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 :الممخص
ىدؼ البحث التعرؼ عمى اليقظة العقمية لدى مدرسي المرحمة اإلعدادية 
ومدرساتيا، والفروؽ في اليقظة العقمية تبعا لمتغير النوع. واعتمد الباحثاف 

( مدرس 033مف )عمى المنيج الوصفي في بحثيما، تكونت عينة البحث 
ومدرس والذيف تـ سحبيـ مف مديرية تربية محافظة االنبار مف ثالث 

– 9306اقضية وىي )الرمادي، الحبانية، الفموجة( لمعاـ الدراسي )
( فقرة 06(، ولقد قاـ الباحثاف ببناء مقياس لميقظة العقمية تالؼ مف )9393
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Abstract: 

The aim of the research is to identify the Mindfulness 

among, Male Teachers of Preparatory Schools and 

Female Teachers and differences in Mindfulness 

depending on the type gender variable. The researchers 

relied on the descriptive approach in a research, the 

research sample consisted of (300) teachers' male and 

female who were withdrawn from the Anbar 

Governorate Education Directorate from three districts 

(Ramadi, Habbaniyah, Fallujah) for the academic year 

(2019-2020). The researchers built a Mindfulness scale 

that was made up of (39) items, after the validity and 

reliability coefficients were extracted for it. Which 

included three domains, which is the intention, which 

consists of (12) items. Attention, which consists of (13) 

items, and the direction which consists of (14) items, and 

after applying items of scale to the research sample, the 

results showed the following: 

1-The research sample has a normal level of 

Mindfulness. 

2-There is an effect of gender on the high level of 

Mindfulness, in favor of males   
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 التعريف بالبحث:
 مشكمة البحث:

لقد افرز التقدـ الكبير في مجاؿ األبحاث والدراسات العممية المتعمقة بالدماغ؛ زيادة       
اىتماـ الباحثيف والعمماء باليقظة الذىنية، بوصفيا تتضمف العديد مف الكفاءات واإلمكانات 
التي باإلمكاف تعمميا، لذا ظير العديد مف الباحثيف والمختصيف الذيف اخذوا عمى عاتقيـ 

مة صياغة المفاىيـ المتعددة لميقظة العقمية وبمورتيا، وفي الوقت نفسو اشاروا بالدور الذي مي
 تعمؿ اذ (.0، 9304تؤديو الوراثة والبيئة في تطوير حالة االنتباه والوعي لدى الفرد )الياشـ، 

 عادة العقمية اليقظة وتتسـ فيو، الفرص وزيادة لمحيطو الفرد رؤية توسيع عمى العقمية اليقظة
 لديو ما الى الفرد وتنبو البيئة، في جديد ىو ما كؿ مع بنجاح التعامؿ عمى وبالمقدرة بالمرونة

 الروتيف تفرض والتي الضيقة، الرؤية تفرضيا التي المعمومات اظيار عمى اإلمكانات مف
 الجامد الفكر الييا يذىب التي السموكيات في والمغايرة الجديدة الرؤية باب وتغمؽ والجمود
 (.003 ،9306 الرويمي،) االلي والسموؾ بالثبات المتسـ
 االحكاـ اصدار عمييا يتوقؼ التي المرتكزات اىـ مف تعد االنتباه تركيز عمى القدرة اف     
 اذ االنسانية، العالقات اثناء النفسي االلتزاـ لنجاح الميمة الخصائص مف فيي الفرد، قبؿ مف

 مواقؼ واتخاذ االىتماـ وظيور االنتباه تركيز عممية اف" وريتشارت بيركنز" مف كؿ يشير
 طريؽ عف الفرد إرادة زيادة الى تؤدي والتي العقمية اليقظة مكونات اىـ مف تعد ، معينة

 حوؿ ومعتقدات أفكار مف يتضمنو ما خالؿ مف النفسي االلتزاـ يدعـ والذي الذات مالحظة
 ىو ما كؿ تقبؿ ألجؿ المرونة الفرد اكساب عمى العقمية اليقظة تساعد اذ ، البيئة مثيرات
 االحكاـ في وقوعو دوف لمحيمولة حولو يدور ما كؿ عمى انتباىو تركيز مع ، البيئة في جديد

 ,Perkins & Richhart  سميمة غير اختيارات تفضيؿ الى بو تؤدي قد والتي العاطفية

2000, 34)) 

 لذا التربوية، المؤسسات موارد اىـ أحد يشكموف اإلعدادية المرحمة مدرسي داـ وما       
 مف النظر إعادة مجتمع كؿ عاتؽ عمى يقع ذلؾ؛ وعمى التربوي، العمؿ نجاح عمييـ يتوقؼ
 أداء مف ليتمكنوا لدييـ، العقمية اليقظة تعزيز طريؽ عف ومقدراتيـ معارفيـ تحسيف خالؿ
 كتربوييف. دورىـ
 -: االتي بالتساؤؿ البحث مشكمة تمخيص يمكف تقدـ، ومما     
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 العقمية؟ باليقظة اإلعدادية المرحمة ومدرسات مدرسي يتمتع ىل-
 اىمية البحث:

 السموكية التوجيات ذوي والمختصيف الباحثيف اىتماـ العقمية اليقظة موضوع شغؿ      
 Shapiro, Langer"جارالند ؛ والنجر ؛ شابيرو"  العمماء راسيـ وعمى والمعرفية واالجتماعية

,Garland)  جذوره بداية مف والتقصي، بالبحث تناولوىا التي دراساتيـ بمعظـ حظي ( اذ 
 لقياسيا أدوات بناء خالؿ مف عمييا التعرؼ حاولوا كذلؾ النظري، لتأصيمو وصوال التاريخية
 خصيةوالش المينية االفراد حياة في توظيفو عف فضال مختمفة، عمرية شرائح عمى وتقنينيا

 مف رؤيتو مف بدال بموضوعية العقمية اليقظة مفيوـ مع المختصيف تعامؿ ولقد والزوجية،
 االنتباه عممية باف( 9333 واخروف، شابيرو) أكد (. اذ(Bennett , 2011, 27 واحدة زاوية
 انتباه عمى يحافظ الذي فالشخص ما، موضوع عمى الوعي تركيز تتطمب العقمية اليقظة في
 او القصد حالة واف كما االجتماعية، عالقاتو في ينجح اف يستطيع الزمف مف طويمة لفترة
 ممارسة مف تحقيقو أو عميو الحصوؿ في المرء يأمؿ لما" شخصية رؤية" عمى تنطوي النية

 شيء. أي واختيار فعؿ او عالقة أي إقامة في التزاـ مف نيتو اخر بمعنى العقمية، اليقظة
(Shapiro et al, 2006, 377) 

