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 ملخص:

توافر اليقظة العقمية ومكوناتيا في ضوء البحث الحالي إلى الكشؼ عف درجة  ىدؼ      
الفروؽ في , باإلضافة إلى التعرؼ عمى " لدى طمبة جامعة الزقازيؽLangerنظرية النجر "

تيا تبعًا الختالؼ كؿ مف الجنس, واالتجاه نحو التخصص, وأسموب اليقظة العقمية ومكونا
طالبًا وطالبة ( 575مف ) البحث. تكونت عينة التعمـ, ونوع االختبار التحريري المفضؿ

. ـ8188/8189 األوؿخالؿ الفصؿ الدراسي بجامعة الزقازيؽ  بالكميات النظرية والتطبيقية
اليقظة  ( عبارة لقياس88استبانة تكونت مف )ء ببنا افولتحقيؽ أىداؼ البحث قاـ الباحث

بعد التحقؽ مف صدقيا ( Langerالعقمية في ضوء المكونات األربعة لنظرية "النجر" )
بعد التحقؽ مف اعتدالية  -وتـ استخداـ األساليب اإلحصائية البرامترية المناسبةوثباتيا. 

اختبار "ت" لمجموعتيف مستقمتيف, ممثمة في المتوسط واالنحراؼ المعياري و  -توزيع البيانات
  :. اظيرت نتائج البحث"ANOVAواختبار تحميؿ التبايف األحادي "

بدرجة " والدرجة الكمية ليا Langerنجر "ة في ضوء نظرية ال مكونات اليقظة العقميتوافر  -
 . متوسطة

ليا ترجع إلى ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في جميع مكونات اليقظة العقمية والدرجة الكمية  -
" حيث ُوجدت  فروؽ دالة إحصائيًا عند الجديداختالؼ الجنس, ما عدا مكوف "البحث عف 

 ( لصالح الذكور.1.18مستوى )
المرونة( تبعًا  -جديدالال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في مكوني اليقظة العقمية )البحث عف  -

, في حيف ُوجدت فروؽ دالة سمبي( -إلى حد ما -الختالؼ االتجاه نحو التخصص )إيجابي
االندماج( والدرجة الكمية لميقظة العقمية  -الجديدإحصائيًا في مكوني اليقظة العقمية )إنتاج 

تبعًا الختالؼ االتجاه نحو التخصص, حيث كانت الفروؽ لصالح الطمبة ذوي االتجاه 
 اإليجابي.

والدرجة الكمية ليا ترجع إلى  ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في جميع مكونات اليقظة العقمية -
" حيث ُوجدت  الجديدالعميؽ(, ما عدا مكوف "إنتاج  -اختالؼ أسموب التعمـ المفضؿ )السطحي

 ( لصالح الطمبة ذوي أسموب التعمـ العميؽ.1.15فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى )
المرونة( تبعًا  -الجديدال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في مكوني اليقظة العقمية )البحث عف  -

الختالؼ نوع االختبار التحريري المفضؿ, في حيف ُوجدت فروؽ دالة إحصائيًا في مكوني 
( والدرجة الكمية لميقظة العقمية تبعًا الختالؼ نوع الجديدإنتاج  -اليقظة العقمية )االندماج
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بار االختبار التحريري المفضؿ, حيث كانت الفروؽ لصالح الطمبة الذيف يفضموف االخت
التحريري المقالي في مكوف االندماج, في حيف كانت الفروؽ لصالح الطمبة الذيف يفضموف 

والدرجة الكمية  الجديد( في مكوف إنتاج موضوعي ومقالي معاً االختبار التحريري الخميط )
 لميقظة العقمية.

االختبار نوع  -أسموب التعمـ -االتجاه نحو التخصص -اليقظة العقميةالكممات المفتاحية : 
 التحريري المفضؿ
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Mindfulness according to "Langer's theory" and its relationship with 

attitude towards specification, learning style, and preferred written test 

type among Zagazig University students 
Abstract: 

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

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

students, in addition to recognizing differences in mindfulness and its 

components according to differences in sex, attitude towards specification, 

learning style, and preferred written test type. The sample consisted of (575) 

male and female students in theoretical and applied colleges in Zagazig 

University during first semester 2018/2019. To achieve research goals, the 

researchers structured (21) items to measure mindfulness according to the 

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

reliability. After assuring normal data distribution, suitable parametric 

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

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

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

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

significant differences in mindfulness components and its total score 

according to sex except "novelty seeking" component at 0.01 level in favor of 

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

seeking" and "flexibility" components as components of mindfulness 

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

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

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

score according to differences in attitudes towards specification in favor of 

positive attitude towards specification, there are no statistically significant 

differences in mindfulness components and its total score according to 

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

production" as there were statistically significant differences at 0.05 level in 

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

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

of mindfulness according to differences in preferred written test type, 

whereas there were statistically significant differences in "novelty 

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

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

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

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

score of mindfulness. 

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

preferred written test type 
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 :مقدمةال

عمـ حاليًا في مجاؿ يا تناقشيتـ مالتي  الميمةالموضوعات تعد اليقظة العقمية مف        
في مجاؿ عمـ النفس  التوجيات الحديثة لدى الباحثيفوترجع أىميتيا إلى يجابي, النفس اإل

ف التركيز عمى م بدالً  اإلنسافيجابية في حياة بالجوانب اإل ىتماـالاضرورة بوالصحة النفسية 
  .الجوانب السمبية

بالفوائد النفسية لنظرية  ًا واسعاً أكاديميًا ىتماماشيدت العقود الثالثة الماضية قد لو 
عالج العديد مف االضطرابات النفسية والسموكية  دور ميـ في و مفتمعبلما ليقظة العقمية ا

وحاالت التوتر, مف خالؿ  ,واالكتئاب ,والقمؽ ,واالنغالؽ الذىني ,طواءاالن ؛ مثؿميةواألكادي
 والتعايش معيا, ومعالجتيا السويةتمؾ األفكار, والعادات, وأنماط السموؾ غير التخمص مف 
 Hwang) لدى الفردالتنظيـ السموكي  عمى تعزيز يإيجاببشكؿ ينعكس  ممابعقؿ منفتح, 

& Kearney, 2013, 314).  
العديد مف عالج في  عمى دورىااالىتماـ باليقظة العقمية أسباب  قتصرتولـ         

ذكر  حيثالمتغيرات اإليجابية؛  بعض في تحسيفتأثيرىا  بسبب االضطرابات, ولكف أيضاً 
Brown, Ryan, & Creswell (2007, 211)  أف أظيرت  المتعددة األدلة البحثيةأف

مما دفع الباحثيف إلى االنتباه , المتغيرات اإليجابية بعضيرات مفيدة في تأث ليااليقظة العقمية 
االنتباه, والمعرفة,  مثؿ ؛يذه المتغيراتاليقظة العقمية وعالقتيا بب خاصة بحوثجراء إل

  .والمشاعر, واالستبصار
مرت بمراحؿ عديدة في تطورىا,  -مثؿ غيرىا مف المتغيرات البحثية-واليقظة العقمية      

مداخؿ  أو, ما يتعمؽ بتعريفيا, أو إظيار مكوناتيا مف خالؿ التصورات والنظرياتفيسواء 
لمكونات اليقظة العقمية كمدخؿ لدراستيا؛  ـ أكثر مف نظرية مقترحةيقدتـ تحيث دراستيا؛ 

حوؿ اليقظة العقمية مف  انظريتي تمف أوائؿ مف قدم Langer (2000)عتبر "النجر" وت
(, Novelty Seeking) جديدالمترابطة  تتمثؿ في: البحث عف  خالؿ أربعة مكونات

نتاج(, و Engagement) ندماجواال  (, والمرونة Novelty Producing) الجديد ا 
(Flexibility وتوالت بعدىا المحاوالت لتقديـ نماذج أو نظريات أخرى مثؿ نموذج مكونات ,)

ز عمى ثالث حقائؽ/عمميات, ىي: ( الذي يرتكKabat – Zinnزيف )-اليقظة العقمية لكابات
(, وفي نفس السياؽ Attitude(, واالتجاه )Attention(, واالنتباه )Intentionالقصد )

مف  نموذجاً  Shapiro, Carlson, Astin, & Freedman (2006, 379-380)قدـ 
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دارة الذات Self–Regulationأربعة مكونات لميقظة العقمية تمثمت في: تنظيـ الذات ) (, وا 
(Self–Management( وتوضيح القيـ ,)Values Clarification والتعرض ,)
(Exposureوىذه المكونات األربعة متسقة تمامًا مع حقائؽ اليقظ ,)ة العقمية الثالث 

نموذجو الثنائي  Hasker (2010, 12)ـ قدـ ث االنتباه.و االتجاه, و القصد,  :والمتمثمة في
يسييف, ىما: التنظيـ الذاتي لالنتباه في المحظة الحالية, لميقظة العقمية مف خالؿ مكونيف رئ

واالنفتاح واالستعداد والوعي بالتجارب في المحظة الحالية. تاله بعد ذلؾ ظيور مكونات 
مكونيف لميقظة العقمية, يتمثالف مف خالؿ  Miller (2011, 2-3) لميمر اليقظة العقمية وفقاً 

  المعالجة المعرفية لميقظة العقمية., و اليةالوعي كما ىي في المحظة الحفي: حالة 
 مشكلة البحث:

بالرغـ مف جميع المحاوالت التي قدمت حتى اآلف كنماذج أو نظريات أو مكونات        
سؤاؿ مف وجية نظر الباحثيف؛ تتمثؿ في  ة العقمية, إال أف ىناؾ إشكالية ميمةلميقظ

لوصوؿ إلى نتائج تجعميا نماذج ىذه النماذج حقيا في التحقؽ وا أخذت ىؿ"مضمونو: 
" في اليقظة العقمية Langer, وبخاصة نظرية النجر "؟حقيقية لقياس اليقظة العقمية

 ."؟باعتبارىا أولى نظرياتيا
بحوث التعد نظرية النجر لميقظة العقمية إحدى النظريات التي لـ تتطرؽ إلييا و          

لمتحقؽ مف مكوناتيا, وىو ما سعى إليو  -في حدود عمـ الباحثيف–سابقة بدرجة كافية ال
, مف حيث التحقؽ مف مستوى "النجر"البحث الحالي مف بحث اليقظة العقمية في ضوء نظرية 

 تبعًا الختالؼ ليامكونات اليقظة العقمية, والفروؽ في مستوى ىذه المكونات والدرجة الكمية 
 المفضؿ. التحريري الختبار ونوع ا التعمـاالتجاه نحو التخصص وأسموب و الجنس,  كؿ مف
لقد تطورت نظرية النجر لميقظة العقمية استنادًا عمى البحوث المتعمقة بالسموؾ و       

مجموعة مف السمات البشري, والتي وضعت في اعتبارىا أف السموؾ البشري ال يقتصر عمى 
 الحياةمواقؼ طريقة فعالة لمواجية ييتـ بتوظيفيا ك, ولكنو رات فقطاوالقدرات والمي

 (.    8181)السنيدي, 
الباحثػػػاف وجػػػود تبػػػايف فػػػي نتػػػائج  الحػػظوفيمػػا يتعمػػػؽ بمسػػػتوى اليقظػػػة العقميػػػة فقػػػد 

مسػػتوى متوسػػط مػػف  تػػوافرالدراسػػات السػػابقة؛ حيػػث أظيػػرت نتػػائج بعػػض البحػػوث والدراسػػات 
سػماعيؿ )(, و 8186حمػد )اليقظة العقميػة لػدى طمبػة الجامعػة مثػؿ بحػوث كػؿ مػف  , (8187ا 

وصػػالحات (, 8187عبػػد اليػػادي والبسػػطامي )(, 8188(, وبػػديوي وعبػػد )8187اشػػـ )والي
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فػػػي حػػػيف أظيػػػرت نتػػػائج بعػػػض البحػػػوث األخػػػرى تػػػوافر مسػػػتوى مرتفػػػع مػػػف ىػػػذه , (8188)
(, والمعمػػوري 8181عبػػد ا) )المكونػػات والدرجػػة الكميػػة لميقظػػة العقميػػة مثػػؿ بحػػوث كػػؿ مػػف 

   .(8188وعبد )
, فقد تباينت الجنسي اليقظة العقمية ومكوناتيا تبعًا الختالؼ وفيما يتعمؽ بالفروؽ ف

نتائج البحوث والدراسات السابقة حوؿ ىذا الشأف أيضًا؛ فقد أظيرت نتائج بعض البحوث عدـ 
 Treanor: وجود فروؽ في اليقظة العقمية تبعًا الختالؼ الجنس مثؿ دراسات كؿ مف

يرت نتائج بعض الدراسات وجود اختالؼ في حيف أظ, (8188المعموري وعبد ), و (2012)
روؽ حيث كانت الف (8188عيسى ) دراسةفي اليقظة العقمية تبعًا الختالؼ الجنس مثؿ 

 لصالح الذكور.
كؿ مػف االتجػاه نحػو بالفروؽ في اليقظة العقمية ومكوناتيا تبعًا الختالؼ وفيما يتعمؽ 
فمػػػـ تسػػػع أي مػػػف الدراسػػػات  ,التحريػػػري المفضػػػؿونػػػوع االختبػػػار  الػػػتعمـالتخصػػػص وأسػػػموب 
مػػع مباشػػرة إلػػى دراسػػة ىػذه المتغيػػرات مجتمعػػة  -فػػي حػػدود عمػـ البػػاحثيف–والبحػوث السػػابقة 
 اليقظة العقمية.

