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.اليقظة العقلية وعالقتها بأعراض القلق لدى طالب الكلية التقنية بمحافظة بيشة

:ملخص
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى درجة كل من اليقظة العقمية وأعراض القمق والعالقة
 واتبعت الدراسة المنيج الوصفي بصورتو،بينيما لدى طالب الكمية التقنية بمحافظة بيشة
 حيث تم اختيار عينة عشوائية من طالب الكمية التقنية بمحافظة بيشة بمغ قواميا،االرتباطية
: وأعراض القمق (إعداد،)4102 ، طبق عمييم مقياسي اليقظة العقمية (محمد،)432(
 وجود عالقة ارتباطية: وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزىا،)الباحث
 كما جاءت درجة،سمبية ودالة إحصائياً بين اليقظة العقمية وأعراض القمق لدى عينة الدراسة

ً وأيضاً كانت أعراض القمق لدييم (متوسطة) وأكثرىا انتشا ار،)اليقظة العقمية لدييم (متوسطة
 وقد وجدت فروق دالة إحصائياً بين مرتفعي،األعراض النفسية ثم األعراض الجسمية
 وتعمل اليقظة،ومنخفضي اليقظة العقمية في أعراض القمق لصالح منخفضي اليقظة العقمية

 وفي ضوء ىذه النتائج تم تقديم مجموعة من التوصيات التي،العقمية كمنبأ بأعراض القمق
. وتخف من حدة أعراض القمق لدييم،تدعم مستوى اليقظة العقمية لدى طالب الكمية التقنية
The study aimed at identifying the degree of mindfulness and
its relation to anxiety symptoms among technical college students at
bisha governorate, the study followed the descriptive method in its
associative form. A random sample of 284 students was selected for
the Technical College in Bisha Governorate. The mindfulness
measurements (Mohammad, 2017) were applied to them and the
symptoms of concern were determined by the researcher. The most
prominent among them were negative correlation and statistical
function between mindfulness and anxiety symptoms in the study
sample, as well as their mindfulness (mean), anxiety symptoms
(moderate), and most prevalent psychological symptoms and
physical symptoms. There were statistically significant differences
Between high and low mindfulness in a Satisfied with concern in
favor of low mindfulness, mindfulness and working as a predictor of
symptoms of anxiety, and in the light of these findings were
presented a set of recommendations that support mental alertness
level of technical college students, and ease the severity of symptoms
of anxiety they have.
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مكدمة:
شباب اليوم ىم حاضر األمة ومستقبميا ،وعمييم تقع مسؤولية النيوض بمجتمعاتيم،
وىذا ما أوجب عمى القائمين باألمر االىتمام بالمرحمة الجامعية وطالبيا ،فتثقيف الشباب في
مرحمة ما بعد التعميم العام وتدريبيم وتأىيميم نفسياً يساعدىم عمى المضي في الحياة بخطى

ثابتة؛ بحيث تكون شخصياتيم سوية وسموكيم إيجابي ،عمى النحو الذي يمكنيم من مواجية
الحياة ومتطمباتيا بطريقة إيجابية ،خالية من األعراض المرضية.
ويرتبط ظيور ىذه األعراض المرضية لدى الشباب بتعرضيم لمواقف ُمشكمة ،فعندما
يواجو الفرد صعوبات أو إحباطات ،فإن ذلك ما يعيق قدرتو عمى اإلنجاز فيشعر باإلحباط،
ومثل ىذا الشعور ُيعد عائقاً أما الطالب في سبيل وضع أىداف مستقبمية ذات قيمة ،فيسعون
حينئذ إلى تحقيق انجازات قصيرة المدى ،وبالتالي يقل شعورىم باليناءة النفسية ،وتبدأ
أعراض القمق في الظيور لدييم (.)Browen, 2011, 12
عد القمق القاسم المشترك في االضطرابات النفسية ،حيث ُيالحظ لدى طمبة المدارس
وي ّ
ٌ
والجامعات خالل الفترة التي تسبق االمتحان ،أو عند تعرضيم لمواقف محبطة ،فتأخذ أعراضو
النفسية والجسمية في الظيور لدييم (الرواد وحمدي.)444 :4102 ،
ويرى رضوان ( )011 :4114أن لمقمق ثالثة مظاىر مرتبطة ببعضيا بعضاً وىي:

المظير الجسدي؛ ويبدو في تسارع دقات القمب والتعرق وتوتر العضالت ،والمظير االنفعالي
ويبدو في الخوف من فقدان السيطرة عمى النفس أو من الموت؛ والمظير السموكي الذي يبدو
في اليرب وتجنب المواقف الحرجة.
وتكمن خطورة القمق فيما لو من تأثير كبير عمى األفراد بدءاً من التأثير عمى معدالت

انتياء بحاالت االنتحار واالضطرابات الدموية الوعائية،
اإلنتاج ،والعمل ،والدراسة ،والتكيف ،و
ً
كما أنو يؤدي لدى طمبة الجامعة إلى مشكالت متعددة في التحصيل والتكيف األكاديمي
(.)Uludag, 2014, 504
ولذا ُوجد توجو لدى الباحثين نحو العمل عمى دراسة المتغيرات التي تحد من شعور
الفرد بالقمق ،ومن ثم تعمل كعوامل مخففة من اإلحساس بأعراضو ،ومنيا اليقظة العقمية؛
والتي تتعدد األدلة البحثية عمى أن ليا تأثيرات إيجابية في التعامل مع المواقف الضاغطة،
حيث بدأت الدراسات تنتبو إلى العمميات التي ربما تساعد عمى شرح تأثيراتيا ،وتتضمن
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العمميات المقترحة تغييرات في استخدام كل من :االنتباه ،والمعرفة ،والمشاعر ،واالستبصار،
والمواجية ،وعدم التعمق ،وربما تؤدي ىذه العمميات بشكل مباشر أو غير مباشر باستخدام
اليقظة العقمية إلى نتائج مفيدة (.)Brown& Ryan, 2007, 72
كما يمكن استخدام اليقظة العقمية لتنمية وعي ما وراء المعرفة Meta– Cognitive
 Awarenessالذي يتم تعممو لمالحظة األفكار أو المشاعر مثل :التفكير والعاطفة دون
إدراك أنيا واقع مطمق؛ والتي نحتاج لمعمل بموجبيا لمواجية المشاعر السمبية ،وتشجيع الفرد
عمى تطوير منظور (.)Hasker, 2010, 4
كما أن التدخالت المبنية عمى اليقظة العقمية تستخدم في تطبيقات عديدة إلرشاد حاالت
نفسية عديدة ،ومنيا :المزاج (القمق واالكتئاب) ،واليموسات ،والسموكيات (الشره العصبي،
اإلدمان ،إيذاء الذات ،العنف) ،ومشكالت التعمق (االتجاىات ،التعاطف) ،ومشكالت الذات
(.)Mace, 2008, 58
كذلك توجد أدلة بحثية متعددة عمى أن توظيف اليقظة العقمية يساعد كثي ارً من األفراد

عمى التصالح مع ذاتيم وخاصة الذين يعانون من ضغوط ،واضطرابات صورة الجسد ،وخفض
القمق واالكتئاب (.)Grow, Collins, Harrop& Marlatt, 2015, 17
ومن ىذا المنطمق جاءت فكرة الدراسة الحالية ،والمتعمقة بالبحث في طبيعة العالقة بين
اليقظة العقمية وأعراض القمق لدى طالب الكمية التقنية بمحافظة بيشة.

مشكلة الدراسة وأسئلتًا:
تعتبر مرحمة المراىقة المتأخرة إحدى المراحل النمائية الميمة في دورة حياة الفرد،
التي تسيم بشكل كبير في تشكيل جوانب شخصيتو المختمفة من خالل ما يحدث فييا من
مواقف ،وما يعترييا من تغيرات قد تؤدي في النياية إما إلى شخصية سوية متكاممة تتمتع
بالتوافق وبالصحة النفسية ،أو إلى شخصية مضطربة قد تمجأ إلى أساليب تكيف غير سوية.
حيث تعد مرحمة المراىقة من أكبر مراحل دورة الحياة صعوبة وتأزماً ،فيعاني المراىق

أثناءىا حالة من القمق واالضطراب النفسي وارتباك اليوية ،وذلك في أثناء محاوالتو المختمفة
الستكشاف الذات والعالم الخارجي ،والبحث عن اليوية الشخصية ،حيث تشير نتائج بعض
الدراسات أن تعرض المراىقين لبعض الصدمات النفسية والصراعات والمشكالت المتنوعة قد
تؤدي إلى ظيور العديد من األعراض المرضية لدييم (اليواري.)22 :4101 ،
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وفي ظل ىذا اإلحساس المتزايد بخطورة ما يتعرض لو المراىقون من مشكالت
سموكية ،يرى (الدرويش ( )021 :4102ضرورة العمل عمى البحث في المتغيرات النفسية
التي من شأنيا تفسير تعرض المراىقين ليذه المشكالت ،وتنبأ بمدى قابميتيم لتطور
األعراض أو قدرتيم عمى الصمود في مواجيتيا.
واستناداً إلى ما ذكره كل من ويتكويتس وبوين ودوغالس وىسو (Witkiewitz,

