردة
معامل 
 التمٌٌز

 المفردة
معامل 
 التمٌٌز

6 6.36 66 6.66 66 6.66 66 6.36 

6 6.68 66 6.36 66 6.36 66 6.66 

6 6.66 66 6.36 66 6.66 66 6.66 

6 6.66 66 6.66 66 6.36 66 6.66 

6 6.66 66 6.68 66 6.68 66 6.66 

3 6.36 63 6.36 63 6.36 63 6.66 

6 6.36 66 6.66 66 6.36 66 6.36 

8 6.36 68 6.66 68 6.66 68 6.66 

6 6.66 66 6.66 66 6.66 66 6.66 

66 6.66 66 6.36 66 6.66 66 6.66 

( يتضح أف قيـ تمييز مفردات االختبار تراوحت 7مف خبلؿ الجدوؿ السابؽ )      
( وىي قيـ مقبولة تدؿ عمى قدرة المفردات عمى التمييز بيف الطالبات، 5.42 -5.35بيف )

ـ الخروج باالختبار في صورتو النيائية بعد التعديبلت، ىذا وقد بمغ معامؿ تمييز  ومف ثـ ت
 ثـ تشير تمؾ النتائج إلي صبلحية االختبار لبلستخداـ. (، ومف5.34االختبار ككؿ )

 ثانيًا: مقياس اليقظة العقمية:
أعدت الباحثة مقياس لميقظة العقمية وتـ تطويره، بواسطة بعد االطبلع عمى عدة 

( بأبعاده الخمسة و)جوىر، 0502مقاييس قننيا باحثيف لقياس اليقظة العقمية ومنيـ )سيد، 
( والصادر 0522أحمد إبراىيـ بحيري(& أحمد عمي محمود عاـ) ، )عبد الرقيب (0500

ليتناسب مع متغيرات الدراسة 227:244ص  17في مجمة اإلرشاد النفسي العدد 
 وموضوعيا )سرطاف الثدي( 

 
 

 اليدف من المقياس :
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ييدؼ ىذا المقياس إلى قياس  مدي نمو أبعاد اليقظة العقمية لدى طالبات  الفرقة الرابعة 
 ،  شعبة رياض األطفاؿ.  التربية بكمية
 صياغة عبارات المقياس - 
لمبلحظة، تحديد أبعاد المقياس : تـ تحديد أبعاد المقياس مف خمسة أبعاد شممت ) ا- 

، عدـ التفاعؿ مع الخبرات عدـ الحكـ عمي الخبرات الداخمية ،الوصؼ، التصرؼ الواعي
 الداخمية ( 

العقمية:تـ إعداد مقياس اليقظة العقمية وتوزيع إعداد جدوؿ مواصفات مقياس اليقظة -
 المفردات عمي أبعاد المقياس كما ىو موضح في الجدوؿ التالي : 

 أبعاد مقياس اليقظة العقمية (25جدوؿ)
 عدد العبارات أرقام العبارات أبعاد مقٌاس الٌقظه العقلٌة

 8  المالحظة.

 6  الوصف. 

 8  التصرف الواعً.

 8  لخبرات الداخلٌة.عدم الحكم على ا

 6  عدم التفاعل مع الخبرات الداخلٌة.

صياغة التعميمات لمقياس اليقظة العقمية: قامت الباحثة بصياغة تعميمات المقياس  
وروعي فييا الوضوح والدقة والسيولة وتحديد التعميمات وعدد المفردات وطريقة اإلجابة في 

كار ت ذي البدائؿ الخمسة) أوافؽ بشدة، ورقة اإلجابة المخصصة،وتـ اتباع أسموب لي
 أوافؽ، محايد، ال اوافؽ، ال اوافؽ بشدة (.

 : التجربة االستطالعية لممقياس اليقظة العقمية 
( طالبة مف طالبات الفرقة الرابعة شعبة 13تـ تطبيؽ المقياس عمي عينة استطبلعية ) 

لدرجات تمييًدا لمضبط طفولة، وبعد االنتياء مف التطبيؽ تـ تصحيح المقياس ورصد ا
 اإلحصائي لممقياس .

 
 
 

 الخصائص السيكومترية لممقياس اليقظة العقمية لدي طالبات كميات التربية : 
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الثبات( لممقياس  –قامت الباحثة بالتحقؽ مف توافر الشروط السيكومترية )الصدؽ 
 كاآلتي:

 أواًل : صدق المقياس:
تدالؿ عمى ذلؾ مف خبلؿ صدؽ مف أجؿ التأكد مف ذلؾ فقد أمكف االس     

المحكميف، وذلؾ بعرضيا عمى لجنة مف الخبراء المتخصصيف، وكذلؾ الصدؽ التمييزي، 
 وأيضا صدؽ االتساؽ الداخمي، وفيما يمي توضيح لذلؾ :

  أ.صدق المحكمين )الصدق الظاىري( :
قامت الباحثة بعرض المقياس في صورتو األولية عمى مجموعة مف المتخصصيف     

؛ وذلؾ إلبداء الرأي حوؿ مدى  في مجاؿ المناىج وطرؽ التدريس ومعممي وموجيي العمـو
ارتباط العبارات باليدؼ مف المقياس وذلؾ وفًقا لبديميف )مرتبطة / غير مرتبطة(، ومدى 
انتماء العبارات لؤلبعاد التابعة ليا وذلؾ وفقا لبديميف )منتمية / غير منتمية(، ومدى 

لمستوى الطالبات وفًقا لبديميف )مناسبة/ غير مناسبة(، ومدى دقة صياغة مناسبة العبارات 
العبارات عممًيا ولغوًيا )دقيقة/ غير دقيقة(، واقتراح التعديؿ بما يرونو مناًسبا سواء بالحذؼ 
أو باإلضافة، وبناءًا عمى آرائيـ قامت الباحثة بإجراء التعديبلت التي اتفؽ عمييا 

الباحثة عمى العبارات التي اتفؽ عمى صبلحيتيا السادة المحكميف المحكميف، وقد استبقت 
( يوضح نسب اتفاؽ المحكميف عمى 22%( فأكثر، وفيما يمي جدوؿ ) 65.55بنسبة )

 المقياس وما يتضمنو مف أبعاد:
 نسب االتفاؽ بيف المحكميف عمى مقياس اليقظة العقمية (22جدوؿ )

 لدي طالبات كميات التربية
 سب االتفاقن األبعاد م

 %66.66 المالحظة. 6

 %86.66 الوصف. 6

 %86.66 التصرف بوعً. 6

 %66.68 عدم الحكم على الخبرات الداخلٌة. 6

 %86.36 عدم التفاعل مع الخبرات الداخلٌة. 6

 %66.66 نسبة االتفاق على المقٌاس ككل
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عمى جميع العبارات  وبناءًا عمى المبلحظات التي أبداىا المحكميف فقد تـ اإلبقاء     
الواردة بالمقياس، والتي أجمع عمييا الخبراء بأنيا مناسبة لقياس اليقظة العقمية لدي 

%(، وىي 75.10طالبات كميات التربية ، وقد بمغت نسبة االتفاؽ عمى المقياس ككؿ )
نسبة مرتفعة تدؿ عمى صبلحية المقياس وذلؾ بعد إجراء التعديبلت التي أشار إلييا 

 ميف والتي تضمنت تعديؿ في صياغة بعض عبارات المقياس.المحك
تـ ترتيب الدرجات الكمية لممقياس ترتيبًا تنازليًا ، وأخذ أعمي  ب.  الصدق التمييزي :  

% الطالبات المرتفعات في مستوى 05% مف الدرجات؛ لتمثؿ مجموعة أعمي 05وأدني 
ت المنخفضات في مستوى % مف الدرجات الطالبا05المقياس، وتمثؿ مجموعة أدني 

في المقارنة بيف رتب  Mann-Whitneyالمقياس، وذلؾ باستخداـ اختبار ماف وتيني 
المتوسطات لمعرفة معامبلت التمييز بيف الطالبات ذوي المستوييف المرتفع والمنخفض في 

 (20مقياس اليقظو العقمية كما ىو موضح بالجدوؿ التالي ) 
رتب المجموعات الطرفية )األرباعي األعمى، واألرباعي داللة الفروؽ بيف  (20جدوؿ ) 
 في مقياس اليقظة العقمية لدي طالبات كميات التربية األدنى(

 المتغٌر

 مجموعة األرباعً األعلى
 )مرتفعً الدرجات(

 6ن = 

 مجموعة األرباعً األدنى
 )منخفضً الدرجات(

 6ن = 
 قٌمة

)U( 

 
 قٌمة

(W) 
 

 قٌمة

(Z) 
 مستوى الداللة

ط متوس
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

 مجموع الرتب

ٌة  6.666- 66.666 6.666 66.66 6.66 663.66 66.66 الٌقظة العقل
دالة عند 

مستوى 
(6.66) 

 (:  12جدول ) يتضح من     
( بيف متوسطات رتب مجموعة 5.53أنو يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي ) 

مجموعة األرباعي األدنى في مقياس اليقظة العقمية  األرباعي األعمى ومتوسطات رتب
( ؛ مما يدؿ عمى 5.53( دالة عند مستوى )Uلدي طالبات كميات التربية ؛ كما أف قيمة )

 الصدؽ التمييزي لممقياس، وىذا يعني تمتع المقياس بدرجة عالية مف الصدؽ.
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 ج. صدق االتساق الداخمي :     
لمقياس اليقظة العقمية مف خبلؿ التطبيؽ الذي تـ  تـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي

 لبلختبار عمى العينة االستطبلعية مف طالبات كميات التربية ، وذلؾ كما يمي:
 حساب معامالت االرتباط بين عبارات المقياس والدرجة الكمية لؤلبعاد التابعة ليا : (3

ليا، وذلؾ كما تـ حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ عبارة والبعد الرئيس التابع 
 (: 21بالجدوؿ التالي )

معامبلت االرتباط بيف عبارات مقياس اليقظو العقمية لدي طالبات كميات  (21جدوؿ )
 والدرجة الكمية لؤلبعاد الرئيسة التابعة ليا التربية

 التصرف بوعً الوصف المالحظة
عدم الحكم على 
 الخبرات الداخلٌة

عدم التفاعل مع 
 الخبرات الداخلٌة

 عبارةال

معامل 
ارتباط 
العبارة 
 بالبعد

 العبارة

معامل 
ارتباط 
العبارة 
 بالبعد

 العبارة

معامل 
ارتباط 
العبارة 
 بالبعد

 العبارة

معامل 
ارتباط 
العبارة 
 بالبعد

 العبارة

معامل 
ارتباط 
العبارة 
 بالبعد

6 6.666** 6 6.666* 6 6.866** 6 6.666** 6 6.866** 

6 6.866** 6 6.866** 6 6.666* 6 6.668* 6 6.388** 

6 6.866** 6 6.666** 6 6.663** 6 6.866** 6 6.666** 

6 6.386** 6 6.666** 6 6.666** 6 6.866** 6 6.668** 

6 6.666** 6 6.866** 6 6.866** 6 6.666** 6 6.668** 

3 6.866** 3 6.666** 3 6.866** 3 6.866** 3 6.866** 

6 6.666* 6 6.866** 6 6.688** 6 6.866** 6 6.866** 

8 6.863**  8 6.866** 8 6.866**  

 (2.25*  دالة عند مستوى )        
 (2.21** دالة عند مستوى )        

( أف معامبلت االرتباط بيف عبارات المقياس والدرجة الكمية 21يتضح مف جدوؿ ) 
حصائية عند ( وجميعيا دالة إ5.603( ، و)5.155لمبعد التابع ليا تراوحت ما بيف )

 (.5.53( ومستوى )5.52مستوى )
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 حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل بعد رئيس والدرجة الكمية لممقياس : (4
تـ حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ بعد رئيس والدرجة الكمية لممقياس ككؿ، وذلؾ كما 

 (:22بالجدوؿ التالي ) 
الكمية لكؿ بعد رئيس مف أبعاد مقياس اليقظة  معامبلت االرتباط بيف الدرجة (22جدوؿ )

 لدي طالبات كميات التربية والدرجة الكمية لممقياس العقمية
 معامل االرتباط األبعاد

 **6.666 المالحظة.

 **6.686 الوصف.

 **6.666 التصرف بوعً.

 **6.666 عدم الحكم على الخبرات الداخلٌة.

 **6.686 عدم التفاعل مع الخبرات الداخلٌة.

 (2.21** دالة عند مستوى )
( أف معامبلت االرتباط بيف أبعاد المقياس الرئيسة 22يتضح مف الجدوؿ السابؽ ) 

( وجميعيا دالة 5.771( ، و)5.761والدرجة الكمية لممقياس ككؿ تراوحت ما بيف )
 (.5.52إحصائية عند مستوى )

رتباطات بيف العبارات ( أف معامبلت اال 22( )21يتضح مف الجدوليف السابقيف ) 
والدرجة الكمية لؤلبعاد الرئيسة وكذلؾ بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد رئيس والدرجة الكمية 
لممقياس جميعيا دالة احصائًيا؛ وىذا يدؿ عمى ترابط وتماسؾ العبارات واألبعاد الرئيسة 

 والدرجة الكمية لممقياس مما يدؿ عمى أف المقياس يتمتع باتساؽ داخمي.
 يًا : ثبات المقياسثان

تـ حساب ثبات المقياس بعدة طرؽ وىي: معامؿ الفا كرونباخ، والتجزئة النصفية، 
 وذلؾ كما يمي :

استخدمت الباحثة ىذه الطريقة  ( :) αCronbach's  Alphaأ.معامل ألفا كرونباخ )
( طالبة مف نفس مجتمع 13في حساب ثبات المقياس، وذلؾ بتطبيقو عمى عينة قواميا )
( معامبلت الثبات لكؿ  23الدراسة ومف خارج عينة الدراسة األساسية، ويوضح الجدوؿ )

 بعد مف أبعاد المقياس وكذلؾ الدرجة الكمية باستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ، كما يمي:
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مقياس اليقظة  قيـ معامؿ الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لكؿ بعد مف أبعاد (23جدوؿ ) 
 العقمية ولممقياس ككؿ

 معامل الفا كرونباخ عدد العبارات األبعاد

 6.663 8 المالحظة.

