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 الممخص:
 استيدف البحث الحالي التعرف عمى اآلتي: 

 مستوى اليقظة الذىنية  لدى طمبة المرحمة االعدادية. .1
الفروق ذات الداللة االحصائية في مستوى اليقظة الذىنية  لدى طمبة المرحمة االعدادية تبعًا  .2

 اناث(, والفرع الدراسي)عممي، ادبي(. -لمتغيري الجنس )ذكور
واقتصر البحث عمى طمبة الصف الرابع االعدادي من كال الجنسين )ذكور, اناث( , ومن الفرعين 

المدارس االعدادية التابعة الى مديرية تربية الرصافة الثالثة في محافظة  الدراسيين)العممي, االدبي( في
 (.2121-2119بغداد و لمعام الدراسي )

 ـلمستوى اليقظة الذىنية وتحقيقًا ألىداف البحث الحالي قامت الباحثة بتبني مقياس      
ويتكون المقياس من (,  وتبنت نظريتو , 2112(  والذي طورتو الزبيدي )Langer, 1992النجر)

اداة البحث عمى عينة  وطبقت الباحثة، صدقو وثباتو, وتم التحقق من ( فقرة في صيغتو النيائية21)
( طالبًا وطالبًة, وبعد 211من طمبة المرحمة االعدادية اختيروا بطريقة طبقية عشوائية مكونة من )

 إلى النتائج اآلتية: ت الباحثةتوصمتطبيق اداة البحث واستعمال الوسائل اإلحصائية المناسبة 
 ان طمبة الصف الرابع االعدادي لدييم ارتفاع في مستوى اليقظة الذىنية. -
 بين الذكور واالناث في مستوى اليقظة الذىنية. دالة احصائياً د فروق توج ال  -
 في الفرع الدراسي) العممي واالدبي( في مستوى اليقظة الذىنية. دالة احصائياً فروق توجد  ال -

 .طمبة االعدادية( ،الكممات المفتاحية:)مستوى اليقظة الذهنية 
The level of Mindfulness for students in the   secondary 
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Abstracts: 

The current research aimed to identify the following: 

1. The level of mental alertness among middle school students. 
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2. Statistically significant differences in the level of mental alertness among 

middle school students according to the variables of gender (male-

female),and academic discipline (scientific, literary). 

The research was limited to fourth year middle school students of both sexes 

(males, females), and from the two academic branches (scientific and 

literary) in middle schools affiliated to the Third Rusafa Education 

Directorate in Baghdad Governorate and the academic for  year (2019-2020). 

     In order to achieve the objectives of the current research, the researcher 

adopted Langer’s Mindfulness Level Scale (Langer, 1992), which was 

developed by Al-Zubaidi (2012), and she adopted his theory. The scale 

consists of (21) items in its final form, and its validity and stability were 

verified. The research was conducted on a sample of middle school students 

who were selected in a stratified random manner consisting of (200) male and 

female students. 

The fourth year of middle school students have a high level of mental 

alertness. 

- There are no statistically significant differences between males and females 

in the level of mental alertness. 

- There are no statistically significant differences in the academic branch 

(scientific and literary) in the level of mental alertness. 

 

Keywords: (level of mental alertness - middle school students) 

 الفصل االول/ التعريف بالبحث
 مشكمة البحث:

تنبثق مشكمة البحث الحالي من أن بعض الطمبة يعانون من عدم التركيز والشرود      
نجد أن  لذلكلدييم مشكمة في االنتباه اثناء الدرس , و الذىني داخل القاعة الدراسية 

عمى تدوين المالحظات خالل الدرس خوفًا من نسيانيا ,االمر الذي يعتمدون االغمبية 
ميارات التفكير بصورة جيدة وبالتالي يؤثر عمى ادائيم  الاستعميؤدي الى عجزىم عن 

وتحصيميم التعميمي , مما يؤثر مستقباًل في المواقف الحياتية التي يواجيونيا )الطوطو, 
2118 :14 .) 
, ذلك   يمرون بياالتي  لدى اولئك االفراد تفكير احادي في المواقف يتكونلذلك        
وبالتالي لرؤى الجديدة ا تقبلعمى  يجعميم غير قادرينو  الذىني الجمودفي  سببيتمما 

في حمقة مفرغة ,  ويدور ىذا مما يجعل سموكو آلياً انعدام اليقظة الذىنية ، تؤدي الى
تو ووصف مشاعره وحاجاتو الداخمية وصفا مناسبا ، الانفعاالى تعرف  ويحتاج الفرد
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الفرد بمشاكمة بشكل اساسي  مما ينفعو في تحقيق اىدافو الحياتية ألنيا تتضمن وعي
 (. 11: 2117وتأثيرىا في الجوانب المعرفية ) عزيز واخرون ,

 تتمخص مشكمة البحث الحالي في التساؤلين اآلتيين:
 ما ىو مستوى اليقظة الذىنية لدى طمبة المرحمة االعدادية ؟ -
س والفرع لمتغيري الجن وفقاً في مستوى اليقظة الذىنية  ذات داللة اً فروقىل ىناك  -

 الدراسي؟
 اهمية البحث:

تنمية قابميات قدرات الفرد العقمية و عمى وركزت التربوية  المؤسسةلقد اىتمت        
في  ليا اىميتياثروة بشرية االفراد يمثمون  عمى اعتبار ان ،بشكل افضلالمتعممين 

( , إذ يمتاز العقل 5:  2115)البياتي،  كونيم مصدرًا لمتنميةتطوير المجتمع وتقدمو 
البشري بقوة الخمق واالبداع وبخاصة في حالة اليدوء واالستقرار ، وان سير الكثير من 

والقدرة عمى االستغراق , العمماء تؤكد ما كانوا يتمتعون بو من اليدوء النفسي واالستقرار 
ة المالحظة ورؤية االشياء في رحالت ابتكاراتيم الذاتية ، فيتميز العقل الخالق بقو 

 (2: 2118)سعيد, حزانبوضوح ، ولتمارين التخيل اىمية في دفع اليموم واال
القدرة عمى إدارة و ، شعورياً الفرد  تماسكاليقظة الذىنية تحسن من  لذلك نجد أن        

