Journal of Al-Quds Open University for Educational &
Psychological Research & Studies
Volume 9

Number 25

Article 2

2018

Predictive Ability of Big Personality Factors towards Mindfulness
among Yarmouk University Students
Mohammed Ali Salahat
Yarmouk University/Jordan, mr_salaahat@hotmail.com

Rafei Oqayl Azaghlool
Yarmouk University/Jordan, rafei.azaghlool@poe.qou.edu

Follow this and additional works at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych

Recommended Citation
Salahat, Mohammed Ali and Azaghlool, Rafei Oqayl (2018) "Predictive Ability of Big Personality Factors
towards Mindfulness among Yarmouk University Students," Journal of Al-Quds Open University for
Educational & Psychological Research & Studies: Vol. 9 : No. 25 , Article 2.
Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaqou_edpsych/vol9/iss25/2

This Article is brought to you for free and open access by Arab Journals Platform. It has been accepted for
inclusion in Journal of Al-Quds Open University for Educational & Psychological Research & Studies by an
authorized editor. The journal is hosted on Digital Commons, an Elsevier platform. For more information, please
contact rakan@aaru.edu.jo, marah@aaru.edu.jo, u.murad@aaru.edu.jo.

القدرة التنبؤية للعوامل الكربى للشخصية باليقظة العقلية
لدى طلبة جامعة الريموك

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

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.2544701

تاريخ االستالم2017 /10 /29 :م ،تاريخ القبول2017 /12 /23 :م.
طالب دكتوراه /جامعة اليرموك /األردن.
أستاذ دكتور /جامعة اليرموك /األردن.
بحث مستل من أطروحة دكتوراه

21

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

ملخص:
َه َدف َْت َه ِذ ِه ال ِّدرا�سة �إىل َمع ِرفة القدرة ال ّتنب� ّؤية لِل َعوامِ لِ
لل�ش ْخ ِ�ص َّي ِة بِال َي ْقظَ ِة ال َعقل َِّيةِ ،وهل يختلف ُم�ستوى ال َيقظة
ال ُكبرْ َ ى َّ
�ص لَدى طل َب ِة جامع ِة الريموك.
ال َعقلية
ِ
جل ْن ِ�س �أو ال ّت َخ ّ�ص ِ
باختالف ا ِ
را�س ِة مِ ْن ( )760طالباً ،وطالب ًة مِ ْن طلبة مرحلة
َتك َّو َنت َع ِّي َن ُة ال ِّد َ
مقيا�س الوجوه
ا�ستخدام
البكالوريو�س يف َجامِ َع ِة الريموك.وجرى
ِ
ُ
Baer
قلية (et al., 2006
) َ ،ومقيا�س ال َعوامل
َم�س ِة لل َي َقظَ ِة ال َع ّ
اخل َ
يا�س ال َعوامِ لِ اخل َْم َ�س ِة ال ُكبرْ ى
لل�ش ِ
خ�ص َّيةِ ،الّذي طُ ِّو َر مِ ْن مِ ْق ِ
الكُربى َّ
خ�ص َّي ِة لكو�ستا وماكري ( ، )Costa & McCrae, 1992بعد
لل�ش ِ
َّ
َ
را�س ِة � َّأن
ال�ص ْدقِ َوال ّث ّب ِ
ال َّت َحقُّقِ مِ ن ُم�ؤَ�شرِّ ِ
ات ِّ
ات.و�أظْ َه َر ْت َنتائ ُِج ال ِّد َ
ُم ْ�س َتوى ال َي َقظَ ِة ال َع ْقل َِّي ِة لَدى الطّ لبة كان متو�سطً ا على الأداة ككل
با�ستثنا ِء بعد املراقبة كان مرتفعاً ،كَ ما كَ َ�شف َْت َن َتائ ُِج
ويف الأبعاد ْ
ن�س يف ُب ْعد
جل ِ
ال ِّد َرا َْ�س ِة ُو ُجو َد ف َْرقٍ ذي داللةٍ �إِ ْح َ�صائ َِّيةٍ ُيعزى لمِ ُ َتغيرِّ ِ ا ِ
ذات َداللةٍ �إِ ْح َ�صائ َِّيةٍ تعزى
املُرا َق َب ِة ل�صالح الإناثَ ،و ُو ُجو َد فروقٍ ِ
الو ْ�ص ِف ،ل َِ�صال ِِح
با�ستثنا ِء ُب ْعد َ
لمِ ُ َت َغيرِّ ِ ال ُكل َِّّي ِة يف َجم ِْي ِع ال ْأبعا ِد ْ
ِوع ٍيَ ،و َع َد ُم ا ُ
خلبرْ َ ِة
ال ُكل ّّي ِ
حل ْك ِم على ا ِ
ات الإن�سانية يف ُب ْع َد ِّي :ال َع َملِ ب ْ
ال َّداخِ َّلية ،ول�صالح الك ُل ّّي ِ
ات العِلم ِّي ِة فيِ بعدي :املُرا َق َبةَِ ،و َع َد ِم ال ّتفاعلِ
َ
خلبرْ َ ِة ال ّداخِ ل َِّية ،و�أَخرياً �أظْ َه َر ْت ال ّنتائِج �أ َّن هنالكَ �أربع ُة َعوامِ ل
َم َع ا ِ
ظَ
الع�صابية
اه َم ْت يف تف�سري ( )25.4%من ال َي َق ِة ال َع ْقل َِّي ِة َوهِ َي:
َ�س َ
َّ
ُ
ظَ
ري (َ ، )6.1%واالعتدال (، )0.8%
ة
ق
ي
و
،
()17.7%
َ
ال�ضم ِ
ّ
ََ
واالنب�ساطية (. )0.8%
خ�صية.
الكلمات املفتاح ّية :اليقظ ُة
العقلية ،العوامل الكربى ّ
لل�ش ّ
ّ
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.

املَُق ِدمَة:
فهوم الي َقظَ ة
ال�س ِ
نوات الأخرية َب َر َز َم ُ
يف ّ
نتتبع
 )nessبقوة يف جما ّ
يل علم ال ّن ِ
ف�س ّوالطِّ ّب ال ّنف�سِ ّي ،وعندما ّ
ظَ
والكيفية الّتي نظروا �إليها
ة،
العقلي
ة
ق
ي
ال
فهوم
ِ
تعريفات ال ُعلماء لمِ
َ
َ
ّ
ّ
من خاللها ،ومن خاللها قاموا باقرتاح خ�صائ�صه ومكوناتهَ ،نرى
�أ ّنهم ّت�أ ّثروا بنهجني خمتلفني� ،إزاء هذا املفهوم ،لكنهما مرتابطان
هج ال ّت� ّأملي للي َقظ ِة الع ّق ّلي ِة املُ�س َتم ّد مِ ن
ومتكامالن ،وهما :ال ّن ُ
والفل�سفية� ،إذ يت�ضمن هذا النهج االنتباه
ِية
أملية وال ّثقاف
ّ
ال ّتقالي ِد ال ّت� ّ
أحداث يف الوقت احلا�رض،
ربات وال ِ
�إىل اللحظة الآنيةَ ،والوعي با ِ
خل َ
تاماً ،وعدم �إ�صدار �أحكام �إزاءها (Brown & Ryan,
َوت َق ّبلها ُّ
تقب ًال ّ
العقلي ِة وفق ًا
َ ، )2003 & Kabat - Zinn, 1994و َتت ُِّم ممُ َ ار�سة ال َي َقظَ ة
َّ
أ�ساليب
ل
ا
ف
د
لهذا ال ّنهج وب�شكل
ُ
رئي�سي ،مِ ن خالل ال ّت� ّأملَ ،و َي ُ
ِ
كون َه َ
ّ
وال ّتقالي ِد ال َّت� ّأمل ِّية عاد ًة ُه َو اخلربة الداخلية للم�شارك� ،إذ تكون من
أحكامَ ،و َيرى ُم َنظّ ِرو هذا ال ّنهج � َّأن َت�صفِي َة
خالل املُرا َق َب ِة ُد ْو َن �إِ ْ�ص َدا ِر � ٍ
والعي�ش يف اللّحظة الآنية ،تمُ َ ك ُّن الفر َد من الو�صول �إىل
العقلِ ،
َ
ال�صادق)،
إدراك
ل
(ا
دعى
ي
فهوم
م
و
ه
و
العامل،
يف
دة
ُجر
مل
ا
ة
َقيق
احل
ِ
ُ
َ ُ َ
ّ
ّ
�أَو ر�ؤية العامل كما هو (.)Yeganeh, 2006
العلمي الغربي،
�أما ال ّنهج الآخر؛ َف ُهو م�ستم ٌّد من الأ َد ِب
ّ
العقليةَ ،و َي َت َ�ض َّم ُن
يف لل َي َقظَ َة
هج االجتماعي املعر ّ
ويطلق عليه ال ّن ُ
ّ
فعال فئات
ك
ِ�ش
ب
الفرد
ن
كو
ي
خاللها
من
ّتي
ل
ا
ة،
االنفتاح على اجل ّد
َ ْلٍ ّ
ُ ّ
ميز هذا ال ّنهج ب�أ َّنه َي ْ�ش َملُ
وت�صنيفات جديدة (.َ )Langer, 1989و َي َت ّ
ي واالجتماعي للأفراد امل�شاركنيBaer,(.
ال�سياقَ
ِ
اخلارج ّي واملَا ِّد ّ
ّ
 )2003 & Langer, 1989يف جمال ال ّتعليم على �سبيل املثال� ،إذ
العقلية يف امل�ساعد ِة على حتقيق �أهداف َتع ُّلم ِّية
ُت�ستخدم ال َي َقظَ ة
ّ
خمتلفة ،مث َل َتعزي ِز مهارات ح ّل امل�شكالت �أَو �إجراء ممار�سات
عينة (& Baer, 2003 & Baer et al., 2008
�أو تدريبات
معرفية ُم َّ
ّ
َ
 ، )Langer, 1989 & Yeganeh, 2006وي ْنظُ ُر العلما ُء ا ُ
مل َت�أ ِّثرون بهذا
قلية على �أ ّنها َع َق ّلي ٌة نَ�شِ طَ ٌة َت ّت ِ�ص ُف بِال ُق ْد َر ِة على
ال ّنهج �إىل ال َي َقظَ ة ال َع ّ
ي�صبح الفرد :يف الوقت احلا�رض
نتج عنها؛ �أن
�صياغة تمَ َ ّي ٍز جديدَ ،ف َي ُ
َ
(يف حالة ح�ضور)  ،وح�سا�س لل�سياق ووجهة ال ّنظَ ِر الأخرى ،وذو
الروتِين َِّية
هدف ،لكنه لي�س َ
متحكَّم ًا ِب ِه مِ ْن خالل القواعِ ِد والإجراءات ّ
(. )Langer & Moldoveanu, 2000
العقلية(  (�Mindful
ّ

اليَ َق َظ ِة العَ ْقلِيّة
م�شتق من كلمة �ساتي
ُم�صطَ لح اليقظة ال ِع ْق ّلية ()Mindfulness
ٌ
( )satiيف اللّغة
املالية ،الّتي تعني :لتتذكر ( )،to rememberلكن
ّ
كو�سيلة للو�صول �إىل حالة الوعي فهو غال ًبا ما َيدلّ على ح�ضور
العقل ( ،)Nyaniponika, 1973وهنالك ال َعدي ُد من ال ّتعريفات الّتي
عرف كابات زين (Kabat -
تناولت مفهوم اليقظة العقليةَ ،ف َقد ّ
العقلية ب�أ ّنها :الوعي الّذي يت�شكّل من خالل
 )Zinn, 2003اليقظة
ّ
�إعطاء االنتباه عن ق�صد �إىل اللّحظة الآنية ،واكت�شاف اخلربة حلظ ًة
بلحظة دون �إ�صدار الأحكام ،وبني كابات  -زين(  (Ka� 2012
22
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العقلية ،والّتي َع ّدها
�سلوكية لليقظة
ِ�ص
�سبع خ�صائ ٍ
َ ),bat - Zinn
ّ
ّ
ال�صرب،
ار َ�س ِة اليقظة
ّ
العقلية وهيّ :عدم �إ�صدار الأحكامّ ،
أ�سا�سا لمِ َُم َ
� ً
قبل،
املمار�سة بعقل املبتدئ ،ال ّثقة ،عدم ا�ستعجال ال ّنتائج ،ال ّت ّ
وعرف براون وريان (Brown & Ryan,
والترّ ك (عدم التفاعل)ّ ،
قبل للواقع ،والوعي بك ّل
ت
وال
االنتباه
ها:
العقلية ب�أ ّن
 )2003اليقظة
ّ ّ
ّ
عرف الجنر ومولدفيانو
ما يت�صل ب�أحداث اخلربة احلالية.كما ّ
العقلية ب�أ ّنها :حالة مرنة
( )Langer & Moldoveanu, 2000اليقظة
ّ
عملي ٌة مِ ن ال ّن�شاط
يف العقل تتمثل يف الإنفتاح على اجلديد ،وهي
ّ
العقلية ب�أ ّنهاَ :حال ٌة
يعرف الباحث اليقظة
ال ّت ُّ
ّ
مي ِز ّي البتِكار اجلديدَ ،و ّ
من الوعي ت ّت ِ�ص ُف بقدرة الفرد على االنتباه للحظ ِة الآنية من خِ الل
قبل ال ّتام لهذه اللّحظة ،وعدم ال ّتفاعل معها،
املُراقبة الواعية مع ال ّت ُّ
�أو �إ�صدار الأحكام �إزاءها.
وي�ستند الباحث يف هذا البحث يف تعريفه لليقظة العقلية
وحتديد مكوناتها وخ�صائ�صها �إىل نظرية براون وريان (& Brown
العقلية؛ لأَ ّنها ح�سب
 )Ryan, 2003املت�أ ّثرة بال ّنهج الـ ّت� ّأملي لليقظة
ّ
ر�أي الباحث هي الأقدر على حتقيق �أهداف البحث ،مع ت�أكيد الباحث
قافية مبا يتنا�سب واملجتمع
�رضورة �إ�ضفاء �صبغة
اخل�صو�صية ال ّث ّ
ّ
إ�سالمي.
العربي ال
ّ
ّ
وقد بينّ براون و ريان و كري�سوي ل♦ (�Brown, Ryan & Cre
َّ � )swell, 2007أن �أه ّم خ�صائ�ص اليقظة العقلية تتمثل يف ما ي�أتي:
أ�سا�سية
اخلا�ص ّية ال
Ú Úو�ضوح الوعيَ :و ُي َع ُّد و�ضوح الوعي
ّ
ّ
العقلية الوعي
اليقظة
العقلية� ،إذ تت�ضمن
ّوال ّأه ّم فيما يخ�ص اليقظة
ّ
ّ
اخلارجية املحيطة به،
اخلية للفرد والعوامل
ّ
بك ّل من العوامل ال ّد ّ
وهذا ي�شمل وعي الفرد ب�أفكاره وم�شاعره و�سلوكاته.
Ú Úاملرونة يف االنتباه :واملرونة ُت َع ُّد �أي�ض ًا من اخل�صائ�ص
ا ُ
العقلية ،الّتي يق�صد بها القدرة على
يخ�ص اليقظة
مل ِه ّمة فيما
ّ
ّ
هنية تب ًعا ِل َت َغيرُّ ِ املواقف والأحداثَ ،وعدم ال ّت�صلّب
تغيري احلالة ال ّذ ّ
قيد باال�ستجابات امل�ألوفةّ � ،أي مبعنى القدرة على تنويع وتع ّدد
وال ّت ّ
قيد با�ستجابات من نوع واحد �أو فئة واحدة.
اال�ستجابات وعدم ال ّت ّ
Ú Úالوعي باللّحظة الآنية :غال ًبا ما مييل العقل �إىل َجلب
الأفكار املتعلّقة بذكريات املا�ضي و�أحداثه وخرباته� ،أو تلك املتعلّقة
بامل�ستقبل والتخطيط له ،متغاف ًال عن الوجود والعي�ش يف احلا�رض،
يف حني متتاز اليقظة العقلية بالعي�ش يف اللّحظة احلالية و�إدراكها
وتوجيه الوعي نحوها.
Ú Úالوعي غري التمييزي وغري املفاهيمي :ويق�صد به الطبيعة
غري ال ّتمييزية لليقظة العقليةّ � ،أي االت�صال بالعامل الواقعي والعي�ش
فيه كما هو وب�شكل مبا�رش� ،إذ متتاز اليقظة العقلية بالبعد عن
الت�صنيف �أو التقييم �أو اجرتار اخلربات والأحداث املا�ضية ،بل على
تدخل اخلربات ال�شخ�صية
العك�س من ذلك متاماً ،فهي تعمل على عدم ّ
للفرد من خالل ال�سماح ملدخالت احلا�رض بال ّدخول �إىل حيز الوعي،
عن طريق املالحظة والـ ّت� ّأمل الب�سيط ملا يحدث يف احلا�رض.
Ú Úاال�ستمرار يف الوعي واالنتباهُ :ت َع ُّد قدرة الأفراد على الوعي
واالنتباه متفاوتة ،عالوة على قدرتهم على اال�ستمرار فيهما ،فهي
نادرة وعابرة عند البع�ض ومتكررة وم�ستمرة عند البع�ض الآخر،
العقلية بالقدرة العالية لدى الأفراد على اال�ستمرار
ومتتاز اليقظة
ّ
يف حالة الوعي واالنتباه.
23

