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مستوى اليقظة العقلية لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة القدس املفتوحة وعالقتها مبهارات حل املشكالت

امللخص
هدفت الدرا�سة احلالية التعرف �إىل م�ستوى اليقظة العقلية لدى
طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة القد�س املفتوحة وعالقتها
مبهارات حل امل�شكالت .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت تطبيق �أداتي
الدرا�سة بعد �أن مت التحقق من �صدقهما وثباتهما على عينة م�ؤلفة
من ( )251طالب ًا وطالبة،مت اختيارهم بطريقة طبقية من جميع
طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة القد�س املفتوحة يف فرع
اخلليل خالل الف�صل الدرا�سي الأول من العام .2018/ 2017
وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى اليقظة العقلية قد جاء
ب�شكل عام بدرجة مرتفعة ،وجاء جمال «املالحظة والو�صف» يف
الرتتيب الأول،يليه جمال «االنفتاح» ،فمجال «الوعي» ،ويف الرتتيب
الأخري جاء جمال «حتييد امل�شاعر» ،كما تبني وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )α ≤ 0.05يف م�ستوى اليقظة العقلية
وفق ًا ملتغري احلالة الوظيفية ل�صالح الطلبة العاملني ،يف حني مل
تكن الفروق دالة وفق ًا ملتغريات اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،واحلالة
االجتماعية ،كما �أظهرت النتائج وجود عالقة موجبة دالة �إح�صائي ًا
بني م�ستوى اليقظة العقلية ككل ومبجاالتها الأربعة ومهارات حل
امل�شكالت ،كما تبني �أن جمال “الوعي” �أكرث قدرة على التنب�ؤ
مبهارات حل امل�شكالت ،يليه “االنفتاح” ثم “حتييد امل�شاعر”.
الكلمات املفتاحية :اليقظة العقلية ،مهارات حل امل�شكالت،
جامعة القد�س املفتوحة

Abstract
The present study sought to identify the level
of mindfulness among the students of the Faculty of
Educational Sciences at al-Quds Open University and
its relationship to problem solving skills. In order to
achieve the objectives of the study, the study tools were
applied, after verifying their validity and stability, on
a sample that consisted of 251 students. The sample
was selected through Stratified sampling method. The
population study consisted of all the students at the
Faculty of Educational Sciences at al-Quds Open
University in Hebron branch, during the first semester
of the academic year 2017/ 2018.
The results of the study showed that the level of
mindfulness was generally high among the students.
The domain of “observation and description” came in
”the first order, followed by the domains of “openness
and “awareness”. In the last order came the domain
of «neutralizing feelings.» There were significant
differences at (a≤0.05) in the level of mindfulness
due to the occupation variable, in favor of working
students. There were no significant differences due
to the variables of gender, specialization and marital
status. The results also showed a statistically positive
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relationship between the level of mindfulness as a
whole and its four domains and the problem-solving
skills. Moreover, the domain of “awareness” came
first in its ability to predict problem-solving skills,
followed by “openness” and “neutralize feelings”.
Keywords: Mindfulness, Problem Solving Skills,
Al-Quds Open University

مقدمة الدراسة وخلفيتها:
ت�ستند فل�سفة التعليم املفتوح يف جامعة القد�س املفتوحة �إىل
اعتماد الطلبة على �أنف�سهم يف درا�ستهم ،فهم �أحوج ما يكونون �إىل
امتالك املهارات واخل�صائ�ص التي متكنهم من حتقيق الإجنازات
الأكادميية ،ومن �ضمن تلك اخل�صائ�ص املرتبطة بالإجناز ،
واالنتباه ،والوعي ،والقدرة على الفهم ،وحل امل�شكالت واليقظة
العقلية.
يرجع �أ�صل اليقظة العقلية �إىل الفل�سفة والتقاليد البوذية التي
ظهرت يف الهند منذ  2500عام وانت�رشت فيما بعد يف معظم بلدان
ال�رشق الأق�صى ،وترجمتها الإجنليزية  Mindfulnessوهي ترجمة
�إجنليزية لكلمة “ ”Satiيف لغة “ ”Paliوهي لغة هندية قدمية
ت�شري �إىل الوعي واالنتباه والتذكر ،وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن كلمة
“ ”Satiمتت ترجمتها �إىل كلمة  Mindfulnessعام 1921م (ال�ضبع
وحممود.)2013 ،
وبالرغم من �أ�صولها الهندية �إال �أن لها ارتباطات تاريخية
باحلركات الدينية بد ًال من علم النف�س ،فقد ات�ضح وجود �أدلة
ت�شري �إىل �أ�صولها يف املمار�سات الروحية يف الديانات اليهودية
وامل�سيحية والديانة الإ�سالمية ،والتي كانت تركز ب�شكل �أ�سا�سي
على ممار�سات الت�أمل ،وذلك لتعزيز ال�صفات الإيجابية لدى الأفراد
كالوعي واحلكمة والرحمة ،وهذا ما ميكن �أن ي�ساعد الأفراد على
النمو الإيجابي (الوليدي.)2017 ،
وقد طورت (الجنر) نظرية اليقظة العقلية انطالق ًا من
عالقتها بعلم النف�س ،ال �سيما البحوث املتعلقة بال�سلوك الب�رشي،
حيث �أ�شارت �إىل �أن ال�سلوك الب�رشي ال يقت�رص على حالة اليقظة،
بل يتعداه �إىل طريقة ملواجهة احلياة ،وقد ا�ستطاعت �أن متيز بني
اليقظة العقلية وبع�ض املفاهيم الأخرى مثل التوقع وامل�سميات
والأدوار ،والتلقائية وغريها ،فكل تلك املفاهيم حتمل يف طياتها
بع�ض العنا�رص املتماثلة من عمليات معاجلة املعلومات (الزبيدي،
.)2012
وت�شري عبد اهلل (� )2013إىل �أن الأفراد الذين يتميزون باليقظة
العقلية ال يدخرون و�سع ًا يف حت�سني قدراتهم على الفهم من م�صادر
متعددة ،كما �أنهم ال يح�رصون تفكريهم يف نطاق ر�ؤية واحدة عند
ممار�سة التفكري حلل امل�شكالت التي تواجههم؛ لأن اليقظة العقلية
تعمل على رفع م�ستوى �أدائهم من خالل تعزيز الوعي مبالحظة
الذات لتقليل االلتزام الكامل بالأفكار واملعتقدات.
�أما بالن�سبة ملفهوم اليقظة العقلية ،فقد �أ�شار نايت (Knight,
� )2009إىل �أنها تعني تقنية �أو �أ�سلوبالتغيري عمق عالقتنا ب�أفكارنا
وم�شاعرنا ،والتي ميكن �أن تتم من خالل التمرن والتدريب على تلك
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التقنية ،فهي يف املح�صلة حماولة �أو م�سعى ملالحظة ما يحدث
مع تركيز خا�ص يف حمتوى اخلربة الداخلية وبدون �إ�صدار �أحكام،
وكانت “الجنر” قد عرفت اليقظة العقلية عام 1992م ب�أنها حالة
من الوعي تو�صف بالتمييز الفعال ملالمح الأحداث التي جتعل الفرد
منفتح ًا ومتقب ًال لكل ما هو جديد ،وح�رصت املفهوم يف التمييز،
واالنفتاح ،والوعي ،والتوجه نحو احلا�رض (.)Demick, 2002
بينما اعترب بري (� )Bearأن اليقظة العقلية هي عملية قيادة
وا�ستح�ضار الفرد لالنتباه الكامل يف اخلربة احلالية حلظة بلحظة،
ومبعنى �آخر هي توجيه االنتباه ب�صورة خا�صة يف الغر�ض �أثناء
اللحظة الراهنة وبدون �أحكام ،كما حدد عاملني تت�ضمنهما اليقظة
العقلية وهما املالحظة وعدم �إ�صدار الأحكام ،فيما هنالك عوامل
�أخرى مثل الرتكيز ،والذي يتعلق بت�سليط االنتباه على �شيء ما يف
اللحظة الراهنة� ،إ�ضافة للو�صف والتمييز (.)Wray, 2004
�أما كابات زين  Kabat-Zinnفقد عرفها يف بعدها النف�سي
ب�أنها �إعارة االنتباه بطرق متعددة يف الغر�ض يف اللحظة الراهنة
وعدم احلكم ( ،)2017 Vonderheydeكما �أ�شار �إىل �أنها ت�ستند �إىل
ثالث حقائق �أ�سا�سية ،هي :الق�صد ،واالنتباه ،واالجتاه ،و�أنها لي�ست
مف�صولة عن بع�ضها البع�ض ،بينما حدد براون وريان ولوفيت�ش
وبيقيل وو�ست ()Brown, Ryan, Loverich, Biegel & West, 2011
مكونني لليقظة العقلية يتمثل الأول منهما يف الوعي يف اللحظة
احلا�رضة ،والثاين يت�ضمن املعاجلة املعرفية ،واعترب �أن هذا املكون
حمايد ،وال يعني �إ�صدار الأحكام  ،يف حني حدد ها�سكر (Hasker,
 )2010مكونني لليقظة العقلية؛ الأول التنظيم الذاتي لالنتباه يف
اللحظة الراهنة ،والثاين هو االنفتاح والوعي بالتجارب احلالية،
كما عرفها ليو وزمال�ؤه ( )Lau et al 2006ب�أنها توجيه االنتباه
بطريقة حمددة لغر�ض ما يف اللحظة احلالية ،وتت�ضمن االنتباه
املنفتح واملتقبل للمعرفة فيما يتعلق مبا يجري يف اللحظة الراهنة،
مع الوعي الذي يتم من خالل االنتباه املق�صود بطريقة منفتحة
على الأحداث الراهنة ،وهذا االنتباه يتكون من بعدين هما :حب
اال�ستطالع ،والتمركز.
�أما براون وريان ( )Brown & Ryan, 2004فقد عرفا اليقظة
العقلية ب�أنها احلالة التي يكون فيها الفرد منتبه ًا وواعي ًا مبا يجري
يف اللحظة احلا�رضة ،كما ر�أى بي�شوب وزمال�ؤه (� )Bishop et alأن
لليقظة العقلية مكونني متداخلني يت�ضمن املكون الأول التنظيم
الذاتي لالنتباه ،فيما يت�ضمن املكون الثاين االجتاه ،والذي يت�شكل
من حب اال�ستطالع واالنفتاح والتقبل (.)Neuser, 2010
وتتفق معظم التعريفات بالتعريف الذي قدمه دافي�س وهاي�س
( )Davis & Hayes, 2011وي�شري �إىل الوعي باخلربات حلظة بلحظة
ودون �إ�صدار �أية �أحكام ،وبطبيعة احلال فكلهم يرون �أن اليقظة
العقلية حالة ولي�ست �سمة ،و�أنه بالإمكان تنميتها من خالل
املمار�سة والتدرب على العديد من الأن�شطة و�أهمها الت�أمل.
ويف �ضوء تعدد وجهات النظر يف �أبعاد اليقظة العقلية
ومفهومها  ،فقد حدد بري و�سميث وهوبكينز وتوين (Baer, Smith,
 )Hopkins & Toney, 2006خم�سة �أبعاد ملفهوم اليقظة العقلية،
وكل منها يعزز معتقدات الأفراد حول الإدراك ،وهذه الأبعاد هي
املالحظة والو�صف ،والوعي ،وعدم �إ�صدار الأحكام ،وعدم االمتثال
للم�شاعر الداخلية.