 Bowen, Douglas& Hsu, 2013: 1564من أن اليقظة العقمية تعمل كمتغير وا ٍ
ق
في المواقف الضاغطة ،ومنيا المواقف الحادثة في البيئة الدراسية ،فإن مشكمة الدراسة
الحالية تتحدد أبعادىا في السعي نحو اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي :ما العالقة بين
اليقظة العقمية وأعراض القمق لدى طالب الكمية التقنية بمحافظة بيشة؟
ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس ،مجموعة األسئمة البحثية التالية:
 .0ما درجة اليقظة العقمية لدى طالب كمية التقنية بمحافظة بيشة؟
 .4ما أكثر أعراض القمق انتشا ارً لدى طالب الكمية التقنية بمحافظة بيشة؟
 .3ما داللة الفروق اإلحصائية عند مستوى داللة (0.05

 )αفي أعراض القمق لدى

مرتفعي ومنخفضي اليقظة العقمية من طالب الكمية التقنية بمحافظة بيشة؟
 .2ىل يمكن التنبؤ بأعراض القمق لدى طالب الكمية التقنية بمحافظة بيشة من خالل درجة
اليقظة العقمية لدييم؟

أيداف الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى طبيعة العالقة بين اليقظة العقمية وأعراض القمق ،مع
تحديد درجة اليقظة العقمية وأكثر أعراض القمق لدى طالب كمية التقنية بمحافظة بيشة،
وكذلك الكشف عن داللة الفروق اإلحصائية في أعراض القمق لدى مرتفعي ومنخفضي اليقظة
العقمية ،والتحقق من إمكانية التنبؤ بأعراض القمق لدى طالب الكمية التقنية بمحافظة بيشة
من خالل درجة اليقظة العقمية لدييم.

أينية الدراسة:
أوالً :األينية الهظرية.
تكتسب الدراسة الحالية أىميتيا النظرية من خالل إلقاء الضوء عمى ظاىرة إنسانية
يعاني منيا العديد من األفراد من مختمف األعمار وىي ظاىرة القمق؛ الذي يعد من اإلضرابات
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التي تؤدي إلى التأثير عمى صحة الفرد وانتاجيتو ،كذلك إثراء المجال اإلرشادي بأدب نظري
عن اليقظة العقمية لما ليا من دور في توجيو انفعاالت وأفكار الفرد في المواقف الضاغطة.

ثانياً :األينية التطبيكية.
ُيؤمل أن الدعم والمساعدة لكل من أولياء األمور والمرشدين والمدرسين والمربين في
توفير البيئة المناسبة لمواجية القمق والمساعدة عمى نمو مستوى إيجابي من اليقظة العقمية
لدى طالب التعميم عامةً ،والتعمم الجامعي.

حدود الدراسة:
تتحدد الدراسة الحالية بمجموعة المحددات التالية:
 .0الحدود الموضوعية :اقتصرت الدراسة الحالية عمى تناول متغيري اليقظة العقمية ،وأعراض
القمق.
 .4الحدود البشرية :طالب الكمية التقنية في أقساميا المختمفة.
 .3الحدود المكانية :تم تطبيق أداة الدراسة عمى عينة من طالب الكمية التقنية بمحافظة
بيشة.
 .2الحدود الزمانية :تم تطبيق إجراءات الدراسة بالفصل األول لمعام الدراسي 0233ه/
0234ه.

األدب الهظري ملتغريات الدراسة:
تناولت الدراسة الحالية متغيرين رئيسين ،يمكن التأصيل ليما عمى النحو التالي:

اليكظة العكلية : Mindfulness
في سياق تعريف اليقظة العقمية -كمفيوم نفسي -يعرفيا النجر ( Langer, 1992,
مرن لمقدرة العقمية يكون غير مرتبط بوجية نظر خاصة ،ويسمح برؤية
 )4بأنيا "مجال ّ
جيدة ومنفتحة عمى كل الخبرات العقمية والحسية لمشخص ،ومن دون إصدار أحكام".
كما عرفيا "بروان وريان" ( )Brown& Ryan, 2007, 823بأنيا االنتباه الواعي
الموضوعي في المحظة الحاضرة.
كما تعني اليقظة العقمية من وجية نظر نيف ( )Neff, 2003, 232بأنيا "حالة من
الوعي المتوازن الذي يجنب الفرد النقيضين من التوحد الكامل باليوية الذاتية ،وعدم االرتباط
بالخبرة ،ويتبع رؤية واضحة لقبول الظاىرة النفسية واالنفعالية كما تظير .وتعني أيضاً
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االنفتاح عمى عالم األفكار والمشاعر واألحاسيس المؤلمة والخبرات غير السارة لدى الفرد،
ومعايشة الخبرة في المحظة الحاضرة بشكل متوازن".
وتتضمن اليقظة العقمية الوعي واالنتباه والتركيز عمى األحداث اإليجابية أو السمبية في
المحظة الحالية دون تفسيرىا أو إصدار أحكام تقييمية (الضبع وطمب ،)04 ،4103 ،وعميو
ُيمكن القول أن الممارسات العممية لميقظة العقمية وتركيز انتباه الشخص عمى كل ما يدخل
لخبرتو في الوقت نفسو يسمح لمشخص بالتحقق من كل ما يدور من حولو دون الوقوع في
األحكام التمقائية او التفاعمية ،وىذا وصف يقترح عدة عناصر ،بما في ذلك المراقبة لمحظة
الممارسة الحالية لمتجربة الى الوقت الحاضر ( ،(Baer, at el., 2006, 28فيما ذكر
ىاسكر ( )Hasker, 2010, 12مكونين رئيسيين لميقظة العقمية وىما :التنظيم الذاتي
لالنتباه  Self- Regulation of attentionفي المحظة الحالية ،واالنفتاح واالستعداد
والوعي بالتجارب في المحظة الحالية.
وترتبط أىمية اليقظة العقمية بمبادئ سبعة حددىا مايIn: Bernay, 2009, ( May
 )4والتي تُمثل مجموعة من األنشطة التي إذا ما انخرط فييا الفرد فإنيا ستحفز الذىن،
وتبني المقدرات الفردية ،وتُقمل الضغط الذي ربما يتعرض لو الفرد ،وتتمثل ىذه المبادئ

باآلتي :عدم التسرع في الحكم عمى النفس ،أو اآلخرين ،أو االحداث عند وقوعيا ،وبث
الصبر بالنفس واآلخرين ،واالستمتاع بجمال وحداثة كل لحظة ،والثقة بالنفس والمشاعر
الخاصة ،واالىتمام بما ىو صحيح بدالً من السعي وراء األخطاء ،وقبول األشياء عمى
حقيقتيا كما ىي ،وليس كما يصورىا اآلخرون ،وترك األمور المسمم بيا والتخمي عنيا.

ولميقظة العقمية فوائد متعددة ،أجمميا ويسبيكر وزمالؤه (Weissbecker, et al.,
) 2002, 299في اآلتي :تعزيز الشعور بالقدرة عمى إدارة البيئة المحيطة من خالل تعزيز
االستجابات الكيفية لمواجية الضغوط ،وتحسين الشعور بالتماسك ،ألن الوعي لحظة بمحظة
ربما يسيل االنفتاح عمى الخبرات واالحساس بيا ،وتعزيز الشعور بمعنى الحياة واستكشاف
المعنى.
وتتطمب اليقظة العقمية من الشخص الشفقة بنفسو ومراقبة أفكاره ومشاعره السمبية
واالنفتاح عمييا ومعايشتيا بدالً من احتجازىا في الالوعي ،إضافة إلى عدم إطالق أحكام

سمبية لمذات أو التوحد المفرط مع الذات  Over-Identificationوعدم التشديد عمى الذات
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بشكل منفصل مع ترسيخ وحدة الذات (العاسمي ،)42 ،4102 ،ومن ثم فإن وجود درجة من
اليقظة العقمية يسيم بشكل مباشر في عنصرين :عدم إصدار األحكام ،والنقد الذاتي ،وزيادة
فيم الذات ،وبالتالي تعزيز المطف أو الرحمة بالذات ،مع األخذ بمنظور متوازن لميقظة
العقمية ،وذلك لالبتعاد عن العزلة واألنانية والمذان ُيعدان من األسباب النفسية الرئيسة لإلقبال
(Shorey, Elmquist, Wolford-Clevenger, Gawrysiak,
عمى اإلدمان
).Anderson& Stuart, 2016, 122
وىناك أدلة بحثية متعددة عمى أن توظيف اليقظة العقمية يساعد كثي ارً من األفراد عمى

التصالح مع ذاتيم وخاصة الذين يعانون من مشكالت اإلدمان ،واضطرابات صورة الجسد،
وخفض القمق واالكتئاب ( ،)Grow, Collins, Harrop& Marlatt, 2015, 17كما
يذكر ويتكويتس وبوين ودوغالس وىسو (Witkiewitz, Bowen, Douglas& Hsu,

) 2013, 1564أن اليقظة العقمية تعمل كمتغير وا ٍ
ق من العودة إلى األمراض النفسية ،إذ
تعمل عمى التخفيف من حدة األعراض المرضية.
ومن الدراسات التي تناولت اليقظة العالقية في عالقتيا بعدد من المتغيرات النفسية،
دراسة أبينج وديوفيناج ( )Pepping& Duvenage, 2016والتي ىدفت إلى دراسة
الفروق في مستوى اليقظة العقمية لدى المراىقين من الجنسين في المرحمة الجامعية وفقاً
ألساليب الرعاية الوالدية لدييم ،وقد بينت نتائج الدراسة أن مستوى اليقظة العقمية يرتبط