Ú Úوقفة جتريبية نحو احلقيقة :اليقظة العقلية هي بطبيعتها
حالة جتريبية؛ �إذ يجري من خاللها العمل على امتالك احلقائق
الكاملة بطريقة مماثلة لتلك التي ينتهجها عامل يف جمال معني
للو�صول �إىل املعرفة الدقيقة حول بع�ض الظواهر.
وقد قام باير و�سميث وهوبكينز وكريتماير وتوين (Baer,
 )Smith, Hopkins, ,Krietemeyer & Toney, 2006بتحديد
مك ّونات اليقظة العقلية على النحو الآتي:
1 .1املراقبة ( :)Observingوهي مالحظة �أو ح�ضور اخلربات
واخلارجية ،مثل :الأحا�سي�س ،الإدراكات ،امل�شاعر،
اخلية
ّ
ال ّد ّ
والروائح.
أ�صوات،
ل
ا
امل�شاهد،
ّ
2 .2الو�صف ( :)Describingوهو القدرة على و�صف اخلربات
اخلية بالكلمات.
ال ّد ّ
3 .3العمل بوعي ( :)Acting with awarenessواملق�صود هنا هو
حا�رضا يف ن�شاطاته الآنية ،بحيث ال يقوم
ال�شخ�ص
� ْأن يكون ّ
ً
يل يف حني يكون تركيز االنتباه لديه يف
ب�أعماله ب�شكل �آ ّ
عرف ب "الطّ ّيار الآيل".
مكان �آخر ،يف حالةٍ ُت َ
4 .4عدم �إ�صدار الأحكام (� :)Non judgingأي عدم �إ�صدار الأحكام
اخلية ،من خالل ا ّتخاذ موقف تقييمي نحو
على اخلربة ال ّد ّ
اخلية.
د
الأفكار وامل�شاعر ال ّ ّ
5 .5عدم ال ّتفاعل (ّ � :)Non reactivityأي عدم ال ّتفاعل مع ال ّتجربة
لل�سماح للأفكار وامل�شاعر �أن ت�أتي
ال ّد ّ
اخلية ،مبعنى امليل ّ
وتذهب دون التفاعل معها.

العوامل الكربى ّ
للشخصية
املهمة ج ًدا يف علم ال ّنف�س،
ال�شخ�صية من املفاهيم
مفهوم ّ
ّ
املهمة الّتي تناولت هذا املفهوم
وهنالك العديد من املناحي
ّ
ال�سيكودينامي،
وعملت على درا�سته ،كاملنحى الإ�سالمي ،واملنحى ّ
ال�سمات.
ومنحى
واملنحى الثقايف ،االجتماعي ،واملنحى الإن�ساين،
ّ
والناظر يف الأدب الإ�سالمي يرى � ّأن العلماء امل�سلمني كالغ ّزايل وابن
نظري للأخالق
خ�صية ،وبو�ضع �إطار
اهتموا بدرا�سة ّ
ّ
ال�ش ّ
ّ
القيم ،قد ّ
خ�صية يف الفكر
ال�سمات ّ
وال�سمات ّ
ال�ش ّ
ال�ش ّ
خ�صية ،ولع ّل �أبرز مناذج ّ
ّ
�ص على � َّأن
ن
ي
ّذي
ل
ا
العوامل،
رباعي
موذج
ن
ال
ذلك
هو
إ�سالمي
ال
ُ
ّ
َ ُّ
ّ
ّ
خ�صية َتن ّد ِر ُج جميعها حتت �أربعة �أخالق
وال�سمات ّ
ال�ش ّ
الأخالق ّ
وال�شجاعة والع ّفة والعدل ،يقول الإمام
(عوامل) كربى ،وهي احلكمة ّ
الغ ّزايل ( )2010يف كتابه "�إحياء علوم الدين"ّ �" :أمهات الأخالق
وال�شجاعة والع ّفة والعدل ،ونعني
و�أُ�صولها �أربعة وهي احلكمة
ّ
ال�صواب من اخلط�أ يف جميع الأفعال
باحلكمة حالة لل ّنف�س بها يدرك ّ
االختيارية ،ونعني بالعدل حالة للنف�س وقوة بها ت�سو�س الغ�ضب
ّ
وحتملهما على مقت�ضى احلكمة ،وت�ضبطهما يف اال�سرت�سال
وال�شهوة
ّ
ّ
بال�شجاعة كون قوة
واالنقبا�ض على ح�سب مقت�ضاها ،ونعني
ّ
الغ�ضب منقادة للعقل يف �إقدامها و�إحجامها ،ونعني بالع ّفة ت�أ ّدب
ال�شهوة بت�أديب العقل وال�شرّ ع ،فمن اعتدال هذه الأ�صول الأربعة
قوة ّ
ت�صدر الأخالق اجلميلة كلها" ،وي ّتفق الغزايل يف هذا ال ّت�صنيف مع
ابن القيم وابن م�سكويه (التل. )2006 ،
�إن منهج الباحث يف اعتماد منوذج للعوامل الكربى
خ�صية� ،سيكون ا�ستناداً على منوذج العوامل اخلم�س الكربى
ّ
لل�ش ّ
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ثم ُينظر يف
لل�سمات ّ
ّ
ال�شخ�صية لدى الب�رشّ ،
لل�شخ�صية كقا�سم م�شرتك ّ
ُ
ليتم بعد
،
إ�سالمي
ل
ا
الفكر
يف
درجت
�
أ
التي
الكربى
خ�صية
ال�ش
مات
ال�س
ّ
ّ
ّ
ّ
ذلك مقارنتها مع العوامل اخلم�س الكربى ،فما كان من هذه العوامل
يتقاطع مع العوامل اخلم�س الكربى ب�شكل كبري ويندرج حتتها،
خ�صو�صية يف الفكر
ال�شخ�صية الّتي لها
ال�سمات ّ
ّ
يدمج معهاّ � ،أما ّ
لل�شخ�صية،
ال
إ�سالمي ولي�ست حمتواة يف العوامل اخلم�س الكربى ّ
ّ
ف�سيتم �إ�ضافتها عوامل رئي�سية �إىل العوامل الكربى يف هذا البحث.
ّ
الغربي يق�صد بها ال�صفات امل�ستقرة
وال�سمات يف الأدب
ّ
ّ
ن�سبيا مع مرور الوقت ،والّتي تختلف بني الأفراد وت�ؤ ّثر يف �سلوكهم،
ًّ
اجتماعيون ،يف حني � َّأن بع�ضهم
ا�س
ن
ال
ع�ض
ب
أن
�
جند
فمثلاً
َّ ّ َ ّ
ّ
الآخر خجول.و ُيعترب كاتل ( )Cattleو�أيزنك ( )Eysenckمن �أبرز
العاملي
منظري نظرية ال�سمات؛ �إذ تو�صل كاتل من خالل ال ّتحليل
ّ
تو�صل من
�إىل وجود ( )16عام ًال �أو �سمة
ّ
رئي�سيةّ � ،أما �أيزنك فقد ّ
رئي�سية
�سمات
ثالث
وجود
إىل
�
ة
خ�صي
خالل ا�ستخدام اختبارات ّ
ّ
ال�ش ّ
امل�ستمرة والتي
خ�صية (الرمياوي. )2011 ،وكنتيجة للبحوث
ّ
لل�ش ّ
ّ
ي�سمى بالعوامل
ا�ستخدمت ال ّتحليل
العاملي ،وجرى ال ّت ّ
و�صل �إىل ما ّ
ّ
لل�شخ�صية ،و ُي َع ُّد منوذج كو�ستا وماكري (Costa
اخلم�س الكربى ّ
&
McCrae, 1992
أهم للعوامـل اخلمـ�س
ل
وا
ّرئي�سي
ل
ا
موذج
ن
ال
)
ّ
ّ
ّ
ت�صور م�ؤ ّداه �أ ّنه ميكن
لل�شخ�صية ،وهو منوذج يقوم على
الكبـرى ّ
ّ
اقت�صاديا كـاملاً من خـالل خمـ�س عوامـل
خـ�صية و�صـفًا
ال�ش
و�صـف ّ
ًّ
ّ
واملقبولية ،واالنفتـاح
واالنبـ�ساطية،
العـ�صابية،
�أ�سا�سـية وهـي:
ّ
ّ
ّ
ُ
ظَ
ال�ضمري.
ة
ـ
ق
ي
َ
ّ
علـى اخلبـرة ،و َ
وبعد تطبيق املعايري الّتي و�ضعها الباحث ،يكون منوذج
مكون من
العوامل الكربى الّذي �سيتم اعتماده يف هذا البحث،
ٌ
العوامل اخلم�س الكربى لل�شخ�صية ،بالإ�ضافة �إىل عامِ ل َّي العفّة
واالعتدال ،على النّحو التايل:
لبية
الع�صابية:
♦ ♦
ال�س ّ
ّ
ّ
وتت�ضمن امليل �إىل الأفكار وامل�شاعر ّ
ال�شخ�ص
�أو احلزينة ،وال ّدرجـة املرتفعـة يف هذا العامل تـدلّ علـى � ّأن ّ
�رسيع الغ�ضب ،ي�سهل �إحراجه و�إثارته ،ويفقد عزميته ب�رسعة ،وال
ال�شخ�ص
يتحمل ال�ضغوط ،بينما تدلّ ال ّدرجة املنخف�ضة على � ّأن ّ
ّ
الهادئ ،بطيء الغ�ضب ،ي�صعب �إحراجه ،ويعالج ال�ضغوط ب�سهولة
(�أبوها�شـم. )2010 ،وقد بني كل من كو�ستا وماكري (& Costa
 )McCrae, 1992الـ�سمات املميـزة للأفراد الّذين يفتقدون هذه
ال�صفة وهي :القلــق ،والغــ�ضب ،واالكتئاب ،وال ّتهور ،ولوم الــ ّذات،
ّ
والقابليـّـة لالجنــراح.
ويت�ضمن هذا العامل تفــــ�ضيل املواقــــف
♦ ♦االنبــــــ�ساطية:
ّ
وال�شعور باال�ستقاللية وال ّتف ّتح
االجتماعيــــة وال ّتعامــــل معهــــاّ ،
هني ،وال ّدرجة املرتفعة لهذا العامل تدلّ على � َّأن الأفـراد
ال ّذ ّ
ون �إىل اجلماعة ،بينمــــا تــــدلّ ال ّدرجــــة
يتميزون بال ّن�شاط َو َي ْ�س َع َ
ّ
املنخفــــ�ضة علــــى � َّأن ميل الأفراد �إىل االنطــــواء والعزلة والهــــدوء
والــــ ّتح ّفظ (�أبوها�شـم ، )2010 ،وقد حدد كو�ستا وماكري (& Costa
ال�سمات امل َُم ّيـزة لهـ�ؤالء الأفـراد وهي " الــدفء �أو
ّ )McCrae, 1992
املــودة ،وال ّنزعة االجتماعيــة ،وت�أكيــد الــ ّذات ،والنـّـ�شاط ،والبحــث
عــن الإثــارة ،واالنفعــاالت الإيجابيـّـة".
كيفيـة ال ّتفاعـل مـع
ويت�ضمن هذا العامل
املقبولية:
♦ ♦
ّ
ّ
ّ
يتميزون ب�أ ّنهم
الآخـرين ،وال ّدرجـة املرتفعـة فيه تـدلّ علـى � ّأن الأفـراد ّ
حم ّل ثقة من قبل الآخرين ،وي ّت�صفون بالو ّد وال ّتعاون وال ّتعاطف،