 6.866 6 الوصف.

 6.866 8 التصرف بوعً.

 6.666 8 عدم الحكم على الخبرات الداخلٌة.

 6.863 6 عدم التفاعل مع الخبرات الداخلٌة.

 6.866 68 المقٌاس ككل

الثبات لقياس اليقظة وتدؿ ىذه القيـ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة مناسبة مف 
 العقمية لدي طالبات كميات التربية.

كما تـ حساب معامؿ ثبات المقياس بطريقة التجزئة  :Split Halfب.التجزئة النصفية 
النصفية، إذ تـ تفريغ درجات العينة االستطبلعية، ثـ قسمت الدرجات في المقياس ككؿ 

اط البسيط )بيرسوف( بيف درجات إلى نصفيف، وتـ بعد ذلؾ تـ استخراج معامبلت االرتب
براوف(، كما ىو موضح في الجدوؿ  -النصفيف، ثـ تصحيحيا باستخداـ معادلة )سبيرماف

(24 :) 
قيـ معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس اليقظة العقمية لدي  (24جدوؿ ) 

 طالبات كميات التربية

 عدد العبارات المقٌاس
الثبات باستخدام معامل 

 سونبٌر

معامل الثبات بعد 
 التصحٌح

 براون( –)سبٌرمان 

 مقٌاس الٌقظة العقلٌة لدي
 طالبات كلٌات التربٌة. 

68 6.866 6.886 

وتدؿ ىذه القيـ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة مناسبة مف الثبات لقياس اليقظة 
دوؿ أف العقمية لدي طالبات كميات التربية ، ومف ثـ ثبات المقياس ككؿ، ويتضح مف الج

 القيـ مناسبة يمكف الوثوؽ بيا وتدؿ عمى صبلحية المقياس لمتطبيؽ.
 
 

 إعداد مقياس االتجاه نحو الفحص الدوري 
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 اليدف من المقياس:
تـ االطبلع عمي الدراسات السابقة التي قامت بإعداد مقاييس االتجاىات الصحية 

 (.0527،(،) الرنتيسي،  0555)حناف حسف أحمد )
تجاه نحو الفحص الدوري لمرض السرطاف تحديد اتجاىات طالبات كمية ييدؼ مقياس اال -

 التربية شعبة الطفولة الفرقة الرابعة نحو الفحص الدوري لسرطاف الثدي. 
 .( عبارات25( عبارة بعد االتجاىات المعرفية )    25حيث يتكوف المقياس مف )  

( 25ات الوجدانية وتكوف مف عدد )بعد االتجاىات الوجدانية ، والبعد الثاني وشمؿ االتجاى
( عبارات، والبعد 25عبارات، والبعد الثالث احتوى عمى االتجاىات السموكية وضـ عدد )

 ( عبارات. 25الرابع االتجاىات االنفعالية وضـ عدد ) 
ولقد قامت الباحثة بوضع تدرج خماسي  بحيث تكوف االستجابة لكؿ عبارة ىي  

 يد/ غير موافؽ / غير موافؽ بشدة(. )موافؽ  بشدة / موافؽ / محا
 الخصائص السيكومترية لمقياس االتجاه نحو الفحص لدي طالبات كميات التربية: 

الثبات( لممقياس  –قامت الباحثة بالتحقؽ مف توافر الشروط السيكومترية )الصدؽ 
 كاآلتي:

 أواًل : صدق المقياس:
مف خبلؿ صدؽ المحكميف  مف أجؿ التأكد مف ذلؾ فقد أمكف االستدالؿ عمى ذلؾ

وذلؾ بعرضيا عمى لجنة مف الخبراء المتخصصيف، وكذلؾ الصدؽ التمييزي، وأيضًا 
 صدؽ االتساؽ الداخمي، وفيما يمي توضيح لذلؾ :

  صدق المحكمين )الصدق الظاىري( : . أ
قامت الباحثة بعرض المقياس في صورتو األولية عمى مجموعة مف المتخصصيف في 

؛ وذلؾ إلبداء الرأي حوؿ مدى مجاؿ المناىج وطر  ؽ التدريس ومعممي وموجيي العمـو
ارتباط العبارات باليدؼ مف المقياس وذلؾ وفًقا لبديميف )مرتبطة / غير مرتبطة(، ومدى 
انتماء العبارات لؤلبعاد التابعة ليا وذلؾ وفقا لبديميف )منتمية / غير منتمية(، ومدى 

ا لبديميف )مناسبة/ غير مناسبة(، ومدى دقة صياغة مناسبة العبارات لمستوى الطالبات وفقً 
العبارات عممًيا ولغوًيا )دقيقة/ غير دقيقة(، واقتراح التعديؿ بما يرونو مناسًبا سواء بالحذؼ 
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أو باإلضافة، وبناًءا عمى آرائيـ قامت الباحثة بإجراء التعديبلت التي اتفؽ عمييا 
ت التي اتفؽ عمى صبلحيتيا السادة المحكميف المحكميف، وقد استبقت الباحثة عمى العبارا

( يوضح نسب اتفاؽ المحكميف عمى 25%( فأكثر، وفيما يمي جدوؿ ) 65.55بنسبة )
 المقياس وما يتضمنو مف أبعاد:

 نسب االتفاؽ بيف المحكميف عمى مقياس االتجاه نحو الفحص (25جدوؿ ) 
 لدي طالبات كميات التربية 

 نسب االتفاق األبعاد م

 %66.86 االتجاهات المعرفٌة 6

 %66.66 االتجاهات الوجدانٌة 6

 %66.36 االتجاهات السلوكٌة 6

 %66.66 االتجاهات االنفعالٌة 6

 %88.66 نسبة االتفاق على المقٌاس ككل

ـ اإلبقاء عمى جميع العبارات الواردة  وبناًء عمى المبلحظات التي أبداىا المحكميف فقد ت
عمييا الخبراء بأنيا مناسبة لقياس االتجاه نحو الفحص لدي طالبات  بالمقياس والتي أجمع

كميات التربية، فيما عدا عبارات بعد االتجاىات االنفعالية التي لـ تصؿ الى نسبة 
%(، ولذلؾ فقد تـ رفض ذلؾ البعد واستبعاد عباراتو، وبذلؾ فقد بمغت نسبة 65.55)

%(، وىي نسبة 70.20التجاىات االنفعالية )االتفاؽ عمى المقياس ككؿ بعد استبعاد بعد ا
مرتفعة تدؿ عمى صبلحية المقياس وذلؾ بعد إجراء التعديبلت التي أشار إلييا المحكميف، 

 والتي تضمنت تعديؿ في صياغة بعض عبارات المقياس.
تـ ترتيب الدرجات الكمية لممقياس ترتيبًا تنازليًا ، وأخذ أعمي وأدني  الصدق التمييزي : . ب

% الطالبات المرتفعات في مستوى 05ف الدرجات؛ لتمثؿ مجموعة أعمي % م05
% مف الدرجات الطالبات المنخفضات في مستوى 05المقياس، وتمثؿ مجموعة أدني 

في المقارنة بيف رتب  Mann-Whitneyالمقياس، وذلؾ باستخداـ اختبار ماف وتيني 
مستوييف المرتفع والمنخفض في المتوسطات لمعرفة معامبلت التمييز بيف الطالبات ذوي ال

 ( 26مقياس االتجاه نحو الفحص كما ىو موضح بالجدوؿ التالي )
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داللة الفروؽ بيف رتب المجموعات الطرفية )األرباعي األعمى، واألرباعي  (26جدوؿ )
 في مقياس االتجاه نحو الفحص لدي طالبات كميات التربية. األدنى(

 المتغٌر

ً األعلى  مجموعة األرباع
 رتفعً الدرجات( )م

 6ن = 

 ً مجموعة األرباع
  األدنى

ً الدرجات(  )منخفض
 6ن = 

 قٌمة

(U) 

 
 قٌمة

(W) 
 

 قٌمة

(Z) 
 مستوى الداللة

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

مجموع 
 الرتب

االتجاه نحو 
 الفحص

66.66 663.66 6.66 66.66 6.666 66.666 -6.366 
دالة عند 
مستوى 

(6.66) 

 ( 18يتضح من الجدول السابق )    
( بيف متوسطات رتب 5.53أنو يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوي )   

مجموعة األرباعي األعمى ومتوسطات رتب مجموعة األرباعي األدنى في مقياس االتجاه 
( ؛ 5.53( دالة عند مستوى )Uنحو الفحص لدي طالبات كميات التربية ؛ كما أف قيمة )

مى الصدؽ التمييزي لممقياس، وىذا يعني تمتع المقياس بدرجة عالية مف مما يدؿ ع
 الصدؽ.

 ج.صدق االتساق الداخمي : 
تـ التحقؽ مف االتساؽ الداخمي لمقياس االتجاه نحو الفحص مف خبلؿ التطبيؽ 

 الذي تـ لبلختبار عمى العينة االستطبلعية مف طالبات كميات التربية ، وذلؾ كما يمي:
 الت االرتباط بين عبارات المقياس والدرجة الكمية لؤلبعاد التابعة ليا:حساب معام (5

تـ حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ عبارة والبعد الرئيس التابع ليا، وذلؾ كما 
 (: 27بالجدوؿ التالي )
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لدي طالبات  معامبلت االرتباط بيف عبارات مقياس االتجاه نحو الفحص ( 27 )جدوؿ
 والدرجة الكمية لؤلبعاد الرئيسة التابعة ليا كميات التربية
 االتجاهات السلوكٌة االتجاهات الوجدانٌة االتجاهات المعرفٌة

6 6.666** 6 6.686** 6 6.866** 

6 6.866** 6 6.863** 6 6.863** 

6 6.666** 6 6.666** 6 6.686** 

6 6.666** 6 6.866** 6 6.666** 

6 6.866** 6 6.866** 6 6.663** 

3 6.866** 3 6.666** 3 6.688** 

6 6.866** 6 6.863** 6 6.663** 

8 6.866** 8 6.866** 8 6.636** 

6 6.666** 6 6.666** 6 6.668** 

66 6.866** 66 6.368** 66 6.866** 

 (2.21** دالة عند مستوى )
رجة ( أف معامبلت االرتباط بيف عبارات المقياس والد 27يتضح مف الجدوؿ السابؽ )

( وجميعيا دالة إحصائية 5.614( ، و)5.263الكمية لمبعد التابع ليا تراوحت ما بيف )
 (.5.53( ومستوى )5.52عند مستوى )

 حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل بعد رئيس والدرجة الكمية لممقياس: (6
كؿ، وذلؾ كما تـ حساب معامبلت االرتباط بيف كؿ بعد رئيس والدرجة الكمية لممقياس ك

 (: 05بالجدوؿ التالي )
مقياس االتجاه  معامبلت االرتباط بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد رئيس مف أبعاد (05جدوؿ )

 .نحو الفحص لدي طالبات كميات التربية والدرجة الكمية لممقياس
 معامل االرتباط األبعاد