بمجموعة من األنشطة ترتبط  أىميتيا, كما لديو البيئة، وتحسن من مستوى التركيز 
، وتقمل من الضغوط، كعدم التسرع في إصدار األحكام عمى التفكير حفز الذىنالتي ت

عمى اآلخرين، والتحمي بالصبر، واالستمتاع بحرية المحظة، والثقة بالنفس , وتساعد 
اليقظة الذىنية عمى توسيع مدى الرؤية، وتزيد من سيولة التعامل مع المستجدات , 

ظة الذىنية تشجع التنظيم االنفعالي. وىكذا ( إلى أن اليقKoole, 2009وأشار كول )
فإن الجوانب األساسية من اليقظة الذىنية قد تجعل من المرجح أن يطور األفراد 
كفاءات تشمل الذكاء االنفعالي، كما تشجع اليقظة الذىنية األفراد عمى أن يدركوا بدقة 

قد تسيل  مشاعرىم الخاصة، وعواطف ومشاعر اآلخرين، وينظموا ذلك بشكل فعال.
اليقظة الذىنية تطوير ذكاء انفعالي أكبر، يؤدي بدوره إلى مزيد من الرفاه الذاتي 

 (.81: 2119)الربيع, 
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وجود مستوى مرتفع من  يانتائج كانت( بدراسة 2112وقد قامت الزبيدي )         
اليقظة الذىنية لدى أفراد عينة الدراسة، ووجود فروق دالة إحصائيا في مستوى اليقظة 

في مستوى اليقظة  داللة ذاتفروق توجد  والالذىنية تعزى لمجنس ولصالح اإلناث، 
: 2112الذىنية تعزى لكل من: التخصص، والتفاعل بين الجنس والتخصص) الزبيدي ,

1  .) 
مستوى  ارتفاع وىي:نتائج  الى( 2113دراسة عبداهلل وعبود ) توصمتفيما         

 وفقاً  داللة احصائيةويوجد ىناك فرقًا ذي ،  جامعة ديالىاليقظة الذىنية لدى طمبة 
 النوعلتفاعل  وفقاً احصائيًا ة ذي دالل فرقًا وجود  كذلك لصالح الذكور،و  النوعلمتغير 

بين الطمبة الذكور من  إحصائية داللةذو  فرق وجود جالنتائ بينت كما التخصص،مع 
التخصص العممي، والطمبة الذكور من التخصص اإلنساني، لصالح الطمبة الذكور من 
التخصص العممي، كما تبين أن ىناك فروقًا دالة إحصائيا  بين الطمبة الذكور من 

ور من التخصص العممي، والطالبات اإلناث من التخصص العممي، لصالح الذك
التخصص العممي، ووجود فروق دالة إحصائيا بين الطمبة الذكور من التخصص 
العممي والطالبات اإلناث من التخصص اإلنساني، لصالح الطمبة الذكور من 
التخصص العممي، فيما بينت النتائج عدم وجود فروق دالة تبعا لمتغير 

 (.343: 2113التخصص)عبداهلل وعبود , 
لدى  مستوى اليقظة الذىنية إلى أنفي دراستو ( 2117وتوصل الوليدي )         

مستوى اليقظة الذىنية لدى فروقًا في  وىناك،  متوسطاً  كانطمبة جامعة الممك خالد 
 (.41: 2117الذكور )الوليدي ,لدى  منو اعمىاإلناث 

 استيدف البحث الحالي التعرف الى: :اهداف البحث
 الذىنية لدى طمبة المرحمة االعدادية.مستوى اليقظة  -1
الفروق ذات الداللة االحصائية في مستوى اليقظة الذىنية لدى طمبة المرحمة  -2

 اناث(, والفرع الدراسي)عممي، ادبي(. -)ذكور الجنسمتغيري حسب االعدادية 
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 :حدود البحث
يتحدد البحث الحالي بطمبة المرحمة االعدادية من كال الجنسين )ذكور, اناث( ,       

التابعة الى مديرية تربية الرصافة لممدارس ومن الفرعين الدراسيين)العممي, االدبي( 
 (.2121-2119لمعام الدراسي )ثة في محافظة بغداد و الثال

  تحديد المصطمحات :
 :  Mindfulness level مستوى اليقظة الذهنية  -

 ( بأنيا:langer,2002النجر)عرفيا   -1
" نشاط عقمي مرن منفتح عمى الخبـرات الجديـدة والفعالـة البتكـار اشـياء مختمفـة وجديـدة" 

           ) langer,2002:214    (  
 :بأنيا( (Brwan & Ryan ,2003بروان وريان عرفيا -2
التي تقع في الوقت الحاضر ،  "الحالة التي يكون فييا الفرد منتبيا وواعيا باالحداث 

 Brwan et.al)       ساعيا الى استخدام  المناقشة لمواقع الراىن وتوضيح االفكار "  
,2003 : 212) 

                                          التعريف النظري :  
تعريفًا نظريًا لمبحث الحالي  (langer,2002)الباحثة تعريف النجر قد تبنت        

  .النيا تبنت نظريتو
 : التعريف اإلجرائي

نتيجة استجاباتو عمى مقياس مستوى  الفردالدرجة الكمية التي يحصل عمييا ىي        
 .اليقظة الذىنية المتبنى في البحث الحالي

 /االطار النظريالفصل الثاني
 Mindfulnessمفهوم اليقظة الذهنية 

 التعرف عن طريقدخول الفرد في افتراضات الشخص االخر  ىذا المفيوم ويعني      
عندما  ينيكون عمى اتصال فكري مع االخر ان الفرد اليقظ إذ افكاره وانفعاالتو ، عمى 

 (.25: 2115) يونس, يم يتفاعل مع
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ارتفاع أن اليقظة الذىنية  تؤدي إلى  Perkins & Richhar (2111)ويرى       
 تااللتزام باالفكار والمعتقدات، كما تمو  ولذاتالفرد االرادة عن طريق مالحظة مستوى 
الكثير من االضطرابات النفسية  معالجةاليقظة العقمية في من دراسة  االستفادة

أن اليقظة , Brown & Ryan ( 2003)، وقد أكد  (القمق واالكتئاب) كـوالجسمية 
لمثيرات التي تالئم الفرد من بيئتو الخارجية كونيا الذىنية تسيم في زيادة الوعي النتقاء ا