يتميزون
واحرتام م�شاعر الآخرين ووجهات ال ّنظر الأخرى ،كما �أ ّنهم ّ
وحب الإيثـار ،بينما تدلّ ال ّدرجـة املنخفـ�ضة علـى � ّأن
بال ّتوا�ضع
ّ
بالعدوانيـة وعـدم ال ّتعـاون (�أبـو ها�شـم)2010 ،
الأفراد ي ّت�صفون
ّ
املميـزة
ال�سمات
ّ
.وحدد كو�ستا وماكري (ّ )Costa & McCrae, 1992
لهـ�ؤالء الأفـراد وهي "ال ّثقـــــة ،واال�ســـــتقامة ،والإيثـــــار ،والتقبل،
وال ّتوا�ضـــــع ،وال ّتعاطف مع الآخرين".
تنوع
♦ ♦االنفتـاح علـى اخلبـرة:
ّ
ويت�ضمن هذا العامل ّ
االهتمامات ،واخليال الوا�سع ،وحب اال�ستطالع واالكت�شاف،
واالبتكار واال�ستنتاج ،والطّ موح العايل ،وحب املناف�سة ،وال ّدرجة
يحبون
املرتفعة لهذا العامل تدل علـى � ّأن الأفـراد مغامرونّ ،
املناف�سة ،يبحثـون عـن املعلومـات ب�أنفـ�سهم ،وعندهم رغبة
عالية يف التفوق ،بينمـا تـدلّ ال ّدرجـة املنخفـ�ضة علـى � ّأن الأفـراد
يحبون املغامرة ويف�ضلون
ال
يهتمون ً
فوق وال ّ
ّ
كثريا بالبحث وال ّت ّ
الراحة على الإجناز (�أبـو ها�شـم. )2010 ،وحدد كو�ستا وماكري
ّ
( )Costa & McCrae, 1992ال�سمات املميـّزة لهـ�ؤالء الأفـراد وهي:
"اخليال ،واجلمال ،وامل�شاعر ،االهتمام بالفكر ،حب امل�ألوف،
االهتمام بالقيم".
ويت�ضمن هذا العامل القدرة على التحكّم
ال�ضمري:
♦ ♦يقظة ّ
ّ
م�سك بالأخالق والقيم ،واملثابرة
ّ
لل�سلوك ،وال ّت ّ
اتي ّ
وال�ضبط ال ّذ ّ
املرجوة؛ فال ّدرجة املرتفعة تدلّ على � ّأن
وال ّتنظيم لتحقيق الأهداف
ّ
الفرد منظّ م وي�ؤ ّدي واجباته ب�شكل دائم وب�إخال�ص ،بينما ال ّدرجة
املنخفـ�ضة تدل على � ّأن الفرد �أق ّل �إخال�ص ًا و�أق ّل ترك ًيزا يف �أثناء
�أدائه للمهام املنوطة به (�أبو ها�شم )2010 ،وحدد كو�ستا وماكري
املمـزة لهـ�ؤالء الأفـراد وهي
ال�سمات ّ
(ّ )Costa & McCrae, 1992
"االقتـدار �أو الكفـاءة ،التنظيم ،االلتزام بالواجبات ،ال ّن�ضال يف �سبيل
والرويــــّة".
الإجناز� ،ضــــبط الــــ ّذات ،التـــّ�أنيّ
ّ
♦ ♦الع ّفة :يقول ع ّز من قائل } َو ْل َي ْ�س َت ْعفِفِ ا َّلذِي َن لاَ  َيجِ ُدو َن
َاحا َح َتّى ُي ْغ ِن َي ُه ُم َهّ
اللُ مِ ْن ف َْ�ض ِلهِ{]النور ،]33 ،وعن �أبي �سعيد
ِنك ً
نا�سا من الأن�صار �س�ألوا ر�سول
اخلدري ر�ضي اهلل عنه �أ ّنه قالّ � :إن ً
اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ،ف�أعطاهم ،ثم �س�ألوه ف�أعطاهم ،حتى �إذا
نفد ما عنده ،قال :ما يكن عندي من خري فلن �أ ّدخره عنكم ،ومن
ي�ستغن يغنه اهلل ،ومن ي�صرب ي�صربه اهلل،
ي�ستعفف يعفَّه اهلل ،ومن
ِ
وما �أعطي �أحد من عطاء خري و�أو�سع من ال�صرب ،رواه م�سلم ()1998
عرفها الغزايل ( )2010يف كتابه "�إحياء علوم الدين"
.والعفة كما ّ
ويت�ضمن عامل الع ّفة
ال�شهوة بت�أديب العقل وال�رشع،
هي ت�أ ّدب قوة ّ
ّ
ال�سخاء ،امل�ساعدة ،امل�ساحمة ،القناعة،
ال�سمات الآتية :احلياءّ ،
ّ
ال�صرب ،الهدوء ،الطّ القة ،ال ّدماثة ،والورع.
ّ
ال�شيء هو �أف�ضله ،يقول
♦ ♦االعتدالّ � :أي
الو�سطية ،و�أو�سط ّ
ّ
ابن جرير الطّ ربي ( )2001يف تف�سريه" :الو�سط هو اجلزء الّذي بني
لتو�سطها
الطّ رفني ،مثل و�سط ال ّدار ،وقد و�صف اهلل هذه ال ّأمة بالو�سط؛ ّ
الر�سول الكرمي � -صلّى اهلل عليه
يف ال ّدين ،وجاء يف احلديث عن ّ
و�سلم � -أ ّنه قالَّ � :إن يف اجلنة مائة درجة �أع ّدها اهلل للمجاهدين يف
ال�سماء والأر�ض ،ف�إذا �س�ألتم اهلل
�سبيل اهلل ،ما بني ال ّدرجتني كما بني ّ
فا�س�ألوه الفردو�س؛ ف�إ ّنه �أو�سط اجل ّنة �أو �أعلى اجل ّنة.يقول ابن حجر
الع�سقالين (� : )1998أو�سط اجل ّنة �أو �أعلى اجل ّنة ،املراد ب�أو�سط هنا
هو الأعدل والأف�ضل ،كقوله تعاىلَ } :و َك َذ ِل َك َج َع ْلنَا ُك ْم �أُ َّم ًة َو َ�س ًطاً{
فالو�سطية يف ال�شرّ ع تعني االعتدال وال ّتوازن بني
البقرة،]143 ،
ّ
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القدرة التنبؤية للعوامل الكبرى للشخصية باليقظة العقلية
لدى طلبة جامعة اليرموك

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

الو�سطية
�أمرين �أو طرفني ،بني �إفراط وتفريط �أو غلو وتق�صري ،وهذه
ّ
�إذن هي العدل والطّ ريق الأو�سط الّذي جتتمع عنده الف�ضيلة ،وقد
اختار الباحث الو�سطية كعامل من العوامل الكربى؛ لأن الكثري من
االخالقية احل�سنة تن�ضوي حتت هذا العامل ،فك ّل خلق ح�سن
ال�سمات
ّ
ّ
هو ف�ضيلة بني رذيلتني ،فالكرم ف�ضيلة بني الإ�رساف والتقتري،
هور وهكذا.
واجلر�أة ف�ضيلة بني اجلنب وال ّت ّ
يف �ضوء ذلك بد�أت تظهر العديد من ال ّدرا�سات حول ال َيقظة
خ�صية
عام ،وحول عالقتها بالعوامل الكربى ّ
لل�ش ّ
العقلّية ب�شكل ّ
ب�شكل
خا�ص ،وبداي ًة قام باير و�آخرون ( )Baer et al., 2006بدرا�سة
ّ
العقلية يف �آخر خم�سة مقايي�س
اليقظة
مكونات
اختبار
إىل
�
هدفت
ّ
مت فح�ص اخل�صائ�ص
�صممت لقيا�س اليقظة العقلية؛ ولهذا الغر�ض ّ
ّ
مييزية مع
ال�سيكومرتية لهذه املقايي�س مبا يف ذلك العالقات ال ّت ّ
املتغيرّ ات الأخرى ،حيث ت�ضم ّنت هذه املتغريات العوامل اخلم�سة
خ�صية.وقد تكونت عينة الدرا�سة من (( 613طالب ًا
الكربى ّ
لل�ش ّ
تخ�ص�ص علم النف�س يف مرحلة البكالوريو�س من
وطالبة من
ّ
جامعة كنتاكي يف �أمريكا� )429 )،إناث ًا و ( )184ذكوراً ،وقد جرى
ا�ستخدام خم�سة مقايي�س لقيا�س اليقظة العقلية Brown & Ryan,
2003) ، (Buchheld, Grossman & Walach, 2001) ، (Baer et al.,
، )2004) ، (Feldman, et al., 2004) ، (Chadwick, et al., 2005
ومقيا�س كو�ستا وماكري للعوامل اخلم�س الكربى لل�شخ�صية (Costa
. )& McCrae, 1992وبعد �أن جرى حتليل العالقات بني املتغريات
كانت �أبرز النتائج على ال ّنحو الآتي :وجود عالقة �سالبة ذات داللة
العقلية وعامل الع�صابية ،كما �أظهرت ال ّنتائج
إح�صائية بني اليقظة
�
ّ
ّ
العقلية وعامل
إح�صائية بني اليقظة
وجود عالقة موجبة ذات داللة �
ّ
ّ
االنفتاح على اخلربة.
ال�سندي ( )2010درا�سة هدفت �إىل قيا�س م�ستوى
كما �أجرى ّ
وتعرف
العقلية وال ّنزعة اال�ستهالكية لدى موظفي ال ّدولة،
اليقظة
ّ
ّ
العقلية وال ّنزعة اال�ستهالكية لديهم ،ومعرفة ما
العالقة بني اليقظة
ّ
العقلية وال ّنزعة
إح�صائية يف اليقظة
�إذا كان هنالك فرو ًقا ذات داللة �
ّ
ّ
اال�ستهالكية لدى موظفي ال ّدولة تب ًعا ملتغريي ال ّنوع) ذكور� ،إناث)
عينة الدرا�سة من ()400
 ،وال ّدخل (عالٍ  ،متو�سط)  ،وقد تكونت ّ
ع�شوائي من �أربع وزارات،
موظفاً ،وموظفة جرى اختيارهم ب�شكلٍ
ّ
وقد ا�ستخدم الباحث مقيا�س الجنر لليقظة
العقلية ()Langer, 1992
ّ
العراقيةَ ،وبعد حتليل
البيئة
 ،بعد �أن مت تكييفه مبا يتنا�سب مع
ّ
فروق ذات داللة
و�صل �إىل النتائج التالية :توجد
ٌ
البيانات جرى ال ّت ّ
فروق ذات
�إح�صائية بني الذكور والإناث ل�صالح الإناث ،ال توجد
ٌ
املتو�سط والعايل ،وال
داللة �إح�صائية بني املوظفني �أ�صحاب ال ّدخل
ّ
ملتغ
�سبة
ن
بال
خل
د
ال
ّ
يوجد �أثر لل ّتفاعل بني متغيرّ ال ّنوع ومتغيرّ ّ
يرّ
ا�ستهالكية
عينة البحث ال ميتلكون نزعة
ّ
اليقظة العقلية ،كما �أن �أفراد ّ
ال�سلع ،و�أظهرت ال ّنتائج وجود عالقة ارتباطية �ضعيفة و�سالبة
جتاه ّ
ذات داللة �إح�صائية بني متغريي البحث (اليقظة العقلية والنزعة
الإ�ستهالكية) � ،أي كلما زادت اليقظة العقلية لدى موظفي الدولة،
قلّت عندهم ال ّنزعة اال�ستهالكية.
وجاءت درا�سة تان ومارتن ( )Tan & Martin, 2012بهدف
العقلية ،وتقدير ال ّذات ،واملرونة
درا�سة العالقات بني اليقظة
ّ
ال�ص ّحة النف�سية ،ومعرفة مدى ت�أّثر ك ّل متغيرّ من
ال ّن ّ
ف�سية ،و�أعرا�ض ّ
عينة الدرا�سة
.تكو ْ
نت ّ
هذه املتغيرّ ات مبتغيرّ اجلن�س (ذكور� ،إناث) ّ
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من (� )93شا ًبا و�شاب ًة يف �أ�سرتاليا )44( ،ذكوراً ،و (� )49إناثًا،
العقلية (Greco, Smith & Baer,
مت ا�ستخدام مقيا�س اليقظة
�إذ ّ
ّ
ف�سية (Greco, Lambert & Baer,
ال�صالبة ال ّن ّ
َ ، )2011ومقيا�س ّ
ف�سية (، )Prince - Embury, 2006
 ، )2008ومقيا�س املرونة ال ّن ّ
ومقيا�س روزنبريغ لتقدير ال ّنف�س ( ، )Rosenberg, 1965ومقيا�س
القلق واالكتئاب (. )Lovibond & Lovibond, 1995وبعد �أن جرى
مت ال ّتو�صل
حتليل العالقات بني املتغيرّ ات كانت �أبرز ال ّنتائج الّتي ّ
العقلية ت�سهم م�ساهمة ذات داللة
�إليها على ال ّنحو ال ّتايل :اليقظة
ّ
ف�سية ،كما �أظهرت ال ّنتائج عدم وجود فرق
ال�ص ّحة ال ّن ّ
�إح�صائية يف ّ
العقلية يعزى ملتغيرّ اجلن�س
إح�صائية يف م�ستوى اليقظة
ذي داللة �
ّ
ّ
(ذكور� ،إناث) .
� ّأما عبد اهلل ( )2013فقد قامت بدرا�سة هدفت �إىل تعرف
العقلية لدى طلبة اجلامعة ،وال ّتعرف على الفروق
م�ستوى اليقظة
ّ
ملتغريي (اجلن�س
ا
ع
تب
اجلامعة
طلبة
لدى
ّية
ل
العق
اليقظة
يف م�ستوى
ً
ّ
عينة ال ّدرا�سة من ( )500طالبا ً ،وطالب ًة
تكونت ّ
ّ
والتخ�ص�ص) .وقد ّ
من طلبة مرحلة البكالوريو�س يف جامعة ديايل يف العراق)216( ،
ذكوراً ،و (� )284إناثاً ،و ( )320من طلبة (التخ�ص�صات الإن�سانية)
 ،و ( )180من طلبة) التخ�ص�صات العلمية (.جرى ا�ستخدام مقيا�س
الجنر لليقظة العقلية (. )Langer, 1989وبعد �أن جرى حتليل
مت ال ّتو�صل
العالقات بني املتغريات الثالثة كانت �أبرز ال ّنتائج الّتي ّ
العقلية كان مرتف ًعا لدى
�إليها على ال ّنحو ال ّتايل :م�ستوى اليقظة
ّ
طلبة اجلامعة ،توجد فروق ذات داللة �إح�صائية تب ًعا ملتغري اجلن�س
إح�صائية
(ذكور� ،إناث)  ،ل�صالح ال ّذكور ،وال توجد فروق ذات داللة �
ّ
ذات داللة
ين،
تب ًعا ملتغيرّ ال ّتخ�ص�ص (�إن�سا ّ
علمي)  ،وتوجد فروق ُ
ّ
�إح�صائية تبعا لتفاعل اجلن�س والتخ�ص�ص.
وتناولت درا�سة التزمان ( )Latzman, 2013العالقات بني
وال�صالبة ال ّنف�سية.وقد
خ�صية
اليقظة العقلية والعوامل الكربى ّ
لل�ش ّ
ّ
عينة ال ّدرا�سة من ( )429من الطّ لبة اجلامعيني يف جامعة
تكونت ّ
ّ
جنوب �رشق والية جورجيا يف �أمريكا� )342( ،إناث ًا و ( )87ذكوراً،
العقلية لرباون وريان (& Brown
وقد ا�ستخدم مقيا�س اليقظة
ّ
لل�شخ�صية الّذي
 ،)Ryan, 2003ومقيا�س العوامل اخلم�سة الكربى ّ
ال�صالبة
طوره جون ( ، )John, Naumann & Soto, 2008ومقيا�س ّ
ف�سية (. )Bond et al., 2011وبعد �أن جرى حتليل العالقات بني
ال ّن ّ
مت ال ّتو�صل ِ�إليها على
ّتي
ل
ا
تائج
ن
ال
أبرز
�
كانت
الثة
ث
ال
ات
ّ
ّ
ّ
املتغيرّ
ال ّنحو الآتي :وجود عالقة ذي داللة �إح�صائية �سالبة بني اليقظة
ال�ضمري ،يف
العقلية
والع�صابية وموجبة بني اليقظة العقلية ويقظة ّ
ّ
ّ
حني �أظهرت النتائج وجود عالقة ذات داللة �إح�صائية موجبة بني
ال�صالبة ال ّنف�سية ويقظة
ف�سية
ّ
ال�صالبة ال ّن ّ
والع�صابية و�سالبة بني ّ
ّ
ال�ضمري.
ّ
كما هدفت درا�سة كلوكر وهيك�س ()Klocker & Hicks, 2015
�إىل معرفة العالقة االرتباطية بني كل من اليقظة العقلية ،والعوامل
تكونت
الكربى ّ
لل�ش ّ
خ�صية ،والأخطاء املعرفية يف بيئة العمل ،وقد ّ
عينة ال ّدرا�سة من ( )92موظفًا )58( ،ذكوراً� )32( ،إناثاً ،وقد مت
ّ
ع�شوائيا من املوظفني الّذين يعملون يف جمموعة خمتلفة
اختيارهم
ًّ
العقلية
من ال�شرّ كات يف �أ�سرتاليا ،وقد جرى ا�ستخدام مقيا�س اليقظة
ّ
لرباون وريان ( ،)Brown & Ryan, 2003ومقيا�س العوامل الكربى
خ�صية جلولدبريج ( ،)Goldberg et al., 2006ومقيا�س الأخطاء
ّ
لل�ش ّ
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املعرفية لربودبنت و�آخرين
 ، )& Parkes, 1982وبعد �أن جرى حتليل العالقات بني املتغيرّ ات
املعرفية)
خ�صية ،والأخطاء
ال ّثالثة (اليقظة
العقلية ،عوامل ّ
ّ
ال�ش ّ
ّ
تو�صل �إليها على ال ّنحو ال ّتايل :اليقظة
كا َن ْت �أبرز النتائج الّتي ّ
الع�صابية،
بعامل
ة
إح�صائي
�
داللة
ذا
العقلية؛ ترتبط �سلب ًا ارتباطا
ّ
ّ
ّ
ّما يدلّ على � ّأن الأ�شخا�ص اليقظني عقلي ًا �أقل تركي ًزا على البيئة
اخلارجية ،وجود عالقة موجبة
اخلية ،و�أكرث تركي ًزا على البيئة
ّ
ال ّد ّ
املعرفية ،وجود عالقة
الع�صابية والأخطاء
إح�صائية بني
ذات داللة �
ّ
ّ
ّ
العقلية والأخطاء املعرفية.
اليقظة
بني
إح�صائية
�
داللة
ذات
�سالبة ُ
ّ
وجاءت ال ّدرا�سة الّتي �أجراها جاجن وجون (Jang & Jeon,
العقلية ،وم�ستوى تقدير ال ّذات،
 )2015بهدف معرفة م�ستوى اليقظة
ّ
ف�سية لدى طلبة اجلامعة ،ودرا�سة العالقة بني
ال�ص ّحة ال ّن ّ
وم�ستوى ّ
تكونت
ف�سية مع متغيرّ اليقظة
ّ
ّ�صحة ال ّن ّ
تقدير ال ّذات وال ّ
العقلية ،وقد ّ
عينة ال ّدرا�سة من ( )458طال ًبا ،وطالب ًة من طلبة البكالوريو�س
ّ
يف �إحدى اجلامعات يف مدينة �أم ومدينة �سي يف كوريا)114( ،
ذكوراً ،و (� )344إناثاً ،وا�ستخدم الباحثان مقيا�س ت� ّأمل فيبا�سانا
لليقظة العقلية ( ، )Hyun, 2006ومقيا�س تقدير ال ّذات ()Lee, 1995
ف�سية ( ، )Lee, 1986وبعد � ْأن جرى
ال�ص ّحة ال ّن ّ
 ،ومقيا�س م�ستوى ّ
حتليل العالقات بني املتغيرّ ات كانت �أبرز ال ّنتائج الّتي جرى
العقلية لدى طلبة
و�صل �إليها على ال ّنحو الآتي :م�ستوى اليقظة
ّ
ال ّت ّ
اجلامعة كان �أقل من املعدل ،بينما كان م�ستوى تقدير الذات،
ف�سية مرتف ًعا ،كما �أظهرت ال ّنتائج وجود عالقة موجبة
وال�ص ّحة ال ّن ّ
ّ
ف�سية واحرتام ال ّذات مع م�ستوى
ن
ال
ة
ح
ال�ص
بني
إح�صائية
�
داللة
ذات
ّ
ّ
ّ ّ
اليقظة العقلية.
العا�سمي ( )2015؛ فقد هدفت �إىل اكت�شاف
� ّأما درا�سة
ّ
ف�سية وكل من
ن
ال
املرونة
بني
للعالقة
كو�سيط
ة
العقلي
دور اليقظة
ّ ّ
ّ
ف�سية لدى طلبة كل ّّية الترّ بية بجامعة دم�شق،
االكتئاب ّ
وال�ضغوط ال ّن ّ
عينة ال ّدرا�سة من ( )248طالب ًا وطالبةً ،منهم ()167
تكونت ّ
وقد ّ
(ق�سمي علم ال ّنف�س
طالب ًا من (�أق�سام الترّ بية)  )81( ،طالب ًا من
ّ
ذكورا.وقد ا�ستخدم
()99
ف�سي)  ،منهم (� )149إناثًا و
ً
والإر�شاد ال ّن ّ
الباحث مقيا�س الوجوه اخلم�سة لليقظة
العقلية ()Baer et al., 2006
ّ
ف�سية من �إعداد الباحث ،ومقيا�س بيك (Beck
 ،ومقيا�س املرونة ال ّن ّ
ف�سية من
 )& Beamesderfer, 1974لالكتئاب ،ومقيا�س ّ
ال�ضغوط ال ّن ّ
�إعداد الباحث ،وبعد حتليل البيانات كانت ال ّنتائج على ال ّنحو الآتي:
ذات داللة �إح�صائية بني اليقظة العقلية
وجود عالقات �
إيجابية ُ
ّ
�سلبية بني اليقظة العقلية وكل من االكتئاب
واملرونة ،ووجود عالقة ّ
ف�سية ،كما �أظهر حتليل التباين ومعامالت االنحدار � ّأن
ّ
وال�ضغوط ال ّن ّ
خ�ص�ص �أكرث من
ت
وال
وباجلن�س
باملرونة
مرتبطة
ة
العقلي
اليقظة
ّ
ّ ّ
ف�سية.
ن
ال
غوط
وال�ض
باالكتئاب
ارتباطها
ّ
ّ
ّ
ال�سابقةّ � ،أن مفهوم
َوي ّت�ضح من خالل ا�ستعرا�ض ال ّدرا�سات ّ
العقلية حاز على اهتمام ال ّدار�سني والباحثني يف خمتلف
اليقظة
ّ
أهم ّية هذا املفهوم يف رفع م�ستوى فاعلي ِة الفرد،
ل
وذلك
املجاالت
ّ
ال�صعبة وم�ساعدته يف تنظيم
أو�ضاع
ل
ا
مع
ف
كي
وم�ساعدته يف ال ّت ّ
ّ
ذاته وال ّتحكّم بها ،وتوجيه انتباهه لوقته احلا�رض ما ي�ؤدي �إىل
خ�صي ،فرنى من الباحثني من تناوله يف
ال�ش
للرفاه ّ
جعله �أقرب ّ
ّ
بوي كدرا�سة باير ( ، )Baer et al., 2006ودرا�سة عبد
املجال الترّ ّ
اهلل ( ، )2013ودرا�سة التزمان ( ، )Latzman, 2013ومنهم من
(Broadbent, Cooper, Fitzgerald,