 التصورات باف العقمية اليقظة مجاؿ في والمختصيف الباحثيف مف اخر عدد أشار ولقد       
 شابيرو شانا"  اكدت اذ العقمية، اليقظة مف مناسبة درجة توافر الفرد مف تتطمب والمعتقدات

"(Shauna Shapiro) والمعتقدات المدركات باف العقمية اليقظة منظري اىـ مف تعد والتي 
 انانية، او متحيزة تكوف اف يمكف االنية او السابقة بالتجارب ترتبط التي واالنفعاالت والمعارؼ

 يميؿ عندما التحيز ىذا خفض في تساعد عممية بوصفيا العقمية اليقظة الى النظر يتـ لذا
 مع ناجعة التزامات إقامة عمى قدرتو مف تزيد ثـ ومف غيره، مف اكثر بنفسو بالتفكير الفرد

 توسيع عمى العقمية اليقظة تعمؿ وىنا  (Shapiro & Carlson , 2009 , 32) األخرى
 عالقاتو في جديد ىو ما كؿ مع التعامؿ عمى والقدرة لديو، الفرص وزيادة الفرد مدارؾ

 (.2 ،9304 الياشـ،) االجتماعية،
 والسيما المجتمعات أكثر قبؿ مف كبيرا اىتماما الراىف الوقت في المدرسيف يالقي لذا      

 مف مجموعة اعداد في األساسية مياميا تتركز التربوية مؤسساتيا خالؿ فمف منيا، المتطورة
 البحوث طريؽ عف الحياة، مجاالت مختمؼ في وقيادية إدارية مراكز التخاذ المؤىمة المالكات
 كما مجتمع، أي في والتكنولوجي العممي التقدـ عممية الييا تيدؼ التي والتطبيقية النظرية
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 تواجيو التي لممشكالت التصدي عمى والقدرة المعرفة افاؽ توسيع عمى المؤسسات تمؾ تسمح
 .ليا الناجعة الحموؿ وضع ثـ ومف المجتمع، داخؿ المدرسيف

 الضوء القاء أىمية الباحثاف وجد الموضوع الحالي، تناولت التي الدراسات لقمة ونتيجة     
 .لممدرس والعقمي النفسي الجانب تنمية في كبير دور مف لو لما ،(العقمية اليقظة) عمى

 :اآلتييف الجانبيف ابراز خالؿ مف البحث أىمية تنبع لذا      
 تتطمب التي األىمية ذات الموضوعات مف العقمية اليقظة متغير يعد: النظري الجانب-0

 دراسة اف كما. اإلعدادية المرحمة ومدرسات مدرسي لدى السيما العراقية، البيئة في دراستيا
 . والمدرسات لممدرسيف النفسية الخصائص حوؿ العممية المعرفة مف يزيد سوؼ ذلؾ المتغير

 مستوى جديد عمى مقياس تقديـ في الحالي البحث يسيـ اف يمكف: التطبيقي الجانب-9
 لالستفادة والمختصيف لمباحثيف كبيرة أىمية يقدـ قد بانو يعتقد والتي والعالمي، العربي المجتمع

 الحقة. دراسات في الحالي البحث متغير مف
 اىداف البحث:

 :عمى التعرؼ الحالي البحث ييدؼ    
 ..االعدادية المرحمة ومدرسات مدرسي لدى العقمية اليقظة -0
 النوع لمتغير تبعا اإلعدادية المرحمة ومدرسات مدرسي لدى العقمية اليقظة في الفروؽ -9
 (.اناث – ذكور)
 
 
 

 حدود البحث:
 ومف االعدادية، المرحمة ومدرسات بدراسة اليقظة العقمية لدى مدرسي البحث ويتحدد      
 لمعاـ (.الفموجة الحبانية؛ الرمادي؛) قضاء: االنبار في محافظة (.اناث – ذكور) النوعيف كال
(9306 – 9393.) 

 :تحديد المصطمحات
 -مف كؿ ( عرفيا (Mindfulness العقمية اليقظة

 (:Langer , 1997) النجر -ا
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 ضمنًيا مدرًكا فييا يكوف عندما الفرد ليا يتعرض التي الواعي االدراؾ مف حالة بانيا    
 عف الناتجة التمييزية بالتفاصيؿ غنيا يكوف بانو الوعي ذلؾ ويتسـ المعمومات، ومحتوى لسياؽ

 المستمر والتحسيف الحالية لمتوقعات المستمر التدقيؽ بيف يجمع والذي التنظيمية، العمميات
 أجؿ مف الفروؽ ىذه عمى بنشاط الفرد ويعتمد جديدة، تجارب عمى بناءً  التوقعات بيف والتمايز
 الحاضر الوقت في وجوده عمى الحفاظ

    (Langer, 1997, 22) 
 :(Browen, 2011)-ب

 دوف ىي كما الحالية األحداث مواجية مع الحاضرة؛ لمخبرات المستمرة المراقبة حالة ىي"     
 (.Browen , 2011 , 33" )عمييا قيمية أحكاـ أي إصدار

 (:Park et al , 2013) -ج
 إيجابية احكاـ اصدار غير مف البيئية التغييرات الى االنتباه تحفز التفكير في طريقة ىي    
 (.Park et al , 2013: 237) بواقعية التفكير مف الفرد تمكف مما تجاىيا، سمبية او
ولقد عرؼ الباحثاف اليقظة العقمية بانيا رؤية شخصية لما : العقمية لميقظة النظري التعريؼ-د

يأمؿ المرء في الحصوؿ عميو او تحقيقو مف ممارسة اليقظة العقمية مف خالؿ ثالث اليات 
 ,Shapiro et al)   .)الموقؼ(عقمية وىي )القصد )النية(، االنتباه )االىتماـ(، االتجاه 

2007, 377) 
 اليقظة مقياس عمى المستجيب عمييا سيحصؿ التي الكمية الدرجة بانيا: االجرائي التعريؼ
 .الحالي البحث اىداؼ لتحقيؽ الباحثاف قبؿ مف بنائو تـ الذي العقمية

 اإلطار النظري لمبحث:
 (:(three axioms theory الثالثة البديييات نظرية-اوال
 عمميا في اختصت والتي "شابيرو شونا"  االمريكية المنظرة يد عمى النظرية ىذه اسست    

 والمتنوعة العديدة دراساتيا عف فضال العقمية، اليقظة خصائص دراسة عمى اكمينيكية كباحثة
 ,Shapiro & Shapiro, 2000) تايالند في ابحاثيا خالؿ مف العقمي بالتأمؿ المتعمقة