وكان كابات زين ( )Kabat-Zinn, 2006قد �أ�شار �إىل �أن
اليقظة العقلية تتعلق بالنظر للأفكار واالنفعاالت بو�صفها �أحداث ًا
عابرة ،بد ًال من الر�ضوخ لها �أو التفاعل معها ،بينما يرى �سميث
( )Smith, 2006ب�أن اليقظة العقلية هي مراقبة الفرد للخربات ،مع
الرتكيز على اخلربات احلالية بد ًال من االن�شغال باخلربات املا�ضية
�أو الأحداث املتوقعة ،و تقبل اخلربات واالنفتاح عليها دون �إ�صدار
الأحكام.
ومن خالل تتبع التعريفات ال�سابقة لليقظة العقلية ميكننا
اال�ستنتاج �أن هذا املفهوم يركز ب�شكل �أ�سا�سي على املالحظة
والرتكيز واالنتباه واالنفتاح والتقبل ،مع عدم �إ�صدار الأحكام
للخربات الراهنة ،فيما هنالك تباين يف الأبعاد التي ميكن �أن
تت�ضمنها� ،إذ تباينت وجهات النظر حولها ،وهذا بطبيعة احلال
دفع الباحثني �إىل اقرتاح العديد من املقايي�س لقيا�سها ،ومع مطلع
ال�سبعينات من القرن املا�ضي وجه الباحثون اهتماماتهم لليقظة
العقلية من خالل درا�ساتهم التي اهتمت بت�أثري الت�أمل على العقل
واجل�سم ،كذلك اهتمت بع�ض الدرا�سات املبكرة بالوعي والرتكيز
يف الأفكار وامل�شاعر واملثريات دون �إجراء تقييم لها �أو �إ�صدار
حكم عليها ،كما �أنهم وظفوا املمار�سة الت�أملية يف جمال العالج
النف�سي ،ولعل هذا ما �أتاح املجال �أمام اليقظة العقلية القتحام علم
النف�س املعا�رص بجدارة ،ومنذ ذلك احلني توجهت �أنظار الباحثني
يف جمايل الرتبية وعلم النف�س مبجاالته املختلفة لليقظة العقلية
(البحريي وحممود والعواملة وال�ضبع .)2014( ،ومما عزز من
تناول اليقظة العقلية �أي�ض ًا تطبيقاتها يف التجارب الإن�سانية منذ
اهتمام وقيمة عالية يف خمتلف
�آالف ال�سنني ،ال �سيما �أنه ُوجد لها
ٌ
الديانات ويف دول �أ�سيا و�أوروبا و�أمريكيا (.)Knight, 2009
وجتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن هنالك العديد من املجاالت
والتمرينات التي ميكن من خاللها تنمية اليقظة العقلية ومنها
اليوغا والتمارين الريا�ضية التي تركز على االنتباه والإدراك ،وذلك
من �أجل الو�صول �إىل عمليات عقلية حتث على ال�ضبط والتحكم
الإرادي ،فبهذه الو�سائل يعزز و يقوى الذهن ،كما �أنه ي�ساهم يف
الهدوء والرتكيز وال�صفاء ( .)2011 Davis & Hayesوقد زاد االهتمام
باليقظة العقلية يف ال�سنوات الأخرية ،وذلك بعد منو وتعاظم الأدلة
على فعاليتها يف جمال علم النف�س والأن�شطة االجتماعية ،كما مت
تطبيقها يف العالج الطبي من خالل اعتماد برامج متفاوتة للتحقق
من فعاليتها (.)Whitesman & Mash 2016
ولإبراز فوائد اليقظة العقلية ،فقد �أو�ضحت العديد من
الدرا�سات فعالية التدريب على اليقظة العقلية يف معاجلة الكثري من
الق�ضايا النف�سية ،فقد تو�صل هوفمان و�سوير ويت واو (Hofmann,
 )Sawyer, Witt & Oh, 2010من خالل حتليلهم لأكرث من  39درا�سة
�أن اليقظة العقلية �ساهمت يف الت�أثري الإيجابي على ا�ضطراب املزاج
والقلق مب�ستويات خمتلفة ،كما تبني �أثرها يف التقليل من م�ستوى
الهلع وتهدئة �أعرا�ض اال�ضطراب وال�ضغط والقهر والقلق االجتماعي،
�أما ايربث و�سيدملري ( ) Eberth & Sedlmeier 2012فقد قاما�أي�ض ًا
بتحليل  39درا�سة هدفت التعرف �إىل حجم �أثرها يف خف�ض ال�ضغوط
وامل�شاعر ال�سلبية والقلق ،تبني من خاللها �أن التدريب على اليقظة
العقلية �أ�سهم يف خف�ض م�ستوى ال�ضغوط واالحرتاق الذاتي وحت�سني
اال�سرتخاء والر�ضا عن احلياة.
اجمللد الثامن ،العدد الرابع عشر ،كانون ثاني 2020
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مستوى اليقظة العقلية لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة القدس املفتوحة وعالقتها مبهارات حل املشكالت

