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هدفــت الدراســة إلــى معرفــة مســتوى اليقظــة العقليــة Mindfulness لــدى عّينــة مــن طلبــة كليتــي التربيــة 

والصيدلــة فــي جامعــة طرطــوس، ومــا إذا كانــت توجــد فــروق دالــة جوهريــاً فــي متوســطات درجــات اليقظــة 

العقليــة تبعــاً لمتغيــر التخصــص األكاديمــي.

تكّونــت عّينــة الدراســة مــن )214( طالبــاً وطالبــًة، منهــم )104( طالبــاً وطالبــًة مــن كلية التربيــة و)110) 

 Baer,( طالبــاً وطالبــًة مــن كليــة الصيدلــة. اســتخدم الباحثــان مقيــاس كنتاكــي لليقظــة العقليــة الــذي أعــّده بايــر

2006(، واســتخرجا للمقيــاس معامــات الصــدق والثبــات الازمــة، وكان مــن أهــم النتائــج: وجــود مســتويات 

إيجابيــة متوســطة فــي اليقظــة العقليــة لــدى أفــراد العّينــة، ولــم توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي 

درجــات اليقظــة العقليــة لــدى أفــراد عّينــة البحــث تعــزى إلــى متغيــر التخصــص األكاديمــي.

الكلمات المفتاحية: اليقظة العقلية، طلبة الجامعة.

The study aimed to know the level of a sample of students of the Faculties 

of Education and Pharmacy at Tartus University, and whether there were 

significant differences in the mean scores of Mindfulness according to the 

variable of the academic specialization.  

The study sample consisted of )214( male and female students, of whom 

)104( were male and female students from the College of Education, and 

)110( students were from the College of Pharmacy. The researchers used the 

Kentucky Scale of Mindfulness prepared by Baer )2006(, and extracted for the 

scale the necessary validity and stability coefficients. The results revealed that 

there are relatively middle level in Mindfulness among students. And there were 

no statistically significant differences between the mean scores of Mindfulness 

among the members of the research sample due to the variable of academic 

specialization.
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ــة  ــرين الماضي ــنوات العش ــي الس ــن ف ــام الباحثي ــى اهتم ــة Mindfulness عل ــة العقلي ــتحوذت اليقظ اس

ــود  ــاج، وشــهدت العق ــم والع ــة والتعلي ــة كالصح ــاة التطبيقي ــب الحي ــع جوان ــي جمي ــا ف ــد إدراجه خصوصــاً بع

ــكار  ــن األف ــة بي ــة االرتباطي ــم العاق ــن خــال فه ــة م ــة العقلي ــددة لليقظ ــد المتع ــراً بالفوائ ــاً كبي ــرة اهتمام األخي

ــة  ــاة اليومي ــي الحي ــاً ف ــاً متزن ــاً وتحكمــاً ســلوكياً ذاتي ــرد نمطــاً إيجابي ــي تكســب الف ــة وأنمــاط الســلوك الت التلقائي

.(221  ،2019 )ناجوانــي، 

ــي،  ــس اإليجاب ــم النف ــي عل ــاً ف ــتها حالي ــم مناقش ــي يت ــة الت ــن الموضوعــات المهم ــة م ــد اليقظــة العقلي وتع

ــاة اإلنســان بــدالً مــن التركيــز  ــة فــي حي وترجــع أهميتهــا إلــى التوجهــات الحديثــة لاهتمــام بالجوانــب اإليجابي

ــة، 2020، 5). ــب وخريب ــلبية )عبدالمطل ــب الس ــى الجوان عل

وبــدأ دخــول هــذا المفهــوم حديثــاً إلــى علــم النفــس اإلكلينيكــي وعلــم النفــس التربــوي كمتغيــر يمثــل كفــاءة 

الوعــي والقــدرة علــى االســتبصار الذاتــي واالســتجابة بمهــارٍة إلــى العمليــات العقليــة التــي تســهم فــي التركيــز 

والوعــي واألداء األكاديمــي )الــزش، 2016، 89).

كمــا يتجلــى مفهــوم اليقظــة العقليــة مــن خــال الوعــي بماحظــة الــذات والوعــي بالمــدى الكلــي للخبــرات، 

وتقّبــل جميــع األفــكار والمشــاعر واألحــداث كمــا هــي فــي لحظتهــا تمامــاً، والــذي يســاعد الفــرد علــى تعزيــز 

ــكار  ــة األف ــة لمواجه ــتجابات الكيفي ــز االس ــة المحيطــة وتعزي ــى إدارة البيئ ــدرة عل ــاة والق ــى الحي الشــعور بمعن

ــار أفضلهــا )محمــود، 2013، 242).  ــق اختي والمشــاعر، ويعّم

ــة التــي  ــرة فــي اللحظــة الحالي ــى أّن لاهتمــام الواعــي بالخب وتشــير كرســويل )كرســويل، 2016، 3( إل

ــة،  ــور الذهني ــة، والص ــل العاطفي ــمية، وردود الفع ــيس الجس ــمل األحاس ــددة تش ــكاالً متع ــرء أش ــتدعيها الم يس

ــة. ــرات اإلدراكي ــي، والخب ــث العقل والحدي

وتعــّد المرحلــة الجامعيــة إحــدى المراحــل التعليميــة المهّمــة فــي حيــاة الطلبــة حيــث تزودهــم بالعديــد مــن 

المهــارات والخبــرات األكاديميــة والحياتيــة التــي تســاعدهم علــى بلــورة وصقــل شــخصياتهم، وتطويــر مهاراتهــم 

وقدراتهــم وإمكانياتهــم علــى مواجهــة ضغــوط الحيــاة والتكيــف معهــا بفعاليــة )خشــبة، 2018، 501).

وتصــادف الطلبــة فــي حياتهــم الجامعيــة العديــد مــن التحديــات والعقبــات )االقتصاديــة واالجتماعيــة 

ــرات مؤلمــة وربمــا أزمــات  ــي تتــرك خب ــد مــن الصراعــات واإلحباطــات الت ــة(، ويتعّرضــون للعدي واألكاديمي

ــب اليقظــة  ــم، وتلع ــب حياته ــف جوان ــى مختل ــي وعل ــم األكاديم ــى إنجازه ــم وعل ــم وتركيزه ــى وعيه ــر عل تؤث

العقليــة دوراً مهمــاً فــي العمليــة التعليميــة وتعــد أحــد المتطلبــات األساســية للعديــد مــن العمليــات العقليــة )كالتذكــر 

1- مقدمة:
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واإلدراك والتفكيــر( والتــي تعــّد مــن المتطلبــات األساســية للنجــاح األكاديمــي، ويــؤدي انخفــاض مســتوى اليقظــة 

العقليــة إلــى ارتفــاع مســتوى التوتــر لــدى الفــرد وتجعلــه يواجــه صعوبــًة فــي عمليــة التذكــر واإلدراك والتفكيــر 

اإليجابــي ممــا ينتــج عنــه وقوعــه فــي العديــد مــن األخطــاء ســواًء علــى صعيــد عمليــة التفكيــر أو علــى صعيــد 

الســلوك وتنفيــذه ويتدنــى مســتوى أدائــه وينخفــض تحصيلــه األكاديمــي )عبــود وفرنســيس، 2017، 482).

