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القدرة التنبؤية لليقظة العقلية

The Predictive Ability of Mental Alertness in Determining the Level of
Psychological Rigidity in The Sample of Students of the University of
Sharjah
Dr. Bushra A. Alakashee
University of Sharjah, Education, UAE
balakashee@sharjah.ac.ae
Abstract.
The study investigated the level of mental alertness and the level of
psychological powers at the University of Sharjah in the academic year 20172018 and revealed the extent of suffering in the negative psychological
struggle, and to achieve these activities two tools were prepared for mental
alertness and psychological hardness, after adjusting the tools and ensure their
sincerity and stability were applied to intentional specimen (250) has not been
found anywhere in the world.
Keywords: predictive ability; mental alertness; psychological rigidity;
university students.
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لدى عينة طلبة جامعة الشارقة

د .بشرى أحمد العكايشي
balakashee@sharjah.ac.ae
قسم التربية -جامعة الشارقة – دولة االمارات العربية المتحدة
مستخلص الدراسة
استهدفت الدراسة تعرف مستوى اليقظة العقلية ومستوى الصالبة النفسية لدى طلبة جامعة الشارقة
في العام الجامعي  7102 -7102والكشف عن مدى مساهمة متغير اليقظة العقلية في التنبؤ بمتغير
الصالبة النفسية ،ولتحقيق هذه األهداف تم إعداد أداتي اليقظة العقلية والصالبة النفسية  ،وبعد ضبط
األداتين والتأكد من صدقهما وثباتهما تم تطبيقهما على عينة قصدية بلغت ( )751طالبًا وطالبة،
وأظهرت النتائج أن العينة تتمتع باليقظة العقلية والصالبة النفسية ،ووجود فروق ذات داللة في أبعاد
اليقظة العقلية وفقـًا لمتغير الجنس لصالح اإلناث في بعدي التميز اليقظ والتوجه نحو الحاضر لصالح
الذكور في بعد االنفتاح على الجديد  ،وعدم وجود فروق في الوعي بوجهات النظر المتعددة ،إضافة
إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد اليقظة العقلية لمتغير التخصص ،وعدم وجود
فروق أبعاد الصالبة النفسية وفقا ً لمتغيري الجنس والتخصص.