تتيح رؤية أوسع لمموقف وكذلك تزيد الفرص لتعمم الخبرات الجديدة وىذا يتفق مع 
(Baer et al  (2003 الذي يرى كسب الفرد المرونة في تقبل الجديد في البيئة من  ,

كميا حكام االنفعالية حولو دون الوقوع في اال االنتباهإمكانات مختمفة وكذلك تركيز 
  Albrecht, Albrecht & Cohen( 2012) كما يرى, مؤشرات عمى اليقظة العقمية

، وكذلك عمى افضل وجوم أنفسي وفيمإدراك واقعيم  منالطمبة  تمكنأن اليقظة الذىنية 
ر الطالب عدد من يفيظ ,المستوى النفسي ىعمم سواء ليوك التوافقي السم تشجيع

وكذلك تحسين صورة الجسم،  ة في الرحمة والتعاطف والتسامحالمتمثميجابية االالسمات 
م اليقظة تسي جتماعي داخل المؤسسةاالجتماعي فتحسن المناخ االى المستوى عم

 (.376-375: 2119)مصطفى, في ارتفاع أداء الطالب أكاديمياً  الذىنية
ذاتو بطريقة يظير فييا ىذا وان تفاعل الفرد بأنفتاح عقمي مع االخرين أي ادارة       

االنفتاح ، مثال ان يمتزم الفرد بحضور المواعيد المحددة ، او ان يبدي الفرد اىتمامو 
 (  .181: 2113) براد بيري وجريفر ،   باالخرين بطريقة لطيفة

( langer,2002من قبل النجر) Mindfulnessاليقظة الذىنية  عرفتوقد         
 ,لدى االفراد والوعي الذاتى االنفتاح العقمي  تتضح فيادراكية  عقميةعممية :  بأنيا

قدراتو عمى  تطويريتمكن من لو من امكانات ل متاح مامن  يستفيد ذىنياً فالطالب اليقظ 
في زاوية  يفكر وىو بذلك،  وغيرىاوالتطبيق والتقويم والتركيب االستيعاب التحميل و 

 التشابواوجو  يتمكن من مالحظةالطالب اليقظ ان فكذلك , مور ألواحده عند رؤيتو ل
بمادة  عن طريق ربطيا ومقارنتيا لذلك يحاول فيم مادة دراسيةبين المواد الدراسية ، 

 (. 34:   2115) يونس ,االختالفو دراكو اوجو التشابو , وذلك الدراسية اخرى 
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ىي شكل من اشكال الممارسة التأممية ، والتأمل ىو البصيرة  الذىنيةان اليقظة       
عن عمى تركيز الفرد  تقنيات التأمل تساعدو  ,ج النفسي العالالتي تؤدي دورا كبيرا في 

نفتاح بدون الخوض واال، ويجب ان يتميز الفرد بالمرونة الدائمتحقيق الوعي  طريق
 (. 21: 2117واخرون,  عزيزبتحميل الموقف)

 Langer Theory of Mindfulnessالنجر في تفسير اليقظة الذهنية نظرية 
( ، وىي اخصائية في Ellen Langer 1989الين النجر)  ىذا المفيوم طورت       

عن طريق االنفتاح عمى وجيات  اعمال رائعةب ارفدت ىذا المجال عمم النفس التربوي 
 .(29: 2115متمكنة بذلك من رؤية االشكال بمنظور واسع ) يونس ،  نظر االخرين

وان لميقظة الذىنية القدرة عمى التداخل مع االفق النفسي الذي يشير الى بناء       
المعاني والدوافع الكامنة وراء افكار الفرد وسموكياتو وفيميا , وان خير وسيمة لفيم 

معرفة احد االفراد المتمتعين بالقدرة عمى  ماىية مركز االدراك المتحرك ، عن طريق
 ( .23: 2117واخرون, عزيز فصل العقل عن الجسم)

تقبل  بسببالقابميات محدودة تكون كافة  ان,( Langerوتفترض نظرية النجر )       
 & Langerالنجر وبيك )دراسة نتائج  بينتلإلبداعات ، وقد  Mindful يواعالفرد ال

beak ( 1979   المدى عن والبعيدة القصيرة  الذاكرتين تطويراالفراد  يستطيعانو
المعالجة الشعورية لممعمومات ، وان ضعف اليقظة الذىنية يؤثر  ومستوى ةطبقطريق 

االدراك السمبي لإلبداعات المعرفية السابقة لو  كافة منياالحياة  نواحيفي  بشكل سمبي
 ( .116:  2112) عبداهلل , رد االداء المعرفي لمف، وينتقل ىذا التأثير الى 

ان اليقظة تعني ايجادا مستمرا لفئات جديدة مع تصنيف او اعادة تصنيف او         
وضع عالمات لألشياء ، وتعد احدى محددات التوافق بأشكالو المختمفة , وان النشاط 

نشاط التخيمي لمفرد يبدأ في وقت مبكر عند مرحمة الطفولة ، فالطفل الذي يمتمك ىذا ال
عندما يمعب بتصرف بأبداعية ، فأنو يوجد عالمو الخاص بصورة مرضية ، مع إعادة 

 . Langer , 2002 ): 65ترتيب االشياء) 
ان كثيرا من االفراد يعتقدون ان ممارسة اليقظة الذىنية يعفييم من العبء         

العاطفي )االنفعالي( وخاصة في العمل ، ولكن ممارسة اليقظة تعطي نتائج عكسية ، 
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 انفعاالتوالن الفرد اليقظ يستطيع مالحظة محتويات العقل ومن ثم سوف يشعر بكل 
تجاوز  من تمكنو ة الفرد عمى التعرف عمى مشاعرهقدر كما إن ،  كاملبشكل  وعواطفو

 ( .Siegle , et.al (8: 2008,االمور السمبية في حياتو 
, وىذا ما وضحتو  السموك اليقظ يتكون من خمس طرق لمتفاعل مع العالم       

 :وكاالتي , Langer ( 1989النجر في نظريتيا)
ت الميمة االمؤشر تعد ىذه الطريقة من فئات جديدة:  تحديث الفئات القديمة وتشكيل -أ

وصف  ، إذ أنفي أداء أعمال أفضل  ميماً الفئات  تحديث، إذ أن  لمسموك اليقظ
 .لدييم خبراتتزيد الفييا واألدوات   دااألفر 
 فيتعديميا و  التمقائية السموكات التأكيد عمى يساعد قدتعديل السموك التمقائي:  -ب