749) 
 او مبادئ ثالث العقمية لميقظة باف" وزمالئيا شابيرو"  استخمصت( 9333) عاـ في     

 Mechanisms of)"  العقمية اليقظة ميكانزمات"  ب عمييا وأطمقوا كما بديييات،

Mindfulness)، ؛(االىتماـ) االنتباه ؛(النية) القصد: ىي البديييات ىذه بانو وأشاروا 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )3العدد )

 2028 ايلول

 

)0540 ) 
 

 اليقظة ىي والتي النيائية العممية إلنتاج واحد وقت في تحدث بانيا وأكدوا ،(االتجاه) والموقؼ
 تمؾ عمؿ كيفية" وزمالئيا شابيرو"  فسر فقد لذا .(Shapiro et al , 2006, 376) العقمية

 :وكاالتي العقمية اليقظة لتحقيؽ الميكانزمات
 (:(Intention النية او القصد-ا

 ممارسة مف تحقيقو أو عميو الحصوؿ في الفرد يأمؿ لما الشخصية الرؤية القصد ويتضمف    
 ممارسة مف المتأمميف نوايا او قصد باف"  وزمالئيا شابيرو" الحظت فمقد العقمية، اليقظة
 بينما بانو المنظروف وأشار كما المرجوة، لمنتائج توصميـ بمدى مباشرة مرتبطة كانت اليقظة
 التنظيـ مف نوع الى تأمميـ فترة طوؿ عمى تتحوؿ نواياىـ فإف الممارسة، في المتأمموف يستمر
 الذاتي التحرر إلى وأخيًرا الذاتي، واالستكشاؼ الذاتي،
     (Shapiro & Carlson, 2009, 32). 

 االفراد باف( القصد) األوؿ بالميكانزيـ الخاصة دراساتيـ كشفت فقد ذلؾ، عف فضال      
 الذيف فأولئؾ التأمؿ، مف المرجو لميدؼ وفقا النتائج عمى يحصموف التأمؿ، يمارسوف الذيف
دارة الذاتي التنظيـ ىدفيـ كاف  ىدفيـ كاف الذيف وأولئؾ الذاتي، التنظيـ عمى حصموا اإلجياد وا 
 إلى انتقموا الذات تحرير ىدفيـ كاف الذيف وأولئؾ الذاتي، االكتشاؼ حققوا الذات استكشاؼ ىو

  اإلنسانية الخدمات وممارسة الذاتي التحرر
   (Shapiro et al, 2007, 107) 

 الذاتي بالتنظيـ تبدأ متطورة، ديناميكية عممية بانيا( النية) او القصد مبدا عرفوا فقد لذا     
 اليقظة ممارسة في االنخراط يقرر المرء يجعؿ الذي السبب فيي الذاتي، بالتحرر وتنتيي
 ال ممارساتو باف الفرد وجد إذا( اليقظة ممارسة قبؿ) األولية النية تتغير ما وغالبا. الذىنية
 (Field, 2015, 60) الضغوط مف الحد الى تؤدي

 (:(attention االىتماـ او االنتباه-9
 تجربة توافر مع بمحظة لحظة العقمية لعممياتو الفرد رصد او مراقبة االنتباه ويتضمف     
 لحظة الوعي بمحتويات والعناية االىتماـ الفرد يتعمـ كيؼ يصؼ فاالنتباه وخارجية، داخمية
 حدثت تجاربو مف ما تجربة عمى واضحا اىتماما الفرد يظير سوؼ التأمؿ واثناء كما". بمحظة

 بظروؼ مصحوبة تكوف ما غالًبا التجارب ىذه باف مدركا يصبح ثـ ومف الحاضر، الوقت في
 (Madonna, 2018, 113) التجارب ىذه حوؿ سارده
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 عندما التمقائية، األفكار كماؿ او قصور بانيا الحالة ىذه المنظروف يصؼ ما وعادة     
 واف. فييا منخرط بانو األحياف مف كثير في يدرؾ ال أنو لدرجة متأصمة الفرد أنماط تصبح
 امر وىو المباشرة التجربة الى غطاء باعتبارىا تضاؼ سوؼ الظرفية بالنماذج الفرد إدراؾ

 المتأمؿ سيالحظ الكامؿ، االنتباه عند المثاؿ، سبيؿ فعمى لمتأمؿ، االستجابة إلعادة ضروري
 الظرفية االستجابة عمى ويتعرؼ غريبة ضوضاء إلى لالستجابة مرتكز مف تحوؿ قد عقمو أف

 ووفقا. بالقبوؿ واستبدالو المعتاد التكيؼ مالحظة يمكف ىذه، االدراؾ لحظة في لمضوضاء
 المستمر االنتباه ميارات يستخدـ والذي الوعي، تركيز توجيو يتطمب االنتباه فاف لذلؾ،

 والتثبيط(. اإلرادة عند االنتباه توجيو) والتحويؿ ،(الزمف مف طويمة لفترة االنتباه عمى الحفاظ)
 .(White, 2014, 16)(. مؤكدة ادراكات في االنخراط عف االمتناع) المعرفي

 :(attitude) االتجاه او الموقؼ-0
 بمعنى االنتباه مف الفرد يتمكف كيؼ يعني فيو االنتباه، صفات عمى الموقؼ ويتضمف     
 لذا. معيف نشاط أو معيف موضوع نحو الموجو والتقييمي العاطفي العنصر ىو الموقؼ آخر،
 والتعاطؼ والرحمة الصبر الى يشير االتجاه او الموقؼ باف"  وزمالئيا شابيروا"  أشارت فقد

 يؤدي الموقؼ ىذا ألف بفعالية العقمية اليقظة لممارسة ضروري وىو(. الكفاح) المقاومة وعدـ
  األلـ. وقمع تجنب أو بالمتعة التشبث عدـ عمى القدرة تنمية إلى

   (Shapiro et al, 2007, 109). 
 الفرد يجمبيا التي العقمية الصفات تمؾ بانو الموقؼ"  وزمالئيا شابيرو"  وتوصؼ     

 اف الى المنظروف أشار فقد لذا أيضا، ضروري امر االنتباه عممية واف كما. الذىنية لممارستو
 عمى البدييية ىذه وتؤكد. لمذىف الموقفية األسس أنيا عمى إلييا االنتباه يمفت التي الصفات

 المجرد، بالوعي الذىف يرتبط ما وغالًبا. لتوافره أساسي أمر إليو االنتباه يمفت الذي الموقؼ أف
 . واضح بشكؿ تناوليا يتـ ال الوعي ىذا جودة لكف

   (Shapiro et al, 2006, 376). 
 وعدـ االنفتاح ظيور مع المواقؼ في المتعمد االنتباه باف" وزمالئيا شابيرو"  وأضافت    
 إعادة) بػ عمييا أطمقوا والتي االدراكية العمميات في كبير تحوؿ إلى يؤدي الحكـ الى الميؿ

 الوعي لمحتويات مدرًكا يكوف أف يستمـز الذي المراقب، منظور تبني عممية وىي( االدراؾ
 إعادة) االسترجاع عممية واف كما(. الوعي فوقية بمعنى) كمراقب الذات مع زواليا، وسرعة
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 فييا يفكر الذي العقؿ عف تختمؼ المتميزة الظواىر أف اذ"  إدراؾ األساس في ىي( االدراؾ
White , 2014 , 17).) 