الكلمات المفتاحية :القدرة التنبؤية ،اليقظة العقلية ،الصالبة النفسية ،طلبة الجامعة.
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المقدمة والخلفية النظرية
شهههههههههد العصههههههر الحههالي ثورة معرفيههة هههائلههة عملههت على إحههداث تغيرات عههالميههة دفعههت
بالمؤسهسهات التربوية إلى تبني أنماط تعليمية متطورة للوقوف أمام العديد من المتغيرات المتنوعة في
الحياة اليومية وأدى ذلك إلى دفع الباحثين إلى االهتمام بالدراسههههات التي تنصههههو على تطوير االنتباه
و الوعي لههدى األفراد ومن هنهها نههالههت اليقظههة العقليههة اهتمههام البههاحثين كونههها تحتوي على الكثير من
القدرات التي يمكن للفرد تعلمها .وقد تم تقييم فائدتها ودورها في تحسههههههين االنتباه واإلدراا واألدا
األكاديمي بين الطالب واعتبرت وسيلة لتوسيع الوعي بالخيارات من خالل الفصل بين أنماط التفكير
االنعكاسهههههية واالسهههههتجابات التلقائية حيال يتم من خاللها تحقيق اإلنجا ،األكاديمي ،إضهههههافة إلى أنها
تعطي المزيد من المرونة المعرفية واالنفتاح على الذات وعلى المحيطين وتسههاهم في الحد من التوتر
عند األفراد .ونتيجة لذلك فإن األفراد اليقظين عقليًا ال يحكمون على التجارب بأنها سهههههي ة أو جيدة بل
يحكمون على مهها يرونههه من حولهم كرميههة مجردة من األحكههام ألنهم يعتبرونههها رميههة تمثههل الوقههت
الراهن وليس أكثر من ذلك وأن السههههههعي لتحقيق األهداف الناجحة في جوانو الحياة يتطلو وجودها
).(Skodlar, 2016
ويشهههههير ) Tang, Holzel, and Posner (2015إلى أن اليقظة العقلية تعد أسهههههلوبا ً في
هاليها إلدراا القيم الخههافيههة لمفهوم التههأمههل ،ويبين
التفكير غههايههة في األهميههة بههاعتبههارههها أسه
هههههلوبها مثه هً
هً
) Nivenitha and Nagalakshmi(2016بأنها تمكن الفرد من اختراق افتراضههههات اعخر عن
طريق معرفة انفعاالته وأفكاره  ،ويرى ) Davis and Hayes (2011أنها تعز ،الهدو الداخلي
للعقل ،وتسهههههههاعد األفراد في اإلقرار والقبول بجميع جوانو الحياة ،ويؤكد ) Hassed (2016أن
لليقظة العقلية عدد هائل من التطبيقات تتعلق بالتعليم واألدا والتواصهههههل وتنبه لمدى قدرة الفرد على
الخروج من الرمية الضههههههيقة و فتح األبواب أمام التطلعات الجديدة والتخلي من العادات العقلية التي
تتصف بالرتابة ،ونتيجة ذلك تم التوجه إلى استخدام العالج المعرفي لتعزيز أهمية اليقظة العقلية في
عالج الكثير من االضههههطرابات النفسههههية وتنمية سههههلوكيات إيجابية  .وذكرت نتائج دراسههههة Green,
) Grant, and Rynsaardt(2007أن الطالب الذين يواجهون صعوبات في حياتهم اليومية يعانون
وإنجا،ا وأقل ضههبطا ً داخليا ً
ً
من تشههتت ذهني يعيق قدرتهم على حل المشههكالت ويجعلهم أقل صههالبة
وبالتالي يحتاجون إلى قدرة ذهنية عالية من أجل التأقلم وحل المشهههههكالت الحياتية .لذا أوصهههههت نتائج
بعض ال دراسهههههات بضهههههرورة دمج أنشهههههطة اليقظة العقلية في المقررات الدراسهههههية للطلبة كدراسهههههة
) Malow and Austin (2016كما أكدت دراسة )Marriott and Woolham (2016على أن
االنتباه والوعي للمعلومات يحتاج لعدة عوامل وجدانية ومعرفية وهما حالة اليقظة العقلية كونها تزيد
من فرص الفرد في االبداع.
ومن النظريات األوائل التي فسرت اليقظة العقلية ،نظرية ألنجر (Langer )1998
حيال ذكرت أنها معرفة إدراكية تهتم بالوعي الذاتي واالنفتاح العقلي ألكثر من جانو واحد ،وعدتها
من أهم عناصههر الصههحة النفسههية للفرد السههيما في ،يادة القدرة على إيجاد الحلول المبتكرة ،وحددت
لها أربعة مكونات ،شههملت البحال عن الجديد واالرتباط وتقديم الجديد ثم المرونة( .إسههماعيل)7102،
وعملت على تطوير المفهوم من رمية واسعة حيال ضمت نظريتها أربعة أبعاد ،تتمثل في بعد التمييز
اليقظ وهو مستوى تطوير الفرد لألفكار الجديدة وقدرته في أن يُظهر ابداعًا في توليد أفكارجديدة على
عكس األفراد العاديين الذين يسهههههتندون إلى أفكار موجودة أصهههههالً  ،أما بعد االنفتاح على الجديد يمثل
قدرة الفرد على اسههتكشههاف المثيرات الجديدة  ،ويشههير بعد الوعي بوجهات النظر المتعددة إلى قدرة
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ويرى كالً من ) Ivtzan and Hart (2016أن نظريهههة ألنجر ) Langer (1998في
اليقظة تعد من إحدى محددات التوافق بكافة أشههههكاله ،وأن قلة اليقظة العقلية لدى األفراد تؤثر بشههههكل
سهههلبي في جميع ميادين حياتهم وخاصهههة المتعلقة بأدائهم المعرفي ،وبهذا الصهههدد أكدت نتائج Beak
) and Langer (2009إمكههانيههة تطوير الههذاكرة بعيههدة وقصههههههيرة المههدى عن طريق المتغيرات
الضههههههرورية في المعالجة اإلحسههههههاسههههههية للمعلومات على اعتبار اليقظة العقلية تتيح كل ما هو جديد
للمعلومات وتسههههههاعد على تصههههههنيفها ووضههههههع دالئل لها .وترى كالً من Felton, Coates and
) Christopher (2013أن اليقظة العقلية تقلل من مسههههههتويات التوتر وتطور الوعي بعادات العقل
وتبر ،أهميتها في مسههاعدت األفراد في تبني إسههتراتيجيات بإجرا ات السههلوا وتحسههين احترام الذات
وتزيد من مسههتوى دافعيتهم نحو الحياة والتعلم ،وتسههاعد الفرد على توليد االنفعاالت اإليجابية وتعيين
أسهههلوب لالسهههتجابة ً
بدال من ردة الفعل اعلية وأطلق عليها بالتحكم اإليجابي فقد وضهههع نموذ ًجا لليقظة
العقلية اسهههتند فيه على حقائق مهمة لمكوناتها تتمثل في االنتقال من التنظيم الذاتي إلى االسهههتكشهههاف
الذاتي ،ثم عملية االنتباه الذي يشههههههتمل على مالحظة العمليات التي تحصههههههل لدى الفرد ما بين لحظة
وأخرى  ،بينما تشير عملية االتجاه لنوعية اليقظة العقلية التي تعكس توجيه الخبرة المتكونة من خالل
التقبل والفضول.(Shapiro, Carlson, Astin & Freedman, 2006) .
ونههال المفهوم اهتمههام البههاحثين وأجريههت فيههه العههديههد من الههدراسههههههههات ،منههها دراسههههههههة
 (2013) Teodorczukالتي اسههتهدفت التعرف على مسههاهمة كل جانو من جوانو اليقظة الفكرية
في إمكههانيههة التنبؤ بههاالنعكههاسههههههيههة األكههاديمي لعينههة قوامههها ( )419من طالب علم النفس بجههامعههة
جوهانسهههههبره وأظهرت النتائج المسهههههاهمة النسهههههبية لكل جانو من جوانو اليقظة الفكرية في إمكانية
التنبؤ باالنعكاسههية األكاديمية وأن ممارسههات اليقظة حققت نتائج إيجابية في الصههحة الجسههمية والعقلية
والعاطفي .بينما هدفت دراسههة عبد ) )7102التعرف على تحديد مسههتوى اليقظة الذهنية لدى عينة
من طلبة الجامعة وتعرف داللة الفروق في متغيري الجنس والتخصهههههص ،وأظهرت النتائج أن العينة
تتمتع بمسههههههتوى عال في اليقظة الذهنية والفروق كانت دالة إحصههههههائية تبعا لمتغير الجنس لصههههههالح
الذكور ،وغير دالة تب ًعا لمتغير التخصص وأن هناا فروقًا دالة تب ًعا لتفاعل (الجنس والتخصص).
وأجرى كل من ) Ching, Koo,Tsai and Chen (2015دراسههة اسههتهدفت اسههتكشههاف
أثر اليقظة الفكرية على التعلم واألدا المعرفي لدى طلبة الجامعة لعينة من  057طالبا ً في المجموعة
التجريبية و 021طالبا ً في المجموعة الضابطة في جامعة تايوان وبينت النتائج تحسن مستوى طالب
المجمو عة التجريب ية التي تم تدريبهم على متغير اليق ظة الفكر ية في التعلم وارت فاع أدائهم المعرفي
وبر ،تحسن بسلوكهم كالتحكم في النفس والمشاركة في األنشطة.
وأشهههارت دراسهههة ) McCloskey (2015إلى دور اليقظة الفكرية في تحسهههين التحصهههيل
الدراسي وتعزيز النجاح األكاديمي والوعي الذاتي للطالب ذوي صعوبات التعلم ال سيما اضطرابات
األدا ف ً
ضال عن دورها في التقليل من إجهاد الطالب وأنها تعد مؤشر غير مباشر لإلنجا ،من خالل
عالقتهههها بهههالتنظيم الهههذاتي المرتبط بهههاالنعكهههاسههههههيهههة .وفي دراسهههههههههة أجراهههها Nivenitha and
) Nagalakshmi (2016عن تأثير اختبار القلق واليقظة الفكرية على األدا األكاديمي لعينة من
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الفرد على تحليل الموقف في أكثر من جانو وضههههههمن هذا البعد يمييز الفرد كل فكرة بمفرد ها ثم
يستطيع إدراا جميع هذه األفكار بأسلوب منفتح وبعدها يتو صل إلى تشكيل فكرة أكثر منطقية ،بينما
يعكس بعد التوجه نحو الحاضههههههر مسههههههتوى انتباه الفرد لألحداث ومتابعته للتطورات المرتبطة بها
).(Spencer-Oatey, 2013
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المراهقين بلغت  51من الذكور و 51من اإلناث وأظهرت أن هناا عالقة إيجابية دالة بين اليقظة
الفكرية واختبار القلق واألدا األكاديمي وأن الذكور لديهم مسههههتوى مرتفع من اليقظة الفكرية واألدا
األكاديمي بينما اإلناث لديهم مستوى أعلى من قلق االختبار يؤثر سلبا ً على أدائهن األكاديمي.
كما جا ت دراسهههههة عبد الهادي والبسهههههطامي ) )7102حول القدرة التنبؤية لليقظة الذهنية
في مهههارة التمثيههل العههاطفي لههدى طلبههة مرحلههة البكههالوريوى على عينههة من ( )911طههالههو وطههالبهة
بجامعة أبو ظبي والعين طبق عليهم مقياسههههههي اليقظة الذهنية والتمثيل العاطفي وأظهرت أن العينة
تمتلك مسههههتوى متوسههههط من يقظة الذهن وأن مجال المالحظة يقع في المسههههتوى المرتفع ،وأن مجال
الوعي بالفعل يقع في المستوى المنخفض أما فيما يتعلق بمستويات التمثيل العاطفي فقد تبين أن العينة
تمتلك مسههتوى متوسهه ً
طا من التمثل العاطفي وأن مجال األخذ باالعتبار من وجهه نظر الطرف اعخر
يقع في المستوى المرتفع وأن ،يادة يقظة الذهن تزيد من التمثيل العاطفي.
أما دراسههة إسههماعيل) )7102اسههتهدفت التعرف على عالقة اليقظة العقلية بالمرونة النفسههية
لدى طالب كلية التربية بجامعة جنوب الوادي والكشهههههف عن التنبؤ باليقظة العقلية من خالل المرونة
النفسههههههية لديهم وطبقت أداة المرونة اإليجابية ،وأداة العوامل الخمسههههههة لليقظة العقلية لعينة من 772
طالبًا وطالبة وتوصلت إلى وجود مستويات منخفضة من المرونة النفسية ووجود مستويات أعلى من
المتوسههههههط من اليقظة العقلية لدى أفراد العينة والتوجد عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصهههههههائيا ً بين
المرونة النفسههههههية واليقظة العقلية .ويرى كالً من Mrazek, Franklin, Phillips, Baird, and
) Schooler (2013أن اليقظة العقلية لها دور مهم في رفع مسههتوى الذاكرة وضههبط الذات والتحكم
باالنفعاالت وتعد من أهم عناصر الصحة النفسية للفرد إضافة إلى تأثيرها بقدرته على حل المشكالت
مؤشرا مه ًما في ارتفاع مستوى الصالبة النفسية لديه ليمكنه من التالمم مع العديد من
ويعد بدوره هذا
ً
المواقف و التصهههههرف نحوها بوعي  ،ففي ضهههههو مرونة اليقظة العقلية تزداد إرادة الفرد وصهههههالبته
النفسههههية وتمكنه من التكيف مع المواقف وفق أنماط سههههلوكية يتم فيها تحويل المواقف الضههههاغطة إلى
مواقف أقل تهديدًا وتجعله يتسهههههم بالهدو االنفعالي (العبدلي .)7107 ،ونتيجة لدور اليقظة العقلية في
توجيه سههلوا األفراد وتحديد مسههتوى الصههالبة النفسههية لديهم فقد بات من الضههروري دراسههة مفهوم
الصهههههالبة النفسهههههية عند طلبة الجامعة لما يترتو عليه من يثار إيجابية عديدة على تكيفهم وسهههههالمتهم
النفسهههية والجسهههمية ،ودافعيتهم للتعلم .وكونها إحدى سهههمات الشهههخصهههية المهمة التي تمنح الفرد قوة
التغيير في حياته وتدفعه إلى إدراا وتطوير ذاته (.)Bahareh, 2016
ويعد مفهوم الصهههههالبة النفسهههههية من المفاهيم الحديثة البار،ة في علم النفس اإليجابي للعالمة
األمريكية ) Kobaza (1982وهي أول من عرفته بأنه أسهههلوب بالشهههخصهههية يتمثل في مقاومة الفرد
للضغوطات والتغلو عليها باعتبار هذه الضغوطات من ظواهر الحياة اإلنسانية التي يواجها اإلنسان
في العديد من المواقف وتتطلو منه أن يكون متوا،نا ً مع البي ة المحيطة به ،وذكرت أن الصههههههالبة
النفسية تعمل بشكل سيكولوجي للتقليل من المواقف الضاغطة التي تؤثر على الصحة الجسدية للفرد
وتسبو له االمراض النفسية .وتبر ،أبعاد الصالبة النفسية في نظريتها في االلتزام والتحكم والتحدي،
ويأخذ االلتزام الدور الوقائي للصههالبة وغيابه يعرض الفرد إلى اإلصههابة باالضههطرابات والمشههكالت
النفسههية ،بينما التحكم يعكس شههعور الفرد بالعزم والتصههميم والتحلي بالقوة والنشههاط اتجاه البي ة التي
يعيش فيها ،أما التحدي يرتبط في اعتقاد الفرد بأن الضههههههغوطات التي يواجها ماهي إال أمور متوقع
حدوثها وال بد من وجودها من أجل النمو  (Wilson & Saklofske, 2018).وأكدت أن هذه
األبعاد تتعلق بزيادة مستوى قدرة الفرد على تحدي الضغوطات البي ية وتحويلها لفرص ت ساعده على
النمو الذاتي ونقصههههههها يزيد من االحتراق النفسههههههي لديه ،وأيدت كاهينة ) )7105وجهة نظر كوبا،ا
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وترى فاتح ( )7105أنها مصههههدر من مصههههادر الشههههخصههههية الذاتية لمقاومة اعثار السههههلبية
لضهههغوط الحياة والتخفيف من يثارها على الصهههحة النفسهههية والجسهههمية وتجعل الفرد متقبل للتغيرات
التي يتعرض لها من خالل ما لديه من التزام وتحدي وتحكم .وأضهههههههاف Skomorovsky and
) ) Sudom 2011أن أهميتها تكمن في أنها تعطي للفرد مرونة ودافعية في التغلو على مشههههههاكله
وتجعل وجهة الضههههبط لديه داخلية باعتبارها وسههههيط بين التقييم المعرفي للتجارب التي يمر بها الفرد
وتسههبو له الضههغط النفسههي وبين اسههتعداده لمواجهتها .وأشههار ) Taylor (2004إلى أن خصههائص
الصالبة النفسية في االلتزام والتحكم تدفع الذات نحو االنخراط في أحداث الحياة المستجدة إضافة إلى
شعوره بالتحدي في أحداث التغيير والمواجهة التي تمثل له فرص في النمو والتطور ،وأجمع العبدلي
) ( 7107وصههيدم ) (2012والرشههيد ( )7105على أن الصههالبة النفسههية تحسههن من مجال اإلدراا
وتجعله أكثر سهههوله وتنشههط مسههتوى المواجهة وتحدد مسههار الغايات واألهداف في حياة األفراد .وقد
أشهههارت الدراسهههات إلى أهمية الصهههالبة النفسهههية كأحد عوامل المقارنة ضهههد الضهههغوطات واأل،مات
النفسهههية كدراسهههة ) Mehrpavar and Soltani (2013ودراسهههة القيسهههي ( Qaisy (7102التي
أشارتا إلى أن مرتفعي ال صالبة النفسية يتسمون بقدرتهم على حل المشكالت وتقديرهم للذات مرتفع
ويتمتعون بوجدان إيجابي .وأظهرت دراسههة عينة ( )7102إلى أن مسههتوى الصههالبة النفسههية يرتبط
بعالقة ارتباطية قوية مع مركز الضههههههبط بدراسهههههههة أجرتها على عينة من ( )211طالبا ً وطالبة في
تخصههصههات الحقوق والبيولوجي وعلم النفس بجامعة ،يأن عاش هور ،وأظهرت عدم وجود فروق دالة
إحصههائيا في الصههالبة النفسههية ومركز الضههبط تعزى لمتغير العمر والتخصههص والمسههتوى الدراسههي
والحالة االجتماعية ونمط اإلقامة.
وأجرى ) Rahul (2017دراسههههة اسههههتهدفت تعرف االختالفات بين الجنسههههين في متغير
الصهههالبة النفسهههية لدى طالب الجامعات لعينة من ( )071طالبا ُ و ( )071طالبة .وأظهرت النتائج أن
هناا فروقًا ذات داللة إحصائية في الصالبة النفسية لصالح الذكور بنسبة أكبر من اإلناث .واستهدفت
دراسههة مريم ( )7102تعرف العالقة بين الصههالبة النفسههية وجودة الحياة لعينة من ( )212طالبة من
جامعة الملك سهههعود وطبقت مقياسهههي الصهههالبة النفسهههية وجودة الحياة ،وأظهرت وجود عالقة موجبة
دالة بين متغير ال صالبة النفسية ومتغير جودة الحياة في الدرجة الكلية وكافة األبعاد الفرعية باستثنا
بعد التحكم وبعدي جودة الحياة الصهههههحية وجودة شهههههغل الوقت وإدارته ،كما أظهرت وجود مسهههههتوى
متو سط من ال صالبة النف سية وم ستوى فوق المتو سط من جودة الحياة ووجود فروق دالة وفقا ً لمتغير
التخصههص لصههالح التخصههصههات اإلنسههانية ولمتغير المعدل التراكمي لصههالح ذوي التقدير الجيد جدًا
والممتا .،وهدفت دراسههة القيسههي ( Qaisy (7102إلى معرفة مسههتوى الصههالبة النفسههية لدى طالب
جامعة الطفيلة التقنية لعينة بلغت ( )022طالبا ً و( )021طالبةً وأبر،ت وجود فروق دالة إحصههههههائيا
لصالح الذكور في مستوى التحدي والصالبة والسيطرة والصالبة وفروق دالة إحصائيا في مستوى
االلتزام لصالح اإلناث.
وفي ضهو الدراسهات السهابقة في مفهومي اليقظة العقلية والصهالبة وموقع الدراسهة الحالية
فقد ا ستفادت الباحثة من الدرا سات ال سابقة في عدة مجاالت يمكن إجمالها في التعرف على العديد من
المراجع العلمية التي تخدم وتثري ا لدراسهههههههة الحالية ،وتطوير اإلطار النظري وت حديد التعريفات
اإلجرائية لمصههطلحات الدراسههة بشههكل مفصههل وبنا أداتي الدراسههة ،إضههافة إلى صههياغة المنهجية
وتحديد الوسهههائل اإلحصهههائية التي تالئم معالجة بيانات الدراسهههة الحالية  ،وكذلك اإلسههههام في تفسهههير
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واعتبرت الصههالبة النفسههية سههمة في شههخصههية الفرد تعمل على تكوينها الخبرات وتمكنه في مواجهة
الضغوط من أجل التوصل إلى حل ناجح.
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النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية تفسيراً علميا ً وموضوعياً .وأن ما يميز الدراسة الحالية عن
الدراسههات السههابقة في كونها تناولت القدرة التنبؤية لليقظة العقلية في تحديد مسههتوى الصههالبة النفسههية
أيضههها أن الدارسات
لدى عينة طلبة جامعة الشهههارقة وهذا لم يتحقق بالدراسهههات السهههابقة .كما يتضح
ً
السابقة قد اختلفت عن الدراسة الحالية باختالف األهداف التي سعت إلى تحقيقها ،واختالف مجتمعات
الدارسة وحجم العينههات التي طبقت عليههها ،واتفقت الدارسة الحالية مع تلا الدارسات في استخدام
االستبانات في جمع البيانات إحداهما لتعرف مستوى اليقظة العقلية والصالبة النفسية.
وبينت اعرا في الخلفية النظرية للدراسهههههة الحالية أهمية مفهوم اليقظة العقلية ومدى أهمية
ممارستها وفائدتها في التدخل العالجي لكثير من اال ضطرابات النفسية واالجتماعية والجسمية ألجل
التخلص من الضغوطات النفسية واالجتماعية المختلفة وأن تدريو الطلبة على ممارستها ينمي لديهم
السعادة النفسية ويحقق التوافق النفسي واالجتماعي الصحيح .كما يتضح أيضًا وفق اتفاق اعرا التي
تناولت أهمية مفهوم ال صالبة النفسية في كونها سمة من سمات الشخصية تمكن الفرد الذي يتمتع بها
على قدرة الصههههههمود النفسههههههي والمقاومة وإنجا ،األعمال واتخاذ القرارات ومواجهة الضههههههغوطات
والتحديات والتكيف معها .وقد اعتمدت الدراسههههههة نظرية ألنجر ) Langer (1989إطاراً نظريا ً في
تفسههههههير نتائجها وبنا أداتها لمتغير اليقظة العقلية ونظرية  Kobazaإطارا ُ نظريا ً لتفسههههههير نتائجها
وبنا أداتها لمتغير الصالبة النفسية.
قدرا عال يًا من اليقظة العقلية
ونظرا ألهمية المرحلة الجامعية في حياة األفراد التي تتطلو ً
والصالبة النفسية لذا جا ت هذه الدراسة للتعرف على القدرة التنبؤية لليقظة العقلية في تحديد مستوى
الصههالبة النفسههية لدى طلبة جامعة الشههارقة حسههو الجنس والتخصههص للتعرف على الفروق في هذه
المتغيرات بين طلبة الجامعة باختالف نوعهم وتخصصهم.
مشكلة الدراسة
ترى بعض الدراسههات ومنها دراسههة ) Green and Rynsaardt (2007أن األفراد األقل
صههههههالبة وإنجا،ا ً ومرونة ومبادرة يحتاجون إلى يقظة عقلية عالية من أجل التأقلم وحل المشههههههكالت
الحياتية وهي مرتبطة ب شكل إيجابي بأ ساليو المواجهة مثل التركيز على الم شكلة والبحال في البدائل
المالئمة لحلها إضافة إلى ما أشارت إليه نتائج دراسة ( Wang and Ying (2008في أن الصالبة
النفسية ترتبط ارتباطا ً كبيرا ً باليقظة العقلية وقد لمست الباحثة من خالل عملها في أن بعض الطالب
غالبًا ما يعانون من صههههههعوبات في حياتهم اليومية تؤثر على انتباههم تنعكس على قدرتهم في تأدية
واجبههاتهم األكههاديميههة  ،وقههد يجعلهم هههذا أقههل قههدرة على االصههههههمود بوجههه اعثههار التي تخلفههها هههذه
الضغوطات مما ينعكس على مستوى أدائهم األكاديمي .
لذا تسعى الدراسة إلى االجابة عن األس لة اعتية:
 .0ما مستوى اليقظة العقلية عند عينة من طلبة جامعة الشارقة؟
 .7ما مستوى الصالبة النفسية عند عينة من طلبة جامعة الشارقة؟
 .2ما مدى مسهههاهمة متغير اليقظة العقلية في التنبؤ بمتغير الصهههالبة النفسهههية عند عينة من طلبة
جامعة الشارقة؟
 .9هل تختلف العالقة بين اليقظة العقلية والصههههالبة النفسههههية عند عينة من طلبة جامعة الشههههارقة
باختالف الجنس؟
 .5هل تختلف العالقة بين اليقظة العقلية والصههههالبة النفسههههية عند عينة من طلبة جامعة الشههههارقة
اختالف التخصص؟
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تهدف الدراسة إلى:






