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ملخص: 
ِللَعواِمِل  الّتنبوؤّية  القدرة  َمعِرفة  اإىل  الدِّرا�ضة  َهِذِه  َهَدَفْت 
الَيقظة  ُم�ضتوى  يختلف  وهل  ِة،  الَعقِليَّ ِبالَيْقَظِة  ِة  يَّ ْخ�ضِ لل�ضَّ الُكرْبَى 
�ِس َلدى طلَبِة جامعِة الريموك. الّتَخ�ضّ اأو  اجِلْن�ِس  الَعقلية باختالِف 

مرحلة  طلبة  ِمْن  وطالبًة  طالبًا،   )760( ِمْن  الدِّرا�َضِة  َعيَِّنُة  َتَكّوَنت 
الوجوه  مقيا�ِس  ا�ضتخداُم  الريموك.وجرى  َجاِمَعِة  البكالوريو�س يف 
الَعوامل  َومقيا�س   ،  )Baer et al., 2006( الَعقلّية  للَيَقَظِة  اخَلم�َضِة 
الُكرْبى  اخَلْم�َضِة  الَعواِمِل  ِمْقيا�ِس  ِمْن  َر  ُطوِّ اّلذي  ِة،  يَّ خ�ضِ لل�ضَّ الُكربى 
بعد   ،  )Costa & McCrae, 1992( وماكري  لكو�ضتا  ِة  يَّ خ�ضِ لل�ضَّ
اأنَّ  الدِّرا�َضِة  َنتاِئُج  َوالّثّباِت.واأَْظَهَرْت  ْدِق  ال�ضِّ اِت  ُموؤَ�رضِّ ِمن  ِق  َحقُّ التَّ
ككل  الأداة  على  متو�ضًطا  كان  الّطلبة  َلدى  ِة  الَعْقِليَّ الَيَقَظِة  ُم�ْضَتوى 
ويف الأبعاد با�ْضتثناِء بعد املراقبة كان مرتفعًا، َكما َك�َضَفْت َنَتاِئُج 
ِ اجِلن�ِس يف ُبْعد  َتغريِّ ٍة ُيعزى مِلُ اِئيَّ الدَِّراْ�َضِة ُوُجوَد َفْرٍق ذي دللٍة اإِْح�ضَ
تعزى  ٍة  اِئيَّ اإِْح�ضَ َدللٍة  ذاِت  فروٍق  َوُوُجوَد  الإناث،  ل�ضالح  امُلراَقَبِة 
اِلِح  ِل�ضَ ِف،  الَو�ضْ ُبْعد  با�ْضتثناِء  الأْبعاِد  َجِمْيِع  يف  ِة  الُكلِّيَّ  ِ َتَغريِّ مِلُ
ِة  : الَعَمِل ِبوْعٍي، َوَعَدُم احُلْكِم على اخِلرْبَ الُكّلّياِت الإن�ضانية يف ُبْعَديِّ
اِخليَّة، ول�ضالح الكُلّّياِت الِعلِمّيِة يِف بعدي: امُلراَقَبِة، َوَعَدِم الّتفاعِل  الدَّ
اأْظَهَرْت الّنتاِئج اأَنَّ هنالَك اأربعُة َعواِمل  ِة الّداِخِليَّة، واأَخرياً  َمَع اخِلرْبَ
الع�ضابيَّة  َوِهَي:  ِة  الَعْقِليَّ الَيَقَظِة  من   )25.4%( تف�ضري  �َضاَهَمْت يف 
 ،  )0.8%( َوالعتدال   ،  )6.1%( مرِي  ال�ضّ َوَيَقَظُة   ،  )17.7%(

والنب�ضاطية )0.8%( .
الكلمات♦املفتاحّية: اليقظُة العقلّية، العوامل الكربى لل�ّضخ�ضّية. 

 Predictive Ability of Big Personality Factors 
towards Mindfulness among Yarmouk University 

Students

Abstract: 

This study investigated the predictive ability 
of big personality factors towards mindfulness, and 
whether the level of mindfulness varies according to 
students’ gender or academic specialization among 
Yarmouk University Students. The sample of the 
study consisted of (760) male and female students at 
Yarmouk university. The study adopted Baer’s five 
facet mindfulness scale, and Costa & McCrae’s scale. 
The results showed that the level of mindfulness among 
students was moderate in general and in all facets 
except in the facet of observing, which came high. 
Furthermore, the results showed significant differences 
in observing facet due to gender in favor of females. 
Moreover, the resuls showed significant differences 
in all facets of mindfulness due to the variable of 
faculty except in the facet of describing, in favor of 
human sciences majors in the two facet, acting with 
awareness and non - judging. There were difference in 
favor of the scientific majors in the facets of observing 
and non - reactivity to inner experience. Finally, the 

results showed that four factors contributed in the 
explanation of (25. 4%) of mindfulness. These factors 
are, Neuroticism (17. 7%) , Conscientiousness (6. 1%) 
, moderation (0. 8%) , Extraversion (0. 8%) . 

Key words: Mindfulness, Big Personality Factors. 

امُلَقِدَمة: 
Mindful� العقلّية  اليَقَظة  َمفهوُم  َبَرَز  الأخرية  ال�ّضنواِت    (
نتتّبع  وعندما  الّنف�ِضّي،  ّب  ّوالطِّ الّنف�ِس  علم  جمايّل  يف  بقوة   )ness

تعريفات الُعلماء مِلفهوم الَيَقَظِة العقلّية، والكيفّية اّلتي نظروا اإليها 
من خاللها، ومن خاللها قاموا باقرتاح خ�ضائ�ضه ومكوناته، َنرى 
اإزاء هذا املفهوم، لكنهما مرتابطان  ّتاأّثروا بنهجني خمتلفني،  اأّنهم 
ِمن  امُل�ضَتمّد  العّقلّيِة  لليَقظِة  الّتاأّملي  الّنهُج  وهما:  ومتكامالن، 
الّتقاليِد الّتاأملّية والّثقاِفية والفل�ضفّية، اإذ يت�ضمن هذا النهج النتباه 
اإىل اللحظة الآنية، َوالوعي باخِلرَبات والأحداِث يف الوقت احلا�رض، 
 Brown & Ryan,( اإزاءها  اأحكام  اإ�ضدار  تاّمًا، وعدم  اًل  تقبُّ َوتَقّبلها 
ِة وفقًا  ار�ضة الَيَقَظة العقليَّ Kabat � Zinn, 1994 & 2003( ، َوَتِتمُّ مُمَ

لهذا الّنهج وب�ضكل رئي�ضّي، ِمن خالل الّتاأّمل، َوَيكوُن َهَدُف الأ�ضاليِب 
اإذ تكون من  اأّمِلّية عادًة ُهَو اخلربة الداخلية للم�ضارك،  والّتقاليِد التَّ
َداِر اأحكاٍم، َوَيرى ُمَنّظِرو هذا الّنهج اأنَّ َت�ضِفيَة  خالل امُلراَقَبِة ُدْوَن اإِ�ضْ
اإىل  الو�ضول  من  الفرَد  ّكُن  مُتَ الآنية،  الّلحظة  يف  والعي�َس  العقِل، 
ادق(،  ال�ضّ )الإدراك  ُيدعى  َمفهوم  َوُهو  العامل،  امُلجّردة يف  احَلقيقِة 

.)Yeganeh, 2006( اأَو روؤية العامل كما هو
الغربي،  العلمّي  الأَدِب  من  م�ضتمدٌّ  َفُهو  الآخر؛  الّنهج  اأما 
ُن  مَّ َوَيَت�ضَ العقلّية،  للَيَقَظَة  املعريّف  الجتماعي  الّنهُج  عليه  ويطلق 
النفتاح على اجلّدة، اّلتي من خاللها ُيكّون الفرد ِب�َضْكٍل فّعال فئات 
َي�ْضَمُل  ه  .َوَيَتمّيز هذا الّنهج باأنَّ  )Langer, 1989( وت�ضنيفات جديدة
 Baer,(.امل�ضاركني لالأفراد  والجتماعي  ّي  وامَلادِّ اخلارِجّي  ال�ّضياَق 
اإذ  املثال،  �ضبيل  على  الّتعليم  جمال  يف   )2003 & Langer, 1989

َتعلُِّمّية  اأهداف  حتقيق  على  امل�ضاعدِة  يف  العقلّية  الَيَقَظة  ُت�ضتخدم 
ممار�ضات  اإجراء  اأَو  امل�ضكالت  حّل  مهارات  َتعزيِز  مثَل  خمتلفة، 
 Baer, 2003 & Baer et al., 2008 &( ُمعيَّنة  اأو تدريبات معرفّية 
Langer, 1989 & Yeganeh, 2006( ، ويْنُظُر العلماُء امُلَتاأَثِّرون بهذا 

ُف ِبالُقْدَرِة على  الّنهج اإىل الَيَقَظة الَعقلّية على اأّنها َعَقلّيٌة َن�ِضَطٌة َتّت�ضِ
ّيٍز جديد، َفَينتُج عنها؛ اأن ي�ضبَح الفرد: يف الوقت احلا�رض  �ضياغة مَتَ
وذو  الأخرى،  الّنَظِر  ووجهة  لل�ضياق  وح�ضا�س   ، ح�ضور(  حالة  )يف 
مًا ِبِه ِمْن خالل القواِعِد والإجراءات الّروِتيِنيَّة  هدف، لكنه لي�س متَحكَّ

. )Langer & Moldoveanu, 2000(

الَيَقَظِة الَعْقلِّية 
ُم�ضَطلح اليقظة الِعْقلّية )Mindfulness( م�ضتٌق من كلمة �ضاتي 
لكن   )،to remember( لتتذكر  تعني:  اّلتي  املالّية،  الّلغة  يف   )sati(
ح�ضور  على  َيدّل  ما  غالًبا  فهو  الوعي  حالة  اإىل  للو�ضول  كو�ضيلة 
اّلتي  الّتعريفات  من  الَعديُد  وهنالك   ،)Nyaniponika, 1973( العقل 
 Kabat -( زين  كابات  عّرف  َفَقد  العقلية،  اليقظة  مفهوم  تناولت 
خالل  من  يت�ضّكل  اّلذي  الوعي  باأّنها:  العقلّية  اليقظة   )Zinn, 2003

اإعطاء النتباه عن ق�ضد اإىل الّلحظة الآنية، واكت�ضاف اخلربة حلظًة 
Ka�  2012 زين   - كابات  وبني  الأحكام،  اإ�ضدار  دون  )للحظة 
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َعّدها  واّلتي  العقلّية،  لليقظة  �ضلوكّية  �ضبَع خ�ضاِئ�ٍس   )،bat � Zinn

رب،  ال�ضّ اإ�ضدار الأحكام،  العقلّية وهي: ّعدم  اليقظة  َماَر�َضِة  مِلُ اأ�ضا�ًضا 
الّتقّبل،  الّنتائج،  ا�ضتعجال  عدم  الّثقة،  املبتدئ،  بعقل  املمار�ضة 
 Brown & Ryan,( وريان  براون  وعّرف  التفاعل(،  )عدم  والرّتك 
بكّل  والوعي  للواقع،  والّتقّبل  النتباه  باأّنها:  العقلّية  اليقظة   )2003

ومولدفيانو  لجنر  عّرف  احلالية.كما  اخلربة  باأحداث  يت�ضل  ما 
)Langer & Moldoveanu, 2000( اليقظة العقلّية باأّنها: حالة مرنة 

الّن�ضاط  ِمن  الإنفتاح على اجلديد، وهي عملّيٌة  العقل تتمثل يف  يف 
ِزّي لبِتكار اجلديد، َويعّرف الباحث اليقظة العقلّية باأّنها: َحالٌة  الّتميُّ
ُف بقدرة الفرد على النتباه للحظِة الآنية من ِخالل  من الوعي تّت�ضِ
امُلراقبة الواعية مع الّتقبُّل الّتام لهذه الّلحظة، وعدم الّتفاعل معها، 

اأو اإ�ضدار الأحكام اإزاءها.
العقلية  لليقظة  تعريفه  يف  البحث  هذا  يف  الباحث  وي�ضتند 
 Brown &( وحتديد مكوناتها وخ�ضائ�ضها اإىل نظرية براون وريان
Ryan, 2003( املتاأّثرة بالّنهج الـّتاأّملي لليقظة العقلّية؛ لأَّنها ح�ضب 

راأي الباحث هي الأقدر على حتقيق اأهداف البحث، مع تاأكيد الباحث 
�رضورة اإ�ضفاء �ضبغة اخل�ضو�ضّية الّثقافّية مبا يتنا�ضب واملجتمع 

العربّي الإ�ضالمّي.
Brown, Ryan & Cre-( ♦ققد♦بنّي♦براون♦و♦ريان♦و♦كري�س�يل
♦اأهّم♦خ�سائ�ص♦اليقظة♦العقلية♦تتمثل♦يف♦ما♦ياأتي:♦ swell, 2007(♦اأنَّ

Ú♦ الأ�ضا�ضّية ّية  اخلا�ضّ الوعي  و�ضوح  َوُيَعدُّ  الوعي:  و�ضوح 
ّوالأّهّم فيما يخ�س اليقظة العقلّية، اإذ تت�ضمن اليقظة العقلّية الوعي 
به،  املحيطة  اخلارجّية  والعوامل  للفرد  الّداخلّية  العوامل  من  بكّل 

وهذا ي�ضمل وعي الفرد باأفكاره وم�ضاعره و�ضلوكاته.
Ú♦ اخل�ضائ�س اأي�ضًا من  ُتَعدُّ  واملرونة  النتباه:  املرونة يف 

على  القدرة  بها  يق�ضد  اّلتي  العقلّية،  اليقظة  يخ�ّس  فيما  امُلِهّمة 
ِ املواقف والأحداث، َوعدم الّت�ضّلب  تغيري احلالة الّذهنّية تبًعا ِلَتَغريُّ
والّتقّيد بال�ضتجابات املاألوفة، اأّي مبعنى القدرة على تنويع وتعّدد 

ال�ضتجابات وعدم الّتقّيد با�ضتجابات من نوع واحد اأو فئة واحدة.
Ú♦ َجلب اإىل  العقل  مييل  ما  غالًبا  الآنية:  بالّلحظة  الوعي 

الأفكار املتعّلقة بذكريات املا�ضي واأحداثه وخرباته، اأو تلك املتعّلقة 
بامل�ضتقبل والتخطيط له، متغافاًل عن الوجود والعي�س يف احلا�رض، 
يف حني متتاز اليقظة العقلية بالعي�س يف الّلحظة احلالية واإدراكها 

وتوجيه الوعي نحوها.
Ú♦ الوعي غري التمييزي وغري املفاهيمي: ويق�ضد به الطبيعة

غري الّتمييزية لليقظة العقلية، اأّي الت�ضال بالعامل الواقعي والعي�س 
عن  بالبعد  العقلية  اليقظة  متتاز  اإذ  مبا�رض،  وب�ضكل  هو  كما  فيه 
الت�ضنيف اأو التقييم اأو اجرتار اخلربات والأحداث املا�ضية، بل على 
العك�س من ذلك متامًا، فهي تعمل على عدم تدّخل اخلربات ال�ضخ�ضية 
للفرد من خالل ال�ضماح ملدخالت احلا�رض بالّدخول اإىل حيز الوعي، 

عن طريق املالحظة والـّتاأّمل الب�ضيط ملا يحدث يف احلا�رض.
Ú♦ ال�ضتمرار يف الوعي والنتباه: ُتَعدُّ قدرة الأفراد على الوعي

والنتباه متفاوتة، عالوة على قدرتهم على ال�ضتمرار فيهما، فهي 
الآخر،  البع�س  عند  وم�ضتمرة  ومتكررة  البع�س  عند  وعابرة  نادرة 
ال�ضتمرار  على  الأفراد  لدى  العالية  بالقدرة  العقلّية  اليقظة  ومتتاز 

يف حالة الوعي والنتباه.