ويذكــر أكيــورك وآخــرون )Akyurek,et,al, 2018, 246( أّن انخفــاض مســتوى اليقظــة العقليــة 

ــدان  ــة وفق ــول بديل ــاج حل ــكات أو إنت ــل المش ــى ح ــدرة عل ــدم الق ــز وع ــتوى التركي ــاض مس ــى انخف ــؤدي إل ي

ــاح )رزق، 2020). ــدم االرتي ــعور بع ــة والش ــرارات مفاجئ ــاذ ق ــب واتخ ــى الغض ــيطرة عل الس

لذلــك يســعى البحــث الحالــي إلــى تعــرف مســتوى اليقظــة العقليــة لــدى طلبــة الجامعــة، وتعــّرف الفــروق 

فــي اليقظــة العقليــة تبعــاً للتخصــص األكاديمــي ) تربيــة- صيدلــة(. 

ــم  ــي حياته ــن أجــل النجــاح ف ــم م ــة قدراته ــة وتنمي ــة الجامع ــارات طلب ــل مه نظــراً للحاجــة الملحــة لصق

العمليــة، ولمــا لليقظــة العقليــة مــن تأثيــر عليهــم عنــد تفاعلهــم مــع المواقــف التعليميــة المختلفــة وعلــى إنجــاز 

المهــام الشــخصية واألكاديميــة، ونظــراً ألهميــة الفئــة العمريــة التــي ينتمــي إليهــا هــؤالء الطلبــة الذيــن ينتمون إلى 

فئــة المراهقــة المتأخــرة، ومــا تحققــه اليقظــة العقليــة مــن حيــث ارتباطهــا بالعديــد مــن المتغيــرات والخصائــص 

اإليجابيــة فــي الشــخصية المهمــة فــي تحقيــق التوافــق والصحــة، ومــن خــال خبــرة الباحثيــن فــي التدريــس فقــد 

ــد مــن الصراعــات  ــون العدي ــا يعان ــاه، كم ــز واالنتب ــون مــن ضعــف التركي ــة يعان ــر مــن الطلب الحظــا أنَّ الكثي

ــاً  ــاك فروق ــر مــن عشــر ســنوات، وأن هن ــذ أكث ــد من ــي يعيشــها البل ــة نتيجــة الظــروف الت النفســية واالجتماعي

واضحــًة بيــن الطلبــة باختــاف الكليــات التــي ينتســبون إليهــا. 

 كمــا الحــظ الباحثــان تباينــاً فــي النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســات الســابقة التــي أظهــرت فــي بعــض 

ــد )2018(، ودراســاٍت أظهــرت  ــل دراســة المعمــوري وعب ــة مث ــاً مــن اليقظــة العقلي ــان مســتوى مرتفع األحي

ــم  ــد )2018(، ول ــوي وعب ــة بدي ــد )2016(، ودراس ــة حم ــل دراس ــة مث ــة العقلي ــن اليقظ ــطاً م ــتوى متوس مس

توجــد دراســاٌت حــول الفــروق فــي اليقظــة العقليــة تبعــاً الختــاف التخصــص فــي البيئــة المحليــة فــي حــدود علــم 

الباحثيــن، وبالرغــم مــن االهتمــام والدراســة إال أن اليقظــة العقليــة لــم تلــق القــدر الكافــي مــن االهتمــام فــي الســياق 

األكاديمــي علــى المســتوى المحلــي لطلبــة الجامعــة. 

وتنبثــق مشــكلة الدراســة الحاليــة مــن فوائــد اليقظــة العقليــة وتأثيرهــا علــى حيــاة الطــاب والــدور الــذي 

2- مشكلة البحث:
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ــاة الطــاب  ــى حي ــر عل ــدة والمهمــة، كمــا أنهــا تؤث ــرات الجدي ــاء المثي ــرد مهــاراٍت النتق ــه فــي إكســاب الف تلعب

وتعتبــر مــن االســتراتيجيات المهمــة فــي التعليــم والتــي تســهم فــي رفــع المســتويات التحصيليــة لديهــم وتســاعدهم 

علــى تنميــة مهــارات التركيــز ومراقبــة النفــس )ناجوانــي، 2019، 225). 

وتتلخص مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية:

ما مستوى اليقظة العقلية لدى طلبة جامعة طرطوس )تربية، صيدلة(؟. 1

ــر . 2 ــة تبعــاً لمتغي ــة فــي اليقظــة العقلي ــٍة بيــن متوســطي درجــات الطلب ــٍة إحصائي هــل توجــد فــروق ذاُت دالل

ــة(؟ ــة، صيدل ــة جامعــة طرطــوس )تربي التخصــص األكاديمــي لطلب

تتحدد أهمية البحث من خال اآلتي:

1/3 األهمية النظرية:

أهميــة اليقظــة العقليــة، والتعريــف بمفهومهــا، وحداثــة دراســته لــدى طلبــة الجامعــة والــذي يعتبــر   

ــة وفــي القــدرة علــى  ــادة التركيــز واإلنتاجي ــة نســبياً نظــراً لكونهــا تســهم فــي زي مــن الموضوعــات الحديث

االســتجابة بمهــارٍة للمواقــف الصعبــة فــي الحيــاة، فضــاً عــن كونهــا تســاير االتجاهــات المعاصــرة فــي علــم 

النفــس اإليجابــي.

لــم تحــَظ دراســة اليقظــة العقليــة فــي مجتمعنــا باالهتمــام الــذي نالتــه فــي مجتمعــات أخــرى، وربمــا   

تســاهم الدراســة الحاليــة فــي وضــع لبنــة أساســيٍة فــي البنــاء النظــري لهــذا المفهــوم وإضافــٍة نوعيــة للمعرفــة 

العربيــة فــي هــذا الجانــب.

أهميــة العينــة باعتبــار المرحلــة الجامعيــة مــن المراحــل الدراســية المهمــة التــي تــزود الطلبــة بالعديــد   

مــن المهــارات والخبــرات األكاديميــة والحياتيــة، ويعــد االهتمــام بالشــباب فــي المرحلــة الجامعيــة دليــاً علــى 

ــدم المجتمع. تق

2/3 األهمية التطبيقية:

ــم    ــة وتدريبه ــاب اليقظــة العقلي ــى اكتس ــة عل ــاعد الطلب ــة تس ــادية وتنموي ــج وخطــط إرش ــاء برام بن

ــة. ــن خــال المحاضــرات الجامعي ــج خاصــة أو م ــر برام ــا عب ــاء به ــا واالرتق ــة مكوناته ــا، وتنمي عليه

تزويد مراكز القياس والتقويم بمقياس اليقظة العقلية المائم للبيئة السورية وللطلبة الجامعيين.  

فتح قنوات بحثية جديدة أمام الباحثين لدراسة اليقظة العقلية.  

3- أهمية البحث:
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يهدف البحث الحالي إلى تعّرف :

1/4 مستوى اليقظة العقلية لدى طلبة جامعة طرطوس.

2/4 الفروق في اليقظة العقلية لدى طلبة الجامعة تبعاً لمتغير التخصص األكاديمي )تربية، صيدلة(.

     

استناداً إلى أهداف البحث فإّن فرضية البحث هي:

ــاً  ــة تبع ــي اليقظــة العقلي ــة ف ــة الجامع ــن متوســطي درجــات طلب ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دالل ال توجــد ف

ــة(.  ــة، صيدل ــي )تربي ــر التخصــص األكاديم لمتغي

اســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي، حيــث أنــه أكثــر ماءمــة ألهــداف البحــث الحالــي للتعــّرف 

ــر التخصــص  ــاً لمتغي ــة تبع ــة العقلي ــي اليقظ ــة ف ــة الجامع ــن طلب ــروق بي ــة والف ــة العقلي ــتويات اليقظ ــى مس عل

ــي.  األكاديم

1/7  الحدود الزمانية: أجري هذا البحث خال الفصل األول من العام الدراسي 2019/ 2020.

