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اليقظة العقلية لدى طلبة التعليم ما بعد األساسي في ضوء بعض المتغيرات في محافظة مسقط
*ناجواني
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____________________________________________

، هدفت الدراسة الكشف عن مستوى اليقظة العقلية لدى طلبة التعليم ماا بعاد األساساي فاي محافظاة مساقط:ملخص
)400 والتعرف إلى الفروق ذات الداللة اإلحصائية في مستوى اليقظة العقلية حسا المتغيارات كونات العيناة مان
 واستخدم مقياس كنتاكي لليقظة العقلية ولتحليل نتائج الدراسة ام حسااب المتوساطات الحساابية،طال وطالبة
( أشارت نتائج البحث إلىOne Way Anova) ( واختبار حليل التباين األحاديT-Test) واالنحرافات المعيارية واختبار
 كما أظهرت النتائج إلى عدم وجود فروق،أن مستوى اليقظة العقلية كان متوسطًا لدى طلبة التعليم ما بعد األساسي
 والمستوى التحصيلي،دالة إحصائ يًا عزى لمتغير الجنس والصف الدراسي والعمر
 التعليم ما بعد األساسي،كلمات مفتاحية اليقظة العقلية
_____________________________________________

Mindfulness among the Post-Basic Education Students in Light of Some Variables
in the Governorate of Muscat
Najla A. Najewani*
Ministry of Education, Sultanate of Oman
____________________________________________

Abstract: The current study aims to identify the level of mindfulness among students in post-basic
education in Muscat governorate and to examine the differences in the level of mindfulness according to
the study‘s variables. The sample consists of 600 male and female students. The Kentucky Inventory of
Mindfulness skills (KIMS) was used. Means, standard deviations, T-test and One Way Anova were used
to analyze data. The results showed that were no statistically significant differences in the total of
mindfulness among the sample population is attributed to the different variables of gender, age, grade
and school performance.
Keywords: Mindfulness, students of post basic education.
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والتدبر والت مل  ،(Harris, 2009Bوما أكثر
آيات اليكر الحكيم الدالة على ذلك كقول
عالى }الَّاييينَّ يَّستاتَّ ميعُونَّ التقَّاوتلَّ فَّيَّتَّبيعُاونَّ
الل ُ وَّأُولَّئيكَّ هُمت
َّن ُ أُوتلَّئيكَّ الَّييينَّ هَّدَّاهُمُ َّ
أَّحتس َّ
أُوتلُوا األَّلتبَّابي{ يظهار مان اةياة أن أبارز
صفات العقل اإلنسااني هاي التميياز وفارز
الكالم فاإلنساان يساتمع إلاى الكاالم بدقاة
واالساتماا المقصااود با هنااا هاو اإلصااغاء
بإدراك وانتباه ووعي ،ثام التقيايم واختياار
األحسان وا باعا  ،وهناا يتجلاى دور الفكار
والعقل معًا فهما طريق الهداية العقلية وهيا
التعبير هو من أف،ل ما يادعو إلاى حكايم
العقل وامتالك القدرة على النقاد و حليال
المسائل مطهري )2003 ،باإلضافة إلى آيات
أخرى شير إلاى أهمياة التفكيار وحريتا
والبعد عن الت ثيرات الجانبية والتاي حاول
بااين اإلنسااان و فكيااره السااليم المجااالي،
 )2003كمااا إن لليقظااة العقليااة أصااول
فلسفية في الفكر األوربي الغربي ،كالفلسفة
اليونانية والظاهرا ية والوجودياة واال جااه
المتسامي واإلنساني في الفكر األمريكي أيً،ا
ال،بع ومحمود)2031 ،

شهدت العقود الثالثة الماضية اهتمامًا شاعبيًا
وأكاديميًا بالفوائد المتعددة لليقظة العقلية
وأثاار طبيقا هااا المختلفااة فااي المجاااالت
العالجيااة والتربويااة والصااحة النفسااية
والمشكالت السلوكية ،وذلك من خالل فك
العالقااة االر باطيااة بااين األفكااار التلقائيااة
وأنماط السالوك التاي كسا الفارد نمطًاا
إيجابيًا و حكمًاا سالوكيًا ذا يًاا متزنًاا فاي
الحياة اليومية عبداهلل2031 ،؛ نوري،)2032 ،
حيث يتعامل الفرد مع المثيارات مان حولا
بانتباااه ووعااي ماان خااالل مراقبااة أفكاااره
وانفعاال ومشاعره ،والتعايش لحظة بلحظة
معهااا واالنفتاااح علااى الخباارات الجدياادة
والتواصل معها والايي يساهم فاي التنظايم
السلوكي الايا ي للفارد ،وإكسااب القادرة
على ا خاذ خيارات كيفية حاول االساتجابات
المختلفة )Elder, 2010 ; Stoops, 2005
لقد استمد مفهوم اليقظة العقلية شعبيت من
الجيور المفاهيمية للتقاليد البوذية القديمة
قبل حوالي  23قرنًا ،عندما قدمها بوذا والتاي
قصد بها حالة الاوعي واالنتبااه والتركياز
التي مر خالل اللحظة العابرة والنقية قبال
صور الشيء والتعرف عليا و عتبار هايه
اللحظااة قصاايرة جاادًا لاايا فعلااى الفاارد
المحافظة عليهاا وإ بااا الخبارة اللحظياة
لك بالوعي الصافي اليي هو في مع واقع
الحالي كما يج علي مراقبة ماا ياراوده
من أفكار ومشاعر من خالل لك اللحظاات
العابرة للوعي الصافي التي يمر بهاا دون أي
حياازات ;(Dow, 2009; Mahathera, 1990
) Siegel, Germer & Olendzki, 2008كما إن
لليقظة العقلية أصاوالً فاي الاديانات أيً،اا،
ويظهاار ذلااك فااي الممارسااات الت مليااة
والتعاليم الروحية والدينية لتلك الاديانات
ال،بع ومحمود ،)2031 ،فعلى سابيل المثاال
عتباار اليقظااة العقليااة جااوهر التعاااليم
اإلسالمية والتي جاءت بمفاهيم التفكر