ف�سية ،كدرا�سة
تناول مفهوم اليقظة
ال�ص ّحة ال ّن ّ
ّ
العقلية يف جمال ّ
تان ومارتن ( ، )Tan & Martin, 2012ودرا�سة العا�سمي ()2015
العقلية يف جمال �إدارة
 ،كما تناول بع�ض الباحثني مفهوم اليقظة
ّ
ال�سندي ( ، )2010ودرا�سة كلوكر
الأعمال كما بينت ذلك درا�سة ّ
وهيك�س (. )Klocker & Hicks, 2015
وا�ضحا يف النتائج الّتي
وتظهر ال ّدرا�سات ال�سابقة تباي ًنا
ً
تو�صلت �إليها من حيث عالقة اليقظة
العقلية مبتغري اجلن�س ،فمثلاً
ّ
ّ
تو�صلت ال ًدرا�سة الّتي �أجراها تان ومارتن (� )Tan & Martin, 2012إىل
العقلية تب ًعا ملتغيرّ اجلن�س،
عدم وجود فروق دالّة يف م�ستوى اليقظة
ّ
العا�سمي (� )2015إىل وجود فروق دالّة يف
لت درا�سة
تو�ص ْ
يف حني ّ
ّ
العقلية تب ًعا ملتغيرّ اجلن�س ،ل�صالح ال ّذكور ،بينما
م�ستوى اليقظة
ّ
ال�سندي (� )2010إىل وجود فروق دالة يف م�ستوى
ّ
تو�صلت درا�سة ّ
العقلية تب ًعا ملتغيرّ اجلن�س ،ل�صالح الإناث ،كما ُيالحظ من
اليقظة
ّ
احلاليةُ ،ت َع ُّد ال ّدرا�سة الأوىل عرب ًيا،
ال�سابقةَّ � ،أن ال َّدرا�سة
ّ
ال ّدرا�سات ّ
خ�صيةَ ،و�أ ّنها
الّتي تناولت اليقظة
العقلية مع العوامل الكربى ّ
لل�ش ّ
ّ
مبتغريي
العقلية
من ال ّدرا�سات القليلة الّتي تناولت عالقة اليقظة
ّ
ّ
العربية.
خ�ص�ص الأكادمييذ ،يف البيئة
ّ
اجلن�س ،وال ّت ّ

مشكلة الّدراسة:
م�ستمر يف
ال�ضغوطات وال ّتحديات على الأفراد ب�شكل
تتزايد ّ
ّ
وقتنا احلا�رض ،وهنالك تغيرّ م�ستمر وم�ضطرد يف الأحداث من حولنا،
كيف مع �ضغوطات احلياة واال�ستجابة
وقد �أ�صبحت القدرة على ال ّت ّ
املتكيفة لل ّتغريات� ،رضورة من �رضورات البقاء واال�ستمرارَ ،و ُيع ُّد
ّ
ال�صعاب
من
العديد
تواجه
ّتي
ل
ا
ة
املهم
الفئات
من
اجلامعيون
لبة
الطّ
ّ
ّ
دورا ُم ِه ًّما يف
اخلا�صة بحياتهم
وال�ضغوطات
ّ
ّ
ّ
اجلامعية ،الّتي تلعب ً
�شخ�صياتهم ،ف�ضلاً عن دور ال ّتن�شئة االجتماعية وال ّثقافية
تكوين
ّ
خ�صية.
ال�ش
�سماتهم
يف ت�شكيل
ّ
ّ
ال�ضغوطات على الفرد �أ ّنها قد
لبية لهذه ّ
ال�س ّ
ومن � ّ
أهم الآثار ّ
جتعله يف حالة من االرتباك ،وتقلّل من قدرته على ال ّتفكري واالدراك
ال�سليم ملا يجري حوله ،وتفقده القدرة على الرتكيز ،وهذا ي�ستدعي
ّ
�أن يعمل الفرد على �أن يبقى متفتح ال ّذهن ومتي ّقظ العقل ،كي يبقى
قادرا على اال�ستجابة ب�شكل �سليم للمتغريات والأحداث من حوله،
ً
قادرا على �إدراك الأ�شياء والأحداث كما يجب �أن ُتدرك ،ويف
وليبقى
ً
ال�صحيحني ،وعدم ال ّتعاطي مع الأحداث من خالل
�سياقها ووقتها ّ
ال�سابقة ،وعليه ،ف� َّإن احلاجة �إىل اكت�ساب اليقظة
قوالب اخلربات ّ
�رضورية جداً يف وقتنا احلا�رض ،ومن هنا برزت
العقلية �أ�صبحت
ّ
م�شكلة ال ّدرا�سة ،وهي معرفة م�ستوى اليقظة العقلية وعالقتها
خ�صية لدى طلبة جامعة الريموك.
بالعوامل الكربى ّ
لل�ش ّ
وب�شكل �أكرث حتدي ًدا ت�سعى هذه ال ّدرا�سة �إىل الإجابة عن
الأ�سئلة التالية:
العقلية لدى طلبة جامعة الريموك؟
Ú Úما م�ستوى اليقظة
ّ
إح�صائية عند ( ، )α=0.5يف
Ú Úهل هناك فروق ذات داللة �
ّ
وتخ�ص�صاتهم؟
لبة
جن�س
ملتغريي
العقلية تعزى
درجة اليقظة
الطّ
ّ
ّ
ّ
لل�شخ�صية باليقظة
Ú Úما القدرة التنب�ؤية للعوامل الكربى ّ
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

االنبـ�ساطية ،الإنفتـاح علـى اخلبـرة ،املوافقة ،و يقظـة ال�ضمري( (�Mc

أهمّيّة ال ّدراسة:
أهم ّية هذه ال ّدرا�سة من ال ّناحية ال ّنظرية �إىل �أ َّنها ال ّدرا�سة
ترجع � ّ
العربية الأوىل يف حدود علم الباحث ،الّتي تتناول مفهوم اليقظة
خ�صية ،وهي من ال ّدرا�سات
العقلية وعالقته بالعوامل الكربى ّ
لل�ش ّ
ّ
العربية القليلة الّتي تهدف �إىل معرفة م�ستوى اليقظة العقلية ،ومدى
خ�ص�ص.
ت�أثره تب ًعا
ّ
ملتغريي اجلن�س ونوع ال ّت ّ
ومن املتوقع �أْن تو ّفر هذه ال ّدرا�سة مرج ًعا حديثًا ملتغري
وبخا�صة � ّأن املتغيرّ ما يزال يف حيز ال ّتطوير،
العقلية،
اليقظة
ّ
ّ
و�ست�سهم هذه ال ّدرا�سة يف تقدمي �أداتني للقيا�س؛ الأوىل لقيا�س
خ�صية ،وقد ُيفاد
اليقظة العقلية ،وال ّثانية لقيا�س العوامل الكربى ّ
لل�ش ّ
من هذه الأدوات يف درا�سات �أخرى م�شابهة ،كما �أ ّنه ميكن الإفادة
العقلية لدى
تدريبية لتنمية اليقظة
من هذه الدرا�سة يف �إعداد برامج
ّ
ّ
عينة ال ّدرا�سة
أهم ّية �أخرى لهذه ال ّدرا�سة ،وهي � ّأن ّ
الطلبة ،وهنالك � ّ
ال�شباب من طلبة اجلامعة ،والّذين ُي َع ّدون من الفئات
هم من فئة ّ
ُهمة جداً يف املجتمع� ،إذ �أ ّنهم م�صدر العطاء وركيزة احل�ضارة
امل ّ
و�أمل امل�ستقبل.
العملية ،فمن املتو ّقع �أن تكون هذه ال ّدرا�سة
ومن ال ّناحية
ّ
العقلية،
مفيدة ج ًدا لطلبة اجلامعة ،من خالل تعريفهم مفهوم اليقظة
ّ
أكادميية� ،إذ � ّإن الطّ لبة
وخ�صائ�ص هذا املفهوم و�آثاره على حياتهم ال
ّ
يتقبلون الأفكار اجلديدة ،وال ي�شكلون �آراءهم اعتماداً
اليقظني عقل ًيا ّ
على انطباعاتهم الأوىل ،وال يتم�سكون بهذه الآراء رغم ظهور الأدلّة
�صحتها ،وهو ما تطلق عليه الجنر (االلتزامات الإدراكية
على عدم ّ
أي�ضا الأفراد اليقظون عقلي ًا يتمكّنون من الإفادة
غري ال ّنا�ضجة)  ،و� ً
من كل الأدوات املتاحة لتح�سني قدرتهم على الفهم ،فهم يعتمدون
يقيدون
متنوعة ومتعددة يف تق�صيهم للمعلومات ،وال ّ
على م�صادر ّ
�أنف�سهم بر�ؤية واحدة� ،أو طريقة واحدة حل ّل امل�شكالت ،ويالحظ
الطلبة اليقظون عقل ًيا �أوجه الت�شابه يف الأ�شياء والأفكار ،الّتي قد
تختلف ظاهر ًيا ب�شكل كبري (.)Langer, 1989

أهداف ال ّدراسة:

 ،)Crae & John, 1992بالإ�ضافة �إىل عاملي الع ّفة والعدالة.ويقا�س
بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب على مقيا�س العوامـل الكبـرى
لل�شخ�صـية امل�ستخدم يف الدرا�سة.