Ú♦ وقفة جتريبية نحو احلقيقة: اليقظة العقلية هي بطبيعتها
احلقائق  امتالك  على  العمل  خاللها  من  يجري  اإذ  جتريبية؛  حالة 
معني  جمال  يف  عامل  ينتهجها  التي  لتلك  مماثلة  بطريقة  الكاملة 

للو�ضول اإىل املعرفة الدقيقة حول بع�س الظواهر.
 Baer,( وت�ين♦ وكريتماير♦ وه�بكينز♦ و�سميث♦ باير♦ قام♦ وقد♦
بتحديد♦ ♦)Smith, Hopkins, ,Krietemeyer & Toney, 2006

مكّ�نات♦اليقظة♦العقلية♦على♦النح�♦الآتي:♦
1♦ اخلربات . ح�ضور  اأو  مالحظة  وهي   :)Observing( املراقبة 

امل�ضاعر،  الإدراكات،  الأحا�ضي�س،  مثل:  واخلارجّية،  الّداخلّية 
امل�ضاهد، الأ�ضوات، والّروائح.

2♦ اخلربات . و�ضف  على  القدرة  وهو   :)Describing( الو�ضف 
الّداخلّية بالكلمات.

3♦ )Acting with awareness(: واملق�ضود هنا هو . العمل بوعي 
اأْن يكون ال�ّضخ�س حا�رًضا يف ن�ضاطاته الآنية، بحيث ل يقوم 
يف  لديه  النتباه  تركيز  يكون  حني  يف  اآيّل  ب�ضكل  باأعماله 

مكان اآخر، يف حالٍة ُتعَرف ب "الّطّيار الآيل".
4♦ عدم اإ�ضدار الأحكام )Non judging(: اأي عدم اإ�ضدار الأحكام .

نحو  تقييمي  موقف  اّتخاذ  خالل  من  الّداخلّية،  اخلربة  على 
الأفكار وامل�ضاعر الّداخلّية.

5♦ اأّي عدم الّتفاعل مع الّتجربة .  :)Non reactivity( عدم الّتفاعل
تاأتي  اأن  وامل�ضاعر  لالأفكار  لل�ّضماح  امليل  مبعنى  الّداخلّية، 

وتذهب دون التفاعل معها.

العوامل الكربى للّشخصية 
الّنف�س،  علم  يف  جًدا  املهّمة  املفاهيم  من  ال�ّضخ�ضية  مفهوم 
املفهوم  هذا  تناولت  اّلتي  املهّمة  املناحي  من  العديد  وهنالك 
وعملت على درا�ضته، كاملنحى الإ�ضالمي، واملنحى ال�ّضيكودينامي، 
واملنحى الثقايف، الجتماعي، واملنحى الإن�ضاين، ومنحى ال�ّضمات.
والناظر يف الأدب الإ�ضالمي يرى اأّن العلماء امل�ضلمني كالغّزايل وابن 
لالأخالق  نظرّي  اإطار  وبو�ضع  ال�ّضخ�ضّية،  بدرا�ضة  اهتّموا  قد  القّيم، 
وال�ّضمات ال�ّضخ�ضّية، ولعّل اأبرز مناذج ال�ّضمات ال�ّضخ�ضّية يف الفكر 
اأنَّ  على  َيُن�سُّ  اّلذي  العوامل،  رباعّي  الّنموذج  ذلك  هو  الإ�ضالمّي 
اأخالق  اأربعة  حتت  جميعها  َتنّدِرُج  ال�ّضخ�ضّية  وال�ّضمات  الأخالق 
)عوامل( كربى، وهي احلكمة وال�ّضجاعة والعّفة والعدل، يقول الإمام 
الأخالق  "اأّمهات  الدين":  علوم  "اإحياء  كتابه  )2010( يف  الغّزايل 
ونعني  والعدل،  والعّفة  وال�ّضجاعة  احلكمة  وهي  اأربعة  واأُ�ضولها 
واب من اخلطاأ يف جميع الأفعال  باحلكمة حالة للّنف�س بها يدرك ال�ضّ
الغ�ضب  ت�ضو�س  بها  وقوة  للنف�س  حالة  بالعدل  ونعني  الختيارّية، 
وال�ّضهوة وحتّملهما على مقت�ضى احلكمة، وت�ضبطهما يف ال�ضرت�ضال 
قوة  كون  بال�ّضجاعة  ونعني  مقت�ضاها،  ح�ضب  على  والنقبا�س 
اإقدامها واإحجامها، ونعني بالعّفة تاأّدب  الغ�ضب منقادة للعقل يف 
قوة ال�ّضهوة بتاأديب العقل وال�رّضع، فمن اعتدال هذه الأ�ضول الأربعة 
ت�ضدر الأخالق اجلميلة كلها"، ويّتفق الغزايل يف هذا الّت�ضنيف مع 

ابن القيم وابن م�ضكويه )التل، 2006( .
الكربى  للعوامل  منوذج  اعتماد  يف  الباحث  منهج  اإن 
الكربى  اخلم�س  العوامل  منوذج  على  ا�ضتناداً  �ضيكون  لل�ّضخ�ضّية، 
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لل�ّضخ�ضية كقا�ضم م�ضرتك لل�ّضمات ال�ّضخ�ضية لدى الب�رض، ثّم ُينظر يف 
ال�ّضمات ال�ّضخ�ضية الكربى التي اأُدرجت يف الفكر الإ�ضالمّي، ليتّم بعد 
ذلك مقارنتها مع العوامل اخلم�س الكربى، فما كان من هذه العوامل 
حتتها،  ويندرج  كبري  ب�ضكل  الكربى  اخلم�س  العوامل  مع  يتقاطع 
الفكر  يف  خ�ضو�ضّية  لها  اّلتي  ال�ّضخ�ضية  ال�ّضمات  اأّما  معها،  يدمج 
لل�ّضخ�ضية،  الكربى  اخلم�س  العوامل  يف  حمتواة  ولي�ضت  الإ�ضالمّي 

ف�ضيتّم اإ�ضافتها عوامل رئي�ضية اإىل العوامل الكربى يف هذا البحث.
امل�ضتقرة  ال�ضفات  بها  يق�ضد  الغربّي  الأدب  يف  وال�ّضمات 
ا مع مرور الوقت، واّلتي تختلف بني الأفراد وتوؤّثر يف �ضلوكهم،  ن�ضبيًّ
بع�ضهم  اأنَّ  حني  يف  اجتماعّيون،  الّنا�س  ّبع�َس  اأنَّ  جند  فمثاًل 
اأبرز  من   )Eysenck( واأيزنك   )Cattle( كاتل  خجول.وُيعترب  الآخر 
اإذ تو�ضل كاتل من خالل الّتحليل العاملّي  منظري نظرية ال�ضمات؛ 
من  ل  تو�ضّ فقد  اأيزنك  اأّما  رئي�ضّية،  �ضمة  اأو  عاماًل   )16( وجود  اإىل 
خالل ا�ضتخدام اختبارات ال�ّضخ�ضّية اإىل وجود ثالث �ضمات رئي�ضّية 
والتي  امل�ضتمّرة  للبحوث  .وكنتيجة   )2011 )الرمياوي،  لل�ّضخ�ضّية 
ل اإىل ما ي�ضّمى بالعوامل  ا�ضتخدمت الّتحليل العاملّي، وجرى الّتو�ضّ
 Costa( وماكري  كو�ضتا  منوذج  وُيَعدُّ  لل�ّضخ�ضية،  الكربى  اخلم�س 
اخلمـ�س  للعوامـل  والأهّم  اّلرئي�ضّي  الّنموذج   )& McCrae, 1992

ميكن  اأّنه  موؤّداه  ت�ضّور  على  يقوم  منوذج  وهو  لل�ّضخ�ضية،  الكبـرى 
ا كـاماًل من خـالل خمـ�س عوامـل  و�ضـف ال�ّضخـ�ضّية و�ضـًفا اقت�ضاديًّ
والنفتـاح  واملقبولّية،  والنبـ�ضاطّية،  العـ�ضابّية،  وهـي:  اأ�ضا�ضـية 

مري. علـى اخلبـرة، وَيَقَظـُة ال�ضّ
منوذج  يكون  الباحث،  و�ضعها  اّلتي  املعايري  تطبيق  وبعد 
من  مكوٌن  البحث،  هذا  يف  اعتماده  �ضيتم  اّلذي  الكربى  العوامل 
العّفة♦ عاِمَلّي♦ اإىل♦ بالإ�سافة♦ لل�ضخ�ضية،  الكربى  اخلم�س  العوامل 

والعتدال،♦على♦الّنح�♦التايل:♦
ال�ّضلبّية ♦♦ وامل�ضاعر  الأفكار  اإىل  امليل  وتت�ضّمن  الع�ضابّية: 

اأو احلزينة، والّدرجـة املرتفعـة يف هذا العامل تـدّل علـى اأّن ال�ّضخ�س 
ول  ب�رضعة،  عزميته  ويفقد  واإثارته،  اإحراجه  ي�ضهل  الغ�ضب،  �رضيع 
ال�ّضخ�س  اأّن  على  املنخف�ضة  الّدرجة  تدّل  بينما  ال�ضغوط،  يتحّمل 
ب�ضهولة  ال�ضغوط  ويعالج  اإحراجه،  ي�ضعب  الغ�ضب،  بطيء  الهادئ، 
 Costa &( وماكري  كو�ضتا  من  كل  بني  .وقد   )2010 )اأبوها�ضـم، 
هذه  يفتقدون  اّلذين  لالأفراد  املميـزة  الـ�ضمات   )McCrae, 1992

الــّذات،  ولوم  والّتهور،  والكتئاب،  والغــ�ضب،  القلــق،  فة وهي:  ال�ضّ
والقابليـّـة لالجنــراح.

النبــــــ�ضاطية: ويت�ضّمن هذا العامل تفــــ�ضيل املواقــــف ♦♦
والّتفّتح  بال�ضتقاللية  وال�ّضعور  معهــــا،  والّتعامــــل  الجتماعيــــة 
الأفـراد  اأنَّ  على  تدّل  العامل  لهذا  املرتفعة  والّدرجة  الّذهنّي، 
الّدرجــــة  تــــدّل  بينمــــا  اجلماعة،  اإىل  َوَي�ْضَعوَن  بالّن�ضاط  يتمّيزون 
املنخفــــ�ضة علــــى اأنَّ ميل الأفراد اإىل النطــــواء والعزلة والهــــدوء 
 Costa &( وقد حدد كو�ضتا وماكري ، )والــــّتحّفظ )اأبوها�ضـم، 2010
McCrae، 1992( ال�ّضمات امُلَمّيـزة لهـوؤلء الأفـراد وهي " الــدفء اأو 

املــودة، والّنزعة الجتماعيــة، وتاأكيــد الــّذات، والنـّـ�ضاط، والبحــث 
عــن الإثــارة، والنفعــالت الإيجابيـّـة".

مـع ♦♦ الّتفاعـل  كيفّيـة  العامل  هذا  ويت�ضّمن  املقبولّية: 
الآخـرين، والّدرجـة املرتفعـة فيه تـدّل علـى اأّن الأفـراد يتمّيزون باأّنهم 
والّتعاطف،  والّتعاون  بالوّد  الآخرين، ويّت�ضفون  حمّل ثقة من قبل 

واحرتام م�ضاعر الآخرين ووجهات الّنظر الأخرى، كما اأّنهم يتمّيزون 
اأّن  علـى  املنخفـ�ضة  الّدرجـة  تدّل  بينما  الإيثـار،  وحّب  بالّتوا�ضع 
 )2010 ها�ضـم،  )اأبـو  الّتعـاون  وعـدم  بالعدوانّيـة  يّت�ضفون  الأفراد 
.وحدد كو�ضتا وماكري )Costa & McCrae, 1992( ال�ّضمات املمّيـزة 
لهـوؤلء الأفـراد وهي "الّثقـــــة، وال�ضـــــتقامة، والإيثـــــار، والتقبل، 

والّتوا�ضـــــع، والّتعاطف مع الآخرين".
تنّوع ♦♦ العامل  هذا  ويت�ضّمن  اخلبـرة:  علـى  النفتـاح 

والكت�ضاف،  ال�ضتطالع  وحب  الوا�ضع،  واخليال  الهتمامات، 
والّدرجة  املناف�ضة،  وحب  العايل،  والّطموح  وال�ضتنتاج،  والبتكار 
يحّبون  مغامرون،  الأفـراد  اأّن  علـى  تدل  العامل  لهذا  املرتفعة 
رغبة  وعندهم  باأنفـ�ضهم،  املعلومـات  عـن  يبحثـون  املناف�ضة، 
الأفـراد  اأّن  الّدرجـة املنخفـ�ضة علـى  تـدّل  التفوق، بينمـا  عالية يف 
ويف�ضلون  املغامرة  يحّبون  ول  والّتفّوق  بالبحث  كثرًيا  يهتّمون  ل 
وماكري  كو�ضتا  .وحدد   )2010 ها�ضـم،  )اأبـو  الإجناز  على  الّراحة 
)Costa & McCrae, 1992( ال�ضمات املميـّزة لهـوؤلء الأفـراد وهي: 
املاألوف،  حب  بالفكر،  الهتمام  وامل�ضاعر،  واجلمال،  "اخليال، 

الهتمام بالقيم".
التحّكم ♦♦ على  القدرة  العامل  هذا  ويت�ضّمن  مري:  ال�ضّ يقظة 

واملثابرة  والقيم،  بالأخالق  والّتم�ّضك  لل�ّضلوك،  الّذاتّي  بط  وال�ضّ
والّتنظيم لتحقيق الأهداف املرجّوة؛ فالّدرجة املرتفعة تدّل على اأّن 
الّدرجة  بينما  وباإخال�س،  دائم  ب�ضكل  واجباته  ويوؤّدي  الفرد منّظم 
اأثناء  يف  تركًيزا  واأقّل  اإخال�ضًا  اأقّل  الفرد  اأّن  على  تدل  املنخفـ�ضة 
اأدائه للمهام املنوطة به )اأبو ها�ضم، 2010( وحدد كو�ضتا وماكري 
وهي  الأفـراد  لهـوؤلء  املّمـزة  ال�ّضمات   )Costa & McCrae, 1992(
"القتـدار اأو الكفـاءة، التنظيم، اللتزام بالواجبات، الّن�ضال يف �ضبيل 

الإجناز، �ضــــبط الــــّذات، التـــّاأيّن والّرويــــّة".
َيِجُدوَن♦♦♦ َل♦ اَلِّذيَن♦ {َوْلَي�ْسَتْعِفِف♦ العّفة: يقول عّز من قائل 