 **6.663 االتجاهات المعرفٌة

 **6.636 االتجاهات الوجدانٌة

 **6.686 االتجاهات السلوكٌة

 (2.21** دالة عند مستوى )     
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( أف معامبلت االرتباط بيف أبعاد المقياس الرئيسة والدرجة  05)جدوؿيتضح مف 
( وجميعيا دالة إحصائية عند 5.761( ، و)5.747الكمية لممقياس ككؿ تراوحت ما بيف )

 (.5.52مستوى )
( أف معامبلت االرتباطات بيف العبارات  05( )27يتضح مف الجدوليف السابقيف ) 

والدرجة الكمية لؤلبعاد الرئيسة وكذلؾ بيف الدرجة الكمية لكؿ بعد رئيس والدرجة الكمية 
لممقياس جميعيا دالة إحصائًيا؛ وىذا يدؿ عمى ترابط وتماسؾ العبارات واألبعاد الرئيسة 

 اتساؽ داخمي.والدرجة الكمية لممقياس مما يدؿ عمى أف المقياس يتمتع ب
 ثانيًا : ثبات المقياس:

تـ حساب ثبات المقياس بعدة طرؽ وىي: معامؿ ألفا كرونباخ، والتجزئة النصفية، 
 وذلؾ كما يمي:

استخدمت الباحثة ىذه الطريقة  ( :) αCronbach's  Alphaأ.معامل ألفا كرونباخ )
ة مف نفس مجتمع ( طالب13في حساب ثبات المقياس وذلؾ بتطبيقو عمى عينة قواميا )

( معامبلت الثبات لكؿ 02الدراسة ومف خارج عينة الدراسة األساسية، ويوضح الجدوؿ ) 
 بعد مف أبعاد المقياس وكذلؾ الدرجة الكمية باستخداـ معامؿ ألفا كرونباخ، كما يمي

مقياس االتجاه نحو  قيـ معامؿ الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لكؿ بعد مف أبعاد (02 )جدوؿ
 حص ولممقياس ككؿ.الف

 معامل الفا كرونباخ عدد العبارات األبعاد

 6.868 66 االتجاهات المعرفٌة

 6.866 66 االتجاهات الوجدانٌة

 6.866 66 االتجاهات السلوكٌة

 6.836 66 المقٌاس ككل

ـ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة مناسبة مف الثبات لقياس االتجاه نحو  وتدؿ ىذه القي
 البات كميات التربية.الفحص لدي ط

كما تـ حساب معامؿ ثبات المقياس بطريقة التجزئة  :Split Halfب.التجزئة النصفية 
النصفية، إذ تـ تفريغ درجات العينة االستطبلعية، ثـ قسمت الدرجات في المقياس ككؿ 
إلى نصفيف، وتـ بعد ذلؾ تـ استخراج معامبلت االرتباط البسيط )بيرسوف( بيف درجات 
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براوف(، كما ىو موضح في الجدوؿ  -فيف، ثـ تصحيحيا باستخداـ معادلة )سبيرمافالنص
(00 :) 

قيـ معامؿ الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس االتجاه نحو الفحص لدي  (00جدوؿ )
 طالبات كميات التربية.

 عدد العبارات المقٌاس
الثبات باستخدام معامل 

 بٌرسون

معامل الثبات بعد 
 التصحٌح

 براون( –سبٌرمان )

 مقٌاس االتجاه نحو الفحص لدي
 طالبات كلٌات التربٌة 

66 6.866 6.666 

وتدؿ ىذه القيـ عمى أف المقياس يتمتع بدرجة مناسبة مف الثبات لقياس االتجاه نحو 
الفحص لدي طالبات كميات التربية، ومف ثـ ثبات المقياس ككؿ، ويتضح مف الجدوؿ أف 

 لوثوؽ بيا وتدؿ عمى صبلحية المقياس لمتطبيؽ.القيـ مناسبة يمكف ا
 :أساليب المعالجة اإلحصائية 

في إجراء التحميبلت   SPSS ver.22تـ استخداـ الحزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية 
 اإلحصائية ، واألساليب المستخدمة في ىذا البحث ىي:

 ت القياس.إليجاد نسب االتفاؽ بيف المحكميف عمى أدوا Cooperمعادلة كوبر  -
 أسموب ألفا كرونباخ والتجزئة النصفية لحساب ثبات أدوات القياس. -
 لتقدير االتساؽ الداخمي ألدوات القياس. Pearsonمعامؿ ارتباط بيرسوف   -
في المقارنة بيف رتب المتوسطات لمعرفة  Mann-Whitneyاختبار ماف وتيني  -

والمنخفض في االختبار معامبلت التمييز بيف الطالبات ذوي المستوييف المرتفع 
 والمقاييس.

 معامبلت السيولة والتمييز الختبار المفاىيـ الصحية. -
لبحث داللة الفروؽ بيف درجات التطبيقييف  t-testاختبار "ت" لممجموعات المرتبطة  -

القبمي والبعدى لتحديد مقدار النمو في المفاىيـ الصحية واليقظة العقمية واالتجاه نحو 
 ؽ مف داللتيا عف طريؽ قيمة )ت(.الفحص، وتـ التحق

مقياس حجـ التأثير "  -
( لبياف قوة تأثير المعالجة 051-045، 0524" )محمد،  2

 التجريبية عمي المتغيرات التابعة.
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لبياف  (014،   0552) عبد الحفيظ ، وآخراف ، Blakeنسبة الكسب المعدلة لببلؾ  -
 ة.مدى فاعمية المتغير المستقؿ عمى المتغيرات التابع

 خطوات تنفيذ تجربو البحث: 
قامت الباحثة بالتجربة االساسيو لمبحث والتي استغرقت شير وقد مرت التجربة 

 األساسية لمبحث بالخطوات التالية: 
اختيار عينو البحث مف طالبات الفرقة الرابعة شعبة اختيار عينو البحث : تم  -1

طالبة تمثمت في  35تيار ، وتـ اخ 0500/ 0502طفولة المقيدات في العاـ الجامعي 
 . عينو البحث الرئيسة

 تطبيق أدوات الدراسة قبميًا:  -2
ـ الصحية ، مقياس اليقظة تـ التطبيؽ القبمي ألدوات البحث المتمثمة في اختبار المفاىي

توزيع االختبار والمقاييس  ، مقياس االتجاىات نحو الفحص الدوري وذلؾ عف طريؽالعقمية
ساؿ الرابط إلى عينة البحث عف طريؽ التوزيع اإللكتروني وذلؾ إلكترونًيا، مف خبلؿ إر 
 . لضماف دقة اإلجابات

 تنفيذ تجربة البحث:  -3
 بعد االنتياء من تطبيق أدوات البحث قبمًيا تم تنفيذ تجربة وفقًا لمخطوات التالية: 

 تنفيذ لقاء تمييدي مع الطالبات لتعريفيـ بالوحدة الدراسية واليدؼ منيا ومحتواىا، - أ
وكيفية تنفيذ االنشطة المختمفو فييا، وتحديد مواعيد الجمسات والمقاءات عمي برنامج 

 ميكروسوفت تيـ .
إجراء جمسات تدريبية عمي استخداـ منصة ميكروسوفت التفاعمية، وقد استغرؽ  - ب

 التدريب جمستاف كؿ جمسة تدريبية استغرقت ساعة تدريب. 
يوجاف لحساب نسبة الكسب لمتعرؼ عمى ج.تطبيؽ البرنامج وتـ تطبيؽ معادلة جاؾ ج

مدى فعالية الوحدة في تحقيؽ الفيـ المعرفي، وبالتالي تنمية المفاىيـ الصحية واليقظة 
 :العقمية ومف ثـ تـ التوصؿ إلى نتائج الدراسة

كما تـ تدريس المقرر عف بعد باستخداـ تقنيات التواصؿ الحديثة، برنامج  .2
 مايكروسوفت تيمز.
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 –مقياس اليقظة العقمية  –بيؽ البعدي ألدوات البحث )االختبار المعرفي تـ إجراء التط .0
 مقياس االتجاه نحو الفحص الدوري(.

 تـ رصد النتائج وتحميميا وتفسيرىا وتقديـ التوصيات والمقترحات. .1
 : نتائج البحث ومناقشتيا

ـ  مف  عرض لمنتائج التي أسفرت عنيا تجربة البحث الميدانية وذلؾ –فيما يمي  –يت
خبلؿ اإلجابة عف أسئمة البحث واختبار صحة كؿ فرض مف فروض البحث، ثـ تفسير 

 ومناقشة ىذه النتائج في ضوء اإلطار النظري لمبحث والدراسات السابقة
 أوال :  التحقق من صحة الفرض األول من فروض البحث: 

  : ( 2.25" يوجد فرق دال إحصائي عند مستوي داللة )والذي ينص عمى أنو
ين متوسطي درجات طالبات مجموعة البحث في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار ب

 .  المفاىيم الصحية لصالح التطبيق البعدي "
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب قيمة )ت( لمتوسطيف مرتبطيف ومدى 
 داللتيا لمفرؽ بيف متوسطي درجات طالبات مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي

 ( يوضح ذلؾ :01الختبار المفاىيـ الصحية، وجدوؿ ) 
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مجموعة  ييبف المتوسطات الحسابية ومتوسط الفرؽ بيف درجات طالبات (01جدوؿ )
 وقيمة " ت " ومستوي داللتيا بيف التطبيقيف القبمي ،البحث قبؿ التجريب وبعده

 والبعدي الختبار المفاىيـ الصحية. 

 التطبٌق األبعاد
 عددال

 ن

المتوسط 
 الحسابً

 م

متوسط 

 الفرق
بٌن 

 التطبٌقٌن

 ¯ف

 االنحراف
 المعٌاري

 ع

 االنحراف
المعٌاري 

 للفروق
 فع

درجات 
 الحرٌة

 د.ح

ت 

 المحسوبة
 الداللة

 قٌمة
2

η 

 قٌمة

d 
حجم 

 التأثٌر

 التذكر

 6.68 66 القبلً

66.36 

6.866 

6.666 66 66.666 

 دالة

عند 
مستوي 

6.66 

 كبٌر  6.666 6.663

 6.636 68.68 66 لبعديا

 الفهم

 6.63 66 القبلً

66.68 

6.636 

6.666 66 66.666 

 دالة

عند 
مستوي 

6.66 

 كبٌر  6.666 6.866

 6.886 66.36 66 البعدي

االختبار 
 ككل

 8.66 66 القبلً

66.88 

6.866 

6.666 66 66.366 

 دالة

عند 
مستوي 

6.66 

 كبٌر  6.366 6.886

 6.666 63.66 66 البعدي

 2.212( = 49( لدرجات حرية )2.25قيمة "ت" الجدولية عند مستوى )
 ( ما يمي:   23يتضح من جدول )           

  ارتفاع متوسط درجات التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ القبمي
ت لطالبات مجموعة البحث في كؿ بعد مف أبعاد اختبار المفاىيـ الصحية، حيث حصم

الطالبات في التطبيؽ القبمي عمى متوسط أقؿ مف التطبيؽ البعدي، وقيمة )ت( المحسوبة 
لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات طالبات مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي 
لكؿ بعد مف أبعاد اختبار المفاىيـ الصحية، جاءت أكبر مف قيمة )ت( الجدولية والتي 

(؛ وىذا يعني وجود فرؽ ذو 27( بدرجة حرية )5.53توى داللة )( عند مس0.525بمغت )
داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالبات في التطبيقيف القبمي والبعدي لكؿ بعد مف 

2أبعاد اختبار المفاىيـ الصحية لصالح التطبيؽ البعدي، وقيمة مربع آيتا )
η لكؿ بعد" )

بيرة وأشارت الى أف التبايف الحادث في مف أبعاد اختبار المفاىيـ الصحية " جاءت ك
مستوى كؿ بعد مف أبعاد اختبار بعد المفاىيـ الصحية )المتغير التابع(، يرجع إلى 
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وحدة مقترحة في سرطاف الثدي عبر موقع تفاعمي )المتغير المستقؿ(، كما أف  استخداـ
تعبر عف حجـ جاءت كبيرة في كؿ بعد مف أبعاد اختبار المفاىيـ الصحية وىي  (d)قيمة 

 تأثير كبير لممتغير المستقؿ عمى كؿ بعد مف أبعاد اختبار المفاىيـ الصحية.
ارتفاع متوسط درجات التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ القبمي لطالبات  -

مجموعة البحث في اختبار المفاىيـ الصحية ككؿ، حيث حصؿ الطالبات في التطبيؽ 
(، وفي التطبيؽ البعدي عمى 1.620حراؼ معياري قدره )( بان6.22القبمي عمى متوسط )

(، كما بمغ متوسط الفرؽ بيف التطبيقيف 0.305( بانحراؼ معياري قدره )14.50متوسط )
( درجة، وقيمة )ت( المحسوبة 05.66القبمي والبعدي الختبار المفاىيـ الصحية ككؿ )

لتطبيقيف القبمي والبعدي لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات طالبات مجموعة البحث في ا
( أكبر مف قيمة )ت( الجدولية 17.432الختبار المفاىيـ الصحية ككؿ والتي بمغت )

(؛ وىذا يعني وجود 27( بدرجة حرية )5.53( عند مستوى داللة )0.525والتي بمغت )
فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالبات في التطبيقيف القبمي والبعدي 

2لمفاىيـ الصحية ككؿ لصالح التطبيؽ البعدي، وقيمة مربع آيتا )الختبار ا
η الختبار " )

ـ الصحية " ىي ) %( مف التبايف الحادث في 66.5( وىذا يعني أف نسبة )5.665المفاىي
وحدة مقترحة في  مستوى المفاىيـ الصحية ككؿ )المتغير التابع(، يرجع إلى استخداـ

( 3.455بمغت ) (d)تغير المستقؿ(، كما أف قيمة سرطاف الثدي عبر موقع تفاعمي )الم
 (.5.6أكبر مف ) (d)وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير لممتغير المستقؿ وذلؾ ألف قيمة 

مما سبؽ يتضح انو قد حدث نمو واضح وداؿ في كؿ بعد مف أبعاد اختبار المفاىيـ  -
خداـ وحدة الصحية كؿ عمى حدة وككؿ لدى طالبات مجموعة البحث؛ وذلؾ نتيجة الست

 مقترحة في سرطاف الثدي عبر موقع تفاعمي.
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ويعني ىذا قبول الفرض األول من فروض البحث ، كما أنو يشير ىذا إلى أنو حدث 
 نمو واضح ودال في أبعاد اختبار المفاىيم الصحية لدى طالبات مجموعة البحث.