 :وكاالتي معانييا، خالؿ مف الثالثة البديييات" وزمالئيا شابيرو"  لخصت ولقد    
 .العقمية اليقظة ممارسة وراء" ماذا: "القصد-ا

 .حدوثيا عند الخارجية أو الداخمية التجارب مراقبة: االنتباه-ب
 .العقمية اليقظة لممارسة الفرد يتبناىا التي الصفات تمؾ ىي: الموقؼ-ج
 أو عميو الحصوؿ في المرء يأمؿ لما" شخصية رؤية" بانيا العقمية اليقظة عرفوا فقد لذا   

 االنتباه ،(النية) القصد) وىي عقمية اليات ثالث خالؿ مف العقمية، اليقظة ممارسة مف تحقيقو
 (.الموقؼ) واالتجاه ،(االىتماـ)
    (Shapiro & et al, 2006, 377) 

 السابقة: الدراسات عرض-ثانيا
 (:9304 الياشـ،) دراسة-0

 محافظة في الحكومية الثانوية المدارس مديري لدى الذىنية اليقظة توافر درجة) بعنواف
 (.نظرىم وجية من لممعممين التنظيمية المواطنة سموك ممارسة بدرجة وعالقتيا عمان
 مف عينة لدى العقمية اليقظة توافر مستوى معرفة وىدفت االردف، في الدراسة أجريت   

 العقمية اليقظة في الفروؽ معرفة وكذلؾ عماف، محافظة في الحكومية الثانوية المدارس مديري
 تـ والتي ومدرسة مدرسا( 000) مف البحث عينة تألفت (.اناث – ذكور) النوع لمتغير تبعا

 لنتائج التوصؿ في الوصفي المنيج الباحثة واتبعت البسيطة، العشوائية بالطريقة اختيارىا
 العقمية اليقظة نظرية عمى باالعتماد العقمية لميقظة مقياس بأعداد الباحثة وقامت كما البحث،
 استخرجت ولقد (.ابدا نادرا، أحيانا، غالبا، دائما،) بدائؿ خمس لو حددت كما ،"النجر لممنظرة
 والثبات الصدؽ معامالت التمييز عينة عمى وتطبيقو المقياس اعداد مف االنتياء بعد الباحثة
 مستقمتيف، لعينتيف التائي واالختبار كاي، مربع بيرسوف، ارتباط معامؿ) تضمنت والتي

 عمى البحث أداة تطبيؽ وعند (.الداخمي لالتساؽ الفا ومعامؿ واحدة، لعينة التائي واالختبار
 العقمية، ال اليقظة مف متوسط بمستوى تتمتع البحث عينة )اف البحث نتائج أظيرت العينة،
 (.    9304 الياشـ،) البحث(. عينة لدى العقمية اليقظة في لمنوع إثر يوجد
 (:9306 الرويمي،) دراسة-9
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 محافظة في الطالبيين المرشدين لدى النفسي والتدفق والمرونة العقمية اليقظة) بعنواف
 (.والقدامى الجدد المرشدين بين مقارنة دراسة السعودية العربية بالمممكة طريف

 العقمية اليقظة توافر مستوى معرفة وىدفت السعودية، العربية المممكة في الدراسة أجريت     
 لمتغير تبعا العقمية اليقظة في الفروؽ معرفة وكذلؾ الثانوية، لمدارس مرشدي مف عينة لدى
 بالطريقة اختيارىا تـ والتي ومرشدة مرشد( 15) مف البحث عينة تألفت (.اناث – ذكور) النوع

 بتبني الباحث وقاـ كما البحث، لنتائج التوصؿ في الوصفي المنيج الباحث واتبع القصدية،
 غالبا، دائما،) بدائؿ خمس لو حدد والذي ،(9335) عاـ العقمية لميقظة فيالدليفيا مقياس
 عمى وتطبيقو المقياس اعداد مف االنتياء بعد الباحث استخرج ولقد (.اطالقا نادرا، أحيانا،
 واالختبار بيرسوف، ارتباط معامؿ) تضمنت والتي والثبات الصدؽ معامالت البحث عينة
 وعند (.الداخمي لالتساؽ الفا ومعامؿ واحدة، لعينة التائي واالختبار مستقمتيف، لعينتيف التائي
 متوسط بمستوى تتمتع البحث عينة )اف البحث نتائج أظيرت العينة، عمى البحث أداة تطبيؽ

 الرويمي،) البحث(. عينة لدى العقمية اليقظة في لمنوع إثر يوجد الالعقمية،  اليقظة مف
9306، 001 – 003.) 

 منيجية البحث واجراءاتو:
 : البحث منيج-أوال

 مف يقوـ خطوة اوؿ باف المنيج ىذ يمتاز اذ الوصفي، المنيج عمى الحالي البحث اعتمد     
 يرغب التي الظاىرة وصؼ في ىو معينة، لظاىرة لتصدى يسعى عندما الباحث خالليا

 متواجدة ىي كما الظاىرة دراسة عمى يعتمد فانو لذا. عنيا دقيقة معمومات جمع مع بدراستيا،
 ،9334 القصاص،) وكميا كيفيا تعبيرا عنيا ويعبر دقيقا وصفا بوصفيا وييتـ الواقع، في
99.) 
 