2/7  الحدود البشرية: طلبة جامعة طرطوس، السنة الرابعة في كل من كليتي )التربية والصيدلة(.

3/7  الحدود المكانية: جامعة طرطوس.

4/7  الحدود الموضوعية: اليقظة العقلية، والتخّصص الدراسي )تربية، صيدلة(.

: Mindfulness 1/8 اليقظة العقلية

ــه دون إصــدار  ــاه لدي ــز االنتب ــب، وتحف ــا الطال ــي يتفاعــل معه ــرات الت ــل بالمثي ــا الوعــي الكام يقصــد به

ــلوي، 2018، 4). ــي )الش ــاعر الماض ــرات ومش ــغال بخب ــكام، واالنش أح

5- فرضية البحث:

6- منهج البحث:

7- حدود  البحث:

8-  المصطلحات والتعريفات اإلجرائية للبحث:

4- هدف البحث:
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وتعّرف إجرائياً بأنها: الدرجة الكلية التي يحصل عليها الطالب في مقياس اليقظة العقلية. 

:University Students 2/8 طلبة الجامعة 

ــة  ــة الجامعي ــي المرحل ــون ف ــن يدرس ــات الذي ــي: الطــاب والطالب ــث الحال ــي البح ــاً ف ــا إجرائي يقصــد به

ــوس.  ــة طرط ــي جامع ــة( ف ــة، الصيدل ــي )التربي ــي كليت ــة( ف ــنة الرابع ــى )الس األول

1/9 مفهوم اليقظة العقلية: 

يعــّد مصطلــح اليقظــة العقليــة حديثــاً نســبياً مــن حيــث الدراســة، وشــهد تباينــاً واختافــاً فــي الدراســات التــي 

تناولتــه، إال أّن جــذوره التاريخيــة قديمــة، وتعــود إلــى الفلســفة والتقاليــد البوذيــة التــي بــدأت فــي الهنــد، وهنــاك 

ــي، إال أنَّ علمــاء النفــس  ــي الغرب ــي الفكــر األوروب ــة لهــا جــذور فلســفية ف ــى أن اليقظــة العقلي ــل تشــير إل دالئ

ــاءة الوعــي  ــه كف ــاً بأن ــم النفــس، وأصبــح معروف اســتطاعوا أن يطّوعــوا هــذا المفهــوم ويدمجــوه فــي مجــال عل

بالخبــرة اآلنيــة ســواء كانــت داخليــة أم خارجيــة مــع القــدرة علــى الماحظــة والوصــف الدقيــق لمــا تحملــه مــن 

معنــى مباشــٍر دون التقيــد باألحــكام القبليــة وتقّبــل الفــرد لمــا هــو كائــن واإلدراك الواعــي واإلحســاس بمعايشــة 

ــدي، 2017، 46). ــة )خشــبة، 2018، 515(؛ )الولي التجرب

وتشــير النجــر )Langer,2014( فــي خشــبة )2018( إلــى أّن اليقظــة العقليــة: هــي حالــٌة عقليــٌة نشــطٌة 

تتميــز بتحديــد التمايــز الــذي يجعــل الفــرد: 

له وجود في اللحظة اآلنية.  

لديه حساسية موضوعية للسياق والبيئة التي يوجد فيها.  

يسترشد لكن ليس محكوماً بالقواعد والروتين )خشبة، 2018، 517).  

ويذكــر كل مــن )Leong & Rasli, 2013( بــأن اليقظــة العقليــة حالــٌة خاصــٌة مــن الوعــي ينطــوي علــى 

االنتبــاه بطريقــٍة مميــزٍة وهادفــٍة إلــى اللحظــة الراهنــة مــن دون إصــدار حكــم إلشــعار المناطــق المحيطــة بأشــياء 

جديــدة دون الوقــوع فــي بــؤرة التقييــم والمقارنــة، أو أي مــن المعالجــات المعرفيــة األخــرى ذات الصلــة بالــذات 

.(Leong & Rasli ,2013,4(

ونظــراً ألهميــة اليقظــة العقليــة فــي مجــال التربيــة وعلــم النفــس، فقــد تعــّددت األدلــة البحثيــة التــي تشــير 

إلــى أّن لليقظــة العقليــة تأثيــرات مفيــدًة فــي العديــد مــن النتائــج، واعتبرهــا البعــُض مهــارًة أساســيًة فــي الحيــاة 

لــدى كل األفــراد، وأّن تدريباتهــا ترّكــز علــى الوعــي بالعقــل والجســم واالنفعــاالت وتنّمــي الســعادة النفســية لديهــم 

)شــمبولية، 2019، 9).

9- اإلطار النظري للبحث:
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وتؤثــر اليقظــة العقليــة فــي العديــد مــن المهــارات واالســتجابات، ولهــا ارتبــاٌط  مباشــٌر بالعمليــة التعليميــة 

ــن  ــة م ــا حال ــن اعتباره ــة ويمك ــة الجامعي ــي المرحل ــة ف ــي تواجــه الطلب ــّل المشــكات الت ــادة الوعــي، وح وزي

التعبيــر، وهــي تختلــف مــن فــرد آلخــر، ويمكــن تنميتهــا عــن طريــق التدريــب والمــران )الشــلوي، 2018، 5).

2/9 أبعاد اليقظة العقلية:

حدد براون وراين )Brown & Ryan, 2003( أبعاد اليقظة العقلية وفق اآلتي:

وضــوُح الوعــي ) Clarity of Awareness(: حيــث تركــز اليقظــة العقليــة علــى الوعــي الواضــح . 1

للعالَميــن الداخلــي والخارجــي للفــرد، وتركــز بصفــٍة خاصــٍة علــى كل مــن األفكار أو المشــاعر أو األحاســيس 

أو األفعــال أو األشــياء المحيطــة الموجــودة عنــد لحظــة معينــة، لذلــك تعــرف اليقظــة العقليــة باســم االنتبــاه 

» المجــرد« والوعــي »الخالــص« أو »الواضــح« والتــي تكشــف مــا يحــدث قبــل أو بعــد األفــكار التــي يتــم 

تناولهــا، بشــيء يشــبه عمــل المــرآة الامعــة، حيــث يعكــس العقــل مــا يمــر أمامــه، وإن هــذا االســتقبال غيــر 

المتأثــر أو المشــوه يعمــل أيضــاً علــى دعــم التفكيــر حــول الواقــع، حيــث تصبــح حتــى الظواهــر المخفيــة عــن 

.(Brown & Ryan, 2007, 213( األنظــار مرئيــًة أو معروفــة بمزيــد مــن الوضــوح

مرونــة الوعــي واالنتبــاه ) flexibility of Awareness and Attention(: مــن بين الســمات الرئيســية . 2

المميــزة لليقظــة العقليــة مرونتهــا، حيــث تشــبه العدســة المكبــرة فــي إمكانيــة اســترجاعها مــن حــاالت عقليــة 

ــق بتفاصيــل المواقــف )  ــة أفضــل حــول مــا يحــدث ) الوعــي الواضــح(، وفيمــا يتعل ــة الكتســاب رؤي معين

االنتبــاه المركــز( تبعــاً للميــول والرغبــات )Brown & Ryan &Creswell,2007, 8(، كمــا أن اليقظــة 

ــداً  ــة بينهمــا أن التركيــز يحمــل تقيي ــدة، ومــن بيــن الفــوارق الجوهري ــة والتركيــز يعــدان قــدرات فري العقلي