وقد بني دافي�س وهاي�س ( )Davis & Hayes, 2011نتائج
العديد من الدرا�سات التي بينت �أن اليقظة العقلية تنمي الإدراك ملا
وراء املعريف ،وتعزز طاقة االنتباه من خالل زيادة عمل الذاكرة،
�إ�ضافة لدورها يف التقليل من الت�شتت ،وتقليل م�ستوى الإجهاد
وزيادة فعالية العمليات العقلية ورفع كفاءة الذاكرة العاملة ،وزيادة
الرتكيز ،يف حني �ساهمت يف تقليل التفاعل العاطفي ،وعززت ر�ؤية
الذات واحلد�س وت�رسيع معاجلة املعلومات.
�أما �سوكي وديبور�ش ( )Suki & Deborahفقد �أو�ضحا �أن
هناك فوائد متنوعة لليقظة العقلية يف التعليم �سواء كان ذلك للمعلم
�أو للطالب على حد �سواء ،فهي بالن�سبة للطلبة تدعم اال�ستعداد
للتعلم ،وتعزز الإجناز الأكادميي ،وتقوي االنتباه والرتكيز ،وتقلل
من م�ستوى قلق االختبار ،وتنمي ممار�سات الت�أمل الذاتي ،وحت�سن
م�ستوى امل�شاركة ال�صفية ،كما �أنها ت�سهم يف تخفي�ض ال�ضغوط،
وتعزز التعلم االجتماعي ،وتقوي ال�سلوكات االجتماعية الراقية
(.)Watts, 2014
ولذلك ن�شطت احلركة البحثية التي تناولت اليقظة العقلية من
عدة �أبعاد؛ فقد �أجرى �شوت ومالوف ()Schutte & Malouff, 2011
درا�سة الختبار ما �إذا كان هنالك عالقة بني الذكاء العاطفي واليقظة
العقلية ،وقد �أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن امل�ستوى العايل من اليقظة
العقلية ي�صاحبه ذكاء عاطفي عالٍ  ،كما �أجرت الزبيدي ()2012
درا�سة هدفت �إىل تق�صي العالقة بني اال�ستقرار النف�سي واليقظة
العقلية لدى طلبة املرحلة الإعدادية ،وقد بينت نتائج الدرا�سة �أن
الطلبة يتمتعون بيقظة عقلية عالية ،و�أن هناك عالقة ارتباطية
بني اال�ستقرار النف�سي واليقظة العقلية� ،أما درا�سة عبد اهلل ()2013
فقد اجتهت نحو معرفة م�ستوى اليقظة العقلية لدى طلبة جامعة
القاد�سية ،وقد �أو�ضحت نتائج الدرا�سة وجود درجة عالية من
اليقظة العقلية لدى الطلبة بالإ�ضافة �إىل وجود فروق دالة �إح�صائي ًا
يف م�ستوى اليقظة العقلية تبع ًا للنوع االجتماعي ول�صالح الذكور،
مع عدم وجود فروق دالة �إح�صائي ًا وفق ًا ملتغري التخ�ص�ص.
كما �أجرى يامادا وفيكلور ( )Yamada & Viclor, 2012درا�سة
ملعرفة ت�أثري اليقظة العقلية على خمرجات التعلم ،وقد �أو�ضحت
نتائج الدرا�سة �أن اليقظة العقلية �ساهمت يف حتقيق خمرجات تعلم
عالية بني الطالب اجلامعيني ،كما �أنها قللت من م�ستوى القلق
لديهم ،كذلك �أجرى حممود ( )2013درا�سة هدفت �إىل معرفة العالقة
بني احلاجة للمعرفة واليقظة العقلية لدى طالب املرحلة املتو�سطة
يف العراق� ،إذ تبني من نتائج الدرا�سة �أن هنالك عالقة بني احلاجة
�إىل املعرفة واليقظة العقلية� ،أما درا�سة يون�س ( )2015فقد هدفت
�إىل الوقوف على م�ستوى اليقظة العقلية وعالقتها ب�أ�ساليب التعلم
لدى طلبة املرحلة الإعدادية يف العراق ،وقد تو�صلت الباحثة �إىل
عدم وجود عالقة دالة �إح�صائي ًا بني اليقظة العقلية و�أ�ساليب التعلم.
و�أجرت �أحمد ( )2016درا�سة ملعرفة ما �إذا كان هنالك
عالقة بني الذكاء الثالثي الأبعاد واليقظة العقلية لدى طلبة
املرحلة الإعدادية ،وقد �أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن هنالك عالقة
دالة �إح�صائي ًا بني بعدي الذكاء (القدرة التحليلية والعملية) باليقظة
العقلية� .أما لو وهواجن وريو�س ( )Lu, Huang & Rios, 2017فقد
�أو�ضحوا يف درا�ستهم �أن هنالك عالقة ارتباط موجبة بني اليقظة
العقلية والدرجات العالية يف املدر�سة؛ �أي �أن هنالك عالقة ارتباط
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موجبة بالتح�صيل الدرا�سي.
كذلك قام فالح ( )Fallah 2017ب�إجراء درا�سة ال�ستك�شاف
العالقة بني اليقظة العقلية وفعالية الذات وقلق اللغة الأجنبية لدى
طلبة تخ�ص�ص اللغة الإجنليزية ،وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هنالك
عالقة ارتباط �سلبية بني اليقظة العقلية والقلق ،يف حني وجد عالقة
موجبة بني اليقظة العقلية وفعالية الذات� .أما درا�سة لوجن وبارال
( )Long & Barral 2017فقد هدفت �إىل معرفة �أثر التدريب على
اليقظة العقلية يف حت�سني مهارات �إدارة الوقت بالن�سبة للطالب
اجلامعيني ،وقد �أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن اليقظة العقلية �ساهمت
يف حت�سني مهارات �إدارة الوقت يف م�سرية احلياة اليومية �إ�ضافة �إىل
ت�أثريها يف تخفي�ض م�ستوى القلق.
كذلك �سعت درا�سة فونديرهايد (� )Vonderheyde 2017إىل
التعرف �إىل العالقة بني اليقظة العقلية وال�ضغط لدى طلبة جامعة
روان ،وقد �أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن اليقظة العقلية كانت لدى طلبة
اجلامعة عالية ،بينما م�ستوى ال�ضغط كان منخف�ضاً ،مما ي�شري �إىل
وجود عالقة �سالبة بني املتغريين.
من خالل ما تقدم يتبني �أهمية اليقظة العقلية وعالقتها
بالعديد من املتغريات ذات العالقة باملجاالت الأكادميية على وجه
اخل�صو�ص ،وقد تزايد عدد الدرا�سات التي تناولت طلبة اجلامعات
واملدار�س ،والتي �أو�ضحت وجود �أثر �إيجابي لليقظة العقلية يف
تقلي�ص قلق الدرا�سة ،كما ح�سنت من م�ستوى الرتكيز لدى الطلبة
(.)Sinopoli 2016
كما بني مورجان (� )Morgan, 2017أن تدريب الطلبة على
اليقظة العقلية يهدف يف الأ�سا�س �إىل مد الطلبة ب�أدوات مل�ساعدتهم
ليكونوا �أكرث هدوءاً والإبقاء على االنتباه والرتكيز ،وهذا بطبيعة
احلال �سوف ي�ساعدهم على حتقيق �إجنازات �أعلى ،ويخل�صهم من
القلق وال�ضغوط الناجمة عن املناهج والتدري�س .وي�شري كينجريي
(� )2017 Kingeryإىل �أن طالب اجلامعات يعانون دوم ًا من م�شاكل
متعددة منها �أكادميية �إ�ضافة مل�شكالت القلق وال�ضغط واالكتئاب،
فيما تبني �أن تدريب ه�ؤالء على اليقظة العقلية ترك �أثراً �إيجابي ًا
عليهم ،حيث مت تخفي�ض م�ستوى القلق والتقليل من �أعرا�ض
االكتئاب ،وزادت من درجة الوعي وال�ضبط الذاتي ،وح�سنت من
�إجنازهم الأكادميي.
ويف جمال التعلم الذاتي والتعلم عن بعد ،فقد �أ�شار فري�شمان
وموليناري (� )Freshman & Molinari, 2013إىل �أن طلبة التعليم
العايل املفتوح بحاجة �إىل زيادة الإدراك الذاتي وامل�س�ؤولية الذاتية،
حيث �إن قدرات الطلبة تعترب على درجة عالية من الأهمية بالن�سبة
له�ؤالء الطلبة ،خ�صو�ص ًا و�أن طلبة التعلم املفتوح كثرياً ما يعانون
من القلق الدرا�سي ،وال�ضغط والإرهاق ،ولذلك ف�إن اليقظة العقلية
ت�ساعدهم على جتاوز تلك امل�شكالت ،وقد �أو�ضح �أي�ض ًا ر�ؤوف ومو�رس
و�أوهاغن (� )Rauf, Mosser & O›Hagan, 2004أن الطلبة اجلامعيني
يعانون عادة من ال�ضغط ،و�سوء �إدارة الأعمال الأكادميية ،والتوفيق
الزمني بني املتطلبات الأكادميية والنوم الكايف ،وقد تبني �أن تلك
امل�شكالت ال ميكن حلها �إال من خالل الت�أمل واليقظة العقلية.
فقد وجد الباحثون �أن هناك عالقة �إيجابية بني اليقظة
والإبداع ،كما بينوا �أن اليقظة العقلية ت�سهم يف احللول احلد�سية
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https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jropenres/vol8/iss14/1

???????? ?? ??????? ???????? ???????? ????? ????? ?? ???????? ?????? ???? ???? ??? ??????? ?????? ????? Shaheen and Rayyan:
أ .د .حممد عبد الفتاح شاهني /أ .د .عادل عطية ريان