األجنبيػػة حػػوؿ العربيػػة و  الدراسػػاتو  البحػػوث وفػػى ضػػوء مػػا أظيرتػػو نتػػائج العديػػد مػػف
ى اليقظػػة فػػي مسػػتو  الفػػروؽو مسػػتوى اليقظػػة العقميػػة ومكوناتيػػا لػػدى طمبػػة الجامعػػة, اخػػتالؼ 

الفػػروؽ تبعػػًا لكػػؿ مػػف البحػوث التػػي تناولػػت  عػػدـ تػػوافركػػذلؾ و , الجػػنسالعقميػة تبعػػًا الخػػتالؼ 
, كانػػت الحاجػػة إلػػى المفضػػؿ التحريػػري ونػػوع االختبػػار الػػتعمـاالتجػػاه نحػػو التخصػػص وأسػػموب 

 إجراء ىذا البحث.
 التالية: األسئمةبة عف مف العرض السابؽ تظير مشكمة البحث الحالي والتي تتطمب اإلجاو 
 ليا والدرجة الكمية" Langerاليقظة العقمية في ضوء نظرية النجر " مكوناتما مستوى  -

 جامعة الزقازيؽ؟ طمبة دىل
والدرجة " Langerاليقظة العقمية في ضوء نظرية النجر "مكونات درجات ىؿ تختمؼ  -

 ؟إناث( -ر)ذكو  باختالؼ الجنس جامعة الزقازيؽلدى طمبة  ليا الكمية
" والدرجة Langerمكونات اليقظة العقمية في ضوء نظرية النجر "درجات ىؿ تختمؼ  -

إلى حد  -جامعة الزقازيؽ باختالؼ االتجاه نحو التخصص )إيجابيلدى طمبة  ليا الكمية
 سمبي(؟ -ما
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" والدرجة Langerمكونات اليقظة العقمية في ضوء نظرية النجر "درجات ىؿ تختمؼ  -
 -)السطحيجامعة الزقازيؽ باختالؼ أسموب التعمـ المفضؿ لدى طمبة  ليا الكمية

 ؟العميؽ(
" والدرجة Langerمكونات اليقظة العقمية في ضوء نظرية النجر "درجات ىؿ تختمؼ  -

جامعة الزقازيؽ باختالؼ نوع االختبار التحريري المفضؿ لدى طمبة الكمية ليا 
 عي والمقالي(؟خميط بيف الموضو  -المقالي -)الموضوعي

 أهداف البحث: 

 تتمخص أىداؼ البحث الحالي فيما يمي:
" والدرجة Langerنجر "عقمية في ضوء نظرية ال مستوى مكونات اليقظة ال التعرؼ عمى -

 جامعة الزقازيؽ.لدى طمبة الكمية ليا 
" Langerنجر "اليقظة العقمية في ضوء نظرية ال  مكوناتدرجات الكشؼ عف الفروؽ في  -

 .إناث( -الجنس )ذكورختالؼ تبعًا ال جامعة الزقازيؽلدى طمبة درجة الكمية ليا وال
" Langerنجر "عقمية في ضوء نظرية ال مكونات اليقظة الدرجات تحديد الفروؽ في  -

جامعة الزقازيؽ تبعًا الختالؼ االتجاه نحو التخصص لدى طمبة والدرجة الكمية ليا 
 سمبي(. -إلى حد ما -)إيجابي

" Langerنجر "اليقظة العقمية في ضوء نظرية ال  مكوناتدرجات عرؼ عمى الفروؽ في الت -
جامعة الزقازيؽ نتيجة اختالؼ أسموب التعمـ المفضؿ لدى طمبة والدرجة الكمية ليا 

 (.العميؽ-السطحي)
" Langerمكونات اليقظة العقمية في ضوء نظرية النجر "درجات الكشؼ عف الفروؽ في  -

جامعة الزقازيؽ تبعًا الختالؼ نوع االختبار التحريري لدى طمبة ية ليا والدرجة الكم
 .خميط بيف الموضوعي والمقالي( -المقالي -المفضؿ )الموضوعي
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 البحث:  أهمٌة

تطبيقي, وىما عمى  خرواآل , أحدىما نظريجانبيف تكمف أىمية البحث الحالي في
 ي:التالنحو ال

 مية البحث النظرية في اآلتي:وتكمف أى األهمٌة النظرٌة: -أوالً:
دعـ التصورات النظرية المرتبطة باليقظة العقمية, والتي لـ تنؿ الحظ الوافر مف البحث  -

" لميقظة Langerالنجر " نظريةمف وبخاصة ما يتعمؽ بالتحقؽ البيئة العربية, والدراسة في 
 .لميقظة العقميةاألولى  النظريات إحدى  االعقمية باعتبارى

يعد  مماحوؿ اليقظة العقمية ومراجعة حديثة  سيـ البحث الحالي في تقديـ إطار نظريقد ي -
ميقظة العقمية ل مقياساً ىذا البحث يتناوؿ ف أتستفيد بو المكتبات العربية, السيما و  اً نظري اً رثإ

 بشكؿ كبير. بحثياً  في ضوء نظرية "النجر" الذي لـ يتـ تناولو
فيمًا أفضؿ لمفروؽ في اليقظة العقمية ومكوناتيا تبعًا قد توفر نتائج البحث الحالي  -

الختالؼ كؿ مف الجنس واالتجاه نحو التخصص وأسموب التعمـ ونوع االختبار التحريري 
 المفضؿ.

أىمية عينة البحث مف طمبة الجامعة؛ باعتبار المرحمة الجامعية مف المراحؿ الدراسية  -
 يارات والخبرات األكاديمية والحياتية والتي تساعدالتي تزود الطمبة بالعديد مف المالميمة 

 عمى مواجيتيـ لمحياة مستقباًل.
 التطبيقية فيما يمي: تتمثؿ األىمية: األهمٌة التطبٌقٌة -ثانٌاً:
قػػد تفيػػد النتػػائج التػػي سػػيتـ التوصػػؿ إلييػػا فػػي توجيػػو القػػائميف عمػػى العمميػػة التعميميػػة فػػي  -

, عػف "النجػر" نظريػةوير مكونػات اليقظػة العقميػة فػي ضػوء الجامعات إلى االىتماـ بتنمية وتطػ
 طريؽ توفير مناخ تعميمي داعـ ومحفز لمطمبة. 

االتجػػػاه نحػػػو متغيػػػرات بمػػػاـ قػػػد تسػػػاعد نتػػػائج البحػػػث فػػػي توجيػػػو أسػػػاتذة الجامعػػػة لالىت -
يمة فػػػي تحديػػػد باعتبارىػػػا ُمسػػػالتخصػػػص وأسػػػموب الػػػتعمـ ونػػػوع االختبػػػار التحريػػػري المفضػػػؿ 

 .لدى طالبيـ يقظة العقميةمستوى ال
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 ات البحث:صطلحمالمفاهٌم اإلجرائٌة ل

 :Mindfulnessالٌقظة العقلٌة 

تعػػػددت تعريفػػػات اليقظػػػة العقميػػػة بسػػػبب تعػػػدد التصػػػورات والنمػػػاذج النظريػػػة حوليػػػا,   
 & Davis فػػالبعض ركػػز عمػػى تعريفيػػا مػػف خػػالؿ االنتبػػاه والػػوعي مثػػؿ تعريفػػات كػػؿ مػػف

Hayes (2011, 198) , والضػػبع, وطمػػب, البحيػػري, و (, 88 ,8181ومحمػػود ) الضػػبعو
بأنيػا حالػة مػف ( Singh, Lancioni, & Winton, 2017, و)(888 ,8184)ة مػوالعوام

 فػػي تعريػػؼ اليقظػػة العقميػػةالػػبعض اآلخػػر ركػػز و  ,الػػوعي واالنتبػػاه لثحػػداث والمواقػػؼ الحاليػػة
 ,Cardaciotto, Herbert, Forman)) ات كػؿ مػفمثؿ تعريفػ الذاتية عمى جانب المراقبة

Moitra, & Farrow, 2008, 209 ,و(Graham, 2013, 12)  بأنيػا تعنػى المراقبػة
المسػػتمرة لمخبػػرات والتركيػػز عمػػى الخبػػرات الحاضػػرة أكثػػر مػػف االنشػػغاؿ بػػالخبرات الماضػػية أو 

مػا سػواء -واتفقت جميعيا عمى أف األساس فػي تعريفػات اليقظػة العقميػة , األحداث المستقبمية
ىػو تقبػؿ  -الذاتيػة يتعمؽ بمنحى التركيز عمى االنتباه والوعي, أو منحػى التركيػز عمػى المراقبػة

الخبرات الحاضرة والتسامح معيػا ومواجيػة المواقػؼ كمػا ىػي فػي الواقػع وبػدوف إصػدار إحكػاـ 
 عمييا. ةمييتقي
لميقظة ؛ Langer (1989) "النجر"ف تعريؼ االباحثوفي البحث الحالي تبنى   
الفرد  رتبط بوجية نظريتسـ بالموضوعية وال يبأنيا "مجاؿ مرف لمقدرة العقمية لعقمية ا
إصدار  دوفب لمفردخاصة, ويسمح برؤية جيدة ومنفتحة عمى كؿ الخبرات العقمية والحسية ال

 . أحكاـ"
طمبة استجابات وتتحدد اليقظة العقمية إجرائيًا في البحث الحالي مف خالؿ درجات   

جديد الالبحث عف  ؛األربعةبمكوناتيا اليقظة العقمية  عبارات استبانةمى عالجامعة 
(Novelty Seeking ,)واالندماج (Engagement ,)نتاج  Noveltyجديد )ال وا 

Producing( والمرونة ,)Flexibility.) 
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  :Attitude towards Specificationاالتجاه نحو التخصص 

ذلؾ االستعداد "بأنو االتجاه نحو التخصص ( 66, 8188ُيعرؼ العدواف والربابعة )
بالرفض أو القبوؿ نحو المثيرات المختمفة وينشأ عنو استجابات أو الميؿ النسبي لممتعمـ 

 تراكـ الخبرات المعرفية والسموكية.محددة ناتجة عف 
االتجاه نحو التخصص بأنو حالة القبوؿ أو الباحثاف وفي البحث الحالي ُيعرؼ 

, محايدإيجابي, حدد مف خالؿ ثالث استجابات: الممتحؽ بو الطالب, ويُ الرفض لمتخصص 
 .سمبي
 :Preferred Learning Style المفضؿ التعمـ أسموب

الطريقة التي شير إلى يالتعمـ  أسموب( أف Rai & Khatri, 2014, 14يرى )
ميـ يساعد  , وىو مفيـواألكثر فاعمية بالنسبة ليـ يا, ويعتبرونفي الدراسة الطالبيفضميا 

 في طريقة تعمميـ.  الطالبفي فيـ كيفية اختالؼ 
مجموعة مف المعتقدات والتفضيالت والسموكيات التي " بأنياأساليب التعمـ كما ُتعرؼ    

تفسير الكثير مف  ايستخدميا الطالب لمساعدتيـ عمى التعمـ في موقؼ معيف, ويمكني
 ,Sarbazvatan, Amini, Aminisani, Shamshirgaran)الفروؽ الفردية في التعمـ 

& Ghaffarifar, 2018, 77). 
وىناؾ تصنيفات عديدة ألساليب التعمـ, وسيقتصر تصنيؼ البحث الحالي عمى 

 السطحيأصحاب أسموب التعمـ فتصنيؼ أساليب التعمـ كأسموب سطحي أو أسموب عميؽ؛ 
يبدو جميًا لدى طمبة  بشكؿ بدييي المفاىيـ مف خالؿ التعميمات والتشابيات, وىذا يربطوف

فيطوروف أفكارًا تدريجية مف خالؿ تطبيؽ  العميؽأما أصحاب األسموب  ,التخصصات األدبية
 ,Guraya)طريقة منظمة ومنطقية, وىذا يبدو جميًا لدى طمبة التخصصات العممية 

Guraya, Habib, & Khoshhal, 2014, 1155). 
ي البحث الحالي مف خالؿ اختيار فالمفضؿ ويحدد الباحثاف مفيوـ أسموب التعمـ 

الطريقة ي ىو  السطحيةالطالب لمطريقة التي يفضميا في التعمـ مف خالؿ طريقتيف: الطريقة 
 يىو  العميقةبمعرفة العناويف العامة والموضوعات الكمية, والطريقة التي ييتـ الطالب فييا 

 يحية لموضوعات المقرر.    بمعرفة التفاصيؿ والنقاط التوض الطريقة التي ييتـ الطالب فييا
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 :Preferred Written Test Typeاالختبار التحرٌري المفضل نوع 

يعد ىذا المتغير مف المتغيرات الجديدة التي لـ يتـ التطرؽ لو بشكؿ مباشر في 
السابقة, حيث تـ التطرؽ لو في سياؽ أنواع االختبارات التحريرية,  البحوث والدراسات