 .الجيدةالنتائج  التوصل الى
ن وجدحتى واالفكار  ءابيذه اآلر  التمسك عن طريقتقبل األفكار الجديدة:  -ج دليل  وا 

 عمى الفيم.تطوير قدرتيم من اجل متاح  كل ما ىود ااألفر  يستعملمعارض، إذ 
سواء في المدرسة او األفراد وىو تفكير النتيجة:  بدل  طريقة العمل ىعمتأكيد ال -د

) ىل يمكنني القيام عنيا بـ ويستعاضبمغة االنجازات) كيف أقوم بذلك؟( المجتمع 
كما يسمح قبول كل مرحمة وفقا لدورىم بإجرء التغييرت التي تؤدي إلى  بذلك؟( ،

 .الطريقةواالنتباه إلى تحديد الخطوات الالزمة في ىذه  الحصول عمى النتائج األفضل
التي سوف  لالموريحبون التخطيط و عمى التنبؤ يعتمدون األفراد  اغمبتقبل الشك:  -ىـ

فيعممون أن فكريًا  يناليقظ االفراد، أما غالبًا تحدث بالطريقة ذاتيا التي تحدث بيا 
يمكن تنميتيا عند كل األفراد ولكن قد الرغبة في تقبل الشك إن ، في تغير مستمرالعالم 
 (.17: 2117من الشخصية بشكل جزئي )الياشم ,تنبع 
 نظرية )النجر(: حسباليقظة الذهنية أبعاد 

 -وىي : لميقظة الذىنية أربعة ابعاد ىناكوفقا لنظرية ) النجر( 
 :Alert to Distinction التمييز اليقظ -1

جديدة ، اما االفراد  اأفكار  تظير اليقظة الذىنية عندما يبدع االفراد ويبتكرون          
دون ان يحاولوا ايجاد تمييز ليذه  افكارىمالقديم من عمى  محافظينفيم  العاديين
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مثال ,  االبتكار المتواصلالبحث عن الجديد و االفكار , بمعنى ان اليقظة الذىنية ىي 
استقبال المعمومات الجديدة بأساليب غير  فيتحفيز العقل  عمىاالنتباه  عندما يستند

داء ميمة الب افضل نمطية او محددة ، فأنو سيرتقي بتفكير الفرد ويضمن اتخاذ أسالي
 & Langerعمى ان التحفيز يسيم في تحسين عممية التذكر ) فضالً ما ، 

Moldoveanu , 2000 : 3 ). 
 : Openness to Novelty االنفتاح عمى الجديد -2

عمى  , فيتميز االفراد المنفتحون ويتمثل باالستغراق باستكشاف المثيرات الجديدة        
 تتضمن تحديا عقمياً  ب االستطالع والميل الى االفكار التيوحاالفكار الجدية بالفضول 
يفقدون تركيزىم عمى المثيرات المتواجدة خارج نطاق المية  ال، وىؤالء االفراد اليقظون 

)يونس,  يتناولونيافي الميمة التي  يركزون اكثرالتي يقومون بيا وفي الوقت نفسو ىم 
2115  :33 .) 

 : Oeientation to The present التوجو نحو الحاضر-3
 ذىنياً  ان االفراد اليقظينإذ في موقف معين يدركو آنيا ،  واستغراق الفردى         

وتفكيرىم وتطبيقاتيا ويكونون انتقائيين ليذه الفئات  الحديثةيكونون عمى دراية بالفئات 
 لمميمة التي يعممون عمييا .  مثالي

  Awareness of MultiplePerspectivesالوعي بوجيات النظر المتعددة : -4
فعند وصول الفرد الى , متعددة  جوانبقف من االمو  النظر الى عن طريق         

فكار يبدأ بتمييز كل فكرة عمى حدة ، ثم يتمكن من استيعاب باالدراك والوعي االحالة 
فكار جميعيا بطريقة منفتحة ، وىذا يؤدي في النياية الى بناء فكرة اكثر منطقية االىذه 

لممعمومات بأساليب اكثر حداثة  يمتطبيق فيفراد اال, وىذه المعالجات لممعمومات تمكن 
 (.93:  2112وضمن سياقات بديمة ) عبد اهلل  , 

اليقظة الذىنية ووفقا لما تقدم فأن الباحثة تتبنى نظرية النجر في          
Mindfulness  والنفسي كونيا النظرية الوحيدة التي تصب في الجانب التربوي

الي مع توجيات البحوث والدراسات السابقة التي الح، وفي ىذا يتوافق البحث لمطالب
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, ( 2112( , الزبيدي ) 2113) وعبودعنيت باليقظة الذىنية ، كدراسة عبد اهلل 
 . (2117الوليدي)

 لفصل الثالث/ منهجية البحث واجراءاتها                      
نتطرق في ىذا الفصل الى منيجية البحث واجراءاتو من حيث مجتمع البحث وعينتو 

 واداتو والوسائل االحصائية المستعممة في تحميل البيانات والمعالجة االحصائية.
 Population of the Research مجتمع البحث : اواًل 

تألف مجتمع البحث من طمبة مديرية تربية الرصافة الثالثة / المرحمة         
 23562( حيث بمغ عددىم )2121-2119االعدادية الدراسة الصباحية لمعام الدراسي)

( 14( اعدادية بنين ، و)16( اعدادية ، وبواقع )31( طالبًا وطالبُة موزعين عمى )
( من الذكور ، 12522ر الجنس )اعدادية بنات ، وموزعين عمى وفق متغي

 ( يوضح ذلك .1( من اإلناث والجدول )11141و)
 (1الجدول )   

 2019مجتمع البحث  موزع عمى وفق متغير الجنس لمعام الدراسي                
–2020 

 المجموع اناث  ذكور  عدد المدارس
  ادبي عممي ادبي عممي 31

943 635 1292 695 
 3565 1987   1578 المجموع

 
 Research Sampleعينة البحث ثانيًا: 

( مدارس 3( مدارس اعدادية بالطريقة الطبقية العشوائية منيا )6)تم اختيار     
( طالبا وطالبة من مجتمع البحث البالغ 211( مدارس اناث , وتم اختيار )3ذكور و)