للم�شكالت ( ،)Ostafin & Kassman, 2012كما اعتربت مهارة
حل امل�شكالت من املهارات الأ�سا�سية للطلبة يف م�ؤ�س�سات التعليم
املفتوح ،كونها ت�ساعدهم يف حل امل�شكالت ومواجهة التحديات ،ال
�سيما و�أن حل امل�شكالت يتطلب م�ستويات عالية من مهارات التفكري
مثل التحليل ،والتف�سري ،والتلخي�ص ،واملعاجلة ،والتعميم ،والتجميع
(.)Widiash, Permanasari, Riandi & Damayanti
وملا كان نظام التعليم املفتوح يتطلب من املتعلمني تكييف
�أنف�سهم مع متطلبات هذا النظام ،فقد بينت الدرا�سات �أن الطلبة
املعلمني يف مثل هذه الربامج ينبغي �أن ميتلكوا العديد من الكفايات
املتعلقة مبواجهة حتديات النظام والتح�ضري امل�سبق للمهام
الدرا�سة واملثابرة والإبداع وحل امل�شكالت ،من خالل �إيجاد احللول
ال�شخ�صية لها ،بحيث يكون لديهم القدرة على حتديد امل�شكالت
وت�صنيفها ،و�إيجاد احللول الإبداعية لها ،لأن لها ت�أثرياً مبا�رشاً يف
م�ستوى جودة درا�ستهم ،من هنا اعتربت مهارة حل امل�شكالت مطلب ًا
�أ�سا�سي ًا للمتعلمني يف تلك الربامج (.)Mpofu, 2017
وانطالق ًا من خربة الباحثني يف التدري�س اجلامعي بجامعة
القد�س املفتوحة ،فقد الحظا �أن الطلبة يح�رضون اللقاءات
واملناق�شات ال�صفية ،ولكن �أداءهم يف االمتحانات مل يكن مر�ضياً،
وملا كان هنالك العديد من الدرا�سات التي ت�ؤكد على العالقة
بني اليقظة العقلية والتح�صيل الدرا�سي ،فقد ارت�أيا القيام بهذه
الدرا�سة على طلبة جامعة القد�س املفتوحة ،بهدف معرفة م�ستوى
اليقظة العقلية لديهم ،كونهم يعتمدون يف درا�ستهم على مهاراتهم
الذاتية� ،إ�ضافة �إىل معرفة العالقة بني اليقظة العقلية ومهارات حل
امل�شكالت.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
يعتمد طلبة التعليم املفتوح يف درا�ستهم على جهودهم
الذاتية ،وهذا بطبيعة احلال يتطلب من الطلبة امتالك العديد من
املهارات املتعلقة با�ستثمار م�صادر التعلم املتاحة والبحث عن
م�صادر تعلم �أخرى� ،إ�ضافة �إىل حاجتهم �إىل امتالك مهارات �إدارة
الوقت والتعلم الذاتي والتخطيط الدرا�سي وتقييم �إجنازاتهم ذاتي ًا
والتوفيق بني متطلبات العمل والدرا�سة ،من هنا تربز �أهمية امتالك
هذه الفئة من الطلبة مل�ستوى عال من اليقظة العقلية ،من �أجل
م�ساعدتهم على جتاوز امل�شكالت املتعلقة مب�سريتهم الأكادميية ،لذا
جاءت هذه الدرا�سة بهدف تق�صي م�ستوى اليقظة العقلية لدى طلبة
كلية العلوم الرتبوية يف جامعة القد�س املفتوحة يف فرع اخلليل
وعالقتها مبهارات حل امل�شكالت.
وقد �سعت الدرا�سة للإجابة عن الت�سا�ؤالت الآتية:
◄◄ما م�ستوى اليقظة العقلية لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية
يف جامعة القد�س املفتوحة يف فرع اخلليل؟
◄◄هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()α≥0.05
يف م�ستوى اليقظة العقلية لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف
جامعة القد�س املفتوحة يف فرع اخلليل تعزى ملتغريات :اجلن�س،
والتخ�ص�ص ،واحلالة الوظيفية ،واحلالة االجتماعية؟
◄◄هل توجد عالقة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()α ≥ 0.05
بني م�ستوى اليقظة العقلية ومهارات حل امل�شكالت لدى طلبة كلية

العلوم الرتبوية يف جامعة القد�س املفتوحة يف فرع اخلليل؟
◄◄ما هي القدرة التنب�ؤية لليقظة العقلية يف مهارات
حل امل�شكالت لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة القد�س
املفتوحة يف فرع اخلليل؟

فرضيات الدراسة:
انبثقت عن �أ�سئلة الدرا�سة الفر�ضيات الآتية:
1 .1ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )α ≥ 0.05يف
م�ستوى اليقظة العقلية لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة
القد�س املفتوحة يف فرع اخلليل تعزى ملتغري اجلن�س.
2 .2ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )α ≥ 0.05يف
م�ستوى اليقظة العقلية لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة
القد�س املفتوحة يف فرع اخلليل تعزى ملتغري التخ�ص�ص.
3 .3ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( )α ≥ 0.05يف
م�ستوى اليقظة العقلية لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة
القد�س املفتوحة يف فرع اخلليل تعزى ملتغري احلالة الوظيفية.
4 .4ال توجد فروق ذات دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()α ≥ 0.05
يف م�ستوى اليقظة العقلية لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة
القد�س املفتوحة يف فرع اخلليل تعزى ملتغري احلالة االجتماعية.
5 .5ال توجد عالقة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ()α ≥ 0.05
بني م�ستوى اليقظة العقلية ومهارات حل امل�شكالت لدى طلبة كلية
العلوم الرتبوية يف جامعة القد�س املفتوحة يف فرع اخلليل.

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل:
1 .1تق�صي م�ستوى اليقظة العقلية لدى طلبة كلية العلوم
الرتبوية يف جامعة القد�س املفتوحة يف فرع اخلليل.
2 .2فح�ص داللة الفروق يف م�ستوى اليقظة العقلية لدى
طلبة كلية الرتبية يف جامعة القد�س املفتوحة يف فرع اخلليل
وفق ًا ملتغريات :اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،واحلالة الوظيفية ،واحلالة
االجتماعية.
3 .3فح�ص داللة العالقة بني م�ستوى اليقظة العقلية ومهارات
حل امل�شكالت لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة القد�س
املفتوحة يف فرع اخلليل؟
4 .4فح�ص القدرة التنب�ؤية مل�ستوى اليقظة العقلية يف مهارات
حل امل�شكالت لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة القد�س
املفتوحة يف فرع اخلليل.

أهمية الدراسة:
تنبثق �أهمية هذه الدرا�سة من االعتبارات الآتية :
1 .1ت�ستهدف قيا�س م�ستوى اليقظة العقلية لدى الطلبة
امللتحقني يف نظام التعليم املفتوح املطبق يف جامعة القد�س
املفتوحة.
2 .2كما تنبثق �أهمية هذه الدرا�سة من �أهمية املو�ضوع
اجمللد الثامن ،العدد الرابع عشر ،كانون ثاني 2020
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امل�ستهدف ،باعتبار اليقظة العقلية ومهارات حل امل�شكالت من �أبرز
املتغريات ذات ال�صلة بالإجناز الأكادميي للطلبة ،بالإ�ضافة �إىل
ت�أثريها يف احلد من املتغريات غري املعرفية املعيقة لهذا الإجناز.
3 .3من املتوقع �أن ت�ساعد هذه الدرا�سة يف توجيه الأنظار نحو
االهتمام باليقظة العقلية يف املمار�سات الرتبوية و�إثراء �أدبيات هذا
امل�سار.
4 .4من املتوقع �أن توفر هذه الدرا�سة بع�ض امل�ؤ�رشات التي
ت�ساعد يف تطوير �أنظمة الإر�شاد الأكادميي داخل اجلامعة وخارجها.
5 .5توفر هذه الدرا�سة مقيا�س ًا لليقظة العقلية ميكن للعديد من
اجلهات البحثية الإفادة منه يف �أعمال بحثية و�أكادميية الحقة.

حدود الدراسة:
1 .1اقت�رصت هذه الدرا�سة على طلبة كلية العلوم الرتبوية
بجامعة القد�س املفتوحة امل�سجلني يف فرع اخلليل ،خالل الف�صل
الأول من العام اجلامعي .2017/2018
2 .2اقت�رصت هذه الدرا�سة على طلبة كلية العلوم الرتبوية يف
تخ�ص�صات :املرحلة الأ�سا�سية الأوىل ،وتعليم الرتبية الإ�سالمية،
واللغة العربية و�أ�ساليب تدري�سها ،واللغة الإجنليزية و�أ�ساليب
تدري�سها ،وتعليم االجتماعيات ،والريا�ضيات و�أ�ساليب تدري�سها،
وتعليم العلوم.
3 .3اقت�رص مقيا�س اليقظة العقلية على �أربعة جماالت ،هي:
املالحظة والو�صف ،والوعي ،واالنفتاح ،وحتييد امل�شاعر.

للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،واختبار فر�ضياتها مبا يحقق
الأهداف املن�شودة منها ،جرى اتباع املنهج الو�صفي ،باعتباره
املنهج املنا�سب والقائم على و�صف ال�سمة املراد قيا�سها ،وذلك
من خالل جمع البيانات الالزمة با�ستخدام �أداتي اليقظة العقلية
ومهارات حل امل�شكالت.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة كلية العلوم الرتبوية
يف جامعة القد�س املفتوحة يف فرع اخلليل ،امل�سجلني خالل الف�صل
الأول من العام الدرا�سي  ،2018 /2017والبالغ عددهم ()696
طالب ًا وطالبة منهم ( )98طالب ًا و( )598طالبة (جامعة القد�س
املفتوحة.)2018 ،
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )251طالب ًا وطالبة ،جرى
اختيارهم بطريقة العينة الطبقية ،وفق ًا ملتغريي اجلن�س والتخ�ص�ص،
واجلدول ( )1يبني توزيع �أفراد عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغريات اجلن�س،
والتخ�ص�ص ،واحلالة الوظيفية ،واحلالة االجتماعية.
الجدول (:)1
توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغيرات الجنس ،والتخصص ،والحالة الوظيفية ،والحالة االجتماعية

املتغريات
اجلن�س

التعريفات اإلجرائية:
تعتمد الدرا�سة التعريفات الآتية مل�صطلحاتها:
اليقظة العقلية :يعرفها ( )Brown & Rayan, 2003ب�أنها
حالة عقلية من الرتكيز الطوعي لالنتباه والوعي للأحداث الراهنة
بجوانبها احل�سية والعقلية واالنفعالية وبدون �إ�صدار �أحكام م�سبقة.
ويعرفها الباحثان �إجرائي ًا ب�أنها حالة عقلية تن� أش� عن تركيز
االنتباه املق�صود على اخلربات احلالية والأحداث اجلارية ،بهدف
التخل�ص من ال�رشود الذهني دون �إ�صدار �أحكام ،وتقا�س �إجرائي ًا
بالدرجة التي يح�صل عليها امل�ستجيب على مقيا�س اليقظة العقلية
املعد لهذا الغر�ض.
مهارات حل امل�شكلة :يعرفها قطيط ( )23 :2011ب�أنها
«العملية التي ي�ستخدم فيها الفرد ما لديه من معارف مكت�سبة
وخربات �سابقة ومهارات من �أجل اال�ستجابة ملتطلبات موقف ما
لي�س م�ألوفاً ،وقد ت�ستند العملية �إىل الأداء العقلي �أو املهاري �أو
الوجداين ،وقد ت�ستند لها جمتمعة».
ويعرفها الباحثان �إجرائي ًا ب�أنها جممل العمليات واملهارات
العقلية التي يوظفها املتعلم يف حل �أي م�شكلة تواجهه يف م�سرية
حياته اليومية ،وتقا�س �إجرائي ًا بالدرجة التي يح�صل عليها
امل�ستجيب على مقيا�س مهارات حل امل�شكالت املعد لهذا الغر�ض.

الطريقة واإلجراءات:
منهج الدراسة:
6
6

التخ�ص�ص

احلالة
الوظيفية
احلالة
االجتماعية

امل�ستويات

الن�سبة القيم
العدد
املئوية املفقودة
13.5

ذكر

34

�أنثى

86.5 217

املرحلة الأ�سا�سية الأوىل

89

35.5

تعليم الرتبية الإ�سالمية

31

12.4

اللغة العربية و�أ�ساليب تدري�سها

22

8.8

اللغة االجنليزية و�أ�ساليب تدري�سها

39

15.5

تعليم االجتماعيات

32

12.7

الريا�ضيات و�أ�ساليب تدري�سها

27

10.8

تعليم العلوم

11

4.3

يعمل

34

13.7

ال يعمل

86.3 215

�أعزب

45.6 114

متزوج

51.6 129

غري ذلك

7

........

.........

.........

3

1

2.8

أداتا الدراسة:
�1 .1أداة اليقظة العقلية :مت تطوير هذه الأداة باال�ستفادة من
مقا�س براون وريان ( ،)Brown & Ryan, 2004ومقيا�س (عبد اهلل،
 ،)2013ومقيا�س (البحريي و�آخرون ،)2014 ،ومقيا�س واال�ش
وبو�شهيلد وبوتينميلر وكلينكني�شت و�شميدت (Walach, Buchheld,
 )Buttenmuller, Kleinknecht & Schmidt, 2006ويف �ضوء ذلك
جرى �صياغة ( )38فقرة موزعة على �أربعة جماالت هي :املالحظة

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح والتعلم اإللكرتوني

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jropenres/vol8/iss14/1

???????? ?? ??????? ???????? ???????? ????? ????? ?? ???????? ?????? ???? ???? ??? ??????? ?????? ????? Shaheen and Rayyan:
أ .د .حممد عبد الفتاح شاهني /أ .د .عادل عطية ريان

والو�صف ،والوعي ،واالنفتاح ،وحتييد امل�شاعر ،بحيث خ�ص�ص لكل
فقرة �سلم ا�ستجابة وفق مقيا�س ليكرت اخلما�سي :دائم ًا ( ،)5غالب ًا
(� ، )4أحيان ًا ( ،)3نادراً ( )2مطلق ًا ال (.)1

صدق األداة:

مكونة من ( )31فقرة ،موزعة على جماالتها اخلم�سة.
ثبات األداة:
جرى التحقق من ثبات �أداة قيا�س مهارات حل امل�شكالت
بح�ساب معامل االت�ساق الداخلي لال�ستبانة ككل ولكل جمال من
جماالتها با�ستخدام معادلة (�ألفا – كرونباخ) ،واجلدول ( )3يو�ضح
ذلك.

جرى عر�ض الأداة على جمموعة من املحكمني من ذوي
اخلربة واالخت�صا�ص وعددهم ( 9حمكمني) ملعرفة ر�أيهم حول
مدى �صالحية الفقرات وو�ضوحها من الناحيتني الرتبوية واللغوية
للمو�ضوع املراد درا�سته ،ومدى انتماء الفقرة للمجال الذي
تقي�سه ،و�إبداء التعديالت �أو املالحظات يف حال احتياج الفقرة
�إىل تعديل ،ويف �ضوء مالحظات املحكمني والتي ت�ضمنت تعديل
بع�ض ال�صياغات اللغوية لبع�ض فقرات الأداة ،وا�ستبعاد ( ،)6قام
الباحثان ب�إجراء التعديالت املقرتحة ،وبالتايل �أ�صبحت الأداة
مكونة من ( )32فقرة ،موزعة على جماالتها الأربعة.

عدد
الفقرات

�أرقام الفقرات

معامل
الثبات

1

التوجه العام

8

27 ،23 ،19 ،15 ،12 ،9 ،6 ،1

0.81

2

تعريف امل�شكلة

4

28 ،24 ،10 ،2

0.61

ثبات أداة الدراسة:

3

توليد البدائل

6

29 ،20 ،16 ،13 ،7 ،3

0.770

4

اتخاذ القرار

6

30 ،25 ،21 ،17 ،14 ،4

0.71

5

التقييم

7

31 ،26 ،22 ،18 ،11 ،8 ،5

0.63

الأداة ككل

31

31 - 1

0.91

جرى التحقق من ثبات ا�ستبانة اليقظة العقلية ،با�ستخراج
معامل االت�ساق الداخلي ،وذلك با�ستخدام معادلة (�ألفا – كرونباخ)،
واجلدول ( )2يو�ضح ذلك.
الجدول (:)2

الجدول (:)3
معامالت ثبات مجاالت أداة مهارات حل المشكالت

رقم
املجال

املجال

معامالت ثبات مجاالت أداة اليقظة العقلية

عدد
الفقرات

�أرقام الفقرات

معامل
الثبات

1

املالحظة والو�صف

7

7–1

0.81

يتبني من م�ؤ�رشات ال�صدق والثبات ال�سابقة متتع �أداتي
الدرا�سة بخ�صائ�ص �سيكومرتية تدلل على �صالحيتهما لال�ستخدام
مبا يحقق الهدف التي �أعدت من �أجلهما.