حمددات الدراسة:
ميكن تق�سيم حدود ال ّدرا�سة �إىل الآتي:
 احلد املكاين :جامعة الريموك /الأردن.
 احلد الزماين� :أجريت هذه ال ّدرا�سة يف الف�صل الدرا�سي
ال�صيفي من العام اجلامعي .2017 /2016
 احلد الب�رشي :اقت�رصت هذه ال ّدرا�سة على طلبة جامعة
الريموك ب�شكل عام.

الطريقة واإلجراءات
منهجية البحث ومتغرياته:
جرى ا�ستخدام املنهج الو�صفي لتحقيق �أهداف الدرا�سة،
وا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية :اليقظة العقلية ،والعوامل
الكربى لل�شخ�صية ،واجلن�س (ذكور� ،إناث)  ،والكلية (�إن�سانية ،علمية).
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة البكالوريو�س يف
جامعة الريموك امل�سجلني للف�صل الدرا�سي ال�صيفي للعام الدرا�سي
( ، )2017 /2016والبالغ عددهم ح�سب �إح�صائيات دائرة ال َقبول
والت�سجيل يف جامعة الريموك ( )25300طالباً ،وطالب ًة موزعني
على خمتلف الكليات العلمية ،والإن�سانية.واجلدول ( )1يو�ضح
توزيع �أفراد جمتمع الدرا�سة تبع ًا ملتغرياتها.
جدول ()1
توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعاً لمتغيراتها

املتغري

تهدف ال ّدرا�سة �إىل:
Ú Úحتديد م�ستوى اليقظة العقلية لدى طلبة جامعة الريموك،
يف �ضوء متغريي اجلن�س والتخ�ص�ص.
Ú Úالك�شف عن القدرة التنب�ؤية للعوامل الكربى لل�شخ�صية
باليقظة العقلية لدى طلبة جامعة الريموك.

اجلن�س

الكلية
املجموع

التعريفات االصطالحية واإلجرائية:
◄◄اليقظة العقلية ( : )Mindfulnessحالة من الوعي ت ّت�صف
بقدرة الفرد على الإنتباه للحظة الآنية ،من خالل املراقبة الواعية
التام لهذه اللّحظة وعدم التفاعل معها �أو �إ�صدار الأحكام
مع ال ّت ُّ
قبل ّ
�إزاءها.ويقا�س بالدرجة التي يح�صل عليها الطالب على مقيا�س
اليقظة العقلية امل�ستخدم يف الدرا�سة.
◄◄العوامل الكربى لل�شخ�صية ()Big Personality Factors
ال�شخـ�صية و�صـفًا
 :منوذج يقوم على ت�صور م�ؤداه �أ ّنه ميكن و�صـف ّ
العـ�صابية،
اقتـ�صاديا كـاملاً من خـالل �سبعة عوامـل �أ�سا�سـية وهـي:
ّ
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الفئات

العدد

الن�سبة

ذكر

300

40%

�أنثى

460

61%

العلمية

260

34%

االن�سانية

500

66%

760

100%

عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )760طال ًبا وطالب ًة من �إجمايل
العدد امل�ستهدف ،وهو (� ، )800إذ جرى حذف ( )40ا�ستبانة مل
تكتمل ال�رشوط فيها ،ومتثل العينة ما ن�سبته ( )3%من جمتمع
الدرا�سة تقري ًبا ،ومت اختيارهم بالطريقة املتي�رسة ،من خالل توزيع
اال�ستبانات على م�ساقات متطلبات اجلامعة العامة ،ومراعاة متثيل
العينة ملتغريات الدرا�سة الدميوغرافية ما �أمكن ،واجلدول ( )2يو�ضح
توزيع �أفراد عينة الدرا�سة تبع ًا ملتغرياتها.

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

جدول ()2
توزيع أفراد عينة ال ّدراسة تبعاً لمتغيراتها

املتغري
اجلن�س

الكلية
املجموع

الفئات

العدد

الن�سبة

ذكر

9969

39%

�أنثى

15331

61%

االن�سانية

8624

34%

العلمية

16676

66%

25300

100%

أدوات الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة جرى ا�ستخدام �أداتني ،هما :مقيا�س
الوجوه اخلم�سة لليقظة العقلية ( ، )Baer et al., 2006ومقيا�س
العوامل الكربى لل�شخ�صية ،واملكون من العوامل اخلم�سة الكربى
لل�شخ�صية لكو�ستا وماكري ( ، )Costa & McCrae, 1992بالإ�ضافة
�إىل عاملني �آخرين وهما العفة واالعتدال ،الّذين بينهما الغزايل يف
كتابه "�إحياء علوم الدين".
أوالً :مقياس اليقظة العقلية:
ت�ألف املقيا�س من ( )39فقرة موزعة على خم�سة �أبعاد،
وهي( :املراقبة ،والو�صف ،والعمل بوعي ،وعدم احلكم على اخلربة
الداخلية ،وعدم التفاعل مع اخلربة الداخلية)  ،ويحتوي كل بعد على
( )8فقرات ،با�ستثناء بعد عدم التفاعل مع اخلربة الداخلية ،فهو
يحتوي على ( )7فقرات ،يجيب عنها الطلبة يف �ضوء مقيا�س ليكرت
نادرا� ،أب ًدا) .
( )Likertخما�سي التدريج
ً
(دائما ،غال ًبا� ،أحيا ًناً ،
�Ú Úصدق املحتوى للمقيا�س :للتحقق من �صدق املحتوى
ومدى و�ضوح الفقرات ،و�سالمتها اللغوية للطلبةُ ،عر�ض املقيا�س
املتخ�ص�صني يف
على ( )12من املحكمني من �أع�ضاء هيئة التدري�س
ّ
علم النف�س ،وجرى التعديل يف �ضوء مقرتحاتهم ،و�آرائهم� ،إذ اُعتمد
وخل َُ�صت نتائج
على �إجماع ( )80%من املحكمني لقبول الفقرةَ ،
التحكيم �إىل حذف فقرتني من فقرات مقيا�س اليقظة العقلية ،ف�ضلاً
عن تعديل �صياغة بع�ض الفقرات ،ويف �ضوء تلك التعديالت� ،أ�صبح
عدد فقرات املقيا�س ( )37فقرة.
�Ú Úصدق البناء للمقيا�س :حل�ساب �صدق البناء طُ ِّبقَ املقيا�س
على عينة ا�ستطالعية تكونت من ( )51طال ًبا ،وطالب ًة من طلبة
اجلامعة ،خارج عينة ال ّدرا�سة امل�ستهدفة� ،إذ جرى ح�ساب قيم
معامالت االرتباط بني الفقرة والبعد الذي تنتمي له ،والدرجة الكلية
للمقيا�س.
و�أ�شارت نتائج التحليل �إىل � ّأن معامالت االرتباط ترواحت
ما بني ( ، )0.71 - 0.08وهي ت�شري �إىل �أن هنالك فقرات ارتبطت
بالأبعاد املكونة لها وبالدرجة الكلية كما � ّأن هنالك فقرات �أخرى مل
ترتبط ،وقد اع ُت ِم َد معيار قبول �أن يكون معامل االرتباط (≥، )0.2
وبناء عليه مت حذف ()10
ح�سب معيار عودة والقا�ضي (، )2007
ً
فقرات ،حيث �أ�صبح عدد فقرات املقيا�س ( )27فقرة.
Ú Úثبات املقيا�س :جرى التحقق من ثبات مقيا�س اليقظة
العقلية للمرحلة اجلامعية بطريقة تطبيق و�إعادة تطبيق االختبار

(� ، )Test - retestإذ جرى �إعادة تطبيق املقيا�س بعد �أ�سبوعني على
مكونة من ( )37طالباً ،وطالبة،
جمموعة من خارج عينة الدرا�سة ّ
وبلغت للمقيا�س ككل ( ، )0.89كما جرى ح�ساب قيم ثبات �أبعاد
املقيا�س اخلم�سة( :املراقبة ،والو�صف ،والعمل بوعي ،وعدم احلكم
على اخلربة الداخلية ،وعدم التفاعل مع اخلربة الداخلية) با�ستخدام
طريقة الإعادة ،وقد بلغت على التوايل،0.74 ،0.67 ،0.64( :
. )0.80 ،0.72كما مت �أي�ض ًا ح�ساب معامل الثبات بطريقة الإت�ساق
الداخلي ح�سب معادلة (كرونباخ �ألفا)  ،وبلغت قيمة االت�ساق
الداخلي للمقيا�س ككل ( ،)0.90وللأبعاد على التوايل،0.89( :
 ،)0.87 ،0.90 ،0.80 ،0.84وبالنظر �إىل هذه القيم ،ف�إنها تعد
مقبولة ال�ستخدام املقيا�س لأغرا�ض الدرا�سة.
Ú Úطريقة الت�صحيح :للإجابة على فقرات املقيا�س ،ا�ستخدم
تدريج خما�سي يتكون من خم�س درجات ،وقد تراوحت الدرجة الكلية
للمقيا�س ما بني ( )135 - 27درجة ،وقد مت ت�صنيف املتو�سطات
احل�سابية وفق املعيار التايل )2.33 –1( :منخف�ض ،ومن (–2.34
 )3.67متو�سط ،ومن ( )5–3.68مرتفع ،وذلك لتحديد م�ستوى
اليقظة العقلية لدى �أفراد عينة الدرا�سة.
ثانياً :مقياس العوامل الكربى للشخصية:
طَ َّور الباحث لأغرا�ض الدرا�سة احلالية مقيا�س م�ستوى العوامل
الكربى لل�شخ�صية للمرحلة اجلامعية واملكون من �سبعة عوامل ،وهي
العوامل اخلم�س الكربى لل�شخ�صية لكو�ستا وماكري(  (�Costa & Mc
 ، )Crae, 1992بالإ�ضافة �إىل عامِ لَني �آخرين وهما العفة والإعتدال.
وقد ت�ألف املقيا�س من ( )81فقرة ،يجيب عنها الطلبة يف �ضوء
مقيا�س خما�سي التدريج (موافق جداً ،موافق ،حمايد ،غري موافق،
غري موافق مطلقاً)  ،وقد توزعت الفقرات على �سبعة �أبعاد)12( ،
فقرة تقي�س بعد الع�صابية ،و ( )12فقرة تقي�س بعد االنب�ساطية ،و
( )12فقرة تقي�س بعد االنفتاح على اخلربة ،و ( )12فقرة تقي�س ُبعد
املقبولية ،و ( )12فقرة تقي�س بعد يقظة ال�ضمري ،و ( )11فقرة تقي�س
بعد العفة ،و ( )10فقرات تقي�س ُبعد االعتدال.
�Ú Úصدق املحتوى للمقيا�س :للتحقق من �صدق املحتوى،
ُعر�ض املقيا�س ب�صيغته الأولية على ( )12من املحكمني من
�أع�ضاء هيئة التدري�س املتخ�ص�صني يف علم النف�س؛ للحكم على
�صالحية الفقرات ،ومدى دقتها ،وو�ضوحها و�سهولتها ،ومنا�سبتها
لغوياً ،وقد اُعتمد على �إجماع ( )80%من املحكمني لقبول الفقرة،
وخل�صت نتائج التحكيم �إىل حذف ( )17فقرة ،ف�ضلاً عن تعديل
�صياغة بع�ض الفقرات ،ويف �ضوء تلك التعديالت التي �أجريت،
�أ�صبح عدد فقرات املقيا�س ( )64فقرة.
�Ú Úصدق البناء للمقيا�س :حل�ساب �صدق البناء جرى تطبيق
املقيا�س على عينة ا�ستطالعية تكونت من ( )51طال ًبا ،وطالب ًة من
طلبة اجلامعة ،خارج عينة ال ّدرا�سة امل�ستهدفة ،وجرى ح�ساب قيم
معامالت الإرتباط بني الفقرة والبعد الذي تنتمي له ،والدرجة الكلية
للمقيا�س.و�أ�شارت نتائج التحليل �إىل �أن معامالت االرتباط ترواحت
ما بني ( ، )0.64 - 0.10وهي ت�شري �إىل �أن هنالك فقرات ارتبطت
بالأبعاد املكونة لها وبالدرجة الكلية كما �أن هنالك فقرات �أخرى مل
ترتبط ،وقد اعتمد معيار قبول �أن يكون معامل االرتباط (≥ )0.20
 ،ح�سب معيار (عودة والقا�ضي ، )2014 ،وبناء عليه جرى حذف
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القدرة التنبؤية للعوامل الكبرى للشخصية باليقظة العقلية
لدى طلبة جامعة اليرموك

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

( )18فقرة ،حيث �أ�صبح عدد فقرات املقيا�س ( )46فقرة.

( ، )62,0ثم تاله البعد

Ú Úثبات املقيا�س :جرى التحقق من ثبات مقيا�س العوامل
الكربى لل�شخ�صية للمرحلة اجلامعية بطريقة تطبيق و�إعادة
تطبيق االختبار ( ، )Test - retestوجرت �إعادة تطبيق املقيا�س
مكونة من
بعد �أ�سبوعني على جمموعة من خارج عينة الدرا�سة ّ
بت قيم ثبات �أبعاد املقيا�س ال�سبعة:
وح�سِ ْ
( )37طالب ًا وطالبةُ ،
(الع�صابية ،والإنب�ساطية ،والإنفتاح على اخلربة ،واملقبولية ،ويقظة
ال�ضمري ،والعفة ،والإعتدال) با�ستخدام طريقة الإعادة� ،إذ بلغت على
التوايل. )0.88 ،0.60 ،0.77 ،0.83 ،0.67 ،0.72 ،0.81( :

الثاين :الو�صف مبتو�سط ح�سابي وقدره ( )22,3وي�شري �إىل
أي�ضا وانحراف معياري وقدره ( ، )61,0ثم تاله
م�ستوى متو�سط � ً
البعد الثالث :العمل بوعي مبتو�سط ح�سابي وقدره ( )94,2وي�شري
أي�ضا وانحراف معياري وقدره ( ، )72,0ثم تاله
�إىل م�ستوى متو�سط � ً
البعد الرابع :عدم احلكم على اخلربة الداخلية مبتو�سط ح�سابي وقدره
( )68,2وي�شري �إىل م�ستوى متو�سط �أي�ضا وانحراف معياري وقدره
( ، )72,0وقد �أ�شار متو�سط ا�ستجابات طلبة جامعة الريموك يف
اال�ستجابة على الدرجة الكلية للمقيا�س �إىل متو�سط ح�سابي وقدره
( )3.21وانحراف معياري وقدره ( )0.35وهو متو�سط ي�شري �إىل
م�ستوى متو�سط من اليقظة العقلية.