 

 : البحث مجتمع-ثانيا
 يعمـ أف إلى الباحث يسعى التي العناصر مف الكمية المجموعة البحث بمجتمع يقصد      
 مجتمع تكوف ولقد(. 50 ،9331 النوح،) المدروسة بالمشكمة العالقة ذات النتائج عمييا
 تربية لمديريات الحكومية المدارس في االعدادية المرحمة ومدرسات مدرسي جميع مف البحث
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( 0199) عددىـ والبالغ( الفموجة الحبانية، الرمادي،) وىي االنبار محافظة في أقضية ثالث
 مدرسة.( 323)و مدرسا،( 449) بواقع ومدرسة، مدرس
 عينة البحث:-ثالثا
 مدرسة( 91) مف سحبيـ تـ الذيف ومدرسة مدرس( *033) مف البحث عينة تكونت ولقد     
 الحبانية، الرمادي،) الثالثة االقضية لمديريات التابعة الحكومية اإلعدادية المدارس مف

 العشوائية العينة طريقة الباحثاف استخدـ وقد االنبار، لمحافظة العامة لممديرية التابعة( الفموجة
 وقاـ كما ممكف، حد أقرب الى الدراسة مجتمع تمثؿ العشوائية العينة الف وذلؾ البسيطة؛
 افراد اجابات عمى الحصوؿ قبؿ اذ النوع، لمتغير تبعا العينة عمى البحث اداة بتوزيع الباحثاف
 لمنسب تبعا العينة افراد عمى البحث استبانات توزيع مف الباحثاف ارتأى االداة، عمى العينة
 استبانة( 005)و المدرسيف، عمى استبانة( 039) بتوزيع قاما اذ المجتمع، في المحددة المئوية
 البحث. عينة توزيع( 0) الجدوؿ ويوضح. المدرسات عمى

 البحث عينة افراد توزيع يوضح (8) جدول

اسم  ت
 اسم المدرسة المديرية

 عدد أعضاء الييئة التدريسية
 المجموع

 المدرسات المدرسين

 -أوال

 مديرية
 

 تربية
 

 الرمادي

 81 - 81 اعدادية السالم لمبنين
 81 - 81 اعدادية غرناطة لمبنين

 81 - 81 اعدادية ابن زيدون لمبنين
 81 - 81 اعدادية الزيتون لمبنين
 81 - 81 اعدادية المربد لمبنين
 81 - 81 اعدادية زنكورة لمبنين
 31 31 - اعدادية العال لمبنات

 32 32 - اعدادية الرمادي المسائية لمبنات
 811 41 11 1 المجموع

 مديرية -ثانيا
 تربية

 5 - 5 اعدادية الخالدية النموذجية لمبنين
 5 - 5 الصديق لمبنيناعدادية ابي بكر 
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 اداة البحث:-ثالثا
 التخطيط لممقياس-ا

 وتحقيقيا العقمية، باليقظة الخاصة والنظريات االدبيات عمى الباحثاف اطالع بعد       
 يالءـ مقياس وجود ولعدـ والمدرسات، المدرسيف لدى قياسيا في الحالي البحث ألىداؼ

 5 - 5 اعدادية الفجر لمبنين الحبانية
 85 - 85 3 المجموع

 -ثالثا

 مديرية
 

 تربية
 

 الفموجة

 88 - 88 اعدادية االيمان لمبنين
 82 - 82 اعدادية الفموجة لمبنين
 88 - 88 اعدادية العرفان لمبنين

 82 - 82 اعدادية الصقالوية لمبنين
 88 - 88 الطيار " ع " لمبنيناعدادية جعفر 

 82 - 82 اعدادية التقدم لمبنين
 88 88 - اعدادية الياقوت لمبنات
 82 82 - اعدادية الفموجة لمبنات
 88 88 - اعدادية العرفان لمبنات

 82 82 - االمل لمبنات ةإعدادي
 88 88 - اعدادية الكوثر لمبنات
 82 82 - لمبناتاعدادية وادي العقيق 

 88 88 - اعدادية المآذن المسائية لمبنات
 834 41 43 83 المجموع

 322 831 840 01 المجموع الكمي
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 الدراسات مف مجموعة عمى الباحثاف اطمع اذ الباحثاف(، عمـ حد )عمى الفئة خصائص
 لكنيما مناسبا، مقياس يجدا اي ولـ الموضوع، ىذا حوؿ واالجنبية والعربية العراقية السابقة
 لمحكـ الخبراء عمى المقياس فقرات بعرض الباحثاف قاما بعدىا فقراتو، جمع في منيا استفادا
 .المدرسيف فئة لدى العقمية اليقظة ظاىرة قياس في صالحيتيا عمى
 -: مجاؿ كؿ فقرات صياغة -ب

 اي بناء في الحاجة عند اتباعيا الواجب الرئيسة الخطوات احدى القاعدة ىذه تعد      
 عدد بمغت بحيث المقياس ىذا فقرات الباحثاف وضع ولقد ،(14 ،0653 الراوي،) مقياس
 رأى التي مجاالت( 0) مف مؤلؼ المقياس وكاف فقرة،( 12) مف االولية بصورتو الكمية فقراتو

 -: وىي العقمية اليقظة يقيس بانو المعتمد النظري لإلطار وفقا الباحثاف
 متصمة سمسمة الى الفرد مقاصد ويحوؿ ممكف، ىو لما الطريؽ يميد الذيوىو القصد:  -اوال
 كانت سواء واالتجاىات األفكار مف وتحررىا الذات اكتشاؼ الى تقود الذاتي، التنظيـ مف

 .فقرة( 02) مف المجاؿ ىذا ويتألؼ ،"إيجابية او سمبية
 التي العمميات مالحظة وتتضمف باالنتباه، باالحتفاظ االستمرار عمميةوىي االنتباه:  -ثانيا

 التنظيـ فاف كذلؾ والخارجية، الداخمية الخبرات وفي وأخرى لحظة بيف الفرد لدى تحصؿ
 ىذه ويتألؼ ،" الفرد ميارات وتنمية تطوير في لمنتائج منبأ بمثابة تكوف لألشياء، الذاتي
 .أيضا فقرة( 02) مف المجاؿ
 مف تتشكؿ التي الخبرة توجيو تعكس التي العقمية اليقظة نوعية إلىويشير االتجاه: -ثالثا

 .كذلؾ فقرة( 02) مف كذلؾ تألؼ وقد ،" والفضوؿ التقبؿ
 -: يمي ما اتباع تـ الحالي البحث في المقياس ىذا اعتماد اجؿ ومف    
 : المقياس بناء طريقة -0

 المقاييس بناء في المتبعة الطرؽ احدى وىي ليكرت طريقة المقياس ىذا بناء في اعتمد    
 فيو وضع إذ (Mehrens & Lehmann, 1991 , 241) النفس  وعمـ التربية مجاؿ في

 عمى تنطبؽ احيانا، عمى تنطبؽ كثيرا، عمى تنطبؽ دائما، عمى تنطبؽ) وىي بدائؿ خمس
 .(مطمقا عمى تنطبؽ ال قميال،