اناث لمفرع العممي ( 111( ذكور لمفرع العممي واالدبي , و)111( , منيم )3565)
 ( يوضح ذلك.2واالدبي . والجدول )
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 (2الجدول)
 عينة البناء موزعة بحسب المدرسة والجنس والفرع الدراسي

  Research Toolثانيًا : أداة البحث 
  مقياس مستوى اليقظة الذهنية Scale  Mindfulness level 

مقياس اليقظة الذىنية الذي طورتو الزبيدي عمى الباحثة في الدراسة الحالية  اعتمدت
( فقرة, 21( المكون من )Langer, 1992(, إذ قامت بترجمة مقياس النجر)2112)

( اليقظة الذىنية بأنيا " نشاط عقمي مرن منفتح عمى langer,2002النجر)إذ عرفت 
 (. langer,2002:214) شياء مختمفة وجديدة"الخبرات الجديدة والفعالة البتكار ا

 ( وىي: Langer, 1992نظرية النجر)ويتكون المقياس من اربعة ابعاد حسب 
  جديدة اً أفكار  واستحداث قيام بتطويرال ىو :Alert Distinctionالتمييز اليقظ  -1

 األفكارب يتمسكونغير اليقظين الذين  اليقظين ذىنيًا، عكسمن قبل األفراد  ابدعاً  اكثر
 .القديمةواألحكام 

 
 ت
 

 
 المدرسة

  عدد الطمبة
 االناث الذكور

 المجموع
 ادبي عممي  ادبي عممي

    20 25 اعدادية الزهاوي لمبنين 1
  20 20   اعدادية امنة الصدر لمبنات 2
    10 20 اعدادية قتيبة لمبنين  3
  10 15   اعدادية المآثر لمبنات 4
    10 15 اعدادية النهروان لمبنين 5
  15 20   اعدادية الهدى لمبنات 6

 200 100 100 المجموع
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اليقظين  االشخاصميل ي إذ :Openness to Noveltyاالنفتاح عمى الجديد  -2
الى  الميل فضاًل عن ،الغريبةجديدة لممثيرات اللحمول اتجريب و ، االستطالع إلى حب 

 ليم. تحد  األعمال التي تمثل 
الفرد ز يركأن  وىو :Orientations the Presentالتوجه نحو الحاضر  -3

 .اعماليم فياالختيارات االنتقائية الى دائمًا  ويميمونمعين،  مثير نحوو ىانتبا
 Awareness of Multipleالوعي بوجهات النظر المختمفة  -4

Perspectives : دون التوقف عند  من جوانب مختمفةلموقف ا رؤيةعمى الفرد قدرة
 .عي التام لمموقفمع الو  اتخاذ الرأي المناسب رأي، إذ يساعده في

 وقد تبنت الباحثة هذا المقياس لألسباب اآلتية:
في تفسير متغير اليقظة  ( Langer, 1992النجر) اعتماد الباحثة عمى نظرية -1

 الذىنية. 
عدم وجود أداة تقيس مستوى اليقظة الذىنية في البيئة العراقية بسبب قمة الدراسات  -2

 ة(.الباحثالتي تناولت ىذا المتغير)عمى حد عمم 
 مقياس مختصر, إذ تغطي فقراتو كافة جوانب المتغير . -3

  تصحيح المقياس:
ل مقياس مستوى ( المتدرج في اعداد بدائLikertطريقة ليكرت )اعتماد  تم        

تنطبق عمَي ، تنطبق عمَي احيانًا , )( بدائل ىي : 3الذي تكون من )اليقظة الذىنية, و 
( عمى التوالي في الفقرات االيجابية والعكس في 1,2,3),  واوزانيا ال تنطبق عمَي (

(, اذ يعطى البديل االول ادنى درجة والبديل 3,2,1الفقرات السمبية تكون الدرجات )
 ( درجة .63-21الثالث اعمى درجة , وبذلك تراوحت درجات المقياس بين )
 التحميل االحصائي لفقرات مقياس مستوى اليقظة الذهنية:

 التمييزية) اسموب المجموعتان المتطرفتان(:القوة  -

( طالبًا وطالبًة 211لغرض حساب القوة التمييزية قامت الباحثة باختيار )
( اناث ومن كال الفرعين )العممي, االدبي( , طبق عمييم 111( ذكور, و)111بواقع)
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درجة ,  يًا من اعمى درجة الى ادنىالمقياس وبعد تصحيح االستجابات رتبت ترتيبًا تنازل
%( من 27%( من االستمارات الحاصمة عمى اعمى الدرجات و)27تم اختيار )إذ 

لتحميل االحصائي ااستمارات مة عمى ادنى الدرجات , وبما ان االستمارات الحاص
( استمارة في كل 54( استمارة بواقع )118%( ىي )27( استمارة فإن نسبة )211)

(  t-testامت الباحثة بتطبيق االختبار التائي )مجموعة )العميا, والدنيا( , بعد ذلك  ق
لعينتين مستقمتين الختبار داللة الفروق بين متوسطي درجات كل من المجموعة العميا 
والمجموعة الدنيا لكل فقرة , وتبين ان جميع الفقرات دالة احصائيًا وذلك الن قيمتيا 

( 15،1عند مستوى داللة )(1,96التائية المحسوبة اكبر من القيمة الجدولية البالغة)
 ( يوضح ذلك.  3( , الجدول ) 116ودرجة حرية )

 ( 3الجدول ) 
 اسموب المجموعتان المتطرفتان لمقياس مستوى اليقظة الذهنية

الداللة  القيمة التائية المجموعة الدنيا المجموعة العميا ت
الوسط  اإلحصائية

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 

 دالة 6,36 1,06 3,04 0,70 3,57 1
 دالة 5,16 1,10 3,29 0,85 2 2
 دالة 4,49 1,13 3,09 0,98 3,74 3
 دالة 7,12 0,92 3 0,87 4,03 4
 دالة 5,26 1,24 3,52 1,01 4,18 5
 دالة 5,94 1,01 2,75 0,88 3,52 6
 دالة 7,66 1,21 2,96 1,01 3,86 7
 دالة 8,79 1,10 2.44 1,07 3,59 8
 دالة 9,47 0,99 3,16 0,83 4,34 9
 دالة 6,14 1,15 3,56 0,94 4,44 10
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 دالة 5,86 0,97 3,60 0,85 4,33 11
 دالة 6,49 1,15 3,69 0,77 4,56 12
 دالة 8,40 1,36 2,50 1,04 3,89 13
 دالة 5,56 1,22 2,42 1,27 3,36 14
 دالة 7,45 1,14 2,25 1,13 3,41 15
 دالة 9,48 1,15 2,34 1,14 3,98 16
 دالة 8,06 0,97 1,88 1,34 3,17 17
 دالة 5,74 1,08 2,41 1,01 3,66 18
 دالة 7,96 1,01 1,94 1,29 3,20 19
 دالة 2,59 0,68 5,54 0,46 4,76 20
 دالة 3,68 0,71 4,43 0,35 3,75 21