التعرف على مستوى اليقظة العقلية لدى عينة من طلبة جامعة الشارقة.
التعرف على مستوى الصالبة النفسية لدى عينة من طلبة جامعة الشارقة.
الكشهههف عن مدى مسهههاهمة متغير اليقظة العقلية في التنبؤ بمتغير الصهههالبة النفسهههية لدى عينة
من طلبة جامعة الشارقة.
الكشههف عن اختالف العالقة بين اليقظة العقلية والصههالبة النفسههية باختالف الجنس لدى عينة
من طلبة جامعة الشارقة.
الكشهههف عن اختالف العالقة بين اليقظة العقلية والصهههالبة النفسهههية باختالف التخصهههص لدى
عينة من طلبة جامعة الشارقة.
أهمية الدراسة

تتمثل أهمية الدراسهههة بنتائجها التي قد تسههههم في التعرف على متغيرين مهمين في الصهههحة
النفسية وهما اليقظة العقلية والصالبة النفسية ،إضافة إلى:
جانب األهمية النظرية




يعد إسهام من جانو الباحثة في إجرا دراسة تتناول هذه المتغيرات لشريحة مهمة من شرائح
المجتمع وهي شريحة طلبة الجامعة.
قد تكشههههههف عن جانو خفي من الجوانو النفسههههههية للطالب التي تؤكد على أهميتها أغ لو
الدراسههات والبحوث النفسههية والتربوية وهي بذلك تسههلط االهتمام واالنتباه لمثل هذه الجوانو
وكيفية التعامل معها بالشكل الصحيح..
تثري المكتبة المعرفية العربية بشهههكل عام والمكتبة المعرفية اإلماراتية بشهههكل خاص بمعرفة
جديدة في مجال القدرة التنبؤية لليقظة العقلية في تحديد مسههههتوى الصههههالبة لدى طالب جامعة
الشارقة.

جانب األهمية التطبيقية





فتح المجال أمام الباحثين لمزيد من البحوث في هذا المجال المهم الذي له دور بار ،في توجيه
سلوا األفراد وتحقيق التوافق والصحة النفسية.
االسهههتفادة من نتائج الدراسهههة الحالية بأن تكون عونا ً للمرشهههد النفسهههي عند التعامل مع حاالت
الطالب التي تفتقر إلى اليقظة العقلية والصالبة النفسية.
قد تساهم من خالل نتائجها في إعداد دليل ارشادي للمدرسين يوضح دور العوامل التي تؤثر
على انخفاض مستوى اليقظة العقلية ومستوى الصالبة النفسية الذي ينعكس بدوره على كفا ة
األدا التحصيلي للطلبة.
هاس ها ألنطالق برامج إرشههادية تسههتهدف أوليا األمور فيما يخص أسههاليو
قد تكون نتائجها أسه ً
التنش ة السليمة.
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حدود الدراسة
تتحدد بدراسههة القدرة التنبؤية لليقظة العقلية في الوقوف على مسههتوى الصههالبة النفسههية لدى
طلبة جامعة الشههههارقة بكليات :اعداب ،واالتصههههال ،والهندسههههة ،والطو ،من الذكور واإلناث لفصههههل
الخريف بالعام الدراسي .7102-7102
مصطلحات الدراسة
القدرة التنبؤية
عرفها بني خلف والقبألن ( )7102بأنها " :إجرا إحصههههههائي يهدف إلى اسههههههتقصهههههها أثر
متغيرات مختهارة (متغيرات متنب هة) على العالقهة التبؤيهة بمتغير محهك (المتغير التهابعن المتنب بهه)
بالتعرف على الو،ن واألهمية التبؤية التي يسهههههههاهم بها كل من متغيرات التبو في العالقة التنبؤية،
وكيف يمكن ترتيو هذه المتعيرات من حيال درجة مسهههاهمتها في العالقة التنبؤية .ويمكن الحكم على
أن للعامل قدرة تنبؤية إذا كانت قيمة احتمالية الخطأ للمتغير المتنب أقل أو تسهههههاوي مسهههههتوى الداللة
(.")α=1.15
اليقظة العقلية:
مسههتوى االنتباه والوعي لدى طلبة جامعة الشههارقة لما يدور من حولهم من مواقف وأحداث
داخل البي ة المحيطة بهم ،وقدرتهم على إيجاد توجهات حديثة واسههههتقبال المعلومات الجديدة واالنفتاح
على وجهات النظر المختلفة والتوجه نحو الحاضهههر ،ورمية األشهههيا بأسهههلوب جديد مما يؤدي لتلقي
األفعال ب صورة تلقائية والذي يتمثل بمجموع الدرجات التي يح صل عليها الطالو على مقياى اليقظة
العقلية المعد من قبل الباحثة بهذه الدراسة.
الصالبة النفسية:
قدرة طلبة جامعة الشهههههههارقة على االلتزام والتحكم والتحدي في التعامل مع المشههههههكالت
والمواقف الصهههعبة التي يوجهونها والسهههيطرة عليها بشهههكل ناجح من خالل التحكم باالنفعاالت والثقة
العالية بالنفس والذي يتمثل بمجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالو على مقياى الصالبة النفسية
المعد من قبل الباحثة بهذه الدراسة.
إجراءات الدراسة
لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أس لتها تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي
مجتمع الدراسة
تمثل مجتمع البحال المتكون من ( )2001طالو وطالبة في جامعة الشارقة ،بواقع ()0120
من الذكور و( )7124من اإلناث لفصل الخريف في العام الدراسي .7102-7102
عينة الدراسة
وصههف العينة :تألفت عينة الدراسههة من ( )751طالبًا وطالبة من طلبة كلية اعداب والعلوم
اإلنسانية واالجتماعية والعلوم والطو الذين يدرسون مساقات علم النفس وأصول التربية ومدخل إلى
التربية خالل الفصههههل الثأني من العام الجامعي  7102 – 7102في جامعة الشههههارقة واختيرت عينة
ونظرا ألن هذه
الدراسههههة الحالية من المجتمع األصههههلي بنسههههبة (  )2وتم اختيارها بشههههكل قصههههدي
ً
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أداتا الدراسة
تطلبت الدرسة إعداد أداتين لقياى مستوى اليقظة العقلية وقياى مستوى الصالبة النفسية.
إجراءات بناء أداة اليقظة العقلية
تحديد أبعاد المقياس
بعد مراجعة األدبيات السابقة كدراسة ) ،Teodorczuk (2013ودراسة عبد
ودراسة إسماعيل ( )7102وغيرهم تم حصر أبعاد اليقظة وهي:





(،)7102

التميز اليقظ ،ويعني مستوى تطوير الفرد لألفكار الجديدة وأسلوبه في النظر لألمور المحيطة
به.
االنفتاح على الجديد ،ويعني مدى قدرة الفرد على استكشاف المثيرات الجديدة واهتمامه بها.
الوعي بوجهات النظر المتعددة ويعني مدى قدرة الفرد وإمكانيته في تحليل الموقف من أكثر
من جانو وتعين قيمته.
التوجه نحو الحاضر ،ويعني مستوى استغراق الفرد في مواقف محددة.

ولتحديد مدى صالحية األبعاد وتعريفاتها ومدى تغطيتيها للسمة مع تحديد األهمية النسبية
لكل بعد ،عرضهههههههت هذه األبعاد على مجموعة من الخبرا في التربية وعلم النفس ،وافق الخبرا
على ( )72فقرة من فقرات المقياى كما هي بدون تعديل ،وعدل الخبرا ( )5فقرات ،وفي ضههههههو
يرا الخبرا حددت األهمية النسبية لكل بعد من أبعاد األداة كما موضح في الجدول ()0
جدول 0

األهمية النسبية لكل بعد من أبعاد اليقظة العقلية
البعد
التميز اليقظ
االنفتاح على جديد
الوعي بوجهات النظر المتعددة
التوجه نحو الحاضر
المجموع

األهمية النسبية
75
71
72
72
011

صياغة فقرات المقياس
قامت الباحثة بصههههههياغة عدد من الفقرات بلغت ( )22فقرة ،وقد و،عت الفقرات على األبعاد
األربعة بواقع ( )2, 2, 2 ,4على التوالي (التميز اليقظ ،االنفتاح على الجديد ،الوعي بوجهات النظر
المتعددة ،التوجه نحو الحاضر)
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المسههههاقات من متطلبات الجامعة فقد شههههملت طالب وطالبات من مختلف الكليات بواقع ( )072طالبًا
و( )072طالبة بواقع ( )075من التخصص العلمي و ( )075من التخصص اإلنساني.

بشرى أحمد العكايشي

القدرة التنبؤية لليقظة العقلية
بدائل اإلجابة
املجلة الدولية لألبحاث التربوية  -جامعة اإلمارات العربية املتحدة
المجلد (  ) 43العدد (  ) 3أكتوبر 9102

دائمها ،ينطبق على غهالبهً ا ،ينطبق على
كهانهت بهدائهل لإلجهابهة أمهام كهل فقرة هي (ينطبق على ً
نادرا ،ال ينطبق على أبدًا) ،وأعطيت لهذه البدائل الدرجات ()0 ،7 ،2 ،9 ،5
احيأنا ،ينطبق على
ً
للفقرات الموجبة و( )5 ،9 ،2 ،7 ،0للفقرات السالبة.
إعداد تعليمات المقياس
طبق المقياى على عينة اسههههههتطالعية مكونة من ( )51طال بًا وطالبة اختيرت عشههههههوائيا ً ومن
التخصههصههين كي تتمكن الباحثة من تأشههير مالحظاتهم ،وأتضههح أن الفقرات والتعليمات جميعا كانت
واضحة للمستجيبين وأن متوسط الوقت التقريبي لإلجابة ( )02دقيقة.
صدق المقياس



الصههدق الظاهري :تحقق هذا النوع من الصههدق من خالل عرض المقياى على مجموعة من
الخبرا في التربية وعلم النفس.
صدق البنا  :تم الحصول على مؤشرات لصدق البنا للمقياى الحالي بأسلوب االرتباطات،
على النحو اعتي:

ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس
تبين أن معامالت االرتباط بطريقة االتسههههههاق الداخلي قد تراوح بين ( ،)1.44 –1.59والجدول
( )7يوضح معامالت االرتباط باستخدام هذا األسلوب.
عالقة درجة الفقرة بدرجة المجال
تم حسههههههاب معامالت ارتباط المجال بالدرجة الكلية وقد عدت جميع فقرات المقياى صههههههادقة بنائياً،
والجدول ( )2يوضح معامالت ارتباط البعد بالدرجة الكلية.
جدول 7

معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياى اليقظة العقلية
تسلسل الفقرة
0
7
2
9
5
2
2
2
4
01
00

معامل االرتباط
**1.22
**1.27
**1.52
**1.20
**1.40
**1.52
**1.52
**1.22
**1.21
**1.25
**1.20

تسلسل الفقرة
07
02
09
05
02
02
02
04
71
70
77

معامل االرتباط
**1.24
**1.22
**1.22
**1.59
**1.22
**1.22
**1.22
**1.22
**1.47
**1.59
**1.22
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تسلسل الفقرة
72
79
75
72
72
72
74
21
20
27
22

معامل االرتباط
**1.22
**1.22
**1.20
**1.29
**1.20
**1.21
**1.24
**1.21
**1.22
**1.44
**1.22
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جدول 2

معامل االرتباط
**1.25
**1.54
**1.24
**1.27

البعد
التميز اليقظ
االنفتاح على جديد
الوعي بوجهات النظر المتعددة
التوجه نحو الحاضر

ثبات المقياس
تم حسهههههاب معامل الثبات بطريقة (معامل الفاكرونباك) ،وكانت قيمة الثبات ( ).291وقد عدت
هذه القيم مؤشههههرا ً إيجابيا ً على اسههههتقرار اسههههتجابات األفراد على مقياى اليقظة العقلية والجدول ()9
يوضح ذلك
جدول 9

ثبات مقياى اليقظة العقلية
األبعاد
التميز اليقظ
االنفتاح على جديد
الوعي بوجهات النظر المتعددة
التوجه نحو الحاضر
المجموع

عدد الفقرات
4
2
2
2
22

كرو نباخ الفا
22
27
21
20
29

إجراءات بناء أداة الصالبة النفسية
تحديد أبعاد المقياس
بعد مراجعة األدبيات السابقة كدراسة خنفر ( ،)7109ودراسة مريم ( ،)7102ودراسة القيسي
( ،Qaisy (7102دراسة عينة ( ،)7102تم حصر ثالثة أبعاد للصالبة وهي:




االلتزام  :وبعني تمسهههههههك طلبة جامعة الشهههههههارقة بالمبادي واألهداف والقيم ،واختالطهم مع
،مالئهم والمحيطين بهم ،والقيام بأعمالهم بشكل ايجابي بعيدًا عن السلبية.
التحكم :ويعني قدرة طلبة جامعة الشههههارقة على السههههيطرة بانفعاالتهم ومشههههاعرهم ،وتوقعهم
للمشكالت التي يمكن حدوثها ،والعمل على وضع خطط مناسبة لمواجهة تلك المشكالت.
التحدي  :ويعني قدرة طلبة جامعة الشهههههههارقة على التالمم مع مواقف الحياة الجديدة ،وتقبلها
بكافة مستجداتها اإليجابية أو السلبية.

ولتحديد مدى صههالحية األبعاد وتعريفاتها ومدى تغطيتيها للسههمة مع تحديد األهمية النسههبية
لكل بعد ،عر ضت هذه األبعاد على مجموعة من الخبرا في التربية وعلم النفس ووافق الخبرا على
( )21فقرة من فقرات المقياى كما هي وبدون تعديل ،وعدل الخبرا ( )2فقرات ،وفي ضههههههو يرا
الخبرا حددت األهمية النسبية لكل بعد من أبعاد األداة كما موضح في الجدول ()5
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عالقة درجة المجال بالدرجة الكلية لألداة

بشرى أحمد العكايشي

القدرة التنبؤية لليقظة العقلية
جدول 5
املجلة الدولية لألبحاث التربوية  -جامعة اإلمارات العربية املتحدة
المجلد (  ) 43العدد (  ) 3أكتوبر 9102

األهمية النسبية لكل بعد من أبعاد الصالبة النفسية
األهمية النسبية
72
90
22
011

البعد
االلتزام
التحكم
التحدي
المجموع
صياغة فقرات المقياس

قامت الباحثة بصههياغة الفقرات التي بلغت ( )22فقرة ،وقد و،عت الفقرات على األبعاد الثالثة
بواقع ( )07, 00,02على التوالي (االلتزام ،التحدي ،التحكم)
بدائل اإلجابة
كانت بدائل لإلجابة أمام كل فقرة هي (ينطبق على دائ ًما ،ينطبق على غالبًا ،ينطبق على أحيأنا،
نادرا ،ال ينطبق على أبدًا) ،وأعطيت لهذه البدائل ( )0 ،7 ،2 ،9 ،5للفقرات الموجبة
ينطبق على
ً
و( )5 ،9 ،2 ،7 ،0للفقرات السالبة.
إعداد تعليمات المقياس
طبق على عينة اسههههههتطالعية مكونة من ( )51طالبًا وطالبة اختيرت عشههههههوائياً ،وأتضههههههح أن
الفقرات والتعليمات جميعا كانت واضههههههحة للمسههههههتجيبين وأن متوسههههههط الوقت التقريبي لإلجابة على
المقياى ( )05دقيقة.
صدق المقياس
الصدق الظاهري :تحقق هذا النوع من الصدق من خالل عرض المقياى على مجموعة من الخبرا .
صهههدق البنا  :تم الحصهههول على مؤشهههرات لصهههدق البنا للمقياى الحالي بأسهههلوب االرتباطات على
النحو اعتي:



ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياى ،تبين أن معامالت االرتباط بطريقة االتساق الداخلي قد
تراوحت بين بين ( )1.49 –1.92والجدول ( )2يوضههههههح معامالت االرتباط باسههههههتخدام هذا
األسلوب.
عالقة درجة الفقرة بدرجة المجال ،تم حسههههههاب معامالت ارتباط المجال بالدرجة الكلية وقد
عدت جميع فقرات المقياى صهههههههادقة بنائياً ،والجدول ( )2يوضههههههح معامالت ارتباط البعد
بالدرجة الكلية.
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تسلسل الفقرة
0
7
2
9
5
2
2
2
4
01
00
07

معامل االرتباط
**1.24
**1.22
**1.21
**1.22
**1.22
**1.20
**1.22
**1.22
**1.54
**1.22
**1.20
**1.22

تسلسل الفقرة
02
09
05
02
02
02
04
71
70
77
72
79

معامل االرتباط
**1.22
**1.54
**1.22
**1.92
**1.20
**1.21
**1.94
**1.29
**1.22
**1.52
**1.21
**1.22

تسلسل الفقرة
75
72
72
72
74
21
20
27
22
29
25
22

معامل االرتباط
**1.54
**1.22
**1.49
**1.21
**1.92
**1.20
**1.59
**1.22
**1.42
**1.25
**1.22
**1.22

جدول 2

عالقة درجة المجال بالدرجة الكلية
معامل االرتباط
0.66
0.74
0.70

المجال
االلتزام
التحكم
التحدي

ثبات المقياس
تم حسههههههاب معامل الثبات بطريقة (معامل الفاكرونباك) وكانت قيمة الثبات ( )1.22وقد عدت
هذه القيم مؤشههرا ً إيجابيا ً على اسههتقرار اسههتجابات األفراد على مقياى الصههالبة النفسههية والجدول ()8
يوضح ذلك
جدول 8

ثبات مقياى الصالبة النفسية
األبعاد
االلتزام
التحكم
التحدي
المجموع

عدد الفقرات
02
00
07
22

كرو نباخ الفا
25
25
22
22

إجراءات التطبيق لألداتين
مقياس اليقظة العقلية
أصبح المقياى بصورته النهائية صالحا ً للتطبيق وتكون من ( )22فقرة ،وتحسو الدرجة الكلية
للمستجيو من خالل جمع الدرجات التي تحصل عليها كل فقرة من فقرات المقياى وبذلك يكون أعلى
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جدول 2
معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكلية ألداة الصالبة النفسية

بشرى أحمد العكايشي

القدرة التنبؤية لليقظة العقلية
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درجة يحصهههل عليها المسهههتجيو هي ( )025درجة وأقل درجة هي ( )22درجة ،وهذا يعني أن مدى
درجات المقياى يتراوح ما بين ( )025-22درجة أما المتوسط الفرضي فهو (.)44
مقياس الصالبة النفسية
أصبح المقياى بصورته النهائية صالحا ً للتطبيق وتكون من ( )22فقرة ،وتحسو الدرجة الكلية
للمستجيو من خالل جمع الدرجات التي تحصل عليها كل فقرة من فقرات المقياى وبذلك يكون أعلى
درجة يحصههههل عليها المسههههتجيو هي ( )021درجة وأقل درجة هي ( )22درجة وهذا يعني أن مدى
درجات المقياى يتراوح ما بين ( )021-22درجة أما المتوسط الفرضي فهو (.)012
نتائج الدراسة ومناقشتها
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول
ما مستوى اليقظة العقلية عند عينة من طلبة جامعة الشارقة؟
تم حسهههاب المتوسهههطات الحسهههابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسهههبية للدرجات على
األبعاد الفرعية والدرجة الكلية على المقياى كما في الجدول (.)4
جدول 4

نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية ألداة اليقظة العقلية
المجال
التميز اليقظ
االنفتاح على الجديد
الوعي بوجهات النظر المتعددة
التوجه نحو الحاضر
الدرجة الكلية

المتوسط
الحسابي
2.22
2.25
2.29
2.22
2.22

االنحراف
المعياري
1.42
1.22
1.20
1.22
1.25

األهمية
النسبية
22
21
21
20
42.2

مستوى
اليقظة العقلية
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة
مرتفعة

ولمعرفة مسههههههتوى اليقظة العقلية على مسههههههتوى الفقرة ،تم حسههههههاب المتوسههههههطات الحسههههههابية
واالنحرافات المعيارية واألهمية النسههههبية لفقرات المقياى مرتبة تنا،ليا ً حسههههو المتوسههههط الحسههههابي
للفقرة ،كما في الجدول (.)01
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جدول 01
البعد

رقم
الفقرة
0

بعد
التميز
اليقـــظ

بعد
االنفتاح
على
الجديـد

بعد
الوعي
بوجهات

الرتبة
(أهمية
الفقرة)
0

9

7

7

2

2

9

5
4

5
2

2

2

2

2

2

4

0

0

7

7

2

2

2
5

9
5

9

2

2

2

2

2

0

0

2

7

الفقرات
أعتمد على خبراتي السابقة في
التصدي للمشكالت المتشابهة في
المستقبل.
أعمل على حل المشكالت المعقدة
والبسيطة
لدي قدرة على االستماع والعمل في
أن واحد
اعتمد على بعض إستراتيجيات
التفكير لحل المواقف الصعبة
لدي قدرة على التنبؤ باألحداث
أممن برأي ديكارت وأعمل به (أنا
أفكر إذا أنا موجود)
أتمتع بطرح األفكار المبدعة
والجديدة
أتقبل كافة األفكار وأن اختلفت عن
افكاري
لدي قدرة الحكم على األفكار إذا
كانت جيدة أم ال.
األداء ككل
أملك قدرة ابتكار الحلول المناسبة
للمشاكل التي توجهني
أسعي إلى معرفة األمور التي تثير
انتباهي
أملك روح المغامرة
الكلي
أتمتع بحو االستطالع.
أرغو تجربة كل ما هو جديد
أسعى إلى معرفة ما يدور حولي
لحظة بلحظة.
أشعر بالقلق من أي جديد يحدث في
حياتي
لدي بعض األفكارغير العقالنية
األداء ككل
أشترا في اعرا مع أصدقائي عند
حل مشكلة محددة
أنتقي الكلمات المناسبة في التعبير
عن مشاعري
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االنحراف
المعياري

األهمية
النسبية

المتوسط
الحسابي
2.22

0.02

24

2.25

0.12

22

2.29

0.00

22

2.21

0.01

27

2.22
2.25

0.12
0.71

24
22

2.22

0.07

22

2.52

0.12

27

2.50

0.00

52

2.22
2.49

1.42
1.41

مرتفعة
22

2.22

1.42

29

2.27

0.10

20

2.24
2.22

1.42
0.14

21
21

2.27

0.12

29

2.52

0.74

22

2.59

0.72

54

2.25
2.27

1.22
1.45

مرتفعة
27

2.20

0.17

20
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البعد

النظر
المتعددة

بعد
التوجه
نحو
الحاضر

رقم
الفقرة
7

بشرى أحمد العكايشي

الرتبة
(أهمية
الفقرة)
2

5

9

9

5

2
2

2
2

2

2

2

0

9

7

2

2

5
2

9
5

7

2

0
2

2
2

الفقرات
أرى أن مواد دراستي الجامعية
مترابطة مع بعضها البعض
أتعلم من أخطائي في التعامل مع
المواقف الصعبة مستقبال
اعمل على تنمية وتطوير مهاراتي
المعرفية من المصادر المتاحة لدي
أستطيع أن أقدر عواقو األمور
أحكم على أهمية األشيا من خالل
خبرتي في الحياة
أعتمد على أكثر من طريقة في حل
المشكالت التي أتعرض لها.
األداء ككل
ينشغل جز من تفكيري في العمل
الذي أقوم به
أنجز وظائفي والواجبات المسندة لي
بكل تركيز
أندمج مع اعخرين دون أن أكون
منتبه لذلك.
تنقصني قدرة التعبير عن مشاعري
أهتم بما يجري من أحداث وقضايا
حولي
أسعى إلى القيام بالعديد من األمور
في وقت واحد
أفقد انتباهي لألشيا بكل بساطة.
يصيبني الشرود الذهني دون أن
أشعر بذلك
األداء ككل

االنحراف
المعياري

األهمية
النسبية

المتوسط
الحسابي
2.22

1.22

22

2.22

0.12

22

2.22

0.17

22

2.21
2.21

0.11
0.17

27
27

2.22

0.11

24

2.29

1.20

مرتفعة

2.45

1.21

22

2.42

1.29

22

2.22

1.42

27

2.25
2.27

1.42
0.11

22
29

2.21

1.45

27

2.25
2.52

0.17
0.02

22
27

1.22

مرتفعة

2.22

يتضههههههح من الجهدول  4و  01أن فقرات بعهد (مستوى التميز اليقظ) تراوحت المتوسطات
الحسابية لها بين ( ،)2.50-2.22بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام لمستوى التميز اليقظ البالﻎ
( )2.22واالنحرافات المعيارية لها بين ( ،)0.71-0.12بالمقارنة مع االنحراف المعياري العام للبعد،
البالﻎ ( ) 1.42وذلك يعني أن الطلبة لديهم قدرة على التخلص من القيود التي تسههههههيطر على األفكار،
والفعالية في إيجاد الحلول للمشكالت المعقدة.
وبالنسههبة لبعد االنفتاح على الجديد فقد أشههارت النتائج إلى أن متوسههطات األدا على فقرات
هذا البعد تراوحت ما بين ( ،)2.59-2.49بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام لمستوى هذا البعد
أيضهههها يعني أن الطلبة اثبتوا قدرتهم في الحصههههول على المعلومات الجديدة التي
البالﻎ ( .)2.25وهذا ً
تسمح لهم في الوصول إلى الخبرة القيمة وتوظيفها في واقعهم الذي يعيشونه ،مما يضمن نجاحهم في
استخدام قدراتهم العقلية في اكتشاف كل جديد ،ويسمح لهم بتطوير معرفتهم.
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كذلك أشههارت النتائج إلى أن متوسههطات األدا على البعد المتعلق بالتوجه نحو الحاضههر قد
تراوحت ما بين ( ،)2.52-2.45وهذا مؤشر على امتالا عينة الدراسة قوة اإلحساى بالكفا ة وقيمة
الذات العالية ،كما أن لديهم أساليو تعلم تزيد من قدرتهم على صنع أهداف ذات توجه ناجح.
وبنا ً على ما تقدم من نتائج فإن عينة الدراسههة تتمتع باليقظة اليقظة العقلية وقادرة على فهم
ما يدور من مواقف وأحداث داخل البي ة المحيطة بهم ،والوعي بوجهات النظر المتعددة كما أن لديها
القدرة في إيجاد توجهات حديثة واسههتقبال المعلومات الجديدة والتوجه نحو الحاضههر ،ورمية األشههيا
بأسلوب جديد مما يؤدي لتلقي األفعال بصورة تلقائية.
ووفق نظر ية ألنجر فإن اليق ظة العقل ية تع مل في  ،يادة تركيز االنت باه على ح يات نا وتق بل
األفكار الجديدة ،واإلقرار على العملية وتأكيدها ً
بدال من النتيجة .وهنا يجبر الفرد على التفكير بلغة
االنعكاسههههية (كيف أقوم بذلك) بدالً من (هل يمكنني القيام بذلك) واالنتباه إلى تحديد الخطوات الال،مة
وقبول كل مرحلة وفقا ً لدورهم بإجرا التغيرات والتعديالت التي تؤدي إلى حصههههههول نتائج أفضههههههل
إضههافة إلى تطوير منظور عدم التمركز وهذه الطريقة تعز ،التعليم األكاديمي واالجتماعي والعاطفي
للطالب .وتتفق نتيجة الدراسههههههة الحالية مع دراسههههههة براو ) Brausch (2011التي أكدت فاعلية
وأهمية اليقظة الفكرية للطالب في ،يادة قدرتهم على صههههههنع األهداف األكاديمية والسههههههيطرة على
المواقف الصعبة .وتتفق نتائج هذا السؤال مع نتائج دراسة عبد ( )7102التي أشارت نتائجها إلى
أن مسههههههتوى اليقظة الذهنية كأن مرتفعًا لدى طلبة جامعة بغداد ،وكذلك تتفق هذه النتائج مع دراسههههههة
إسههههههماعيل ( )7102التي توصههههههلت إلى أن أفراد العينة في كلية التربية بجامعة جنوب الوادي تتمتع
بمسهههتويات أعلى من المتوسهههط باليقظة العقلية ،ودراسهههة تيودور،ا ) Teodorczuk (2013التي
أشارت إلى أن ممارسات اليقظة حققت نتائج إيجابية في الصحة النفسية الجسمية والعاطفية ،والعقلية
كما ساهمت في خفض مستويات اإلجهاد ،والقلق لدى طالب الجامعة بجنوب أفريقيا.
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثأني
ما مستوى الصالبة النفسية عند عينة من طلبة جامعة الشارقة؟
تم حسهههاب المتوسهههطات الحسهههابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسهههبية للدرجات على
األبعاد الفرعية والدرجة الكلية على المقياى كما في الجدول (.)00
جدول 00