 ( :1ويمكن التعبير عن ىذه النتيجة من خالل الشكل التالي )  -

 
الختبار المفاىيم  يوضح متوسطات الحسابية لمتطبيقين القبمي والبعدي (1شكل )

 الصحية لدى طالبات مجموعة البحث.
ولمتحقق من فاعمية الوحدة المقترحة في سرطان الثدي عبر موقع تفاعمي تم 

وداللتيا عمى المفاىيم الصحية، وقد جاءت  Blakeتطبيق نسبة الكسب المعدلة لبالك 
 ( :24كما يوضحيا الجدول التالي ) النتائج 

 وداللتيا عمى المفاىيـ الصحية Blakeنسبة الكسب المعدلة لببلؾ  (02جدوؿ )
 لدى طالبات مجموعة البحث.

 المتغٌر
 الدرجة
 العظمى

المتوسط 
 القبلً

 المتوسط
 البعدي

درجة 
 الكسب

نسبة الكسب 
المعدلة لبالك 

Blake 

 داللتها

 مقبولة 6.666 66.88 63.66 8.66 66 المفاهٌم الصحٌة

 ( أن: 24يتضح من جدول ) 
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الوحدة المقترحة في سرطاف الثدي عبر موقع تفاعمي تتصؼ بالفاعمية فيما يختص  -
ـ الصحية، حيث بمغ معدؿ الكسب ) (، وىى تعد نسبة مقبولة؛ وىذا 2.350بتنمية المفاىي

ع تفاعمي فعالة في يدؿ عمى أف استخداـ الوحدة المقترحة في سرطاف الثدي عبر موق
 تنمية المفاىيـ الصحية لدى طالبات كميات التربية )عينة البحث(.

 ثانيًا :  التحقق من صحة الفرض الثاني من فروض البحث: 
  : ( بين 2.25" يوجد فرق دال إحصائي عند مستوي داللة )والذي ينص عمى أنو

لبعدي لمقياس اليقظة متوسطي درجات طالبات مجموعة البحث في التطبيقين القبمي وا
 . العقمية ككل وفي أبعاده الفرعية كاًل عمى حدة لصالح التطبيق البعدي "

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض، تـ حساب قيمة )ت( لمتوسطيف مرتبطيف ومدى 
ي والبعدي داللتيا لمفرؽ بيف متوسطي درجات طالبات مجموعة البحث في التطبيقيف القبم

 ( يوضح ذلؾ:  03وجدوؿ )، لمقياس اليقظة العقمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 م2222 أكتوبر (88المجمد )
 

 
 

 

666 

مجموعة  ييبف المتوسطات الحسابية ومتوسط الفرؽ بيف درجات طالبات (03جدوؿ )
 وقيمة " ت " ومستوي داللتيا بيف التطبيقيف القبمي ،البحث قبؿ التجريب وبعده
 والبعدي لمقياس اليقظة العقمية. 

 التطبٌق األبعاد
 العدد

 ن

المتوسط 
 الحسابً

 م

وسط مت
 الفرق
بٌن 

 التطبٌقٌن
 ¯ف

 االنحراف
 المعٌاري

 ع

 االنحراف
المعٌاري 

 للفروق
 فع

درجات 
 الحرٌة

 د.ح

ت 
 المحسوبة

 الداللة
 قٌمة

2
η 

 قٌمة

d 
حجم 

 التأثٌر

 المالحظة

 6.66 66 القبلً

68.66 

6.666 

6.686 66 66.666 

 دالة
عند 

مستوي 
6.66 

 كبٌر  8.666 6.663

 6.668 66.66 66 البعدي

 الوصف

 8.66 66 القبلً

66.66 

6.666 

6.666 66 66.866 

 دالة
عند 

مستوي 
6.66 

 كبٌر  6.663 6.666

 6.663 66.66 66 البعدي

التصرف 
 بوعً

 6.66 66 القبلً

66.66 

6.868 

6.666 66 36.666 

 دالة
عند 

مستوي 
6.66 

 كبٌر  8.368 6.666

 6.666 68.68 66 البعدي

الحكم عدم 
على الخبرات 

 الداخلٌة

 6.66 66 القبلً

68.88 

6.666 

6.366 66 63.636 

 دالة
عند 

مستوي 
6.66 

 كبٌر  6.666 6.666

 6.866 68.66 66 البعدي

عدم التفاعل 
مع الخبرات 

 الداخلٌة

 8.66 66 القبلً

66.36 

6.666 

6.666 66 68.366 

 دالة
عند 

مستوي 
6.66 

 كبٌر  3.868 6.666

 6.836 66.33 66 البعدي

 المقٌاس ككل

 66.66 66 القبلً

666.68 

6.636 

8.663 66 666.663 

 دالة
عند 

مستوي 
6.66 

 كبٌر  63.666 6.686

 3.666 666.36 66 البعدي

 2.212( = 49( لدرجات حرية )2.25قيمة "ت" الجدولية عند مستوى )
 ي:  ( ما يم25جدول )  يتضح من          

  ارتفاع متوسط درجات التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ القبمي لطالبات
مجموعة البحث في كؿ بعد مف أبعاد مقياس اليقظة العقمية ، حيث حصمت الطالبات في 
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التطبيؽ القبمي عمى متوسط أقؿ مف التطبيؽ البعدي، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ 
مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي لكؿ بعد مف  بيف متوسطي درجات طالبات

( 0.525أبعاد مقياس اليقظة العقمية، جاءت أكبر مف قيمة )ت( الجدولية والتي بمغت )
(؛ وىذا يعني وجود فرؽ ذو داللة إحصائية 27( بدرجة حرية )5.53عند مستوى داللة )

بعدي لكؿ بعد مف أبعاد مقياس بيف متوسطي درجات الطالبات في التطبيقيف القبمي وال
2اليقظة العقمية لصالح التطبيؽ البعدي، وقيمة مربع آيتا )

η لكؿ بعد مف أبعاد مقياس " )
اليقظة العقمية " جاءت كبيرة وأشارت إلى أف التبايف الحادث في مستوى كؿ بعد مف أبعاد 

رحة في سرطاف الثدي وحدة مقت مقياس اليقظة العقمية )المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ
جاءت كبيرة في كؿ بعد مف أبعاد  (d)عبر موقع تفاعمي )المتغير المستقؿ(، كما أف قيمة 

مقياس اليقظة العقمية وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير لممتغير المستقؿ عمى كؿ بعد مف 
 أبعاد مقياس اليقظة العقمية.

 لتطبيؽ القبمي ارتفاع متوسط درجات التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات ا
لطالبات مجموعة البحث في مقياس اليقظة العقمية ككؿ، حيث حصؿ الطالبات في 

(، وفي التطبيؽ 2.142( بانحراؼ معياري قدره )22.02التطبيؽ القبمي عمى متوسط )
(، كما بمغ متوسط الفرؽ 4.215( بانحراؼ معياري قدره )257.40البعدي عمى متوسط )

( درجة، وقيمة )ت( 213.16لبعدي لمقياس اليقظة العقمية ككؿ )بيف التطبيقيف القبمي وا
المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات طالبات مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي 

(، أكبر مف قيمة )ت( 221.054والبعدي لمقياس اليقظة العقمية ككؿ والتي بمغت )
(؛ وىذا يعني 27( بدرجة حرية )5.53( عند مستوى داللة )0.525الجدولية والتي بمغت )

وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالبات في التطبيقيف القبمي والبعدي 
2لمقياس اليقظة العقمية ككؿ لصالح التطبيؽ البعدي، وقيمة مربع آيتا )

η لمقياس " )
حادث في %( مف التبايف ال76.3( وىذا يعني أف نسبة )5.763اليقظة العقمية " ىي )

وحدة مقترحة في سرطاف  مستوى اليقظة العقمية ككؿ )المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ
( وىي 24.525بمغت ) (d)الثدي عبر موقع تفاعمي )المتغير المستقؿ(، كما أف قيمة 
 (.5.6أكبر مف ) (d)تعبر عف حجـ تأثير كبير لممتغير المستقؿ وذلؾ ألف قيمة 
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ي انو قد حدث نمو واضح وداؿ في كؿ بعد مف أبعاد مقياس وىذا ما يشير إل      
اليقظة العقمية كؿ عمى حدة وككؿ لدى طالبات مجموعة البحث؛ وذلؾ نتيجة الستخداـ 

 وحدة مقترحة في سرطاف الثدي عبر موقع تفاعمي .
ويعني ىذا قبول الفرض الثاني من فروض البحث ، كما أنو يشير ىذا إلى أنو 

 دال في أبعاد مقياس اليقظة العقمية لدى طالبات مجموعة البحث.حدث نمو واضح و 
 ( : 2ويمكن التعبير عن ىذه النتيجة من خالل الشكل التالي )

 
لمقياس اليقظة العقمية  يوضح متوسطات الحسابية لمتطبيقين القبمي والبعدي (2شكل )

 لدى طالبات مجموعة البحث.
سرطان الثدي عبر موقع تفاعمي تم  ولمتحقق من فاعمية الوحدة المقترحة في

وداللتيا عمى اليقظة العقمية ، وقد جاءت  Blakeتطبيق نسبة الكسب المعدلة لبالك 
 ( :26النتائج كما يوضحيا الجدول التالي ) 
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لدى طالبات  وداللتيا عمى اليقظة العقمية Blakeنسبة الكسب المعدلة لببلؾ  (04 )جدوؿ
 مجموعة البحث.

 المتغٌر
 درجةال

 العظمى
المتوسط 

 القبلً
 المتوسط

 البعدي
درجة 
 الكسب

نسبة الكسب 
المعدلة لبالك 

Blake 
 داللتها

 مقبولة 6.366 666.68 666.36 66.66 666 الٌقظة العقلٌة

 ( السابق أن :  26يتضح من الجدول )
الوحدة المقترحة في سرطاف الثدي عبر موقع تفاعمي تتصؼ بالفاعمية فيما يختص  -

(، وىى تعد نسبة مقبولة؛ وىذا 2.422ية اليقظة العقمية ، حيث بمغ معدؿ الكسب )بتنم
يدؿ عمى أف استخداـ الوحدة المقترحة في سرطاف الثدي عبر موقع تفاعمي فعالة في 

 تنمية اليقظة العقمية لدى طالبات كميات التربية )عينة البحث(.
 حث: ثالثا :  التحقق من صحة الفرض الثالث من فروض الب

  : ( بين 2.25" يوجد فرق دال إحصائي عند مستوي داللة )والذي ينص عمى أنو
متوسطي درجات طالبات مجموعة البحث في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس االتجاه 

 .  نحو الفحص الدوري لصالح التطبيق البعدي "
 ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب قيمة )ت( لمتوسطيف مرتبطيف ومدى
داللتيا لمفرؽ بيف متوسطي درجات طالبات مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي 

 ( يوضح ذلؾ : 05، وجدوؿ )االتجاه نحو الفحص الدوريلمقياس 
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مجموعة  ييبف المتوسطات الحسابية ومتوسط الفرؽ بيف درجات طالبات (05جدوؿ )
 ي داللتيا بيف التطبيقيف القبميوقيمة " ت " ومستو  ،البحث قبؿ التجريب وبعده

 والبعدي لمقياس االتجاه نحو الفحص الدوري. 