, 8118العجمي )شير تف, ظرية الخاصة بالقياس والتقويـ واالختباراتوبخاصة في األطر الن
إلى أف االختبارات التحريرية تشمؿ نمطيف أساسييف ىما: االختبارات التحريرية  (885-886

؛ فاالختبارات الموضوعية باختالؼ أنواعيا تتكوف واالختبارات التحريرية المقالية الموضوعية,
ة القصيرة التي تغطي معظـ أبواب المقرر الدراسي واإلجابات مف مجموعة كبيرة مف األسئم

المطموبة مف قبؿ الطمبة تتحدد بكممات أو عالمات معينة توضع أماـ السؤاؿ في كراسة 
ؿ ابمق الطمبةاإلجابة؛ أما االختبارات المقالية فتحتوي عمى عدد قميؿ مف األسئمة يجيب فييا 

و لممادة الدراسية, وىي تحتوي عمى أسئمة تبدأ بػ: طويؿ أو قصير حسب قدرتو ومدى استيعاب
كيؼ, اشرح, ناقش, وضح, اذكر, اكتب, وغيرىا, وىذه االختبارات تستخدـ لتقدير مدى 
تحصيؿ الطمبة لممعمومات ومدى فيميـ ليا والقدرة عمى تطبيقيا وحؿ المشكالت التي تتصؿ 

غيا بأسموبو الخاص حسب يويص تتطمب مف الطالب أف يسترجع االستجابة مف ذاكرتوو  ,بيا
 .فيمو
نوع االختبار التحريري المفضؿ في البحث الحالي مف خالؿ اختيار الطالب لنمط  ويتحدد

 , ىي: الموضوعي, والمقالي, والخميط )موضوعي ومقالي معًا(.أنماطمفضؿ مف خالؿ ثالثة 
ومكوناتيا في  ةاليقظة العقمي بقياس مستوى البحث الحاليتحدد ي :الموضوعيةالمحددات 

واالتجاه نحو التخصص الجنس  , وتتحدد متغيراتLanger (1989)" النجرضوء نموذج "
 .تصنيفيةاسمية وأسموب التعمـ المفضؿ ونوع االختبار التحريري المفضؿ باعتبارىا متغيرات 

ة طمبة الكميات النظرية والتطبيقية بجامع لي بعينة مفاالح البحثتحدد يالمحددات البشرية: 
 ـ.8188/8189خالؿ العاـ الدراسي  المقيديفالزقازيؽ 

مف  الدراسي األوؿالحالي في نياية الفصؿ  البحثتـ إجراء : والمكانية المحددات الزمنية
جامعة عينة البحث مف طمبة الكميات النظرية والتطبيقية بعمى  ـ8188/8189العاـ الدراسي 

 الزقازيؽ.
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 :النظري اإلطار
  :Langer (1989)" النجرالمتفقة مع نموذج "العقلٌة الٌقظة تعرٌفات 

 تكويف عمى بأنيا "القدرة العقمية اليقظة Langer (1989, 72)النجر"  "ؼُتعر  
 والسيطرة مختمفة, نظر وجيات عمى واالنفتاح المعمومات الجديدة, واستقباؿ جديدة, فئات
تتفؽ بشكؿ  يفات لميقظة العقميةعدة تعر  ىناؾو  ."النتيجة عممية عمى , والتأكيدموقؼال عمى

 & Langer) ؛ فقد عرفتيا دراسةLanger (1989)" النجر" نظريةجزئي أو كمي مع 
Moldoveanu, 2000, 129 ) حالة مرنة في العقؿ تتمثؿ في االنفتاح عمى كؿ ما "بأنيا

 (Haigh, Moore, Kashdan, & Fresco, 2011, 12دراسة )وعرفتيا , "ىو جديد
 جديدة بطرؽ األشياء إلى النظر عمى القدرة "بأنيا  (147, 8181د ا), )عبعرفيا و 

  .خيارات اتخاذ عمى قادريف يجعمنا مما ,افيي جداؿ ال بطريقةموضوعية بمشاعر  ومدروسة
اليقظة  Bercovitz, Pagnini, Phillips, & Langer (2017, 194)ؼ وُيعر  

بمالحظة األشياء الجديدة الخاصة  تيتـنشطة عممية "بأنيا  "النجر"العقمية وفقًا لنظرية 
فالفرد يكوف مرنًا عندما  ؛واالستجابة بمرونة لذلؾ ذاتو الشخصو بالموقؼ الحالي واآلخريف 
ستمر ويتكيؼ تبعًا لذلؾ, وىذه العممية تتضمف التطوير شكؿ ميدرؾ أف كؿ شيء يتغير ب

ووفقًا لنظرية , واالقتصار عميوقًا االنحصار في ما تـ تطويره مسب وعدـالمستمر لفئات جديدة 
السعي نحو الجديد  خالؿمف  النجر تتضمف اليقظة العقمية المرونة, واالندماج, واإلبداع

نتاج الجديد  . وا 
 :Langer" النجرمكونات الٌقظة العقلٌة فً ضوء نموذج "

( 8أربعة مكونات لميقظة العقمية تتمثؿ في: ) (Langer, 1999) "النجر" تذكر  
 إنتاج( Engagement( ,)1) االندماج( Novelty Seeking( ,)8جديد )ال نحو عيالس
 كما يمي: توضيحيا و  (.Flexibility( المرونة )Novelty Producing( ,)4جديد )ال

ويعني درجة تطوير الفرد لثفكار  (:Novelty Seeking)السعي نحو الجديد ( 8)
وف عند توليدىـ لثفكار عبديُ  اد اليقظوف ذىنياً فاألفر  ؛الجديدة, وطريقتو في النظر لثشياء

عني االعتماد عمى الفئات في Mindlessnessاليقظة الذىنية  انعداـأما الجديدة أو الفعالة, 
 .مف األفكار الحالية أوالقديمة 
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استغراقو في موقؼ  أودرجة انشغاؿ الفرد  ويعني(: Engagement( االندماج )8)
الجديدة  لثحداثينتبيوف  مختمؼ المواقؼوالحساسوف ل ذىنياً معيف, فاألفراد اليقظوف 

األشياء معرفة الجديد فيطبقوف بصورة انتقائية بينشغموف و وف عمى معرفة بتطوراتيا, ظموي
  .ىـ بصدد إتماميابطرؽ مثالية عمى الميمة التي  الجديدة

مثيرات ويعني مدى استكشاؼ الفرد لم :(Novelty Producing)الجديد  إنتاج( 1)
نتاج الجديدعمى األفكار الجديدة  حانفتاال اليقظوف عقميًا ب الجديدة وانشغالو فييا, ويمتاز , وا 

 .أماـ األفكار التي تتحدى عقوليـالفضوؿ وحب االستطالع والتجريب واالنفتاح ب ويتميزوف
عني إمكانية تحميؿ الموقؼ مف أكثر مف منظور تو  :(Flexibilityالمرونة )( 4)
عدة ف معالجة المعمومات مف وذلؾ أل  ,كؿ منظور وأىمية وجدوى وتحديد قيمةواحد, 
 بديمة. مواقؼ فيف األفراد مف تطبيؽ المعمومات بأساليب جديدة مك  يُ  اتر و منظ

يتكوف السموؾ اليقظ مف خمسة أشكاؿ  (Langer, 1989)وفقًا لنظرية النجر و 
 , ىي:لخارجيلمتفاعؿ مع البيئة والعالـ ا

أصحاب السموؾ غير اليقظ )غير اليقظيف ففئات جديدة وتحديث الفئات القديمة: تكويف  -أ
دوا عميوعقميًا( يعتمدوف عمى ما  أصحاب السموؾ اليقظ )اليقظوف  سمف فئات بعك تعو 

فييا  وففكر ييعتمدوف عمى فئات جديدة أو يعيدوف تسمية الفئات القديمة و الذيف عقميًا( 
 ؿ.فرصة ألداء أفض ليـ مما يعطي

في  المعتاد عمييا تعديؿ السموؾ التمقائي: قد يؤدي النظر بشكؿ جديد لثساليب التمقائية -ب
أداء مختمؼ المياـ مف أجؿ تعديؿ طريقة األداء إلى مزيد مف النتائج المرغوب فييا, حيث 

 مف الممكف أف يحوؿ التنفيذ التمقائي لممياـ دوف التحسيف والتطوير.
نماالسماح بالشؾ: ويشي -ج لمزيد مف  ياعاخضإ يجب ر إلى عدـ قبوؿ األشياء كما ىي, وا 

 , فاليقظوف عقميًا يؤمنوف بأف العالـ متغير وال يتقبموف النتائج كما ىي,والبحث الفحص
نما يخضعونيا لمبحث والتقصي, فمف الصعب إ يـ باإلجابات البسيطة عف األسئمة قناعوا 

 المعقدة. 
: أحيانًا تنبع أراء الفرد مف االنطباعات األولى وقد يظؿ األخذ بوجيات النظر الجديدة -د

 Langerراء عمى الرغـ مف ظيور الدليؿ المعارض, وىو ما تطمؽ عميو متمسكًا بيذه اآل
 (22 ,1989)"االلتزامات اإلدراكية غير الناضجة". 
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يفية عمى كز الشخص اليقظ ذىنيًا يكوف التأكيد عمى العممية بداًل مف النتيجة:  فتركي -ىػػ 
األداء وليس عمى إمكانية األداء مف عدمو, أي يكوف تركيزه عمى العممية بداًل مف النتيجة 
مما يجعمو ينتبو إلى تحديد الخطوات الالزمة ومف ثـ يسمح بإجراء التعديالت الالزمة التي 
تؤدي لمحصوؿ عمى نتائج أفضؿ مف خالؿ التفكير في كؿ خطوة عمى حدة بدال مف 

 .(Langer, 1989, 34)يء في نفس الوقت شفي كؿ التفكير 
جدًا تعد مف النظريات القديمة (Langer, 1989) وبالرغـ مف أف نظرية "النجر" 

مف النظريات أنيا  لعدة أسباب؛ األوؿ:ىذه النظرية تبنيا  فيالباحثفي اليقظة العقمية, إال أف 
الثاني: , لت مفيوـ اليقظة العقميةلموثقة في التراث النظري لعمـ النفس التي تناو األولى ا
النماذج أف باقي لثًا: ثااألكثر وضوحًا مف خالؿ مكوناتيا األربعة,  مف التصوراتتعتبر 

 .قت مف األساس النظري لياالالحقة انطم والتصورات النظرية
 :منها Langer (1989)" النجر" وموضع نظرٌةتوجهات قٌاس الٌقظة العقلٌة 

لمدراسات والبحوث التي قامت ببناء مقاييس لميقظة  يفحثفي ضوء استقراء البا
دية البعد, وأخرى متعددة أحابصورة  مقاييس تستخدـ لقياس اليقظة العقميةُوجدت العقمية, 
مقياس واحدة ليقظة العقمية ميارة ا تعتبر التيقاييس أحادية البعد فمف أمثمة الماألبعاد؛ 

أعد ىذا وقد   Freiburg Mindfulness Inventory(FMI)فرايبورج لميقظة العقمية 
( 11ويتكوف مف ) Buchheld, Grossman, & Walach (2001)المقياس كؿ مف 

عبارة تقيس مالحظة الخبرات في المحظة الحاضرة واالنفتاح عمى الخبرات السمبية دوف إصدار 
 The Mindful Attention(MAASوعى االنتباه اليقظ ), ومقياس عمييا أحكاـ

Awareness Scale :  عد ىذا المقياس برويف ورياف أقد وBrown & Ryan 
( فقرة في بعد واحد يقيس الميؿ 85, وىو مف نوع التقرير الذاتي ويتكوف مف )(2003)

 Theاستبياف اليقظة العقمية, و لموعي بالخبرة في المحظة الحاضرة في الحياة اليومية
Mindfulness Questionnaire (MQ), هإعدادوقد قاـ ب (Chadwick, et al. 