نتائج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية ألداة الصالبة النفسية
المجال
االلتزام
التحكم
التحدي
الدرجة الكلية

المتوسط
الحسابي
2.92
1.52
1.75
2.299
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االنحراف
المعياري
1.29
1.29
1.21
1.21

األهمية
النسبية
21
29
55
54

مستوى مقياس
الصالبة
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة
متوسطة
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وفيما يتعلق في بعد الوعي بوجهات النظر المتعددة فقد تراوحت متوسهطات األدا على هذا
البعد ما بين ( ،)2.22-2.27بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام لمستوى هذا البعد البالﻎ (.)2.29
وهذا يؤكد أن الطلبة يملكون القدرة على اسههـهههههههتثارة نشههاطهم العقلي الفعال وتأكيد تفكيرهم المسههتقل،
وثقتهم بأنفسههههم في قدرتهم على الفهم واالسهههتنتاج والوصهههول إلى الحقائق عن طريق تحليل الموقف
وإثارة المعارف السابقة.

بشرى أحمد العكايشي

القدرة التنبؤية لليقظة العقلية
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ولمعرفة مستوى الصالبة النفسية على مستوى الفقرة ،تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات
المعيارية واألهمية النسههبية لفقرات المقياى مرتبة تنا،ليا ً حسههو المتوسههط الحسههابي للفقرة كما مبين
في الجدول (.)07
جدول 07

فقرات أداة الصهههههالبة النفسهههههية عند طلبة الجامعة مرتبة ترتيباً تنا،لياً لكل بعد حسهههههو متوسهههههطاتها
الحسابية
البعد

رقم
الفقرة
0

بعد
االلتزام

بعد
التحكم

الرتبة
(أهمية
الفقرة)
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الفقرات
أتمسك بالمبادي والقيم لدي التي
تمنحني معنى الحياة.
أبادر في المشاركة في أي نشاط
يخدم المجتمع الذي أعيش فيه.
أبادر بعمل أي شي يخدم أسرتي
ومجتمعي.
أتجنو المناقشات مع ،مالئي
أمارى األعمال والنشاطات التي
تعجبني بشكل مستمر
أممن بأن وجودي في هذه الحياة لم
يأتي عبثا ً فهناا هدف أعيش من
أجله
أنا اممن بوجود الحظ.
أضيع وقتي كثيرا ًفي أنشطة ال
فائدة منها.
أثق بقدراتي على حل المشكالت
أواجه مشكالت في إنجا ،أعمالي
عندما أشعر بالخوف و التهديد.
أتنا،ل عن بعض قناعاتي كي
أتمكن من التكيف والتأقلم مع
الواقع.
أنشغالي بنفسي يمنعني من التفكير
في اعخرين
أغير قيمي حسو الظروف التي
تواجهني
األداء ككل
أثق بقدرتي على تنفيذ الخطط
المستقبلية التي أصيغها
أمتلك القدرة على التحكم باألمور
وجعلها كما ينبغي أن تكون.
لدى القدرة على إدارة أموري
الخاصة بحرية واستقالل تام عن
اعخرين
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الفقرات
أسيطرعلى نفسي عند الغضو
عندما تواجهني مشكلة أطلو
المساعده من اعخرين
نجاحي في الحياة معتمد على
مجهودي وليس للحظ والصدفة
أحو التغير في حياتي كي ال تكون
مملة
أخطط ألمور حياتي وال أتركها
للصدفة
أعتقد أن لدى تأثير قوي على ما
يجرى حولي من أحداث
لدي القدرة على تجاو ،المشكالت
فهي اختبار لقوة تحملي
لدى قدرة على ضبط نفسي في
مواقف الحزن والفشل
األداء ككل
أممن جيدا ً بأن الحياة المثيرة هي
التي تزودني بالخبرات
أعتقد أن تعاملي مع المشكالت
فرصة إلبرا ،مهارات وقدراتي
الشخصية.
المشكالت التي تواجهني تستفز
قدراتي على التحدي وتحفزني
على المثابرة.
أعتقد أن القادم ليس أفضل بكثير
من الواقع المعا
لدى حو المغامرة والرغبة في
استكشاف ما يحيط بي
أبادر بالوقوف إلى جانو اعخرين
في حال واجهتهم أي مشكلة
أواجه صعوبه في التصرف حيال
المواقف الجديدة وغير المألوفة.
أشعر بالخوف من المستقبل
أرى أن وجودي في الحياة ال معنى
له
أشعر بالخوف من عواقو
المشكالت قبل حدوثها
أستطيع التعامل مع الواقع مهما
واجهتني الصعاب
لدي القدرة على مواجهة العقبات
التي تعيق تحقيق أهدافي
األداء ككل
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المعياري

2.27
2.27

1.41
0.15

29
22

2.20

0.02

22

2.57

1.42

21

2.50

1.44

21

2.51

1.41

21

2.92

1.22

24

2.22

1.47

25

2.52
2.25

1.29
1.40

مرتفعة
25

2.25

1.42

25

2.29

1.42

25

2.20

0.15

29

2.74

1.42

22

2.72

0.12

29

2.72

0.12

29

2.72
2.04

0.01
0.12

22
27

2.07

0.12

21

2.01

0.02

21

2.14

0.15

21

2.75

1.21

متوسط
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البعد

رقم
الفقرة
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يتضههههههح من الجدول  00و  07أن فقرات بعد (مستوى االلتزام) تراوحت المتوسطات الحسابية
لها بين ( ،)2.00-2.40بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام لمستوى بعههد االلتزام البالﻎ (.)2.92
واالنحرافات المعيارية لها بين ( ،)0.20-1.49بالمقارنة مع االنحراف المعياري العام للبعد ،البالﻎ
( ) 1.29وذلك يعني أن أفراد العينة ملتزمون بالمبادي والمعتقدات السههههههليمة وال يتخلون عنها ،كما
يؤكد رغبتهم في أن يكونوا مقبولين من اعخرين .وكذلك أشارت النتائج إلى أن متوسطات األدا لبعد
التحكم قد تراوحت المتوسطات الحسابية لها بين ( ،)2.22-2.21بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام
لمستوى البالﻎ ( ،)2.52واالنحرافهههات المعياريهههة لها بين ( ،)0.02-1.22بالمقارنة مع االنحراف
المعياري العام لمستوى التحكم البالﻎ ( )1.29وذلك يعني أن عينة الدراسهههههههة لديهم ضههههههبطا ً داخليا ً
وتقديرا ً عاليا ً للذات ،ولديهم تحكما ً في ردود األفعال.
أما بالنسهههبة لبعد التحدي فقد أشهههارت النتائج إلى أن متوسهههطات األدا تراوحت المتوسطات
الحسابية لها بين ( ،)2.14-2.25بالمقارنة مع المتوسط الحسابي العام لمستوى البالﻎ (،.)2.75
واالنحرافات المعيارية لها بين ( ،)0.15-1.40بالمقارنة مع االنحراف المعياري العام لمستوى التحكم
البالﻎ ( )1.21وذلك يعني أن عينة الدراسة لديها الشعور بالتحديات وإحداث التغييرات التي تساعدهم
على النمو والتطور والتأقلم مع التغيرات ،والقدرة على الصههههههمود النفسههههههي ومقاومة الضههههههغوطات.
وبشكل عام إن ممشر األدا من خالل النتائج يبين تمتع أفراد العينة بمستوى جيد من الصالبة النفسية
وتعزو ال باح ثة ذ لك إلى أن أفراد العي نة بالرغم من أن لديهم بعض الضههههههغو طات إال أنهم يملكون
التحدي أمام العقبات والمواقف الضهههههاغطة ولديهم القدرة على مواجهتها وتحويلها لفرص تسهههههاعدهم
على النمو الذاتي ،وهذا يتفق مع منظور كوبا ،حيال ترى وظيفة الصههههالبة النفسههههية هي مسههههاعدة
الفرد على توليد اعتقاد عام بقدرته وفاعليته على استخدام كل المصادر النفسية والبي ية المتاحة كي
يدرا ويفسههههههر ويواجه أحداث الحياة الضههههههاغطة وأن تمتعه بها يعتمد على وجود القدوة أو النموذج
حيال تسهههاهم المؤسهههسهههات التربوية واالجتماعية في تنميتها وارتقائها عبر المراحل العمرية وتتفق
هذه النتائج إلى حد كبير مع نتائج دراسة مريم ( ، )7102ودراسة عبد (.)7102فيما جا ت نتائج
الدراسة الحالية مخالفة لنتائج دراسة البيرقدار( )7100التي أظهرت أن نسبة معدل الصالبة النفسية
لطالبات كلية التربية فـهههههههههي جامعة الموصهههل جا ت منخفضهههة تدل على عدم تمتع العينة بالصهههالبة
النفسية.
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث
ما مدى مسهههاهمة متغير اليقظة العقلية في التنبؤ بمتغير الصهههالبة النفسهههية عند عينة من طلبة جامعة
الشارقة؟
تم اسههههتخدام أسههههلوب االنحدار المعياري للتعرف على مدى مسههههاهمة اليقظة العقلية في التنبؤ بمتغير
الصالبة النفسية كما موضح في الجدول (.)02
جدول02
نتائج مساهمة اليقظة العقلية في التنبؤ بمتغير الصالبة النفسية
قيمة األنحدار ()R