 التطبٌق األبعاد
 العدد

 ن

المتوسط 
 الحسابً

 م

متوسط 
 الفرق
بٌن 

 التطبٌقٌن
 ¯ف

 االنحراف
 المعٌاري

 ع

 االنحراف
المعٌاري 

 للفروق
 فع

درجات 
 الحرٌة

 د.ح

ت 
 المحسوبة

 الداللة
 قٌمة

2
η 

 قٌمة

d 
حجم 

 التأثٌر

االتجاهات 
 المعرفٌة

 66.38 66 القبلً

66.68 

6.836 

3.666 66 68.363 

 دالة
عند 

مستوي 
6.66 

 كبٌر  6.636 6.886

 6.368 63.63 66 البعدي

االتجاهات 
ٌة  الوجدان

 66.68 66 القبلً

66.68 

6.666 

6.686 66 66.686 

 دالة
عند 

مستوي 
6.66 

 كبٌر  6.666 6.866

 3.686 66.83 66 البعدي

االتجاهات 
 السلوكٌة

 66.68 66 القبلً

63.63 

6.863 

6.666 66 66.666 

 دالة
عند 

مستوي 
6.66 

 كبٌر  8.668 6.666

 6.666 66.66 66 البعدي

المقٌاس 
 ككل

 66.66 66 القبلً

666.36 

6.666 

66.666 66 36.666 

 دالة
عند 

مستوي 
6.66 

 كبٌر  6.866 6.636

 6.386 666.83 66 البعدي

 2.212( = 49( لدرجات حرية )2.25قيمة "ت" الجدولية عند مستوى )
 ( ما يمي:27يتضح من جدول )           

  ارتفاع متوسط درجات التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ القبمي لطالبات
ث حصمت ، حياالتجاه نحو الفحص الدوريمجموعة البحث في كؿ بعد مف أبعاد مقياس 

الطالبات في التطبيؽ القبمي عمى متوسط أقؿ مف التطبيؽ البعدي، وقيمة )ت( المحسوبة 
لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات طالبات مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي 

جاءت أكبر مف قيمة )ت( الجدولية  االتجاه نحو الفحص الدوريلكؿ بعد مف أبعاد مقياس 
(؛ وىذا يعني وجود 27( بدرجة حرية )5.53( عند مستوى داللة )0.525والتي بمغت )
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فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالبات في التطبيقيف القبمي والبعدي لكؿ 
لصالح التطبيؽ البعدي، وقيمة مربع آيتا  االتجاه نحو الفحص الدوريبعد مف أبعاد مقياس 

(2η لكؿ بعد مف أبعاد مقياس " )جاءت كبيرة وأشارت الى  جاه نحو الفحص الدورياالت "
 االتجاه نحو الفحص الدوريأف التبايف الحادث في مستوى كؿ بعد مف أبعاد مقياس 

وحدة مقترحة في سرطاف الثدي عبر موقع تفاعمي  )المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ
االتجاه بعاد مقياس جاءت كبيرة في كؿ بعد مف أ (d))المتغير المستقؿ(، كما أف قيمة 

وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير لممتغير المستقؿ عمى كؿ بعد مف  نحو الفحص الدوري
 .االتجاه نحو الفحص الدوريأبعاد مقياس 

ارتفاع متوسط درجات التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ القبمي لطالبات     
ؿ، حيث حصؿ الطالبات في كك االتجاه نحو الفحص الدوريمجموعة البحث في مقياس 

(، وفي التطبيؽ 2.252( بانحراؼ معياري قدره )12.02التطبيؽ القبمي عمى متوسط )
(، كما بمغ متوسط الفرؽ 7.461( بانحراؼ معياري قدره )217.64البعدي عمى متوسط )

( 253.40ككؿ ) االتجاه نحو الفحص الدوريبيف التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس 
ة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات طالبات مجموعة البحث درجة، وقيم

ككؿ والتي بمغت  االتجاه نحو الفحص الدوريفي التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس 
( عند مستوى داللة 0.525( أكبر مف قيمة )ت( الجدولية والتي بمغت )47.110)
داللة إحصائية بيف متوسطي (؛ وىذا يعني وجود فرؽ ذو 27( بدرجة حرية )5.53)

ككؿ  االتجاه نحو الفحص الدوريدرجات الطالبات في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس 
2لصالح التطبيؽ البعدي، وقيمة مربع آيتا )

η االتجاه نحو الفحص الدوري( " لمقياس  "
االتجاه %( مف التبايف الحادث في مستوى 74.5( وىذا يعني أف نسبة )5.745ىي )

وحدة مقترحة في سرطاف  ككؿ )المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ حو الفحص الدورين
( وىي تعبر 7.653بمغت ) (d)الثدي عبر موقع تفاعمي )المتغير المستقؿ(، كما أف قيمة 

 عف حجـ تأثير كبير لممتغير المستقؿ .
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االتجاه نحو  وىذا ما يشير إلي انو قد حدث نمو واضح وداؿ في كؿ بعد مف أبعاد مقياس -
كؿ عمى حدة وككؿ لدى طالبات مجموعة البحث؛ وذلؾ نتيجة الستخداـ  الفحص الدوري

 وحدة مقترحة في سرطاف الثدي عبر موقع تفاعمي.
ويعني ىذا قبول الفرض الثالث من فروض البحث ، كما أنو يشير ىذا إلى أنو   

وري لدى طالبات حدث نمو واضح ودال في أبعاد مقياس االتجاه نحو الفحص الد
 مجموعة البحث.   

 ( :3ويمكن التعبير عن ىذه النتيجة من خالل الشكل التالي )  -

 
لمقياس االتجاه نحو  يوضح متوسطات الحسابية لمتطبيقين القبمي والبعدي (3شكل )

 الفحص الدوري لدى طالبات مجموعة البحث.
موقع تفاعمي تم ولمتحقق من فاعمية الوحدة المقترحة في سرطان الثدي عبر 

وداللتيا عمى االتجاه نحو الفحص الدوري ،  Blakeتطبيق نسبة الكسب المعدلة لبالك 
 ( : 28وقد جاءت النتائج كما يوضحيا الجدول التالي )
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وداللتيا عمى االتجاه نحو الفحص  Blakeنسبة الكسب المعدلة لببلؾ  (06 )جدوؿ
 الدوري لدى طالبات مجموعة البحث

 المتغٌر
 الدرجة
 العظمى

المتوسط 
 القبلً

 المتوسط
 البعدي

درجة 
 الكسب

نسبة الكسب 
المعدلة لبالك 

Blake 
 داللتها

االتجاه نحو الفحص 
 الدوري.

 مقبولة 6.366 666.36 666.83 66.66 666

 ( أن: 28يتضح من جدول ) 
تنمية الوحدة المقترحة في سرطاف الثدي عبر موقع تفاعمي تتصؼ بالفاعمية فيما يختص ب -

(، وىى تعد نسبة مقبولة؛ 2.422، حيث بمغ معدؿ الكسب ) االتجاه نحو الفحص الدوري
وىذا يدؿ عمى أف استخداـ الوحدة المقترحة في سرطاف الثدي عبر موقع تفاعمي فعالة في 

 لدى طالبات كميات التربية )عينة البحث(. االتجاه نحو الفحص الدوريتنمية 
 ا: مناقشة النتائج:ثالث
يتضح مف خبلؿ  تحميؿ النتائج السابقة، أف الوحدة المقترحة في سرطاف الثدي القائمة     

عمي  استخداـ استراتيجيات التعمـ الرقمي ليا فاعمية في تنمية المفاىيـ الصحية واليقظة 
لتربية شعبة العقمية، واتجاىاتيـ نحو الفحص الدوري  لدي طالبات الفرقة الرابعة بكمية ا

 طفولة مف خبلؿ ما يمى:
مناقشة الفرض األول: والذي ينص عمى أنو: " يوجد فرق دال إحصائي عند مستوي 

( بين متوسطي درجات طالبات مجموعة البحث في التطبيقين القبمي 2.25داللة )
 والبعدي الختبار المفاىيم الصحية لصالح التطبيق البعدي ".

 أظيرت النتائج:
وسط درجات التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ القبمي لطالبات ارتفاع مت-

مجموعة البحث في كؿ بعد مف أبعاد اختبار المفاىيـ الصحية، حيث حصمت الطالبات 
في التطبيؽ القبمي عمى متوسط أقؿ مف التطبيؽ البعدي، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة 

في التطبيقيف القبمي والبعدي لكؿ بعد  الفرؽ بيف متوسطي درجات طالبات مجموعة البحث
مف أبعاد اختبار المفاىيـ الصحية جاءت أكبر مف قيمة )ت( الجدولية والتي بمغت 

(؛ وىذا يعني وجود فرؽ ذو داللة 27( بدرجة حرية )5.53( عند مستوى داللة )0.525)
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مف أبعاد  إحصائية بيف متوسطي درجات الطالبات في التطبيقيف القبمي والبعدي لكؿ بعد
لكؿ بعد مف " (0ηاختبار المفاىيـ الصحية لصالح التطبيؽ البعدي، وقيمة مربع آيتا )

أبعاد اختبار المفاىيـ الصحية "، جاءت كبيرة وأشارت الى أف التبايف الحادث في مستوى 
كؿ بعد مف أبعاد اختبار بعد المفاىيـ الصحية )المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ وحدة 

جاءت  (d) ة في سرطاف الثدي عبر موقع تفاعمي )المتغير المستقؿ(، كما أف قيمةمقترح
كبيرة في كؿ بعد مف أبعاد اختبار المفاىيـ الصحية وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير 

 .لممتغير المستقؿ عمى كؿ بعد مف أبعاد اختبار المفاىيـ الصحية
جات التطبيؽ القبمي لطالبات وارتفاع متوسط درجات التطبيؽ البعدي عف متوسط در   

مجموعة البحث في اختبار المفاىيـ الصحية ككؿ، حيث حصؿ الطالبات في التطبيؽ 
(، وفي التطبيؽ البعدي عمى 1.620( بانحراؼ معياري قدره )6.22القبمي عمى متوسط )

(، كما بمغ متوسط الفرؽ بيف التطبيقيف 0.305( بانحراؼ معياري قدره )14.50متوسط )
( درجة، وقيمة )ت( المحسوبة 05.66مي والبعدي الختبار المفاىيـ الصحية ككؿ )القب

لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات طالبات مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي 
( أكبر مف قيمة )ت( الجدولية 17.432الختبار المفاىيـ الصحية ككؿ والتي بمغت )

(؛ وىذا يعني وجود 27( بدرجة حرية )5.53لة )( عند مستوى دال0.525والتي بمغت )
فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالبات في التطبيقيف القبمي والبعدي 

( " الختبار 0ηالختبار المفاىيـ الصحية ككؿ لصالح التطبيؽ البعدي، وقيمة مربع آيتا )
ـ الصحية " ىي ) التبايف الحادث في %( مف 66.5( وىذا يعني أف نسبة )5.665المفاىي

مستوى المفاىيـ الصحية ككؿ )المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ وحدة مقترحة في 
( 3.455( بمغت )dسرطاف الثدي عبر موقع تفاعمي )المتغير المستقؿ(، كما أف قيمة )

 (.5.6( أكبر مف )dوىي تعبر عف حجـ تأثير كبير لممتغير المستقؿ وذلؾ ألف قيمة )
:  ترجع ىذه النتيجة إلى  فاعمية وحدة مقترحة في تفسير نتيجة ىذا الفرضويمكف      

سرطاف الثدي عبر موقع تفاعمي في تنمية المفاىيـ الصحية لدى الطالبات المعممات بكمية 
التربية ،  حيث أثرت الوحدة المقترحة عمى تغيير مفاىيـ الطالبات المعممات فيما يتعمؽ 

، كما اىتمت الوحدة  ف تكوف الصحة ىدفًا لكؿ منيـبالصحة والمرض ، ومحاولة أ
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المقترحة بتقييـ مستوى الوعي المعرفي لمرض سرطاف الثدى ، وأوضحت  الوحدة 
المقترحة  أف المفاىيـ واكتسابيا خطوة البد منيا حتى يصبح التعميـ الصحي ذا معنى، 

ية الجديدة التي لـ حيث أف المفاىيـ الصحية تساعد عمى تفسير المواقؼ والظواىر الصح
يسبؽ لمطالبة تعمميا، فعندما تتعمـ الطالبة المفيـو الصحي فإنو يصبح بوسعيا تطبيقو 

مثؿ  ،ة، دوف الحاجة إلى تعممو مف جديدمرات عديدة في عدد مف المواقؼ التعميمي
، الرياضة ، ... الخ (،  حيث أف نشر المفاىيـ )مفيـو التسوؽ الصحي، الممصؽ الغذائي

ية بيف الطالبات المعممات  ىو ضرورة ممحة لما ليا تأثير قوي عمى تعديؿ سموؾ الصح
الطالبات المعممات فيما يخص الجوانب الصحية، مما يساىـ في الحد مف انتشار بعض 
أمراض العصر عامة ومرض سرطاف الثدى خاصة بسبب تدني مستوى الوعى الصحى 

ى غرسو في نفوس الطالبات مف خبلؿ وىذا ما سعت إليو الوحدة المقترحة وعممت عم
 أنشطة ميكروسوفت تيـ.