بت معامل الثبات بطريقة االت�ساق الداخلي ح�سب
كما ُح�سِ ْ
معادلة (كرونباخ �ألفا)  ،وبلغت قيمة الإت�ساق الداخلي للأبعاد
على التوايل)0.74 ،0.91 ،0.66 ،0.72 ،0.60 ،0.70 ،0.74( :
 ،وبالنظر �إىل هذه القيم ،ف�إنها تعد مقبولة لإ�ستخدام املقيا�س
لأغرا�ض الدرا�سة.

النتائج

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى اليقظة العقلية حسب متغيري الجنس
والكلية

اجلن�س

جدول ()3

جدول ()4

ذكر

◄◄�أوال :النتائج املتعلقة بالإجابة على ال�س�ؤال الأول" :ما
م�ستوى اليقظة العقلية لدى طلبة جامعة الريموك؟ " ،وللإجابة
عن هذا ال�س�ؤال ،جرى ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابات الطلبة على �أبعاد مقيا�س اليقظة العقلية
وعلى الدرجة الكلية للمقيا�س ،كما هو مو�ضح يف اجلدول (: )3

◄◄ثانياً :النتائج املتعلقة بالإجابة على ال�س�ؤال الثاين" :هل
يختلف م�ستوى اليقظة العقلية باختالف جن�س الطلبة ،وتخ�ص�صهم؟
" ،جرى ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات الطلبة تب ًعا لتلك املتغريات ،واجلدول ( )4يو�ضح ذلك.

امل�ستوى

2.94

0.736

4

متو�سط

2.68

0.725

5

متو�سط

3.39

0.623

2

متو�سط

3.21

0.351

3
4

5

الدرجة الكلية للمقيا�س

الكلية

2

الو�صف

3.22

0.614

3

متو�سط

علمية

1

املراقبة

3.80

0.611

1

مرتفع

العمل
بوعي
عدم احلكم
على اخلربة
الداخلية
عدم
التفاعل
مع اخلربة
الداخلية

ان�سانية

رقم
البعد

البعد

املتو�سط االنحراف رتبة
احل�سابي املعياري البعد

انثى

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى اليقظة العقلية لدى طلبة
جامعة اليرموك

املراقبة الو�صف

العمل
بوعي

عدم
احلكم

2.89

الكلية
عدم
التفاعل للمقيا�س

�س

3.72

3.24

2.67

3.413

3.19

ع

0.578

0.716 0.752 0.602

0.616

0.336

�س

3.85

3.20

2.69

3.37

3.22

ع

0.626

0.731 0.724 0.622

0.628

0.361

�س

3.73

3.22

2.79

3.32

3.22

ع

0.614

0.716 0.744 0.616

0.591

0.358

�س

3.84

3.21

2.62

3.42

3.20

ع

0.606

0.723 0.728 0.614

0.637

0.348

2.97

3.03

2.89

�س= املتو�سط احل�سابي ع= االنحراف املعياري

متو�سط

يالحظ من اجلدول (� )3أن البعد الأول :املراقبة ،ح�صل على
مبتو�سط ح�سابي وقدره ( )80,3وي�شري �إىل م�ستوى
�أعلى ا�ستجابة
ّ
مرتفع لدى طلبة جامعة الريموك وانحراف معياري وقدره ()61,0
 ،يف حني تاله البعد اخلام�س :عدم التفاعل مع اخلربة الداخلية،
وح�صل على الدرجة الثانية لدى الطلبة مبتو�سط ح�سابي وقدره
( ، )39,3وي�شري �إىل م�ستوى متو�سط وانحراف معياري وقدره
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يالحظ من اجلدول ( )4وجود فروق وا�ضحة يف �أبعاد
اليقظة العقلية ،تعزى لأثر اجلن�س ونوع الكلية ،وللك�شف عن
�أثر تلك املتغريات فقد تقرر �إجراء اختبار حتليل التباين املتعدد
( ، )MANOVAوللت�أكد من �إحدى افرتا�ضات اختبار حتليل التباين
املتعدد ( )MANOVAاملتعلق باختبار وجود عالقات ارتباطية
ذات داللة �إح�صائية بني �أبعاد اليقظة العقلية ،فقد جرى ح�ساب
معامالت االرتباط بني تلك الأبعاد والدرجة الكلية للتحقق من
وجود عالقات ارتباطية ذات دالالت �إح�صائية ،وللتحقق من
جوهرية العالقات ،وا�س ُتخد َِم اختبار بارتليت ( ، )Bartlettواجلدول
( )5يو�ضح ذلك.

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

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

الو�صف

العمل بوعي عدم احلكم عدم التفاعل الدرجة الكلية

البعد

املراقبة

املراقبة

1

الو�صف

*0.155

1

العمل بوعي

*0.067

*0.387

1

عدم احلكم

*0.189

*0.318

*0.558

1

عدم التفاعل

*0.437

*0.251

*0.312

*0.329

1

الدرجة الكلية

*0.451

*0.705

*0.650

*0.574

*0.249

اختبار بارتليت

ن�سبة
الت�أرجحية

قيمة Chi²

درجات
احلرية

الداللة
الإح�صائية

0.145

*8046.780

15

0.00

1

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

اخلط�أ

يت�ضح من جدول ( )5وجود عالقة جوهرية ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة الإح�صائية ( )α ≤ 0.05بني �أبعاد
املقيا�س� ،إذ بلغت قيمة ) ، Chi² (8046.78وعليه تقرر ا�ستخدام
حتليل التباين املتعدد ،ويبني اجلدول ( )6نتائج اختبار حتليل
التباين املتعدد ( )MANOVAلأثر اجلن�س ونوع الكلية يف �أبعاد
مقيا�س اليقظة العقلية والدرجة الكلية للمقيا�س لدى طلبة جامعة
الريموك.

املتغريات جمموع درجات متو�سطات
امل�صدر
التابعة املربعات احلرية املربعات

جدول (: )6

املتغريات جمموع درجات متو�سطات
امل�صدر
التابعة املربعات احلرية املربعات

(اجلن�س)
هوتلنج = 3.091ح=0.005
(نوع الكلية)
هوتلنج = 2.421ح= 0.025

املراقبة

2.72

1

2.72

*7.386

0.007

الو�صف

0.180

1

0.180

0.476

0.490

العمل
بوعي

1.44

1

1.44

2.681

0.102

عدم احلكم

0.278

1

0.278

0.535

0.465

0.384

1

0.384

0.994

0.319

0.216

1

0.216

1.753

0.186

املراقبة

1.88

1

1.88

*5.106

0.024

الو�صف

0.011

1

0.011

0.030

0.864

العمل
بوعي

3.38

1

3.38

*6.302

0.012

عدم احلكم

5.05

1

5.05

*9.720

0.002

1.92

1

1.92

*4.966

0.026

0.083

1

0.083

0.671

0.413

عدم
التفاعل
الدرجة
الكلية

عدم
التفاعل
الدرجة
الكلية

الكلي امل�صحح

اختبار
ف

الو�صف

285.87

757

0.378

العمل
بوعي

406.45

757

0.537

عدم احلكم 393.36

757

0.520

292.69

757

0.387

93.474

757

0.123

املراقبة

283.28

79

الو�صف

286.07

759

العمل
بوعي

410.97

759

عدم
التفاعل
الدرجة
الكلية

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

الداللة
الإح�صائ ّية

املراقبة

278.31

757

0.368

عدم احلكم 398.54

759

294.89

759

عدم
التفاعل
الدرجة
الكلية

93.754

اختبار
ف

الداللة
الإح�صائ ّية

759

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

يتبني من اجلدول ( )6وجود فرق ذو داللة �إح�صائية
( )α≥ 0.05يعزى؛ لأثر اجلن�س يف بعد املراقبة ،وجاء الفرق
ل�صالح الإناث.كما يتبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية
( )α≥ 0.05تعزى؛ لأثر الكلية يف جميع الأبعاد با�ستثناء بعد
الو�صف ،وجاءت الفروق ل�صالح الكليات الإن�سانية يف بعدي
العمل بوعي وعدم احلكم على اخلربة الداخلية ،بينما جاءت الفروق
ل�صالح الكليات العلمية يف بعدي املراقبة وعدم
التفاعل مع اخلربة الداخلية.
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القدرة التنبؤية للعوامل الكبرى للشخصية باليقظة العقلية
لدى طلبة جامعة اليرموك

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

◄◄ثالثاً :النتائج املتعلقة بالإجابة على ال�س�ؤال الثالث" :ما القدرة التب�ؤية للعوامل الكربى لل�شخ�صية باليقظة العقلية لدى طلبة
جامعة الريموك؟ " ،جرى ا�ستخدام حتليل الإنحدار املتعدد املتدرج ملعرفة القدرة التنب�ؤية لدرجات العوامل الكربى لل�شخ�صية ،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

املتغري التابع

مقيا�س اليقظة العقلية

التباين املف�رس R2

∆R2

قيمة ف

داللة ف الإح�صائية

الع�صابية

-0.242

0.421

0.177

0.177

*163.42

0.000

يقظة
ال�ضمري

-0.179

0.488

0.238

0.061

*118.11

0.000

الإعتدال

-0.162

0.496

0.246

0.008

*82.233

0.000

الإنب�ساطية

-0.160

0.504

0.254

0.008

*64.361

0.000

املتنبئات

املعامل  Bاالرتباط املتعدد

* دال احصائيًا عند مستوى (. )α ≤ 0.05

يتبني من اجلدول (� )7أن عامل الع�صابية ،وعامل يقظة
ال�ضمري ،وعامل االعتدال ،وعامل االنب�ساطية ،تف�سرِّ ُ مع ًا حوايل
( )25.4%من اليقظة العقلية بداللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة
(� ، )α=0.000إذ ف�رس عامل الع�صابية ( )17.7%من اليقظة
العقلية ،و�أ�ضاف عامل يقظة ال�ضمري (� )6.1%أخرى لليقظة
العقلية ،كما �أ�ضاف عامل االعتدال ( )0.8%لليقظة العقلية ،و�أخرياً
�أ�ضاف عامل االنب�ساطية (� )0.8%أخرى لليقظة العقلية.يف حني مل
ي�ضف عامل االنفتاح على اخلربة وعامل املقبولية وعامل العفة �أي
ن�سبة تف�سريية تذكر لليقظة العقلية.