لانتبــاه نحــو عنصــٍر صريــٍح يــؤدي إلــى التخلــي عــن المثيــرات الحســية، إنمــا يشــمل النمــُط اليقــظ للمعالجــة 

.(Kozak,2006,3 ( بمفهومــه الكامــل تنظيمــاً اختياريــاً مرنــاً كحــاالت االنتبــاه والوعــي

3 . Stability& continuity of Attention &  ( واســتمراريتهما  والوعــي  االنتبــاه  اســتقرارية 

Awareness(: تمثــل اليقظــة العقليــة قــدرًة وراثيــًة للكائــن البشــري لكنهــا مــع هــذا تتبايــن بالقــوة، حيــث 

يمكــن أن تكــون اليقظــة فــي بعــض الحــاالت مؤقتــًة أو قليلــَة الحــدوث أو غيــر نظاميــٍة أو مســتمرة، 

فاســتقرار الوعــي أو االنتبــاه يســاعد فــي التخلــص مــن المفاهيــم واألفــكار والمشــاعر المرتبطــة بهــا 

وتحويلهــا إلــى حقائــق مجــردة، ومثــل هــذا الثبــات يســهل فــي التمييــز بيــن األفــكار التصوريــة واالنفعــاالت 

 Brown & Ryan( ًالتــي تجــذرت فــي خبــرٍة ســابقٍة أو الحقــٍة، والعــودة إلــى الوعــي الــذي يحصــل آنيــا

.(&Creswell,2007, 44
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ــر األمــور . 4 ــى تدبي ــدرة عل ــا »الق ــة أنه ــة الذهني ــة ) Mind Resilience(: تعــرف المرون ــة الذهني المرون

فــي الظــروف الصعبــة أو المهــددة أو حتــى فــي حــاالت المحــن، وهــي القــدرة علــى تعبئــة الطاقــة الذهنيــة 

للقيــام بالتصــرف الجديــد فــي الظــروف التــي تفرضهــا المعوقــات علــى النجــاح وتهــدد نتائجــه« ويتطلــب 

ذلــك تحويــل وجهــات النظــر كليــاً، ويبقــى مــا يتوافــر مــن قــدرات أو إمكانــات، ومهمــا صغــرت المرونــة 

فإنــه يمكــن البقــاء عليهــا بحيــث يفتــح الســبيل أمــام تحــرك الوضــع باتجــاه االنفتــاح )عويــز، 2014، 68).

البدائليــة البنــاءة ) Constructive Alternativism(: تعــد البدائليــة مقومــاً مــن مقومــات اليقظــة . 5

ــه  ــدٍة، تتيــح ل ــم األحــداث وفــق إضــاءٍة جدي ــة التــي تتيــح للفــرد تنظي ــة التــي تعنــي القــدرة أو المقارب العقلي

رؤيــة األمــور بشــكٍل مختلــٍف ينفتــح علــى التحــرك والتصــرف، وتنــدرج البدائليــة ضمــن ثاثيــة االقتــدار 

ــى  ــوارد عل ــف الم ــه توظي ــة توج ــة فكري ــه عملي ــاء Selection  والمقصــود ب ــة باالنتق ــي المتمثل المعرف

بعــض مجــاالت النشــاط الوظيفــي، ممــا يوجــه الســلوك بفاعليــة عبــر الزمــان والمــكان والوضــع الحالــي، 

والتعظيــم Optimization  والــذي يتمثــل فــي تعبئــة المهــارات واإلمكانــات والوســائل وتنظيمهــا بأكبــر 

درجــٍة ممكنــٍة مــن الفاعليــة والجــدوى واكتســاب الجديــد، والتعويــض Compensation   الــذي يتمثــل 

فــي اســتعمال وســائل بديلــة حينمــا تعجــز الوســائل الحاليــة أو تفقــد فاعليتهــا، وهــي عمليــاٌت أساســيٌة فــي 

ــراد )الســندي، 2010، 88).   ــى المجتمعــات كمــا األف ــق عل ــاة، ممــا ينطب ــر مســار الحي ــه النمــو عب توجي

3/9 فوائد اليقظة العقلية:  

يشــير ميــس )Mace, 2008( إلــى أّن لليقظــة العقليــة فوائــد عديــدًة، حيــث تســاعد علــى شــعور الفــرد 

بمعنــى الحيــاة واستكشــاف معناهــا، كمــا تحّســن اليقظــة العقليــة شــعور الفــرد بالصابــة النفســية، إذ إن الوعــي 

ــى مواجهــة الضغــوط  ــرد عل ــرات واإلحســاس بهــا، كمــا تســاعد الف ــى الخب ــاح عل لحظــة بلحظــة يســّهل االنفت

مــن خــال إدراكــه ووعيــه وإدارتــه الجيــدة للبيئــة مــن حولــه، كمــا أّن لليقظــة العقليــة فوائــد نفســيًة فــي خفــض 

ــاه، والتســامح والرضــا عــن  ــات االنتب ــى تحســين عملي ــل عل ــق، وتعم ــاب، والقل ــة، واالكتئ المخــاوف المرضي

 .(Bajaj & Panda, 2015( ــية ــعادة النفس ــاة والس الحي

وأوضــح دويــر )Deurr,2008(  وعيســى )2018( أنــه يمكــن اســتخدام اليقظــة الذهنيــة لتنميــة الوعــي 

فــي مــا وراء المعرفــة التــي يتــم تعلّمهــا مــن خــال إدراك األفــكار أو المشــاعر مثــل التفكيــر والعاطفــة، وتشــجيع 

الفــرد علــى تطويــر منظــور عــدم التمركــز، كمــا أّن لليقظــة الذهنيــة فوائــد نفســيًة وفيزيولوجيــة، وتتمّثــل الفوائــد 

ــات  ــى تحســين الذاكــرة العامــة وعملي ــة وتعمــل عل ــق والمخــاوف المرضي النفســية فــي خفــض الضغــوط والقل

ــل  ــرد مث ــب الف ــي تصي ــة الت ــرات الفيزيولوجي ــي التغي ــل ف ــة فتتمّث ــد الفيزيولوجي ــا الفوائ ــاه والتســامح، أم االنتب
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خفــض األلــم المزمــن )عيســى، 2018، 271).

كما تؤدي اليقظة العقلية إلى العديد من الفوائد المتمثلة في:

تمنــع الفــرد مــن التصــرف أو التفكيــر بطريقــة تلقائيــة، وتســمح لــه أن يتحــرر مــن أنمــاط التفكيــر   

ــة  ــات معرفي ــن مخطط ــاالت وتكوي ــة االنفع ــى تنقي ــل عل ــا تعم ــوهة، كم ــكار المش ــل األف ــوائي وتطف العش

ــة. ــل واقعي ــى منطــق ودالئ ــة تســتند عل وإعطــاء دالالت معرفي

تعمــل علــى إبطــال فعــل الطيــار اآللــي فــي العقــل الــذي يجعــل الفــرد يتصــرف كإنســان آلــي دون   

أن يعــي مــا يفعلــه.

تعزيــز الشــعور بالقــدرة علــى إدارة البيئــة المحيطــة مــن خــال تعزيــز االســتجابات الكيفيــة لمواجهــة   

الضغوط.

تحســين الشــعور بالتمســك ألن الوعــي لحظــة بلحظــة ربمــا قــد يســاعد علــى االنفتــاح علــى الخبــرات   

الجديــدة واإلحســاس بهــا.

تعزيز الشعور بمعنى الحياة وتفّتح الذات تجاه البعد الروحي.  

المســاهمة فــي اختيــار الســلوكيات التــي تكــون متســقة مــع احتياجــات الفــرد وقيمــه ومصالحــه، كمــا   

تعمــل علــى تنظيــم الســلوك بطريقــة تلبــي هــذه االحتياجــات.