 ( 106( وبدرجة حرية )0,05( عند مستوى داللة ) 1,96الجدولية تساوي  ) * القيمة التائية    
 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس: -

إن من مؤشرات صدق البناء ىو قدرة الفقرة عمى  قياس المفيوم نفسو الذي يقيسو 
 (.43: 1981المقياس )الزوبعي وآخرون، 

والدرجة الكمية لمقياس مستوى اليقظة الذىنية استخرج معامل االرتباط بين كل فقرة 
باستعمال عينة التحميل ذاتيا، وقد حققت جميع الفقرات ارتباطًا ذات داللة إحصائية 

 ( يوضح ذلك.4( , والجدول ) 1,15عند مستوى )
 (4الجدول ) 

 معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لمقياس مستوى اليقظة الذهنية
رقم 

 لفقرةا
رقم  معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية

 الفقرة
 معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية

1 0,288 12 0,372 
2 0,216 13 0,327 
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3 0,262 14 0,254 
4 0,247 15 0,300 
5 0,270 16 0,177 
6 0,329 17 0,152 
7 0,408 18 0,336 
8 0,256 19 0,273 
9 0,438 20 0,322 

10 0,267 21 0,252  
11 0,350   

 0,05دالة عند مستوى *
 

 الخصائص السيكومترية لمقياس مستوى اليقظة الذهنية:
 :صدق المقياس -1

يعد من اىم خصائص القياس , إذ يدل عمى مدى صالحية استعمال درجات         
( وتم التحقق من مؤشرات 465: 2119المقياس لمقيام بتفسيرات معينة )ابو عالم، 

 صدق المقياس وفق الطرق االتية:
 الصدق الظاهري: - أ

قامت الباحثة بالتأكد من الصدق الظاىري بتوزيع المقياس عمى خبراء بمغ           
( من المتخصصين في عمم النفس التربوي والقياس والتقويم من أجل إبداء 5عدىم)

واقتصرت  العتمادىا،%( عمى الفقرة 81فاق )آرائيم بالمقياس ،واعتمد معيار ات
, وفي ضوء ىذا اإلجراء تم مالحظاتيم عمى تعديل الصياغة المغوية لبعض الفقرات

 ( فقرة كما ىي مع التعديل البسيط .21االستبقاء عمى )
 ب_ صدق البناء:
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 ناسموب المجموعتين المتطرفتيتحققت الباحثة من صدق البناء عن طريق          
, كذلك تم استخراج العالقة االرتباطية بين درجة باستخراج القوة التميزية لفقرات المقياس

 الفقرة والدرجة الكمّية لممقياس.
  ( :Reliabiltyثبات المقياس ) -2

( طالبًا 51)العينة بمغت , إذ طبق المقياس عمى طمبة المرحمة االعدادية        
 لمتغيري )الجنس ، الفرع  الدراسي(.وطالبة، موزعين بالتساوي تبعًا 

 وقد قامت الباحثة باستخراج ثبات المقياس بطريقتين وىما: ـ
قامت الباحثة بإعادة تطبيق   (:Test- Retestإعادة االختبار )-االختبارـ 1

( يومًا واستخرج معامل الثبات باستعمال معامل 15المقياس عمى العينة بعد )
ن درجاتيم في التطبيق األول ودرجاتيم في التطبيق ( بيPearsonارتباط بيرسون )

( وتعد ىذه القيمة جيدة مقارنة بالدراسات 1.79الثاني, وبمغت قيمة معامل الثبات )
 السابقة ويمكن الركون الييا.

 (االتساق الداخميما تسمى بـ) او ( :(Alpha Cronbachمعادلة الفا كرونباخ ـ 2
وتعد ىذه القيمة جيدة يمكن ,( 1.73)بيذه الطريقة الثبات معامل لالختبار, وقد بمغ 

 الركون إلييا بالمقارنة بالدراسات السابقة.
بعد التأكد من صدق مقياس مستوى اليقظة الذىنية وثباتو التطبيق النهائي لممقياس: 
عمى عينة البحث البالغة  22/1/2121ولغاية  7/1/2121تم تطبيقُو خالل فترة من 

تم اختيارىم من طمبة الصف الرابع االعدادي لمديرية تربية  ( طالب وطالبة211)
 الرصافة الثالثة في محافظة بغداد.

 ـ  الوسائل اإلحصائية :
( في معالجة SPSSباالعتماد عمى  برنامج ) استعممت الوسائل اإلحصائية اآلتية

 -البيانات إحصائيًا:
لعينة واحدة وذلك الحتساب الفرق بين الوسط  t-testمعادلة االختبار التائي  -1

الحسابي لعينة البحث والوسط الفرضي لممقياس ، والختبار داللة الفروق بين 
 العينات لممقياس.
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لممجموعتين المستقمتين وذلك الختبار مدى داللة  t-testمعادلة االختبار التائي  -2
اس عند حساب معامل تمييز الفروق بين المجموعة العميا والدنيا بالنسبة إلى المقي

 الفقرات وكذلك اليجاد الفروق عمى تبعًا لمتغيري )الجنس، الفرع الدراسي(. 
الثبات لمقياس  اليجاد ت( استعممAlpha Cronbachمعادلة الفا كرونباخ ) -3

 مستوى اليقظة الذىنية.
( PAEARSON  correlalation coefficientمعامل ارتباط بيرسون)  -4

 قياس مستوى اليقظة الذىنية.الستخراج ثبات م
( : استعمل لمعرفة داللة الفروق بين Twoـway varaceتحميل التباين الثنائي ) -5

الطمبة والطالبات في مستوى اليقظة الذىنية تبعًا لمتغيري)الجنس، الفرع 
 الدراسي(. 