 ( فقرة, وتقيس االتجاه اليقظ نحو األفكار والصور.86يتكوف مف )و , 2008)
ليقظة العقمية مجموعة ميارات, التي تعتبر امقاييس متعددة األبعاد ومف أمثمة ال

مقياس اليقظة العقمية المعرفي االنفعالي المعدؿ  وتقاس بمقاييس عديدة األبعاد:
Mindfulness Scales- Revised Cognitive and Affective وقاـ بإعداده :
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Feldman, Hayes, Kumar, Greeson, & Laurenceau (2007) ويتكوف مف ,
التركيز عمى و (, Awarenessالوعى )و (, Attention( فقرة تقيس أبعاد: االنتباه )88)

األفكار والمشاعر التقبؿ وعدـ إصدار األحكاـ مع احتراـ و (, Present – Focusالحاضر )
(Nonjudgmental with respect to thoughts and feelings في الخبرات )

 The Kentucky Inventory نتاكى لميارات اليقظة العقميةومقياس ك اليومية بشكؿ عاـ,
of Mindfulness Skills وقاـ بإعداده :Baer, Smith & Allen (2004) , يتكوف و

 ,(Observingربعة أبعاد ىي: المالحظة )( عبارة موزعة عمى أ19مف )
والتقبؿ بدوف  ,Acting with awareness))التصرؼ بوعي, Describing))الوصؼ
 Torontoمقياس تورنتو لميقظة العقمية (, و Accepting without judgmentحكـ )

Mindfulness Scale وقد أعده :Lau, et al. (2006)( مفردة 81, حيث يتكوف مف )
(, حيث يقيس االتجاه نحو Curiosityالفضوؿ أو حب االستطالع ) :ى بعديف ىماموزعة عم

(, ويقيس القدرة Decenteringدـ التمركز ), وعطمب المزيد مف التعمـ حوؿ الخبرات الذاتية
ت الذاتية في نطاؽ أوسع مف الوعي, عمى تمييز وتحديد األفكار والمشاعر المرتبطة بالخبرا

 Philadelphia Mindfulness Scale (PHLMSقظة العقمية )مقياس فيالدلفيا لميو 
 ,Cardaciotto, Herbert, Forman, Moitra, & Farrow (2008)أعده الذي و 

التقبؿ و (, Awareness( فقرة موزعة عمى بعديف, ىما: الوعي )81ويتكوف مف )
(Acceptance.) فؽ مع نموذج ويعتبر التوجو الثاني لقياس اليقظة العقمية ىو التوجو المت
  .الذي تبناه الباحثاف في البحث الحالي مف خالؿ مكوناتو األربعة Langer (1989)" النجر"

 :Attitude towards Specification  االتجاه نحو التخصص

ؼ جوردوف أولبورت االتجاه بأنو حالة مف االستعداد العصبي والنفسي تنظـ عف يعر   
ي عمى استجابة الفرد لجميع المواقؼ التي تستثير ىذه طريؽ خبرة الفرد وليا تأثير دينام
 (.67, 8116االستجابة )الجبوري والحمداني, 

ولالتجاه ثالثة مكونات؛ المعرفي والوجداني والسموكي, ويشمؿ المكوف المعرفي 
معتقدات ومعموماتو الفرد حوؿ موضوع االتجاه, ويشير المكوف الوجداني إلى مشاعر الفرد 

تجاه, أما المكوف السموكي فيتعمؽ باستعداد الفرد لمقياـ باستجابات سموكية حوؿ موضوع اال 
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, 8188)الخوالدة, والزبوف, وأحمد, قداتو ومشاعره حوؿ موضوع االتجاه معينة تتفؽ مع معت
888.) 

تتضمف عالقة ما و وتتصؼ االتجاىات بعدة خصائص منيا أنيا مكتسبة ومتعممة 
ما, وتختمؼ باختالؼ المواقؼ والموضوعات, وتتسـ بالثبات أو موضوع  ما بيف الفرد وموقؼ

قابمة لمتغيير والتعديؿ, ويغمب عمييا طابع الذاتية, وقد تكوف  وعمى الرغـ مف ذلؾالنسبي 
عامة أو خاصة, وتتنوع درجة قوتيا أو ضعفيا مف حيث القبوؿ أو الرفض؛ لذا يمكف 

, 8188اتجاىات سمبية )خزعمي ومومني, تصنيفيا إلى اتجاىات إيجابية واتجاىات محايدة و 
81.)  

وتساعد االتجاىات في تحديد اىتمامات الفرد حيث تعمؿ كدوافع موجية لسموكو 
وكمنبئات بو حيث يقبؿ الفرد عمى موضوع االتجاه عندما يكوف االتجاه نحوه إيجابي ويحجـ 

 (.888, 8188عنو عندما يكوف االتجاه نحوه سمبي )الخوالدة, والزبوف, وأحمد, 
واالتجاه نحو التخصص قد يؤثر في التخطيط لممستقبؿ الميني لمطمبة, فعندما يختار 
الطمبة تخصصاتيـ األكاديمية تبعًا لميوليـ واتجاىاتيـ يؤدي ذلؾ إلى التفوؽ في التخصصات 
األكاديمية الخاصة بيـ, وعمى النقيض مف ذلؾ, عندما ُتفرض ىذه التخصصات األكاديمية 

ف اتجاىًا سمبيًا نحو التخصص الدراسي مما ينعكس سمبًا عمييـ دو ف ميؿ نحوىا فإف ذلؾ ُيكو 
عمى نظرتيـ المستقبمية لممينة المرتبطة بذلؾ التخصص الدراسي, ومف ثـ يجب أف يختار 

س إيجابيًا عمى مستوى كؿ طالب تخصصو الدراسي بما يتناسب مع ميولو واتجاىاتو مما ينعك
 (.18, 8188)السيد,  األداء فيو

( االتجاه نحو التخصص الدراسي بأنو اختيار حقؿ 188, 8118ؼ النجاحي )وتعر  
دراسي معيف يتوجو إليو الطالب وينتظـ فيو ألخذ مقررات محددة تشبع حاجاتو األولية 
والثانوية مف خالؿ الدراسة بالكمية وتؤثر عمى رضاه عف ىذا التخصص وتقبمو لمعمؿ في 

, 8181ويعرفو السيد ) فاؤلو بو مستقباًل ورضاه عف حياتو بصفة عامة.المينة فيما بعد وت
( بأنو استعداد نفسي متعمؽ باستجابة الفرد الموجبة أو السالبة نحو التخصص الدراسي 578

 يعكس آراءه وأفكاره ومعتقداتو نحو ذلؾ التخصص. 
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الطالب ( بأنو استعداد مكتسب يتكوف لدى 818, 8185)فُيعرفاه عمر ووفاء أما 
نتيجة لعوامؿ مختمفة تواجيو في حياتو بحيث يوجو استجاباتو سمبًا أو إيجابًا نحو تخصصو 

 .الدراسي
( بأنو محصمة مشاعر الطمبة ومعتقداتيـ 51, 8185عرفو عبد الفتاح )تُ في حيف 

نحو تخصصيـ األكاديمي التي تجعميـ يسمكوف بطريقة ما إيجابًا أو سمبًا تجاه ىذا 
 التخصص.

 :Preferred Learning Style المفضل التعلم لوبأس

( أساليب التعمـ بأنيا العمميات العقمية الخاصة بمعالجة 67, 8111ؼ محمد )ُيعر  
  التي يقـو بيا المتعمـ أثناء التعمـ سواء داخؿ المحاضرة أو خارجيا. ياتالمعمومات والسموك

ريقة )اإلدراكية والمعرفية ( بأنيا الط874, 8117إبراىيـ وعبد المطمب ) ياويعر ف
أو  القاعة الدراسيةواالجتماعية( التي يستخدميا الطالب في التعامؿ مع المعمومات داخؿ 

  والتي تميزه عف غيره مف األفراد. اخارجي
أساليب التعمـ بأنيا طرؽ الفرد المفضمة في انتقاء فُيعرؼ ( 8184إسماعيؿ )أما 

( أنيا تشير إلى كيفية 587, 8184يا. ويرى العتابي )المعمومات واستقباليا وتجييزىا وفيم
لتعمـ والطرؽ الشخصية التي يتبعيا المتعمـ عند التعامؿ مع طرؽ اتفضيؿ األفراد ل

  المعمومات.
( أسموب التعمـ المفضؿ بأنو األسموب الذي يفضمو 118, 8185ويعرؼ )حميدة, 
 ,Hill, Tomkinsin, Hiley, & Dobson) ويعرففي حيف  الطالب في عممية التعمـ.

( بأنو طريقة مميزة ومعتاد عمييا الكتساب المعرفة أو نقميا مف خالؿ الدراسة, 123 ,2016
 أو الخبرة, أو التدريس.

بأنيا الطرؽ التي يتعمـ بيا  (Nizami, Latif & Wajid, 2017, 73)عرفيا ويُ 
اكتساب الفرد لممعمومات  أساليب التعمـ تصؼ كيفيةف الفرد ويستوعب المعمومات ويعالجيا.

 ,Shenwai, & Patil, 2017)وتخزينيا ومعالجتيا, وىي تؤثر عمى كيفية تعمـ األفراد 
109). 

وتعد أساليب التعمـ ذات فائدة كبيرة لمتربوييف, ويشير أسموب التعمـ إلى طريقة 
-دخوؿ المعمومات في العقؿ ويتـ التعرؼ عميو مف خالؿ التفضيالت المعرفية )سطحي
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-أدائي(, والتفضيالت االجتماعية )فردي-سمعي-عميؽ(, والتفضيالت اإلدراكية )بصري
 (.878, 8117جمعي( )إبراىيـ وعبد المطمب, 

ذوو األسموب السطحي بالقدرة عمى تذكر بعض الحقائؽ في موضوع يتميز و  
ير ىذا ما واالعتماد عمى التعميميات الواضحة والمناىج المحددة في دراستيـ وتعمميـ, ويظ

األسموب في اعتماد الفرد عمى التعمـ خطوة بخطوة مع التركيز عمى األسموب المنطقي في 
ذوو األسموب الوصوؿ إلى الحقائؽ بشكؿ عاـ مع االعتماد عمى الحفظ أثناء التعمـ, أما 

بقدرتيـ عمى البحث عف المعنى والرغبة في ذلؾ واستخداـ فيتميزوف العميؽ في التعمـ 
باإلضافة إلى قدرتيـ عمى ربط األفكار  ,تماثؿ في وصؼ األفكار بصورة متكاممةالتشابو وال

الجديدة بالخبرات السابقة لدييـ والميؿ إلى استخداـ األدلة والبراىيف في تعمميـ, ويظير ىذا 
األسموب في استخداـ المتعمـ لمتشابيات في وصؼ وبناء الموضوعات المقدمة لو مع طرح 

واالىتماـ بالعالقات الداخمية لموضوع الدراسة والتفاعؿ النشط, )أبو  األفكار بشكؿ مختصر
 (.816-814, 8111ىاشـ, 

 ونوالفيـ الحقيقي لما يتعممكما يتصؼ الطالب ذوو األسموب العميؽ ب 
دراؾ أىميتيا المينية والربط بيف الخبرات وتكامميا  ,واالىتماـ بالمادة الدراسية واستيعابيا وا 

والسعي لمعرفة المغزى مف المادة الدراسية واالىتماـ الجاد بالدراسة وربط  واكتشاؼ المعنى
األفكار النظرية بالخبرات الواقعية وتفسير المعمومات وشرحيا وتمخيصيا والتعرؼ عمى األفكار 

, 8184الرئيسية والتمييز بينيا وبيف األفكار الثانوية الموجودة بالمناىج الدراسية )العتابي, 
587 .) 

 :Preferred Written Test Typeاالختبار التحرٌري المفضل ع نو

( التفضيؿ االختباري بأنو نمط االختبار الذي يميؿ الطالب 87, 8185عرؼ خريبو )تُ  
 إلى تناولو عند أداء االختبار التحصيمي.

ويحدد الباحثاف دراسة نوع االختبار التحريري المفضؿ في البحث الحالي مف خالؿ 
الب لنمط االختبار التحريري المفضؿ مف خالؿ ثالثة بدائؿ, ىي: الموضوعي, اختيار الط
 )موضوعي ومقالي معًا(. المختمطوالمقالي, 
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   لبحوث والدراسات السابقة:ا

يعرض الباحثاف مجموعة مف البحوث والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع البحث 
يتعمؽ بنتائج البحث ذات الصمة بموضوع  الحالي ومتغيراتو, وتـ مراعاة اإليجاز في عرض ما

 البحث الحالي فقط دوف التطرؽ لمنتائج األخرى, وىي كما يمي:
إلى تطوير  Pirson, Langer, Bodner, & Zilcha (2012) بحث ىدؼ
االجتماعية, وقياس الصدؽ المرتبط بالمحؾ -مفردة لميقظة العقمية المعرفية (84) مقياس ذي

عينات بمغ  (9)التطبيؽ عمى  , مف خالؿمف بينيا أساليب التعمـ مف خالؿ بعض المتغيرات
ثالثة أبعاد عبر التطبيؽ عمى مختمؼ  ( حيث تـ التوصؿ إلى نموذج ذي4145عددىـ )

العينات, وتمتع المقياس بمستوى مرتفع مف الصدؽ والثبات, كما تبيف وجود عالقة ارتباطية 
  التعمـ مف خالؿ الصدؽ المرتبط بالمحؾ. دالة إحصائيًا بيف اليقظة العقمية وأساليب

مستوى اليقظة إلى التعرؼ عمى الفروؽ في ( 8181بحث عبد ا) ) كما ىدؼ
وفقًا لمتغيري الجنس والتخصص, وقد اعتمد البحث عمى نظرية الذىنية لدى طمبة الجامعة 

النظرية عمى  "النجر" في اليقظة العقمية, وتـ تطبيؽ مقياس اليقظة العقمية المعد وفؽ ىذه
( طالبًا وطالبة جامعييف, وتـ التوصؿ إلى وجود مستوى 511مف )البحث المكونة عينة 

, كما أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيًا مرتفع مف اليقظة الذىنية لدى طمبة الجامعة
 .بيف الذكور واإلناث في اليقظة العقمية لصالح الذكور

دراسة الصورة العربية  عمى( 8184العواممة )بحث البحيري, والضبع وطمب و  وركز
لمقياس العوامؿ الخمسة لميقظة العقمية لدى طالب الجامعة في ضوء متغيري الثقافة والنوع, 
وبعد تطبيؽ مقياس اليقظة العقمية الخماسي عمى عينة مف طالب الجامعات بكؿ مف مصر 

وجود فروؽ بيف الذكور واإلناث , أظير البحث مجموعة مف النتائج منيا: ية واألردفوالسعود
امميف مف عوامؿ اليقظة العقمية لصالح اإلناث, في حيف ال عفي عاممي المالحظة والوصؼ ك

توجد فروؽ في عوامؿ التصرؼ بوعي, وعدـ الحكـ عمى الخبرات الداخمية, وعدـ التفاعؿ مع 
 الخبرات الداخمية والدرجة الكمية لميقظة العقمية.