ــذي    ــر ال ــع، األم ــل الواق ــة ال تمث ــة مؤقت ــداث عقلي ــا أح ــكار واعتباره ــة األف ــن مركزي ــص م التخل

ــود، 2013، 15). ــع ومحم ــاة. ) الضب ــف الحي ــتبصار بمواق ــادة االس ــى زي ــس عل ينعك

كمــا تــرى نــورى )2015( أن اليقظــة العقليــة ترتبــط بزيــادة اإلبــداع وانخفــاض مســتوى االحتــراق   

النفســي وكذلــك ردود الفعــل تجــاه األفــكار والعواطــف، وتحســين القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات وزيــادة الثقــة 

بالنفــس، كمــا تــرى أن ممارســة اليقظــة العقليــة تــؤدي إلــى :

عدم التسرع في الحكم على النفس واآلخرين واألحداث عند وقوعها.  

غرس الصبر بالنفس واآلخرين.  

االستمتاع بجمال وحداثة كل لحظة يمر بها الفرد) نورى ، 2012، 218).   

ويضاف لها:

المزيــد مــن التركيــز: حيــن نركــز انتباهنــا نكتســب المزيــد مــن الســيطرة والقــوة فــي جميــع مجــاالت حياتنــا، . 1

ــة  ــاة االجتماعي ــل والدراســة والحي ــي العم ــة يحســن األداء ف ــي عــن اليقظــة العقلي ــز المتأن ــث أن التركي حي

وحتــى فــي التســلية.
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ــب . 2 ــن والكت ــه الطعــام والموســيقا والف ــا نســتمتع ب ــر: كل م ــا بشــكل أكب ــه حواســنا إلين ــا تحمل االســتمتاع بم

والرياضــة والرقــص يتحســن كثيــراً حيــن نمتلــك القــدرة علــى االســترخاء والتحــرر مــن الضغــوط وجلــب 

وعينــا الجســدي الكامــل إلــى حواســنا.

ــا الداخليــة، ســيكون لدينــا . 3 المزيــد مــن اليقظــة العقليــة تجــاه مشــاعرنا: حيــن نكــون متيقظيــن تجــاه كينونتن

ــة تغيــرات مشــاعرنا الحقيقيــة خاصــة تلــك الســلبية. قــدرة متصاعــدة علــى ماحظــة حال

الشــعور المتزايــد بالغبطــة: التيقــظ المتصــل بـــ »هنــا اآلن« يهــدي العقــل مــن أعبــاء كثيــرة، ويســمح لنــا أن . 4

نختبــر أكثــر فأكثــر شــعوراً داخليــاً بالســام والســعادة.

االتصــال بشــكل أعمــق مــن اآلخريــن: حيــن نحقــق مســتوى معيــن مــن الســام الداخلــي، وتنســحب األعبــاء . 5

إلــى الخليــة الصامتــة، ســيكون بإمكاننــا أن نتصــل بشــكل أعمــق مــع اآلخريــن وتعزيــز عرفاننــا بالجميــل 

وتعاطفنــا وربمــا حبنــا لآلخريــن.

ــا . 6 ــذي يربطن ــة، الســام والوعــي ال ــة الداخلي ــد بالحري ــد الروحــي: الشــعور المتزاي ــاه البع ــذات تج ــح ال تفت

أكثــر بالشــعور بغايــٍة تتجــاوز األشــخاص وتفتــح الطريــق مباشــرة الختبــار الحيــاة بأبعــد مــن بعدهــا المــادي 

)صغبينــي، 2011، 20 - 21).  

قــام الباحثــان بعــرض الدراســات الســابقة المرتبطــة بموضــوع البحــث ابتــداًء باألقــدم وذلــك علــى الشــكل 

اآلتــي:

ــة  ــة الذهني ــا باليقظ ــة وعاقته ــة المدرك ــة الذاتي ــوان: الكفاي ــراق، بعن ــي الع ــه )2012) ف ــة عبدالل دراس

ــة. ــة الجامع ــدى طلب ــة ل ــف المعرفي والوظائ

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف إلــى الكفايــة الذاتيــة المدركــة وعاقتهــا باليقظــة الذهنيــة والوظائــف المعرفيــة 

لــدى طلبــة جامعــة ديالــى، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )500( طالــب وطالبــة بواقــع )216( طالــب و)284) 

ــة  ــاً ذات دالل ــاك فروق ــة وأن هن ــة ذهني ــم يقظ ــث لديه ــة البح ــراد عين ــى أن أف ــة إل ــت الدراس ــة، وتوصل طالب

ــه ال توجــد  ــح الذكــور، كمــا تبينــت أن ــاث( لصال ــة تبعــاً لمتغيــر الجنس)ذكــور، إن ــة فــي اليقظــة الذهني إحصائي

فــروق ذات داللــة إحصائيــة علــى مقيــاس اليقظــة الذهنيــة وفقــاً لمتغيــر التخصــص) علمــي، إنســاني(، كمــا وجــد 

أن هنــاك فروقــاً ذات داللــة إحصائيــة بالنســبة للتفاعــات بيــن )الجنــس والتخصــص(، وبالتالــي كانــت العاقــة 

بيــن الكفايــة الذاتيــة المدركــة ومجموعــة المتغيــرات ذات داللــة معنويــة.  

10- الدراسات السابقة:
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دراســة الوليــدي )2017) فــي الســعودية، بعنــوان: اليقظــة العقليــة وعاقتهــا بالســعادة النفســية لــدى طلبــة 

جامعــة الملــك خالــد.

هدفــت الدراســة إلــى تعــرف مســتوى اليقظــة العقليــة لــدى طــاب جامعــة الملــك خالــد، وكذلــك الكشــف 

عــن الفــروق بيــن الجنســين فــي مســتوى اليقظــة العقليــة علــى عّينــة قوامهــا )275( طالبــاً وطالبــة، منهــم )137) 

مــن الذكــور و)138( مــن اإلنــاث، وتــم تطبيــق مقيــاس اليقظــة العقليــة مــن ترجمــة الباحثــة، وخلصــت النتائــج 

إلــى وجــود مســتوى متوســط مــن اليقظــة العقليــة لــدى طــاب الجامعــة، كمــا وجــدت فــروق دالــة إحصائيــة بيــن 

الجنســين فــي اليقظــة العقليــة لصالــح اإلنــاث. 

دراسة بديوي وعبد )2018) في العراق بعنوان: اليقظة الذهنية لدى طلبة الجامعة.

هدفــت إلــى تعــّرف مســتوى اليقظــة الذهنيــة لــدى طلبــة الجامعــة، وأُجــري البحــث علــى عينــة مــن طلبــة 

جامعــة البصــرة مــن كا الجنســين )ذكــور وإنــاث( وحســب التخصــص )علمــي، إنســاني( للعــام 2016/ 2017 

علــى عينــة بلغــت )400( طالــٍب وطالبــة، وتــم تطبيــق مقيــاس اليقظــة الذهنيــة ويتكــون مــن )40( فقــرة موزعــة 

علــى خمســة مجــاالت، وأظهــرت النتائــج أّن عينــة البحــث لديهــا يقظــة ذهنيــة بحــدود الوســط، كمــا توجــد فــروق 

دالــٌة فــي اليقظــة الذهنيــة تبعــاً لمتغيــر الجنــس لصالــح اإلنــاث، وتوجــد فــروق دالــة فــي اليقظــة الذهنيــة تبعــاً 

لمتغيــر التخصــص لصالــح العلمــي.