مناقشة النتائج
أول :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول والذي ين�ص
 �Ú Úاً
على" :ما م�ستوى اليقظة العقلية لدى طلبة جامعة الريموك؟"
لقد �أظهرت النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول � ّأن جميع �أبعاد
مقيا�س اليقظة العقلية كانت متو�سطة لدى عينة الدرا�سة ما عدا
بعد املراقبة كان مرتفعاً ،وكانت الدرجة الكلية للمقيا�س متو�سطة،
ميرون مبرحلة
ويرجع الباحثان ذلك �إىل � ّأن �أفراد عينة الدرا�سة ّ
وبناء على
مهمة يف حتديد م�ستقبلهم وهي املرحلة اجلامعية،
ً
جناحهم يف هذه املرحلة ،تتحدد نوعية حياتهم امل�ستقبلية ،من
ناحية املهنة ،وم�ستوى الدخل ،وم�ستوى اال�ستقرار ب�شكل عام،
ومن ث َّم ،ف�إن هذا يزيد �شعور الطلبة بامل�س�ؤولية �إزاء هذه املرحلة،
والذي قد يتحول عند البع�ض �إىل ال�شعور بالقلق املبالغ فيه ،نتيجة
تزايد الأفكار ال�سلبية املتعلقة بامل�ستقبل ،هذا االنغما�س يف الأفكار
وامل�شاعر ال�سلبية يقلل من م�ستوى اليقظة العقلية ،التي من �أبرز
مزاياها ،مراقبة الأفكار وامل�شاعر دون التفاعل معها� ،أو �إ�صدار
الأحكام جتاهها.
أعباء درا�سية،
بالإ�ضافة �إىل �أن املرحلة اجلامعية تت�ضمن � ً
كاالختبارات الدرا�سية والواجبات الدرا�سية البيتية ،والأعباء
االجتماعية ،ال �سيما يف جمتمعاتنا العربية ،فمعظم الطلبة الذكور
يبد�ؤون يف التعامل ب�شكل مبا�رش ويومي مع اجلن�س الآخر يف هذه
املرحلة ،وهذه الأعباء قد تكون متقبلة وطبيعية عند بع�ض الطلبة،
وم�صدراً للقلق وال�ضغط النف�سي عند البع�ض الآخر ،مما يقلل من
م�ستوى اليقظة العقلية ،وهذا ما �أ�شارت �إليه العديد من الدرا�سات،
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فقد �أ�شار العا�سمي � )2015إىل وجود عالقة �سلبية بني ال�ضغوط
النف�سية واليقظة العقلية.وهذه النتيجة تتفق مع النتيجة التي
تو�صلت �إليها درا�سة جاجن وجون ( ، )Jang & Jeon, 2015التي
ا�شارت �إىل � ّأن م�ستوى اليقظة العقلية لدى طلبة اجلامعة كان �أقل من
املعدل ،وال تتفق مع النتيجة التي تو�صلت �إليها عبد اهلل ()2013
والتي �أ�شارت �إىل �أن م�ستوى اليقظة العقلية لدى طلبة اجلامعة كان
مرتفعاً.
يخ�ص ُبعد املراقبة يف اليقظة العقلية والذي كان
�أما ما
ّ
مرتفعاً ،فيعتقد الباحث �أن ال�سبب يف ذلك يرجع �إىل كون هذا البعد
يت�ضمن مالحظة الفرد للخربات الداخلية واخلارجية لديه ،و�إعمال
حوا�سه وتركيز انتباهه على حميطه اخلارجي ،ونظراً �إىل �أن املرحلة
اجلامعية ،تع ّد مرحلة جديدة وخمتلفة عن املرحلة املدر�سية� ،إذ
يتوجب على الطالب �أن يكون �أكرث ا�ستقاللية ،و�أكرث اعتماداً على
نف�سه يف اكت�ساب املعلومة ،والتكيف مع الأ�سلوب اجلديد يف طريقة
�إعطائها من قبل املحا�رضين ،مما ي�ضطره �إىل �إرهاف حوا�سه �أكرث،
وتركيز انتباهه ب�شكل �أكرب ،ما ي�ساعد يف رفع م�ستوى بعد املراقبة
لديه.
Ú Úثانياً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين والذي
ين�ص على" :هل يختلف م�ستوى اليقظة العقلية باختالف جن�س
الطلبة ،وتخ�ص�صهم؟ "
لقد �أظهرت نتائج هذا ال�س�ؤال عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني الذكور ،والإناث على الدرجة الكلية ملقيا�س اليقظة
العقلية ،وعلى جميع �أبعاد مقيا�س اليقظة العقلية ،ما عدا بعد
املراقبة ،ول�صالح الإناث ،ويرجع الباحثان هذه النتيجة �إىل � َّأن
الطالب والطالبات �سيان مقارنة مبا يتعر�ضون له من �أعباء درا�سية،
و�أعباء اجتماعية ،والتي قد ت�ؤدي �إىل قلق من امل�ستقبل ،و�ضغوط
نف�سية ت�ؤثر يف م�ستوى اليقظة العقلية لدى الذكور والإناث على حد
�سواء.وهذه النتيجة تتفق والنتائج التي تو�صلت �إليها درا�سة تان
ومارتن ( ، )Tan & Martin, 2016وال تتفق والنتائج التي تو�صلت
�إليها درا�سة العا�سمي ( ، )2015والتي �أظهرت وجود فرق ذي داللة
�إح�صائية يف م�ستوى اليقظة العقلية يعزى ملتغري اجلن�س ،ول�صالح
الذكور ،كما �أنها ال تتفق مع النتائج التي تو�صلت �إليها درا�سة
ال�سندي ( ، )2010التي �أظهرت وجود فرق ذو داللة �إح�صائية يف
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م�ستوى اليقظة العقلية يعزى ملتغري اجلن�س ،ل�صالح الإناث.
يخ�ص بعد املراقبة ،والذي �أظهر فر ًقا داال �إح�صائي ًا
�أما فيما
ّ
تبع ًا ملتغري اجلن�س ،ل�صالح الإناث ،ف� ّإن الباحثان يرجعان هذه
النتيجة �إىل الثقافة الذكورية ال�سائدة يف جمتمعنا� ،إذ ينظر املجتمع
للذكر على �أنه الأف�ضل ،والأقدر على حتمل م�س�ؤوليات احلياة،
والأجدر باالحرتام ،و�أمام هذه النظرة املجتمعية ي�شعر الذكر ب�أنه
لي�س بحاجة لبذل جهد كبري يف �سبيل حتقيق ذاته وتوكيدها،
يف حني تكون هذه النظرة املجتمعية ال�سلبية للأنثى حمفزا لها
على التفوق الأكادميي ،والتميز ،وتوكيد ذاتها لتثبت �أ ّنها جديرة
باالحرتام والتقدير ،بالإ�ضافة �إىل �أن فر�صتها يف توكيد
ذاتها من خالل التفوق الدرا�سيُ ،تع ّد من �إحدى الفر�ص القليلة
التي مينحها املجتمع للأنثى ،باملقارنة مع الفر�ص الكثرية التي
تمُ نح للذكر ،ما يحفزها على تركيز انتباهها ،و�إرهاف حوا�سها،
للح�صول على �أق�صى فائدة ممكنة مما تتلقاه يف حياتها اجلامعية
من حما�رضات ،وحلقات مناق�شة ،وغريها.
كذلك �أظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية على الدرجة الكلية ملقيا�س اليقظة العقلية ،تعزى ملتغري
التخ�ص�ص (كليات �أدبية ،كليات علمية)  ،وتتفق هذه النتيجة مع
لكن النتائج
النتائج التي تو�صلت �إليها درا�سة عبد اهلل (ّ ، )2013
�أظهرت وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني الكليات الإن�سانية،
والكليات العلمية يف بعدي العمل بوعي وعدم احلكم على اخلربة
الداخلية ،ول�صالح الكليات الإن�سانية ،فبالن�سبة �إىل ُبعد العمل
بوعي ف�إن الباحثني ُيرجعان هذه النتيجة �إىل �أن طبيعة مناهج
التخ�ص�صات العلمية كالطب والهند�سة ،تفر�ض على الطالب
�أ�سلوب حياة معني ،فهي حتتاج �إىل تخ�صي�ص الكثري من وقت
الطالب لدرا�سته� ،إذ �إنها غال ًبا تت�ضمن اجلانب العملي (املختربات)
بالإ�ضافة �إىل اجلانب النظري ،وحتتاج �إىل تخ�صي�ص وقت كبري
لتحليل املحتوى العلمي ،والبحث عن �أدق التفا�صيل فيه ،وفهم
النظريات العلمية التي تت�صف غالب ًا ب�شيء من التعقيد ،ومن ث َّم
حني ي�شعر الطالب �أنه يجب عليه تخ�صي�ص هذا اجلزء الكبري من
وقته يومياً ،يدخل يف �شيء من الروتني والتلقائية يف �أداء مهماته
اليومية ،التي متثل الدرا�سة جزءاً كبريا منها ،وال بد من �إجنازها
حتى لو كان �إجنازها يف وقت معني دون اختيار �أو رغبة م�سبقة،
لذلك يقوم طلبة الكليات العلمية ب�أعمالهم ب�شكل �أقل وعي ًا من طلبة
الكليات الإن�سانية.
يخ�ص ُبعد عدم احلكم على اخلربة الداخلية فريجع
�أما ما
ّ
أي�ضا �إىل طبيعة مناهج التخ�ص�صات العلمية ،والتي
الباحثان ذلك � ً
تفر�ض على الطالب تركيز انتباهه ب�شكل كبري على جانب التح�صيل
العلمي يف حياته على ح�ساب اجلوانب الأخرى ،كاجلانب الإجتماعي
والعالقات الإن�سانية ،واجلانب ال�صحي والريا�ضي ،وغريها من
اجلوانب ،ما ي�شعر الطالب بتق�صريه يف تلك اجلوانب ،لعدم تطوير
مهاراته اخلا�صة بها ،وبالتايل ف�إن ذلك قد يفتح املجال لت�رسب
�أفكار وت�سا�ؤالت من قبيل �إ�صدار احلكم على �أفكاره ،وم�شاعره ،وعلى
ذاته باملجمل ،ك�أن ي�س�أل نف�سه ،هل طريقتي يف التفكري منا�سبة؟ ،
وهل �شعوري �إزاء عالقة �إجتماعية معينة �صحيحاً؟  ،وذلك ل�شعوره
بالنق�ص يف املهارات املرتبطة بذلك.
كما �أظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية

بني الكليات الإن�سانية ،والكليات العلمية يف بعدي املراقبة ،وعدم
التفاعل مع اخلربة الداخلية ،ول�صالح الكليات العلمية ،فبالن�سبة
ل ُبعد املراقبة ،ف�إن الباحثني يرجعان هذه النتيجة �إىل ما تفر�ضه
طبيعة مناهج التخ�ص�صات العلمية من �رضورة الرتكيز ب�شكل
كبري لفهم املحتوى العلمي ،و�رضورة الإنتباه �إىل �أدق التفا�صيل
لفهم النظريات العلمية وحل امل�سائل العلمية املعقدة ،فينمي هذا
هذا النوع من تركيز الإنتباه مكون املراقبة عند طلبة التخ�ص�صات
العلمية ب�شكل �أكرب� ،أما ُبعد عدم التفاعل مع اخلربة الداخلية ،ف�إن
الباحثني يرجعان ذلك �أي�ضا �إىل طبيعة مناهج التخ�ص�صات العلمية
وما تفر�ضه من �أ�سلوب حياة ،يحتاج �إىل تخ�صي�ص وقت كبري
للدرا�سة ،فيكون جدول طالب التخ�ص�ص العلمي اليومي مزدحما،
ويكون �أقل حظ ًا من طالب التخ�ص�ص الإن�ساين يف �إيجاد وقت
ملالحظة �أفكاره وم�شاعره الداخلية والتفاعل معها� ،إذ
�أن اال�ستغراق يف العمل برتكيز وانتباه من �أف�ضل الو�سائل
لتجنب احلديث الداخلي مع الذات ،وما ي�صاحبه من �أفكار وم�شاعر،
ال �سيما و�أن املو�ضوعات العلمية حتتاج �إىل تركيز االنتباه على �أدق
التفا�صيل ،وتفكيك امل�سائل املعقدة ،وحتليل املحتوى العلمي ب�شكل
معمق.
Ú Úثالثاً :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث الذي
ين�ص على " :ما القدرة التب�ؤية للعوامل الكربى لل�شخ�صية باليقظة
العقلية لدى طلبة جامعة الريموك؟ "
لقد �أظهرت نتائج ال�س�ؤال الثالث� ،أن عامل الع�صابية هو
الأكرث تف�سرياً لليقظة العقلية� ،إذ ف�سرّ ( )17.7%من اليقظة
العقليىة ،ويرجع الباحثان هذه النتيجة� ،إىل �أن �سمة اليقظة العقلية
تعك�س م�ستوى منخف�ض ًا جداً من العواطف واالنفعاالت ال�سلبية،
فهي حالة من الوعي تت�ضمن مراقبة اخلربات الداخلية من �أفكار
تقب ًال تاماً ،وعدم مقاومتها �أو التفاعل معها� ،إذ
وم�شاعر ،وتقبلها ُّ
يكون ال�شخ�ص اليقظ عقلي ًا يف حالة من الطم�أنينة وال�سالم الداخلي،
وهذا الو�صف لليقظة العقلية ،يتناق�ض متاما مع حالة ال�شخ�ص
الذي يت�سم بالع�صابية� ،إذ مييل هذا ال�شخ�ص �إىل الأفكار وامل�شاعر
ال�سلبية �أو احلزينة ،ويتفاعل مع �أفكاره وم�شاعره الداخلية فيكون
�رسيع الغ�ضب ،وي�صدر الأحكام على ذاته ،وم�شاعره الداخلية،
�إذ يكون �شديد اللوم لها ،كما �أنه يفتقر للقدرة على التقبل ،فيفقد
�صربه وعزميته ب�رسعة ،وال يتحمل ال�ضغوط.وهذه النتيجة تتفق
مع النتائج التي تو�صلت �إليها الكثري من الدرا�سات ،كدرا�سة باير
( ، )Baer et al., 2006ودرا�سة التزمان ( ، )Latzman, 2013ودرا�سة
كلوكرن وهيك�س (. )Klocker & Hicks, 2015
كما �أظهرت النتائج �أن ن�سبة تف�سري عامل يقظة ال�ضمري بلغت
( )6.1%من اليقظة العقلية ،والتي جاءت يف املرتبة الثانية بعد
عامل الع�صابية ،ويرجع الباحثان هذه النتيجة �إىل ما �أ�شار �إليه
التزمان يف درا�سته ،ب�أن اليقظة العقلية وعامل يقظة ال�ضمري
ي�شرتكان يف �أن كليهما يت�ضمن التوجه نحو خربات الوقت احلا�رض
حلظة بلحظة ،وكالهما يرتبط مب�ستوى منخف�ض جداً من االندفاعية
( ، )Latzman, 2013وهذه النتيجة تتفق مع النتائج التي تو�صلت
�إليها درا�سة التزمان ( ، )Latzman, 2013وال تتفق هذه النتيجة مع
النتائج التي تو�صلت �إليها درا�سة باير (. )Baer et al., 2006
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Questionnaire. Psychological Assessment, 23, 606–614.

ملحق

17. Hyun, P. S. (2006) . Vipassana meditationm mindfulness,
18.

العبارة

الرقم

ًدائما

ًغالبا

ًاحيانا

ً نادرا

ً ابدا

مقيا�س اليقظة العقلية
. �أالحظ بوعي حركة ج�سمي،عندما �أم�شي

1

علي �أن �أجد الألفاظ التي ت�صف
ّ ي�صعب
		.ما �أفكر به
 ذهني ي�رسح،عندما �أفعل الأ�شياء
		
.و�أت�شتت ب�سهولة
�أح ِّدث نف�سي �أنني يجب �أن ال �أ�شعر
.بالطريقة التي �أ�شعر بها
�أراقب م�شاعري دون �أن �أنغم�س
.فيها
عندما �أ�ستحم �أكون واعيا للمياه على
.ج�سمي
علي �أن �أجد الألفاظ التي ت�صف
ّ ي�صعب
		.ما �أ�شعر به
ال �أنتبه ملا �أفعله ب�سبب �أحالم اليقظة �أو
.القلق �أو �أي م�شتت �آخر
�أعتقد �أن بع�ض �أفكاري غري منا�سبة
.وينبغي �أن ال �أفكر هكذا
 �أكون،عندما �أتذكر �أفكاراً �أو �صوراً م�ؤملة
على وعي بالفكرة �أو ال�صورة دون �أن
.ت�سيطر علي
�أالحظ كيف ت�ؤثر الأطعمة وامل�رشوبات
يف �أفكاري وانفعاالتي و�أحا�سي�سي
.اجل�سدية
لفظي ًا عما �أح�س
ّ علي التعبري
ّ من ال�صعب
.به يف ج�سدي
علي اال�ستمرار يف الرتكيز على
ّ ي�صعب
.ما يحدث يف الوقت احلا�رض
،�أعتقد �أن بع�ض انفعاالتي غري منا�سبة
.وال ينبغي �أن �أ�شعر بها
 �أتوقف و�أفكر ملي ًا،يف املواقف ال�صعبة
.قبل �أن �أقوم برد فعل فوري
 كدقات ال�ساعة وتغريد،�أنتبه للأ�صوات
.الطيور و�أ�صوات ال�سيارات
،عندما �أ�شعر بال�ضيق ب�شكل كبري
�أ�ستطيع �أن �أجد طريقة للتعبري عن ذلك
		
لفظي ًا
�أت�رصف بتلقائية دون وعي كبري مبا
.�أقوم به
،عندما يكون لدي �أفكار �أو �صور م�ؤملة
،�أحكم على نف�سي ب�أنها جيدة �أو �سيئة
.اعتمادا على الفكرة �أو ال�صورة

2
3
4

19.
20.
21.
22.

5

23.
6

24.
7

25.

8

26.
9

27.

10

28.
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12
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15
16

17

18

19
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القدرة التنبؤية للعوامل الكبرى للشخصية باليقظة العقلية
لدى طلبة جامعة اليرموك

الرقم

دائماً

غالباً

احياناً

نادرا ً

27

ابدا ً

26

الرقم

25

ملحق

�أحب �أن �أكون حيث يوجد الن�شاط
16
واالزدحام.
�أعتقد �أن احلوار وتعدد الآراء ي�شو�ش التفكري
17
وي�ضيع الوقت.
� 18أميل �إىل ال�شك يف نوايا الآخرين.
� 19أ�ضع لنف�سي �أهداف ًا و�أ�سعى �إىلحتقيقها.
�أ�ستحيي من نف�سي عندما �أكرر اخلط�أ نف�سه �أكرث
20
من مرة.
�إن �أهمل �أحدهم موعدا وعدين �إياه مرة واحدة فال
21
		
�أعود �أهتم لأمره.
		
 22قلما �أ�شعر باخلوف.

()2

� 23أف�ضل عمل الأ�شياء مبفردي.