مربع ()r

درجة الحرية

قيمة( )f

.552a

.305

250

108.757
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النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع
هل تختلف العالقة بين اليقظة العقلية والصههالبة النفسههية عند عينة من طلبة جامعة الشههارقة باختالف
الجنس؟
تم إجرا اختبار بيرسههون إليجاد العالقة بين أداتي (اليقظة النفسههية الصههالبة النفسههية) حيال
بلغت قيمة االرتباط ( )1.290وهي قيمة ذات داللة إحصههههههائيا ،وتدل هذه النتيجة على أن أصههههههحاب
القدرة الذهنية يمتلكون القدرة على توقع األ،مات والمشههههههكالت ومواجهتها وإيجاد حلول ابداعية لها،
ولديهم دوافع داخلية قوية تدفعهم نحو إدراا الذات .واتفقت هذه النتيجة مع دراسة إسماعيل ()7102
التي أكدت نتائجها وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصههائيا ً بين المتغيرين والجدول ( )09يوضههح
ذلك.
جدول 09

معامالت ارتباط بيرسون بين درجات اليقظة الذهنية والصالبة النفسية.
حجم العينة
751

قيمة معامل
االرتباط
**1.290

القيمة التائية
الجدولية
المحسوبة
0.42
7.70

درجة الحرية
792

الداللة المعنوية
دالة

كمهها تم إجرا اختبههار (ت) للتعرف على الفروق العههائههدة إلى اختالف الجنس في مقيههاى
اليقظة العقلية والصالبة النفسية والجدولين ( )05،02يوضحا ذلك
أداة اليقظة العقلية
جدول 05

نتائج اختبار (ت) لداللة متغير الجنس في مجاالت اليقظة العقلية عند طلبة جامعة الشارقة
النوع االجتماعي
أبعاد اليقظة
التميز اليقظ
االنفتاح على الجديد
الههوعههي بههوجهههههههات
النظر المتعددة
التوجه نحو الحاضر

الذكور
المتوسط
الحسابي
2.59
2.22

(ن=)091
االنحراف
المعياري
0.12
1.49

اإلناث
المتوسط
الحسابي
2.22
2.57

(ن=)093
االنحراف
المعياري
1.22
1.21

درجة
الحرية

قيمة ()T
المحسوبة

794

7.59
2.71

قيمة
الداللة
اإلحصائية
دال
دال

2.22

1.20

2.52

1.50

1.22

غير دال

2.20

1.41

2.24

1.29

2.91

دال
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إثرا ذا داللة إحصهههائية لمسهههاهمة اليقظة العقلية في التنبؤ بمتغير
يتبين من الجدول أن هناا ً
الصههالبة النفسههية أذ بلغت القيمة الفائية المحسههوبة ( )012.252وهي أكبر من القيمة الفائية الجدولية
( )2.29عند درجة حرية ( )751وبمسههههههتوى داللة ( ، )1.15مما يعني وجود أثر قوي جدًا لليقظة
مؤشرا مه ًما على تمتع األفراد بالصالبة
العقلية في التنبؤ بمتغير الصالبة النفسية  ،وهذه النتيجة تعد
ً
النف سية كون متغير اليقظة الذهنية يعمل على خفض ن سبة ال ضغوطات النف سية ويزيد من قدرة الفرد
في معالجة وإدارة األحداث الضهههاغطة ،والعكس صهههحيح فإن انخفاض مسهههتوى اليقظة الذهنية يعتبر
مؤشهر على انخفاض مسهتوى الصهالبة النفسهية وينعكس سهلبا ً على طبيعة العالقة بالمتغير التابع وهو
الصالبة النفسية .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة براو ) Brausch (2011التي أظهرت نتائجها أن
عامل اليقظة الذهنية يفيد في التنبؤ بالنجاح األكاديمي والخصائص النفسية األخرى.

بشرى أحمد العكايشي

القدرة التنبؤية لليقظة العقلية
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يتبين من الجدول ( )05أن نتائج اختبار ( ت) لمجموعتين مسههههههتقلتين للتعرف على داللة
الفروق في اليقظة العقلية تبعا للجنس (ذكور-أناث) ،أشههارت إلى أن هناا فروقًا ذات داللة إحصههائية
في جميع مجاالت اليقظة العقلية باستثنا مجال " الوعي بوجهات النظر المتعددة " حيال بلغت القيمة
التائية المحسههههههوبة له ( )1.22وهي أقل من القيمة التائية الجدولية ( )0.42عند درجة حرية ()794
وبمسههتوى داللة ( .)1.15أما فيما يتعلق بنتائج مجال " التميز اليقظ " فقد أشههارت إلى أن هناا فروقًا
دالة حيال بلغت القيمة التائية المحسههوبة له ( )7.59وهي أكبر من القيمة التائية الجدولية ( )0.42عند
درجة حرية ( )794وبمسههههههتوى داللة ( ،)1.15وبالرجوع إلى قيم المتوسههههههطات الحسههههههابية نجد أن
الفروق في هذا المجال تبعا لمتغير الجنس دالة إحصههههائيا ولصههههالح ف ة (اإلناث) التي حصههههلت على
متوسط حسابي ( )2.22في حين ح صلت ف ة (ذكور) على متوسط حسابي ( .)2.59وبالنسبة لنتائج
مجال " االنفتاح على الجديد " فقد أشههارت إلى أن هناا فروقًا ذات داللة إحصههائية حيال بلغت القيمة
التائية المحسههههههوبة له ( )2.71وهي أكبر من القيمة التائية الجدولية ( )0.42عند درجة حرية ()794
وبمستوى داللة ( ،)1.15وبالرجوع إلى قيم المتوسطات الحسابية نجد أن الفروق في هذا المجال تب ًعا
لمتغير الجنس دالة إحصههائيًا ولصههالح ف ة (الذكور) التي حصههلت على متوسههط حسههابي ( )2.22في
حين حصلت ف ة (اإلناث) على متوسط حسابي (.)2.57
كما تشههير نتائج الجدول أعاله لمجال "التوجه نحو الحاضههر" إلى أن هناا فروقًا ذات داللة
إحصائية حيال بلغت القيمة التائية المحسوبة له ( )2.91وهي أكبر من القيمة التائية الجدولية ()0.42
عند درجة حرية ( )794وبمسهههتوى داللة ( ،)1.15وبالرجوع إلى قيم المتوسهههطات الحسهههابية نجد أن
الفروق في هذا المجال تبعا لمتغير الجنس دالة إحصههههائيا ولصههههالح ف ة (اإلناث) التي حصههههلت على
متوسط حسابي ( )2.24في حين حصلت ف ة (الذكور) على متوسط حسابي (.)2.20
وتعزو الباحثة الفروق ذات ا لدال لة اإلحصهههههههائية بين ا لذكور واإلناث في اليقظة ا لذهنية
بمجالي التميز و التوجه نحو الحاضر لصالح اإلناث إلى أن هذا عائد إلى أسباب كثيرة أهمها اختالف
تطلعات اإلناث عن الذكور نتيجة اختالف المكونات الفيزيولوجية للجنسين ،إضافة إلى طبيعة التنش ة
النفسهههههية واالجتماعية والثقافية تختلف لكليهما ،وأما نتيجة الفروق لصهههههالح الذكور في مجال االنفتاح
على جديد تفسههرها الباحثة نتيجة الختالف طبيعة الدور للرجل والمرأة بوجه عام ،وتفاوتهم بالقدرات
بوجه خاص ،فالذكور لديهم توجهات مختلفة عن اإلناث تتمثل بكيفية البحال عن العمل وتحملهم
ألعبا المسؤولية أكثر ،وبالتالي يجعل تطلعاتهم تختلف عن بعض  ،أما عدم وجود فروق ذات داللة
إحصهههههههائية بمجال الوعي بوجهات النظر المتعددة بين الذكور واإلناث  ،عائدة إلى تقارب المرحلة
العمرية وتشههابه نماذج الحياة التي يعيشههها كليهما تشههجععهم على التحليل واالسههتنتاج واسههتكشههاف ما
حولهم  ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسهههههة نيفينثا وناجاالكشهههههمي ( Nivenitha & Nagalakshmi,
) 2016التي بينت وجود فروق دالة بين الذكور واإلناث في متغير اليقظة العقلية وتتعارض مع
دراسههههههة عبد ( )7102التي أظهرت نتائجها إلى وجود فروق دالة تب ًعا لمتغير الجنس ولصههههههالح
الذكور .
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أداة الصالبة النفسية

النوع االجتماعي
أبعاد الصالبة
االلتزام
التحكم
التحدي

الذكور
المتوسط
الحسابي
2.52
2.52
2.57

(ن=)091
االنحراف
المعياري
1.22
1.27
1.21

اإلناث
المتوسط
الحسابي
2.90
2.21
2.79

(ن=)093
االنحراف
المعياري
1.97
1.52
1.50

درجة
الحرية

قيمة (ت)
المحسوبة

794

1.227
1.229
0.77

قيمة
الداللة
اإلحصائية
غير دال
غير دال
غير دال

يتبين من الجدول ( )02أن نتائج اختبار (ت) لمجموعتين مسههههههتقلتين للتعرف على داللة
الفروق في الصهههههالبة النفسهههههية تبعا للجنس (ذكور-إناث) ،أشهههههارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصهههائية في جميع مجاالت الصهههالبة النفسهههية في متغير الجنس حيال بلغت القيمة التائية المحسهههوبة
لمجههال االلتزام ( ،)1.227ومجههال التحكم ( ،)1.229ومجههال التحههدي ( )0.77وهي أقههل من القيمههة
التائية الجدولية ( )0.42عند درجة حرية ( )794وبمستوى داللة (.)1.15
وتعزو البههاحثههة ذلههك إلى أن جميع الطالب خالل فترة دراسههههههتهم الجههامعيههة متقههاربون في
االهتمامات والميول النفسههههههية واالجتماعية ويتطلعون لنفس األهداف وينظرون للحياة تقري بًا نظرة
متشههههههابهة ،مما يجعل نظرتهم للبي ة الجامعية في مواقف التعلم والتعليم التي يتفاعلون معها ومواجهة
المواقف الضههاغطة وقدرتهم في السههيطرة والتحكم عليها متقاربة ومشههتركة ،ويبر ،االلتزام والتحدي
والتحكم لديهم من أجل تحقيق أهدافهم ،وهذا ما يفسههرعدم وجود فروق ذات داللة إحصههائية في جميع
مجاالت الصالبة النفسية في متغير الجنس .وتتفق مع نتائج دراسة دراسة خنفر ( )7109التي أكدت
على عدم وجود فروقات تعزى لمتغير الجنس .واختلفت نتيجة هذا السههههههؤال مع دراسهههههههة البيرقدار
( ) 7100التي بينت نتائجها الدراسههههة وجود فروق ذي داللة إحصههههائية تعزى لمتغير الجنس لصههههالح
الذكور .وكذلك اختلفت مع نتائج دراسة صالح والمصدر ( )7102التي أظهرت نتائجها وجود فروق
ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الجنس ولصالح الطالبات.
النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس
هل تختلف العالقة بين اليقظة العقلية والصهههالبة النفسهههية عند عينة من طلبة جامعة الشهههارقة اختالف
التخصص؟
تم إجرا اختبار (ت) للتعرف على الفروقات العائدة إلى اختالف التخصههههص في مقياسههههي
اليقظة العقلية والصالبة النفسية والجدولين ( )02 ،02يوضح ذلك
أداة اليقظة العقلية
جدول02