2

الوعي

9

16 – 8

0.72

3

االنفتاح

9

25 – 17

0.72

املعاجلة اإلحصائية:

4

حتييد امل�شاعر

7

32 – 26

0.74

الأداة ككل

32

32 - 1

0.85

رقم
املجال

املجال

�2 .2أداة مهارات حل امل�شكالت:
جرى تطوير هذه الأداة باال�ستفادة من درا�سة (حمدي،
 ،)1998ودرا�سة (عمران ،)2014 ،ويف �ضوء ذلك مت �صياغة
( )33فقرة موزعة على خم�سة جماالت هي :التوجه العام ،وتعريف
امل�شكلة ،وتوليد البدائل ،واتخاذ القرار ،والتقييم ،بحيث خ�ص�ص لكل
فقرة �سلم ا�ستجابة وفق مقيا�س ليكرت اخلما�سي :دائم ًا ( ،)5غالب ًا
(� ، )4أحيان ًا ( ،)3نادراً ( )2مطلق ًا ال (.)1
صدق األداة:
جرى عر�ض الأداة على جمموعة من املحكمني من ذوي
اخلربة واالخت�صا�ص وعددهم ( 9حمكمني) ملعرفة ر�أيهم حول
مدى �صالحية الفقرات وو�ضوحها من الناحيتني الرتبوية واللغوية
للمو�ضوع املراد درا�سته ،ومدى انتماء الفقرة للمجال الذي
تقي�سه ،و�إبداء التعديالت �أو املالحظات يف حال احتياج الفقرة
�إىل تعديل ،ويف �ضوء مالحظات املحكمني والتي ت�ضمنت تعديل
بع�ض ال�صياغات اللغوية لبع�ض فقرات الأداة ،وا�ستبعاد ( ،)2قام
الباحثان ب�إجراء التعديالت املقرتحة وبالتايل �أ�صبحت الأداة

اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات �أفراد العينة على �أداة اليقظة العقلية ،وللحكم على
م�ستوى امتالك �أفراد العينة لليقظة العقلية ،فقد �أعطيت املتو�سطات
التدريج الآتي� – 1( :أقل من  2.33متدنية � – 2.33 ،أقل من 3.67
متو�سطة – 3.67 ،ف�أعلى مرتفعة) ،كما مت ا�ستخدام حتليل التباين
الرباعي ،واختبار معامل ارتباط بري�سون Person Correlation
 ،Testtبالإ�ضافة �إىل اختبار حتليل االنحدار اخلطي املتعددMulti� ،
 ، ple Linear Regressionوذلك با�ستخدام برنامج الرزم الإح�صائية
للعلوم االجتماعية .SPSS
حتليل نتائج الدراسة ومناقشتها:
�أوالً  -النتائج املتعلقة بالإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول
ومناق�شته
◄◄ن�ص ال�س�ؤال الأول على :ما م�ستوى اليقظة العقلية لدى
طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة القد�س املفتوحة يف فرع
اخلليل؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد العينة على �أداة اليقظة
العقلية ،وذلك كما هو وا�ضح يف اجلدول (.)4
اجمللد الثامن ،العدد الرابع عشر ،كانون ثاني 2020
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الجدول (:)4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى اليقظة العقلية لدى طلبة كلية العلوم
التربوية في جامعة القدس المفتوحة وفقاً لكل مجال ولألداة ككل

رقم
املجال

املجال

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

الدرجة

1

املالحظة والو�صف

3.90

0.43

1

مرتفعة

3

االنفتاح

3.89

0.50

2

مرتفعة

2

الوعي

3.76

0.49

3

مرتفعة

4

حتييد امل�شاعر

3.42

0.65

4

متو�سطة

الأداة ككل

3.75

0.34

مرتفعة

يت�ضح من اجلدول ال�سابق (� )4أن م�ستوى اليقظة العقلية لدى
طلبة كلية العلوم الرتبوية قد جاء بدرجة مرتفعة� ،إذ بلغ املتو�سط
احل�سابي ال�ستجابات �أفراد العينة على الأداة ككل ( ،)3.75كما
تراوحت املتو�سطات احل�سابية ملجاالت الدرا�سة ما بني 3.42
�إىل  3.90وجميعها حازت على درجة مرتفعة با�ستثناء املجال
الرابع «حتييد امل�شاعر» حيث حاز على درجة متو�سطة ،وجاء جمال
«املالحظة والو�صف» يف الرتتيب الأول مبتو�سط ح�سابي مقداره
( ،)3.90يليه جمال «االنفتاح» مبتو�سط ح�سابي مقداره (،)3.89
ويف الرتتيب الثالث جاء جمال «الوعي» مبتو�سط ح�سابي مقداره
( ،)3.76ويف الرتتيب الأخري جاء جمال «حتييد امل�شاعر» مبتو�سط
ح�سابي (.)3.42

ويعزو الباحثان ارتفاع م�ستوى اليقظة العقلية لدى �أفراد
العينة �إىل طبيعة امل�س�ؤوليات واملهام امللقاة على عاتق طالب
التعلم وفق نظام التعليم املفتوح ،والتي تتطلب منه االعتماد
على نف�سه يف الدرا�سة ،وا�ستثمار م�صادر التعلم ،وامتالك مهارات
�إدارة الوقت وتنظيمه ،ومهارات التقومي الذاتي واملهارات التقنية
لال�ستفادة منها يف التعلم ،والتي تتطلب منه الرتكيز فيما يقوم به
من �أن�شطة ،وتقبل التوجيهات والإر�شادات ،وتلقي التغذية الراجعة
من �أع�ضاء هيئة التدري�س حول م�ستويات �أدائه .وتتفق نتيجة هذه
الدرا�سة مع بع�ض نتائج درا�سة عبد اهلل ( ،)2013ودرا�سة الزبيدي
( ،)2012ودرا�سة فونديرهايد ( ،)Vonderheyde 2017ودرا�سة
�شوت ومالوف ( ،)Schutte & Malouff, 2011يف حني تتعار�ض مع
بع�ض نتائج درا�سة الوليدي (.)2017
● ●ثانياً :النتائج املتعلقة بالإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة
الثاين ومناق�شته
ن�ص ال�س�ؤال الثاين على :هل توجد فروق دالة �إح�صائياً عند
م�ستوى ( )α ≥ 0.05يف م�ستوى اليقظة العقلية لدى طلبة كلية
العلوم الرتبوية يف جامعة القد�س  املفتوحة يف فرع اخلليل
تعزى ملتغريات :اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،واحلالة الوظيفية ،واحلالة
االجتماعية؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية ،ال�ستجابات �أفراد العينة على �أداة الدرا�سة
تبع ًا ملتغرياتها امل�ستقلة ،واجلدول رقم ( )5يبني ذلك.

الجدول (:)5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على أداة اليقظة العقلية تبعاً لمتغيرات :الجنس ،والتخصص ،والحالة الوظيفية ،والحالة االجتماعية

املتغري
اجلن�س

التخ�ص�ص

احلالة الوظيفية

احلالة االجتماعية

8
8

امل�ستوى

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

ذكر

34

3.76

0.36

�أنثى

217

3.75

0.34

املرحلة الأ�سا�سية الأوىل

89

3.71

0.30

تعليم الرتبية الإ�سالمية

31

3.80

0.33

اللغة العربية و�أ�ساليب تدري�سها

22

3.76

0.35

اللغة الإجنليزية و�أ�ساليب تدري�سها

39

3.84

0.40

تعليم االجتماعيات

32

3.71

0.38

الريا�ضيات و�أ�ساليب تدري�سها

27

3.74

0.32

تعليم العلوم

11

3.78

0.33

يعمل

33

3.86

0.35

ال يعمل

215

3.74

0.33

�أعزب

114

3.76

0.33

متزوج

129

3.75

0.34

غري ذلك

7

3.76

0.53
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وفق ًا ملتغرياتها امل�ستقلة ،ولفح�ص الداللة الإح�صائية لتلك الفروق
مت ا�ستخدام حتليل التباين الرباعي ،واجلدول رقم ( )6يبني ذلك.

ي�شري اجلدول ال�سابق (� )5إىل وجود فروق ظاهرية بني
املتو�سطات احل�سابية ال�ستجابات �أفراد العينة على �أداة الدرا�سة

الجدول (:)6
نتائج اختبار تحليل التباين الرباعي لداللة الفروق في مستوى اليقظة العقلية لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة القدس المفتوحة تبعاً لمتغيرات الدراسة المستقلة

جمموع
املربعات

درجات
احلرية

متو�سط
املربعات

قيمة " ف "

الداللة
الإح�صائية

اجلن�س

0.204

1

0.204

1.790

0.182

التخ�ص�ص

0.455

6

0.076

0.664

0.679

احلالة الوظيفية

0.487

1

0.487

4.270

0.040

احلالة االجتماعية

0.008

2

0.004

0.036

0.965

اخلط�أ

27.053

237

0.114

3528.760

248

م�صدر التباين

املجموع الكلي

يت�ضح من اجلدول ال�سابق (:)6
1 .1عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى
اليقظة العقلية لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة القد�س
املفتوحة يف فرع اخلليل وفق ًا ملتغري اجلن�س ،حيث بلغت قيمة «ف»
( ،)1.790وهي قيمة غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى (.)α ≤ 0.05
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن الطلبة بغ�ض النظر عن جن�سهم
لديهم نف�س املهام وامل�س�ؤوليات الأكادميية ،كما يطلب منهم امتالك
نف�س املهارات التي تعينهم يف درا�ستهم ،بالإ�ضافة �إىل خ�ضوعهم
لنف�س املتطلبات التقوميية مثل االمتحانان والتعيينات الدرا�سية
والربامج العملية .وتتعار�ض نتيجة هذه الدرا�سة مع بع�ض نتائج
درا�ستي عبد اهلل (  )2013والوليدي (.)2017
2 .2عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى اليقظة
العقلية لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة القد�س املفتوحة
يف فرع اخلليل وفق ًا ملتغري التخ�ص�ص� ،إذ بلغت قيمة (ف) (،)0.664
وهي قيمة غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ( .)α ≤ 0.05وتعود هذه
النتيجة كما يراها الباحثان �إىل �أن جميع التخ�ص�صات تخ�ضع
لنف�س الأنظمة والتعليمات اجلامعية ،ويتقدم الطالب لنف�س النمط
من االمتحانات كما ورد يف التف�سري ال�سابق .وتتفق هذه النتيجة مع
بع�ض نتائج درا�سة عبد اهلل (. )2013
3 .3وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى اليقظة
العقلية لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة القد�س املفتوحة
يف فرع اخلليل وفق ًا ملتغري احلالة الوظيفية� ،إذ بلغت قيمة (ف)
( ،)4.270وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى (،)α ≤ 0.05
وبالرجوع �إىل جدول املتو�سطات رقم ( )8يت�ضح �أن الفروق كانت