�ضعيد  اأبي  33[، وعن  َف�ْسِلِه}[النور،  ِمْن♦ ♦ُ الَلّ ُيْغِنَيُهُم♦ َحَتّى♦ ِنَكاًحا♦
اإّن نا�ًضا من الأن�ضار �ضاألوا ر�ضول  اأّنه قال:  اخلدري ر�ضي اهلل عنه 
اإذا  فاأعطاهم، حتى  �ضاألوه  فاأعطاهم، ثم  اهلل �ضلى اهلل عليه و�ضلم، 
ومن  عنكم،  اأّدخره  فلن  خري  من  عندي  يكن  ما  قال:  عنده،  ما  نفد 
اهلل،  ي�ضربه  ي�ضرب  اهلل، ومن  يغنه  ي�ضتغِن  اهلل، ومن  ه  يعفَّ ي�ضتعفف 
وما اأعطي اأحد من عطاء خري واأو�ضع من ال�ضرب، رواه م�ضلم )1998( 
.والعفة كما عّرفها الغزايل )2010( يف كتابه "اإحياء علوم الدين" 
هي تاأّدب قوة ال�ّضهوة بتاأديب العقل وال�رضع، ويت�ضّمن عامل العّفة 
القناعة،  امل�ضاحمة،  امل�ضاعدة،  ال�ّضخاء،  احلياء،  الآتية:  ال�ّضمات 

رب، الهدوء، الّطالقة، الّدماثة، والورع. ال�ضّ
يقول ♦♦ اأف�ضله،  هو  ال�ّضيء  واأو�ضط  الو�ضطّية،  اأّي  العتدال: 

ابن جرير الّطربي )2001( يف تف�ضريه: "الو�ضط هو اجلزء اّلذي بني 
الّطرفني، مثل و�ضط الّدار، وقد و�ضف اهلل هذه الأّمة بالو�ضط؛ لتو�ّضطها 
عليه  اهلل  �ضّلى   - الكرمي  الّر�ضول  عن  احلديث  يف  وجاء  الّدين،  يف 
و�ضلم - اأّنه قال: اإنَّ يف اجلنة مائة درجة اأعّدها اهلل للمجاهدين يف 
�ضبيل اهلل، ما بني الّدرجتني كما بني ال�ّضماء والأر�س، فاإذا �ضاألتم اهلل 
فا�ضاألوه الفردو�س؛ فاإّنه اأو�ضط اجلّنة اأو اأعلى اجلّنة.يقول ابن حجر 
الع�ضقالين )1998( : اأو�ضط اجلّنة اأو اأعلى اجلّنة، املراد باأو�ضط هنا 
ًة♦َو�َسًطاً}♦ هو الأعدل والأف�ضل، كقوله تعاىل: {َوَكَذِلَك♦َجَعْلَناُكْم♦اأُمَّ
بني  والّتوازن  العتدال  تعني  ال�رّضع  يف  فالو�ضطّية   ،]143 البقرة، 
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القدرة التنبؤية للعوامل الكبرى للشخصية باليقظة العقلية 
لدى طلبة جامعة اليرموك

أ. محمد علي صالحات      
أ.د. رافع عقيل الزغول   

اأمرين اأو طرفني، بني اإفراط وتفريط اأو غلو وتق�ضري، وهذه الو�ضطّية 
وقد  الف�ضيلة،  عنده  جتتمع  اّلذي  الأو�ضط  والّطريق  العدل  هي  اإذن 
اختار الباحث الو�ضطية كعامل من العوامل الكربى؛ لأن الكثري من 
ال�ّضمات الخالقّية احل�ضنة تن�ضوي حتت هذا العامل، فكّل خلق ح�ضن 
والتقتري،  الإ�رضاف  بني  ف�ضيلة  فالكرم  رذيلتني،  بني  ف�ضيلة  هو 

واجلراأة ف�ضيلة بني اجلنب والّتهّور وهكذا.
الَيقظة  حول  الّدرا�ضات  من  العديد  تظهر  بداأت  ذلك  �ضوء  يف 
لل�ّضخ�ضّية  الكربى  بالعوامل  عالقتها  وحول  عاّم،  ب�ضكل  العقّلية 
ب�ضكل خا�ّس، وبدايًة قام باير واآخرون )Baer et al., 2006( بدرا�ضة 
اآخر خم�ضة مقايي�س  العقلّية يف  اليقظة  اختبار مكونات  اإىل  هدفت 
�ضّممت لقيا�س اليقظة العقلية؛ ولهذا الغر�س مّت فح�س اخل�ضائ�س 
مع  الّتمييزّية  العالقات  ذلك  يف  مبا  املقايي�س  لهذه  ال�ضيكومرتية 
اخلم�ضة  العوامل  املتغريات  هذه  ت�ضمّنت  حيث  الأخرى،  املتغرّيات 
)طالبًا   613( من  الدرا�ضة  عينة  تكونت  لل�ّضخ�ضّية.وقد  الكربى 
من  البكالوريو�س  مرحلة  يف  النف�س  علم  �س  تخ�ضّ من  وطالبة 
جامعة كنتاكي يف اأمريكا،( 429( اإناثًا و )184( ذكوراً، وقد جرى 
 Brown & Ryan, العقلية  اليقظة  لقيا�س  مقايي�س  خم�ضة  ا�ضتخدام 
 2003( ، )Buchheld, Grossman & Walach, 2001( ، )Baer et al.،
 ، )2004( ، )Feldman, et al., 2004( ، )Chadwick, et al., 2005

 Costa( ومقيا�س كو�ضتا وماكري للعوامل اخلم�س الكربى لل�ضخ�ضية
McCrae, 1992 &( .وبعد اأن جرى حتليل العالقات بني املتغريات 

كانت اأبرز النتائج على الّنحو الآتي: وجود عالقة �ضالبة ذات دللة 
اإح�ضائّية بني اليقظة العقلّية وعامل الع�ضابية، كما اأظهرت الّنتائج 
وجود عالقة موجبة ذات دللة اإح�ضائّية بني اليقظة العقلّية وعامل 

النفتاح على اخلربة.
كما اأجرى ال�ّضندي )2010( درا�ضة هدفت اإىل قيا�س م�ضتوى 
وتعّرف  الّدولة،  موظفي  لدى  ال�ضتهالكية  والّنزعة  العقلّية  اليقظة 
العالقة بني اليقظة العقلّية والّنزعة ال�ضتهالكية لديهم، ومعرفة ما 
اإذا كان هنالك فروًقا ذات دللة اإح�ضائّية يف اليقظة العقلّية والّنزعة 
ال�ضتهالكية لدى موظفي الّدولة تبًعا ملتغريي الّنوع( ذكور، اإناث( 
 )400( من  الدرا�ضة  عّينة  تكونت  وقد   ، متو�ضط(  )عاٍل،  والّدخل   ،
وزارات،  اأربع  ع�ضوائّي من  ب�ضكٍل  اختيارهم  موظفًا، وموظفة جرى 
 )Langer, 1992( وقد ا�ضتخدم الباحث مقيا�س لجنر لليقظة العقلّية
حتليل  َوبعد  العراقّية،  البيئة  مع  يتنا�ضب  مبا  تكييفه  مت  اأن  بعد   ،
ل اإىل النتائج التالية: توجد فروٌق ذات دللة  البيانات جرى الّتو�ضّ
ذات  فروٌق  توجد  ل  الإناث،  ل�ضالح  والإناث  الذكور  بني  اإح�ضائية 
دللة اإح�ضائية بني املوظفني اأ�ضحاب الّدخل املتو�ّضط والعايل، ول 
بالّن�ضبة ملتغرّي  الّدخل  الّنوع ومتغرّي  للّتفاعل بني متغرّي  اأثر  يوجد 
اليقظة العقلية، كما اأن اأفراد عّينة البحث ل ميتلكون نزعة ا�ضتهالكّية 
جتاه ال�ّضلع، واأظهرت الّنتائج وجود عالقة ارتباطية �ضعيفة و�ضالبة 
والنزعة  العقلية  )اليقظة  البحث  متغريي  بني  اإح�ضائية  دللة  ذات 
الدولة،  موظفي  لدى  العقلية  اليقظة  زادت  كلما  اأي   ، الإ�ضتهالكية( 

قّلت عندهم الّنزعة ال�ضتهالكية.
بهدف   )Tan & Martin, 2012( ومارتن  تان  درا�ضة  وجاءت 
واملرونة  الّذات،  وتقدير  العقلّية،  اليقظة  بني  العالقات  درا�ضة 
ّحة النف�ضية، ومعرفة مدى تاأّثر كّل متغرّي من  الّنف�ضّية، واأعرا�س ال�ضّ
الدرا�ضة  عّينة  .تكّونْت  اإناث(  )ذكور،  اجلن�س  املتغرّيات مبتغرّي  هذه 

اإناًثا،   )49( و  ذكوراً،   )44( اأ�ضرتاليا،  يف  و�ضابًة  �ضاًبا   )93( من 
 Greco, Smith & Baer,( العقلّية  اليقظة  مقيا�س  ا�ضتخدام  مّت  اإذ 
 Greco, Lambert & Baer,( الّنف�ضّية  البة  ال�ضّ َومقيا�س   ،  )2011

 ،  )Prince � Embury، 2006( الّنف�ضّية  املرونة  ومقيا�س   ،  )2008

ومقيا�س روزنبريغ لتقدير الّنف�س )Rosenberg, 1965( ، ومقيا�س 
جرى  اأن  .وبعد   )Lovibond & Lovibond, 1995( والكتئاب  القلق 
حتليل العالقات بني املتغرّيات كانت اأبرز الّنتائج اّلتي مّت الّتو�ضل 
دللة  ذات  م�ضاهمة  ت�ضهم  العقلّية  اليقظة  الّتايل:  الّنحو  على  اإليها 
ّحة الّنف�ضّية، كما اأظهرت الّنتائج عدم وجود فرق  اإح�ضائية يف ال�ضّ
ذي دللة اإح�ضائّية يف م�ضتوى اليقظة العقلّية يعزى ملتغرّي اجلن�س 

)ذكور، اإناث( .
تعرف  اإىل  هدفت  بدرا�ضة  قامت  فقد   )2013( اهلل  عبد  اأّما 
الفروق  على  والّتعرف  اجلامعة،  طلبة  لدى  العقلّية  اليقظة  م�ضتوى 
يف م�ضتوى اليقظة العقّلية لدى طلبة اجلامعة تبًعا ملتغريّي )اجلن�س 
�س( .وقد تكّونت عّينة الّدرا�ضة من )500( طالبا، ً وطالبًة  والتخ�ضّ
من طلبة مرحلة البكالوريو�س يف جامعة ديايل يف العراق، )216( 
ذكوراً، و )284( اإناثًا، و )320( من طلبة )التخ�ض�ضات الإن�ضانية( 
، و )180( من طلبة( التخ�ض�ضات العلمية ).جرى ا�ضتخدام مقيا�س 
حتليل  جرى  اأن  .وبعد   )Langer, 1989( العقلية  لليقظة  لجنر 
العالقات بني املتغريات الثالثة كانت اأبرز الّنتائج اّلتي مّت الّتو�ضل 
لدى  مرتفًعا  كان  العقلّية  اليقظة  م�ضتوى  الّتايل:  الّنحو  على  اإليها 
طلبة اجلامعة، توجد فروق ذات دللة اإح�ضائية تبًعا ملتغري اجلن�س 
)ذكور، اإناث( ، ل�ضالح الّذكور، ول توجد فروق ذات دللة اإح�ضائّية 
دللة  ذاُت  فروق  وتوجد   ، علمّي(  )اإن�ضايّن،  الّتخ�ض�س  ملتغرّي  تبًعا 

اإح�ضائية تبعا لتفاعل اجلن�س والتخ�ض�س.
بني  العالقات   )Latzman, 2013( لتزمان  درا�ضة  وتناولت 
الّنف�ضية.وقد  البة  وال�ضّ لل�ّضخ�ضّية  الكربى  والعوامل  العقلية  اليقظة 
الّطلبة اجلامعيني يف جامعة  الّدرا�ضة من )429( من  تكّونت عّينة 
جنوب �رضق ولية جورجيا يف اأمريكا، )342( اإناثًا و )87( ذكوراً، 
 Brown &( وريان  لرباون  العقلّية  اليقظة  مقيا�س  ا�ضتخدم  وقد 
اّلذي  لل�ّضخ�ضية  الكربى  اخلم�ضة  العوامل  ومقيا�س   ،)Ryan, 2003

البة  طوره جون )John, Naumann & Soto, 2008( ، ومقيا�س ال�ضّ
اأن جرى حتليل العالقات بني  الّنف�ضّية )Bond et al., 2011( .وبعد 
على  اإِليها  الّتو�ضل  مّت  اّلتي  الّنتائج  اأبرز  كانت  الّثالثة  املتغرّيات 
اليقظة  بني  �ضالبة  اإح�ضائية  دللة  ذي  عالقة  وجود  الآتي:  الّنحو 
مري، يف  العقلّية والع�ضابّية وموجبة بني اليقظة العقلية ويقظة ال�ضّ
حني اأظهرت النتائج وجود عالقة ذات دللة اإح�ضائية موجبة بني 
الّنف�ضية ويقظة  البة  ال�ضّ و�ضالبة بني  والع�ضابّية  الّنف�ضّية  البة  ال�ضّ

مري. ال�ضّ
 )Klocker & Hicks، 2015( كما هدفت درا�ضة كلوكر وهيك�س
اإىل معرفة العالقة الرتباطية بني كل من اليقظة العقلية، والعوامل 
تكّونت  العمل، وقد  بيئة  املعرفية يف  لل�ّضخ�ضّية، والأخطاء  الكربى 
مت  وقد  اإناثًا،   )32( ذكوراً،   )58( موظًفا،   )92( من  الّدرا�ضة  عّينة 
ا من املوظفني اّلذين يعملون يف جمموعة خمتلفة  اختيارهم ع�ضوائيًّ
من ال�رّضكات يف اأ�ضرتاليا، وقد جرى ا�ضتخدام مقيا�س اليقظة العقلّية 
لرباون وريان )Brown & Ryan, 2003(، ومقيا�س العوامل الكربى 
لل�ّضخ�ضّية جلولدبريج )Goldberg et al., 2006(، ومقيا�س الأخطاء 



26

2018 أول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد التاسع - ع )25( - كانون 

 Broadbent, Cooper, Fitzgerald,( واآخرين  لربودبنت  املعرفية 
Parkes, 1982 &( ، وبعد اأن جرى حتليل العالقات بني املتغرّيات 

املعرفّية(  والأخطاء  ال�ّضخ�ضّية،  عوامل  العقلّية،  )اليقظة  الّثالثة 
اليقظة  الّتايل:  الّنحو  على  اإليها  ل  تو�ضّ اّلتي  النتائج  اأبرز  كاَنْت 
الع�ضابّية،  بعامل  اإح�ضائّية  دللة  ذا  ارتباطا  �ضلبًا  ترتبط  العقلّية؛ 
البيئة  على  تركيًزا  اأقل  عقليًا  اليقظني  الأ�ضخا�س  اأّن  على  يدّل  ّما 
البيئة اخلارجّية، وجود عالقة موجبة  واأكرث تركيًزا على  الّداخلّية، 
ذات دللة اإح�ضائّية بني الع�ضابّية والأخطاء املعرفّية، وجود عالقة 

�ضالبة ذاُت دللة اإح�ضائية بني اليقظة العقلّية والأخطاء املعرفية.
 Jang & Jeon,( وجون  جاجن  اأجراها  اّلتي  الّدرا�ضة  وجاءت 
2015( بهدف معرفة م�ضتوى اليقظة العقلّية، وم�ضتوى تقدير الّذات، 