 (: الظاىري الصدؽ) المقياس فقرات صالحية -9
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 بصورتيا عرضت فقد العقمية، اليقظة مقياس لفقرات الظاىري الصدؽ عمى لمتعرؼ      
 عددىـ بمغ النفس وعمـ التربية مجاؿ في المتخصصيف الخبراء مف مجموعة عمى االولية

 التي الثالث ولمجاالتو العقمية اليقظة لمفيـو دقيؽ تعريؼ بتقديـ الباحثاف قاـ خبيرا، إذ( 93)
 لممجاؿ مناسبتيا وتأييد الفقرات، صالحية عمى الحكـ الخبراء مف طمب ولقد منيا، يتكوف
 وباستعماؿ الخبراء، اجابات تحميؿ خالؿ ومف اخر، مجاؿ الى تحويميا او اليو، تنتمي الذي

 : يمي ما تـ ،(المئوية والنسبة كأي مربع) المعادلتيف
 قيمة وعمى فوؽ، فما درجة%( 53) مف مئوية نسبة عمى حصمت التي الفقرات عمى االبقاء-ا

 .درجة( 0،51) مف اعمى تبمغ كأي مربع
 لذلؾ، بحاجة كانت التي الفقرات بحذؼ الباحثاف قاـ إذ االعتبار، بعيف الخبراء اراء اخذ-ب
 الصدؽ تحقيؽ مف الباحثاف تمكف وبذلؾ قبميـ، مف الييا اإلشارة تـ التي الفقرات تعديؿ مع

 الثاني المجاؿ اما فقرة،( 02) القصد األوؿ المجاؿ تضمف اذ مجاؿ، كؿ لفقرات الظاىري
 تـ اذ فقرة،( 01) االتجاه الثالث المجاؿ فقرات بمغت وكذلؾ فقرة،( 01) بمغت فقد االنتباه
 اصبحت لذلؾ ووفقا الثالث، المجاؿ مف( 02) والفقرة الثاني، المجاؿ مف( 4) الفقرة حذؼ
 فقرة.( 10) مف تتألؼ النيائية بصورتو المقياس فقرات

 :المقياس تصحيح -0
 الخماسية باألوزاف العقمية اليقظة مقياس فقرات عمى العينة افراد إجابات تصحيح تـ       

 عمى العينة افراد عمييا يحصؿ اف يمكف درجة اعمى بمغت وبذلؾ ،(0 ،9 ،0 ،1 ،2)
 المقياس تصحيح تـ أي ،(096) مقداره فرضي وبمتوسط ،(10) درجة واقؿ ،(902) المقياس

 في والسمبية اإليجابية الفقرات عمى لالستجابة الدرجات تعطى وكانت فقرة،( 10) أساس عمى
 الخماسية. البدائؿ ألحدى المستجيب اختيارات ضوء

 
 
 
 -: العقمية اليقظة مقياس فقرات تحميل اجراء -ج
 (المتطرفتيف المجموعتيف طريقة: )العقمية اليقظة مقياس فقرات تمييز استخراج-اوال
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(. 944 ،9333 عالـ،) األفراد بيف الفردية الفروؽ قياس إمكانية مدى بالتمييز ونعني     
. ومدرسة مدرس( 133) البالغة التمييز عينة عمى المقياس بتطبيؽ الباحثاف وألجؿ ذلؾ قاـ

 صححت اف وبعد المتطرفتيف، العينتيف اسموب الفقرات تحميؿ في الباحثاف اعتمد وقد
 العينة افراد جاتدر  رتبت المعطاة، االوزاف وفؽ عمى استمارة( 133) البالغة العينة استمارات

 سميت والتي العميا%( 94) اؿ نسبة واختيرت درجة، أوطأ الى درجة اعمى مف تنازليا
 مجموعتيف تحديد تـ وبذلؾ الدنيا، بالمجموعة سميت والتي الدنيا%( 94) و العميا بالمجموعة

 .ممكف تمايز واقصى حجـ بأكبر
 الفرؽ داللة الختبار مستقمتيف لعينتيف التائي االختبار باستخداـ الباحثاف قاـ وعميو         

 عدد بمغ أذ ، المقياس فقرات مف فقرة كؿ عمى والدنيا العميا المجموعتيف درجات متوسطي بيف
 استمارة( 903) اخضاع تـ وبذلؾ ، ومدرسة مدرس( 035) المجموعتيف كال في االفراد
 جميع اف االجراء ىذا بعد تبيف وقد ،(  التمييز معامؿ)  المقياس فقرات تحميؿ اجراء لغرض
(  القصد)  االوؿ المجاؿ مف( 00 ، 4 ، 1) رقـ الفقرات عدا ما مميزة كانت المقياس فقرات

 التائية القيمة مف اقؿ المحسوبة قيميا كانت أذ(  االنتباه)  الثاني المجاؿ مف( 1) والفقرة ،
 ،( .  0،63)  الجدولية والقيمة( 3،32) داللة ومستوى(  901) حرية درجة عند الجدولية
 (.9) الجدوؿ في موضح ىو وكما ، فقرة( 06) مف يتكوف العقمية اليقظة مقياس اصبح وبذلؾ

 ( معامالت تمييز فقرات مقياس اليقظة العقمية0جدول )

 اسم المجال ت
القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العميا

التائية      
 المحسوبة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.308 8.14321 3.8094 2.41321 1.1844 القصد -8

 89.404 2.11232 0.8319 2.10040 1.1059 القصد -0

 84.441 2.11951 0.8888 2.15884 1.0234 القصد -3

 *8.501 2.98859 8.9400 8.51815 0.0124 القصد -1

 83.444 2.90189 0.8094 8.25151 3.9924 القصد -5

 4.011 8.34813 3.8541 2.10481 1.0415 القصد -4
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 *8.505 2.15255 0.2418 8.30145 0.3254 القصد -4