ارتباطاً موجباً بنوعية األساليب الوالدية ،حيث يزداد مستوى اليقظة العقمية مع شعور
المراىقين بالدفء األسري ،ويقل مع شعورىم بالصد والتجنب أو النبذ واإلىمال ،كذلك تعمل

اليقظة العقمية عمى تخفيف حدة حالة القمق النفسي الناجمة عن أساليب الرعاية الوالدية
السمبية.
كما أجرى خضر ياسين وآمال عميوي ( )4101دراسة ىدفت إلى تناول العالقة بين
القمق االجتماعي واليقظة العقمية لدى النساء العراقيات المواتي يعشن في العراق وفي
بريطانيا ،وقد وجد أن لدى النساء في العراق وبريطانيا قمق اجتماعي لكنو عند نساء العراق
والمتزوجات أكثر ،وأن لدى عينة الدراسة يقظة عقمية مرتفعة ،ومستواىا لدى نساء بريطانيا
أكثر ،وأن العالقة بين القمق االجتماعي واليقظة العقمية ىي عالقة ضعيفة.
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أما دراسة العاسمي ( )4101فقد ىدفت إلى اكتشاف دور اليقظة العقمية كوسيط
لمعالقة بين المرونة النفسية وكل من االكتئاب والضغوط النفسية لدى طالب كمية التربية
بجامعة دمشق ،وأسفرت النتائج عن وجود عالقات إيجابية دالة بين الذىن والمرونة ،وعالقة
سمبية بين اليقظة العقمية وكل من االكتئاب والضغوط ،كما أظيرت النتائج أن الطمبة الذين
يتسمون باليقظة العقمية أكثر مرونة وأقل اكتئاباً وضغوطاً من الطمبة منخفضي اليقظة

العقمية.

كما أجرى سانكيثا ( )Sangeetha, 2014دراسة تيدف ىذه الدراسة إلى اختبار أثر
ممارسة اليقظة العقمية كعامل مسيم في تخفيف حدة الضغوط ورفع مستوى التحصيل
االكاديمي لدى طمبة الصف السابع ،وقد توصمت الدراسة إلى وجود تأثير وسيط لميقظة
العقمية في العالقة بين التعرض لمضغوط وما ينتج عنيا من إجياد وتوتر ،كما أظيرت النتائج
وجود عالقة ارتباطية موجبة بين اليقظة العقمية والمستويات المرتفعة من التحصيل
األكاديمي.
فيما ىدفت دراسة أحالم عبد اهلل ( )4103إلى التعرف عمى مستوى اليقظة الذىنية
لدى طمبة الجامعة ،وأشارت النتائج إلى أن مستوى اليقظة الذىنية كان مرتفعاً لدى طمبة

الجامعة ،وتوجد فروق ذات داللة إحصائية تبعاً لمتغير الجنس (إناث-ذكور) ولصالح

الذكور ،وال توجد فروق دالة إحصائياً تبعاً لمتغير التخصص (عممي-أدبي) ،وتوجد فروق
دالة إحصائياً تبعاً لتفاعل الجنس والتخصص.

فيما ىدفت دراسة أحالم عبد اهلل ( )4104إلى الكشف عن مستوى الكفاية الذاتية

المدركة وعالقتيا باليقظة الذىنية والوظائف المعرفية لدى طمبة جامعة ديالى وقد أسفرت
نتائج الدراسة عن وجود مستوى مرتفع لدى أفراد عينة الدراسة من الكفاية الذاتية المدركة،
كذلك تبين أن أفراد عينة الدراسة لدييم يقظة ذىنية ،وأنو توجد عالقة ارتباطية موجبة بين
الكفاية الذاتية المدركة واليقظة العقمية.

الكلل :Anxiety
تتعدد وتنوع التعريفات التي قُدمت لمفيوم القمق بشكل كبير ،ويرجع ذلك إلى اىتمام

الباحثين بدراسة ىذا المتغير؛ نظ ارً ألنو يرتبط بطبيعة الحياة المعاصرة حيث تذكر سالي

المصري ( )44 ،4103إن الحياة الحديثة تسعى بدون رفق ألن تضغط عمينا بقوة ،وليس
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ىناك من ال يشعر باالضطراب أحياناً؛ ألنو ال يستطيع تحمل بعض أعباء حياتو اليومية
ومربكاتيا التي تفوق قوة احتمالو وطاقتو ،وىذا ما أدى بدوره إلى القمق.

وفي اتجاه يربط بين القمق والشعور بالتوتر يعرف بانابوتو وكاركال وميتي
( )Panayiotou, Karekla& Mete, 2014, 316القمق بأنو شعور بالتوتر وعدم
االرتياح تحسباً لحدوث تيديد ما ،وىذا التيديد بو غموض أو شعور عام بعدم الراحة ،بينما
في اتجاه آخر ينظر لمقمق عمى أنو ردة فعل؛ يعرفو نيل وآخرون ( Niles, et al., 2015,

 )110بأنو رد فعل نفسي وجسدي نتيجة الشد العصبي ومواقف الحياة اليومية غير المريحة،
كما ُيعتبر صمام األمان الذي يقوم بتحذير اإلنسان من وجود خطر ما ييدده وضرورة تجنب
ىذا الخطر من خالل سموك أو من خالل سمسمة من التغييرات الفسيولوجية الداخمية والتي
من شأنيا مساعدة اإلنسان عمى التعامل مع موقف الخطر الوشيك سواء باليرب من الموقف
أو مواجيتو.
فيما وجد اتجاه يعرف القمق بأنو اضطراب انفعالي ،ومن ذلك تعريف دراك (Drake,
) 2014, 55بأنو اضطراب انفعالي نتيجة وجود مواقف كرب يمر بيا الفرد ،ويتسم ىذا
االضطراب بمشاعر التوتر والتييب والعصبية واالنزعاج ،وتُعايش ىذه الحاالت االنفعالية
بواسطة الفرد عندما يمر بمواقف معينة تثير قمقو.
ومن ثم يمكن تعريف القمق بأنو :حالة انفعالية تتضمن مجموعة أحاسيس ومشاعر
يدخل فييا الخوف واأللم والتوقعات السيئة ،وىو خبرة مؤلمة تعاني منيا الفتاة المراىقة
عندما تشعر بخوف أو تيديد من شيء ما دون أن تستطيع تحديده بدقة أو بوضوح.
وفيما يتعمق بأعراض القمق ،يذكر كفافي ( )24 ،4102أن أعراضو تختمف في حدود
واسعة من حيث طبيعتيا ودرجتيا ،فيي إما جسمية أو نفسية أو مزجاً منيما وقد تأتي حالة

القمق بشكل حاد أو شبو حاد وتظير بدرجة بسيطة وقد تأتي الحالة عمى نوبات وقد تميل إلى
ان تكون مزمنة وليس ىناك حد إلمكانية ظيور األعراض المرضية من نفسية أو جسمية.
ويرى كل من :زىران ( ،)432 ،4101والطيب ( ،)011 ،4112وعبد الغفار (،0444
 )23أنو يمكن تقسيم أعراض القمق إلى ثالث مجموعات وىي :األعراض النفسية (مثل:
القمق عمى المستقبل وعمى الصحة والعمل ،والحساسية النفسية الزائدة) ،واألعراض الجسمية
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(مثل :الضعف العام ونقص الطاقة الحيوية ،والتعب والصداع المستمر وتصبب العرق)،
واألعراض النفس جسمية (مثل :البول السكري ،وقرحة المعدة ،والقولون العصبي).
وقد تعددت النظريات المفسرة الضطراب القمق ،وقد يرجع ىذا التعدد أو االختالف إلى
وبناء عمى ذلك يعرض الباحث
التوجيات النظرية المتنوعة التي تيتم بتفسير ىذا االضطراب،
ً
ىذه النظريات المتنوعة التي اىتمت بتفسير السموك المضطرب ومنيا:
نظرية التحليل الهفسي :يذكر ميشل وبريتشوود ( Michail& Birchwood, 2014,
 )103أن فرويد ( )Freudيرى أن القمق ىو المشكمة المركزية في العصاب ،وقد عرفو
بأنو :شئ ما يشعر بو اإلنسان أو حالة انفعالية نوعية غير سارة لدى الكائن العضوي،
ويعد فرويد من أول من منح القمق الدور
ويتضمن مكونات ذاتية فسيولوجية وسموكيةُ ،
الحاسم في كل من نظرية الشخصية وفي دراسة أسباب االضطرابات النفسية والنفسجسمية،
كما يرى فرويد أيضاً بأن (األنا) ىي دائماً موطن القمق فيي تستجيب إلى التيديدات التي
تواجييا من خالل مصادر ثالثة :البيئة الخارجية ،ولبيدو (اليو) وقوة األنا األعمى ،كما يرى