العالقة بني  الّنف�ضّية لدى طلبة اجلامعة، ودرا�ضة  ّحة  ال�ضّ وم�ضتوى 
تقدير الّذات واّل�ضّحة الّنف�ضّية مع متغرّي اليقظة العقلّية، وقد تكّونت 
البكالوريو�س  طلبة  من  وطالبًة  طالًبا،   )458( من  الّدرا�ضة  عّينة 
 )114( كوريا،  يف  �ضي  ومدينة  اأم  مدينة  يف  اجلامعات  اإحدى  يف 
ذكوراً، و )344( اإناثًا، وا�ضتخدم الباحثان مقيا�س تاأّمل فيبا�ضانا 
 )Lee، 1995( ومقيا�س تقدير الّذات ، )Hyun, 2006( لليقظة العقلية
جرى  اأْن  وبعد   ،  )Lee, 1986( الّنف�ضّية  ّحة  ال�ضّ م�ضتوى  ومقيا�س   ،
جرى  اّلتي  الّنتائج  اأبرز  كانت  املتغرّيات  بني  العالقات  حتليل 
طلبة  لدى  العقلّية  اليقظة  م�ضتوى  الآتي:  الّنحو  على  اإليها  ل  الّتو�ضّ
الذات،  تقدير  م�ضتوى  كان  بينما  املعدل،  من  اأقل  كان  اجلامعة 
ّحة الّنف�ضّية مرتفًعا، كما اأظهرت الّنتائج وجود عالقة موجبة  وال�ضّ
ّحة الّنف�ضّية واحرتام الّذات مع م�ضتوى  ذات دللة اإح�ضائية بني ال�ضّ

اليقظة العقلية.
اكت�ضاف  اإىل  هدفت  فقد  ؛   )2015( العا�ضمّي  درا�ضة  اأّما 
من  وكل  الّنف�ضّية  املرونة  بني  للعالقة  كو�ضيط  العقلّية  اليقظة  دور 
غوط الّنف�ضّية لدى طلبة كّلّية الرّتبية بجامعة دم�ضق،  الكتئاب وال�ضّ
الّدرا�ضة من )248( طالبًا وطالبًة، منهم )167(  وقد تكّونت عّينة 
الّنف�س  علم  )ق�ضمّي  من  طالبًا   )81(  ، الرّتبية(  )اأق�ضام  من  طالبًا 
والإر�ضاد الّنف�ضّي( ، منهم )149( اإناًثا و )99( ذكوًرا.وقد ا�ضتخدم 
 )Baer et al., 2006( الباحث مقيا�س الوجوه اخلم�ضة لليقظة العقلّية
 Beck( ومقيا�س املرونة الّنف�ضّية من اإعداد الباحث، ومقيا�س بيك ،
غوط الّنف�ضّية من  Beamesderfer, 1974 &( لالكتئاب، ومقيا�س ال�ضّ

اإعداد الباحث، وبعد حتليل البيانات كانت الّنتائج على الّنحو الآتي: 
العقلية  اليقظة  بني  اإح�ضائية  دللة  ذاُت  اإيجابّية  عالقات  وجود 
واملرونة، ووجود عالقة �ضلبّية بني اليقظة العقلية وكل من الكتئاب 
غوط الّنف�ضّية، كما اأظهر حتليل التباين ومعامالت النحدار اأّن  وال�ضّ
من  اأكرث  �س  والّتخ�ضّ وباجلن�س  باملرونة  مرتبطة  العقلّية  اليقظة 

غوط الّنف�ضّية. ارتباطها بالكتئاب وال�ضّ
مفهوم  اأّن  ال�ّضابقة،  الّدرا�ضات  ا�ضتعرا�س  خالل  من  َويّت�ضح 
خمتلف  يف  والباحثني  الّدار�ضني  اهتمام  على  حاز  العقلّية  اليقظة 
املجالت وذلك لأهّمّية هذا املفهوم يف رفع م�ضتوى فاعليِة الفرد، 
عبة وم�ضاعدته يف تنظيم  ال�ضّ الأو�ضاع  الّتكّيف مع  وم�ضاعدته يف 
اإىل  يوؤدي  ما  احلا�رض  لوقته  انتباهه  وتوجيه  بها،  والّتحّكم  ذاته 
يف  تناوله  من  الباحثني  من  فرنى  ال�ّضخ�ضّي،  للّرفاه  اأقرب  جعله 
عبد  ودرا�ضة   ،  )Baer et al., 2006( باير  كدرا�ضة  الرّتبوّي  املجال 
من  ومنهم   ،  )Latzman, 2013( لتزمان  ودرا�ضة   ،  )2013( اهلل 

كدرا�ضة  الّنف�ضّية،  ّحة  ال�ضّ جمال  يف  العقلّية  اليقظة  مفهوم  تناول 
العا�ضمي )2015(  ، ودرا�ضة   )Tan & Martin, 2012( تان ومارتن
، كما تناول بع�س الباحثني مفهوم اليقظة العقلّية يف جمال اإدارة 
كلوكر  ودرا�ضة   ،  )2010( ال�ّضندي  درا�ضة  ذلك  بينت  كما  الأعمال 

. )Klocker & Hicks, 2015( وهيك�س
اّلتي  النتائج  يف  وا�ضًحا  تبايًنا  ال�ضابقة  الّدرا�ضات  وتظهر 
لت اإليها من حيث عالقة اليقظة العقلّية مبتغري اجلن�س، فمثاًل  تو�ضّ
تو�ضلت الًدرا�ضة اّلتي اأجراها تان ومارتن )Tan & Martin, 2012( اإىل 
عدم وجود فروق داّلة يف م�ضتوى اليقظة العقلّية تبًعا ملتغرّي اجلن�س، 
لْت درا�ضة العا�ضمّي )2015( اإىل وجود فروق داّلة يف  يف حني تو�ضّ
بينما  الّذكور،  ل�ضالح  اجلن�س،  ملتغرّي  تبًعا  العقلّية  اليقظة  م�ضتوى 
اإىل وجود فروق دالة يف م�ضتوى  ال�ّضندي )2010(  لت درا�ضة  تو�ضّ
اليقظة العقلّية تبًعا ملتغرّي اجلن�س، ل�ضالح الإناث، كما ُيالحظ من 
عربًيا،  الأوىل  الّدرا�ضة  ُتَعدُّ  احلالّية،  الدَّرا�ضة  اأنَّ  ال�ّضابقة،  الّدرا�ضات 
َواأّنها  لل�ّضخ�ضّية،  الكربى  العوامل  مع  العقلّية  اليقظة  تناولت  اّلتي 
مبتغريّي  العقلّية  اليقظة  عالقة  تناولت  اّلتي  القليلة  الّدرا�ضات  من 

�س الأكادمييذ، يف البيئة العربّية. اجلن�س، والّتخ�ضّ

مشكلة اّلدراسة: 
الأفراد ب�ضكل م�ضتمّر يف  غوطات والّتحديات على  ال�ضّ تتزايد 
وقتنا احلا�رض، وهنالك تغرّي م�ضتمر وم�ضطرد يف الأحداث من حولنا، 
وقد اأ�ضبحت القدرة على الّتكّيف مع �ضغوطات احلياة وال�ضتجابة 
َوُيعدُّ  وال�ضتمرار،  البقاء  للّتغريات، �رضورة من �رضورات  املتكّيفة 
عاب  الّطلبة اجلامعيون من الفئات املهّمة اّلتي تواجه العديد من ال�ضّ
ا يف  ة بحياتهم اجلامعّية، اّلتي تلعب دوًرا ُمِهمًّ غوطات اخلا�ضّ وال�ضّ
والّثقافية  الجتماعية  الّتن�ضئة  دور  ف�ضاًل عن  �ضخ�ضّياتهم،  تكوين 

يف ت�ضكيل �ضماتهم ال�ّضخ�ضّية.
اأّنها قد  الفرد  غوطات على  ال�ضّ ال�ّضلبّية لهذه  الآثار  اأهّم  ومن 
جتعله يف حالة من الرتباك، وتقّلل من قدرته على الّتفكري والدراك 
ال�ّضليم ملا يجري حوله، وتفقده القدرة على الرتكيز، وهذا ي�ضتدعي 
اأن يعمل الفرد على اأن يبقى متفتح الّذهن ومتيّقظ العقل، كي يبقى 
حوله،  من  والأحداث  للمتغريات  �ضليم  ب�ضكل  ال�ضتجابة  على  قادًرا 
وليبقى قادًرا على اإدراك الأ�ضياء والأحداث كما يجب اأن ُتدرك، ويف 
حيحني، وعدم الّتعاطي مع الأحداث من خالل  �ضياقها ووقتها ال�ضّ
اليقظة  اكت�ضاب  اإىل  احلاجة  فاإنَّ  وعليه،  ال�ّضابقة،  اخلربات  قوالب 
برزت  وقتنا احلا�رض، ومن هنا  اأ�ضبحت �رضورّية جداً يف  العقلية 
وعالقتها  العقلية  اليقظة  م�ضتوى  معرفة  وهي  الّدرا�ضة،  م�ضكلة 

بالعوامل الكربى لل�ّضخ�ضّية لدى طلبة جامعة الريموك.
عن♦ الإجابة♦ اإىل♦ الّدرا�سة♦ هذه♦ ت�سعى♦ حتديًدا♦ اأكرث♦ وب�سكل♦

الأ�سئلة♦التالية:♦
Ú♦ ما م�ضتوى اليقظة العقلّية لدى طلبة جامعة الريموك؟
Ú♦ يف ، )α=0.5( هل هناك فروق ذات دللة اإح�ضائّية عند

�ضاتهم؟  درجة اليقظة العقلّية تعزى ملتغريّي جن�س الّطلبة وتخ�ضّ
Ú♦ باليقظة لل�ّضخ�ضية  الكربى  للعوامل  التنبوؤية  القدرة  ما 

العقلية لدى طلبة جامعة الريموك؟ 
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القدرة التنبؤية للعوامل الكبرى للشخصية باليقظة العقلية 
لدى طلبة جامعة اليرموك

أ. محمد علي صالحات      
أ.د. رافع عقيل الزغول   

أهّمّية الّدراسة: 
ها الّدرا�ضة  ترجع اأهّمّية هذه الّدرا�ضة من الّناحية الّنظرية اإىل اأنَّ
اليقظة  مفهوم  تتناول  اّلتي  الباحث،  علم  حدود  يف  الأوىل  العربية 
الّدرا�ضات  من  وهي  لل�ّضخ�ضّية،  الكربى  بالعوامل  وعالقته  العقلّية 
العربية القليلة اّلتي تهدف اإىل معرفة م�ضتوى اليقظة العقلية، ومدى 

�س. تاأثره تبًعا ملتغريّي اجلن�س ونوع الّتخ�ضّ
ملتغري  حديًثا  مرجًعا  الّدرا�ضة  هذه  توّفر  اأْن  املتوقع  ومن 
الّتطوير،  حيز  يف  يزال  ما  املتغرّي  اأّن  ة  وبخا�ضّ العقلّية،  اليقظة 
لقيا�س  الأوىل  للقيا�س؛  اأداتني  تقدمي  يف  الّدرا�ضة  هذه  و�ضت�ضهم 
اليقظة العقلية، والّثانية لقيا�س العوامل الكربى لل�ّضخ�ضّية، وقد ُيفاد 
من هذه الأدوات يف درا�ضات اأخرى م�ضابهة، كما اأّنه ميكن الإفادة 
من هذه الدرا�ضة يف اإعداد برامج تدريبّية لتنمية اليقظة العقلّية لدى 
الّدرا�ضة  اأّن عّينة  الّدرا�ضة، وهي  لهذه  اأخرى  اأهّمّية  الطلبة، وهنالك 
الفئات  من  ُيَعّدون  واّلذين  اجلامعة،  طلبة  من  ال�ّضباب  فئة  من  هم 
احل�ضارة  وركيزة  العطاء  م�ضدر  اأّنهم  اإذ  املجتمع،  يف  جداً  امُلهّمة 

واأمل امل�ضتقبل.
الّدرا�ضة  هذه  تكون  اأن  املتوّقع  فمن  العملّية،  الّناحية  ومن 
مفيدة جًدا لطلبة اجلامعة، من خالل تعريفهم مفهوم اليقظة العقلّية، 
وخ�ضائ�س هذا املفهوم واآثاره على حياتهم الأكادميّية، اإذ اإّن الّطلبة 
اليقظني عقلًيا يتقّبلون الأفكار اجلديدة، ول ي�ضكلون اآراءهم اعتماداً 
على انطباعاتهم الأوىل، ول يتم�ضكون بهذه الآراء رغم ظهور الأدّلة 
على عدم �ضّحتها، وهو ما تطلق عليه لجنر )اللتزامات الإدراكية 
ا الأفراد اليقظون عقليًا يتمّكنون من الإفادة  غري الّنا�ضجة( ، واأي�ضً
من كل الأدوات املتاحة لتح�ضني قدرتهم على الفهم، فهم يعتمدون 
على م�ضادر متنّوعة ومتعددة يف تق�ضيهم للمعلومات، ول يقّيدون 
ويالحظ  امل�ضكالت،  حلّل  واحدة  طريقة  اأو  واحدة،  بروؤية  اأنف�ضهم 
قد  اّلتي  والأفكار،  الأ�ضياء  الت�ضابه يف  اأوجه  اليقظون عقلًيا  الطلبة 

.)Langer, 1989( تختلف ظاهرًيا ب�ضكل كبري

أهداف الّدراسة: 
تهدف♦الّدرا�سة♦اإىل:♦

Ú♦ ،حتديد م�ضتوى اليقظة العقلية لدى طلبة جامعة الريموك
يف �ضوء متغريي اجلن�س والتخ�ض�س.

Ú♦ لل�ضخ�ضية الكربى  للعوامل  التنبوؤية  القدرة  عن  الك�ضف 
باليقظة العقلية لدى طلبة جامعة الريموك.

التعريفات االصطالحية واإلجرائية: 
اليقظة♦العقلية )Mindfulness( : حالة من الوعي تّت�ضف ♦◄

الواعية  الفرد على الإنتباه للحظة الآنية، من خالل املراقبة  بقدرة 
مع الّتقبُّل التاّم لهذه الّلحظة وعدم التفاعل معها اأو اإ�ضدار الأحكام 
مقيا�س  على  الطالب  عليها  يح�ضل  التي  بالدرجة  اإزاءها.ويقا�س 

اليقظة العقلية امل�ضتخدم يف الدرا�ضة.
◄♦ )Big Personality Factors( الع�امل♦الكربى♦لل�سخ�سية

: منوذج يقوم على ت�ضور موؤداه اأّنه ميكن و�ضـف ال�ّضخـ�ضية و�ضـًفا 
اقتـ�ضاديا كـاماًل من خـالل �ضبعة عوامـل اأ�ضا�ضـية وهـي: العـ�ضابّية، 

Mc� )للنبـ�ضاطية، الإنفتـاح علـى اخلبـرة، املوافقة، و يقظـة ال�ضمري 
Crae & John, 1992(، بالإ�ضافة اإىل عاملي العّفة والعدالة.ويقا�س 

الكبـرى  العوامـل  الطالب على مقيا�س  التي يح�ضل عليها  بالدرجة 
لل�ضخ�ضـية امل�ضتخدم يف الدرا�ضة.

حمددات الدراسة: 
ميكن♦تق�سيم♦حدود♦الّدرا�سة♦اإىل♦الآتي:♦

احلد املكاين: جامعة الريموك/ الأردن.♦�
الدرا�ضي ♦� الف�ضل  يف  الّدرا�ضة  هذه  اأجريت  الزماين:  احلد 

ال�ضيفي من العام اجلامعي 2016/ 2017.
جامعة ♦� طلبة  على  الّدرا�ضة  هذه  اقت�رضت  الب�رضي:  احلد 

الريموك ب�ضكل عام.