دراســة خشــبة )2018) فــي مصــر بعنــوان: التنبــؤ بمســتوى اليقظــة العقليــة مــن خــال بعــض المتغيــرات 

النفســية لــدى طالبــات الجامعــة.

هــدف البحــث إلــى فحــص العاقــة بيــن اليقظــة العقليــة وكّل مــن الشــفقة بالــذات والرفاهيــة النفســية وقلــق 

ــة  ــؤ باليقظــة العقلي ــي التنب ــرات البحــث ف ــك الكشــف عــن إســهام متغي ــة، وكذل ــات الجامع ــدى طالب ــار ل االختب

والتعــّرف علــى الفــروق فــي درجاتهــن علــى مقيــاس اليقظــة العقليــة والشــفقة بالــذات والرفاهيــة النفســية وقلــق 

االختبــار تبعــاً لمتغيــري الفرقــة الدراســية )األولــى- الرابعــة( والتخصــص الدراســي )علمــي، أدبــي( وتكّونــت 

عينــة الدراســة مــن )500( طالبــٍة مــن طالبــات جامعــة األزهــر، وأظهــرت النتائــج عــن وجــود عاقــٍة موجبــٍة 

بيــن اليقظــة العقليــة وكّل مــن الشــفقة بالــذات والرفاهيــة النفســية، ووجــود عاقــة ســالبة بيــن اليقظــة العقليــة وقلــق 

االختبــار وإســهام متغيــرات البحــث بالتنبــؤ باليقظــة العقليــة، وأظهــرت وجــود فــروق لصالــح الفرقــة الدراســية 

الرابعــة ولصالــح الفــرع العلمــي فــي الرفاهيــة وعــدم وجــود فــروق فــي قلــق االختبــار.

ــي  ــا وراء المعرف ــر م ــا بالتفكي ــة وعاقته ــة العقلي ــوان: اليقظ ــراق بعن ــي الع ــى )2018) ف ــة عيس دراس

ــق.  ــاء وتطبي ــة: بن ــانية والصرف ــوم اإلنس ــة للعل ــة التربي ــة كلي ــدى طلب ــة ل ــى المعرف ــة إل والحاج
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هدفــت الدراســة إلــى تعــرف الفــروق فــي اليقظــة العقليــة لــدى طلبــة كليــة التربيــة للعلــوم اإلنســانية وكليــة 

الصرفــة، تعــزى لمتغيــر الجنــس )ذكــور وإنــاث( ولمتغيــر الكليــة )إنســانية، صرفــة( وتــم تطبيــق مقيــاس اليقظــة 

العقليــة لتورنتــو )2006( علــى عينــة مــن طلبــة الكليتيــن بلغــت )416( طالبــاً وطالبــة، وأظهــرت النتائــج وجــود 

فــروق دالــة إحصائيــاً فــي متغيــر اليقظــة العقليــة بيــن الذكــور واإلنــاث لصالــح اإلنــاث.

دراســة الشــلوي )2018) بعنــوان: اليقظــة العقليــة وعاقتهــا بالكفــاءة الذاتيــة لــدى عينــة مــن طــاب كليــة 

التربيــة بالدوادمــي.

ــن  ــة م ــدى عين ــة ل ــاءة الذاتي ــة ومســتوى الكف ــى مســتوى اليقظــة العقلي ــى التعــرف عل ــت الدراســة إل هدف

طــاب كليــة التربيــة بمحافظــة الدوادمــي، والكشــف عــن العاقــة بيــن اليقظــة العقليــة والكفــاءة الذاتيــة لديهــم، 

وقــام الباحــث بإعــداد مقياســين فــي اليقظــة العقليــة والكفــاءة الذاتيــة، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )154( طالبــاً 

ــد مســتوى )0.93(،  ــة كان مرتفعــاً عن ــة، وأظهــرت النتائــج أّن مســتوى اليقظــة العقلي ــة التربي مــن طــاب كلي

ومســتوى الكفــاءة الذاتيــة كان مرتفعــاً عنــد مســتوى )0.97( كمــا أظهــرت النتائــج وجــود عاقــة ارتباطيــة ذات 

داللــة إحصائيــة بيــن اليقظــة العقليــة والكفــاءة الذاتيــة عنــد مســتوى )0.01).

دراســة ناجوانــي )2019) فــي ُعمــان بعنــوان:  اليقظــة العقليــة لــدى طلبــة مــا بعــد التعليــم األساســي فــي 

ضــوء بعــض المتغيــرات فــي محافظــة مســقط.

هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن اليقظــة العقليــة لــدى طلبــة مــا بعــد التعليــم األساســي فــي محافظــة مســقط 

والتعــّرف إلــى الفــروق ذات الداللــة اإلحصائيــة فــي مســتوى اليقظــة العقليــة حســب المتغيــرات، وتكونــت العينــة 

مــن )600( طالــٍب وطالبــة واســتخدم مقيــاس كنتاكــي لليقظــة العقليــة، وتــم حســاب المتوســطات واالنحرافــات 

ــة  ــى أن مســتوى اليقظــة العقلي ــج إل ــن األحــادي، وأشــارت النتائ ــل التباي ــار تحلي ــار )T( واختب ــة واختب المعياري

كان متوســطاً لــدى طلبــة التعليــم مــا بعــد األساســي، كمــا أظهــرت النتائــج إلــى عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً 

تعــزى لمتغيــر الجنــس والصــف الدراســي والعمــر والمســتوى التحصيلــي.

ــة فــي ضــوء نظريــة النجــر ــد المطلــب وخريبــة )2020) فــي مصــر بعنــوان: اليقظــة العقلي دراســة عب

Langer وعاقتهــا بــكّل مــن االتجــاه نحــو التخصــص وأســلوب التعلــم ونــوع االختبــار التحريــري الُمفّضــل 

لــدى طلبــة جامعــة الزقازيــق. 

ــر ــة النج ــوء نظري ــي ض ــا ف ــة ومكوناته ــة العقلي ــر اليقظ ــة تواف ــن درج ــف ع ــى الكش ــث إل ــدف البح ه

Langer لــدى طلبــة جامعــة الزقازيــق، باإلضافــة إلــى التعــرف علــى الفروق فــي اليقظــة العقلية ومكوناتهــا تبعاً 

الختــاف كل مــن الجنســين، واالتجــاه نحــو التخّصــص، وأســلوب التعلــم، ونــوع االختبــار التحريــري الُمفّضــل، 
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ــم  ــاً وطالبــة فــي الكليــات النظريــة والتطبيقيــة بجامعــة الزقازيــق، وت ــة البحــث مــن )575( طالب وتكونــت عين

بنــاء اســتبانة لقيــاس اليقظــة العقليــة، وأظهــرت النتائــج توافــر مكونــات اليقظــة العقليــة بدرجــة متوســطة، كمــا 

أظهــرت أنــه ال توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً فــي جميــع مكونــات اليقظــة العقليــة ترجــع إلــى اختــاف الجنســين 

ــاً تبعــاً الختــاف االتجــاه نحــو التخصــص فــي بعــض  ــة إحصائي مــا عــدا مكــون واحــد، وال توجــد فــروق دال

المكونــات، وال توجــد فــروق دالــة إحصائيــاً فــي مكونــات اليقظــة العقليــة ترجــع إلــى اختــاف أســلوب التعلــم 

المفضــل )الســطحي، العميــق( ونــوع االختبــار التحريــري الُمفّضــل، فــي حيــن توجــد فــروق تبعــاً الختــاف نــوع 

االختبــار التحريــري الُمفّضــل لصالــح االختبــار التحريــري الخليــط )موضوعــي ومقالــي معــاً(.