ان القميل من القمق مطموب إلعادة التوازن النفسي.
الهظرية السلوكية :تذكر إيمان محمود ( )44 ،4104أن دوالرد وميمر Dollard& Miller
يعتقدان أن القمق -بما لو من قوة الدافع -يدفع إلى أنواع من االستجابات التي يمكن أن
تخفف من حدتو ،حيث يمجأ الفرد القمق إلى بعض الممارسات مثل الحيل الدفاعية كالتبرير
واإلسقاط والتقمص واإلعالء والنكوص ،أما من وجية نظر ديفيد ( )Davidفإن ىناك نوعين
من القمق ،فالنوع األول ىو الذي يخبره الناس في األحوال الطبيعية كرد فعل عمى الضغط
سيياجم الفرد من حيوان ما ثم يصير
النفسي أو الخطر الذي ييدد أمن الفرد وسالمتو ،كأن ُ
حذ ارً من فصيمة ذلك الحيوان عند رؤيتيا ،وىذا النوع ىو ما يعرف بالقمق الخارجي ،أما النوع

الثاني فيو داخمي المنشأ ،وىو يعني أن المشكمة الرئيسية تنبع من مصدر ما داخل كيان
الفرد ،أي أن ىناك استعداداً وراثياً لمثل ىذه النوبات من القمق دونما سبب ظاىر.
الهظرية املعرفية :يشير عسيري ( )32 ،4112إلى أن أرون بيك (ُ )Beckيعد من أبرز
منظري المدرسة المعرفية الذين قدموا تفسيرات لمقمق ،برغم أن أكثر أبحاثو كانت عن
االكتئاب ،إال أنو طبق مفاىيمو المعرفية عن األفكار التمقائية والتعريفات المعرفية
والتخطيطات المعرفية في تفسير االضطرابات االنفعالية األخرى ومنيا القمق ،ويرى بيك أن
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االضطرابات االنفعالية تكون ناتجة أساساً عن اضطرابات في تفكير الفرد فطريقة تفكير الفرد
وما يعتقده وكيف يفسر األحداث من حولو كميا عوامل ىامة في االضطراب االنفعالي ،لذا

يؤكد بيك في أعمالو عمى أن توقع الفرج لألخطار والشرور ىي المكونات األساسية التي تميز
مرض القمق ،ومن ثم فإن القمق لديو يتوقف أساساً عمى كيفية إدراكو لتمك المخاطر وتقديره

ليا فالفرد في حالة القمق يكون ميموماً أوالً باحتمال تعرضو لمخطر أو األذى.

ولتفسير ظاىرة القمق لدى المراىقين يذكر كل من :ضمرة ()342 ،4103؛ والظفيري

()22 ،4103؛ وايساوا وآخرين ( )Essaua, et al., 2012, 872أن ىذه الظاىرة تعود
إلى العديد من العوامل ،ومنيا أن ىناك قدرات معرفية معينة تُعد ضرورية من أجل دعم
العممية المعرفية لميموم وبشكل محدد ،يجب أن يكون لدى الشخص ِ
القمق القدرة عمى
التخيل ،واستباق األحداث ،وبالرغم من أن التطبيقات ليذه العممية النمائية في فيم آلية تطور
القمق المفرط ىي عممية معروفة ،فإنو تم االفتراض بأن اكتساب ىذه القدرات المعرفية قد يقود
بعض المراىقين إلى زيادة تعميم القمق ،كما تُعد مرحمة المراىقة مرحمة مميئة بالتغيرات في
الحياة ،األمر الذي يستثير القمق لديو في ىذه الفترة ،فبالرغم من أن مرحمة المراىقة
تُوصف -غالباً -فأنيا مرحمة العاصفة ،إال أنو من المالحظ أن المراىقين يواجيون بشكل
طبيعي العديد من التحديات التي تتضمن :الصراع مع الوالدين ،واضطرابات المزاج،
والسموكيات الخطرة كما يشير أدب البحث بأن زيادة القمق لدى المراىقين يرتبط بالمضايقات
اليومية ،ومن المعروف أيضاً بأن المراىقين أكثر ميالً لالنخراط في سموكيات خطرة مقارنة مع
األطفال األصغر سناً ،أو الراشدين ،ومع تكرار ىذه النتائج فقد يكون ذلك سبباً في زيادة

القمق.

ومن الدراسات التي اىتمت بتناول أعراض القمق في عالقتيا ببعض المتغيرات دراسة
قزاز وعبيد ( )4101والتي ىدفت إلى تحديد مظاىر القمق لدى طمبة جامعة الممك عبد
العزيز ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن مظاىر القمق االكثر شيوعاً لدى طمبة تخصص

التربية الخاصة قبيل فصل التربية العممية ،تراوحت نسبة شيوعيا ما بين  %30إلى %43

جاء عمى رأسيا كل من الشعور بالقمق من وجود مواد متبقية ترافق مع الفصل الميداني
وجاءت بنسبة .%43
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كما أجرى محمد ( )4102دراسة ىدفت إلى التحقق من عالقة الحساسية لمقمق وكل
من تنظيم االنفعال وأعراض القمق لدى طالب الجامعة ،وبينت النتائج وجود عالقة ارتباطية
دالة وموجبة بين كل من الحساسية لمقمق وأعراض القمق ،ووجود عالقة ارتباطية دالة
وسالبة بين كل من الحساسية لمقمق وتنظيم االنفعال ،كما كانت أعراض القمق لدى عينة
الدراسة مرتفعة.
فيما ىدفت دراسة أوشيدا ( )Uchida, 2014إلى دراسة السموك العدواني في عالقتو
بالقمق لدى عينة من تالميذ المرحمة األساسية بوالية بوسطن األمريكية ،حيث دلت نتائج
الدراسة عمى وجود فروق في السموك العدواني وفي القمق واالكتئاب بين المجموعات الثالثة
لصالح الطمبة الذين يعانون من اضطراب فرض النشاط الزائد المصحوب بضعف االنتباه
(االضطراب ثنائي القطب) ،فيما وجدت عالقة ارتباطية موجبة بين القمق والسموك العدواني
وذلك لدى مجموعات الدراسة الثالثة .
أما دراسة الكنر ومارشال وسانتيسو وديوان ووادي وسجالووتز

(Lackner,

) Marshall, Santesso, Dywan, Wade& Segalowitz, 2014فقد ىدفت إلى
التحقق من إمكانية التنبؤ بالسموك العدواني من مستوى القمق لدى عينة من الطمبة
المراىقين بثالث واليات بكندا ،ودلت نتائج الدراسة عمى ارتفاع مستوى القمق والسموك
العدواني لدى عينة الدراسة ،كما وجدت عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بين القمق
والسموك العدواني.

أما دراسة ىبو عمي ( )4104فقد ىدفت إلى التعرف عمى قدرة سمات الشخصية
الخمس الكبرى في التنبؤ بكل من أساليب مواجية المشقة وأعراض االكتئاب والقمق لدى
طالب الجامعة ،وقد بينت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بين درجات
العصابية ودرجات كل من أعراض االكتئاب والقمق لدى طالب الجامعة في حين توجد عالقة
ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين درجات كل من االنبساطية واالنفتاح عمى الخبرة والطيبة
ويقظة الضمير وبين أعراض االكتئاب والقمق لدى من طالب الجامعة.
ومن وجية نظر الباحث تم االستفادة من الدراسات السابقة في إثراء

ىذه

الدراسة

بالمراجع التي استخدمت في اإلطار النظري ،والمنيج الذي تم إتباعو ،واجراءات الدراسة،
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واألساليب اإلحصائية المناسبة ،والمقارنة بين نتائج الدراسة الحالية وبيان مدى اتفاقيا
وتعارضيا مع نتائج الدراسات السابقة.

مهًج الدراسة وإجراءاتًا:
اتبعت الدراسة المنيج الوصفي بصورتو االرتباطية؛ لتحقيق أىداف الدراسة المتمثمة في
تحديد درجة كل من اليقظة العقمية وأعراض القمق والعالقة بينيما لدى طالب الكمية التقنية
بمحافظة بيشة.

 -دلتنع وعيهة الدراسة:

تكون مجتمع الدراسة من جميع المتدربين (مسمى الطالب بالكمية التقنية "متدرب")

ٍ
متدرب بالمستويات الدراسة المختمفة ،وذلك
بالكمية التقنية بالباحة؛ والبالغ عددىم ()211
وفق ما ىو متاح من بيانات عمى موقع الكمية عمى شبكة اإلنترنت ،فيما تم اختيار عينة
الدراسة من مجتمعيا بطريقة عشوائية طبقية ،من مستويين دراسيين وىما المستوى األول
والثالث؛ لكونيما المستويان الدراسيان المتوفران بالفصل الدراسي األول بالكمية ،بحيث تكونت
العينة في صورتيا النيائية من ( )432متدرباً.