الطريقة واإلجراءات

منهجية البحث ومتغرياته: 

الدرا�ضة،  اأهداف  لتحقيق  الو�ضفي  املنهج  ا�ضتخدام  جرى 
والعوامل  العقلية،  اليقظة  الآتية:  املتغريات  على  الدرا�ضة  وا�ضتملت 
الكربى لل�ضخ�ضية، واجلن�س )ذكور، اإناث( ، والكلية )اإن�ضانية، علمية(.

جمتمع الدراسة: 

يف  البكالوريو�س  طلبة  جميع  من  الدرا�ضة  جمتمع  تكون 
جامعة الريموك امل�ضجلني للف�ضل الدرا�ضي ال�ضيفي للعام الدرا�ضي 
)2016/ 2017( ، والبالغ عددهم ح�ضب اإح�ضائيات دائرة الَقبول 
موزعني  وطالبًة  طالبًا،   )25300( الريموك  والت�ضجيل يف جامعة 
يو�ضح   )1( والإن�ضانية.واجلدول  العلمية،  الكليات  خمتلف  على 

توزيع اأفراد جمتمع الدرا�ضة تبعًا ملتغرياتها.
جدول )1( 

توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعًا لمتغيراتها 

الن�ضبةالعددالفئاتاملتغري

اجلن�س
%30040ذكر

%46061اأنثى

الكلية
%26034العلمية

%50066الن�ضانية

%760100املجموع

عينة الدراسة: 

اإجمايل  من  وطالبًة  طالًبا   )760( من  الدرا�ضة  عينة  تكونت 
مل  ا�ضتبانة   )40( حذف  جرى  اإذ   ،  )800( وهو  امل�ضتهدف،  العدد 
جمتمع  من   )3%( ن�ضبته  ما  العينة  ومتثل  فيها،  ال�رضوط  تكتمل 
الدرا�ضة تقريًبا، ومت اختيارهم بالطريقة املتي�رضة، من خالل توزيع 
ال�ضتبانات على م�ضاقات متطلبات اجلامعة العامة، ومراعاة متثيل 
العينة ملتغريات الدرا�ضة الدميوغرافية ما اأمكن، واجلدول )2( يو�ضح 

توزيع اأفراد عينة الدرا�ضة تبعًا ملتغرياتها.
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جدول )2( 
توزيع أفراد عينة الّدراسة تبعًا لمتغيراتها

الن�ضبةالعددالفئاتاملتغري

اجلن�س
%996939ذكر

%1533161اأنثى

الكلية
%862434الن�ضانية

%1667666العلمية

%25300100املجموع

أدوات الدراسة: 
اأداتني، هما: مقيا�س  ا�ضتخدام  الدرا�ضة جرى  اأهداف  لتحقيق 
ومقيا�س   ،  )Baer et al., 2006( العقلية  لليقظة  اخلم�ضة  الوجوه 
الكربى  اخلم�ضة  العوامل  من  واملكون  لل�ضخ�ضية،  الكربى  العوامل 
لل�ضخ�ضية لكو�ضتا وماكري )Costa & McCrae, 1992( ، بالإ�ضافة 
اإىل عاملني اآخرين وهما العفة والعتدال، اّلذين بينهما الغزايل يف 

كتابه "اإحياء علوم الدين".

أوالً: مقياس اليقظة العقلية: 

اأبعاد،  خم�ضة  على  موزعة  فقرة   )39( من  املقيا�س  تاألف 
وهي: )املراقبة، والو�ضف، والعمل بوعي، وعدم احلكم على اخلربة 
الداخلية، وعدم التفاعل مع اخلربة الداخلية( ، ويحتوي كل بعد على 
فهو  الداخلية،  اخلربة  مع  التفاعل  عدم  بعد  با�ضتثناء  فقرات،   )8(
يحتوي على )7( فقرات، يجيب عنها الطلبة يف �ضوء مقيا�س ليكرت 

)Likert( خما�ضي التدريج )دائًما، غالًبا، اأحياًنا، نادًرا، اأبًدا( .
Ú♦ املحتوى �ضدق  من  للتحقق  للمقيا�ص:♦ املحت�ى♦ �سدق♦

املقيا�س  ُعر�س  للطلبة،  اللغوية  و�ضالمتها  الفقرات،  و�ضوح  ومدى 
�ضني يف  على )12( من املحكمني من اأع�ضاء هيئة التدري�س املتخ�ضّ
علم النف�س، وجرى التعديل يف �ضوء مقرتحاتهم، واآرائهم، اإذ اُعتمد 
نتائج  ت  وَخُل�ضَ الفقرة،  لقبول  املحكمني  من   )80%( اإجماع  على 
التحكيم اإىل حذف فقرتني من فقرات مقيا�س اليقظة العقلية، ف�ضاًل 
عن تعديل �ضياغة بع�س الفقرات، ويف �ضوء تلك التعديالت، اأ�ضبح 

عدد فقرات املقيا�س )37( فقرة.
Ú♦ سدق♦البناء♦للمقيا�ص:♦حل�ضاب �ضدق البناء ُطبَِّق املقيا�س�

طلبة  من  وطالبًة  طالًبا،   )51( من  تكونت  ا�ضتطالعية  عينة  على 
قيم  ح�ضاب  جرى  اإذ  امل�ضتهدفة،  الّدرا�ضة  عينة  خارج  اجلامعة، 
معامالت الرتباط بني الفقرة والبعد الذي تنتمي له، والدرجة الكلية 

للمقيا�س.
ترواحت  الرتباط  معامالت  اأّن  اإىل  التحليل  نتائج  واأ�ضارت 
ما بني )0.08 - 0.71( ، وهي ت�ضري اإىل اأن هنالك فقرات ارتبطت 
بالأبعاد املكونة لها وبالدرجة الكلية كما اأّن هنالك فقرات اأخرى مل 
ترتبط، وقد اعُتِمَد معيار قبول اأن يكون معامل الرتباط )≤0.2( ، 
ح�ضب معيار عودة والقا�ضي )2007( ، وبناًء عليه مت حذف )10( 

فقرات، حيث اأ�ضبح عدد فقرات املقيا�س )27( فقرة.
Ú♦ اليقظة مقيا�س  ثبات  من  التحقق  جرى  املقيا�ص:♦ ثبات♦

الختبار  تطبيق  واإعادة  تطبيق  بطريقة  اجلامعية  للمرحلة  العقلية 

)Test � retest( ، اإذ جرى اإعادة تطبيق املقيا�س بعد اأ�ضبوعني على 
جمموعة من خارج عينة الدرا�ضة مكّونة من )37( طالبًا، وطالبة، 
اأبعاد  ، كما جرى ح�ضاب قيم ثبات   )0.89( للمقيا�س ككل  وبلغت 
والعمل بوعي، وعدم احلكم  والو�ضف،  )املراقبة،  املقيا�س اخلم�ضة: 
على اخلربة الداخلية، وعدم التفاعل مع اخلربة الداخلية( با�ضتخدام 
 ،0.74  ،0.67  ،0.64( التوايل:  على  بلغت  وقد  الإعادة،  طريقة 
0.72، 0.80( .كما مت اأي�ضًا ح�ضاب معامل الثبات بطريقة الإت�ضاق 
الت�ضاق  قيمة  وبلغت   ، األفا(  )كرونباخ  معادلة  ح�ضب  الداخلي 
 ،0.89( التوايل:  على  ولالأبعاد   ،)0.90( ككل  للمقيا�س  الداخلي 
تعد  فاإنها  القيم،  هذه  اإىل  وبالنظر   ،)0.87  ،0.90  ،0.80  ،0.84

مقبولة ل�ضتخدام املقيا�س لأغرا�س الدرا�ضة.
Ú♦ طريقة♦الت�سحيح: لالإجابة على فقرات املقيا�س، ا�ضتخدم

تدريج خما�ضي يتكون من خم�س درجات، وقد تراوحت الدرجة الكلية 
للمقيا�س ما بني )27 - 135( درجة، وقد مت ت�ضنيف املتو�ضطات 
احل�ضابية وفق املعيار التايل: )1– 2.33( منخف�س، ومن )2.34–

م�ضتوى  لتحديد  وذلك  مرتفع،   )5–3.68( ومن  متو�ضط،   )3.67
اليقظة العقلية لدى اأفراد عينة الدرا�ضة.

ثانياً: مقياس العوامل الكربى للشخصية: 

ر الباحث لأغرا�س الدرا�ضة احلالية مقيا�س م�ضتوى العوامل  َطوَّ
الكربى لل�ضخ�ضية للمرحلة اجلامعية واملكون من �ضبعة عوامل، وهي 
Costa & Mc� )للعوامل اخلم�س الكربى لل�ضخ�ضية لكو�ضتا وماكري 
Crae, 1992( ، بالإ�ضافة اإىل عاِمَلني اآخرين وهما العفة والإعتدال.

�ضوء  يف  الطلبة  عنها  يجيب  فقرة،   )81( من  املقيا�س  تاألف  وقد 
موافق،  موافق، حمايد، غري  جداً،  )موافق  التدريج  مقيا�س خما�ضي 
 )12( اأبعاد،  �ضبعة  على  الفقرات  توزعت  وقد   ، مطلقًا(  موافق  غري 
فقرة تقي�س بعد الع�ضابية، و )12( فقرة تقي�س بعد النب�ضاطية، و 
)12( فقرة تقي�س بعد النفتاح على اخلربة، و )12( فقرة تقي�س ُبعد 
املقبولية، و )12( فقرة تقي�س بعد يقظة ال�ضمري، و )11( فقرة تقي�س 

بعد العفة، و )10( فقرات تقي�س ُبعد العتدال.
Ú♦ ،املحتوى �ضدق  من  للتحقق  للمقيا�ص:  املحت�ى♦ �سدق♦

من  املحكمني  من   )12( على  الأولية  ب�ضيغته  املقيا�س  ُعر�س 
على  للحكم  النف�س؛  علم  يف  املتخ�ض�ضني  التدري�س  هيئة  اأع�ضاء 
�ضالحية الفقرات، ومدى دقتها، وو�ضوحها و�ضهولتها، ومنا�ضبتها 
لغويًا، وقد اُعتمد على اإجماع )%80( من املحكمني لقبول الفقرة، 
تعديل  عن  ف�ضاًل  فقرة،   )17( حذف  اإىل  التحكيم  نتائج  وخل�ضت 
اأجريت،  التي  التعديالت  تلك  �ضوء  ويف  الفقرات،  بع�س  �ضياغة 

اأ�ضبح عدد فقرات املقيا�س )64( فقرة.
Ú♦ سدق♦البناء♦للمقيا�ص: حل�ضاب �ضدق البناء جرى تطبيق�

املقيا�س على عينة ا�ضتطالعية تكونت من )51( طالًبا، وطالبًة من 
الّدرا�ضة امل�ضتهدفة، وجرى ح�ضاب قيم  طلبة اجلامعة، خارج عينة 
معامالت الإرتباط بني الفقرة والبعد الذي تنتمي له، والدرجة الكلية 
للمقيا�س.واأ�ضارت نتائج التحليل اإىل اأن معامالت الرتباط ترواحت 
ما بني )0.10 - 0.64( ، وهي ت�ضري اإىل اأن هنالك فقرات ارتبطت 
بالأبعاد املكونة لها وبالدرجة الكلية كما اأن هنالك فقرات اأخرى مل 
ترتبط، وقد اعتمد معيار قبول اأن يكون معامل الرتباط )≤ 0.20( 
، وبناء عليه جرى حذف   )2014 ، ح�ضب معيار )عودة والقا�ضي، 
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القدرة التنبؤية للعوامل الكبرى للشخصية باليقظة العقلية 
لدى طلبة جامعة اليرموك

أ. محمد علي صالحات      
أ.د. رافع عقيل الزغول   

)18( فقرة، حيث اأ�ضبح عدد فقرات املقيا�س )46( فقرة.
Ú♦ العوامل مقيا�س  ثبات  من  التحقق  جرى  املقيا�ص:  ثبات♦

واإعادة  تطبيق  بطريقة  اجلامعية  للمرحلة  لل�ضخ�ضية  الكربى 
املقيا�س  تطبيق  اإعادة  وجرت   ،  )Test � retest( الختبار  تطبيق 
من  مكّونة  الدرا�ضة  عينة  خارج  من  جمموعة  على  اأ�ضبوعني  بعد 
ال�ضبعة:  املقيا�س  اأبعاد  ثبات  قيم  وُح�ِضبْت  وطالبة،  طالبًا   )37(
)الع�ضابية، والإنب�ضاطية، والإنفتاح على اخلربة، واملقبولية، ويقظة 
ال�ضمري، والعفة، والإعتدال( با�ضتخدام طريقة الإعادة، اإذ بلغت على 

التوايل: )0.81، 0.72، 0.67، 0.83، 0.77، 0.60، 0.88( .
ح�ضب  الداخلي  الت�ضاق  بطريقة  الثبات  معامل  ُح�ِضبْت  كما 
لالأبعاد  الداخلي  الإت�ضاق  قيمة  وبلغت   ، األفا(  )كرونباخ  معادلة 
على التوايل: )0.74، 0.70، 0.60، 0.72، 0.66، 0.91، 0.74( 
املقيا�س  لإ�ضتخدام  مقبولة  تعد  فاإنها  القيم،  هذه  اإىل  وبالنظر   ،

لأغرا�س الدرا�ضة.