 
 ومناقشتهاالفصل الرابع : عرض النتائج 

الباحثة بناءًا عمى اىداف إلييا  تسيتم في ىذا الفصل عرض النتائج التي توصم 
، ومناقشة تمك النتائج في ضوء اإلطار النظري الذي تم عرضو في الفصل البحث 

 الثاني وكما يأتي : 
 التعرف عمى مستوى اليقظة الذهنية لدى طمبة المرحمة االعدادية -1

لتحقيق ىذا اليدف طبقت الباحثة مقياس مستوى اليقظة الذىنية عمى عينة البحث 
( درجة , واالنحراف 62.23(  طالبًا وطالبًة وقد بمغ المتوسط الحسابي )211البالغة)

ولمعرفة داللة الفرق بين المتوسط الحسابي لعينة البحث ( درجة 6.12المعياري )
( لعينة واحدة t-testاستعمل االختبار التائي )( درجة 12والمتوسط الفرضي البالغ )

وكانت القيمة التائية المحسوبة البالغة فأظيرت النتائج ان الفرق غير دال احصائيًا ،
( ، مما يشير 1.15(عند مستوى داللة )1 ,96( اقل من القيمة الجدولية البالغة)14,7)

( 5ظة الذىنية , الجدول )إلى أّن طمبة المرحمة االعدادية لدييم مستوى عال من اليق
 يوضح ذلك.
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 (5جدول )
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لعينة طمبة االعدادية عمى 

 مقياس مستوى اليقظة الذهنية
المتوسط  عينة البحث

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

200 62.23 6.12 42 7.14 1.96 0.05 
( التي ترى ان اليقظة الذىنية langerوىذه النتيجة تتفق مع نظرية النجر )         

مرن منفتح عمى الخبرات الجديدة والفعالة البتكار اشياء مختمفة  ىي نشاط عقمي
( , ويمكن تفسير ذلك في ان الطمبة في ىذه المرحمة   langer,2002:214وجديدة ) 
التعامل مع المواقف والمشكالت التي تعترضيم  عمييم تسيلالخبرات التي يمتمكون 
العمميات العقمية لديو في ىذه المرحمة , كما ان تركيز االنتباه واالنفتاح تطور  نتيجة 

الي ارتفاع مستوى يقظتو عمى كل ما ىو جديد يؤدي الى زيادة نشاط الفرد وبالت
 الذىنية. 

( , 2112(  , ودراسة الزبيدي )2113اتفقت ىذه الدراسة مع دراسة عبداهلل وعبود )
 التي كانت نتائجيا أّن الطمبة لدييم ارتفاع في مستوى اليقظة الذىنية .

البحث لدييم  الى ان افراد عينة توصمت( التي 2117واختمفت مع دراسة الوليدي )
 توسط من اليقظة الذىنية. مستوى م

التعرف عمى الفروق ذات الداللة االحصائية في مستوى اليقظة الذهنية لدى  -3
اناث(, والفرع -طمبة المرحمة االعدادية تبعًا لمتغيري الجنس )ذكور

لمتحقق من ذلك تم ايجاد المتوسط الحسابي واالنحراف الدراسي)عممي، ادبي(. 
)الجنس, والفرع الدراسي( , إذ بمغ المتوسط الحسابي لمعياري لكال المتغيرينا

(, بينما بمغ المتوسط الحسابي لالناث 5,29( وبانحراف معياري)69,2لمذكور)
( , كما اظيرت النتائج المتوسط الحسابي لمفرع 6,18( وبانحراف معياري)75,25)

المتوسط ( , ولمفرع االدبي بمغ 5,33(  وبانحراف معياري )81,11العممي البالغ )
 ( يوضح ذلك.6( , والجدول )5,12( وبانحراف معياري )71,92الحسابي )
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 (6الجدول )
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري تبعًا لمتغيري )الجنس, الفرع الدراسي( 

 لمقياس مستوى اليقظة الذهنية
 الفرع الدراسي الجنس البيانات

 ادبي    عممي اناث ذكور
 70,92 81,10 75,25 69,2 المتوسط الحسابي
 5,12 5,33 6,18 5,29 االنحراف المعياري

 
ولمعرفة داللة الفروق في متوسط متغيري )الجنس , والفرع الدراسي( لمقياس مستوى 

تحميل التباين الثنائي الختبار داللة الفروق, والجدول  استعمل في البحثاليقظة الذىنية 
 ( يوضح ذلك.7)

 (7الجدول )
التباين  الثنائي لمعرفة داللة الفروق بين الطمبة في مستوى اليقظة الذهنية تحميل 

 تبعًا لمتغيري )الجنس، الفرع الدراسي(
مجموع  مصادر التباين

 المربعات
درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

القيمة الفائية 
 المحسوبة

مستوى الداللة 
0.05 

 غير دال 0,730 0,950 1 0,950 الجنس
 غير دال 0,055 387,632 1 387,632 الفرع  

 غير دال 4,522 53,920 1 53,920 الجنس* الفرع الدراسي
   13,437 196 4520,528 الخطأ 
    199 5591,128 الكمي

 
 وقد اشارت النتائج اعاله الى االتي:



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةالمستدامة . السنة المجلة الدراسات 

 

 
862 

ال توجد فرق ذات داللة احصائية في مستوى اليقظة الذىنية تبعًا لمتغير  -1
( وىي اقل من 731،1اناث(, اذ بمغت القيمة الفائية المحسوبة )الجنس)ذكور، 

-196( ودرجتي حرية)1،15( عند مستوى داللة )3،84القيمة الفائية الجدولية )
( وتشير ىذه النتيجة الى عدم وجود فروق بين الذكور واالناث في المتغير 1

 المذكور.
مستوى اليقظة الذىنية اي ال  وتفسر ىذه النتيجة بان الذكور واالناث ال يختمفون في

توجد فروق بينيم قد يعود ذلك الى انتمائيم الى نفس البيئة االجتماعية والثقافية 
 وتعرضيم الى نفس الظروف والمثيرات البيئية والى التقارب العمري فيما بينيم.