1/10 تعقيب على الدراسات السابقة

بعد االطاع على الدراسات السابقة المرتبطة بمتغيرات البحث، الحظ الباحثان النقاط اآلتية:

أّكــدت معظــم الدراســات الســابقة علــى أهميــة اليقظــة العقليــة كعامــل مــن عوامــل الســعادة النفســية،   

والشــفقة بالــذات والرفاهيــة النفســية، والتفكيــر مــا وراء المعرفــي والحاجــة إلــى المعرفــة، والكفــاءة الذاتيــة 

لــدى طلبــة الجامعــة.

ــى    ــد عل ــا اعتم ــا م ــي الدراســات الســابقة فمنه ــي اســُتخِدمت ف ــة الت ــس اليقظــة العقلي ــت مقايي تنوّع

مقيــاس اليقظــة العقليــة لتورنتــو )2006(، ومقيــاس كنتاكــي Kentucky، ومنهــا مــا اعتمــد علــى مقيــاس 

مــن إعــداد الباحــث.

لــم يجــد الباحثــان بيــن الدراســات الســابقة دراســة محلّيــة تناولــت مفهــوم اليقظــة العقليــة فــي ضــوء   

متغيــر التخصــص األكاديمــي.

ــي    ــتثناء دراســة ناجوان ــة، باس ــة الجامع ــن طلب ــا م ــابقة جميعه ــي  الدراســات الس ــة ف ــت العّين تكّون

ــم األساســي. ــد التعلي ــا بع ــة م ــن طلب ــة م ــت العّين ــث تكّون ــان حي ــي ُعم )2019( ف

اســتفاد الباحثــان مــن الدراســات الســابقة فــي اختيــار األداة واألســاليب اإلحصائيــة المائمــة الختبــار   

فرضيــات الدراســة وتفســير نتائجهــا.

1/11  مجتمع وعينة البحث: 

ــة طرطــوس  ــي جامع ــة( ف ــة )الســنة الرابع ــة والصيدل ــي التربي ــات كليت ــع البحــث مــن طالب ــف مجتم يتأل

للعــام الدراســي 2019/ 2020 والبالــغ عددهــم )214( بواقــع )104( طالبــة فــي كليــة التربيــة )معلــم صــف(، 

و)110( طالبــة فــي كليــة الصيدلــة.  

11- منهج البحث وإجراءاته:



37

تــم تطبيــق المقيــاس علــى جميــع الطالبــات المســجات للعــام الدراســي 2019/ 2020 فــي كليــة التربيــة 

وكليــة الصيدلــة، أي أّن العينــة تمثــل المجتمــع األصلــي والجــدول التالــي رقــم )1( يوضــح كيفيــة تــوزع أفــراد 

عينــة البحــث:

جدول)1( توزع أفراد عينة البحث

2/11  منهج البحث وأداته: 

اســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي، ألنــه »يهتــم بوصــف ظاهــرة أو مشــكلة محــددة، وتصويرهــا 

كميــاً عــن طريــق جمــع بيانــات ومعلومــات مقننــة عــن الظاهــرة أو المشــكلة، وتصنيفهــا وتحليلهــا وإخضاعهــا 

للدراســة الدقيقــة« )ملحــم، 2007، 370). 

 Kentucky Inventory of Mindfulness تم استخدام مقياس قائمة اليقظة العقلية

ــة  ــس محصل ــي تقي ــه والت ــن رأي ــب ع ــا الطال ــر فيه ــرة، يعب ــن )39( فق ــف م )Baer, et, al.2006( المؤل

ــداً،  ــاً وأب ــن دائم ــراوح بي ــة ليكــرت، يت ــع طريق ــدرج خماســي يتب ــن خــال ت ــك م ــة وذل مســتوى اليقظــة العقلي

وتحصــل االســتجابة دائمــاً علــى )5( درجــات وغالبــاً )4( درجــات، وأحيانــاً )3( درجــات ونــادراً درجتيــن وأبــداً 

درجــة واحــدة، ويراعــى العكــس بالنســبة للعبــارات الســلبية، وتتــراوح درجــات المقيــاس مــا بيــن )39 - 190(، 

وتــدل الدرجــة المرتفعــة علــى ارتفــاع مســتوى اليقظــة العقليــة لــدى الفــرد والعكــس صحيــح. 

وقــد تــم تقســيم مســتوى اليقظــة العقليــة إلــى خمــس مســتويات، حيــث اســتخدم فــي تفســير النتائــج التصنيــف 

الموضــح فــي الجــدول اآلتــي: 

التخصصالعددالكلية

نظري104التربية

تطبيقي110الصيدلة

214ًالمجموع نظري وتطبيقي معا
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جدول )2( المتوسط المرّجح ومستوى اليقظة العقلية في مقياس ليكرت الخماسي

 أعد المقياس السابق في الجدول رقم )2( بصورته العربية البحيري وآخرون )2014).

1/2/11 الخصائص السيكومترية لألداة:

ــق الصــدق  ــة الجامعــة عــن طري ــة مــن طلب ــى عين ــه عل ــه وثبات ــاس بالتحقــق مــن صدق ــو المقي ــام معّرب ق

العاملــي والصــدق المرتبــط بالمحــك والتحقــق مــن ثباتــه باســتخدام معامــل ألفــا كرونبــاخ واالتســاق الداخلــي، 

ــي. ــات واالتســاق الداخل ــة مــن الصــدق والثب ــع بدرجــة عالي ــاس يتمت وكان المقي

وقام الباحثان الحاليان بالتحقق من الصدق والثبات وفق اآلتي: 

صدق األداة:

الصــدق الظاهــري )صــدق المحكميــن(: حيــث تــم عــرض المقيــاس علــى )10( مــن المحكميــن مــن   

ذوي الخبــرة واالختصــاص للتعــرف علــى آرائهــم حــول المقيــاس ومــدى وضــوح العبــارات مــن الناحيــة 

العلميــة واللغويــة، وكذلــك مــدى ماءمتهــا لطلبــة الجامعــة، وأبــدى المحكمــون بعــض التعديــات التــي تتعلــق 

بالصياغــة اللغويــة وترتيــب الفقــرات، وتــم اعتمــاد معيــار اتفــاق )80%( علــى الفقــرة العتمادهــا.

ــمي    ــة للعاس ــة العقلي ــاس اليقظ ــع مقي ــك م ــط بالمح ــدق المرتب ــاب الص ــم حس ــي: ت ــدق المحك الص

)2012(، وكانــت معامــات االرتبــاط بيــن المقياســين هــي )0.78( وهــي قيمــة دالــة إحصائيــاً عنــد مســتوى 

.0.01

ثبات األداة:

تــم تطبيــق المقيــاس علــى عينــة بلغــت )50( طالبــة تــم اختيارهــم عشــوائياً مــن طالبــات الســنة الرابعــة 

فــي كليــة التربيــة )معلــم صــف( للعــام الدراســي 2018 /2019،  وتــم إعــادة التطبيــق علــى العينــة نفســها بعــد 

المستوىالمتوسط المرّجح

كبير جدا5ً - 4.2

كبير4.19 – 3.40

متوسط3.39 – 2.60

منخفض2.59 - 1.80

منخفض جدا1.79ً - 1.00
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ــه  ــث بلغــت قيمت ــي حي ــق الثان ــق األول والتطبي ــن التطبي ــاط بي ــم حســاب معامــل االرتب ــاً، وت مضــي )15( يوم

.(0.84(

كمــا تــم حســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ وبلغــت قيمــة معامــل الثبــات للمقيــاس )0.778(، وهــي قيمــة دالــة 

إحصائيــاً ممــا يــدل علــى ثبــات المقيــاس.