مقيا�س العوامل الكربى لل�شخ�صية
الرقم

موافق جدا

موافق

حمايد

غري موافق

غري موافق مطلقا

العبارة

 24ال�شِّ عر بالن�سبة يل كالم عادي غري مميز.
�أعتقد ب�أن النا�س �سوف ي�ستغلونني �إذا �سمحت
25
لهم بذلك.
� 26أ�ضيع الكثري من الوقت قبل �أن �أ�ستقر للعمل.
�أرى �أن الألفاظ الفاح�شة جمرد كلمات وال تعترب
27
م�شكلة كبرية.
�أعترب نف�سي مقت�صداً يف نفقاتي املالية فل�ست
28
مبذراً �أو بخيالً.

1

�أ�شعر ب�أنني �أقل قدراً من الآخرين.

2

		
�أنا �شخ�ص كثري االبت�سام.

3

ال �أحب �أن �أبدد وقتي يف التخيل و�أحالم اليقظة.

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

4

�أنا �شخ�ص كثري املجادلة يف خمتلف
املوا�ضيع.

� 30أنا �شخ�ص مبتهج ومفعم باحليوية والن�شاط.

5

ل�ست بال�شخ�ص الذي يحافظ على
النظام.

قلما �أالحظ احلاالت املزاجية التي حتدثها
31
البيئات املختلفة.
 32يرى البع�ض �أنني بارد وحذر.

6

�أتدخل يف خ�صو�صيات الآخرين.

7

�إما �أن تكون معي �أو �أعتربك �ضدي.

على كما ينبغي يف بع�ض
 33ال يوثق بي وال يعتمد ّ
املواقف.

8

عندما �أكون حتت �ضغط هائل� ،أ�شعر كما لو �أنني
�سوف �أنهار.

� 34أفكر ب�أفكار غري �أخالقية وخاد�شة للحياء.

9

�أرغب يف التحدث �إىل النا�س.

�أتع�صب ملا يخ�صني كع�شريتي وبلدي وفريقي
35
املف�ضل.

عندما �أتعلم طريقة �صحيحة لعمل �شيء ما ال
10
		
�أفكر يف تغيريها.

� 36أ�شعر بالعجز وباحلاجة ل�شخ�ص ليحل م�شاكلي.
 37ل�ست �شخ�ص ًا متفائالً.

ين ومغرور.
 11يرى بع�ض النا�س ب�أنني �أنا ّ

�أعتمد على الأحكام اجلاهزة يف احلكم على
38
		
الأ�شياء.

� 12أحر�ص على �أداء واجباتي ب�إخال�ص.

� 39أنا �صلب الر�أي ومت�شدد يف اجتاهاتي.

35

موافق جدا

24

� 15أعترب نف�سي كثري التوتر والرنفزة.

موافق

23

�أجد �صعوبة يف االمتناع عن النظر �إىل ما حرم
13
		
اهلل.
�أبالغ يف حبي عندما �أحب ويف كرهي عندما
14
		
�أكره.

حمايد

22

عندما يكون لدي �أفكار �أو �صور م�ؤملة،
�أ�شعر بالهدوء بعد فرتة وجيزة.
�أنتبه �إىل الكيفية التي ت�ؤثر بها
انفعاالتي يف �أفكاري و�سلوكاتي.
�أميل ب�شكل طبيعي ل�صياغة خرباتي
بكلمات.
�أندفع نحو الأن�شطة دون �أن �أكون منتبه ًا
لها حقا.
عندما يكون لدي �أفكار �أو �صور م�ؤملة،
�أ�ستطيع مالحظتها دون التفاعل معها.
�أجد نف�سي �أقوم ب�أ�شياء دون ممار�سة
االنتباه.
عندما يكون لدي �أفكار �أو �صور م�ؤملة،
�أالحظها فقط و�أدعها تذهب.
�أ�ستطيع و�صف �شعوري يف �أي حلظة
		
مف�صل.
ب�شكل ّ

غري موافق

21

العبارة

العبارة

غري موافق مطلقا

20

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

موافق جدا

موافق

حمايد

غري موافق

غري موافق مطلقا

العبارة

العمل بوعي

		
� 40أنا �شخ�ص منتج.
�أجد م�شكلة يف تعلق قلبي بالأ�شياء املحرمة،
41
		
فقلبي لي�س بيدي.
� 42أحب �أن �أتعرف �أ�شياء جديدة.
�شعوري باخلجل يجعلني �أجتنب امل�شاركة يف
43
الأن�شطة.

عندما �أفعل الأ�شياء ،ذهني ي�رسح و�أت�شتت
12
ب�سهولة.
ال �أنتبه ملا �أفعله ب�سبب �أحالم اليقظة �أو القلق �أو
13
�أي م�شتت �آخر.
علي الإ�ستمرار يف الرتكيز على ما يحدث
 14ي�صعب ّ
يف الوقت احلا�رض.

0.24

0.55

0.37

0.66

0.44

0.30

� 15أت�رصف بتلقائية دون وعي كبري مبا �أقوم به.

0.25

0.34

�أندفع نحو الأن�شطة دون �أن �أكون منتبه ًا لها
16
حقا.

0.47

0.44

� 17أجد نف�سي �أقوم ب�أ�شياء دون ممار�سة الإنتباه.

0.49

0.25

0.38

0.62

0.40

0.28

0.48

0.55

0.47

0.47

0.25

0.30

0.55

0.50

0.30

0.54

0.38

0.40

0.28

0.41

0.60

0.71

�أ�سعى للإتقان واالقرتاب من الكمال يف �أداء
45
		
�أعمايل.

19

عدم احلكم

 44حياتي متر ب�رسعة.

18

� 46أ�ستمتع بالتعمق يف النظريات والأفكار الفل�سفية.

		

21

ُملحق

()3

� 22أراقب م�شاعري دون �أن �أنغم�س فيها.

قيم معامالت االرتباط بني الفقرات وبني مقيا�س 
اليقظة العقلية والأبعاد التي تتبع لها
العبد

رقم الفقرة

املراقبة

املقيا�س
0.38

0.58

0.27

0.48

0.44

0.48

0.58

0.55

0.44

0.25

0.39

0.64

0.35

0.48

� 10أميل ب�شكل طبيعي ل�صياغة خرباتي بكلمات.

0.47

0.36

�أ�ستطيع و�صف �شعوري يف �أي حلظة ب�شكل
11
مف�صل.
ّ

0.56

0.22

4
5
6
7

الو�صف

8
9

�أالحظ كيف ت�ؤثر الأطعمة وامل�رشوبات على
�أفكاري وانفعاالتي و�أحا�سي�سي اجل�سدية.
�أنتبه للأ�صوات ،كدقات ال�ساعة وتغريد الطيور
و�أ�صوات ال�سيارات.
�أنتبه �إىل الكيفية التي ت�ؤثر بها انفعاالتي يف
�أفكاري و�سلوكاتي.
علي �أن �أجد الألفاظ التي ت�صف ما �أفكر
ي�صعب ّ
به.
علي �أن �أجد الألفاظ التي ت�صف ما �أ�شعر
ي�صعب
ّ
به.
لفظي ًا عما �أح�س به يف
علي التعبري ّ
من ال�صعب ّ
ج�سدي.
عندما �أ�شعر بال�ضيق ب�شكل كبري� ،أ�ستطيع �أن �أجد
طريقة للتعبري عن ذلك لفظياً.

27

ُملحق

()4

قيم معامالت االرتباط بني الفقرات وبني الأبعاد
التي تتبع لها ملقيا�س العوامل الكربى لل�شخ�صية
العامل

2

عندما �أ�ستحم �أكون واعيا للمياه على ج�سمي.

0.65

0.47

25
26

الع�صابية

1

عندما �أم�شي� ،أالحظ بوعي حركة ج�سمي.

0.42

24

عندما �أتذكر �أفكاراً �أو �صوراً م�ؤملة� ،أكون على
وعي بالفكرة �أو ال�صورة دون �أن ت�سيطر علي.
يف املواقف ال�صعبة� ،أتوقف و�أفكر مليا قبل
القيام برد فعل فوري.
عندما يكون لدي �أفكار �أو �صور م�ؤملة� ،أ�شعر
بالهدوء بعد فرتة وجيزة.
عندما يكون لدي �أفكار �أو �صور م�ؤملة� ،أ�ستطيع
مالحظتها دون التفاعل معها.
عندما يكون لدي �أفكار �أو �صور م�ؤملة� ،أالحظها
فقط و�أدعها تذهب.

36

معامل
االرتباط
بالبعد

الرقم

البعد

الفقرات

23

عدم التفاعل

االرتباط مع:

0.66

3

20

�أح ِّدث نف�سي ب�أنني يجب �أن ال �أ�شعر بالطريقة
التي �أ�شعر بها.
�أعتقد �أن بع�ض �أفكاري غري منا�سبة وينبغي �أن
ال �أفكر هكذا.
�أعتقد �أن بع�ض انفعاالتي غري منا�سبة ،وال
ينبغي �أن �أ�شعر بها.
عندما يكون لدي �أفكار �أو �صور م�ؤملة� ،أحكم
على نف�سي ب�أنها جيدة �أو �سيئة� ،إعتماداً على.
الفكرة �أو ال�صورة.

الفقرة

1

�أ�شعر ب�أنني �أقل قدراً من الآخرين.

0.32

2

عندما �أكون حتت �ضغط هائل� ،أ�شعر كما لو �أنني �سوف
�أنهار

0.36

3

�أعترب نف�سي كثري التوتر والرنفزة

0.48

4

قلما �أ�شعر باخلوف.

0.52

5

�أغ�ضب من الطريقة التي يعاملني بها النا�س

0.27

6

�أ�شعر بالعجز وباحلاجة ل�شخ�ص ليحل م�شاكلي

0.35

7

�شعوري باخلجل يجعلني �أجتنب امل�شاركة يف الأن�شطة

0.55

القدرة التنبؤية للعوامل الكبرى للشخصية باليقظة العقلية
لدى طلبة جامعة اليرموك

العامل

الرقم

العامل

معامل
االرتباط
بالبعد

الرقم

الفقرة

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

معامل
االرتباط
بالبعد

الفقرة

الإنب�ساطية
الإنفتاح على اخلربة

� 10أحب �أن �أكون حيث يوجد الن�شاط والإزدحام

0.30

� 38أ�ستحيي من نف�سي عندما �أكرر اخلط�أ نف�سه �أكرث من مرة.

0.40

� 11أف�ضل عمل الأ�شياء مبفردي

0.38

�أرى �أن الألفاظ الفاح�شة جمرد كلمات والتعترب م�شكلة
39
كبرية.

0.63

� 12أنا �شخ�ص مبتهج ومفعم باحليوية والن�شاط

0.31

� 40أفكر ب�أفكار غري �أخالقية وخاد�شة للحياء.

0.47

 13ل�ست �شخ�ص ًا متفائ ًال

0.50

 14حياتي متر ب�رسعة

0.41

�أجد م�شكلة يف تعلق قلبي بالأ�شياء املحرمة ،فقلبي لي�س
41
بيدي.

0.55

� 42إما �أن تكون معي �أو �أعتربك �ضدي.

0.43

 15ال �أحب �أن �أبدد وقتي يف التخيل و�أحالم اليقظة

0.39

عندما �أتعلم طريقة �صحيحة لعمل �شيء ما ال �أفكر يف
16
تغيريها

� 43أبالغ يف حبي عندما �أحب ويف كرهي عندما �أكره.

0.45

0.62

� 17أعتقد �أن احلوار وتعدد الآراء ي�شو�ش التفكري وي�ضيع الوقت

0.41

 18ال�شِّ عر بالن�سبة يل كالم عادي غري مميز

0.47

 19قلما �أالحظ احلاالت املزاجية التي حتدثها البيئات املختلفة

0.29

� 20أعتمد على الأحكام اجلاهزة يف احلكم على الأ�شياء

0.62

� 21أحب �أن �أتعرف �أ�شياء جديدة

0.25

� 22أ�ستمتع بالتعمق يف النظريات والأفكار الفل�سفية

0.38

� 23أنا �شخ�ص كثري املجادلة يف خمتلف املوا�ضيع

0.53

ين ومغرور
 24يرى بع�ض النا�س �أنني �أنا ّ

0.36

� 25أميل �إىل ال�شك يف نوايا الآخرين

0.41

� 26أعتقد �أن النا�س �سوف ي�ستغلونني �إذا �سمحت لهم بذلك

0.24

 27يرى بع�ض النا�س �أنني بارد وحذر

0.55

� 28أنا �صلب الر�أي ومت�شدد يف اجتاهاتي

0.64

الإعتدال

املقبولية

9

�أرغب يف التحدث �إىل النا�س

0.44

� 37أجد �صعوبة يف الإمتناع عن النظر �إىل ما حرم اهلل.

0.44

العفّة

8

�أنا �شخ�ص كثري االبت�سام

0.55

� 36أتدخل يف خ�صو�صيات الآخرين.

0.52

�إن �أهمل �أحدهم موعدا وعدين �إياه مرة واحدة فال �أعود
44
�أهتم لأمره.
�أعترب نف�سي مقت�صداً يف نفقاتي املالية فل�ست مبذراً �أو
45
بخيالً.

0.38
0.36

� 46أتع�صب ملا يخ�صني كع�شريتي وبلدي وفريقي املف�ضل.

ملحق

0.37

()5

معامالت ثبات الإعادة وثبات االت�ساق الداخلي
ملقيا�س اليقظة العقلية الكلي و�أبعاده
اليقظة العقلية

ثبات الإعادة

ثبات االت�ساق الداخلي عدد الفقرات

يقظة ال�ضمري

بعد املراقبة

0.64

0.89

5

 29ل�ست بال�شخ�ص الذي يحافظ على النظام

0.34

بعد الو�صف

0.67

0.84

6

� 30أحر�ص على �أداء واجباتي ب�إخال�ص

0.42

بعد العمل بوعي

0.74

0.80

6

� 31أ�ضع لنف�سي �أهداف ًا و�أ�سعى �إىل حتقيقها.

0.25

بعد عدم احلكم

0.72

0.90

4

� 32أ�ضيع الكثري من الوقت قبل �أن �أ�ستقر للعمل

0.28

بعد عدم التفاعل

0.80

0.87

6

على كما ينبغي يف بع�ض املواقف
 33ال يوثق بي وال يعتمد ّ

0.36

الكلي للمقيا�س

0.89

0.90

27

� 34أنا �شخ�ص منتج

0.41

� 35أ�سعى للإتقان والإقرتاب من الكمال يف �أداء �أعمايل

0.44

37
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ملحق

()6

معامالت ثبات الإعادة وثبات االت�ساق الداخلي
ملقيا�س العوامل الكربى لل�شخ�صية و�أبعاده
العوامل الكربى
لل�شخ�صية

ثبات الإعادة

ثبات االت�ساق الداخلي عدد الفقرات ()46

الع�صابية

0.81

0.74

7

الإنب�ساطية

0.72

0.70

7

الإنفتاح على اخلربة

0.67

0.60

8

املقبولية

0.83

0.72

6

يقظة ال�ضمري

0.77

0.66

7

العفّة

0.60

0.91

6

االعتدال

0.88

0.74

5

38