زايااد االهتمااام باليقظااة العقليااة خااالل
العشرين سنة الماضية خصوصًا بعد إدراجهاا
في جميع جوان الحيااة كالصاحة العقلياة
والجسدية وضبط النفس واليكاء االنفعالي،
واستطاعت أن حتل مكانًا فاي علام الانفس
فقااد اسااتحوذت علااى اهتمااام الباااحثين
والمعالجين من ذوي التوجهاات السالوكية،
وسجلت كمفهوم نفساي ال،ابع ومحماود،
 ،)2031حيااث قااام الباااحثون بدراسااات عاان
الت ماال واليقظااة العقليااة ودورهااا فااي
الممارسات العالجياة لكثيار مان األمارا
النفسية كاإلجهاد والتو ر و خفياف معانااة
المرضاااى وعاااالج اضاااطرابات اإلعاقاااات
واالكتئاب والوسواس القهري والسالوكيات
العدوانية واإلدمان والعالج النفسي للمصابين
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ب مرا السرطان والصدفية ،باإلضاافة إلاى
أهميتها لجوان الحياة الشخصاية والمهنياة
واالجتماعية واألكاديمياة (Davis & Hayes,
2011; Dow, 2009; Elder, 2010; Stoops,
)2005

وأشااارت الدراسااات إلااى اةثااار المتر بااة
لليقظااة العقليااة ودورهااا فااي التغيياارات
السلوكية لدى األفراد وعالج حااالت القلاق
واالكتئاب ودورها في اإلبداا التنظيمي لدى
األفااراد وباارامج إعااداد المعلمااين ،ورفااع
المستويات التحصيلية لدى الطلباة ال،ابع
ومحمود2031 ،؛ عبداهلل2031 ،؛ محماود2031 ،؛
نااوري ،)2032 ،وخفااض ال،ااغوط النفسااية
والمهنية و حسين بيئة العمال ;(Giluk, 2010
)Tran, Gluck & Nader, 2013; Wilson, 2012
والتخلص من اةالم المزمناة ;(Feron, 2006

) Williams, 2010ومعالجة حاالت االكتئاب
)(Teasdale el al, 2000; Aalderen el al, 2011

و حسين النتائج الدراسية لدى الطلبة و قبل
اليات ).(Schonert-Reich & Lawler, 2010
يتجلى مفهاوم اليقظاة العقلياة مان خاالل
الوعي بمالحظة اليات والوعي بالمدى الكلاي
للخبرات و قبال جمياع األفكاار والمشااعر
واألحداث كما هي في لحظتها مامًا ،واليي
يساعد الفارد علاى عزياز الشاعور بمعناى
الحياة والقدرة على إدارة البيئة المحيطاة و
عزيز االستجابات الكيفية لمواجهاة األفكاار
واألحداث ،مما يحقق
الرصااد المسااتمر للخباارة ويزيااد االنتباااه
واإلحساااس باألفكااار واألحااداث والمشاااعر
ويعمااق التركيااز عليهااا ،واختيااار أف،االها
ال،ااابع ومحماااود2031 ،؛ عباااداهلل2031 ،؛
محمااود2031 ،؛ نااوري )2032 ،كمااا يشااير
مفهوم اليقظة العقلية إلى وجود األفراد هناا
واةن في الوقت الحاضر بغاض النظار عان
الظروف وهيه عتبر من العناصر األساساية
لإلنسان والتي جعل واعيًا ومنتبهًاا لجمياع
األشياء واألحاداث والمواقاف التاي يخبرهاا
)(Elder, 2010; Fries, 2009

فااي مرحلااة الااوعي الشااعوري للمعلومااات
تجلى حالتاان مان الاوعيا حالاة اليقظاة
العقلية ) (Mindfulnessوحالة عادم اليقظاة
العقلية ) (Mindlessnessفي اليقظة العقلياة
فإن الفرد يراق األمور كماا هاي اةن دون
إبداء أحكام مسبقة ،أي أن حالة الاوعي التاي
يكون بها هي مرآة الفكر والتاي عكاس ماا
يحدث في الوقت الحاضر وبالطريقاة التاي
جري بها األماور واألحاداث بال،ابط دون
حيزات؛ لالستفادة من التجربة الحالية ماع
القبول وااللتزام بجمياع األفكاار والمشااعر
التي راود لحظتها ،فاألفراد يتواصالون ماع
كل األحداث التي جري مان حاولهم كماا
هي ،ويدخلون رسومات مبتكرة إلى حياا هم،
ليسمحوا بها حساين عملياة صانع القارار
ومنح أنفسهم صحة نفسية أعلى ،ويكتسابون
القدرة علاى مجابهاة الحيااة بشاكل سالس
وحس رغبتهم أما في حالاة عادم اليقظاة
العقلية فاإن اإلفاراد يفقادون حالاة الاوعي
المستمرة لحظة بلحظة فاي غمارة أحاداث
الحياااة ممااا يجعلهاام يسااتجيبون حساا
خبرا هم السابقة ،فيتبعون عملياات التفكيار
اةلية التاي اكتسابوها مان خاالل الخبارة
األولى التي عرضوا لها ،و كاون صارفا هم
نمطية فيعلقون في عادم المعرفاة الجديادة
والبحث عن الطرق البديلة فهم غير واعاين
ألنفسااهم وغياار محفاازين لتغيياار نمااط
أفكارهم ويفقدون جزءًا كبيارًا مان العاالم
الحالي اليي يعيشاون فيا وبالتاالي صابح
حيا هم منغلقاة فاي نفاس دائارة أفكاارهم
وسلوكهم وبالتاالي أمراضاهم ومشااكلهم
;(Elder, 2010; Fries, 2009; Langer, 2000
) Mahathera, 1990; Siegel et al., 2008لقاد

عددت النظريات والتدخالت العالجية والتاي
دمجت اليقظة العقلية ب طرها النظرية كماا
أن معظم البرامج التدريبية والعالجية التاي
بحثت في موضاوا اليقظاة العقلياة نادرج
حت مظلة النظرية المعرفية السلوكية

)Cognitive Behavioral Therapy (CBT
;(Harris, 2006; Padilla, 2010; Rector, 2010
) Russo, 2013وإن العاالج المعرفاي المبناي

على اليقظة العقلياة يعتبار أحاد األساالي
المتطورة الحديثة خصوصًا لك التي قامت
بهااا  Langerوزمالؤهااا عاان التعلاايم حيااث
ركاازت علااى طريقااة علاام األمااور وفااق
األهداف والطموح وما يرياده الماتعلم مان
التعلم ) (Langer, 2000كما اهتمت الدراسات
الحديثااااة بااااربط نظريااااة القبااااول
وااللتاازام Acceptance and Commitment
) Therapy (ACTباليقظاة العقلياة و عتبار
نظرية القبول وااللتزام مشتقة مان العاالج
المعرفاي السالوكي ) (CBTوالتاي وصاف
بالكلمة ) (ACTوالتي جعل األفراد من خاللها
يشعرون بعمق حاجتهم نحو التغييرات التاي
يرغبون بهاا مان خاالل اساتعرا األفكاار
والمشاعر في الوقت الحاضر لحظة بلحظاة
و طوير المهارات وقبول التجاارب الداخلياة
التي ساعدهم على التعامل مع األلم واإلجهاد
ومواقف الحياة المختلفة من خالل حفيزهم
وإلهااامهم لتغيياار الساالوك المرغااوب فيا ،
فتجعلهم يدركون الحيااة باوعيهم الكامال،
ويقبلون عليها ،كما ساعدهم علاى حدياد
األهداف والبدء بتنفيي اإلجراءات نحو غيير
السلوك والتعامل مع أفكاارهم ومشااعرهم،
وااللتزام بخططهم نحو التغيير ،وفي النهاية
حقيق السلوك الجديد المرغوب في (Beck,
2011; Dow, 2009; Harris, 2009A; Padilla,