بعنواف: المرونة النفسية وعالقتيا باليقظة العقمية ( بحثًا 8187وأجرت إسماعيؿ )
( طالبًا وطالبة بالفرقة 881ؽ عمى عينة قواميا )ب  طُ لدى طالب كمية التربية: دراسة تنبؤية, 

الثالثة بكمية التربية بقنا, وتوصمت إلى وجود مستوى أعمى مف المتوسط في اليقظة العقمية 
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وجدت عالقة موجبة دالة إحصائيًا بيف اليقظة العقمية والمرونة  لدى طمبة كمية التربية, كما
 النفسية, كما أف اليقظة العقمية أسيمت في التنبؤ بالمرونة النفسية لدى طمبة كمية التربية. 

( التعرؼ عمى مستوى اليقظة العقمية لدى طمبة جامعة 8187وتناوؿ بحث الوليدي )
تكونت و . ذكور واإلناث في مستوى اليقظة العقمية, والكشؼ عف الفروؽ بيف الالممؾ خالد

( طالبًا وطالبة تـ تطبيؽ أدوات البحث عمييـ. وأظيرت النتائج وجود 875العينة مف )
, كما ُوجدت فروؽ دالة إحصائيًا بيف مستوى متوسط مف اليقظة العقمية لدى طمبة الجامعة

 .الذكور واإلناث في اليقظة العقمية لصالح اإلناث
( إلى التعرؼ عمى مدى قدرة اليقظة 8187بحث عبد اليادي والبسطامي )وىدؼ 

العقمية عمى التنبؤ بميارة التمثؿ العاطفي )وتشتمؿ عمى مجاالت الخياؿ, واالىتماـ العاطفي, 
وىذه المجاالت تعد مؤشرات لمذكاء –وأخذ وجية نظر اآلخر في االعتبار, واأللـ الشخصي 

( طالبًا وطالبة. بعد تطبيؽ 411جامعة أبو ظبي بمغ عددىا ) الوجداني( لدى عينة مف طمبة
جراء التحميالت اإلحصائية تـ التوصؿ إلى أف اليقظة الذىنية كانت في  أدوات البحث وا 
المستوى المتوسط لدى عينة البحث, كذلؾ اتضح أف ارتفاع مستوى اليقظة الذىنية يزيد مف 

 مستوى التمثؿ العاطفي. 
التعرؼ عمى مستوى اليقظة الذىنية لدى إلى ( 8188بد )بحث بديوي وع وىدؼ
والكشؼ عف الفروؽ بيف في مستوى اليقظة العقمية تبعًا لكؿ مف الجنس طمبة الجامعة, 
( طالبًا وطالبة مف الطمبة الجامعييف. وبعد تطبيؽ أداة 411وتكونت العينة مف )والتخصص, 

عف وجود مستوى متوسط مف اليقظة البحث وعمؿ التحميالت اإلحصائية أسفرت النتائج 
, ووجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الذكور واإلناث في اليقظة العقمية العقمية لدى عينة البحث

 .لصالح اإلناث, ووجود فروؽ دالة إحصائيًا في اليقظة العقمية لصالح التخصصات العممية
عقمية, ( إلى التعرؼ عمى  مستوى اليقظة ال8188بينما سعى بحث الشموي )

والكشؼ عف , ومستوى الكفاءة الذاتية لدى عينة مف طالب كمية التربية بمحافظة الدوادمي
وقاـ الباحث بإعداد مقياسيف أحدىما , العالقة بيف اليقظة العقمية والكفاءة الذاتية لدييـ

بًا ( طال854لقياس اليقظة العقمية واآلخر لقياس الكفاءة الذاتية, وتكونت عينة الدراسة مف )
   توافر مستوى اليقظة العقمية بدرجة مرتفعة.النتائج  مف طالب كمية التربية, وأظيرت
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( بالتعرؼ عمى الفروؽ في اليقظة العقمية لدى طمبة 8188واىتمت دراسة عيسى )
إناث( ولمتغير نوع  -كمية التربية لمعمـو اإلنسانية وكمية الصرفة تعزى لمتغير الجنس )ذكور

( Toronto, 2006صرفة(, وتـ تطبيؽ مقياس اليقظة العقمية لتورنتو ) -الكمية )إنسانية
( طالبًا وطالبة, وأظيرت أىـ النتائج وجود فروؽ 486عمى عينة مف طمبة الكميتيف بمغت )

 دالة إحصائيًا في متغير اليقظة العقمية بيف الذكور واإلناث لصالح الذكور.
معرفة مستوى اليقظة العقمية لدى ( بحثًا استيدؼ 8188وأجرى المعموري وعبد )

, ومعرفة الفروؽ في اليقظة العقمية التي ترجع إلى النوع (611طمبة كميات جامعة بابؿ )ف= 
, وبعد تطبيؽ أدوات البحث ومعالجة البيانات إحصائيًا تبيف وجود مستوى مرتفع والتخصص

في اليقظة العقمية وفقًا  مف اليقظة العقمية لدى عينة البحث وعدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً 
 لمنوع والتخصص.

( إلى التعرؼ عمى درجة اليقظة العقمية وأعراض القمؽ 8189وسعى بحث الحارثي )
والعالقة بينيما لدى طالب الكمية التقنية بمحافظة بيشة, واتبعت الدراسة المنيج الوصفي, 

أدوات وطبؽ عمييـ (, 884حيث تـ اختيار عينة عشوائية مف طالب الكمية بمغ قواميا )
لمجموعة مف النتائج مف أىميا: توافر اليقظة العقمية بدرجة متوسطة  البحث, وتوصؿ البحث

 لدى طالب الكمية التقنية.
 تعقٌب على البحوث والدراسات السابقة:

يالحظ مف العرض السابؽ لمبحوث والدراسات المرتبطة بموضوع البحث الحالي تنوع 
لى قياس مستوى اليقظة العقمية, مثؿ بحوث كؿ مف عبد ا) إأىدافيا, فمنيا ما ىدؼ 

سماعيؿ )8181) (, 8187(, وعبد اليادي والبسطامي )8187(, والوليدي )8187(, وا 
(. 8189(, والحارثي )8188(, والمعموري وعبد )8188(, الشموي )8188وبديوي وعبد )

جع لمجنس مثؿ بحوث كؿ مف ومنيا ما ىدؼ إلى تحديد الفروؽ في اليقظة العقمية التي تر 
(, 8187(, والوليدي )8184(, والبحيري, والضبع وطمب والعواممة )8181عبد ا) )

(. ومنيا ما ىدؼ إلى 8188(, والمعموري وعبد )8188(, عيسى )8188وبديوي وعبد )
(. ومنيا 8188تخصص مثؿ بحث المعموري وعبد )تبعًا لمدراسة الفروؽ في اليقظة العقمية 

 ,Pirsonؼ إلى تحديد العالقة بيف اليقظة العقمية وأساليب التعمـ, وىو بحث واحد لػ ما ىد
Langer, Bodner, & Zilcha (2012). 
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أما بالنسبة لمعينات التي تـ التطبيؽ عمييا في البحوث التي تـ عرضيا فقد كاف 
 جميعيا طمبة المرحمة الجامعية.

توصؿ إلى وجود مستوى متوسط مف  أما بالنسبة لمنتائج فقد تباينت, فمنيا ما
(, 8187(, وعبد اليادي والبسطامي )8187اليقظة العقمية مثؿ بحوث كؿ مف الوليدي )

(. ومنيا ما توصؿ إلى وجود مستوى أعمى مف 8189(, الحارثي )8188وبديوي وعبد )
(. ومنيا ما توصؿ إلى 8187المتوسط مف اليقظة العقمية مثؿ بحوث كؿ مف إسماعيؿ )

(, والشموي 8181ود مستوى مرتفع مف اليقظة العقمية مثؿ بحوث كؿ مف عبد ا) )وج
(. ومنيا ما توصؿ إلى وجود فروؽ في اليقظة العقمية تبعًا لمجنس مثؿ بحوث كؿ 8188)

(. ومنيا ما توصؿ إلى 8188(, المعموري وعبد )8188(, عيسى )8181مف عبد ا) )
ترجع لمجنس مثؿ بحوث كؿ مف البحيري, والضبع وطمب فروؽ في اليقظة العقمية  عدـ وجود
فقد  Pirson, Langer, Bodner, & Zilcha (2012)(. أما بحث 8184والعواممة )

 توصؿ إلى وجود ارتباط بيف اليقظة العقمية وأساليب التعمـ مف خالؿ الصدؽ المرتبط بالمحؾ.
سعى البحث الحالي لمتحقؽ بناًء عمى نتائج البحوث والدراسات السابقة,  فروض البحث:

 مف قبوؿ أو رفض الفروض التالية:
" والدرجة الكمية Langerنجر "اليقظة العقمية في ضوء نظرية ال  تتوافر مكونات -

 طمبة جامعة الزقازيؽ بدرجة متوسطة.دى ليا ل
اليقظة العقمية في ضوء نظرية  مكوناتدرجات ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في  -

جامعة الزقازيؽ ترجع إلى اختالؼ الجنس لدى طمبة " والدرجة الكمية ليا Langerنجر "ال 
 إناث(. -)ذكور

اليقظة العقمية في ضوء نظرية  مكوناتدرجات ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في  -
جامعة الزقازيؽ تبعًا الختالؼ االتجاه نحو لدى طمبة " والدرجة الكمية ليا Langerنجر "ال 

 سمبي(. -حايدم -التخصص )إيجابي
مكونات اليقظة العقمية في ضوء نظرية درجات ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في  -
جامعة الزقازيؽ تبعًا الختالؼ أسموب التعمـ لدى طمبة " والدرجة الكمية ليا Langerالنجر "

 األسموب الجزئي(. -المفضؿ )األسموب الكمي
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ة مكونات اليقظة العقمية في ضوء نظريدرجات ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في  -
جامعة الزقازيؽ تبعًا الختالؼ نوع االختبار لدى طمبة " والدرجة الكمية ليا Langerنجر "ال 

 ط بيف الموضوعي والمقالي(.مختم -المقالي -التحريري المفضؿ )الموضوعي
 إجراءات البحث:

اليقظة العقمية باعتباره دراسة  في يستخدـ البحث الحالي المنيج الوصفي أوالً: منهج البحث:
المنيج المالئـ لمتعرؼ عمى مستوى تحقؽ مكونات اليقظة العقمية في الواقع, والفروؽ في 

, المفضؿ التعمـ واالتجاه نحو التخصص, وأسموب الجنس,كؿ مف مكوناتيا تبعًا الختالؼ 
 .ونوع االختبار التحريري المفضؿ

الكميات النظرية والتطبيقية حث مف جميع طمبة تكوف مجتمع الب مجتمع البحث وعينتو:
أما عينة البحث فتكونت . ـ8188/8189خالؿ العاـ الدراسي  المقيديف بجامعة الزقازيؽ

, في حيف تكونت عينة البحث األساسية مف " طالبًا وطالبةً 881العينة االستطالعية مف "
مف طالبًا وطالبًة ( 811) ,لنظريةالكميات امف طالبًا وطالبًة  (175) ," طالبًا وطالبةً 575"

 .(8.45( وانحراؼ معياري )89.6بمتوسط أعمار بمغ ) التطبيقيةالكميات 
 البحث: ثانٌاً: أداة 

  Langer theory of mindfulnessفً ضوء نظرٌة "النجر" " ٌةٌقظة العقلال"مقٌاس 

 (:ٌن)إعداد الباحث

دد مف المقاييس العربية واألجنبية ف بإجراء مسح لعاإلعداد ىذا المقياس قاـ الباحثد
قياس اليقظة العقمية والتي تتفؽ  في القياس متعدد األبعاد والمكونات المنشورة فيما يخص 
 ,Pirson, Langer, وBorynski (2006), مثؿ بحوث كؿ مثؿ نموذج "النجر"

Bodner, & Zitcha (2012), ( 8184والبحيري والضبع وطمب والعواممة,) 
-Lopezو,  Lacaille, Zacchia, Bourkas, Glaser, & Knauper (2014)و

Gonzalez, Amutio, Oriol, Gazquez, Perez-Fuentes, & Molero 
لقياس  أربعة مكوناتوتـ تحديد  ,(8188والمعموري وعبد )(, 8188والشموي ), (2018)

, واالندماج, دالجديالبحث عف التي تـ استخداميا في البحث الحالي وىي:   اليقظة العقمية
نتاج  بمعدؿ  األربعةممكونات ل, ُروعى تمثيميا عبارة" 84, وصاغ الباحثاف ", والمرونةالجديدوا 