ل�صالح الطلبة العاملني .ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �سعي
الطلبة بااللتزام بالعمل ،مما يتطلب من الطالب درجة عالية من
الرتكيز واالنتباه حفاظ ًا على عمله ،وللتوفيق بني عمله ودرا�سته،
ورمبا ب�شكل �أكرب من زمالئه الطلبة الذين ال يعملون ،وبخا�صة وان
الرتكيز يف العمل قد ينعك�س �إيجاب ًا �أي�ض ًا على الرتكيز يف الدرا�سة
و�إجناز املتطلبات الدرا�سية.
4 .4عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف م�ستوى اليقظة
العقلية لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة القد�س املفتوحة
يف فرع اخلليل وفق ًا ملتغري احلالة االجتماعية ،حيث بلغت قيمة
«ف» ( ،)0.036وهي قيمة غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى (≤ α
 .)0.05وتعود هذه النتيجة كما يراها الباحثان �إىل �أن التحاق
الطلبة بنظام التعلم املفتوح ي�ستدعي منهم جميع ًا وبغ�ض النظر عن
حالتهم االجتماعية �إبداء قدر عال من امل�س�ؤولية الذاتية واالنتباه
الن�شط جلميع مثريات التعلم املتاحة ،مما ي�سهم يف تعظيم قدراتهم
الأكادميية التي متكنهم من النجاح يف درا�ستهم.
● ●ثالثاً :النتائج املتعلقة بالإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة
الثالث ومناق�شته
ن�ص ال�س�ؤال الثالث على :هل توجد عالقة دالة �إح�صائياً
عند م�ستوى ( )α ≥ 0.05بني م�ستوى اليقظة العقلية ومهارات
حل امل�شكالت لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة القد�س 
املفتوحة يف فرع اخلليل؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخدم اختبار معامل ارتباط
بري�سون ،واجلدول ( )7يبني ذلك.

الجدول (:)7
معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية للعالقة بين مستوى اليقظة العقلية ومهارات حل المشكالت

مهارات حل امل�شكالت
اليقظة العقلية

التوجه العام

تعريف امل�شكلة

توليد البدائل

اتخاذ القرار

التقييم

الأداة ككل

املالحظة والو�صف

**0.230

**0.202

**0.258

**0.233

**0.419

**0.272

الوعي

**0.389

**0.328

**0.345

**0.276

**0.429

**0.462
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مستوى اليقظة العقلية لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة القدس املفتوحة وعالقتها مبهارات حل املشكالت

مهارات حل امل�شكالت
اليقظة العقلية

التوجه العام

تعريف امل�شكلة

توليد البدائل

اتخاذ القرار

التقييم

الأداة ككل

االنفتاح

**0.380

**0.301

**0.434

**0.331

**0.437

**0.430

حتييد امل�شاعر

**0.240

**0.190

**0.285

**0.316

**0.523

**0.285

الأداة ككل

**0.479

**0.393

**0.510

**0.446

**0.691

**0.560

يت�ضح من اجلدول ال�سابق (:)7
وجود عالقة موجبة دالة �إح�صائي ًا بني م�ستوى
 �	
اليقظة العقلية ككل من جهة وبني كل من مهارات «التوجه العام»
( ،)R= 0.479و”تعريف امل�شكلة” ( ،)R=0.393و”توليد البدائل”
( ،)R= 0.510و”اتخاذ القرار” ( ،)R= 0.446و”التقييم” (=R
 ،)0.691ومع مهارات حل امل�شكالت ككل ( ،)R= 0.560وجميعها
قيم دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى (.)α ≥ 0.01
وجود عالقة موجبة دالة �إح�صائي ًا بني جمال
 �	
“املالحظة والو�صف” من جهة وبني كل من مهارات “التوجه
العام” ( ،)R= 0.230و”تعريف امل�شكلة” ( ،)R=0.202و”توليد
البدائل” ( ،)R= 0.258و”اتخاذ القرار” ( ،)R= 0.233و”التقييم”
( ،)R= 0.419ومع مهارات حل امل�شكالت ككل (،)R= 0.272
وجميعها قيم دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى (.)α ≥ 0.01
وجود عالقة موجبة دالة �إح�صائي ًا بني جمال
 �	
“الوعي” من جهة وبني كل من مهارات “التوجه العام” (=R
 ،)0.389و”تعريف امل�شكلة” ( ،) R=0.328و”توليد البدائل” (=R
 ،)0.345و”اتخاذ القرار” ( ،)R= 0.276و”التقييم” (،)R= 0.429
ومع مهارات حل امل�شكالت ككل ( ،)R= 0.462وجميعها قيم دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى (.)α ≥ 0.01
وجود عالقة موجبة دالة �إح�صائي ًا بني جمال
 �	
“االنفتاح” من جهة وبني كل من مهارات “التوجه العام” (=R
 ،)0.380و”تعريف امل�شكلة” ( ،)R=0.301و”توليد البدائل” (=R
 ،)0.434و”اتخاذ القرار” ( ،)R= 0.331و”التقييم” (،)R= 0.437
ومع مهارات حل امل�شكالت ككل ( ،)R= 0.430وجميعها قيم دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى (.)α ≥ 0.01
وجود عالقة موجبة دالة �إح�صائي ًا بني جمال
 �	
“حتييد امل�شاعر” من جهة وبني كل من مهارات “التوجه العام”
( ،)R= 0.240و”تعريف امل�شكلة” ( ،)R=0.190و”توليد البدائل”
( ،)R= 0.285و”اتخاذ القرار” ( ،)R= 0.316و”التقييم” (=R
 ،)0.523ومع مهارات حل امل�شكالت ككل ( ،)R= 0.285وجميعها
قيم دالة �إح�صائي ًا دالة عند م�ستوى (.)α ≥ 0.01
ويرى الباحثان �أن هذه النتيجة تتفق مع ما �أ�شارت �إليه
�أدبيات املو�ضوع من �أن اليقظة العقلية تعزز مهارات االنتباه
الن�شط للمثريات اخلارجية لدى الطلبة ،ومتكنهم من توظيف مهارة
املالحظة والت�أمل يف جممل الأن�شطة الأكادميية واحلياتية ،كما �أن
الطلبة الذين ميتلكون م�ستوى عالي ًا من اليقظة العقلية ي�ستطيعون
الت�رصف بوعي ،ولديهم القدرة الكافية على تقييم قدراتهم
وتوظيفها يف خمتلف املواقف التي تواجههم ،كما �أنهم �أكرث توجه ًا
نحو ا�ستثمار م�صادر التعلم وفهمها ،ومييلون نحو ابتكار �أ�ساليب
10
10

وطرق جديدة يف معاجلة الأفكار التي يح�صلون عليها ،بالإ�ضافة
�إىل حر�صهم على االنفتاح على التجارب احلالية وتقبلها ،وتعترب
هذه ال�سمات متطلبات �أ�سا�سية ملهارات حل امل�شكالت ،الأمر الذي
يف�رس العالقة املوجبة بني اليقظة العقلية ومهارات حل امل�شكلة.
تتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�سات �أخرى �أظهرت وجود
عالقة بني اليقظة العقلية ومتغريات �أخرى ،ومنها درا�سة الوليدي
( )2017التي �أ�شارت �إىل وجود عالقة بني اليقظة العقلية وال�سعادة
النف�سية ،ودرا�سة حممود ( )2013التي بينت وجود عالقة بني
اليقظة العقلية واحلاجة �إىل املعرفة ،ودرا�سة الزبيدي ( )2012التي
�أ�شارت �إىل وجود عالقة بني اليقظة العقلية واال�ستعداد النف�سي،
ودرا�سة �أحمد ( )2016التي �أ�شارت �إىل وجود عالقة بني اليقظة
العقلية والذكاء ثالثي الأبعاد.
● ●رابعاً :النتائج املتعلقة بالإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة
الرابع ومناق�شته
ن�ص ال�س�ؤال الثالث« :ما هي القدرة التنب�ؤية لليقظة العقلية  
يف مهارات حل امل�شكالت لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية يف
جامعة القد�س املفتوحة يف فرع اخلليل ؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ا�ستخدام اختبار االنحدار اخلطي
املتدرج ،وقد بلغ معامل التحديد املح�سوب وفق هذا االختبار
( ،)0.369يف حني بلغ معامل التحديد املعدل ( ،)0.358وهذا
يعني �أن جماالت اليقظة العقلية الدالة يف التنب�ؤ قد ف�رست جمتمعة
ما ن�سبته ( )% 35.8من التباين يف مهارات حل امل�شكالت.
وللتحقق من داللة القيمة التنب�ؤية للنموذج ،مت ا�ستخراج معادلة
تباين االنحدار ،واجلدول رقم ( )8يو�ضح ذلك.
الجدول (:)8
نتائج تحليل تباين االنحدار الخطي المتعدد لمهارات حل المشكالت في ضوء اليقظة العقلية