النتائج
"ما♦♦◄ الأول:  ال�ضوؤال  على  بالإجابة  املتعلقة  النتائج  اأول: 

ولالإجابة  ♦،" الريم�ك؟♦ جامعة♦ طلبة♦ لدى♦ العقلية♦ اليقظة♦ م�ست�ى♦
عن هذا ال�ضوؤال، جرى ا�ضتخراج املتو�ضطات احل�ضابية والنحرافات 
العقلية  اليقظة  مقيا�س  اأبعاد  على  الطلبة  ل�ضتجابات  املعيارية 

وعلى الدرجة الكلية للمقيا�س، كما هو مو�ضح يف اجلدول )3( : 
جدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى اليقظة العقلية لدى طلبة 
جامعة اليرموك

رقم♦
املت��سط♦البعدالبعد

احل�سابي
النحراف♦
املعياري

رتبة♦
امل�ست�ىالبعد

مرتفع3.800.6111املراقبة1

متو�ضط3.220.6143الو�ضف2

3
العمل 
متو�ضط2.940.7364بوعي

4
عدم احلكم 
على اخلربة 

الداخلية
متو�ضط2.680.7255

5

عدم 
التفاعل 

مع اخلربة 
الداخلية

متو�ضط3.390.6232

متو�ضط3.210.351الدرجة الكلية للمقيا�س

الأول: املراقبة، ح�ضل على  البعد  اأن  يالحظ من اجلدول )3( 
اإىل م�ضتوى  ا�ضتجابة مبتو�ّضط ح�ضابي وقدره )80،3( وي�ضري  اأعلى 
مرتفع لدى طلبة جامعة الريموك وانحراف معياري وقدره )61،0( 
الداخلية،  اخلربة  مع  التفاعل  عدم  اخلام�س:  البعد  تاله  حني  يف   ،
وقدره  ح�ضابي  مبتو�ضط  الطلبة  لدى  الثانية  الدرجة  على  وح�ضل 
وقدره  معياري  وانحراف  متو�ضط  م�ضتوى  اإىل  وي�ضري   ،  )39،3(

)62،0( ، ثم تاله البعد 
اإىل  وي�ضري   )22،3( وقدره  ح�ضابي  مبتو�ضط  الو�ضف  الثاين: 
تاله  ثم   ،  )61،0( وقدره  معياري  وانحراف  ا  اأي�ضً متو�ضط  م�ضتوى 
وي�ضري   )94،2( وقدره  ح�ضابي  مبتو�ضط  بوعي  العمل  الثالث:  البعد 
ا وانحراف معياري وقدره )72،0( ، ثم تاله  اإىل م�ضتوى متو�ضط اأي�ضً
البعد الرابع: عدم احلكم على اخلربة الداخلية مبتو�ضط ح�ضابي وقدره 
)68،2( وي�ضري اإىل م�ضتوى متو�ضط اأي�ضا وانحراف معياري وقدره 
يف  الريموك  جامعة  طلبة  ا�ضتجابات  متو�ضط  اأ�ضار  وقد   ،  )72،0(
ال�ضتجابة على الدرجة الكلية للمقيا�س اإىل متو�ضط ح�ضابي وقدره 
اإىل  ي�ضري  متو�ضط  وهو   )0.35( وقدره  معياري  وانحراف   )3.21(

م�ضتوى متو�ضط من اليقظة العقلية.
ثانيًا: النتائج املتعلقة بالإجابة على ال�ضوؤال الثاين: "هل♦♦◄

يختلف♦م�ست�ى♦اليقظة♦العقلية♦باختالف♦جن�ص♦الطلبة،♦وتخ�س�سهم؟♦
املعيارية  والنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  ا�ضتخراج  جرى   ،"

ل�ضتجابات الطلبة تبًعا لتلك املتغريات، واجلدول )4( يو�ضح ذلك.
جدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى اليقظة العقلية حسب متغيري الجنس 
والكلية 

العمل♦ال��سفاملراقبة
ب�عي

عدم♦
احلكم

عدم♦
التفاعل

الكلية♦
للمقيا�ص

ن�س
جل

ا
كر

3.723.242.892.673.4133.19�سذ

0.5780.6020.7520.7160.6160.336ع

ثى
3.853.202.972.693.373.22�سان

0.6260.6220.7240.7310.6280.361ع

لية
الك

نية
�ضا

3.733.223.032.793.323.22�سان

0.6140.6160.7440.7160.5910.358ع

مية
3.843.212.892.623.423.20�سعل

0.6060.6140.7280.7230.6370.348ع

�س= املتو�ضط احل�ضابي ع= النحراف املعياري

اأبعاد  يف  وا�ضحة  فروق  وجود   )4( اجلدول  من  يالحظ 
عن  وللك�ضف  الكلية،  ونوع  اجلن�س  لأثر  تعزى  العقلية،  اليقظة 
املتعدد  التباين  حتليل  اختبار  اإجراء  تقرر  فقد  املتغريات  تلك  اأثر 
)MANOVA( ، وللتاأكد من اإحدى افرتا�ضات اختبار حتليل التباين 
ارتباطية  عالقات  وجود  باختبار  املتعلق   )MANOVA( املتعدد 
ح�ضاب  جرى  فقد  العقلية،  اليقظة  اأبعاد  بني  اإح�ضائية  دللة  ذات 
من  للتحقق  الكلية  والدرجة  الأبعاد  تلك  بني  الرتباط  معامالت 
من  وللتحقق  اإح�ضائية،  دللت  ذات  ارتباطية  عالقات  وجود 
جوهرية العالقات، وا�ضُتخِدَم اختبار بارتليت )Bartlett( ، واجلدول 

)5( يو�ضح ذلك.
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املتغريات♦امل�سدر
التابعة

جمم�ع♦
املربعات

درجات♦
احلرية

مت��سطات♦
املربعات

اختبار♦
ف

الدللة♦
الإح�سائّية

طاأ
خل

ا

278.317570.368املراقبة

285.877570.378الو�ضف

العمل 
406.457570.537بوعي

393.367570.520عدم احلكم 

عدم 
292.697570.387التفاعل 

الدرجة 
93.4747570.123الكلية 

حح
مل�ض

ي ا
لكل

ا

283.2879املراقبة

286.07759الو�ضف

العمل 
410.97759بوعي

398.54759عدم احلكم 

عدم 
294.89759التفاعل 

الدرجة 
93.754759الكلية

. )α ≤ 0.05( قيمة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة *

اإح�ضائية  دللة  ذو  فرق  وجود   )6( اجلدول  من  يتبني   
الفرق  وجاء  املراقبة،  بعد  يف  اجلن�س  لأثر  يعزى؛   )α≥  0.05(
اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  وجود  يتبني  الإناث.كما  ل�ضالح 
بعد  با�ضتثناء  الأبعاد  جميع  يف  الكلية  لأثر  تعزى؛   )α≥  0.05(
بعدي  يف  الإن�ضانية  الكليات  ل�ضالح  الفروق  وجاءت  الو�ضف، 
العمل بوعي وعدم احلكم على اخلربة الداخلية، بينما جاءت الفروق 

ل�ضالح الكليات العلمية يف بعدي املراقبة وعدم 
التفاعل♦مع♦اخلربة♦الداخلية.

جدول )5( 
 )Bartlett( معامات االرتباط بين أبعاد مقياس اليقظة العقلية والدرجة الكلية للمقياس واختبار بارتليت

الدرجة♦الكليةعدم♦التفاعلعدم♦احلكمالعمل♦ب�عيال��سفاملراقبةالبعد

1املراقبة

0.1551*الو�ضف

0.3871*0.067*العمل بوعي

0.5581*0.318*0.189*عدم احلكم 

0.3291*0.312*0.251*0.437*عدم التفاعل 

0.2491*0.574*0.650*0.705*0.451*الدرجة الكلية

اختبار♦بارتليت

ن�سبة♦
درجات♦قيمة♦Chi²التاأرجحية

احلرية
الدللة♦
الإح�سائية

0.145*8046.780150.00

. )α ≤ 0.05( قيمة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة *

دللة  ذات  جوهرية  عالقة  وجود   )5( جدول  من  يت�ضح 
اأبعاد  اإح�ضائية عند م�ضتوى الدللة الإح�ضائية )α ≥ 0.05( بني 
ا�ضتخدام  تقرر  وعليه   ،  Chi² )8046.78( قيمة  بلغت  اإذ  املقيا�س، 
حتليل  اختبار  نتائج   )6( اجلدول  ويبني  املتعدد،  التباين  حتليل 
اأبعاد  يف  الكلية  ونوع  اجلن�س  لأثر   )MANOVA( املتعدد  التباين 
الكلية للمقيا�س لدى طلبة جامعة  العقلية والدرجة  اليقظة  مقيا�س 

الريموك.
جدول )6( : 

نتائج اختبار تحليل التباين المتعدد )MANOVA( ألثر الجنس ونوع الكلية في أبعاد مقياس 
اليقظة العقلية والدرجة الكلية للمقياس لدى طلبة جامعة اليرموك

املتغريات♦امل�سدر
التابعة

جمم�ع♦
املربعات

درجات♦
احلرية

مت��سطات♦
املربعات

اختبار♦
ف

الدللة♦
الإح�سائّية

س(
جلن�

)ا
0.

00
5=

3 ح
.0

91
ج =

تلن
هو

7.3860.007*2.7212.72املراقبة

0.18010.1800.4760.490الو�ضف

العمل 
1.4411.442.6810.102بوعي

0.27810.2780.5350.465عدم احلكم 

عدم 
0.38410.3840.9940.319التفاعل 

الدرجة 
0.21610.2161.7530.186الكلية

ية(
لكل

ع ا
)نو

0.
02

5 =
2 ح

.4
21

ج =
تلن

هو

5.1060.024*1.8811.88املراقبة

0.01110.0110.0300.864الو�ضف

العمل 
6.3020.012*3.3813.38بوعي

9.7200.002*5.0515.05عدم احلكم 

عدم 
4.9660.026*1.9211.92التفاعل 

الدرجة 
0.08310.0830.6710.413الكلية 
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القدرة التنبؤية للعوامل الكبرى للشخصية باليقظة العقلية 
لدى طلبة جامعة اليرموك

أ. محمد علي صالحات      
أ.د. رافع عقيل الزغول   

ثالثًا: النتائج املتعلقة بالإجابة على ال�ضوؤال الثالث: "ما♦القدرة♦التب�ؤية♦للع�امل♦الكربى♦لل�سخ�سية♦باليقظة♦العقلية♦لدى♦طلبة♦♦◄
جامعة♦الريم�ك؟♦"،♦جرى ا�ضتخدام حتليل الإنحدار املتعدد املتدرج ملعرفة القدرة التنبوؤية لدرجات العوامل الكربى لل�ضخ�ضية، يف اليقظة 

العقلية لدى طلبة جامعة الريموك، كما هو مبني يف اجلدول )7( .
جدول )7( 

تحليل االنحدار المتعدد المتدرج ألثر العوامل الكبرى للشخصية في اليقظة العقلية لدى طلبة جامعة اليرموك

دللة♦ف♦الإح�سائيةقيمة♦فR2∆التباين♦املف�رس♦R2الرتباط♦املتعدداملعامل♦Bاملتنبئاتاملتغري♦التابع

مقيا�س اليقظة العقلية

163.420.000*0.2420.4210.1770.177-الع�ضابية

يقظة 
118.110.000*0.1790.4880.2380.061-ال�ضمري

82.2330.000*0.1620.4960.2460.008-الإعتدال

64.3610.000*0.1600.5040.2540.008-الإنب�ضاطية

. )α ≤ 0.05( دال احصائًيا عند مستوى *

يقظة  وعامل  الع�ضابية،  عامل  اأن   )7( اجلدول  من  يتبني 
حوايل  معًا   ُ تف�رضِّ النب�ضاطية،  وعامل  العتدال،  وعامل  ال�ضمري، 
دللة  م�ضتوى  عند  اإح�ضائية  بدللة  العقلية  اليقظة  من   )25.4%(
اليقظة  من   )17.7%( الع�ضابية  عامل  ف�رض  اإذ   ،  )α=0.000(
لليقظة  اأخرى   )6.1%( ال�ضمري  يقظة  عامل  واأ�ضاف  العقلية، 
العقلية، كما اأ�ضاف عامل العتدال )%0.8( لليقظة العقلية، واأخرياً 
اأ�ضاف عامل النب�ضاطية )%0.8( اأخرى لليقظة العقلية.يف حني مل 
ي�ضف عامل النفتاح على اخلربة وعامل املقبولية وعامل العفة اأي 

ن�ضبة تف�ضريية تذكر لليقظة العقلية.

مناقشة النتائج 
Ú♦ اأوًل: مناق�ضة النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الأول والذي ين�س

على: "ما م�ضتوى اليقظة العقلية لدى طلبة جامعة الريموك؟"
اأبعاد  جميع  اأّن  الأول  بال�ضوؤال  املتعلقة  النتائج  اأظهرت  لقد 
عدا  ما  الدرا�ضة  عينة  لدى  متو�ضطة  كانت  العقلية  اليقظة  مقيا�س 
بعد املراقبة كان مرتفعًا، وكانت الدرجة الكلية للمقيا�س متو�ضطة، 
مبرحلة  ميّرون  الدرا�ضة  عينة  اأفراد  اأّن  اإىل  ذلك  الباحثان  ويرجع 
على  وبناًء  اجلامعية،  املرحلة  وهي  م�ضتقبلهم  حتديد  يف  مهمة 
من  امل�ضتقبلية،  حياتهم  نوعية  تتحدد  املرحلة،  هذه  يف  جناحهم 
عام،  ب�ضكل  ال�ضتقرار  وم�ضتوى  الدخل،  وم�ضتوى  املهنة،  ناحية 
ومن َثّم، فاإن هذا يزيد �ضعور الطلبة بامل�ضوؤولية اإزاء هذه املرحلة، 
والذي قد يتحول عند البع�س اإىل ال�ضعور بالقلق املبالغ فيه، نتيجة 
تزايد الأفكار ال�ضلبية املتعلقة بامل�ضتقبل، هذا النغما�س يف الأفكار 
اأبرز  من  التي  العقلية،  اليقظة  م�ضتوى  من  يقلل  ال�ضلبية  وامل�ضاعر 
اإ�ضدار  اأو  معها،  التفاعل  دون  وامل�ضاعر  الأفكار  مراقبة  مزاياها، 

الأحكام جتاهها.
درا�ضية،  اأعباًء  تت�ضمن  اجلامعية  املرحلة  اأن  اإىل  بالإ�ضافة 
والأعباء  البيتية،  الدرا�ضية  والواجبات  الدرا�ضية  كالختبارات 
الجتماعية، ل �ضيما يف جمتمعاتنا العربية، فمعظم الطلبة الذكور 
يبدوؤون يف التعامل ب�ضكل مبا�رض ويومي مع اجلن�س الآخر يف هذه 
املرحلة، وهذه الأعباء قد تكون متقبلة وطبيعية عند بع�س الطلبة، 
من  يقلل  مما  الآخر،  البع�س  عند  النف�ضي  وال�ضغط  للقلق  وم�ضدراً 
الدرا�ضات،  العديد من  اإليه  اأ�ضارت  العقلية، وهذا ما  اليقظة  م�ضتوى 

ال�ضغوط  بني  �ضلبية  عالقة  وجود  اإىل   )2015 العا�ضمي  اأ�ضار  فقد 
التي  النتيجة  مع  تتفق  النتيجة  العقلية.وهذه  واليقظة  النف�ضية 
التي   ،  )Jang & Jeon, 2015( وجون  جاجن  درا�ضة  اإليها  تو�ضلت 
ا�ضارت اإىل اأّن م�ضتوى اليقظة العقلية لدى طلبة اجلامعة كان اأقل من 
اإليها عبد اهلل )2013(  املعدل، ول تتفق مع النتيجة التي تو�ضلت 
والتي اأ�ضارت اإىل اأن م�ضتوى اليقظة العقلية لدى طلبة اجلامعة كان 

مرتفعًا.
كان  والذي  العقلية  اليقظة  يف  املراقبة  ُبعد  يخ�ّس  ما  اأما 
مرتفعًا، فيعتقد الباحث اأن ال�ضبب يف ذلك يرجع اإىل كون هذا البعد 
الداخلية واخلارجية لديه، واإعمال  الفرد للخربات  يت�ضمن مالحظة 
حوا�ضه وتركيز انتباهه على حميطه اخلارجي، ونظراً اإىل اأن املرحلة 
اإذ  املدر�ضية،  املرحلة  عن  وخمتلفة  جديدة  مرحلة  تعّد  اجلامعية، 
على  اعتماداً  واأكرث  ا�ضتقاللية،  اأكرث  يكون  اأن  الطالب  على  يتوجب 
نف�ضه يف اكت�ضاب املعلومة، والتكيف مع الأ�ضلوب اجلديد يف طريقة 
اإعطائها من قبل املحا�رضين، مما ي�ضطره اإىل اإرهاف حوا�ضه اأكرث، 
وتركيز انتباهه ب�ضكل اأكرب، ما ي�ضاعد يف رفع م�ضتوى بعد املراقبة 

لديه.
Ú♦ والذي الثاين  بال�ضوؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�ضة  ثانيًا: 

جن�س  باختالف  العقلية  اليقظة  م�ضتوى  يختلف  "هل  على:  ين�س 
الطلبة، وتخ�ض�ضهم؟ "

دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  ال�ضوؤال  هذا  نتائج  اأظهرت  لقد 
اليقظة  الكلية ملقيا�س  الدرجة  الذكور، والإناث على  اإح�ضائية بني 
بعد  عدا  ما  العقلية،  اليقظة  مقيا�س  اأبعاد  جميع  وعلى  العقلية، 
اأنَّ  اإىل  النتيجة  هذه  الباحثان  ويرجع  الإناث،  ول�ضالح  املراقبة، 
الطالب والطالبات �ضيان مقارنة مبا يتعر�ضون له من اأعباء درا�ضية، 
اإىل قلق من امل�ضتقبل، و�ضغوط  واأعباء اجتماعية، والتي قد توؤدي 
نف�ضية توؤثر يف م�ضتوى اليقظة العقلية لدى الذكور والإناث على حد 
تان  درا�ضة  اإليها  تو�ضلت  التي  والنتائج  تتفق  النتيجة  �ضواء.وهذه 
ومارتن )Tan & Martin, 2016( ، ول تتفق والنتائج التي تو�ضلت 
اإليها درا�ضة العا�ضمي )2015( ، والتي اأظهرت وجود فرق ذي دللة 
اإح�ضائية يف م�ضتوى اليقظة العقلية يعزى ملتغري اجلن�س، ول�ضالح 
درا�ضة  اإليها  تو�ضلت  التي  النتائج  مع  تتفق  ل  اأنها  كما  الذكور، 
اإح�ضائية يف  اأظهرت وجود فرق ذو دللة  ، التي  ال�ضندي )2010( 
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م�ضتوى اليقظة العقلية يعزى ملتغري اجلن�س، ل�ضالح الإناث.
اأما فيما يخ�ّس بعد املراقبة، والذي اأظهر فرًقا دال اإح�ضائيًا 
هذه  يرجعان  الباحثان  فاإّن  الإناث،  ل�ضالح  اجلن�س،  ملتغري  تبعًا 
النتيجة اإىل الثقافة الذكورية ال�ضائدة يف جمتمعنا، اإذ ينظر املجتمع 
احلياة،  م�ضوؤوليات  حتمل  على  والأقدر  الأف�ضل،  اأنه  على  للذكر 
والأجدر بالحرتام، واأمام هذه النظرة املجتمعية ي�ضعر الذكر باأنه 
وتوكيدها،  ذاته  حتقيق  �ضبيل  يف  كبري  جهد  لبذل  بحاجة  لي�س 
لها  حمفزا  لالأنثى  ال�ضلبية  املجتمعية  النظرة  هذه  تكون  حني  يف 
جديرة  اأّنها  لتثبت  ذاتها  وتوكيد  والتميز،  الأكادميي،  التفوق  على 

بالحرتام والتقدير، بالإ�ضافة اإىل اأن فر�ضتها يف توكيد 
ذاتها من خالل التفوق الدرا�ضي، ُتعّد من اإحدى الفر�س القليلة 
التي  الكثرية  الفر�س  مع  باملقارنة  لالأنثى،  املجتمع  مينحها  التي 
حوا�ضها،  واإرهاف  انتباهها،  تركيز  على  يحفزها  ما  للذكر،  مُتنح 
للح�ضول على اأق�ضى فائدة ممكنة مما تتلقاه يف حياتها اجلامعية 

من حما�رضات، وحلقات مناق�ضة، وغريها.
دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  الدرا�ضة  نتائج  اأظهرت  كذلك 
اإح�ضائية على الدرجة الكلية ملقيا�س اليقظة العقلية، تعزى ملتغري 
مع  النتيجة  هذه  وتتفق   ، علمية(  كليات  اأدبية،  )كليات  التخ�ض�س 
النتائج  لكّن   ،  )2013( اإليها درا�ضة عبد اهلل  التي تو�ضلت  النتائج 
الإن�ضانية،  الكليات  بني  اإح�ضائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اأظهرت 
اخلربة  على  احلكم  وعدم  بوعي  العمل  بعدي  يف  العلمية  والكليات 
العمل  ُبعد  اإىل  فبالن�ضبة  الإن�ضانية،  الكليات  ول�ضالح  الداخلية، 
مناهج  طبيعة  اأن  اإىل  النتيجة  هذه  ُيرجعان  الباحثني  فاإن  بوعي 
الطالب  على  تفر�س  والهند�ضة،  كالطب  العلمية  التخ�ض�ضات 
وقت  من  الكثري  تخ�ضي�س  اإىل  حتتاج  فهي  معني،  حياة  اأ�ضلوب 
الطالب لدرا�ضته، اإذ اإنها غالًبا تت�ضمن اجلانب العملي )املختربات( 
كبري  وقت  تخ�ضي�س  اإىل  وحتتاج  النظري،  اجلانب  اإىل  بالإ�ضافة 
وفهم  فيه،  التفا�ضيل  اأدق  عن  والبحث  العلمي،  املحتوى  لتحليل 
َثّم  ومن  التعقيد،  من  ب�ضيء  غالبًا  تت�ضف  التي  العلمية  النظريات 
من  الكبري  اجلزء  هذا  تخ�ضي�س  عليه  يجب  اأنه  الطالب  ي�ضعر  حني 
وقته يوميًا، يدخل يف �ضيء من الروتني والتلقائية يف اأداء مهماته 
اإجنازها  من  بد  ول  منها،  كبريا  جزءاً  الدرا�ضة  متثل  التي  اليومية، 
اأو رغبة م�ضبقة،  حتى لو كان اإجنازها يف وقت معني دون اختيار 
لذلك يقوم طلبة الكليات العلمية باأعمالهم ب�ضكل اأقل وعيًا من طلبة 

الكليات الإن�ضانية.
فريجع  الداخلية  اخلربة  على  احلكم  عدم  ُبعد  يخ�ّس  ما  اأما 
ا اإىل طبيعة مناهج التخ�ض�ضات العلمية، والتي  الباحثان ذلك اأي�ضً
تفر�س على الطالب تركيز انتباهه ب�ضكل كبري على جانب التح�ضيل 
العلمي يف حياته على ح�ضاب اجلوانب الأخرى، كاجلانب الإجتماعي 
من  وغريها  والريا�ضي،  ال�ضحي  واجلانب  الإن�ضانية،  والعالقات 
تطوير  لعدم  اجلوانب،  تلك  بتق�ضريه يف  الطالب  ي�ضعر  ما  اجلوانب، 
لت�رضب  املجال  يفتح  قد  ذلك  فاإن  وبالتايل  بها،  اخلا�ضة  مهاراته 
اأفكار وت�ضاوؤلت من قبيل اإ�ضدار احلكم على اأفكاره، وم�ضاعره، وعلى 
ذاته باملجمل، كاأن ي�ضاأل نف�ضه، هل طريقتي يف التفكري منا�ضبة؟ ، 
وهل �ضعوري اإزاء عالقة اإجتماعية معينة �ضحيحًا؟ ، وذلك ل�ضعوره 

بالنق�س يف املهارات املرتبطة بذلك.
كما اأظهرت نتائج الدرا�ضة وجود فروق ذات دللة اإح�ضائية 

بني الكليات الإن�ضانية، والكليات العلمية يف بعدي املراقبة، وعدم 
فبالن�ضبة  العلمية،  الكليات  ول�ضالح  الداخلية،  اخلربة  مع  التفاعل 
تفر�ضه  اإىل ما  النتيجة  الباحثني يرجعان هذه  فاإن  املراقبة،  لُبعد 
ب�ضكل  الرتكيز  �رضورة  من  العلمية  التخ�ض�ضات  مناهج  طبيعة 
التفا�ضيل  اأدق  اإىل  الإنتباه  و�رضورة  العلمي،  املحتوى  لفهم  كبري 
هذا  فينمي  املعقدة،  العلمية  امل�ضائل  وحل  العلمية  النظريات  لفهم 
هذا النوع من تركيز الإنتباه مكون املراقبة عند طلبة التخ�ض�ضات 
الداخلية، فاإن  اأما ُبعد عدم التفاعل مع اخلربة  اأكرب،  العلمية ب�ضكل 
الباحثني يرجعان ذلك اأي�ضا اإىل طبيعة مناهج التخ�ض�ضات العلمية 
كبري  وقت  تخ�ضي�س  اإىل  يحتاج  حياة،  اأ�ضلوب  من  تفر�ضه  وما 
مزدحما،  اليومي  العلمي  التخ�ض�س  طالب  جدول  فيكون  للدرا�ضة، 
وقت  اإيجاد  يف  الإن�ضاين  التخ�ض�س  طالب  من  حظًا  اأقل  ويكون 

ملالحظة اأفكاره وم�ضاعره الداخلية والتفاعل معها، اإذ 
الو�ضائل  اأف�ضل  من  وانتباه  برتكيز  العمل  يف  ال�ضتغراق  اأن 
لتجنب احلديث الداخلي مع الذات، وما ي�ضاحبه من اأفكار وم�ضاعر، 
ل �ضيما واأن املو�ضوعات العلمية حتتاج اإىل تركيز النتباه على اأدق 
التفا�ضيل، وتفكيك امل�ضائل املعقدة، وحتليل املحتوى العلمي ب�ضكل 

معمق.
Ú♦ الذي الثالث  بال�ضوؤال  املتعلقة  النتائج  مناق�ضة  ثالثًا: 

ين�س على: " ما القدرة التبوؤية للعوامل الكربى لل�ضخ�ضية باليقظة 
العقلية لدى طلبة جامعة الريموك؟ "

هو  الع�ضابية  عامل  اأن  الثالث،  ال�ضوؤال  نتائج  اأظهرت  لقد 
اليقظة  من   )17.7%( ف�رّض  اإذ  العقلية،  لليقظة  تف�ضرياً  الأكرث 
العقليىة، ويرجع الباحثان هذه النتيجة، اإىل اأن �ضمة اليقظة العقلية 
ال�ضلبية،  والنفعالت  العواطف  من  جداً  منخف�ضًا  م�ضتوى  تعك�س 
اأفكار  من  الداخلية  اخلربات  مراقبة  تت�ضمن  الوعي  من  حالة  فهي 
اإذ  اأو التفاعل معها،  اًل تامًا، وعدم مقاومتها  وم�ضاعر، وتقبلها تقبُّ
يكون ال�ضخ�س اليقظ عقليًا يف حالة من الطماأنينة وال�ضالم الداخلي، 
ال�ضخ�س  حالة  مع  متاما  يتناق�س  العقلية،  لليقظة  الو�ضف  وهذا 
الذي يت�ضم بالع�ضابية، اإذ مييل هذا ال�ضخ�س اإىل الأفكار وامل�ضاعر 
الداخلية فيكون  اأفكاره وم�ضاعره  اأو احلزينة، ويتفاعل مع  ال�ضلبية 
الداخلية،  وم�ضاعره  ذاته،  على  الأحكام  وي�ضدر  الغ�ضب،  �رضيع 
فيفقد  التقبل،  على  للقدرة  يفتقر  اأنه  كما  لها،  اللوم  �ضديد  يكون  اإذ 
تتفق  النتيجة  ال�ضغوط.وهذه  يتحمل  ول  ب�رضعة،  وعزميته  �ضربه 
باير  كدرا�ضة  الدرا�ضات،  من  الكثري  اإليها  تو�ضلت  التي  النتائج  مع 
)Baer et al., 2006( ، ودرا�ضة لتزمان )Latzman, 2013( ، ودرا�ضة 

. )Klocker & Hicks, 2015( كلوكرن وهيك�س
كما اأظهرت النتائج اأن ن�ضبة تف�ضري عامل يقظة ال�ضمري بلغت 
بعد  الثانية  املرتبة  والتي جاءت يف  العقلية،  اليقظة  )%6.1( من 
اإليه  اأ�ضار  ما  اإىل  النتيجة  هذه  الباحثان  ويرجع  الع�ضابية،  عامل 
ال�ضمري  يقظة  وعامل  العقلية  اليقظة  باأن  درا�ضته،  يف  لتزمان 
ي�ضرتكان يف اأن كليهما يت�ضمن التوجه نحو خربات الوقت احلا�رض 
حلظة بلحظة، وكالهما يرتبط مب�ضتوى منخف�س جداً من الندفاعية 
التي تو�ضلت  النتائج  النتيجة تتفق مع  ، وهذه   )Latzman, 2013(
اإليها درا�ضة لتزمان )Latzman, 2013( ، ول تتفق هذه النتيجة مع 

. )Baer et al., 2006( النتائج التي تو�ضلت اإليها درا�ضة باير
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مقيا�ص♦اليقظة♦العقلية

قم
ئماًالعبارةالر
دا

لباً
غا

اناً
حي
ا

دراً
بداًنا
ا

عندما اأم�ضي، األحظ بوعي حركة ج�ضمي.1

2
ي�ضعب علّي اأن اأجد الألفاظ التي ت�ضف 

ما اأفكر به.  

3
عندما اأفعل الأ�ضياء، ذهني ي�رضح 

واأت�ضتت ب�ضهولة.  

4
اأحدِّث نف�ضي اأنني يجب اأن ل اأ�ضعر 

بالطريقة التي اأ�ضعر بها. 

5
اأراقب م�ضاعري دون اأن اأنغم�س 

فيها. 

6
عندما اأ�ضتحم اأكون واعيا للمياه على 

ج�ضمي. 

7
ي�ضعب علّي اأن اأجد الألفاظ التي ت�ضف 

ما اأ�ضعر به.  

8
ل اأنتبه ملا اأفعله ب�ضبب اأحالم اليقظة اأو 

القلق اأو اأي م�ضتت اآخر. 

9
اأعتقد اأن بع�س اأفكاري غري منا�ضبة 

وينبغي اأن ل اأفكر هكذا. 

10
عندما اأتذكر اأفكاراً اأو �ضوراً موؤملة، اأكون 

على وعي بالفكرة اأو ال�ضورة دون اأن 
ت�ضيطر علي. 

11
األحظ كيف توؤثر الأطعمة وامل�رضوبات 

يف اأفكاري وانفعالتي واأحا�ضي�ضي 
اجل�ضدية.

12
من ال�ضعب علّي التعبري لفظّيًا عما اأح�س 

به يف ج�ضدي.

13
ي�ضعب علّي ال�ضتمرار يف الرتكيز على 

ما يحدث يف الوقت احلا�رض.

14
اأعتقد اأن بع�س انفعالتي غري منا�ضبة، 

ول ينبغي اأن اأ�ضعر بها.

15
يف املواقف ال�ضعبة، اأتوقف واأفكر مليًا 

قبل اأن اأقوم برد فعل فوري.

16
اأنتبه لالأ�ضوات، كدقات ال�ضاعة وتغريد 

الطيور واأ�ضوات ال�ضيارات. 

17
عندما اأ�ضعر بال�ضيق ب�ضكل كبري، 

اأ�ضتطيع اأن اأجد طريقة للتعبري عن ذلك 
لفظيًا  

18
اأت�رضف بتلقائية دون وعي كبري مبا 

اأقوم به.

19
عندما يكون لدي اأفكار اأو �ضور موؤملة، 
اأحكم على نف�ضي باأنها جيدة اأو �ضيئة، 

اعتمادا على الفكرة اأو ال�ضورة. 
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القدرة التنبؤية للعوامل الكبرى للشخصية باليقظة العقلية 
لدى طلبة جامعة اليرموك

أ. محمد علي صالحات      
أ.د. رافع عقيل الزغول   

قم
ئماًالعبارةالر
دا

لباً
غا

اناً
حي
ا

دراً
بداًنا
ا

20
عندما يكون لدي اأفكار اأو �ضور موؤملة، 

اأ�ضعر بالهدوء بعد فرتة وجيزة.

21
اأنتبه اإىل الكيفية التي توؤثر بها 

انفعالتي يف اأفكاري و�ضلوكاتي.

22
اأميل ب�ضكل طبيعي ل�ضياغة خرباتي 

بكلمات.

23
اأندفع نحو الأن�ضطة دون اأن اأكون منتبهًا 

لها حقا. 