(  إذ توصمت النتائج إلى وجود 2112دراسة الزبيدي )  وقد اختمفت ىذه النتيجة مع
ق ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير الجنس في مستوى اليقظة الذىنية لصالح فرو 

 االناث.
(  التي اشارت نتائجيا الى وجود 2113كما اختمفت مع دراسة عبداهلل وعبود ) 

 فروق ذات داللة احصائية لصالح الذكور في مستوى اليقظة الذىنية.
ىنية تبعًا لمتغير الفرع في مستوى اليقظة الذ دالة احصائياً ليس ىناك فروق  -2

( وىي اقل من 155،1الدراسي)عممي, ادبي( , اذ بمغت القيمة الفائية المحسوبة )
( 1-196( ودرجتي حرية)15،1( عند مستوى داللة )84،3القيمة الفائية الجدولية )

 وتشير ىذه النتيجة الى عدم وجود فروق بين العممي واالدبي في المتغير المذكور.
، الفرع النوعمتغيري ) بيننتائج بانو ليس ىناك تفاعل بداللة احصائية كما بينت ال -3

( 4,522الدراسي( في مستوى اليقظة الذىنية ، اذ بمغت القيمة الفائية المحسوبة )
( ودرجتي 15،1( عند مستوى داللة )84،3وىي اقل من القيمة الفائية الجدولية )

 (.1-196حرية)
 االستنتاجات:

 الرابع االعدادي لدييم مستوى عال في اليقظة الذىنية.ان طمبة الصف  -1
 ال توجد فروق دالة احصائيًا بين الذكور واالناث في مستوى اليقظة الذىنية. -2
ال توجد فروق دالة احصائيًا في الفرع الدراسي) العممي واالدبي( في مستوى اليقظة  -3
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 الذىنية.
 توصي الباحثة باالتي : ـ :  التوصيات

الخبرات التعميمية لمطمبة وذلك لرفع كفاءاتيم بأنفسيم، وتبني أىدافًا تتحدى اثراء  -1
 قدراتيم، ورفع مستوى اليقظة الذىنية لدييم مما يدفعيم لمنجاح.

تطوير المناىج بما يضمن التركيز عمى اليقظة الذىنية، واستثمارىا في رفع  -2
 المستوى العممي لدى الطمبة.

البيئة المناسبة لمطمبة الذين يتميزون بيقظة ذىنية عالية لممارسة أعماليم  ايجاد -3
 من خالل تقديم الدعم النفسي واالجتماعي والتربوي.

 : المقترحات
 اقترحت الباحثة اجراء الدراسات االتية : ـ  
إجراء بحوث عمى عينات مختمفة أو مراحل دراسية أخرى كالمرحمة االبتدائية  -1

 والمتوسطة. 
في المراحل طمبة الرفع مستوى اليقظة الذىنية لدى لبرنامج تدريبي إرشادي  بناء -2

 .كافة
دراسة اليقظة الذىنية وعالقتيا بمتغيرات اخرى كـ)التحصيل , التوافق النفسي ,  -3

 الذكاءات المتعددة(.
 المصادروالمراجع العربية:

 (2115البياتي , نجاح حاتم حسون :) االخالقية التنظيم العاطفي والهوية
, اطروحة دكتوراه  وعالقتهما بالتفكير النفعي لدى معممات المرحمة االبتدائية

 غير منشورة , جامعة بغداد, كمية التربية )ابن رشد( .
 ( الذكاء االنفعالي وعالقتو باليقظة الذىنية لدى طمبة 2119الربيع, فيصل:)

(, 15,االردن, مجمد ) المجمة االردنية في العموم التربوية, جامعة اليرموك
 (.1عدد)
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 ( .2112الزبيدي، مروة):  االستقرار النفسي وعالقته باليقظة الذهنية لدى
رسالة ماجستير غير منشورة، كمية التربية األساسية،  ,طمبة المرحمة اإلعدادية
 جامعة ديالي، العراق.

 ( 2118سعيد , سعاد جبر :)دودةالذكاء االنفعالي وسيكولوجية الطاقة الالمح 
 , عالم الكتب الحديث , عمان.1, ط

 ( اليقظة العقمية وعالقتيا بالتفكير التأممي لدى 2118الطوطو رانية موفق :)
 (.4(, العدد )41, المجمد ) مجمة جامعة البعث,  طمبة جامعة دمشق

 (2112عبداهلل , احالم ميدي: ) الكفاية الذاتية المدركة وعالقتها باليقظة
, اطروحة  دكتوراه  غير المعرفية لدى طمبة الجامعةالذهنية والوظائف 

 منشورة , جامعة بغداد, كمية التربية )ابن رشد(.
 ( اليقظة الذىنية لدى طمبة 2113عبداهلل، أحالم وعبود، عبد األمير :)

 .215(2،) 343-366، مجمة األستاذالجامعة, 
 ( 2117عزيز, شادية ابراىيم واخرون :)ة الجامعةاليقظة الذهنية لدى طمب  ,

 جامعة القادسية , كمية التربية.
 ( 2119الفرماوي, حمدي عمي وحسين , وليد رضوان :) الميتا انفعالية لدى

 , دار الصفاء , عمان.1, ط العاديين وذوي االعاقة الذهنية
 ( فعالية برنامج ارشادي معرفي قائم عمى 2119مصطفى, محمد مصطفى :)

التنظيم االنفعالي وتحسين صورة الجسم اليقظة العقمية في خفض مشكالت 
 (.62, العدد) المجمة التربوية لدى عينة من طالب الجامعة المكفوفين,

 (2117الياشم، أماني):  درجة توافر اليقظة الذهنية لدى مديري المدارس
الحكومية في محافظة عمان وعالقتها بدرجة ممارسة سموك المواطنة 

، رسالة ماجستير ، كمية العموم التربوية، نظرهمالتنظيمية لممعممين من وجهة 
 جامعة الشرق األوسط.

 (2117الوليدي، عمي):  اليقظة العقمية وعالقتيا بالسعادة النفسية لدى طمبة
 (.28، )مجمة جامعة الممك خالد لمعموم التربويةجامعة الممك خالد،  
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 ( 2115يونس, اسميان عباس :)التعمم لدى  اليقظة العقمية وعالقتها باساليب
, رسالة ماجستير غير منشورة , جامعة واسط , كمية طمبة المرحمة االعدادية 

 التربية.
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