جمموع درجات متو�سطات
م�صدر التباين
املربعات احلرية املربعات
االنحدار

15.553

4

3.888

البواقي

26.634

246

0.108

الكلي

42.187

250

قيمة
"ف"

الداللة
الإح�صائية

35.913

0.000

يت�ضح من اجلدول ال�سابق (� )8أن قيمة «ف» قد بلغت
( ،)35.913بداللة �إح�صائية ( ،)0.000مما يعني �إمكانية تنب�ؤ
املتغريات امل�ستقلة (اليقظة العقلية) مبهارات حل امل�شكالت لدى
طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة القد�س املفتوحة يف فرع
اخلليل ،ولتحديد القدرة التنب�ؤية الن�سبية لكل جمال من جماالت
اليقظة العقلية ،مت ا�ستخراج انحدار اليقظة العقلية على مهارات حل
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امل�شكالت ،كما هو مو�ضح يف اجلدول (.)9
الجدول رقم (:)9
نتائج معامالت االنحدار النسبي لليقظة العقلية على مهارات حل المشكالت

قيمة
بيتا

قيمة
()T

الداللة
الإح�صائية

املتغريات امل�ستقلة

معامل
االنحدار

اخلط�أ
املعياري

4.200

0.000

ثابت االنحدار

1.036

0.247

482.

0.630

املالحظة والو�صف

0.027

0.055

0.028

0.000

الوعي

0.341

0.043

0.407

7.903

االنفتاح

0.261

0.048

0.316

5.467

0.000

حتييد امل�شاعر

0.083

0.036

0.132

2.333

0.020

يت�ضح من اجلدول ال�سابق (:)9
 �أن جمال (الوعي) �أكرث ت�أثرياً من حيث قدرته على التنب ؤ�
مبهارات حل امل�شكالت� ،إذ بلغ معامل االنحدار ( ،)0.341وهي
قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى (.)α ≥ 0.01
 جاء جمال (االنفتاح) يف الرتتيب الثاين من حيث
قدرته على التنب�ؤ مبهارات حل امل�شكالت� ،إذ بلغ معامل االنحدار
( ،)0.261وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى (.)α ≥ 0.01

من قيادته ي�سهم يف تقليل حاالت القلق والتوتر التي قد يتعر�ض
لها �أثناء مواجهة امل�شكلة ،وهذا ي�ؤدي بطبيعة احلال �إىل حالة من
اال�ستقرار النف�سي ،واالبتعاد عن امل�شاعر ال�سلبية ،وكلها م�ؤ�رشات
على مقدرة الفرد على مواجهة امل�شكالت التي ي�سعى �إىل حلها.

التوصيات:
انبثق عن نتائج الدرا�سة التو�صيات الآتية:
�1 .1رضورة اهتمام برامج الإر�شاد الأكادميي بتوجيه الطلبة
نحو ممار�سة الأن�شطة املعززة لليقظة العقلية ،مبا ميكنهم من تنمية
قدراتهم الأكادميية ،والتخل�ص من حاالت القلق والتوتر امل�صاحبة
لالختبارات اجلامعية.
2 .2ت�ضمني مقرر الرتبية العملية ب�شقيه النظري والعملي
مب�ضامني معرفية وتطبيقية لليقظة العقلية ،بحيث متكن الطلبة
املعلمني من توظيفها يف ممار�ساتهم التدري�سية� ،سواء كان ذلك يف
مرحلة امل�شاركة �أو املمار�سة.
�3 .3إجراء املزيد من الدرا�سات الو�صفية التي ت�ستهدف عالقة
اليقظة العقلية مبتغريات �أخرى ،وعلى مراحل درا�سية خمتلفة.
�4 .4إجراء املزيد من الدرا�سات التجريبية التي ت�ستهدف
تق�صي �أثر �أن�شطة اليقظة العقلية على بع�ض املتغريات املعرفية
واالنفعالية ذات �صلة مبخرجات التعلم املن�شودة.

 جاء جمال (حتييد امل�شاعر) يف الرتتيب الثالث ،حيث بلغ

معامل االنحدار( ،)0.083وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى املراجع
(.)α ≥ 0.05

أوالً :املراجع العربية

منبئ
 �أما جمال (املالحظة والو�صف) فقد جاء غري
ٍ
مبهارات حل امل�شكالت ،حيث بلغ معامل االنحدار ( ،)0.027وهي
قيمة غري دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى (.)α ≥ 0.05

�1 .1أحمد ،نهلة  .)2016(.الذكاء الثالثي الأبعاد وعالقته باليقظة العقلية
لدى طلبة الإعدادية ،جملة الأ�ستاذ ،ملحق العدد اخلا�ص بامل�ؤمتر العلمي
الرابع.136 - 111 ،

 بلغ ثابت االنحدار ( ،)1.036وهي قيمة دالة �إح�صائياً،
�إذ بلغت قيمة “ت” ( ،)4.200وجاءت هذه القيمة دالة �إح�صائي ًا
عند م�ستوى ( .)α ≥ 0.01ويف �ضوء ذلك ميكن �صياغة معادلة
االنحدار على النحو الآتي:

2 .2البحريي ،عبد الرقيب وحممود� ،أحمد وعبد العزيز ،عائدة وال�ضبع ،فتحي.
( .)2014ال�صورة العربية ملقيا�س العوامل اخلم�سة لليقظة العقلية :درا�سة
ميدانية على عينة من طالب اجلامعة يف �ضوء �أثر متغريي الثقافة والنوع،
جملة الإر�شاد النف�سي.166 – 119 ،39 ،

مهارات حل امل�شكالت = ( 0.341 + 1.036الوعي) +
( 0.261االنفتاح)( 0.083 +حتييد امل�شاعر)

3 .3جامعة القد�س املفتوحة� .)2018( .إح�صاءات جامعة القد�س املفتوحة/
فرع اخلليل ،اخلليل ،فل�سطني.

ويرى الباحثان -كما �أ�شري �سابقاً� -إىل �أن وعي الطلبة مبا
يحيط بهم من �أحداث وما يتعر�ضون له من م�ضامني معرفية وخربات
تعلمية بالإ�ضافة �إىل االنفتاح على اخلربات اجلديدة وتطويعها
والنظر �إليها من زوايا متعددة يعزز املرونة املعرفية لديهم ،وهذا
بالتايل يقود �إىل تعظيم قدراتهم يف ممار�سة مهارات حل امل�شكلة،
�إذ �إن الإح�سا�س بامل�شكلة وتعريفها وتوليد البدائل واتخاذ القرار
وتقييم البدائل يتطلب م�ستوى عالي ًا من الوعي واالنفتاح الذي يقود
�إىل توظيف هذه املهارات يف املواقف التي تواجههم ،كما �أن حتييد
امل�شاعر مبا يت�ضمنه من حتكم الفرد مب�شاعره الداخلية ومنعها

4 .4حمدي ،نزيه .)1998( .عالقة مهارة حل امل�شكالت باالكتئاب لدى طلبة
اجلامعة الأردنية ،جملة درا�سات.95 - 90 ،)1(25 ،
5 .5الزبيدي ،مرة  .)2012(.اال�ستقرار النف�سي وعالقته باليقظة الذهنية
لدى طلبة املرحلة الإعدادية ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة ،كلية الرتبية
الأ�سا�سية ،جامعة ديايل.
6 .6ال�ضبع ،فتحي وحممود� ،أحمد  .)2013(.فاعلية اليقظة العقلية يف خف�ض
�أعرا�ض االكتئاب النف�سي لدى عينة من طالب اجلامعة ،جملة الإر�شاد
النف�سي.75 – 1 ،34 ،
7 .7عبد اهلل� ،أحالم  .)2013( .اليقظة العقلية لدى طلبة اجلامعة ،جملة
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