) 2010إن القبول النفسي في هيه المرحلاة
من العالج يتم في أقل مستويا وبادون أي
غييرات ،أي أن التفكير في األفكار يجا أن
يتم كما هي األفكار والشعور يجا أن ياتم
كما هي المشاعر مامًاا دون غييرهاا أماا
االلتزام فهو مرافاق لعملياة القباول ويا ي
بعده مباشرة وهي المرحلة التاي ياتم فيهاا
التغيير المطلوب في السالوك وااللتازام با
)(Hayes, Strosahl & Wilson, 2003

إن الهدف من ) (ACTهاو خلاق حيااة غنياة
وذات مغاازى ماان خااالل قباال األلاام الاايي
سيختفى مع مراحل القباول ،والحيااة التاي

يرغ الفرد في طويرها هاي الحيااة التاي
يواج فيها كل أنواا الحاواجز التاي مار
علااى شااكل جااارب خاصااة وأحااداث غياار
مرغوبااة ماان األفكااار والصااور والمشاااعر
واألحاسيس واليكريات ،وجعال كال هايه
العمليات حت سيطرة األفراد أنفسهم ،والتي
سمى أيً،ا بالتحكم و تمثل بجهود األفاراد
في السيطرة على األحداث الخاصة وقباولهم
لها والتزامهم بالتغييرات المطلوباة (Harris,
)2006

و عتباار ) (ACTالحاااالت الصااعبة والمعقاادة
والتااي تطلاا غيياارات كثياارة ممكاان
حقيقها ،حيث قاوم التقنياات المساتخدمة
على دعم األفراد بقبول أفكارهم ومشااعرهم
كما يشعرون ويفكرون ،وا جاها هم القيماة
وردود أفعالهم التلقائية ،حيث يتم التركياز
على إدارة األفكار والعواطف وقبولها لتحقيق
الهدف بدالً من عزلها و جن التعار لهاا
) (Russo, 2013كما عمل مبادئ ) (ACTعلاى
ممارسة اليقظة العقلياة واالنتبااه المركاز
لرؤية األفكار كما هي ،بدالً من النظر إلاى
العالم الخارجي من خالل لك األفكار ،وهيا
بحد ذا جوهر العالج فاي ) ،(ACTوالهادف
األسمى من التدخالت العالجية هاو إكسااب
األفااراد القاادرة والمهااارة علااى ا خاااذ
المساالولية الكاملااة لطنماااط الساالوكية
و غييرها عند الحاجة ) ،(Padilla, 2010وذلك
بتحويل العالقة من نمط التوافاق والسالوك
الفااوري دون وعااي إلااى نمااط التجربااة
الشخصااية ،فاااألفراد عااادةً لااديهم خباارات
مكتسبة يودون استبدالها بخبرات وسلوكيات
أف،ل
لقاات ) )ACTدعمًااا جريبيًااا واس اعًا لعااالج
الكثير من االضطرابات السلوكية واألمرا
الجساادية كااالتو ر والمشاااكل الدراسااية
والقلق واالكتئاب والوسواس القهري واةالم
المزمنة ،وال،غوط والسرطان واضطراب ما
بعااد الصاادمة وفقاادان الشااهية وانفصااام
الشخصية واالضطرابات الناجمة عن عااطي
المخدرات كما أظهرت نتائج الدراسات

مجلد  31عدد  2إبريل2037 ،

اليقظة العقلية لدى طلبة التعليم ما بعد األساسي في ضوء بعض المتغيرات
نجالء ناجواني

قدرة ) (ACTعلى مساعدة األفراد في التعامال
مااع األفكااار والمشاااعر المللمااة و قباال
الخبرات اللحظية والتصرف معها بما يتناس
مع قيمهم الشخصاية وا بااا الطارق األقال
ثيرًا وغير المرغوب ب  ،والقبول بماا هاو
خارج حدود إمكانيا هم والعمل على حساين
بااللتزام باإلجراءات الالزماة لايلك (Beck,
2011; Dow, 2009; Harris, 2006; Padilla,
)2010; Russo, 2013

وهيا ماا أشاارت إليا الدراساات الحديثاة
والتي ربطت بين الوعي الصافي والتي مثلت
في اليقظاة العقلياة ماع ممارساة االنفتااح
والقبااول وااللتاازام الاايا ي نحااو التغيياار
المطلوب وهاو ) (ACTوالتاي أثبتات نتاائج
ايجابية في إدارة ال،غوط في أماكن العمال
وساهمت في خفض قلق الرياضيات بالنسابة
لطلبااااة الجامعااااات واةالم المزمنااااة
واالكتئاب ومار الساكر واإلدارة اليا ياة
و حسااين نوعيااة الحياااة ;(Dow, 2009
)Hindman, 2013; Russo, 2013

ففااي دراسااة واينسااتاين وبااراون وري
) (Weinstein, Brown & Ryan, 2009ااام
التوصاال إلااى قاادرة اليقظااة العقليااة علااى
معالجة ال،اغوط ومساتويات التاو ر لادى
عينة كونت من  54إناثً و 43ذكاورًا كماا
لم ظهر الدراسة عن فروق عزى للجانس
وكشفت أيَّ،ا دراسة نابورا )(Napora, 2013
إلى العالقة اإليجابية باين اليقظاة العقلياة
والجان المعرفي والمستوى االكاديمي لدى
عينة مكونة مان  % 51إنااث و %25ذكاور
كما أوضحت النتائج إلى عدم وجود فاروق
ذات داللة عرى لمتغير الجنس والعمر
وأجرى هون ) (Hon, 2013دراسة هدف فيهاا
إلى قييم فاعلياة برناامج اليقظاة العقلياة
والت مل و مارين التنفس واألكل ،باإلضاافة
إلى دراسة أثار كال مان الجانس والعمار
والمستوى األكاديمي لدى عينة مكوناة مان
 23طالبًا وطالبة ،وأوضحت النتائج إلى عادم
وجود فاروق فاي مساتوى اليقظاة العقلياة
عزى لمتغيرات الدراسة