24
عندما يكون لدي اأفكار اأو �ضور موؤملة، 
اأ�ضتطيع مالحظتها دون التفاعل معها.

25
اأجد نف�ضي اأقوم باأ�ضياء دون ممار�ضة 

النتباه. 

26
عندما يكون لدي اأفكار اأو �ضور موؤملة، 

األحظها فقط واأدعها تذهب. 

27
اأ�ضتطيع و�ضف �ضعوري يف اأي حلظة 

ل.   ب�ضكل مف�ضّ

ملحق )2( 

مقيا�ص♦الع�امل♦الكربى♦لل�سخ�سية

قم
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جدا
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�اف
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فق
م�ا

ايد
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فق
م�ا
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غ

لقا
مط
ق♦
�اف
♦م
غري

اأ�ضعر باأنني اأقل قدراً من الآخرين. 1

اأنا �ضخ�س كثري البت�ضام.  2

ل اأحب اأن اأبدد وقتي يف التخيل واأحالم اليقظة.3

4
اأنا �ضخ�س كثري املجادلة يف خمتلف 

املوا�ضيع. 

5
ل�ضت بال�ضخ�س الذي يحافظ على 

النظام. 
اأتدخل يف خ�ضو�ضيات الآخرين. 6

اإما اأن تكون معي اأو اأعتربك �ضدي. 7

8
عندما اأكون حتت �ضغط هائل، اأ�ضعر كما لو اأنني 

�ضوف اأنهار. 

اأرغب يف التحدث اإىل النا�س.9

10
عندما اأتعلم طريقة �ضحيحة لعمل �ضيء ما ل 

اأفكر يف تغيريها.  

يرى بع�س النا�س باأنني اأنايّن ومغرور. 11

اأحر�س على اأداء واجباتي باإخال�س.12

قم
العبارةالر

جدا
ق♦
�اف
م

فق
م�ا

ايد
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فق
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لقا
مط
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13
اأجد �ضعوبة يف المتناع عن النظر اإىل ما حرم 

اهلل.  

14
اأبالغ يف حبي عندما اأحب ويف كرهي عندما 

اأكره.  

اأعترب نف�ضي كثري التوتر والرنفزة. 15

16
اأحب اأن اأكون حيث يوجد الن�ضاط 

والزدحام. 

17
اأعتقد اأن احلوار وتعدد الآراء ي�ضو�س التفكري 

وي�ضيع الوقت. 

اأميل اإىل ال�ضك يف نوايا الآخرين.18

اأ�ضع لنف�ضي اأهدافًا واأ�ضعى اإىلحتقيقها. 19

20
اأ�ضتحيي من نف�ضي عندما اأكرر اخلطاأ نف�ضه اأكرث 

من مرة. 

21
اإن اأهمل اأحدهم موعدا وعدين اإياه مرة واحدة فال 

اأعود اأهتم لأمره.  

قلما اأ�ضعر باخلوف.  22

اأف�ضل عمل الأ�ضياء مبفردي. 23

عر بالن�ضبة يل كالم عادي غري مميز.24 ال�ضِّ

25
اأعتقد باأن النا�س �ضوف ي�ضتغلونني اإذا �ضمحت 

لهم بذلك. 

اأ�ضيع الكثري من الوقت قبل اأن اأ�ضتقر للعمل.26

27
اأرى اأن الألفاظ الفاح�ضة جمرد كلمات ول تعترب 

م�ضكلة كبرية.

اأعترب نف�ضي مقت�ضداً يف نفقاتي املالية فل�ضت 28
مبذراً اأو بخياًل.

اأغ�ضب من الطريقة التي يعاملني بها النا�س.29

اأنا �ضخ�س مبتهج ومفعم باحليوية والن�ضاط.30

قلما األحظ احلالت املزاجية التي حتدثها 31
البيئات املختلفة. 

يرى البع�س اأنني بارد وحذر. 32

ل يوثق بي ول يعتمد علّى كما ينبغي يف بع�س 33
املواقف. 

اأفكر باأفكار غري اأخالقية وخاد�ضة للحياء.34

اأتع�ضب ملا يخ�ضني كع�ضريتي وبلدي وفريقي 35
املف�ضل.

اأ�ضعر بالعجز وباحلاجة ل�ضخ�س ليحل م�ضاكلي.36

ل�ضت �ضخ�ضًا متفائاًل.37

اأعتمد على الأحكام اجلاهزة يف احلكم على 38
الأ�ضياء.  

اأنا �ضلب الراأي ومت�ضدد يف اجتاهاتي.39
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اأنا �ضخ�س منتج.  40

اأجد م�ضكلة يف تعلق قلبي بالأ�ضياء املحرمة، 41
فقلبي لي�س بيدي.  

اأحب اأن اأتعرف اأ�ضياء جديدة. 42

�ضعوري باخلجل يجعلني اأجتنب امل�ضاركة يف 43
الأن�ضطة. 

حياتي متر ب�رضعة. 44

اأ�ضعى لالإتقان والقرتاب من الكمال يف اأداء 45
اأعمايل.  

اأ�ضتمتع بالتعمق يف النظريات والأفكار الفل�ضفية.46

  

ُملحق )3( 

قيم♦معامالت♦الرتباط♦بني♦الفقرات♦وبني♦مقيا�ص♦
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عبد
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قرة
الف
قم♦
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الرتباط♦مع:

�ص
قيا
امل

عد
الب

قبة
ملرا

ا

0.420.66عندما اأم�ضي، األحظ بوعي حركة ج�ضمي.1

0.650.47عندما اأ�ضتحم اأكون واعيا للمياه على ج�ضمي.2

3
األحظ كيف توؤثر الأطعمة وامل�رضوبات على 

0.380.58اأفكاري وانفعالتي واأحا�ضي�ضي اجل�ضدية.

4
اأنتبه لالأ�ضوات، كدقات ال�ضاعة وتغريد الطيور 

0.270.48واأ�ضوات ال�ضيارات.

5
اأنتبه اإىل الكيفية التي توؤثر بها انفعالتي يف 

0.440.48اأفكاري و�ضلوكاتي.

ضف
و�

ال

6
ي�ضعب علّي اأن اأجد الألفاظ التي ت�ضف ما اأفكر 

0.580.55به.

7
ي�ضعب علّي اأن اأجد الألفاظ التي ت�ضف ما اأ�ضعر 

0.440.25به.

8
من ال�ضعب علّي التعبري لفظّيًا عما اأح�س به يف 

0.390.64ج�ضدي.

9
عندما اأ�ضعر بال�ضيق ب�ضكل كبري، اأ�ضتطيع اأن اأجد 

0.350.48طريقة للتعبري عن ذلك لفظيًا.

0.470.36اأميل ب�ضكل طبيعي ل�ضياغة خرباتي بكلمات.10

11
اأ�ضتطيع و�ضف �ضعوري يف اأي حلظة ب�ضكل 

ل. 0.560.22مف�ضّ

عي
 بو

مل
الع

12
عندما اأفعل الأ�ضياء، ذهني ي�رضح واأت�ضتت 

0.240.55ب�ضهولة.

13
ل اأنتبه ملا اأفعله ب�ضبب اأحالم اليقظة اأو القلق اأو 

0.370.66اأي م�ضتت اآخر.

14
ي�ضعب علّي الإ�ضتمرار يف الرتكيز على ما يحدث 

0.440.30يف الوقت احلا�رض.

0.250.34اأت�رضف بتلقائية دون وعي كبري مبا اأقوم به.15

16
اأندفع نحو الأن�ضطة دون اأن اأكون منتبهًا لها 

0.470.44حقا.

0.490.25اأجد نف�ضي اأقوم باأ�ضياء دون ممار�ضة الإنتباه.17

حلكم
م ا

عد

18
اأحدِّث نف�ضي باأنني يجب اأن ل اأ�ضعر بالطريقة 

0.380.62التي اأ�ضعر بها.

19
اأعتقد اأن بع�س اأفكاري غري منا�ضبة وينبغي اأن 

0.400.28ل اأفكر هكذا.

20
اأعتقد اأن بع�س انفعالتي غري منا�ضبة، ول 

0.480.55ينبغي اأن اأ�ضعر بها.

21
عندما يكون لدي اأفكار اأو �ضور موؤملة، اأحكم 

على نف�ضي باأنها جيدة اأو �ضيئة، اإعتماداً على. 
الفكرة اأو ال�ضورة.

0.470.47

عل
تفا

م ال
عد

0.250.30اأراقب م�ضاعري دون اأن اأنغم�س فيها.22

23
عندما اأتذكر اأفكاراً اأو �ضوراً موؤملة، اأكون على 

0.550.50وعي بالفكرة اأو ال�ضورة دون اأن ت�ضيطر علي.

24
يف املواقف ال�ضعبة، اأتوقف واأفكر مليا قبل 

0.300.54القيام برد فعل فوري.

25
عندما يكون لدي اأفكار اأو �ضور موؤملة، اأ�ضعر 

0.380.40بالهدوء بعد فرتة وجيزة.

26
عندما يكون لدي اأفكار اأو �ضور موؤملة، اأ�ضتطيع 

0.280.41مالحظتها دون التفاعل معها.

27
عندما يكون لدي اأفكار اأو �ضور موؤملة، األحظها 

0.600.71فقط واأدعها تذهب.
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قيم♦معامالت♦الرتباط♦بني♦الفقرات♦وبني♦الأبعاد♦
التي♦تتبع♦لها♦ملقيا�ص♦الع�امل♦الكربى♦لل�سخ�سية
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0.32اأ�ضعر باأنني اأقل قدراً من الآخرين.1

2
عندما اأكون حتت �ضغط هائل، اأ�ضعر كما لو اأنني �ضوف 

0.36اأنهار

0.48اأعترب نف�ضي كثري التوتر والرنفزة3

0.52قلما اأ�ضعر باخلوف.4

0.27اأغ�ضب من الطريقة التي يعاملني بها النا�س5

0.35اأ�ضعر بالعجز وباحلاجة ل�ضخ�س ليحل م�ضاكلي6

0.55�ضعوري باخلجل يجعلني اأجتنب امل�ضاركة يف الأن�ضطة7
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القدرة التنبؤية للعوامل الكبرى للشخصية باليقظة العقلية 
لدى طلبة جامعة اليرموك

أ. محمد علي صالحات      
أ.د. رافع عقيل الزغول   

مل
عا
ال

قم
الفقرةالر

معامل♦
الرتباط♦
بالبعد

طية
�ضا

لإنب
ا

0.55اأنا �ضخ�س كثري البت�ضام8

0.44اأرغب يف التحدث اإىل النا�س9

0.30اأحب اأن اأكون حيث يوجد الن�ضاط والإزدحام10

0.38اأف�ضل عمل الأ�ضياء مبفردي11

0.31اأنا �ضخ�س مبتهج ومفعم باحليوية والن�ضاط12

0.50ل�ضت �ضخ�ضًا متفائاًل13

0.41حياتي متر ب�رضعة14

ربة
خل

ى ا
 عل

اح
نفت

الإ

0.39ل اأحب اأن اأبدد وقتي يف التخيل واأحالم اليقظة15

16
عندما اأتعلم طريقة �ضحيحة لعمل �ضيء ما ل اأفكر يف 

0.62تغيريها

0.41اأعتقد اأن احلوار وتعدد الآراء ي�ضو�س التفكري وي�ضيع الوقت17

عر بالن�ضبة يل كالم عادي غري مميز18 0.47ال�ضِّ

0.29قلما األحظ احلالت املزاجية التي حتدثها البيئات املختلفة19

0.62اأعتمد على الأحكام اجلاهزة يف احلكم على الأ�ضياء20

0.25اأحب اأن اأتعرف اأ�ضياء جديدة21

0.38اأ�ضتمتع بالتعمق يف النظريات والأفكار الفل�ضفية22

لية
قبو

امل

0.53اأنا �ضخ�س كثري املجادلة يف خمتلف املوا�ضيع23

0.36يرى بع�س النا�س اأنني اأنايّن ومغرور24

0.41اأميل اإىل ال�ضك يف نوايا الآخرين25

0.24اأعتقد اأن النا�س �ضوف ي�ضتغلونني اإذا �ضمحت لهم بذلك26

0.55يرى بع�س النا�س اأنني بارد وحذر27

0.64اأنا �ضلب الراأي ومت�ضدد يف اجتاهاتي28

مري
ل�ض

ظة ا
يق

0.34ل�ضت بال�ضخ�س الذي يحافظ على النظام29

0.42اأحر�س على اأداء واجباتي باإخال�س30

0.25اأ�ضع لنف�ضي اأهدافًا واأ�ضعى اإىل حتقيقها.31

0.28اأ�ضيع الكثري من الوقت قبل اأن اأ�ضتقر للعمل32

0.36ل يوثق بي ول يعتمد علّى كما ينبغي يف بع�س املواقف33

0.41اأنا �ضخ�س منتج34

0.44اأ�ضعى لالإتقان والإقرتاب من الكمال يف اأداء اأعمايل35

مل
عا
ال

قم
الفقرةالر

معامل♦
الرتباط♦
بالبعد

عّفة
ال

0.52اأتدخل يف خ�ضو�ضيات الآخرين.36

0.44اأجد �ضعوبة يف الإمتناع عن النظر اإىل ما حرم اهلل.37

0.40اأ�ضتحيي من نف�ضي عندما اأكرر اخلطاأ نف�ضه اأكرث من مرة.38

39
اأرى اأن الألفاظ الفاح�ضة جمرد كلمات ولتعترب م�ضكلة 

0.63كبرية.

0.47اأفكر باأفكار غري اأخالقية وخاد�ضة للحياء.40

41
اأجد م�ضكلة يف تعلق قلبي بالأ�ضياء املحرمة، فقلبي لي�س 

0.55بيدي.

دال
عت

الإ

0.43اإما اأن تكون معي اأو اأعتربك �ضدي.42

0.45اأبالغ يف حبي عندما اأحب ويف كرهي عندما اأكره.43

44
اإن اأهمل اأحدهم موعدا وعدين اإياه مرة واحدة فال اأعود 

0.38اأهتم لأمره.

45
اأعترب نف�ضي مقت�ضداً يف نفقاتي املالية فل�ضت مبذراً اأو 

0.36بخياًل.

0.37اأتع�ضب ملا يخ�ضني كع�ضريتي وبلدي وفريقي املف�ضل.46

	

ملحق )5( 

معامالت♦ثبات♦الإعادة♦وثبات♦الت�ساق♦الداخلي♦
ملقيا�ص♦اليقظة♦العقلية♦الكلي♦واأبعاده

عدد♦الفقراتثبات♦الت�ساق♦الداخليثبات♦الإعادةاليقظة♦العقلية

0.640.895بعد املراقبة

0.670.846بعد الو�ضف

0.740.806بعد العمل بوعي

0.720.904بعد عدم احلكم 

0.800.876بعد عدم التفاعل 

0.890.9027الكلي للمقيا�س
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ملحق )6( 

معامالت♦ثبات♦الإعادة♦وثبات♦الت�ساق♦الداخلي♦
ملقيا�ص♦الع�امل♦الكربى♦لل�سخ�سية♦واأبعاده

الع�امل♦الكربى♦
عدد♦الفقرات♦)46(ثبات♦الت�ساق♦الداخليثبات♦الإعادةلل�سخ�سية

0.810.747الع�ضابية

0.720.707الإنب�ضاطية

0.670.608الإنفتاح على اخلربة

0.830.726املقبولية

0.770.667يقظة ال�ضمري

0.600.916العّفة

0.880.745العتدال