نتائج اختبار(ت) لداللة متغير التخصص في مجاالت اليقظة العقلية عند طلبة جامعة الشارقة
التخصص
أبعاد اليقظة
التميز اليقظ
االنفتاح على الجديد
الوعي بوجهات النظر
المتعددة
التوجه نحو الحاضر

الذكور
المتوسط
الحسابي
2.92
2.21

(ن=)091
االنحراف
المعياري
1.25
1.22

اإلناث
المتوسط
الحسابي
2.94
2.59

(ن=)093
االنحراف
المعياري
1.27
1.21

درجة
الحرية

قيمة (ت)
المحسوبة

794

1.022
1.272

قيمة
الداللة
اإلحصائية
غير دال
غير دال

2.21

1.20

2.09

1.42

1.55

غير دال

2.22

1.20

2.79

1.22

0.20

غير دال
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جدول 02
نتائج اختبار (ت) لداللة متغير الجنس في مجاالت الصالبة النفسية عند طلبة جامعة الشارقة
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تبين من الجههدول ( )02أن نتههائج اختبههار (ت) لمجموعتين مسههههههتقلتين للتعرف على داللهة
الفروق في اليقظة العقلية تبعًا للتخصههص (علمي -إنسههاني) ،أشههارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة
إحصههههههائية في جميع مجاالت اليقظة العقلية حيال بلغت القيمة التائية المحسههههههوبة لمجال التميز اليقظ
( ،)1.022ومجال االنفتاح على الجديد ( ،)1.272ومجال الوعي بوجهات النظر المتعددة (،)1.551
ومجال التوجه نحو الحاضههههههر ( )0.20وهي أقل من القيمة التائية الجدولية ( )0.42عند درجة حرية
( )794وبمسههههههتوى داللة ( )1.15وتعزو الباحثة النتي جة إلى أن االهتمام بالتعليم الجامعي ووجود
منظومة تربوية تسههههههتند إلى الجودة في تطوير القدرات العقلية للطلبة من الذكور واإلناث والتركيز
على تنم ية قابليتهم إلى أعلى در جة ممك نة كونهم موردا ً تنمو يا ً مه ما ً في المجتمع  ،م ما أدى إلى
التقارب بين الطلبة على اختالف تخصههصههاتهم بمسههتوى التركيز واالنتباه والوعي وعدم وجود فروق
ذات داللة إحصههائية تبعا لمتغير التخصههص بمسههتوى اليقظة الذهنية  ،وتتفق هذه النتيجة مع دراسههة
عبد ( ) 7102إذ بينت نتائجها عدم وجود فروق ذات داللة إحصههههائية في مسههههتوى اليقظة العقلية
في متغير التخصص (علمي  ،إنساني )
أداة الصالبة النفسية
جدول 02

نتائج اختبار(ت) لداللة متغير التخصص في مجاالت الصالبة النفسية عند طلبة جامعة الشارقة
التخصص
أبعاد
الصالبة
االلتزام
التحكم
التحدي

الذكور
المتوسط
الحسابي
2.00
2.95
1.79

(ن=)091
االنحراف
المعياري
1.22
1.94
1.92

اإلناث
المتوسط
الحسابي
2.20
2.24
2.07

(ن=)093
االنحراف
المعياري
1.52
1.24
1.50

درجة
الحرية

قيمة (ت)
المحسوبة

794

1.242
1.922
0.241

قيمة
الداللة
اإلحصائية
غير دال
غير دال
غير دال

يتبين من الجههدول( )02أن نتههائج اختبههار(ت) لمجموعتين مسههههههتقلتين للتعرف على داللههة
الفروق في الصهههالبة النفسهههية تبعًا للتخصهههص (علمي -إنسهههاني) ،أشهههارت إلى عدم وجود فروق ذات
داللة إحصائية في جميع مجاالت الصالبة النفسية حيال بلغت القيمة التائية المحسوبة لمجال االلتزام
( ،)1.242ومجال التحكم ( ،)1.922ومجال التحدي ( )0.77وهي أقل من القيمة التائية الجدولية
( )0.42عند درجة حرية ( )794وبمستوى داللة ( ، )1.15وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن جودة
الحياة في البي ة الجامعية جع لت الطلبة متقبلين لوضههههههعهم الراهن و قادرين على مواجهة المواقف
الضههههاغطة بدل من تجنبها ،وتحويلها لمواقف مفيدة تجعلهم يمتلكون القدرة على السههههيطرة عليها من
أجل تالشههههههي يثارها السههههههلبية .وهذا التقبل قد مكن الطلبة من فهم الجانو اإليجابي من الواقع الذي
يعيشهههونه ،والتغلو على ضهههغوطاته واسهههتيعابه والتكيف معه ،وهذا التالمم شهههمل جميع الطلبة دون
اعتبار لتخ ص صاتهم العلمية أو اإلنسانية ،واختلفت هذه النتيجة مع دراسة دراسة البيرقدار ()7100
واتفقت مع نتائج دراسة ناريمان عينة (. )7102

التوصيات
 .0الكشف عن اليقظة العقلية لدى تالميذ المدارى في المراحل المتقدمة للعمل على تعزيزها
وتنميتها.
 .7ضرورة إقرار منهج دراسي في الجامعات يدرى لطلبة الجامعة بقصد تعزيز اليقظة الذهنية
والصالبة النفسية .
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 .5المقترحات
 .0إجرا دراسة تتناول إثر متغيري اليقظة الذهنية والصالبة النفسية على متغيرات أخرى مثل
(عادات العقل ،المعتقدات المعرفية ،كفا ة الذات األكاديمية)
 .7إجرا دراسة مماثلة على طلبة الدراسات العليا في الجامعة.
 .2إجرا دراسة مماثلة على طلبة الجامعة من ذوي االحتياجات الخاصة.

المراجع
اسماعيل ،هالة خير سناري ( .)7102المرونة النفسية وعالقتها باليقظة العقلية لدى طالب الكلية
التربية .مجلة اإلرشاد النفسي.225-722 ،)0(51 ،
البير قدار ،تنهيد عادل ( .)7100الضغط النفسي وعالقته بالصالبة النفسية لدى طلبة كلية التربية،
مجلة أبحاث كلية التربية األساسية.52-72 ،)0) 00،
العبدلي ،خالد( .)7107الصالبة النفسية وعالقتها بأساليو مواجهة الضغوط النفسية لدى عينة من
طالب المرحلة الثانوية المتفو قين دراسيا ً والعاديين بمدينة مكة المكرمة .رسالة ماجستير
غير منشورة ،جامعة ام القرى ،مكة المكرمة ،السعودية.
كاتبي ،محمد عزت ( .)7105الصالبة النفسية وعالقتها بأ،مة الهوية-دراسة ميدانية على عينة من
طلبة جامعة دمشق .مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية-سلسلة اعداب والعلوم
اإلنسانية.020-050 ،)7( 22 ،
عليوي ،محمد ،هير ( .)7107العالقة بين الصالبة النفسية ودافعية االنعكاسية لدى الرياضيين من
ذوي االعاقة الحركية في الضفة الغربية .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابلس ،فلسطين.
كاهينة ،بوراى ( .)7105الصالبة النفسية وعالقتها بالتوافق الدراسي لدى تالميذ المرحلة الثانوية
يتيمي أحد الوالدين .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة مولود معمري تيـــــــــــزي و،و،
الجزائر.
فاتح ،سعيدة ( .)7105الصالبة النفسية لدى المرأة المصابة بسرطأن الثدي – دراسة ميدانية لدى
المصابات بسرطأن الثدي-مستشفى الحكيم سعدان-بسكرة .رسالة ماجستير غير منشورة،
جامعة محمد خبضر -بسكرة ،الجزائر.
الرشيد ،لولوة ( .)7105التوافق مع الحياة الجامعية وعالقته بالصالبة النفسية وإدارة الذات لدى
طالبات جامعة القصيم .مجلة العلوم التربوية.27-0 ،)7( 0 ،
صيدم ،محمد بن رشيد ( .)7107فاعلية برنامج ارشادي نفسي لتنمية الصالبة النفسية لدى مدمني
المخدرات (دراسة شبه تجريبية) .أطروحة دكتوراه غير منشورة ،جامعة نايف العربية
للعلوم األمنية ،الرياض ،السعودية.
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 .2تصميم برامج إرشادية تهدف إلى توعية طلبة الجامعة بمخاطر الضغط النفسي وتأثيره على
مستوى اليقظة الذهنية والصالبة النفسية.
 .9ضرورة اهتمام الباحثين بالبحوث التي تتناول المتغيرات اإليجابية ،لتحقيق صحة نفسية جيدة
لطالب الجامعة.

القدرة التنبؤية لليقظة العقلية

 القدرة التنبؤية للعوامل الوظيفية والديمغرافية بمستوى.)7102(  فايزة، والقبالن، محمود،بني خلف
 مجلة دراسات. الدافعية نحو العمل المدرسي لدى معلمي العلوم في مدارى محافظة جر
.227-292 ،)7( 91 ،العلوم التربوية
 الصالبة النفسية وأحداث الحياة الضاغطة لدى عينة من الطالب.)7107(  أحمد بن عبد،العيافي
 جامعة، رسالة ماجستير غير منشورة،األيتام والعاديين بمدينة مكة المكرمة ومحافظة الليال
. السعودية، مكة المكرمة،أم القرى
 القدرة التنبؤية ليقظة الذهن في مهارة.)7102(  غانم جاسر، والبسطامي، سامر عدنأن،عبد الهادي
 المجلة الدولية للبحوث.التمثيل العاطفي لدى طلبة مرحلة البكالوريوى في جامعة أبو ظبي
022-094 ،)9( 90 ،التربوية
 مجلة. الصالبة النفسية وعالقتها بجودة الحياة لدى طالبات جامعة الملك سعود.)7102(  رجا،مريم
.229-255 ،)29( ،دراسات عربية في التربية وعلم النفس
دراسة مقارنة- الصالبة النفسية وعالقتها بمركز الضبط لدى طلبة الجامعة.)7102(  ناريمان،عينة
يأن،  جامعة، رسالة ماجستير غير منشورة.على عينة من الحقوق وعلم النفس والبيولوجي
. الجزائر،الجلفة-عاشور
-292 ،)715( 7 ، مجلة األستاذ، اليقظة الذهنية لدى طلبة الجامعة.)7102(  أحالم مهدي، عبد
.222
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