وسعت دراسة ليون ) (Leon, 2008إلى الكشاف
عن فاعلية مقياس اليقظاة العقلياة ودورهاا
في قيايم األداء األكااديمي لادى  265إناثًاا
و 335ذكااوراً ماان الصاافين األول والثاااني
الثانوي والتي أشاارت النتاائج إلاى العالقاة
اإليجابية بين متوساطات المقيااس والماواد
الدراسية وخصوصًا مادة الرياضيات وهيا ما
وصاااالت إلياااا دراسااااة مندلسااااون
وآخاارون ) (Mendelson et al., 2010التااي
أجريت على عيناة مكوناة مان  37إناثًاا و16
ذكورًا وكشفت عن الدور الفاعل لبرناامج
اليقظة العقلية في حل المشاكل السالوكية
وال،عف األكاديمي بالنسبة للطلبة
كما سعت دراسة فرانكو وماناس وكانجاس
وجااااليجو & (Franco, Manas, Cangas
) Gallego, 2010التحقاق مان ا ثير بارامج
اليقظااة العقليااة علااى مسااتوى النتااائج
األكاديمية ومفهوم اليات والقلق لدى عيناة
مكونة من  27إناثًا و 13ذكورًا في المرحلاة
الثانويااة وأظهاارت النتااائج عاان االر فاااا
الكبياار فااي المسااتوى األكاااديمي للطلبااة
و غييرًا في مستوى اليات وانخفا القلق
وأجرى سينج وزماالؤه
دراسة هدفت إلى استكشاف مستويات اليقظاة
العقليااة والقلااق وأثاار ماارين أوم وأثاار
متغيري العمر والسنة الدراساية لادى عيناة
ماان الاايكور  22عينااة جريبيااةو 22عينااة
ضابطة و وصلت النتاائج إلاى عادم وجاود
فروق في متوسطات درجات اليقظة العقلياة
والقلق عزى لمتغير العمر والسنة الدراسية
وأن هناك فروق ذات داللاة إحصاائية لادى
العينة التجريبية وار فااا مساتوى اليقظاة
العقلية وانخفا في مستوى القلق
)Singh et al., 2014

وهدفت دراساة سالوساتري
التعرف على اثار برناامج اليقظاة العقلياة
وعالقتهااا بالحااد ماان ال،ااغوط فااي ضااوء
متغيري الجنس والعمر لدى عينة مكونة من
)(Salustri, 2009

2ماان اإلناااث و  1ماان الاايكور وأظهاارت
النتائج عن وجود فروق ذات داللة إحصاائية
لمستوى الوعي باليقظة العقلية لصالح اإلناث
وعدم وجود فروق في متوسطات العمر
وأجرى أدفيت ) (Advait, 2012دراسة هادفت
إلى فهم ومعرفة آثار الوعي باليقظة العقلية
علااى التركيااز واالنتباااه واحتاارام الاايات
والتعاااطف والتنظاايم علااى نوعيااة الحياااة،
والكشف عن مستوى اليقظة العقلية في ضوء
متغير الجنس والعمر لدى عينة مكونة من 4
ذكور و1إناث ،و وصلت النتاائج إلاى األثار
اإليجابي لممارسة البرنامج بغض النظر عان
الجنس والعمر
ومن خالل االطالا علاى الدراساات الساابقة
والتي بحثت في الكشف عان درجاة اليقظاة
العقلية وعالقتها ببعض المتغيرات فاي عادة
دول يمكن مالحظة أن العديد مان البااحثين
لم يغفلوا ربط اليقظة العقلية بالعدياد مان
المتغياارات مثاال الجاانس والعماار والصااف
الدراسي والمستوى التحصيلي ،وهي متغيرات
متصلة باألفراد أنفسهم ،على اخاتالف نتاائج
الدراسااات ولاادى فئااات عمريااة مختلفااة،
وبمقاييس متعددة لليقظة العقلية ،لايا فاإن
مقارنة النتائج يعتبر أمرًا نسبيًا ليا حااول
هيه الدراسة التعرف علاى مساتوى اليقظاة
العقلية في ظل متغيارات الجانس ،والعمار،
والصااف الدراسااي ،والمسااتوى التحصاايلي،
وربااط موضااوا اليقظااة العقليااة بنمااوذج
نظري معاصر لم يتم ناول فاي الدراساات
العربية ،وهيه إحدى الجوان التي ميز هيه
الدراسة عن غيرها مان الدراساات الساابقة
كما يتبين من استعرا الدراسات الساابقة
أن وبالرغم من دراسة اليقظة العقلية لادى
فئات عمرية مختلفة في الدراسات األجنبياة،
إال أن ذلك حس وجهة نظر الباحثاة) لام
يكن كافيًا من حيث اختالف طبيعة وثقافاة
وسمات المجتماع العمااني عان المجتمعاات
المستهدفة بهايه الدراساات األجنبياة وهايا
أيً،ا ما يميز هيه الدراسة عن غيرها من

الدراسات السابقة
استنادًا إلاى ماا قادم بلاور لادى الباحثاة
الوعي بالحاجة الملحة إلجراء دراسة هادف
على التعرف إلى مستوى اليقظة العقلية لدى
طلبة التعليم ما بعد األساساي فاي محافظاة
مسقط
مشكلة الدراسة وأسئلتها
نبثق مشكلة هيه الدراسة من فوائد اليقظاة
العقلية ،و ثيرها على حياة األفراد ،والادور
اليي لعب في إكساب الفرد مهارات النتقاء
المثيرات الجديدة والمهمة كما إنها الثر
علااى حياااة الطلبااة لاايا فهااي عتباار ماان
االساترا يجيات المهمااة فاي التعلاايم والتااي
سهم في رفع المستويات التحصيلية لاديهم
و ساااعدهم علااى نميااة مهااارات التركيااز
ومراقبة النفس ،والتفكير قبل ا خاذ القارار
و عمل على إكسابهم المرونة واالنفتاح على
النفس واةخرين و نمي لديهم القادرة علاى
حساااين األداء الحاااالي والمساااتقبلي،
;(Albrecht, Albrecht & Cohen, 2012
)Kuyken et al., 2013; Yamada, 2011

كما توضح مشكلة هيه الدراسة من حداثاة
ظهور برامج متعددة هدف إلى نمية اليقظة
العقليااة لاادى األفااراد وار باطهااا بااالتنظيم
اليا ي لديهم اليي ال يكتمال إال عناد بلاو
اإلنسااان حااوالي  35 – 34ساانة ماان عمااره
صااالح ،)2031 ،وماان خااالل ذلااك انبثقاات
الحاجة لمثل هيا البحاث ،و اتلخص مشاكلة
الدراسة الحالية في التساؤالت التاليةا
3