كما يمكف تفسير ىذه النتيجة بأف عرض المعمومات بالوحدة المقترحة عف سرطاف      
الثدى وأنواعو وأعراضو وطرؽ اإلصابة بو،  بطريقة جذابة عف طريؽ الموقع التفاعمى مف 

فيز الطالبات المعممات في اإلطبلع خبلؿ استراتيجيات تدريسية مختمفة ، قد ساىـ في تح
عمى مزيد مف المفاىيـ الصحية، وكيفية الوقاية مف مرض سرطاف الثدى، وتنمية قدرات 

اىـ في ، مما سلثدى اتمطالبات المعممات عمى بناء التوقعات المستقبمية لمرض سرطاف ا
 ، عقب دراسة الوحدة المقترحة.تتمية ىذه المفاىيـ لدييف

(، التي اىتمت بتقييـ مستوى الوعي 0505ؽ مع نتائج دراسة )أبو الشيخ، وىذا يتف      
المعرفي بالفحص الذاتي عف سرطاف الثدي، وأوضحت أىمية وجود معززات لتنمية 

( والتي أكدت عمى أىمية 0505المعرفة واالتجاه كما اتفقت النتائج مع دراسة )البدراف، 
 & Patelف الثدي، وكذلؾ دراسة )وجود دعـ لعنصر المعرفة والوعي بمرض سرطا

Halpern &Desai, & Keeter & Bennett & Brannigan, 2020 التي أكدت ،)
عمى فاعمية حمبلت التوعية عبر اإلنترنت وأثره في تكويف االتجاه نحو الفحص الدوري 

 & ,dos-Santos-Silva &De Stavola & Juniorلدى النساء، كما أكدت دراسة )
Nogueira & Aquino &Bustamante-Teixeira & e Silva, 2019 عمى ،)
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وجود عبلقة بيف مستوى الوعي والمعرفة والمستوى الثقافي، وبيف المفاىيـ الصحية 
 واالتجاه نحو التعامؿ مع مرض سرطاف الثدي ونسب ومعدالت الوفاة نتيجة لو.

مستوي  يوجد فرق دال احصائي عند مناقشة الفرض الثانى: والذي ينص عمى أنو :
( بين متوسطي درجات طالبات مجموعة البحث في التطبيقين القبمي 2.25داللة )

والبعدي، لمقياس اليقظة العقمية ككل وفي أبعاده الفرعية كاًل عمى حده لصالح التطبيق 
 البعدي ".

 أظيرت النتائج ما يمى: 
 طالبات ارتفاع متوسط درجات التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ القبمي ل

، حيث حصمت الطالبات في د مف أبعاد مقياس اليقظة العقميةمجموعة البحث في كؿ بع
التطبيؽ القبمي عمى متوسط أقؿ مف التطبيؽ البعدي، وقيمة )ت( المحسوبة لداللة الفرؽ 
بيف متوسطي درجات طالبات مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي والبعدي لكؿ بعد مف 

( 0.525العقمية جاءت أكبر مف قيمة )ت( الجدولية والتي بمغت ) أبعاد مقياس اليقظة
(؛ وىذا يعني وجود فرؽ ذو داللة إحصائية 27( بدرجة حرية )5.53عند مستوى داللة )

بيف متوسطي درجات الطالبات في التطبيقيف القبمي والبعدي لكؿ بعد مف أبعاد مقياس 
2ربع آيتا )اليقظة العقمية لصالح التطبيؽ البعدي، وقيمة م

η لكؿ بعد مف أبعاد مقياس " )
اليقظة العقمية " جاءت كبيرة وأشارت الى أف التبايف الحادث في مستوى كؿ بعد مف أبعاد 

وحدة مقترحة في سرطاف الثدي  مقياس اليقظة العقمية )المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ
ءت كبيرة في كؿ بعد مف أبعاد جا (d)عبر موقع تفاعمي )المتغير المستقؿ(، كما أف قيمة 

مقياس اليقظة العقمية وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير لممتغير المستقؿ عمى كؿ بعد مف 
 أبعاد مقياس اليقظة العقمية.

  ارتفاع متوسط درجات التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ القبمي لطالبات
الطالبات في التطبيؽ القبمي مجموعة البحث في مقياس اليقظة العقمية ككؿ، حيث حصؿ 

(، وفي التطبيؽ البعدي عمى 2.142( بانحراؼ معياري قدره )22.02عمى متوسط )
(، كما بمغ متوسط الفرؽ بيف 4.215( بانحراؼ معياري قدره )257.40متوسط )

( درجة، وقيمة )ت( 213.16التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس اليقظة العقمية ككؿ )



 جامعة طنطا. مجلة كلية التربية 
ISSN (Print):- 1110-1237 

ISSN (Online):- 2735-3761 

https://mkmgt.journals.ekb.eg 

 م2222 أكتوبر (88المجمد )
 

 
 

 

666 

الفرؽ بيف متوسطي درجات طالبات مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي  المحسوبة لداللة
( أكبر مف قيمة )ت( 221.054والبعدي لمقياس اليقظة العقمية ككؿ والتي بمغت )

(؛ وىذا يعني 27( بدرجة حرية )5.53( عند مستوى داللة )0.525الجدولية والتي بمغت )
الطالبات في التطبيقيف القبمي والبعدي  وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات

2لمقياس اليقظة العقمية ككؿ لصالح التطبيؽ البعدي، وقيمة مربع آيتا )
η لمقياس " )

%( مف التبايف الحادث في 76.3( وىذا يعني أف نسبة )5.763اليقظة العقمية " ىي )
قترحة في سرطاف وحدة م مستوى اليقظة العقمية ككؿ )المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ

( وىي 24.525بمغت ) (d)الثدي عبر موقع تفاعمي )المتغير المستقؿ(، كما أف قيمة 
 (.5.6أكبر مف ) (d)تعبر عف حجـ تأثير كبير لممتغير المستقؿ وذلؾ ألف قيمة 

ترجع ىذه النتيجة إلى  فاعمية وحدة مقترحة في سرطاف   ويمكف تفسير نتيجة ىذا الفرض:
التدريب عمى اليقظة العقمية في إدراؾ اعمي في تنمية اليقظة الذىنية، و تف الثدي عبر موقع

ووعى الفرد باالستراتيجيات التنظيـ والضبط التي تتحكـ في انفعاالتو واستراتيجيات التقييـ 
المعرفى ووعيو بيذه االستراتيجيات، وكيفية استخداميا في المواقؼ المختمفة بما يتناسب 

وتفسر ىذه النتيجة في إطار أنشطة الوحدة المقترحة المتنوعة والتي  مع الحالة الراىنة،
ارتكزت عمى التدريب عمى التيقظ المستمر في إدراؾ الحالة الراىنة، واستيعابيا والتحكـ 
فييا ومعالجتيا باستراتيجيات مناسبة  والتصرؼ بوعى، باإلضافة إلى بعض األنشطة التي 

والتحكـ والضبط عف عمد بشكؿ مقصود، لمتحكـ في ىدفت عمى التدريب عمى المراقبة 
تمؾ العمميات مف خبلؿ الوعى اليقظ لمممارسة،  حيث أف الوعى بممارسة اليقظة العقمية 
عادة الييكمة المعرفية ،  تمؾ الفرد مف االبتعاد عف المعالجات التي تركز عمى الذات، وا 

لتميز التي ساىمت في خمؽ جو مف وتوجيو االنتباه لمتفكير المرف وتمثؿ ذلؾ في أنشطة ا
االرتباؾ والخمط بيف المعارؼ واالنفعاالت لمفرد، وبالتدريب اليقظ لميارات الوعي بإدراؾ 
االختبلفات البيئية في سياؽ الفرد المعرفي، وكيفية التمييز بينيا وميارة مراقبة نتائج الخمط 

الواعي لمميارات التفكير المرف،  والتميز أدى الي توجيو إنتباه الفرد الي أىمية التدريب 
 مف خبلؿ ربط اليقظة العقمية وبيف مستوى التنظيـ االنفعالي والدعـ االجتماعي.
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(، والتي ربطت بيف اليقظة العقمية وبيف 0500وىذا يتفؽ مع دراسات )الحارثي،       
ع مرض مستوى التنظيـ االنفعالي والدعـ االجتماعي، ويمكننا االستشياد بذلؾ في موضو 

(، والتي 0505سرطاف الثدي واالتجاه النفسي نحوه كما يتسؽ مع نتائج دراسة )حجازي، 
أكدت عمى وجود أثر لمحمبلت الموجية في تشكيؿ الوعي كأحد أبعاد اليقظة العقمية 

مميوف صحة المصرية، والتي كاف ليا دورىا في زيادة معمومات  255بالتطبيؽ عمى حممة 
( و )عبد 0505موضوع سرطاف الثدي، وكذلؾ دراسة )الشموؿ، المرأة المصرية حوؿ 

(، مف خبلؿ الربط بيف جيود نشر والوعي والمعرفة ومواجية 0525الرزاؽ ورشيد، 
 سرطاف الثدي.

مناقشة الفرض الثالث، والذي ينص عمى أنو : " يوجد فرق دال احصائي عند مستوي 
لبحث في التطبيقين القبمي ( بين متوسطي درجات طالبات مجموعة ا2.25داللة )

 والبعدي لمقياس االتجاه نحو الفحص الدوري لصالح التطبيق البعدي ". 
 أظيرت النتائج ما يمى: 

  ارتفاع متوسط درجات التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ القبمي
، حيث االتجاه نحو الفحص الدوريلطالبات مجموعة البحث في كؿ بعد مف أبعاد مقياس 

ت الطالبات في التطبيؽ القبمي عمى متوسط أقؿ مف التطبيؽ البعدي، وقيمة )ت( حصم
المحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات طالبات مجموعة البحث في التطبيقيف القبمي 

جاءت أكبر مف قيمة )ت(  االتجاه نحو الفحص الدوريوالبعدي لكؿ بعد مف أبعاد مقياس 
(؛ وىذا يعني 27( بدرجة حرية )5.53عند مستوى داللة ) (0.525الجدولية والتي بمغت )

وجود فرؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسطي درجات الطالبات في التطبيقيف القبمي والبعدي 
لصالح التطبيؽ البعدي، وقيمة  االتجاه نحو الفحص الدوريلكؿ بعد مف أبعاد مقياس 

2مربع آيتا )
η جاءت كبيرة  حو الفحص الدورياالتجاه ن( " لكؿ بعد مف أبعاد مقياس "

االتجاه نحو الفحص وأشارت الى أف التبايف الحادث في مستوى كؿ بعد مف أبعاد مقياس 
وحدة مقترحة في سرطاف الثدي عبر موقع  )المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ الدوري

مقياس جاءت كبيرة في كؿ بعد مف أبعاد  (d)تفاعمي )المتغير المستقؿ(، كما أف قيمة 
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وىي تعبر عف حجـ تأثير كبير لممتغير المستقؿ عمى كؿ  االتجاه نحو الفحص الدوري
 .االتجاه نحو الفحص الدوريبعد مف أبعاد مقياس 

ارتفاع متوسط درجات التطبيؽ البعدي عف متوسط درجات التطبيؽ القبمي لطالبات  -
حصؿ الطالبات في ككؿ، حيث  االتجاه نحو الفحص الدوريمجموعة البحث في مقياس 

(، وفي التطبيؽ 2.252( بانحراؼ معياري قدره )12.02التطبيؽ القبمي عمى متوسط )
(، كما بمغ متوسط الفرؽ 7.461( بانحراؼ معياري قدره )217.64البعدي عمى متوسط )

( 253.40ككؿ ) االتجاه نحو الفحص الدوريبيف التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس 
لمحسوبة لداللة الفرؽ بيف متوسطي درجات طالبات مجموعة البحث درجة، وقيمة )ت( ا