 -أدوات الدراسة:

اعتمدت الدراسة الحالية عمى استخدام مقياسين :األول؛ مقياس اليقظة العقمية (تقنين:

محمد ،)4102 ،والثاني؛ مقياس أعراض القمق (إعداد :الباحث) ،وىو ما يمكن تفصيمو عمى
النحو التالي:

أوالً :مكياس اليكظة العكلية:
أعد ىذا المقياس في صورتو األصمية كل من جونسون وبيرك وبرينكمان وواد
(  )Johnson, Burke, Brinkman& Wade, 2016بعنوان :القائمة الشاممة لخبرات
اليقظة العقمية لدى المراىقين The Comprehensive Inventory of Mindfulness
 ،)Experiences–Adolescents (CHIME-Aوقام محمد ( )4102بتقنينو في البيئة
العربية ،يتكون المقياس في صورتو التي تم تطبيقيا عمى عينة من طمبة المرحمة الثانوية
والجامعية من ( )31عبارة ،موزعة عمى ( )3أبعاد تكشف في مجمميا عن الخبرات المكونة
لميقظة العقمية لدى الشباب ،وىي :الوعي بالخبرة الداخمية ،والوعي بالخبرة الخارجية،
التصرف بوعي ،والتقبل والتوجيو غير المنطقيين ،وفقدان التركيز وعدم التفاعمية ،واالنفتاح
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عمى الخبرات ،ونسبية األفكار ،والفيم الواعي (البصيرة) ،وقد بناء بدائل االستجابة عمى الفقرة
لتصبح( :تنطبق عمي بدرجة :كبيرة جداً -كبيرة -متوسطة -قميمة -قميمة جداً) حيث تشير

الدرجة المرتفعة إلى وجود مستوى مرتفع من اليقظة العقمية.

ولمتحقق من صدق وثبات المقياس في الدراسة الحالية ،قام الباحث بتطبيقو عمى عينة

ٍ
طالب من طالب الكمية التقنية ببيشة ،فجاءت
الدراسة االستطالعية البالغ عددىا ()21
النتائج كما يمي:
( )0الصدق :قام الباحث بحساب صدق المقياس باستخدام طريقة االتساق الداخمي؛ والتي
تعتمد عمى حساب معامل االرتباط البسيط لبيرسون وفق المراحل الثالث التالية:
أ -حساب معامالت االرتباط المتبادلة بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية لو،
فتراوحت المعامالت ما بين ( )1.31إلى (.)1.13
ب -حساب معامالت االرتباط المتبادلة بين كل فقرة من فقرات المقياس ،والدرجة الكمية
لمبعد الذي ينتمي إليو ،فتراوحت المعامالت ما بين ( )1.23إلى (.)1.30
ج -حساب مصفوفة معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل بعد من أبعاد المقياس
وبعضيا البعض ،ثم بينيا وبين الدرجة الكمية لممقياس ككل ،وقد جاءت جميع
المعامالت دالة إحصائياً عند مستوى ( )1.10حيث تراوحت المعامالت ما بين

( )1.21إلى (.)1.22

( )4الثبات :تم التحقق من ثبات المقياس باستخدام معادلة كرونباخ – ألفا ،حيث تراوحت
معامالت الثبات ما بين ( )1.24إلى ( ،)1.31ما يشير إلى توافر معايير الثبات
لممقياس ،ويدفع نحو الثقة في استخدامو عبر الدراسة الحالية.

ثانياً :مكياس أعراض الكلل.
أعد الباحث مقياساً ألعراض القمق لدى الشباب ،وقد مر إعداد المقياس بالخطوات التالية:

 تحديد اليدف من المقياس :وتمثل في الكشف عن أعراض القمق كحالة لدى طالب الكميةالتقنية.

 تحديد مصادر اشتقاق عبارات المقياس :وذلك من خالل قيام الباحث بمراجعة نوعين منالمصادر ،وىما :األدبيات النظرية من كتب ودراسات سابقة تناولت القمق وأعراضو
والنظريات المفسرة لو ،وذلك كما في :عبد الغفار ()0444؛ والطيب ()4112؛ وزىران
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( ،)4101ثم المقاييس واألدوات التي قدمتيا الدراسات السابقة؛ أو اعتمدت عمييا في
قياس أعراض القمق في مرحمة المراىقة ،وذلك كما في( :محمد4102 ،؛ وأوشيدا
Uchida, et al., 2014؛ ىبة إبراىيم.)4101 ،
 مكونات المقياس :تكون المقياس في صورتو األولية من ( )43عبارة ،تكشف في مجممياعن القمق كحالة انفعالية يصاحبيا توتر شامل في الجوانب النفسية والجسمية لدى
الطالب؛ مما يؤثر عمى مسمكو العام في الحياة ،ولذا تم توزيع العبارات عمى بعدين:
األعراض النفسية ،وتقيسيا ( )03عبارة ،واألعراض الجسمية ،وتقيسيا ( )01عبارات،
وقد تمت صياغة العبارات بصياغة موجبة تشير في داللتيا إلى حدوث القمق ،ويجيب
الطالب عمى كل عبارة باختيار بديل من خمسة بدائل لالستجابة وىي( :أشعر بذلك
بدرجة :كبيرة جداً -كبيرة -متوسطة -قميمة -قميمة جداً).

 -التحقق من صدق المقياس وثباتو :وذلك من خالل الخطوات اإلجرائية التالية:

( )0الصدق :تم التحقق من صدق المقياس من خالل إجراءين وىما:

أ -الصدق الظاىري :حيث ُعرض المقياس عمى مجموعة من المحكمين؛ والبالغ عددىم ()4
محكمين من المتخصصين في مجال القياس والتقويم وعمم النفس واإلرشاد النفسي ،وقد
جاءت آرائيم متفقة عمى صالحية المقياس بشكمو الحالي في قياس ما وضع ألجمو ،مع
حذف ( )3عبارات ال تقيس القمق كحالة عرضية ،مع إعادة صياغة بعض العبارات ،وىو
ما تم تنفيذه ليصبح عدد فقراتو ( ،)41وبذلك يتوفر لممقياس الحالي مؤشر الصدق
الظاىري.
ب -صدق االتساق الداخمي :والذي تم حسابو وفق المراحل الثالث التالية:
/0ب -حساب معامالت االرتباط المتبادلة بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية
لو ،فتراوحت المعامالت ما بين ( )1.20إلى (.)1.20
/4ب -حساب معامالت االرتباط المتبادلة بين كل فقرة من فقرات المقياس ،والدرجة الكمية
لمبعد الذي ينتمي إليو ،فتراوحت المعامالت ما بين ( )1.21إلى (.)1.20
/3ب -حساب مصفوفة معامالت االرتباط بين الدرجة الكمية لكل بعد من أبعاد المقياس
وبعضيا البعض ،ثم بينيا وبين الدرجة الكمية لممقياس ككل ،وقد جاءت جميع
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المعامالت دالة إحصائياً عند مستوى ( )1.10حيث تراوحت المعامالت ما بين

( )1.22إلى (.)1.33

( )4الثبات :تم التحقق من ثبات المقياس باستخدام معادلة كرونباخ – ألفا ،ومعادلة التجزئة
النصفية المصححة بطريقة جتمان ،حيث تراوحت معامالت الثبات ما بين ( )1.23إلى
( ،)1.40ما يشير إلى توافر معايير الثبات لممقياس ،ويدفع نحو الثقة في استخدامو
عبر الدراسة الحالية.
وليدف الحكم عمى استجابات أفراد عينة الدراسة عمى أبعاد المقياسين ،تم حساب
الوزن النسبي لبدائل االستجابة عمى فقراتيما عمى النحو اآلتي:
 طول الفئة= المدى /عدد الفئات. المدى= الفرق بين أكبر وأصغر بديل (درجة بديل االستجابة)  /عدد بدائل االستجابة. المدى = (.1.31 =1 /)0-1وبالتالي يكون مقياس الحكم عمى درجة التوفر عمى النحو اآلتي:
 المتوسط الحسابي من ( )0.11إلى أقل من ( )0.3تكون االستجابة بدرجة منخفضة جداً المتوسط الحسابي من ( )0.3إلى أقل من ( )4.1تكون االستجابة بدرجة منخفضة المتوسط الحسابي من ( )4.1إلى أقل من ( )3.2تكون االستجابة بدرجة متوسطة المتوسط الحسابي من ( )3.2إلى أقل من ( )2.4تكون االستجابة بدرجة مرتفعة -المتوسط الحسابي من ( )2.4إلى ( )1.11تكون االستجابة بدرجة مرتفعة جداً

نتائج الدراسة ومهاقشتًا وتفسرييا:
الهتائج املتعلكة بالسؤال األول:
ونصو :ما داللة العالقة االرتباطية بين ما العالقة بين اليقظة العقمية وأعراض القمق
لدى طالب الكمية التقنية بمحافظة بيشة؟
وقد تمت اإلجابة عن ىذا السؤال من خالل حساب مصفوفة معامالت االرتباط
المتبادلة بين اليقظة العقمية وأعراض القمق (الدرجة الكمية واألبعاد لكالىما) ،فجاءت النتائج
كما ىي مبينة بالجدول التالي:
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انًتغُر

األعراض
النفسية
األعراض
الجسمية
انذرجت
انكهُت
ألػراض
انمهك

جذول ( )1يصفىفت يؼايالث االرتباط بٍُ انُمظت انؼمهُت وأػراض انمهك نذي ػُُت انذراست
انُمظت انؼمهُت
فمذاٌ
انتمبم
انىػٍ
انىػٍ
االَفتاح
انتركُز
وانتىج
بانخبر
انفهى
َسبُت
بانخبرة انتصرف
ػهً
وػذو
َه غُر
ة
انىاػٍ
األفكار
بىػٍ
انخارج
انتفاػهُ انخبراث
انًُطمُ
انذاخه
َت
ة
ٌ
َت
**.0.0
**.0.. **.0.0
-*.0.0 -.0.0
**.0.. *.0.0
-.0.0
**.0.0
**.0.0
**.0..
.0..
-.0..
**.0.0 .0..
-*.0.0
*-

**.0.0
**.0.0
-

*51.1
*-

**51..
-

5110
*-

*51.0
*-

**5110
-

*5110

*51.0
*

قيمة معامل االرتباط عند (ن=  )432عند مستوى 1.02 =1.11

*51.0
*-

*511.
-

انذرجت
انكهُت
نهُمظت
انؼمهُت

وعند مستوى 1.03 =1.10

يتبين من الجدول ( )0عمى مستوى الدرجات الكمية ،إن الدرجة الكمية لميقظة العقمية
ترتبط ارتباطاً سمبياً ودال إحصائياً عند مستوى داللة إحصائية ( )α ≥ 1.11بالدرجة الكمية
لمقمق واألبعاد الفرعية لو ،أما عمى مستوى أبعاد اليقظة العقمية فقد جاءت المعامالت:

 .0مرتبطة ارتباطاً سمبياً ودال إحصائياً عند مستوى داللة إحصائية ( )α ≥ 1.11بالدرجة

الكمية لمقمق ،وذلك في أبعاد :الوعي بالخبرة الداخمية ،والوعي بالخبرة الخارجية،
والتصرف بوعي ،واالنفتاح عمى الخبرات ،ونسبية األفكار ،والفيم الواعي.