ما مستوى اليقظة العقلية لادى طلباة
التعليم ما بعد األساساي فاي مادارس
محافظة مسقط؟

2

ما الفروق ذات الداللة اإلحصائية فاي
مستوى اليقظة العقلية لدى طلباة ماا
بعد األساسي التي عزى إلى متغيارات
النااوا االجتماااعي والصااف الدراسااي
والعمر والمستوى التحصيلي؟
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أهمية الدراسة
حظيت اليقظة العقلية باهتماام العدياد مان
الباااحثين علااى المسااتوى العااالمي فقاااموا
بالعديااد ماان الدراسااات والبحااوث إال أناا
كظاهرة بحثية لم يختص بانفس االهتماام
على المستوى العربي ومن هناا جااءت هايه
الدراسة لتساهم في وضع لبنة أساساية فاي
البناء النظري لهيا المفهوم الحاديث كماا
كتس هيه الدراسة أهميتها أيً،ا من خاالل
سعيها إلاى اوفير إطاار نظاري معلوماا ي
للباحثين والمتخصصين والمهتمين للتعارف
على مستويات اليقظة العقلية ،مما يساعد في
وضع الخطط والبرامج اإلرشادية التي هدف
إلى نميتها
كما ي،اف إلى أهمية الدراسة أنهاا ،ايف
إلى األدبيات العربية نموذج نظاري معاصار
لم يتم ناول في الدراسات العربية الساابقة
أال وهو نظرية االلتزام والقبول  (ACTحيث
تبني الدراسة الحالياة منهجًاا ياربط باين
اليقظة العقلية وفق النموذج النظري (ACT
مصطلحات الدراسة
اشتملت الدراسة على المصطلحات اة يةا
اليقظة العقليةا هي حالة المراقبة المستمرة
للخبرات الحاضرة ومواجهة األحداث الحالية
كما هي دون إصدار أي أحكام قييمية عليها
ال،بع ومحمود )2031 ،وهي حالة من
النشاطات التمييزية لطحداث واألفكار والتي
جعل الفرد يكون واعيًا للحظت الحالية
ومستكشفًا نشاطات جديدة سواء كانت مهمة
أو غير مهمة طالما أنها جديدة ل (Langer
) & Moldoveanu, 2000كما أن اليقظة
العقلية هي حالة االنتباه المصحوبة
بالمرونة واالنفتاح وااللتفات إلى الخبرات
الجديدة في لحظتها ،بعيدًا عن الخبرات
السابقة )(Harris, 2009B
و عرف الباحثة فاي هايه الدراساة اليقظاة
العقلية إجرائيًا ب نها الدرجاة التاي يحصال

عليهااا الفاارد فااي مقياااس اليقظااة العقليااة
المستخدم في الدراسة الحالية
محددات الدراسة
تحدد نتائج هيه الدراسة بعدد من المحددات
منهااا عينااة الدراساة حيااث اقتصارت هاايه
الدراسة على طلبة التعليم مابعد األساسي في
محافظة مسقط خالل الفترة الزمنياة /1 /3
 2031إلى 2031/4/3م ليا فاإن عمايم نتاائج
هيه الدراسة خارج عينتها يعتمد على درجاة
ماثل هيا المجتمع مع عينة الدراساة ،كماا
تحاادد نتااائج هاايه الدراسااة بالخصااائص
السيكومترية لمقياس اليقظة العقلياة الايي
م استخدام في هيه الدراسة ومدى قدر ا
على قياس ما وضع من أجل

الطريقة واإلجراءات
مجتمع الدراسة
كون مجتماع الدراساة مان مجماوا طلباة
مرحلة التعليم ماا بعاد األساساي بمحافظاة
مسقط بواليا ها مطارح ،مساقط ،بوشار،
العامرات ،والسي )  -ماعدا قرياات -والباال
عددهم  )32762طالبًا وطالباة فاي الصافين
الحادي عشر والثاني عشر ،بحس إحصاائية
دائرة اإلحصاء مان وزارة التربياة والتعلايم
للعام الدراساي  )2032 -2031ماوزعين علاى
 )25مدرسة
عينة الدراسة
كونت عينة الدراسة من  400طالا وطالباة
موزعين بواقاع  100طالا و 100طالباة ،ام
اختيااارهن ماان مجتمااع الدراس اة بطريقااة
طبقية عنقودية عشوائية ،وجادول  3يوضاح
وزيع العينة وفق متغيرات الدراسة

334

%0373

يتكون مقيااس لليقظاة العقلياة
 Inventory of Mindfulnessمان  )16فقارة
يبدي الفرد عان رأيا فيهاا ،والتاي قايس
محصلة مستوى اليقظة العقلية ،وذلاك مان
خالل درج خماسي دائمًا نعم ،غالبًا ،أحيانًا،
نادرًا ،أبدًا) وقد م قسيم مساتوى اليقظاة
العقلية إلى خمس مستويات ،حياث اساتخدم
في فسير النتاائج التصانيف الموضاح فاي
جدول2

130

%0373

متوسط

141

%0372

جدول 2

مرتفع

314

%0170

جدول1

Kentucky

العينة وفق متغيرات الدراسة ( ن= )666
المستوى

العدد

النسبة

المتغير
النوع االجتماعي

ذكور

033

%03

الصف

11

330

%2273

العمر

المستوى

التحصيمي

إناث
13

عاما
ً 11

عاما
ً 12

عاما
ً 13
منخفض

033

%03

012

%0373

320

%2373

131

%31

أداة الدراسة
لتحقيق أهداف هيه الدراسةا استخدمت
الباحثة في هيه الدراسة مقياس اليقظة
"Kentucky
Inventory
of
العقلية
" Mindfulnessلقياس مستوى اليقظة
العقلية ،واليي م استخدام في عينات
مختلفة كدراسة الدحادحة ،)2034 ،و باير
وآخرون (Baer, Smit, Allen, 2004; Baer et
) ،al., 2006وآرييس ) (Araas, 2008ودراسة
جاكينباج وبون (Gackenbach & Bown,
بخصائص
المقياس
ويتمتع
)2011
سيكومترية مناسبة ،ففي دراسة باير
وآخرون ودراسة آرييس ودراسة جاكينباج
وبونن ،أظهرت النتائج أن معامل االستقرار
بالنسبة للمقياس الكلي يساوي  ،)0,65كما
جاءت نتائج الصدق والثبات جيدة أيَّ،ا في
الدراسة التي أجراها الدحادحة  )2034في
سلطنة عمان حيث أظهرت النتائج نسبة ثبات
)0,67
الدراسة الحالية مت مراجعة
ولغر
رجمة المقياس إلى اللغة العربية من قبل
مختصون في العلوم التربوية والنفسية كما
م الت كد من طابق الترجمة مع المقياس
األصلي للوصول إلى المعنى نفس