وُيجاب عمييا باختيار استجابة واحدة مف خمس استجابات: تنطبؽ لكؿ مكوف,  عبارات" 6"
, 1, 4, 5إلى حد ما, ال تنطبؽ, ال تنطبؽ تمامًا, وُتعطى الدرجات )تنطبؽ تمامًا, تنطبؽ, 
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تـ  العباراتولمتأكد مف صالحية ىذه ( عمى الترتيب, وجميع عبارات المقياس إيجابية, 8, 8
عرضيا عمى الُمحكميف, وتـ تطبيقيا عمى العينة االستطالعية, وقاـ الباحثاف باإلجراءات 

 اآلتية: 
 )أ( حساب صدؽ المقياس: وتـ بثالث طرؽ ىي:

, والتعريفات اإلجرائية العبارات: حيث تـ عرض الطريقة األولى وىي صدؽ المحكميف -
( مف األساتذة واألساتذة المساعديف المتخصصيف فى عمـ 81) عمى اليقظة العقمية لمكونات

مف ( عبارات 1وحذؼ ), العباراتالنفس التربوى, وفى ضوء آرائيـ تـ تعديؿ صياغة بعض 
نتاج الجديد, والتي  %( كنسبة اتفاؽ عمى صدؽ 81)حازت عمى أقؿ مف مكوني االندماج, وا 

بعد التحكيـ مكونًا اليقظة العقمية ليصبح مقياس ,  العبارة في قياس المكوف الذي تنتمي إليو
 .تقيس أربعة مكونات عبارة( 88مف )

الطريقة الثانية: تـ تطبيؽ المقياس )فى صورتو بعد التحكيـ( عمى العينة االستطالعية, 
والدرجات الكمية لممكوف الذي تنتمي إليو )مع  عبارةرجات كؿ وُحسبت معامالت االرتباط بيف د

مف الدرجة الكمية فى كؿ مرة (, وكانت جميع معامالت االرتباط دالة  العبارةحذؼ درجة 
 . عبارة( 88(, وىذا يدؿ عمى: صدؽ )1.88, 1.64إحصائيًا  )انحصرت بيف 

 Principalريقة المكونات األساسية الطريقة الثالثة: بإجراء التحميؿ العاممي االستكشافي بط
Component والتدوير المتعامد بطريقة الفاريماكس Varimax وأظيرت النتائج أف ,

نتاج الجديدالبحث عف : أربعة عوامؿ ىيمفردات المقياس تتشبع عمى  , الجديد, واالندماج, وا 
تشير إلى الصدؽ %( مف تبايف اليقظة العقمية, وىي نسبة مرتفعة 68.85رت )س  والمرونة, ف

 .العاممي لمكونات اليقظة العقمية األربعة
, والدرجات الكمية العبارات)ب( االتساؽ الداخمى: تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجات 

جد أف جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا )انحصرت بيف لممكوف الذي تنتمي إليو, ووُ 
, وىو ما يتطابؽ مع عبارة( 88ؽ الداخمي لعدد )(, وىذا يدؿ عمى توافر االتسا1.89, 1.68

 إجراءات الصدؽ السابقة. 
 )ج( حساب ثبات المقياس: تـ حساب ثبات المقياس مف خالؿ ما يمي:

: حيث تـ حساب معامؿ "ألفا كرونباخ" بطريقة )في ومكونات اليقظة العقمية عبارات( ثبات 8)
البحث عف ) نات اليقظة العقمية األربعةلمكو (, وانحصرت قيـ ألفا العبارةحاؿ حذؼ درجة 
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نتاج الجديد وكانت قيمة معامؿ ألفا  1.88,  1.78بيف  (, والمرونة,الجديد, واالندماج, وا 
أقؿ مف معامؿ ألفا العاـ  عبارة( 88, وكانت قيـ معامالت ألفا لػػ ) 1.98لممقياس ككؿ 
 . عبارة( 88, وىذا يدؿ عمى: ثبات )عبارةنتمي إليو كؿ تلممكوف الذي 

البحث عف ) بمكوناتو األربعة( حساب ثبات المقياس ككؿ: ُحسب ثبات المقياس 8)
نتاج الجديد ( ولممقياس ككؿ بطريقتيف:  بطريقة "جتماف" , والمرونةالجديد, واالندماج, وا 

( عمى الترتيب, وكانت 1.88, 1.85,  1.88, 1.81, 1.84وكانت قيمة معامؿ الثبات )
عمى الترتيب, وىى (1.87, 1.85,  1.88, 1.88, 1.85)رماف/ براوف" قيمتو بطريقة"سبي
 .تدؿ عمى ثبات المقياس ككؿ ومكوناتومعامالت مرتفعة 

في صورتو  اليقظة العقميةمف اإلجراءات السابقة تأكد لمباحثيف صالحية مقياس 
نتاج , واال الجديدالبحث عف : أربعة مكونات( يمثميا عبارة 88النيائية )المكوف مف:  ندماج, وا 

كؿ مكوف كما  عبارات(, وبياف أرقاـ 8)ممحؽ  ي, لمتطبيؽ في البحث الحال, والمرونةالجديد
 في الجدوؿ التالي:

 انُقظة انؼقهُةيكىَات يقُاس  ػثاراتوػدد (: تُاٌ أرقاو 1جدول )

 انؼثاراتػدد  انؼثاراتأرقاو  انًكىَات

 4 01، 02، 11، 12، 11، 1   انجدَدانثحج ػٍ 

 3 19، 13، 9، 8، 2 االَدياج

 2 18، 12، 4، 0 انجدَدإَتاج 

 4 14، 10، 11، 1، 3، 1 انًزوَة

 01 (01( حتً )1يٍ ) يقُاس انُقظة انؼقهُة ككم

 األسالٌب اإلحصائٌة: 

تـ استخداـ األساليب اإلحصائية التي  تتناسب مع طبيعة توزيع العينات وطبيعة  
 , وبيانيا كما يمي:(SPSS, 25)نامج اإلحصائي متغيرات البحث باستخداـ البر 

الفرض األوؿ مف خالؿ صحة أو خطأ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمتحقؽ مف  -
أقؿ درجة  –المدى = أعمى درجة  الحكـ عمى درجة التحقؽ طبقًا لممعايير التالية: تـ تحديد

=5 -8 =4 
 مرتفع(. -طمتوس -)منخفض 1عدد فئات الحكـ عمى التحقؽ = 

 , وبناًء عميو تـ تحديد الفئات التالية:8.11=  4/1طوؿ الفئة = المدى / عدد الفئات =  إذاً 
 (= متوسط.   1.67( إلى أقؿ مف )8.14مف )   (= منخفض. 8.14( إلى أقؿ مف )8مف )



 .......... " وعالقتها بكل من االتجاه نحو التخصص وأسلوب التعلمLangerاليقظة العقلية في ضوء نظرية النجر "

 - 871 - 

 (= مرتفع.5.11( إلى )1.67مف )
لمتحقؽ مف  Independent samples T-Test لمجموعتيف مستقمتيف " تاختبار " -

 .الثانيالفرض صحة أو خطأ 
 الفروضصحة أو خطأ لمتحقؽ مف One way ANOVA " البسيطاختبار "تحميؿ التبايف  -

  .والرابع والخامس الثالث
 اإلجراءات:

 الكميػات النظريػة والتطبيقيػةأواًل: تـ اختيار عينة البحث )االسػتطالعية, واألساسػية( مػف طمبػة 
 ـ. 8188/8189 يالعاـ الدراس يمف المقيديف فجامعة الزقازيؽ, ب

(, وتػػـ حسػػاب الثبػػات والصػػدؽ بػػأكثر مػػف اليقظػػة العقميػػةالبحػػث ) أعػػد الباحثػػاف مقيػػاس ثانيػػًا:
 طريقة قبؿ الصياغة النيائية, وقبؿ التطبيؽ عمى العينة األساسية.

 -بحػث )الجػػنسمتغيػػرات ال أسػػئمة عػف ويتضػمف, اليقظػة العقميػػةثالثػًا: طبػػؽ الباحثػاف مقيػػاس 
عمػى أفػراد نػوع االختبػار التحريػري المفضػؿ(  -أسموب التعمـ المفضػؿ -االتجاه نحو التخصص

 عينة البحث.
يػر البحػث والدرجػة رابعًا: تـ حساب معػامالت االلتػواء ومعػامالت الػتفمطح لػدرجات مكونػات متغ

بمعالجػػة البيانػػات , وأشػػارت النتػػائج إلػػى أف توزيػػع الػػدرجات اعتػػداليًا, ممػػا يسػػمح والكميػػة لػػ
 باستخداـ المقاييس اإلحصائية البارامترية. 

 مػف خػالؿ األسػاليب اإلحصػائية المناسػبةخامسًا: تـ معالجة نتػائج البحػث إحصػائيًا باسػتخداـ 
 ".  "SPSSالبرنامج اإلحصائي 

 والبحوث السابقة. يضوء اإلطار النظر  يفوتفسيرىا سادسًا: تـ صياغة النتائج ومناقشتيا 
 ضوء إجراءات البحث ونتائجو قدـ الباحثاف مجموعة مف التوصيات والمقترحات. يًا: فسابع

 

 وتفسٌرها: نتائج البحث ومناقشتها
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اليقظػة العقميػة فػي  تتوافر مكونػات" نتائج الفرض األوؿ: ينص الفرض األوؿ عمى أنو
". متوسػطة " والدرجػة الكميػة ليػا لطمبػة جامعػة الزقػازيؽ بدرجػةLangerنجر "ضوء نظرية ال 

والختبار صحة ىذا الفرض استخدـ الباحثاف المتوسػطات واالنحرافػات المعياريػة وذلػؾ لتحديػد 
نتػاج الجديػدالبحػث عػف ) اومكوناتيلميقظة العقمية مدى تحقؽ الدرجة الكمية  ,  واالنػدماج,  وا 

 ( لدى طمبة جامعة الزقازيؽ., والمرونةالجديد
  اويكىَاتهويستىي انتحقق نهُقظة انؼقهُة ت انًؼُارَة )ع( (: انًتىسطات )و( واالَحزافا0جدول )

 انًكىٌ
انًتىسط 

 انحساتٍ

االَحزاف 

 انًؼُارٌ

يستىي 

 aانتحقق
 انتزتُة

 0 يتىسط 2240 1203   انجدَدانثحج ػٍ 

 2 يتىسط 2244 0293 االَدياج  

 1 يتىسط 2232 1221 انجدَدإَتاج 

 1 يتىسط 2231 1214 انًزوَة

  يتىسط 2219 1202 نهُقظة انؼقهُةهُة اندرجة انك

a ( ٍيتىسننط2    يننٍ 1241( إنننً أقننم يننٍ )0212(= يننُض. 2   يننٍ )0212( إنننً أقننم يننٍ )1ينن =)

 (= يزت.غ2          3222( إنً )1241)

اليقظػة العقميػة فػي ضػوء نظريػة مكونػات يتضح مف النتائج في الجدوؿ السابؽ توافر 
نتػاج دالجديالبحث عف )" Langerنجر "ال  والدرجػة الكميػة  (, والمرونػةالجديػد,  واالنػدماج,  وا 

(. كمػػا 1.41, 8.95؛ بمتوسػػطات تراوحػػت بػػيف )جامعػػة الزقػػازيؽبدرجػػة متوسػػطة لػػدى ليػػا 
بمتوسػط وزنػي  "الجديػدمكوف "إنتػاج ىو اليقظة العقمية توافرًا أظيرت النتائج أف أعمى مكونات 

(, 1.85بمتوسػط وزنػي بمغػت قيمتػو ) "الجديػد مكػوف "البحػث عػف(, يميػو 1.41بمغت قيمتػو )
, وفػي الترتيػب الرابػع واألخيػر يػأتي (1.86بمتوسػط وزنػي بمغػت قيمتػو )مكوف "المرونػة" يميو 

ككػؿ بدرجػة  اليقظػة العقميػة تػوافرتبينمػا  ,(8.5بمتوسط وزني بمغت قيمتػو )مكوف "االندماج" 
 .قؽ صحة الفرض األوؿتح(. مما يعني 1.81متوسطة بمتوسط وزني بمغت قيمتو )

الفرض األوؿ لمبحث: مف النتائج السابقة يتضح قبوؿ أو رفض مناقشة نتائج التحقؽ مف 
مكونات اليقظة العقمية في ضوء نظرية ال نجر الفرض األوؿ وىو "توافر قبوؿ تحقؽ 

"Langer وتتفؽ ىذه النتيجة مع جامعة الزقازيؽبدرجة متوسطة لدى " والدرجة الكمية ليا ,"
؛ بديوي وعبد, 8187؛ عبد اليادي والبسطامي, 8187)الوليدي, كؿ مف نتائج دراسات 

طمبة بدرجة متوسطة لدى اليقظة العقمية ( التي أظيرت توافر 8189؛ الحارثي, 8188
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؛ 8181عبد ا),)في حيف تختمؼ مع ما توصمت إليو نتائج دراسات كؿ مف , الجامعة
( حيث أظيرت نتائجيا توافر 8188عموري وعبد, ؛ الم8188؛ الشموي, 8187إسماعيؿ, 