ككؿ والتي بمغت  االتجاه نحو الفحص الدوريفي التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس 
( عند مستوى داللة 0.525( أكبر مف قيمة )ت( الجدولية والتي بمغت )47.110)
حصائية بيف متوسطي (؛ وىذا يعني وجود فرؽ ذو داللة إ27( بدرجة حرية )5.53)

ككؿ  االتجاه نحو الفحص الدوريدرجات الطالبات في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس 
2لصالح التطبيؽ البعدي، وقيمة مربع آيتا )

η االتجاه نحو الفحص الدوري( " لمقياس  "
االتجاه %( مف التبايف الحادث في مستوى 74.5( وىذا يعني أف نسبة )5.745ىي )

وحدة مقترحة في سرطاف  ككؿ )المتغير التابع( يرجع إلى استخداـ ص الدورينحو الفح
( وىي تعبر 7.653بمغت ) (d)الثدي عبر موقع تفاعمي )المتغير المستقؿ(، كما أف قيمة 

 عف حجـ تأثير كبير لممتغير المستقؿ.
حدة :  ترجع ىذه النتيجة إلى تأثير استخداـ الو ويمكف تفسير نتيجة ىذاؿ الفرض     

المقترحة في سرطاف الثدي عبر موقع تفاعمي في تنمية االتجاه نحو الفحص الدوري، مف 
قد تؤثر عمى عدـ  –جحيث تغير أف المعتقدات الخاطئة التي تحمميا الثقافة المصرية 

عمى اتباع طرؽ الوقاية مف المرض مثؿ "الكشؼ الدوري العاـ أو  -غالبًا  –حرص المرأة
ـ"، وقد يرجع السبب في ذلؾ إلى عدـ وجود الشكوى التي تستدعي الخاص بالثدي والرح

الفحص، باإلضافة إلى الخوؼ مف اكتشاؼ مرٍض )ما( مف جراء الفحص، والحرج مف 
الكشؼ عمى الرحـ تحديدًا ألنو يكشؼ عورة المرأة، كما قد تخشي المرأة مف استخداـ 

ا ليس مثيرًا لمدىشة فإذا كانت أدوات قد تؤلميا وتؤذييا أثناء الكشؼ عمى الرحـ، وىذ
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الثقافة المصرية ال تولى "الصحة" االىتماـ والرعاية إال وقت الشكوى الضرورية، فبل 
 عجب مف إىماؿ طرؽ الوقاية مف المرض دوف وجود الشكوى مف األساس.

وتفسر ىذه النتيجة: بأنو توجد بعض المعمومات لدى أفراد العينة عف المرض       
ة إلى توعية كافية بأسباب مرض سرطاف الثدي، لتعزيز وقايتيف منو مما ولكنيف بحاج

يزيد مف معرفتيف بأسباب مرض سرطاف الثدي، وىذا يدؿ عمى قصور في دور حمبلت 
التوعية بيذا المرض، وىذا يدؿ عمى أف ىناؾ حاجة ممحة لزيادة حمبلت التوعية بيذا 

أف أبرز مبلمح وعي الطالبات  و، والمرض وتفعيؿ دورىا في التعريؼ بالمرض وأسباب
الميممات بأضرار مرض سرطاف الثدي والمشكبلت الناتجة عنو، تتمثؿ في سماعيف عف 
أضرار مرض سرطاف الثدي والمشكبلت الناتجة عنو وتفسير ىذه النتيجة، بأف النساء 
يتبادلف عادة المعمومات المتعمقة بَأضرار المرض مما يعزز مف وعييف بأضرار مرض 
سرطاف الثدي والمشكبلت الناتجة عنو، فضبًل أكثرىف اطبلًعا عمي المصادر اإللكترونية 
المتعمقة بالمعمومات عف سرطاف الثدي، وأف أبرز مبلمح مستوى الوعي بأعراض المرض 
وتطور مراحمو، تتمثؿ في أف لمنساء معمومات عف أعراض المرض وتفسر ىذه النتيجة 

فية حوؿ أعراض المرض، لحثيف عمى المراجعة السريعة في بأف النساء يتمقيف توعية كا
حالة تعرضيف لممرض، مما يعزز مف معرفتيف بأعراض المرض، وأف أبرز مبلمح 
مستوى الوعي بطرؽ الوقاية والعبلج مف مرض سرطاف الثدي تتمثؿ في أف النساء عمـ 

 .باف اكتشاؼ المرض في مراحمو المبكرة يساعد عمى الشفاء منو تماـ
وتفسر ىذه النتيجة بأف معرفة النساء بأف اكتشاؼ المرض في مراحمو المبكرة يساعد     

عمى الشفاء منو تمامًا، ويبيف وعييف بأىمية الكشؼ المبكر عف المرض، وفي ىذا 
الجانب داللة واضحة عمى وعييف بمرض سرطاف الثدي بصورة عامة، كما يتضح أيضًا 

المرض وتطور مراحمو تتمثؿ في أف لمنساء معمومات أبرز مبلمح مستوى الوعي بأعراض 
عف أعراض المرض، وتفسر ىذه النتيجة بأف النساء يتمقيف توعية كافية حوؿ أعراض 
المرض لحثيف عمى المراجعة السريعة في حالة تعرضيف لممرض، مما يعزز مف معرفتيف 

 ,Thackeray & othersبأعراض المرض، وىذا يتفؽ مع ما أشارت إليو دراسة )
( ارتفاع مستويات األنشطة اإللكترونية ذات الصمة بسرطاف الثدي مقارنة بسرطاف 2013
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 Patel & Halpern &Desai, & Keeter) الرئة، و تتفؽ ىذه النتائج  مع نتائج دراسة
& Bennett & Brannigan, 2020)  التي أكدت عمى فاعمية حمبلت التوعية عبر

 تجاه نحو الفحص الدوري لدى النساء كما أكدت دراسةاإلنترنت وأثره في تكويف اال
(dos-Santos-Silva &De Stavola & Junior, & Nogueira & Aquino 

&Bustamante-Teixeira & e Silva, 2019)  عمى وجود عبلقة بيف مستوى الوعي
ف والمعرفة والمستوى الثقافي وبيف المفاىيـ الصحية واالتجاه نحو التعامؿ مع مرض سرطا

 .الثدي ونسب ومعدالت الوفاة نتيجة لو
 التوصيات: 

 ومما سبؽ نوصي بالتالي:
ـ الصحية ليس فقط  -2 تركيز الجيود في تعميـ الوحدات المعرفية التي تعزز مف المفاىي

 وبئة الشائعة.ألفي مرض سرطاف الثدي ولكف عمى مستوى األمراض وا
ميمية، مف منطمؽ الحصوؿ عمى اتباع أبعاد اليقظة العقمية في تطوير البرامج التع -0

 مستوى الفيـ المعرفي المطموب وتحقيؽ أىداؼ التأثير.
استغبلؿ فاعمية ونجاح المواقع التفاعمية في تعزيز االستجابات السموكية لتحسيف  -1

 مستوى ميارات الطالبات.
تكرار وتعميـ تجربة الدراسة في مختمؼ المؤسسات التعميمية لفاعميتيا في مواجية  -2

 .سرطاف الثديمشكمة 
العمؿ عمى تطوير ميارات الطبلب مف وقت آلخر الستخداـ منصات التعميـ عف   -3

 .بعد بشكؿ  يحقؽ األيداؼ التعميمية المنشودة
إنشاء إدارة صحية في كؿ كمية مف كميات الجامعة ميمتيا االىتماـ بالتثقيؼ  -4

ورة البحث في الصحي لمنسوبات الجامعة، فيما يتعمؽ باألمراض المختمفة، كذلؾ ضر 
 العوامؿ التي تحد مف مستوى الوعي بالمرض لدى النساء ووضع الحموؿ المناسبة ليا.

إقامة ورش العمؿ والندوات العممية لمبحث في كيفية تحسيف مستوى الوعي بمرض  -5
 سرطاف الثدي لدي النساء.
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عمى وسائؿ اإلعبلـ القياـ بدورىا في تحسيف مستوى الوعي بمرض سرطاف الثدي  -6
 ي النساء.لد
ضرورة وضع مجمة دورية لمتوعية بمرض سطراف الثدي، وكذلؾ إعداد كتيب تعريفي  -7

عف مرض سرطاف الثدي، الوقاية والعبلج يوزع عمى جميع منسوبات الجامعة، باإلضافة 
 إلى أىمية تدريس مقرر جديد بعنواف الطب الوقائي لجميع طالبات الجامعة.

مع مراعاة االىتماـ باألنشطة والتدريبات التي توظيؼ التقنية في تصميـ المناىج  -25
 تسيـ في تنمية المفاىيـ الصحية لدى الطالبات المعممات.

االىتماـ بتدريب المعممات عمى استخداـ البرمجيات التعميمية في عممية التدريس  -22
 لما ليا مف أثر إيجابي عمى أداء الطالبات المعممات.

التربية مقررات لمتوعية باألمراض السارية  تضميف برامج إعداد المعمـ داخؿ كميات -20
 وغير السارية.

 المقترحات:
العمـو  –تطبيؽ ىذه الدراسة عمى عينات أخرى مف كميات عممية مثؿ)كمية اليندسة  -

 ... وغيرىا(.
وحدة مقترحة في كيمياء المسرطنات لتنمية المفاىيـ الصحية لطبلب المرحمة  -

 الثانوية. 
ـ الصحية في ضوء برنامج تدريبى لمعممى ال - عمـو أثناء الخدمة لتنمية ميارات المفاىي

 األزمات الصحية المعاصرة.
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      المراجع
                                               أواًل: المراجع العربية 
سماعيؿ، السيد، - م، التوعية بمرض السرطان في المجتمع المسم 0522أنيؿ وكولينز قامبر ، كاريف وا 

 جامعة شيفيمد . بحوث الرعاية الصحية واالجتماعية،
(. نمذجة العبلقات السببية بيف 0500أبو الميموف، نانسي كماؿ عبد الكريـ & والربيع، فيصؿ. ) -

مجمة الجامعة الحيوية الذاتية واليقظة العقمية والكفاءة الذاتية األكاديمية لدى طمبة جامعة اليرموؾ. 
 (.فمسطيف1( ، ع)15، مج)تربوية والنفسيةاإلسالمية لمدراسات ال

(. اليقظة 0500أبو غنايـ، سامية محمد الصغير، حممي، جيياف أحمد، & زيف العابديف، أسماء. ) -
(، 27. مج)مجمة کمية التربيةالعقمية وعبلقتيا باالستقبللية الذاتية لدى طبلب الثانوية العامة. 

 سويؼ..كمية التربية ، جامعة بنى 275-241(، 222ع)
(: التعميـ عف بعد وتطبيقاتو )الفرص 0502أبوالقاسـ ، سالـ مفتاح ، وفرة ، محيي الديف محمد ) -

، يونيو، ص ص 24جامعة المرقب، كمية اآلداب والعمـو بمسبلتو، ع مجمة القمعة،والتحديات(، 
205-221. 

فحص الطبي لممقبميف .(العوامؿ المرتبطة بعدـ التطبيؽ الفعمي إلجراءات ال 0524أحمد، حناف حس) -
الجمعية المصرية (. 33، )مجمة الخدمة االجتماعيةعمى الزواج ودور الممارسة العامة في مواجيتيا. 

 لؤلخصائييف اإلجتماعييف، القاىرة.
(. استخداـ بيئة تعمـ نقاؿ لتنمية ميارات إنتاج قواعد بيانات 0505اسماعيؿ، أحمد اسماعيؿ حسيف. ) -

(،كمية 2)220، مجمة كمية التربية بالمنصورةطبلب المرحمة الثانوية األزىرية.  المواقع التفاعمية لدي
 .2667-2635التربية ، جامعة المنصورة ،  

(. اتجاىات معممات المرحمة االبتدائية 0500آؿ منصور، فاطمة منصور & تركستاني، مريـ حافظ. ) -
تشاركي مع معممة صماء مساعدة. في برامج دمج التمميذات الصـ وضعيفات السمع نحو التدريس ال

 .227-203(، جامعة الممؾ سعود، 25(. ع)2، مج)المجمة السعودية لمعموم التربوية
(. المفاىيـ الصحية المدرجة في كتب التربية اإلسبلمية لمصفيف التاسع 0527البرديني، محمد ) -

ة لمصفيف التاسع والعاشر والعاشر في األردف: المفاىيـ الصحية المتضمنة في كتب التربية اإلسبلمي
 .65-250(،األردف. 07.ع) 1، جمجمة العموم التربوية و النفسيةاألساسييف في األردف. 