المعيار المعتمد في تفسير متوسطات درجة
اليقظة العقلية

المتوسط الحسابي

المستوى

4,00 - 5,00

كبير جدا

3,40 - 4,91

كبير

0,60 -3 ,31

متوسط

9,00 - 0,51

منخفض

9,00 - 9,91

منخفض جدا

صدق أداةا بعد التوصل إلى نسخة المقيااس
م حكيم من قبل  )31مختص وبناءً علاى
اقتراحات لجنة التحكيم وآرائهم ام عاديل
ما أجمع عديل بنسبة  )%20من نسبة ا فاق
المحكمين وللمزيد من الت كد علاى صادق
المقياس فقد م اختبار المقياس مان خاالل
صاادق المحااك حيااث اام حساااب معاماال
االر باط بين درجات عيناة الصادق والباال
عااددها  )67ماان خااارج العينااة األصاالية
للدراسة مع مقياس اليكاء االنفعاالي الايي
أظهر المقياس ار باطا اإليجاابي ومقيااس
بيك لالكتئاب اليي أظهر ار باط السالبي
مع كما م حساب الصدق البنائي لمقيااس
اليقظة العقلية وذلك من خالل حساب درجة
االر باط بين الدرجة الكلياة لكال بعاد مان
أبعاد المقيااس والتاي راوحات باين -0,26
 ،)0,32واليي أظهر عن االر بااط اإلحصاائي
الدال بين المجموا الكلي وعبارات المقياس

مجلد  31عدد  2إبريل2037 ،

اليقظة العقلية لدى طلبة التعليم ما بعد األساسي في ضوء بعض المتغيرات
نجالء ناجواني

ثبات أداة الدراسة
وبهدف التحقق من ثبات المقياس م حسااب
معامالت ثبات اال ساق الداخلي للمقياس حيث
جاءت معامالت ثبات ألفا كرونباخ للدرجاة
الكلية للمقيااس وعبارا ا ماا باين  0,43و
 )0,56وهاايا ياادل علااى أن المقياااس يتمتااع
بدرجة ثبات جيدة
كمااا اام حساااب ثبااات المقياااس بطريقااة
التجزئة النصفية باساتخدام معامال ار بااط
بيرسون ،وذلك بتقسيم فقرات المقياس إلى
نصاافين ،النصااف األول للفقاارات الفرديااة
والنصف الثاني للفقرات الزوجية ،ثم حساب
معامل االر باط بينهما اليي بل ) )0,77وهو
ار باط مر فع ودال إحصاائيًا عناد مساتوى
الداللااة  0,30وهاايا ياادل علااى أن المقياااس
يتمتع بثبات مر فاع ،وهايا ماا يجعال مان
المقياس صالحًا للتطبيق
المعالجة اإلحصائية
م استخدام برناامج  SPSSلتفريا و حليال
االستبانة و م استخدام المعالجات اإلحصائية
ذات الصلة ب سئلة الدراسة على النحو التاليا
3

لإلجابااة علااى الساالال اام اسااتخدام
المتوسااطات الحسااابية واالنحرافااات
المعياريااة لقياااس مسااتوى اليقظااة
العقلية لادى طلباة التعلايم ماا بعاد
األساسي في محافظة مسقط

2

لإلجابة عن بقية أسئلة الدراساةا ام
استخدام اختبار "ت" ) (T-Testلعينتاين
مستقلتين للكشف عان وجاود فاروق
بين متوسطات أفاراد الدراساة عازى
لمتغيري الجانس والصاف الدراساي
و حلياال التباااين األحااادي )(ANOVA
لااثالث عينااات مسااتقلة للكشااف عاان
فروق بين متوساطات أفاراد الدراساة
عاازى لمتغيااري العماار والمسااتوى
التحصيلي

نتائج الدراسة ومناقشتها
مناقشة النتائج المتعلقة بالسلال األولا ما
مستوى اليقظة العقلية لادى طلباة ماا بعاد
األساسااي فااي ماادارس محافظااة مسااقط؟
لإلجابااة علااى هاايا الساالال اام اسااتخدام
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
لفقرات مقياس اليقظاة العقلياة ،وجادول 1
يوضح ذلك
يبين جدول  1أن المتوسطات الحسابية
لفقرات المقياس قد راوحت بين -2,22
 )2,04وإنحراف معياري  ،)0,75- 3 30إذ
نالت الفقرة " أنتب لروائح ونكهات األشياء"
)2,22
أعلى متوسط حسابي حيث بل
وانحراف معياري  ،0,75يليها الفقرة " 2
أالحظ غير مزاجي" بمتوسط حسابي
 )2,20وانحراف معياري  )3,03كما أظهر
التحليل أن أدنى متوسط حسابي للفقرات هو
للفقرة  " 16أحدث نفسي ب نني يج أال
أشعر بتلك المشاعر التي أحس بها" حيث
بل  )2 04وانحراف معياري  )3 30بينما
جاءت الفقرة  " 15أصدر أحكام على أفكاري
إذا كانت جيدة أو سيئة" في المر بة قبل
األخيرة بمتوسط حسابي  )2 20وانحراف
معياري )3 33
وبشكل عام بل المتوسط الحسابي إلجمالي
الفقرات  )1 20وانحراف معياري ،)0 27
مما يدل على أن مستوى اليقظة العقلية لدى
طلبة التعليم ما بعد األساسي في محافظة
مسقط متوسطة وقد يعزى ذلك إلى أن
الطلبة في هيه المرحلة العمرية يفقدون
حالة الوعي المستمرة لحظة بلحظة نتيجة
أحداث الحياة المتسارعة ،مما يجعلهم
يستجيبون حس خبرا هم و جاربهم السابقة،
فيتبعون عمليات التفكير اةلية والرو ينية
التي اكتسبوها ،و كون صرفا هم نمطية،
فهم غير واعين ألنفسهم وغير محفزين
لتغيير نمط أفكارهم ويعيشون في نفس
دائرة أفكارهم وسلوكهم وأن المناهج
الدراسية وطرق التدريس التي يتبعها

جاءت ب دراسات كالً من النجر وستوبز

المعلمون ال عمل على نمية مهارات اليقظة
العقلية لدى الطلبة وال يدركون أهمية
التركيز عليها ،و تفق هيه النتيجة مع ما

)2005

Stoops,

;2000

(Langer,

جدول3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مقياس اليقظة العقلية
المتوسط