 .4مرتبطة ارتباطاً موجباً ودال إحصائياً عند مستوى داللة إحصائية ( )α ≥ 1.11بالدرجة
الكمية لمقمق ،وذلك في بعدي :التقبل والتوجيو غير المنطقيين ،وفقدان التركيز وعدم

التفاعمية.
وتبين النتيجة الحالية في مجمميا وجود عالقة عكسية بين اليقظة العقمية وأعراض
القمق ،فكمما ارتفعت درجة اليقظة العقمية كمما قمت أعراض القمق شدة وتك ار ارً ،وىو بدوره ما

يشير إلى إمكانية ان تعمل اليقظة العقمية عمى التخفيف من حدة أعراض القمق لدى طالب

الكمية التقنية.
ويمكن تفسير النتيجة الحالية في ضوء أدبيات الدراسة التي تبين أن توظيف اليقظة
العقمية يساعد كثي ارً من األفراد عمى التصالح مع ذاتيم وخاصة الذين يعانون من أعراض
القمق واالكتئاب ) ،(Grow, Collins, Harrop& Marlatt, 2015, 17كما يذكر
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ويتكويتس وبوين ودوغالس وىسو (Witkiewitz, Bowen, Douglas& Hsu, 2013,

) 1564إلى أن اليقظة العقمية تعمل كمتغير وا ٍ
ق من العودة الى األمراض النفسية ،إذ تعمل
عمى التخفيف من حدة األعراض المرضية.
يعزو الباحث النتيجة الحالية أن اليقظة العقمية تعمل عمى تجنيب الفرد إصدار األحكام
السمبية عمى ذاتو ،وىو ما ينعكس إيجاباً عمى مستوى الشعور بالقمق والتوتر؛ والذي تقل
حدتو بزيادة درجة اليقظة العقمية ،كما تعمل اليقظة العقمية عمى توسيع رؤية الفرد لمموقف

الذي يمر بو ،فيزداد إدراكاً لو ،وبالتالي تخف عنده حدة القمق المصاحبة ليذا الموقف وما
قد تحممو من أعراض لمقمق لديو ،كما أن وجود درجة مناسبة من اليقظة العقمية لدى

الطالب ،تعمل عمى زيادة وعيو وتركيزه العقمي عمى تأثير الخبرات التي يمر بيا عمى جسده
وعمى مشاعره الداخمية ،وبالتالي يمكنو التحكم فييا ،فتخف حدة أعراض القمق وفقاً لذلك.

واجماالً ،يرى الباحث أن النتيجة الحالية تمثل منطمقاً لتحديد مدى مسؤولية اليقظة

العقمية لمتخفيف من حدة أعراض القمق لدى طالب الكمية التقنية بمحافظة بيشة ،وذلك وفق
ما تكشف عنو نتائج اإلجابة عن األسئمة التالية التي قدمتيا الدراسة.

نتيجة اإلجابة عو السؤال الجاني:
ونصو :ما درجة اليقظة العقمية لدى طالب كمية التقنية بمحافظة بيشة ؟
تمت اإلجابة عن ىذا السؤال من خالل حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية
لمقياس القياس العقمية وأبعاده ،فجاءت النتائج كما ىي مبينة بالجدول التالي:
جذول ( ).انًتىسظ انحسابٍ واالَحراف انًؼُارٌ ألبؼاد وانذرجت انكهُت نًمُاس انُمظت انؼمهُت
االَحراف
انًتىسظ
رلى
درجت انتىفر
انًؼُارٌ
انبؼذ
انترتُب
انحسابٍ (و)
انبؼذ
(ع)
يرتفؼت
1.14
3.67
انىػٍ بانخبرة انخارجُت
1
.
يرتفؼت
0.97
3.61
انىػٍ بانخبرة انذاخهُت
.
1
يتىسطت
انتمبم وانتىجُه غُر
.
.
0.70
3.56
انًُطمٍُ
يتىسطت
1.03
3.18
االَفتاح ػهً انخبراث
.
0
يتىسطت
1.04
3.06
انفهى انىاػٍ
0
0
يتىسطت
0.88
2.95
انتصرف بىػٍ
0
.
يُخفضت
فمذاٌ انتركُز وػذو
0
0
0.86
2.66
انتفاػهُت
يُخفضت
1.19
2.54
َسبُت األفكار
0
0
يتىسظ
0.98
3.15
انذرجت انكهُت نًمُاس انُمظت انؼمهُت
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يتبين من الجدول ( ) 4أن درجة اليقظة العقمية لدى طالب الكمية التقنية ببيشة جاءت
متوسطة ،حيث بمغ متوسطيا الحسابي ( ،)3.01بانحراف معياري ( ،)1.43وكذلك جاءت
( ) 3أبعاد لممقياس بدرجة متوسطة وىي (االنفتاح عمى الخبرات ،والفيم الواعي ،والتصرف
بوعي) ،فيما جاءت درجة ( )3أبعاد مرتفعة وىي (الوعي بالخبرة الخارجية -الوعي بالخبرة
الداخمية -التقبل والتوجيو غير المنطقيين) ،بينما جاءت درجة (بعدين) منخفضة وىما (فقدان
التركيز وعدم التفاعمية ،ونسبية األفكار).
ويعزو الباحث النتيجة المتوسطة لميقظة العقمية لدى طالب الكمية التقنية إلى مجموعة
من العوامل ،ومنيا :طبيعة المرحمة العمرية التي يمر بيا طالب الكمية التقنية :حيث يمر
الطالب بمرحمة المراىقة المتأخرة؛ والتي يعمد الفرد خالليا إلى تحديد ىويتو ونمط حياتو،
ويتطمع نحو الدخول إلى مرحمة الرشد ،وىذا ما يدفع الفرد نحو االستبصار بذاتو وبالعالم
المحيط بو ،وىذا ما يطمق عميو إريكسون "اإلنتاجية" ( Generativityاألشول:4104 ،
.)101
ومنيا أيضاً ما تجمع عميو األدبيات النفسية كما في بروان وريان ( Brown& Ryan,

)2003؛ ونيف ( )Neff, 2003من أن اليقظة العقمية مكون متعمم يكتسبو الفرد من خالل
تفاعمو مع البيئة المحيطة بو وما يترتب عمى ىذا التفاعل من نتائج ،وطالب الكمية التقنية
يمكنيم تحقيق العديد من المكاسب العممية والمينية واالجتماعية من خالل دراستيم ،وىو
األمر الذي ينعكس عمى تكوين وعي متوازن لدييم ورؤية واضحة لقبول ذواتيم وانفعاالتيم.

نتيجة اإلجابة عو السؤال الجالح:
ونصو :ما أكثر أعراض القمق انتشا ارً لدى طالب الكمية التقنية بمحافظة بيشة؟

تمت اإلجابة عن ىذا السؤال من خالل حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية

ألبعاد مقياس أعراض القمق ،ثم مقارنتيا بمعيار الحكم عمى المتوسط لبيان درجة كل بعد،
فجاءت النتائج كما ىي مبينة بالجدول التالي:
جذول ( ).انًتىسظ انحسابٍ واالَحراف انًؼُارٌ ألبؼاد وانذرجت انكهُت نًمُاس أػراض انمهك
درجت
االَحراف
انًتىسظ
رلى
انبؼذ
انترتُب
انتىفر
انًؼُارٌ (ع)
انحسابٍ (و)
انبؼذ
يتىسطت
0.37
2.84
األػراض انُفسُت
1
1
يتىسطت
1.09
2.80
األػراض انجسًُت
.
.
يتىسطت
0.73
3.15
انذرجت انكهُت نًمُاس انمهك
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يتبين من الجدول ( )3أن درجة أعراض القمق لدى طالب الكمية التقنية ببيشة جاءت
متوسطة ،حيث بمغ متوسطيا الحسابي ( ،)4.34بانحراف معياري ( ،)0.02وقد كانت أبرز
أعراض القمق انتشا ارً ىي (األعراض النفسية) تمتيا (األعراض الجسمية).