 4.403 8.11394 3.8118 2.11435 1.0522 القصد -1

 89.989 2.92801 0.8319 2.40931 1.3488 القصد -9

 9.310 8.14105 0.1119 2.10240 1.1241 القصد -82

 *8.458 2.14423 0.2133 8.58929 0.3488 القصد -88

 08.193 2.15411 0.8888 2.44404 1.1924 القصد -80

 4.585 8.34259 3.8444 2.90849 1.3488 القصد -83

 84.131 2.14110 0.2143 2.90553 1.8459 القصد -81

 9.035 8.19402 3.2342 2.12841 1.5143 القصد -85

 89.215 2.98238 0.8888 2.18014 1.3589 االنتباه -84

 84.554 2.93814 0.8319 2.14503 1.0142 االنتباه -84

 81.041 2.92848 0.8444 2.93248 1.1111 االنتباه -81

 *8.491 8.39430 0.9400 8.49135 3.3589 االنتباه -89

 80.423 8.38123 0.4289 2.49915 1.1059 االنتباه -02

 08.121 2.98238 0.8888 2.41931 1.1432 االنتباه -08

 89.142 2.19102 0.8541 2.48153 1.3589 االنتباه -00

 4.514 8.18243 3.2041 2.98112 1.0522 االنتباه -03

 81.594 2.98501 0.8118 2.10311 1.3589 االنتباه -01

 89.109 2.98020 0.8444 2.12239 1.1350 االنتباه -05

 9.918 8.33313 0.4522 2.11911 1.0415 االنتباه -04

 80.211 8.89139 0.3119 8.21199 1.0124 االنتباه -04

 84.943 2.11415 0.2041 2.93449 1.0832 االنتباه -01

 9.521 8.09541 0.1589 2.18204 1.0522 االنتباه -09
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 88.191 8.83594 0.1241 2.94345 1.8021 االتجاه -32

 85.510 2.19411 0.8094 2.91444 1.8094 االتجاه -38

 9.519 8.88481 0.3811 8.03443 3.1589 االتجاه -30

 5.380 8.39942 0.1589 8.03393 3.1254 االتجاه -33

 82.588 8.84105 0.1350 8.25135 1.2342 االتجاه -31

 4.855 8.01419 0.5133 8.04314 3.1254 االتجاه -35

 82.149 8.20292 0.0234 8.00351 3.1421 االتجاه -34

 9.212 8.20140 0.0385 8.04412 3.4541 االتجاه -34

 80.481 8.29595 0.0943 2.95180 1.2418 االتجاه -31

 1.321 8.33098 0.4832 8.20854 1.2554 االتجاه -39

 5.801 8.14294 3.0234 2.94350 1.2418 االتجاه -12

 9.119 8.00810 0.0142 8.00810 3.1589 االتجاه -18

 1.344 8.34423 0.9111 8.32415 3.4124 االتجاه -10

 5.044- 8.15824 3.3811 2.11100 1.8459 االتجاه -13

 :العقمية اليقظة مقياس لفقرات الداخمي االتساؽ استخراج-ثانيا
 ىي وكما لممقياس، الكمية بالدرجة الفقرة استخراج )عالقة خالؿ مف ذلؾ تحقؽ وقد        
 في موضح ىو وكما اليو، تنتمي الذي المجاؿ بدرجة الفقرة (، )عالقة0) الجدوؿ في موضح
 (.2) الجدوؿ في موضح ىو كما لممقياس، الكمية بالدرجة المجاؿ (، )عالقة1) الجداوؿ
 جيدة ارتباط معامالت اظيرت التي الفقرات عمى االبقاء تـ المؤشرات ىذه ضوء وفي     

 & Anastasi) المؤشرات ليذه وفقا بنائيا صادقا الحالي المقياس وعد الكمية، بالدرجة

Urbina , 1977, 126)  ، ارتباط معامؿ استعمؿ اذ الصدؽ، مف النوع ىذا تحقؽ وقد 
 مجاؿ كؿ ودرجة الكمية، والدرجة فقرة كؿ درجة بيف االرتباطية العالقة الستخراج بيرسوف
 مستوى عند دالة كانت جميعيا اف وتبيف االرتباط داللة فحصت وقد لممقياس، الكمية بالدرجة
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(. 3،365) الجدولية التائية االرتباط معامؿ وقيمة( 065) حرية ودرجة( 3،32) داللة
 .البناء صدؽ لمعامالت عرضا( 2، 1، 0) الجداوؿ وتوضح

 لممقياس الكمية بالدرجة الفقرة درجة االرتباط معامل( 3) جدول
 معامل االرتباط اسم المجال رقم الفقرة معامل االرتباط اسم المجال رقم الفقرة

 27123 االنتباه -08 27443 القصد -1

 27444 االنتباه -00 27418 القصد -2
 27909 االنتباه -03 27452 القصد -3
 27441 االنتباه -01 27321 القصد -4
 27402 االنتباه -05 27415 القصد -5
 27512 االتجاه -04 27431 القصد -6
 27440 االتجاه -04 27414 القصد -7
 27425 االتجاه -01 27458 القصد -1
 27545 االتجاه -09 27439 القصد -9

 27541 االتجاه -32 27541 القصد -82
 27448 االتجاه -38 27441 القصد -88
 27525 االتجاه 30 27414 القصد -80
 27130 االتجاه -33 27145 االنتباه -83
 27581 االتجاه -31 27448 االنتباه -81
 27581 االتجاه -35 27341 االنتباه -85
 27421 االتجاه -34 27123 االنتباه -84
 27450 االتجاه -34 27410 االنتباه -84
 27429 االتجاه -31 27184 االنتباه -81
 27414 االتجاه -39 27498 االنتباه -89
    27441 االنتباه -02

 لممجال الكمية بالدرجة الفقرة درجة االرتباط معامل (1) جدول
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 معامل االرتباط اسم المجال رقم الفقرة معامل االرتباط اسم المجال رقم الفقرة
 27908 االنتباه -08 27108 القصد -1

 27112 االنتباه -00 27455 القصد -2
 27444 االنتباه -03 27492 القصد -3
 27441 االنتباه -01 27134 القصد -4
 27148 االنتباه -05 27551 القصد -5
 27923 االتجاه -04 27492 القصد -6
 27519 االتجاه -04 27493 القصد -7
 27544 االتجاه -01 27133 القصد -1
 27199 االتجاه -09 27444 القصد -9

 27403 االتجاه -32 27491 القصد -82
 27513 االتجاه -38 27508 القصد -88
 27414 االتجاه 30 27180 القصد -80
 27441 االتجاه -33 27121 االنتباه -83
 27349 االتجاه -31 27444 االنتباه -81
 27441 االتجاه -35 27549 االنتباه -85
 27412 االتجاه -34 27101 االنتباه -84
 27559 االتجاه -34 27452 االنتباه -84
 27440 االتجاه -31 27155 االنتباه -81
 27184 االتجاه -39 27400 االنتباه -89
    27135 االنتباه -02

 
 
 

 لممقياس الكمية بالدرجة المجال درجة االرتباط معامل( 5) جدول
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 المقياس ككل   االتجاه       االنتباه      القصد       المجاالت        
 27919 27439 27924 1 القصد

 27951 27415 1 27924 االنتباه
 27115 1 27415 27439 االتجاه

 8 27115 27951 27919 المقياس ككل

 
  الثبات -د

 -: وىي طرؽ بعدة اليقظة العقمية لمقياس الثبات استخراج تـ ولقد     
 مف مجموعة عمى االختبار اجراء عمى الطريقة ىذه فكرة وتقوـ -: االختبار اعادة طريقة-0