االنحراف

رقم

أنتبو لروائح ونكيات األشياء7

2,32

3,42

أالحظ تغير مزاجي7

2,33

1,31

0

عندما أستحم فإنني أنتبو إلحساس الماء عمى جسمي7

2,10

1,13

كبير

2

أنتبو إلى بعض األصوات مثل صوت عقارب الساعة ،أو زقزقة العصافير ،أو صوت

2,33

1,10

كبير

0

أنتبو لتأثير انفعاالتي عمى أفكاري وسموكي7

2,33

1,33

كبير

0,34

1,32

كبير

الفقرة
1
3

الفقرة

السيارات7
1
2
3
4

13
11
13

خيا7
ًا
أالحظ نفسي فيما إذا كنت
متوتر أو مستر ً
اعيا لمشاعري7
أتعمد أن أكون و ً

جيدا ألحاسيسي عند مالمسة اليواء لشعري ،أو مالمسة أشعة الشمس لوجيي7
أنتبو ً

عندما أق أر فإنني أركز عمى انتباىي عمى ما أقرأه فقط7
عندما أقوم بعمل ما فأنني أركز عمى ذلك العمل فقط7

جيدا ألحاسيسي عند مالمسة اليواء لشعري ،أو مالمسة أشعة الشمس لوجيي7
أنتبو ً
أنتبو إلى العناصر البصرية في :الطبيعة والفن ،كاأللوان واألشكال والنسيج ،وأشكال الضوء

الحسابي

2,33
0,24

المعياري

1,12
1,31

المستوى
كبير
جدا

كبير
جدا

كبير
كبير

0732

1730

كبير

0724

1731

كبير

0730

1733

كبير

0723

1710

كبير

10

أجد الكممات المناسبة لوصف أحاسيسي المرتبطة بالطعم والروائح واألصوات7

0713

1734

كبير

12

كميا فيما أعممو حتى إنني أوجو كل تركيزي نحو ذلك العمل7
أنغمس ً
أجد سيولة في وصف أفكاري وآرائي وتوقعاتي بالكممات7

0701

1733

كبير

12

كميا فيو دون التفكير بأي شيء آخر7
عندما أقوم بعمل ما فأنني أنغمس ً
أنا جيد في وصف مشاعري7

0720

1731

كبير

0704

أالحظ التغيرات التي تحدث في جسمي كاالرتفاع واالنخفاض في سرعة تنفسي7

0701

10
11
13
14
33

والظل7

عندما أمشي أالحظ أحاسيسي المرتبطة بحركة جسمي7

لدي ميل طبيعي في صياغة خبراتي في كممات7

0723
0720
0704

1710
1713

1730
1711
1730

كبير
كبير

متوسط
متوسط
متوسط

31

حتى إذا كنت في حالة االنزعاج الشديد ،ال أستطيع أن أعبر عن مشاعري في كممات7

0703

1732

متوسط

30

ال أنتبو لما أقوم بو ألنني إما شارد الذىن أو تراودني أحالم اليقظة7

0732

1733

متوسط

أجد صعوبة في إيجاد الكممات المناسبة لمتعبير عن مشاعري تجاه األشياء7

3734

1712

متوسط

عندما أقوم بميام كالتنظيف أو الغسيل فإنو تراودني أحالم اليقظة ،أو أفكر في أشياء أخرى7

3720

أسعى لمقيام بأشياء عديدة مرة واحدة ،بدالً من التركيز عمى شيء واحد في الوقت نفسو7

3701

عندما أقوم بعمل ما فإن عقمي جز ًئيا ينشغل في األشياء األخرى التي أرغب بالقيام بيا الحقًا7

3702

أعتقد أن بعض أفكاري سيئة ويجب عمي أن ال أفكر بتمك الطريقة7

3703

33
32
30
31
32
33
34
03
01
03
00
02
00
01
02
03

عندما أقوم بعمل ما فأنني أفقد التركيز7

أجد صعوبة في وصف ما ينتاب جسمي من أحاسيس7

من الصعب أن أجد كممات تعبر عما أفكر فيو7

ال أستحسن نفسي عندما أفكر بأفكار غير منطقية7

أعتقد أن بعض مشاعري سيئة ،وانني يجب أن ال أشعر بيا7

عمي أن ال أفكر في األفكار التي فكرت بيا7
أحدث نفسي بأنو يجب ِ
أميل إلى اصدار أحكام عمى خبراتي أنيا قيمة أو غير قيمة7

أنتقد نفسي عندما تكون مشاعري غير منطقية7

خاطئا7
صحيحا أو
أميل إلى تقييم إدراكي فيما إذا كان
ً
ً
أحدث نفسي بأنني يجب أال أشعر بتمك المشاعر التي أحس بيا7

أصدر أحكام عمى أفكاري إذا كانت جيدة أو سيئة7
المجموع الكمي

0710

3741
3733
3710
3700
3701
3733
3732
3731
3733

3731

0733

1733

1711
1712
1700
1730
1713
1733
1713
1711
1733
1733
1713
1733
1710

1713
3734

متوسط
متوسط
متوسط
متوسط
متوسط

منخفض
منخفض
منخفض
منخفض
منخفض
منخفض
منخفض
منخفض
منخفض
منخفض
متوسط
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند
مستوى الداللة  0,03بين متوسط درجات
اليقظة العقلية عزى لمتغير الجنس وهيا
يدل على شاب مستويات اليقظة العقلية بين
اليكور واإلناث المتمثلين لعينة الدراسة
ويعزى ذلك التشاب في المرحلة العمرية
للطلبة ولتقارب البيئة التي يعيش فيها كلًا
من الجنسين كما أن اليكور واإلناث
يتلقون عليمهم في نفس الملسسات
التربوية وهي متقاربة في ما قدم لهم من
برامج وأنشطة ومواد دراسية وقد ا فقت
هيه النتيجة مع دراسة واينستاين وبراون
ورين ) (Weinstein et al., 2009ودراسة أدفيت
) ،(Advait, 2012ودراسة نابورا (Napora,
) 2013ودراسة هون ) (Hon, 2013والتي
أظهرت عدم وجود فروق في مستوى اليقظة
العقلية عزى لمتغير الجنس

كما أن الطبيعة العمرية لهيه المرحلة
دخل ضمن مرحلة المراهقة
والتي
المت خرة ،قد كون السب في المستوى
المتوسط اليي حقق الطلبة من اليقظة
العقلية ،حيث يمر الطلبة في مرحلتهم هيه
بتغيرات شمل الجوان الشخصية لديهم
والتي من ضمنها تحدد الكثير من
سلوكيا هم و صرفا هم ،ونتيجة لتلك
التطورات التي حدث لهم ،والتي لدى إلى
قلة وعيهم واهتمامهم باللحظة الحالية
والتسرا في إصدار األحكام ،وصعوبة
التعامل باالنفتاح والقبول مع األحداث
واألفكار والمشاعر الداخلية والخارجية)
الجديدة (Broderick & Metz, 2009; Franco
et al., 2010).