ويفسر الباحث الدرجة المتوسطة ألعراض القمق لدى أفراد عينة الدراسة في ضوء ما

أوردتو ناديا رتيب ( )443 ،4101عن تفسير النظريات السموكية لمقمق وفق نظرية المثير
واالستجابة ،بأن السموك الذى يظير عمى الكائن الحي ىو نتيجة لمثير معين ،وىذا ما ينطبق
عمى أعراض القمق ،فإذا تعرض اإلنسان لموقف مؤلم ومزعج يتعمم أن ىذا الموقف أو ما
يشابيو من المواقف سيكون مؤلماً ومزعجاً أيضاً ،وىكذا تنشأ أعراض القمق بعد تجربة

سمبية ،كما أن الشخص الذي تتكون عنده أعراض القمق تحدث عنده حساسية نفسية خاصة

مرافقة لمقمق ،وىو األ مر الذي يفسر انتشار أعراض القمق النفسية بصورة أكبر لدى عينة
الدراسة من انتشار أعراض القمق الجسمية.
كما يمكن عزو النتيجة الحالية إلى طبيعة المرحمة العمرية التي يمر بيا أفراد عينة
الدراسة ،وىي مرحمة المراىقة؛ والتي يتأثر فييا المراىق بتقييمات اآلخرين بدرجة كبيرة ،وىو
األمر الذي يجعمو يياب التفاعل في المواقف المختمفة ،وىو ما يمثل عامالً مساعد في ارتفاع

نسبة أعراض القمق لديو ،وعمى الجانب المقابل فإن ىذه المرحمة تشيد انفتاح الطالب

اجتماعياً ،وىو ما يمثل دافع لديو نحو مقاومة الخوف من التفاعل االجتماعي مع اآلخرين،
وفي ظل ىذين العاممين المتعارضين في التأثير جاءت الدرجة الكمية ألعراض القمق لدى عينة

الدراسة (متوسطة) لتبدو منطقية إلى حد كبير في ضوء ىذين العاممين.

نتيجة اإلجابة عو السؤال الرابع:
ونصو :ما داللة الفروق اإلحصائية عند مستوى داللة )0.05

 (αفي أعراض

القمق لدى مرتفعي ومنخفضي اليقظة العقمية من طالب الكمية التقنية بمحافظة بيشة؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم ما يمي:
 .0اختيار أعمى درجات  %42من الطالب الذين يمثمون اإلرباعي األعمى عمى مقياس
اليقظة العقمية والبالغ عددىم ( )22طالباً ،وكذلك اختيار أدنى  %42من الطالب الذين
يمثمون اإلرباعي األدنى عمى مقياس اليقظة العقمية والبالغ عددىم ( )22طالباً.
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 .4إجراء اختبار (ت)  T-testلداللة الفروق بين مجموعتين مستقمتين بين مرتفعي
ومنخفضي اليق ظة العقمية عمى مقياس أعراض القمق ،فجاءت النتائج عمى النحو
التالي:
جذول (َ ).تائج اختبار (ث) نذالنت انفروق بٍُ استجاباث ػُُت انذراست يٍ يرتفؼٍ ويُخفضٍ
انُمظت انؼمهُت ػهً يمُاس أػراض انمهك
انبؼذ

و
1

األػراض
انُفسُت

.

األػراض
انجسًُت

انذرجت انكهُت
ألػراض انمهك

انًجًىػاث

انؼذد

انًتىسظ
انحسابٍ

االَحراف
انًؼُارٌ

يرتفؼى انُمظت انؼمهُت
يُخفضى انُمظت
انؼمهُت
يرتفؼى انُمظت انؼمهُت
يُخفضى انُمظت
انؼمهُت
يرتفؼى انُمظت انؼمهُت
يُخفضى انُمظت
انؼمهُت

00

43.79

4.46

00
00
00
00
00

قيمة (ت) عند ن( )4 -482عند مستوى 80.8 =.0.0

58.24
18.90

درجت
انحرَت

لًُت
(ث)

انذالنت
اإلحصائ
َت

10.

1810.

5151

4.59
4.01
10.

21.55
62.69

3.61
2.82
10.

79.79

101..

5151

.011.

5151

4.53

عند مستوى 40.4 =.0.8

يظير من الجدول ( )2داللة الفروق اإلحصائية بين مرتفعي ومنخفضي اليقظة
العقمية عمى مقياس أعراض القمق في كل من بعديو (األعراض النفسية ،واألعراض
الجسمية) ،وفي درجتو الكمية ،حيث بمغت قيمة (ت) حد الداللة اإلحصائية ،ولكون متوسط
أعراض القمق لدى منخفضي اليقظة العقمية أكبر فإن الفروق تكون لصالحيم.
ويعزو الباحث النتيجة الحالية إلى كون اليقظة العقمية تعمل كعامل ممطف يخفف من
حدة األعراض المرضية لدى الفرد ،ومع كون األفراد مرتفعي اليقظة العقمية يخبرون حالة
معرفية -نفسية إيجابية؛ تتمثل في ارتفاع مستوى اليقظة العقمية لدييم ،فإنيم يميمون إلى
التعامل مع مواقف القمق والتوتر بإيجا بية ،وىو األمر الذي يضعف تأثيرات ىذه المواقف
عمييم سواء عمى المستوى النفسي أو الجسمي ،ومن ثم خفت حدة أعراض القمق لدييم.
أما األفراد منخفضي اليقظة العقمية فإنيم يخبرون حالة معرفية -نفسية سمبية ،تتحدد
مالمحيا في عدم قدرتيم عمى إدراك مشاعرىم الداخمية أو المواقف والمثيرات الخارجية
بفاعمية ،فضالً عن غياب الوعي بالذات لدييم ،وىو األمر الذي ينعكس سمباً عمى تفاعميم
مع المواقف التي تحمل في جوانبيا مشاعر القمق والتوتر.
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نتيجة اإلجابة عو السؤال اخلامس:
ونصو :ىل يمكن التنبؤ بأعراض القمق لدى طالب الكمية التقنية بمحافظة بيشة من
خالل درجة اليقظة العقمية لدييم؟
ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم حساب معامل االنحدار المتعدد لحساب نسبة إسيام كل
من أبعاد اليقظة العقمية والدرجة الكمية ليا في التنبؤ بدرجة أعراض القمق لدييم ،وذلك من
خالل حساب اإلحصاءات المبينة بالجدول التالي:
جذول ( )0أثر انًتغُراث انًستمهت (انذرجت انكهُت نهُمظت انؼمهُت وأبؼادها) ػهً انًتغُر انتابغ
(أػراض انمهك)
انًُىرج
انىػٍ بانخبرة انذاخهُت
انىػٍ بانخبرة انخارجُت
انتصرف بىػٍ
انتمبم وانتىجُه غُر انًُطمٍُ
فمذاٌ انتركُز وػذو انتفاػهُت
االَفتاح ػهً انخبراث
َسبُت األفكار
انفهى انىاػٍ
انذرجت انكهُت نًمُاس انُمظت
انؼمهُت

R2
(يؼايم انتحذَذ)

F
(انتباٍَ)

Beta
(لىة انتأثُر)

*Sig.
(انذالنت)

511.
5111
511.
511.
5115
511.
5150
5115

0151
.1.1
0100
011.
.1.1
.1..
111.
.1.1

-51.8
-51.5
-51.1
51.1
51..
-51.5
-5158
-51.0

5151
5151
5151
5151
5150
5151
5115
5150

511.

01.0

51.8

5151

تبين النتائج الموضحة بالجدول ( )1صالحية نموذج تحميل االنحدار في كل من أبعاد
اليقظة العقمية والدرجة الكمية ليا عدا (نسبية األفكار) ،استناداً إلى ارتفاع قيمة ()F

المحسوبة ليذه المتغيرات ،وداللتيا اإلحصائية عند مـستوى داللــة ( ،)α ≥ 1.11أما نسبة

إسيام (نسبية األفكار) فمم يكن إسياميا داالً ،فتم حذفيا من نموذج االنحدار ،والذي يمكن
تحديد قوة اإلسيام فيو عمى النحو اآلتي:

 .0الوعي بالخبرة الداخمية تفسر  %03من درجة أعراض القمق لدى طالب الكمية التقنية.
 .4التقبل والتوجيو غير المنطقيين تفسر  % 03من درجة أعراض القمق لدى طالب الكمية
التقنية.
 .3التصرف بوعي تفسر  %04من درجة أعراض القمق لدى طالب الكمية التقنية.
 .2االنفتاح عمى الخبرات تفسر  %04من درجة أعراض القمق لدى طالب الكمية التقنية.
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 .1الوعي بالخبرة الداخمية تفسر  %00من درجة أعراض القمق لدى طالب الكمية التقنية.
 .1فقدان التركيز وعدم التفاعمية تفسر  %01من درجة أعراض القمق لدى طالب الكمية
التقنية.
 .2الفيم الواعي تفسر  %01من درجة أعراض القمق لدى طالب الكمية التقنية.
 .3الدرجة الكمية لميقظة العقمية تفسر  %02من درجة أعراض القمق لدى طالب الكمية
التقنية.
وعميو يمكن بناء نموذج االنحدار عمى النحو التالي:
أعراض القمق = ( -1.34 + 1.03الوعي بالخبرة الداخمية) ( -1.31 + 1.00 +الوعي
بالخبرة الخارجية) ( - 1.20 + 1.04 +التصرف بوعي) + 1.03 +
( 1.30التقبل والتوجيو غير المنطقيين) ( 1.42 + 1.01 +فقدان
التركيز وعدم التفاعمية) ( -1.31 + 1.04 +االنفتاح عمى الخبرات) +
( - 1.42 + 1.01الفيم الواعي)
وعميو يصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتية:
 .0تتأثر درجة أعراض القمق لدى طالب الكمية التقنية بمحافظة بيشة سمباً بالدرجة الكمية
لميقظة العقمية بدرجة أكبر من تأثرىا بأحد أبعاد اليقظة منفردة.