ممــا ســبق وبعــد التحقــق مــن الخصائــص الســيكومترية للمقيــاس الحالــي نجــد أنــه يتمتــع بالصــدق والثبــات 

الازميــن للثقــة بالنتائــج التــي نحصــل عليهــا مــن خــال تطبيــق المقيــاس. 

2/2/11  األساليب اإلحصائية الُمستخدمة 

المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لحســاب مســتوى اليقظــة العقليــة لــدى طلبــة كليتــي   

التربيــة والصيدلــة بجامعــة طرطــوس.

معامــل ارتبــاط )بيرســون( لحســاب معامــل ارتبــاط درجــة كل عبــارة مــن عبــارات مقيــاس اليقظــة   

العقليــة والدرجــة الكليــة لــه.

معامل )ألفا كرونباخ( للتحّقق من ثبات االتساق الداخلي للمقياس.  

اختبــار T-test لمعرفــة داللــة الفــروق فــي متوســط درجــات الطلبــة علــى مقيــاس اليقظــة العقليــة   

وفقــاً لمتغيــر التخصــص األكاديمــي.

3/11 عرض النتائج ومناقشتها:

توصل البحث إلى عدد من النتائج، وعرضت تبعاً ألسئلة البحث وفرضياته على النحو اآلتي:

3/11/ 1 نتيجة سؤال الدراسة:

ــي  ــة كليت ــة الدراســة طلب ــدى عّين ــة ل ــا مســتوى اليقظــة العقلي ــه » م ــة عــن ســؤال الدراســة ونّص لإلجاب

التربيــة والصيدلــة بجامعــة طرطــوس؟« قــام الباحثــان بحســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة 

لفقــرات مقيــاس اليقظــة العقليــة علــى كل بعــد مــن أبعــاده الخمســة والجــدول)4( يوضــح ذلــك: 
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جدول )3( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة البحث في مقياس اليقظة 

العقلية وعلى كل بعد من أبعاده

ــة، إذ  ــة البحــث يمتلكــون مســتوى متوســط مــن اليقظــة العقلي ــراد عين يّتضــح مــن الجــدول الســابق أّن أف

بلــغ المتوســط الكلــي علــى المقيــاس )2.95( بانحــراف معيــاري )0.662( أمــا بالنســبة لألبعــاد جــاءت جميعهــا 

بمســتوى متوســط، وتعــّد هــذه النتيجــة منطقيــة ألّن اليقظــة العقليــة تتأثــر بالعمــر وتــزداد بازديــاد العمــر، ونظــراً 

ــتوى  ــون مس ــي أن يك ــن الطبيع ــباب فم ــة الش ــة مرحل ــي بداي ــة ف ــة الجامع ــن طلب ــث م ــة البح ــراد عين ألن أف

اليقظــة لديهــم متوســط، وأيضــاً بســبب الخصائــص النمائيــة لهــذه المرحلــة التــي يواجــه فيهــا الطلبــة العديــد مــن 

الصراعــات واإلحباطــات وقلــق المســتقبل، عــدا عــن ظــروف الحــرب التــي مــّر بهــا بلدهــم، كّل ذلــك يجعــل 

مــن طلبــة الجامعــة ينشــغلون بهــذه األمــور جميعهــا، فيقــّل تركيزهــم ووعيهــم بذاتهــم، وبالتالــي تنخفــض اليقظــة 

العقليــة إلــى المســتوى المتوســط، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع الربيــع )2019( وناجوانــي )2019( وبديــوي وعبــد 

)2018( وتختلــف مــع نتائــج دراســة الشــلوي )2018( التــي أكــدت علــى ارتفــاع مســتوى اليقظــة العقليــة لــدى 

عّينــة مــن طلبــة كليــة التربيــة.

2/3/11  اختبار فرضّية البحث:

وللتحقــق مــن فرضيــة البحــث ونّصهــا »ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن متوســطي درجــات طلبة 

الجامعــة فــي اليقظــة العقليــة تبعــاً لمتغيــر التخصــص األكاديمــي« قــام الباحثــان بحســاب المتوســطات الحســابية 

ــات  ــابية واالنحراف ــطات الحس ــن المتوس ــروق بي ــة الف ــار)T-test( لدالل ــة اختب ــة وقيم ــات المعياري واالنحراف

المعياريــة، وحلّــا البيانــات وكانــت النتائــج علــى الشــكل اآلتــي: 

المستوىاالنحراف المعياريالمتوسط الحسابياألبعاد

متوسط2.860.631الماحظة 

متوسط3.020.672الوصف

متوسط3.050.705التصّرف بوعي في اللحظة الحاضرة

متوسط2.990.701عدم الحكم على الخبرات الداخلية

متوسط2.840.601عدم التعامل مع الخبرات الداخلية

متوسط2.950.662الدرجة الكلية
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جدول )4( يوّضح نتيجة اختبار )T-test( لدرجات الطلبة في اليقظة العقلية تبعاً لمتغير التخصص 

األكاديمي 

ــن متوســطي درجــات اليقظــة  ــة بي ــة إحصائي ــروٍق ذات دالل ــن الجــدول الســابق عــدم وجــود ف يّتضــح م

العقليــة عنــد طلبــة كليتــي التربيــة والصيدلــة، وبنــاًء علــى ذلــك نقبــل الفرضيــة الصفريــة، وهــذا يشــير إلــى أّن 

مســتوى اليقظــة العقليــة عنــد طلبــة كليتــي التربيــة والصيدلــة متقــارٌب، وأّن الفــروق بينهمــا ليســت ذات داللــة 

إحصائيــة، ويعــزو الباحثــان هــذه النتيجــة إلــى أن طلبــة الجامعــة يوّجهــون انتباههــم للمثيــرات الجديــدة، وهــي من 

صفــات المتعلميــن الذيــن يتميــزون بيقظــة عقليــة، كمــا أّن التقــدم العلمــي والتكنولوجــي وتوفــر خدمــات وســائل 

االتصــال المتعــددة واإلنترنــت يعــّزز ويدعــم أنــواع جديــدة مــن التعلـّـم وحــب االســتطاع وامتــاك رؤيــة جديــدة 

للواقــع وحــب الفضــول نحــو كل مــا هــو جديــد، وكّل ممــا ســبق مــن صفــات اليقظــة العقليــة التــي تســاعد الطالــب 

المتعلــم علــى امتــاك واســتخدام اســتراتيجيات جديــدة لمواجهــة المواقــف الصعبــة بحلــول إبداعيــة وجديــدة.

ضرورة وجود مراكز تربوية لرفع مستوى اليقظة العقلية لدى طلبة الجامعة.. 1

دراسة اليقظة العقلية على المراحل التعليمية المختلفة. . 2

إجــراء دراســة لمعرفــة العاقــة بيــن اليقظــة العقليــة ومتغيــرات أخــرى مثــل التحصيــل الدراســي وأنــواع . 3

ــذكاءات المتعــددة. ال

ــدى طلبتهــم . 4 ــة ل ــى توظيــف اليقظــة العقلي ــة التدريســية إل ــاه أعضــاء الهيئ ــة توجــه انتب إقامــة دورات تدريبي

ــم والتعليــم خــال عمليــة التعل

اليقظة العقلية

نالعّينة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الداللةقيمة Sigت

4063.25.439ذكور
ليست دالة622.536.

6062.2812.026إناث

12- المقترحات:
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