 ,. طمبة الجامعةلدى  مرتفعةبدرجة اليقظة العقمية 
طمبة لدى اليقظة العقمية ومكوناتيا ويرى الباحثاف أف وجود درجة متوسطة مف 

جامعة الزقازيؽ قد يرجع إلى أمريف؛ األمر األوؿ يتعمؽ بطبيعة اليقظة العقمية كمتغير؛ فيي 
تعممو واكتسابو مف خالؿ التفاعؿ مع البيئة المحيطة الذي ينتج عنو تحقيؽ مكوف يتـ 

رب مف التعمـ امكتسبات متعددة, وطمبة الجامعة يخوضوف في الفترة الجامعية مثؿ ىذه التج
واالكتساب لمخبرات مف خالؿ تفاعميـ في البيئة الجامعية, وىو ما يظير مف خالؿ تكويف 

واضحة لذواتيـ وانفعاالتيـ مف خالؿ الخبرات التي يكتسبونيا مف الوعي المتوازف والرؤية ال
تعامالتيـ, أما األمر الثاني فربما يتعمؽ بالخصائص النمائية لممرحمة العمرية لطمبة الجامعة 
وما يمروف بو مف بحث عف االستقاللية وتحقيؽ الذاتية وما يتعرضوف لو مف صراعات 

ف خالؿ المواءمة مع أىداؼ أقرانيـ داخؿ الجامعة, وىذه نفسية بيف تحقيؽ أىدافيـ الذاتية م
تتطمب تحقيؽ تكيؼ مع المواقؼ  ياالفترة تكوف أقؿ استقرارًا مف فترات أخرى الحقة ألن

تفسير توافر اليقظة  مف الجامعة, وىذا كمو ربما يكوف جزءاً المختمفة التي يمر بيا طمبة 
 امعة الزقازيؽ. العقمية ومكوناتيا بدرجة متوسطة لدى طمبة ج

ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في مكونات عمى أنو " ي: ينص الفرض الثانينتائج الفرض الثان
طمبة جامعة دى " والدرجة الكمية ليا لLangerاليقظة العقمية في ضوء نظرية النجر "
". ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب إناث( -الزقازيؽ ترجع إلى اختالؼ الجنس )ذكور

"( لدراسة داللة الفروؽ بيف "SPSS)باستخداـ برنامج  "ت" لمجموعتيف مستقمتيفختبار ا
 , والجدوؿ التالي يوضح النتائج:الجنسباختالؼ  اومكوناتياليقظة العقمية متوسطات درجات 
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 2"ت" نه.زوق فٍ انُقظة انؼقهُة ويكىَاتها تٍُ انذكىر واإلَاث( َتائج اختثار 1جدول )

 انؼدد انجُس انًكىٌ
انًتىسط 

 انحساتٍ

االَحزاف 

 انًؼُارٌ

( تقًُة )

 ودالنتها

   انجدَدانثحج ػٍ 
 **02494 2241 1213 114 انذكىر 

 2240 1202 199 اإلَاث 

 االَدياج  
 22043 2241 0294 114 انذكىر 

 2244 0293 199 اإلَاث

 انجدَدإَتاج 
 12110 2231 1228 114 انذكىر 

 2231 1221 199 اإلَاث

 انًزوَة
 22119 2232 1213 114 انذكىر 

 2230 1211 199 اإلَاث

 اندرجة انكهُة 

 نهُقظة انؼقهُة

 12308 2222 1202 114 انذكىر 

 2219 1218 199 اإلَاث

 (22232(2     * دانة إحصائُاً ػُد يستىي )2221** دانة إحصائُاً ػُد يستىي )        

عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا في معظـ مكونات ؿ السابؽ يتضح مف نتائج الجدو     
نتاج )اليقظة العقمية  والدرجة الكمية ليا لدى طمبة جامعة  (, والمرونةالجديداالندماج, وا 

" حيث ُوجدت  فروؽ الجديدالزقازيؽ ترجع إلى اختالؼ الجنس, ما عدا مكوف "البحث عف 
 ور. ( لصالح الذك1.18دالة إحصائيًا عند مستوى )
الفػرض الثػاني لمبحػث: مػف النتػائج السػابقة يتضػح قبوؿ أو رفػض مناقشة نتائج التحقؽ مف 

الثػػاني جزئيػػًا, حيػػث تتفػػؽ نتػػائج عػػدـ وجػػود فػػروؽ فػػي معظػػـ مكونػػات الفػػرض قبػػوؿ تحقػػؽ 
نتاج )اليقظة العقمية   والدرجة الكمية ليا تبعًا الخػتالؼ الجػنس (, والمرونةالجديداالندماج,  وا 

التػي توصػمت نتائجيػا ( 8184البحيػري, والضػبع وطمػب والعواممػة )كػؿ مػف ئج دراسػة نتامع 
عػػدـ وجػػود فػػروؽ بػػيف الػػذكور واإلنػػاث فػػي عوامػػؿ التصػػرؼ بػػوعي, وعػػدـ الحكػػـ عمػػى إلػػى 

وكػذلؾ , الخبرات الداخمية, وعدـ التفاعؿ مػع الخبػرات الداخميػة والدرجػة الكميػة لميقظػة العقميػة
( التػػي بينػػت نتائجيػػا عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا فػػي 8188دراسػػة المعمػػوري وعبػػد )
أمػػا النتيجػػة المتعمقػػة بوجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف الػػذكور . اليقظػػة العقميػػة وفقػػًا لمنػػوع

فتتفػػؽ " كأحػػد مكونػػات اليقظػػة العقميػػة لصػػالح الػػذكور الجديػػدواإلنػػاث فػػي مكػػوف "البحػػث عػػف 
التػي أظيػرت ( 8188نتػائج دراسػة عيسػى )( و 8181ىذه النتيجة مع نتائج بحػث عبػد ا) )

وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا فػػي متغيػػر اليقظػػة العقميػػة بػػيف الػػذكور واإلنػػاث  نتػػائج كػػؿ منيمػػا
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( 8184لصالح الػذكور, لكنيػا تختمػؼ مػع نتػائج دراسػة البحيػري, والضػبع وطمػب والعواممػة )
مالحظػة والوصػؼ كعػامميف وجػود فػروؽ بػيف الػذكور واإلنػاث فػي عػاممي الالتي توصمت إلػى 

( 8187, وتختمػؼ أيضػا مػع نتػائج بحػث الوليػدي )مف عوامؿ اليقظػة العقميػة لصػالح اإلنػاث
وجػػود فػػروؽ بػػيف إلػػى  ( المػػذاف توصػػمت نتػػائج كػػؿ منيمػػا8188ونتػػائج بحػػث بػػديوي وعبػػد )

 .  الذكور واإلناث في اليقظة العقمية لصالح اإلناث
لػػة إحصػػائيًا بػػيف الػػذكور واإلنػػاث فػػي معظػػـ عػػدـ وجػػود فػػروؽ داويػػرى الباحثػػاف أف 

نتاج )مكونات اليقظة العقمية  والدرجة الكمية ليا قد يرجػع إلػى  (, والمرونةالجديداالندماج,  وا 
أف اليقظػػة العقميػػة تتطمػػب الػػوعي واالنتبػػاه لممثيػػرات والموضػػوعات فػػي المواقػػؼ الحاليػػة دوف 

عػات المسػتقبمية, وىػذه المؤشػرات ىػي محػؿ ربطيا باألحداث السابقة أو وضػع اعتبػارات لمتوق
يمتمكػػوف نفػػس ظػػروؼ الموقػػؼ, أمػػا  يػػـاتفػػاؽ بػػيف الػػذكور واإلنػػاث عمػػى السػػواء باعتبػػار أن

" بيف الذكور واإلناث لصالح الذكور, قػد يرجػع ذلػؾ الجديدوجود فروؽ في مكوف "البحث عف 
و البحػث عػف كػؿ مػا ىػو إلى أف الذكور لدييـ جرأة ورغبة في المخػاطرة أكبػر مػف اإلنػاث نحػ

جديد, عمى عكس طبيعة اإلناث في التأني والتػروي قبػؿ البحػث عػف أي جديػد, فجانػب القمػؽ 
والخوؼ والترقب عند التطرؽ لمجديد يكػوف لػدى اإلنػاث أعمػى مػف الػذكور, وربمػا يرجػع ذلػؾ 

جديػدة أيضًا إلى الثقافة السائدة في المجتمع مف أف الذكور يمكف أف يخوضوا تجػارب وميػاـ 
وأف جانب القمؽ المجتمعي مف خوضيـ ليذه التجربػة الجديػدة والبحػث عػف الجديػد ىػو محػؿ 

 عػدـ عكس ما يقـو بو المجتمػع مػفعمى دعـ مف المجتمع باعتبارىـ نواة لمستقبؿ المجتمع 
ىنػاؾ حيػث لإلناث لخوض تجارب ومياـ جديػدة أو البحػث عػف الجديػد الكاممة إتاحة الفرصة 
ايرة تتعمؽ بالقمؽ والخوؼ عمى اإلناث مف بحثيف عف الجديد, وىػذه كمػو نػاتج ثقافة أخرى مغ

ف بعض الثقافات المجتمعية التي تنظػر لخػوض التجػارب الجديػدة لمػذكور باعتبارىػا طبيعيػة ع
ف تحقػػؽ الفشػػؿ, باعتبػػار أف الػػذكور سػػيتعمموف مػػف أخطػػائيـ, أمػػا  لإلنػػاث بالنسػػبة حتػػى وا 

يعنػػػي الفشػػػؿ التػػػاـ لإلنػػػاث وعػػػدـ  الجديػػػدجػػػة البحػػػث عػػػف فػػػالوقوع فػػػي أخطػػػاء أو فشػػػؿ نتي
مػف وجيػة نظػر -صالحيتيف لمبحث عف الجديد, وىذه الرؤى المتوافرة في بعػض المجتمعػات 

تحتاج إلعادة تقييـ ألف طبيعػة الممكػات التػي يمتمكيػا كػؿ مػف الػذكور واإلنػاث فػي  -الباحثيف
–فػي البيئػة األسػرية والبيئػة الدراسػية  المجتمعػات ممثمػةفواحػدة,  الجديدإمكانية البحث عف 
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ىي مف تكوف سببًا في نمو ىذه الممكػات وصػقميا أو عمػى العكػس تػدمير ىػذه  -بدرجة كبيرة
 الممكات ومحوىا.

ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في مكونات أنو "عمى  الثالث: ينص الفرض الثالثنتائج الفرض 
" والدرجة الكمية ليا لدى طمبة جامعة Langerاليقظة العقمية في ضوء نظرية النجر "

". ولمتحقؽ مف صحة سمبي( -محايد -الزقازيؽ تبعًا الختالؼ االتجاه نحو التخصص )إيجابي
"( "SPSS)باستخداـ برنامج  ANOVA تحميؿ التبايف البسيطىذا الفرض تـ حساب اختبار 

االتجاه نحو باختالؼ  اومكوناتياليقظة العقمية لدراسة داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات 
 , والجدوؿ التالي يوضح النتائج:التخصص
تثؼاً نالتجاِ َحى نه.زوق فٍ انُقظة انؼقهُة ويكىَاتها تحهُم انتثاٍَ انثسُط ( َتائج اختثار 2جدول )

 2انتضصص

 يصدر انتثاٍَ انًكىٌ
يجًىع 

 انًزتؼات

درجات 

 انحزَة

يتىسط 

 انًزتؼات

قًُة )ف( 

 ودالنتها

   دَدانجانثحج ػٍ 

 12211 0 02213 تٍُ انًجًىػات
02411 

 
 22184 310 0022103 داخم انًجًىػات

  312 0002142 انكهٍ

 االَدياج  

 12331 0 12120 تٍُ انًجًىػات
12392* 

 
 22210 310 0242804 داخم انًجًىػات

  312 0292908 انكهٍ

 انجدَدإَتاج 

 12130 0 12322 تٍُ انًجًىػات
42291** 

 
 22088 310 1422320 داخم انًجًىػات

  312 1482224 انكهٍ

 انًزوَة

 22412 0 12008 تٍُ انًجًىػات
02121 

 
 22040 310 1292890 داخم انًجًىػات

  312 1312102 انكهٍ

 اندرجة انكهُة 

 نهُقظة انؼقهُة

 12119 0 02018 تٍُ انًجًىػات
12198** 

 
 22131 310 842321 داخم انًجًىػات

  312 882182 انكهٍ

 (.1.15(.     * دالة إحصائيًا عند مستوى )1.18** دالة إحصائيًا عند مستوى )        

ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في مكوني اليقظة يتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ      
ؼ االتجاه نحو المرونة( لدى طمبة جامعة الزقازيؽ تبعًا الختال -الجديدالعقمية )البحث عف 
سمبي(, في حيف ُوجدت فروؽ دالة إحصائيًا في مكوني اليقظة  -محايد  -التخصص )إيجابي
االندماج( والدرجة الكمية لميقظة العقمية تبعًا الختالؼ االتجاه نحو  -الجديدالعقمية )إنتاج 
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الفروؽ التخصص, وبعد إجراء اختبار "شفيو" لتحديد اتجاىات الفروؽ, أظيرت النتائج أف 
المحايد نحو لصالح الطمبة ذوي االتجاه اإليجابي نحو التخصص مقارنة بالطمبة ذوي االتجاه 