النتائج المتعلقة بالسلال الثاني
السلال الثاني واليي نص على " ما الفروق
ذات الداللة اإلحصائية في مستوى اليقظة
العقلية لدى طلبة التعليم ما بعد األساسي
التي عزى إلى متغيرات النوا االجتماعي
والمستوى
والعمر
الدراسي
والصف
التحصيلي؟"

العمرا لإلجابة عن هيا الجزء من السلال م
استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية لمتوسطات فقرات المقياس حس
العمر ،وجدول  3يوضح نتائج متغير العمر،
اليي يظهر اختالف في المتوسطات الحسابية
بالنسبة لدرجات الطلبة حس متغير العمر
ولمعرفة داللة الفروق بين هيه المتوسطات
الحسابية م إجراء اختبار حليل التباين
األحادي ) ،(ANOVAوجدول  4يوضح نتائج
التحليل اليي أظهر عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة  0,03بين
متوسط درجات اليقظة العقلية عزى لمتغير
العمر

لإلجابة على هيا السلال سيتم مناقشة كل
متغير بشكل مستقل
حس النوا االجتماعي لإلجابة عن هيا
الجزء من السلال م استخراج المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات
فقرات المقياس حس الجنس و م استخدام
واختبار ) (T-Testلمعرفة داللة الفروق بين
هيه المتوسطات ،وجدول  2يوضح نتائج
متغير النوا االجتماعي كشف التحليل عن
جدول 4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار) (T-Testلمتغيري الجنس والصف لفقرات المقياس
العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الجنس

ذكور

033

0,13

3,33

المتغير

الصف

11

330

0,33

3,03

إناث
13

033
012

0,31
0,33

3,34
3,32

230

درجات الحرية
043
043

قيمة ت
1,103,03

مستوى الداللة
3,31
3,13

م إجراء اختبار حليل التباين األحادي
) ،(ANOVAوجدول  4يوضح نتائج التحليل
اليي أظهر عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة  0,03بين
متوسط درجات اليقظة العقلية عزى لمتغير
المستوى التحصيلي و عزو الباحثة النتيجة
لتقارب المرحلة الدراسية لجميع الطلبة
وكيلك لتشاب المواد الدراسية وأسالي
التقويم في هيه المرحلة وقد ا فقت هيه
النتيجة مع دراسة كالً من يامادا (Yamada,
) 2011ودراسة هون ) ،(Hon, 2013ودراسة
نابورا ) (Napora, 2013والتي جاءت جميعها
في عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في
المستوى األكاديمي للطلبة ومستوى اليقظة
العقلية

وهيا يدل على شاب مستويات اليقظة
العقلية بين الطلبة على اختالف سنوات
العمر فيها  )36-35-34لعينة الدراسة وقد
عزى هيه النتيجة إلى قارب المرحلة
العمرية لجميع الطلبة حيث أن الفارق
العمري بين أصغر طال وأكبر طال هي
ثالث سنوات فقط ،كما أن جميع الطلبة
يدرسون في بيئة عليمية موحدة ،ليا فهم
يتعرضون لتجارب وخبرات متقاربة و تفق
هيه النتيجة مع دراسة سالوستري
 (Salustri, 2009ودراسة برودريك وميتز
 ،(Broderick & Metz, 2009ودراسة
واينستاين براون ورين (Weinstein et al.,
) ،2009ودراسة أدفيت )(Advait, 2012
ودراسة هون ) ،(Hon, 2013ودراسة سينج
وزمالئ  )Singh et al., 2014حيث لم ظهر
نتائج جميع هيه الدراسات أي فروق عزى
لمتغير العمر في مستوى اليقظة العقلية

جدول 5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير العمر
لفقرات المقياس

المستوى التحصيليا لإلجابة عن هيا الجزء
من السلال م استخراج المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية لمتوسطات فقرات
المقياس حس المستوى التحصيلي ،وجدول
 3يوضح نتائج متغير المستوى التحصيلي،
اليي يظهر في اختالف في المتوسطات
الحسابية بالنسبة لدرجات الطلبة ولمعرفة
داللة الفروق بين هيه المتوسطات الحسابية

المتوسط

المتغير

المستوى

العمر

11

0,13

13

3,03

المستوى

التحصيمي

االنحراف

الحسابي

المعياري
3,34
3,34

12

3,32

0,30

منخفض

0,11

3,32

مرتفع

0,33

3,03

متوسط

3,33

0,31

جدول 6
تحليل التباين األحادي لمتغيري العمر والمستوى التحصيلي لجميع عبارات المقياس
المتغير

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة ف

العمر

بين المجموعات

3,00

3

3,11

4,13

داخل المجموعات

23,13

042

3,33

المستوى

بين المجموعات

3,21

3

3,30

التحصيمي

داخل المجموعات

23,30

042

3,33

المجموع الكمي

23,01

044

مستوى
الداللة

المجموع الكمي

23,01

044

* دالة عند مستوى 0,0 5

231

3,31

* 3,33

3,31
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 )2031الحاجة إلى
محمود ،إياد طال
المعرفة وعالقتها باليقظة اليهنية لدى
طالب المرحلة المتوسطة مجلة الفتح،
232-220 ،33

التوصيات
في ضوء ما وصلت إلي هيه الدراسة من
نتائج ،وصي الباحثة ما ي يا
3

إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية
في بيئات عليمية أخرى ،ومراحل
دراسية أخرى ،و قديم برامج إرشادية
و دريبية لتنمية اليقظة العقلية لدى
الطلبة والمعلمين

2

إجراء دراسات تناول متغيرات أخرى
لمعرفة عالقتها باليقظة العقلية مثلا
دور اليقظة العقلية في حسين
التوافق النفسي لدى الطلبة

1

إجراء دراسة حليلية للتعرف على
مدى ،مين محتوى المناهج الدراسية
لليقظة العقلية ودورها في نمية
اليقظة العقلية

مطهري ،مر ،ى  )2003التربية والتعليم
في اإلسالم بيروتا دار الهادي للطباعة
والنشر
نوري ،اسماء ط  )2032اثر ابعاد اليقظة
اليهنية في االبداا التنظيمي مجلة
العلوم االقتصادية واإلدارية-204 ،)46 36 ،
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وزارة التربية والتعليم  )2005الملحق
/340
المرفق للقرار الوزاري رقم
 )2005مسقط ،سلطنة
Advait, A. (2012). Effect of mindfulness
awareness meditation on quality of life
(Master thesis). Available from
ProQuest Dissertations and Theses
database. (UMI No. 1517568).
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