 .4تتأثر درجة أعراض القمق لدى طالب الكمية التقنية بمحافظة بيشة سمباً بالوعي بالخبرة
الداخمية وايجاباً بالتقبل والتوجيو غير المنطقيين بدرجة أكبر من غيرىا من أبعاد اليقظة

العقمية.

 .3ال تتأثر درجة أعراض القمق لدى طالب الكمية التقنية بمحافظة بيشة بنسبية األفكار
كأحد أبعاد اليقظة العقمية.
واجماالً يرى الباحث أن النتائج الحالية تتسق مع بعضيا البعض في الداللة عمى العوامل

التي تؤثر في أعراض القمق ،فمع زيادة اليقظة العقمية بمقدار ( )1.02درجة فإن درجة

كاممة تقمل من أعراض القمق ،وىو ما يؤكد النتائج السابقة التي أشارت إلى وجود عالقة
سمبية بين اليقظة العقمية وأعراض القمق ،كما كانت الفروق في أعراض القمق بين مرتفعي
ومنخفضي اليقظة العقمية لصالح منخفضي اليقظة العقمية.
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توصيات الدراسة:
 .0العمل عمى دمج تنمية اليقظة العقمية مع فنيات العالج المعرفي إلدارة الحياة؛ لما ليا من
أثر فعال في تيسير حدوث عمميات معرفية إيجابية تمثل بدورىا متغيرات واقية من
احتمالية انتشار القمق لدى طالب الكمية التقنية.
 .4حث أعضاء ىيئة التدريس بالكميات التقنية بالمممكة العربية السعودية بوجو عام ،وفي
بيشة بوجو خاص عمى تدعيم الجوانب اإليجابية لدى طالب الجامعة باستمرار ،وتحفيزىم
نحو استمرارية الدراسة.
 .3وضع نظام لدعم وتحفيز طالب الكمية التقنية نحو امتالك مجموعة الخصائص الشخصية
واالجتماعية اإليجابية؛ والتي تمكنيم من النجاح في الحياة والدراسة بصورة أكثر إيجابية.
 .2تقديم دورات تأىيمية وارشادية لطالب الكمية التقنية بدون استثناء؛ لتكوين استعداد نفسي
لدييم نحو مواجية ضغوط الدراسة والحياة ،وبالتالي تقميل احتمالية شعورىم باإلحباط
الذي قد يسيم في ارتفاع أعراض القمق لدييم.
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مراجع الدراسة:
أوالً :املراجع العربية.
األشول ،عادل عزالدين ( 0)4.84عمم نفس النمو 0ط ،3القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية0

خضر ،ألطاف ياسين وعميوي ،آمال محسن ( 0)4.80القمق االجتماعي وعالقتو باليقظة الذىنية لدى
النساء العراقيات المواتي يعشن في العراق والمواتي يعشن في بريطانيا 0مجمة البحوث

التربوية والنفسية –العراق ،ع(088 – 8 ،)22

الدويش ،سعود فيصل ( 0)4.82مؤشرات التكيف النفسي واالجتماعي لممراىقين  :دراسة وصفية مقارنة
في المجتمعين الجزائري والكويتي 0دراسات نفسية  -مركز البصيرة لمبحوث

واالستشارات والخدمات التعممية – الجزائر08.. – 820 ،8. ،

رتيب ،ناديا ( ،)4.8.الفوبيا االجتماعية لدى طمبة الصف األول الثانوي وعالقتيا بالمعتقدات غير
العقالنية في ضوء متغيرات الجنس ومكان اإلقامة والمستوى االقتصادي ،مجمة اتحاد

الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس040. -442 ،. )8( ،

رضوان ،سامر جميل ( 0)4..4الصحة النفسية 0عمان :دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة0

الرواد ،ذيب محمد وحمدي ،محمد نزيو ( 0)4.82تطوير برنامجي إرشادي جشطالتي وعقمي إنفعالي
واستقصاء فاعميتيا في خفض القمق لدى طمبة الجامعة 0دراسات  -العموم التربوية –
االردن(28 ،ممحق)0.88 – 0.4 ،

زىران ،حامد عبد السالم ( 0)4.8.الصحة النفسية والعالج النفسي 0ط ،2القاىرة :عالم الكتب0

الضبع ،فتحي عبد الرحمن وطمب ،أحمد عمي ( 0)4.83فاعمية اليقظة العقمية في خقض أعراض
االكتئاب النفسي لدى عينة من طالب الجامعة 0مجمة اإلرشاد النفسي -مصر،

ع(050-8 ،)32

ضمرة ،جالل كايد ( 0) 4.83اضطراب قمق ما بعد الصدمة لدى عينة من األطفال والمراىقين الالجئين
العراقيين في األردن في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية 0مجمة العموم التربوية

والنفسية -البحرين024. -3.3 ،)2(82 ،

الطيب ،عبد الظاىر ( 0)4..5األمراض السيكوسوماتية 0القاىرة :طنطا :مكتبة الجامعة لمنشر والتوزيع0

الظفيري ،رائد عبد العزيز ( 0)4.83إساءة المعاممة الوالدية وعالقتيا بالقمق واالكتئاب لدى األطفال
ذوي اإلعاقة الذىنية البسيطة بدولة الكويت .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية
الدراسات العميا ،جامعة الخميج العربي ،البحرين0
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العاسمي ،رياض نايل (0)4.82الشفقة بالذات وعالقتيا ببعض سمات الشخصية لدى عينة من طالب
جامعة الممك خالد 0مجمة جامعة دمشق لمعموم التربوية والنفسية00.-85 ،)8(3. ،

العاسمي ،رياض نايل ( 0)4.80اليقظة العقمية وسيطاً لمعالقة بين المرونة واالكتئاب والضغوط النفسية
لدى طمبة الجامعة 0مجمة جامعة دمشق لمعموم التربوية والنفسية030-8 ،)8(38 ،

عبد الغفار ،عبد الغفار عبد السالم ( 0)8...الصحة النفسية 0ط ،2القاىرة :مكتبة الفكر العربي0

عبد اهلل ،أحالم ميدي ( 0)4.84الكفاية الذاتية المدركة وعالقتيا باليقظة الذىنية والوظائف المعرفية
لدى طمبة الجامعة .رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة بغداد ،العراق0

عبد اهلل ،أحالم ميدي ( 0)4.83اليقظة الذىنية لدى طمبة الجامعة .مجمة األستاذ ،ع(-323 ،)4.0
03..

عسيري ،عبد اهلل إبراىيم ( 0)4..5مستويات القمق لدى طالب الجامعة .رسالة ماجستير (غير
منشورة) ،كمية الدراسات العميا ،أكاديمية نايف لمعموم األمنية ،السعودية0

عمي ،ىبو محمود ( 0)4.84سمات الشخصية الخمس الكبرى وأساليب مواجية المشقة كمنبئات
بأعراض االكتئاب والقمق لدى طالب الجامعة 0رسالة دكتوراه غير منشورة ،كمية
اآلداب ،جامعة حموان0

قزاز ،إمام محمد وعبيد ،محمود ( 0)4.80مظاىر القمق لدى طمبة تخصص التربية الخاصة في جامعة
الممك عبد العزيز قبيل فصل التربية العممية وارتباطيا ببعض المتغيرات 0مجمة المعيد
الدولي لمدراسة والبحث  -جسر – بريطانيا0.. – 5. ،)8(4 ،

كفافي ،عالء الدين ( 0)4.82الجديد في الصحة النفسية 0القاىرة :مكتبة النيضة العربية0

محمد ،صالح الدين عراقي ( 0)4.82الحساسية لمقمق وعالقتيا بكل من تنظيم االنفعال وأعراض القمق
لدى عينة من طالب الجامعة 0مجمة كمية التربية ببنيا04.2-438 ،)8..(40 ،

محمد ،محمد عبد العظيم ( 0)4.85دالالت الصدق العاممي االستكشافي والتوكيدي لمقياس Johnson
لميقظة العقمية لمشباب 0المجمة التربوية -الكويت )4(0. ،ممحق0388 -320 ،

محمود ،إيمان عبد الوىاب ( 0)4.84مستوى القمق لدى أميات األطفال المعاقين ذىنيا و عالقتو بنوع
الرعاية التي يمقاىا الطفل 0حوليات آداب عين شمس -مصر0882-8. ،)8(2. ،

المصري ،سالي محمود ( 0)4.83القمق لدى كبار السن في قطاع غزة وعالقتو بميارات الحياة وبعض
المتغيرات .رسالة ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية بغزة،
فمسطين0

اليواري ،عدلي ( 0)4.80معرفة الذات 0مجمة عود الند083-54 ،)8.(5 ،
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