مف  0502مارس  04تقرير منظمة الصحة العالمية بعنواف سرطاف الثدي،  -
https://www.who.int/ar/news-room/fact-sheets/detail/breast-cancer 
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(: استدامة نظاـ التعميـ اإللكتروني في المممكة 0505خريجي ، عبد اهلل )الجاراهلل،  سميماف ،و ال -
-العربية السعودية مف خبلؿ تحميؿ آراء المستفيديف في منصة تويتر في ظؿ جائحة كورونا )كوفيد

 .706-651)عدد خاص(،  45 مجمة اإلدارة العامة،(. 27
إلنجميزية نحو برامج التعمـ عف بعد في (: اتجاىات معممي المغة العربية ا0505الجعافرة، حناف ) -

(، المركز 11، ع)2، مجمجمة العموم التربوية والنفسيةمديرية التربية والتعميـ في قصبة الكرؾ، 
 .72-55القومي لمبحوث غزة. فمسطيف .

اليقظة لخفض الضغوط المدركة وتحسيف  تنمية .( 2022 ) .عبدالحميد عمي سيد إيناس جوىر، -
المجمة العممية لكمية التربية لمطفولة المبكرة ة لدى عينة مف معممات رياض األطفاؿ الفاعمية الذاتي

              125-002، جامعة بورسعيد.  ص 00، العدد ببورسعيد
(. التنظيـ االنفعالي والدعـ االجتماعي کمتغيريف وسيطيف في 0500الحارثي، ساره مفمح شالح. ) -

فاه النفسي، لدى عينة مف السيدات المصابات باألمراض المزمنة. العبلقة بيف اليقظة العقمية والر 
-61(،جامعة القاىرة. 2( . ع)2(. ج)15،مج)العموم التربوية: مجمة عممية محکمة ربع سنوية

227. 
 Team(: توظيؼ المنصات التشاركية "0502حسف ، حسف عوض ، وعبد النبي ، مروة نبيؿ ) -

Microsoftة في تدريس الرياضيات لدى الطبلب المعمميف واتجاىيـ نحو " لتنمية الكفايات الرقمي
الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات،  ، يوليو،5، ع 02، مج مجمة تربويات الرياضياتالتشارؾ، 

 .165-065القاىرة،  ص ص 
اإلحصاء النفسي والتربوي "تطبيقات باستخدام برنامج ( : 0524حسف ، عزت عبد الحميد محمد ) -

SPSS 18" . القاىرة ، دار الفكر العربي ، 
(: دور اإلدارة المدرسية فى تنمية الوعى الصحى لدى طمبتيا 0525الحمبى ، سماح إحساف طو ) -

، كمية التربية، الجامعة ، رسالة ماجستيربمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة وسبؿ تفعيمو
 .اإلسبلمية بغزة

معممي المرحمة الثانوية لميارات استخداـ برنامج في التعميـ عف (: درجة امتبلؾ 0505درادكة، حمزة ) -
المجمة الفمسطينية لمتعميم المفتوح والتعميم بعد بمدراس مممكة البحريف في ضوء المتغيرات. 

 .22-11جامعة القدس المفتوحة.  (،23(، ع)2،مج)اإللكتروني
(. اليقظة العقمية لدي تبلميذ 0500دياب، شيماء محمد، سعيد، محمد حسيف، بغدادي، مروة مختار. ) -

(،كمية التربية . 222. ع)27،مج مجمة کمية التربيةالمرحمة اإلعدادية: دراسة مقارنة في ضوء النوع. 
 .033-016جامعة بنى سويؼ . 
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(: المتطمبات التربوية لتوظيؼ 0526الرشدى ، عبد اهلل بف أحمد ، والسكراف ، عبد اهلل بف فالح ) -
مية االلكترونية في العممية التعميمية في المرحمة الثانوية مف وجية نظر المشرفيف المنصات التعمي

، كمية البنات لآلداب والعمـو 27( ، ع2، مج)مجمة البحث العممي في التربيةالتربوييف والمعمميف. 
 والتربية، جامعة عيف شمس .

لصحى بمدارس التعميـ العاـ (:  التربية الوقائية ومتطمبات الوعى ا0526الرشيدى ، عايض عيد ) -
 .( ، الكويت2(،ج)0، ع)مجمة العموم التربويةبدولة الكويت، رياض األطفاؿ أنموذًجا، 

( ،. مواقؼ طمبة الجامعات نحو أىمية الفحص الطبي قبؿ الزواج 0527الرنتيسي، أحمد محمد) -
، ية لمعموم االجتماعيةالمجمة األردن،   "دراسة ميدانية مطبقة عمى عينة مف طمبة الجامعات بغزة"

 ( .األردف.20( ، ع )0ج)
(. اليقظة العقمية وعبلقتيا باإلبداع الوجداني لدى طمبة 0500الزىراني، بندر سعيد أحمد العمـ. ) -

مجمة العموم جامعة اإلماـ محمد بف سعود اإلسبلمية في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية. 
كمية العمـو االجتماعية جامعة اإلماـ محمد بف سعود  (.42( ، ع)2مج)اإلنسانية واالجتماعية، 

 اإلسبلمية.
والشبكات  E-platforms (. أدوار المنصات االلكترونية0527السنوسي ، ىالة عبد القادر ) -

كبيات تعمـ تواصمية تشاركية في التعميـ اإللكتروني في ضوء خبرة Social Networkاالجتماعية
 . ، الجزء الثالث ، جامعة األزىر262العدد ، ،مجمة كمية التربيةالطالبة. 

(. األبعاد الخمسة لميقظة العقمية كمنبيء باليناء الذاتي الوظيفي لدى 0502سيد، الحسيف بف حسف ) -
، 24( . ع 3، مج)المجمة العربية لآلداب والدراسات اإلنسانيةمعممي ومعممات المرحمة االبتدائية، 

 250-47اآلداب. ص المؤسسة العربية لمتربية والعمـو و 
(. توظيؼ القصة الرقمية في تنمية بعض المفاىيـ الصحية لدى 0526السيد، مروة محمود الشناوي. ) -

الجامعة  (.1(.ع)04، مج)مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسيةطفؿ الروضة. 
 اإلسبلمية. السعودية.

 لدى العقمية اليقظة المساىمة في النفسية تغيراتالم بعض .( 2018 ) .أحمد عبد اليادى نبيؿ السيد، -
(، كمية التربية ، جامعة 1ع) ,(52) مج كمية التربية، مجمة.بالقاىرة األزىر جامعة التربية كمية طبلب
 .63-2 طنطا،

(. اليقظة العقمية وعبلقتيا بالعوامؿ الخمسة الکبرى لمشخصية 0500الشافعى، انتصار نصر بكر. ) -
 204-173(، كمية التربية، جامعة المنوفية، 0،ع )مجمة کمية التربيةة. لدى طمبة الجامع
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(. اليقظة العقمية والمرونة النفسية والذكاء االنفعالي كمنبئات بالتعمـ 0505شعيب، عمي محمود  ) -
المجمة الدولية لمبحوث في العموم االنفعالي االجتماعي في عينة مف الطبلب المعمميف بكمية التربية. 

 .252-43(، كمية التربية، جامعة المنوفية. 0، ع )1، مجويةالترب
(. دور المبلحظػػػة الميدانية في جمػػع 0505شميس، عبد الرقيب أحمد محمد و راجح، بيػػيػػة محػمػػد. ) -

 .52 -35(، جامعة البيضاء. 1(،ع) 0مج),البيانػػػات النػػوعيػػػة.  مجمة جامعة البيضاء ، 
(: درجة استخداـ طمبة الدراسات العميا في الجامعات األردنية الخاصة لممنصات 0527الشواربو، داليا) -

 .جامعة الشرؽ األوسط، عماف، األردف رسالة دكتوراة ،التعميمية اإللكترونية واتجاىاتيـ نحوىا، 
(. األنماط الحديثة في التعميـ العالى الرقمى المتعدد  الوسائط أو التعميـ 0556شوممى،  قسطندى ) -

لمتمازج ، المؤتمر السادس لعمداء كمية اآلداب في الجامعات األعضاء في اتحاد الجامعات العربية ، ا
 . جامعة الجناف ، لبناف

 الخطاب.المتمقي عند البلوعي ومخاطبة الخفية اإلعبلمية الرسائؿ .( 2020 ) .المية طالة، -
مخبر الخطاب التواصمي لمركز الجامعي بمحاج بو شعيب عيف تموشنت ا ( ،5) ع ،والتواصل

 .265 -247الجزائري الحديث ، 
التحميل ( : 0552عبد الحفيظ ، أخبلص محمد ، مصطفي حسيف باىي ، عادؿ محمد النشار )- -

 ، القاىرة ، مكتبة األنجمو المصرية. اإلحصائي في العموم التربوية
( : 0552د )عبد الحفيظ ، أخبلص محمد ، وباىي ، مصطفي حسيف ، والنشار،  عادؿ محم -

 ، القاىرة ، مكتبة األنجمو المصرية التحميل اإلحصائي في العموم التربوية
المجمة العممية (. الضغوط األسرية لمريضات سرطاف الثدي االنتشاري. 0502عبد اهلل، أشجاف. ) -

 .27-2(،جامعة أسيوط ، 2ع)21، مج لمخدمة االجتماعية
مركز التحكـ في إدارة القمؽ مف الموت لدى مرضى  (. دور0527عجبلف، أماؿ ،  وعمروف، مروة. ) -

السرطاف دراسة ميدانية عمى عينة مف النساء المصابات بسرطاف الثدي في مؤسسة مستشفى الزىراوي 
 بالمسيمة.

خفض مصابات سرطاف الثدي بالمرحمة المتأخرة مف «: (. صحة المرأة0500يوليو 15عزاـ، إسبلـ ) -
لمبكر وتوفير أفضؿ العبلجات، جريدة أخبار الماؿ االقتصادية بفضؿ االكتشاؼ ا %07% إلى 37
 / /https://almalnews.comمف 

اإلحصاء النفسي والتربوي "تطبيقات باستخدام برنامج ( : 0524عزت عبد الحميد محمد حسف ) -
SPSS18، القاىرة ، دار الفكر العربي ،  
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المدرسة البريطانية بدولة الكويت في التعميـ (: تقييـ تجربة 0502عمي ، ىاني ، عبد الرحيـ ، خالد ) -
مجمة الدراسات " مف وجية نظر أولياء األمور، Covid-19 اإللكتروني أثناء جائحة فيروس كورونا "

 . 262-213، ص ص 2، ع20، مج التربوية واإلنسانية
الغتراب (. اليقظة العقمية کمتغير وسيط بيف القمؽ االجتماعي وا0500عمي، عبد العظيـ حسف. ) -

-241(، 05)05(،  جامعة بورسعيد، 05(، ع)05. مج)مجمة کمية اآلدابالنفسي لدي المراىقيف. 
052. 

(: المنصات االلكترونية التعميمية ودورىا فبل تنمية قيـ المواطنة لدى 0526العنزى، شيمة سالـ ) -
، كمية التربية، جامعة راهرسالة، دكتوطالبات المرحمة الثانوية في مدارس المممكة العربية السعودية. 

  .اليرموؾ، األردف
(، معوقات استخداـ التعميـ االلكتروني عبر منصة مايكروسوفت تميز 0502محمد،  حسيبة غضباف ) -

المؤتمر ( الكويت، Covid-19خبلؿ جائحة كرونا ) 0527-0505لمصؼ الثاني عشر لمعاـ 
 مول، إثراء المعرفة لممؤتمرات واألبحاث،الدولي االفتراضي لمتعميم في الوطن العربي: مشكالت وح

 .206-225يناير،  الكويت ، ص ص 
فى تنمية  0.5(: فاعمية وحدة مقترحة عمى تطبيقات الويب 0526محمود إبراىيـ عبدالرحمف أبو سند) -

، كمية التربية، الجامعة رسالة ماجستيرالوعى بأضرار المخدرات لدى طمبة الصؼ الحادى عشر، 
 ة.،اإلسبلمية بغز 

( استخداـ تطبيؽ مايكروسوفت تميز لمتعمـ عف بعد في تنمية ميارات 0502مسمـ ، محمد إبراىيـ ) -
دراسات التواصؿ المغوي لدى تبلميذ الصؼ الثاني اإلعدادي مف وجية نظر معممي المغة العربية، 

 .023-261، رابطة التربوييف العرب ، 212(، ع 212، مج)عربية في التربية وعمم النفس
(. الوقاية مف السرطاف ومكافحتو فى سياؽ ميد متكامؿ . الدورة  0524منظمة الصحة العالمية ) -

 ـ.0524األربعوف بعد المائة ، ديسمبر 
،  25، سمسمة العمـو الطبية، مج ، مجمة جامعة تشرين(. سرطاف الثدي. 0526ناظـ رنجوس. ) -

 (. 1ع)
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