 والطمبة ذوي االتجاه السمبي نحو التخصص.  التخصص
لمبحث: مف النتائج السابقة يتضح  الثالثالفرض قبوؿ أو رفض مناقشة نتائج التحقؽ مف 

روؽ دالة إحصائيًا في مكوني اليقظة العقمية الثالث جزئيًا, حيث ال توجد فالفرض قبوؿ 
المرونة( لدى طمبة جامعة الزقازيؽ تبعًا الختالؼ االتجاه نحو  -الجديد)البحث عف 

االندماج(  -الجديدالتخصص, في حيف ُوجدت فروؽ في مكوني اليقظة العقمية )إنتاج 
وكانت لصالح الطمبة ذوي  والدرجة الكمية لميقظة العقمية تبعًا الختالؼ االتجاه نحو التخصص

 االتجاه اإليجابي نحو التخصص. 
وجود فروؽ دالة إحصائيًا لصالح الطمبة ذوي االتجاه اإليجابي يرى الباحثاف أف و 

االندماج( والدرجة الكمية لميقظة يرجع إلى أف  -الجديدنحو التخصص في مكوني )إنتاج 
, مما يدفعيـ اتيـتخصصقناعاتيـ بح لممستقبؿ مبني عمى ىؤالء الطمبة لدييـ تخطيط واض

إلى السعي نحو إنتاج كؿ ما ىو جديد حرصًا منيـ التفوؽ في التخصصات األكاديمية 
الخاصة بيـ مف ناحية, وتطوير ذواتيـ مف ناحية أخرى, وىذا ما يدفعيـ إلى االندماج بدرجة 

مع أقرانيـ في مجاؿ , ويكونوف أكثر مشاركة واندماجًا ر مف أقرانيـ ذوي االتجاه السمبيأكب
الدراسة وأداء المياـ والواجبات الدراسية, ويرجع ذلؾ إلى مناسبة التخصص لميوليـ 
واتجاىاتيـ مما ينعكس إيجابيًا عمى مستوى األداء سواء مف ناحية إنتاج الجديد أو االندماج 

 (.8188وىذا يتفؽ مع ما أشار إليو )السيد, 
ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في مكونات عمى أنو " ابعر : ينص الفرض الرابعنتائج الفرض ال

" والدرجة الكمية ليا لدى طمبة جامعة Langerاليقظة العقمية في ضوء نظرية النجر "
". (العميؽاألسموب  -السطحيالزقازيؽ تبعًا الختالؼ أسموب التعمـ المفضؿ )األسموب 

لدراسة داللة  يف مستقمتيف"ت" لمجموعتولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب اختبار 
, أسموب التعمـ المفضؿباختالؼ  اومكوناتياليقظة العقمية الفروؽ بيف متوسطات درجات 
 والجدوؿ التالي يوضح النتائج:
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 تثؼاً ألسهىب انتؼهى انً.ضم( َتائج اختثار "ت" نه.زوق فٍ انُقظة انؼقهُة ويكىَاتها 3جدول )

 انًكىٌ
أسهىب انتؼهى 

 انً.ضم
 انؼدد

نًتىسط ا

 انحساتٍ

االَحزاف 

 انًؼُارٌ

قًُة )ت( 

 ودالنتها

انثحج ػٍ 

   انجدَد

 22219 2239 1203 082 انسطحٍ

 2244 1202 091 انؼًُق 

 االَدياج  
 2242 0290 082 انسطحٍ

12199 
 2248 0298 091 انؼًُق

 انجدَدإَتاج 
 2234 1218 082 انسطحٍ

02118* 
 2230 1229 091 انؼًُق

 وَةانًز
 2232 1214 082 انسطحٍ

22212 
 2229 1211 091 انؼًُق

 اندرجة انكهُة 

 نهُقظة انؼقهُة

 2211 1218 082 انسطحٍ
12092 

 2221 1200 091 انؼًُق

 (22232(2     * دانة إحصائُاً ػُد يستىي )2221** دانة إحصائُاً ػُد يستىي )        

جود فروؽ دالة إحصائيًا في معظـ مكونات اليقظة عدـ و يتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ     
العميؽ(, ما  -العقمية والدرجة الكمية ليا ترجع إلى اختالؼ أسموب التعمـ المفضؿ )السطحي

" حيث أظيرت النتائج وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى الجديدعدا مكوف "إنتاج 
 .( لصالح الطمبة ذوي أسموب التعمـ العميؽ1.15)

 Pirson, Langer, Bodner, & Zilcha (2012)نتائج بحث ىذه النتيجة مع وتتفؽ 
ويرى الذي توصؿ إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بيف اليقظة العقمية وأساليب التعمـ, 

الطمبة ذوي أسموب التعمـ السطحي  فتميز الطمبة ذوي أسموب التعمـ العميؽ عالباحثاف أف 
ف الطمبة ذوي إ" كأحد مكونات اليقظة العقمية ىو أمر منطقي حيث الجديدفي مكوف "إنتاج 

أسموب التعمـ العميؽ يتميزوف بقدرتيـ عمى البحث عف المعنى, باإلضافة إلى قدرتيـ عمى 
ربط األفكار الجديدة بعضيا ببعض, وىذا كمو يساىـ في رفع مستواىـ في إنتاج كؿ ما ىو 

وىذا ما أكد عميو )أبو ىاشـ,  ,موب التعمـ السطحيجديد مقارنة بالطمبة الذيف يفضموف أس
(, كما أف الطمبة ذوي أسموب التعمـ العميؽ يمتمكوف الفيـ الحقيقي لما يتعممونو, كما 8111

أف لدييـ اىتماـ بالمادة الدراسية وفيميا واستيعابيا, وييتموف بربط األفكار النظرية بالخبرات 
يارة التمييز بيف األفكار الرئيسية واألفكار الثانوية, وىذه الواقعية, باإلضافة إلى امتالكيـ لم
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األسباب كميا تزيد مف قدرتيـ عمى إنتاج كؿ جديد وأصيؿ ألنيـ يمتمكوف ميارات أساسية 
 (.8184وىو ما أكد عميو )العتابي,  ,إبداعية

ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في عمى أنو " خامس: ينص الفرض الخامسنتائج الفرض ال
" والدرجة الكمية ليا لدى طمبة Langerمكونات اليقظة العقمية في ضوء نظرية النجر "

مط تخم -المقالي -جامعة الزقازيؽ تبعًا الختالؼ نوع االختبار التحريري المفضؿ )الموضوعي
تحميؿ التبايف ". ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب اختبار بيف الموضوعي والمقالي(

"( لدراسة داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات "SPSSاستخداـ برنامج )ب ANOVAالبسيط 
, والجدوؿ التالي يوضح نوع االختبار التحريري المفضؿباختالؼ  اومكوناتياليقظة العقمية 

 النتائج:
تثؼاً نه.زوق فٍ انُقظة انؼقهُة ويكىَاتها  ANOVAتحهُم انتثاٍَ انثسُط ( َتائج اختثار 4جدول )

 2الختثار انتحزَزٌ انً.ضمالختالف َىع ا

 يصدر انتثاٍَ انًكىٌ
يجًىع 

 انًزتؼات

درجات 

 انحزَة

يتىسط 

 انًزتؼات

قًُة )ف( 

 ودالنتها

   انجدَدانثحج ػٍ 

 22219 22184 0 22110 تٍُ انًجًىػات

 

 

 22189 310 0002181 داخم انًجًىػات

  312 0002142 انكهٍ

 االَدياج  

 *12199 12418 0 12014 تٍُ انًجًىػات

 22211 310 0242430 داخم انًجًىػات

  312 0292908 انكهٍ

 انجدَدإَتاج 

 **82122 02182 0 22142 تٍُ انًجًىػات

 22083 310 1412024 داخم انًجًىػات

  312 1482224 انكهٍ

 انًزوَة

 22223 22221 0 22221 تٍُ انًجًىػات

 22042 310 1312111 داخم انًجًىػات

  312 1312102 انكهٍ

 اندرجة انكهُة 

 نهُقظة انؼقهُة

 *12123 22211 0 22931 تٍُ انًجًىػات

 22132 310 812804 داخم انًجًىػات

  312 882182 انكهٍ

 (22232(2     * دانة إحصائُاً ػُد يستىي )2221** دانة إحصائُاً ػُد يستىي )        

فروؽ دالة إحصائيًا في مكوني اليقظة وجود عدـ ؽ يتضح مف نتائج الجدوؿ الساب     
المرونة( تبعًا الختالؼ نوع االختبار التحريري المفضؿ لدى طمبة  -الجديدالعقمية )البحث عف 
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 -جامعة الزقازيؽ, في حيف ُوجدت فروؽ دالة إحصائيًا في مكوني اليقظة العقمية )االندماج
مية تبعًا الختالؼ نوع االختبار التحريري المفضؿ, ( والدرجة الكمية لميقظة العقالجديدإنتاج 

لصالح الطمبة وبعد إجراء اختبار "شفيو" لتحديد اتجاىات الفروؽ, أظيرت النتائج أف الفروؽ 
الذيف يفضموف االختبار التحريري المقالي في مكوف االندماج, في حيف كانت الفروؽ لصالح 

( في مكوف إنتاج معاً  مقاليو  مط )موضوعيتخمالطمبة الذيف يفضموف االختبار التحريري ال
 والدرجة الكمية لميقظة العقمية. الجديد

ىذه النتائج قد ترجع إلى أف الطمبة الذيف يفضموف االختبار التحريري ويرى الباحثاف أف 
المقالي يكوف لدييـ درجة أعمى مف المشاركة واالنيماؾ في معرفة موضوعات المقررات 

كوف ميارات أعمى في التعبير والكتابة عف تفاصيؿ الموضوعات, وىذا الدراسية ألنيـ يمتم
يدعـ ارتفاع جانب المشاركة واالندماج لدييـ, وبالنسبة لوجود الفروؽ لصالح الطمبة الذيف 

والدرجة  الجديد( في مكوف إنتاج معاً  مقاليو  يفضموف االختبار التحريري الخميط )موضوعي
ط تمخميعود إلى أف الطمبة الذيف يفضموف االختبار التحريري الالكمية لميقظة العقمية فربما 

( يتسموف بحرصيـ عمى توافر التنوع والجديد في المواد الدراسية, موضوعي ومقالي معاً )
ىـ لالختبارات  المختمفة سواء الموضوعية دولدييـ القدرة عمى إنتاج الجديد مف خالؿ استعدا

مرنيف في تفكيرىـ ولدييـ تقبؿ لثنواع المختمفة مف أو المقالية, كما أف ىؤالء الطالب 
االختبارات التحريرية, وال ينظروف ألي مقارنات تتعمؽ بالخبرات السابقة أو أي توقعات 

 مستقبمية, وىذه الخصائص تتفؽ مع خصائص مرتفعي اليقظة العقمية.

 :  البحث توصٌات

 التوصيات التالية: يمكف تقديـنتائج البحث مف خالؿ  
الىتماـ بتحسيف اليقظة العقمية لدى طالب الجامعة مف خالؿ تحسيف مكوناتيا ا -

  يا.مارسونبتشجيع الطمبة عمى تقديـ الجديد في المياـ واألنشطة التي ي
ضرورة اىتماـ أعضاء ىيئة التدريس بتشجيع الطالب نحو االندماج في األنشطة   -

 مف مكونات اليقظة العقمية. والفاعميات التي تحسف مف اندماجيـ باعتبارىا مكوناً 
تشجيع الطالبات نحو البحث عف الجديد وتحفيزىـ نحو سموؾ المخاطرة في البحث   -

 عف المعمومات الجديدة الكتساب الثقة في أنفسيف.
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توجيو أعضاء ىيئة التدريس نحو االىتماـ بنمطي االختبارات المقالية والموضوعية  -
عتبارىا تحقؽ اليقظة العقمية كما أظيرت نتائج عند إعدادىـ لالختبارات التحريرية با

 البحث.
االىتماـ باتجاىات طمبة الجامعة نحو التخصص ومراعاة ميوليـ ورغباتيـ في  -

 اليقظة العقمية.االلتحاؽ بالتخصصات الدراسية لتحقيؽ مستوى أعمى مف 
مي توجيو طمبة الجامعة نحو أسموب التعمـ العميؽ باعتباره مف األساليب التي تن -

 اليقظة العقمية لدييـ.
 : المقترحة البحوث

 توصؿ إليو البحث مف نتائج اقتراح بعض الموضوعات البحثية مثؿ: ويمكف في ضوء ما
 دراسة البناء العاممي لميقظة العقمية في ضوء توجيات القياس المختمفة. -
 .دراسة طولية لنمو اليقظة العقمية مف مرحمة الشباب وحتى مراحؿ عمرية متأخرة -
 العالقة بيف اليقظة العقمية وأساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا الطالب. -
 دور مواقع التواصؿ االجتماعي في تحديد مستوى اليقظة العقمية لدى المتصفحيف. -
 دراسة تقييمية ألساليب قياس اليقظة العقمية في ضوء نظريات قياسيا المختمفة. -
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