 معينة زمنية مدة مضي بعد نفسيا االفراد مجموعة عمى نفسو االختبار اعادة ثـ االفراد
 مدرس( 23) بمغت عشوائية عينة عمى المقياس الباحثاف طبؽ ولقد (050 ،0646 السيد،)

 بفقراتو بتطبيؽ المقياس الباحثاف قاـ( اسبوعيف) بمغت الزمف مف مدة مرور وبعد ومدرسة،
 معامؿ حساب تـ وقد االوؿ، االختبار عمييا طبؽ التي نفسيا المجموعة عمى( 06) البالغة

 بيف االرتباط إليجاد وذلؾ بيرسوف ارتباط معامؿ باستعماؿ االختباريف نتائج بيف االرتباط
 االرتباط معامؿ حساب وتـ كما ،(3،503) الثبات معامؿ بمغ وقد والثاني، االوؿ االختباريف
 القصد االتية ) مجاؿ الثبات معامالت عمى الحصوؿ تـ االجراء ىذا وبعد الثالثة، لممجاالت

 (.3،601) مقداره ثبات معامؿ عمى وحصؿ االنتباه )مجاؿ (.3،530) ثباتو معامؿ وكاف
 (.3،639) قدره ثبات معامؿ عمى وحصؿ االتجاه )مجاؿ

  -: الفاكرونباخ طريقة -9
 معتمدة المقياس فقرات جميع درجات بيف االرتباطات حساب عمى الطريقة ىذه وتعتمد     
 عمى الطريقة بيذه الثبات حساب تـ وقد(. 921 ،9333 عودة،) الفقرات مف فقرة كؿ اف عمى
 ككؿ الفقرات كؿ عمى الثبات معامؿ بمغ اذ ومدرسة، مدرس( 23) البالغة التمييز عينة

 عمى حصؿ القصد، )مجاؿ فيي مجاؿ لكؿ الثبات معامالت الى بالنسبة اما(. 3،590)
 (.3،535) مقداره ثبات معامؿ عمى وحصؿ االنتباه )مجاؿ (.3،502) مقداره ثبات معامؿ
 (.3،520) مقداره ثبات معامؿ عمى وحصؿ االتجاه )مجاؿ
 : المقياس وصف
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 يمكف درجة وأدنى درجة اعمى ايجاد خالؿ مف وذلؾ لممقياس الكمية الدرجة احتساب تـ    
 والبالغ المقياس فقرات مف فقرة كؿ مف اختياره يتـ بديؿ كؿ عف المستجيب عمييا يحصؿ اف

 وأدنى( 062) ىي المستجيب عمييا يحصؿ اف يمكف درجة اعمى اف اذ فقرة،( 06) عددىا
 وىي مجاالت ثالثة المقياس تضمف كما(. 004) الفرضي والمتوسط( 06) ىي درجة

 أصبحت وبذلؾ فقرة،( 09) مف( القصد) األوؿ المجاؿ تالؼ اذ(. االتجاه االنتباه، القصد،)
 الفرضي والمتوسط ،(09) درجة وأدنى ،(33) المجيب عمييا يحصؿ اف يمكف درجة اعمى

 درجة اعمى أصبحت وبذلؾ فقرة،( 00) مف( االنتباه) مجاؿ تالؼ ثـ ومف(. 03) لممجاؿ
 الفرضي والمتوسط ،(00) ىي درجة وأدنى ،(32) ىي المجيب عمييا يحصؿ اف يمكف

 عمى المجيب عمييا يحصؿ اف يمكف درجة اعمى أصبحت وأخيرا. درجة( 06) يساوي لممجاؿ
 .درجة( 19) قدره فرضي وبمتوسط ،(01) درجة وأدنى ،(43) ىي( االتجاه) المجاؿ
 تنطبؽ كثيرا، عمى تنطبؽ دائما، عمى تنطبؽ) وىي خماسية، كانت فقد المقياس بدائؿ اما    
 االوزاف البدائؿ ىذه اتخذت كما(. مطمقا عمى تنطبؽ ال قميال، عمى تنطبؽ احيانا، عمى

 (.0 ،9 ،0 ،1 ،2) الخماسية
  -: لممقياس المركزية النزعة مقاييس استخراج

 مدرسي لدى العقمية اليقظة لمقياس المركزية النزعة مقاييس باستخراج الباحثاف قاـ     
 (. 3) جدوؿ في موضحة ىي وكما االعدادية، المرحمة ومدرسات

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اليقظة العقمية لمقياس المركزية النزعة مقاييس (4) جدول
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 الدرجات البيانات ت
 322 حجم العينة -8

 2 عدد البيانات المفقودة -0
 88078433 المتوسط الحسابي -3

 13751140 االنحراف المعياري -1
 0.584594 الخطأ المعياري -5
 820.2222 الوسيط -4
 14.22 المنوال -4
 8199.944 التباين -1
 2.3493424 معامل االلتواء -9

 2.818 الخطأ المعياري في معامل االلتواء -82
 -2.134 معامل التفرطح -88
 2.018 الخطأ المعياري في معامل التفرطح -80
 854.22 المدى -83
 39.22 اصغر قيمة -81
 895.22 اكبر قيمة -85
 33419.22 المجموع -84

 
 الوسائل اإلحصائية:-رابعا
االختبار التائي واحدة؛ التائي لعينة  )االختبار الوسائؿ اإلحصائية األتية: افاعتمد الباحث    

مقاييس بيرسوف؛ معامؿ ارتباط الثبات؛ معادلة الفا كرونباخ الستخراج مستقمتيف؛ لعينتيف 
  المركزية، مربع كاي(.النزعة 

 
 

 ومناقشتيا:عرض النتائج 
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 النتائج عرض-أوال
 البالغة البحث عينة عمى( العقمية اليقظة) مقياس فقرات بتطبيؽ الباحثاف قاـ اف بعد     

 البرنامج ضمف إدخاليا طريؽ عف اجاباتيـ بتحميؿ قاما اف وبعد ومدرسة، مدرس( 033)
 -: وكاالتي البحث، اىداؼ تحقيؽ الى الوصوؿ تـ االحصائي، عندىا التحميؿ

 .اإلعدادية المرحمة ومدرسات مدرسي لدى العقمية اليقظة عمى التعرؼ -0
 مدرس( 033) البالغة البحث عينة عمى العقمية اليقظة مقياس الباحثاف طبؽ اف بعد     

 المتوسط بمغ اذ العينة، ألفراد إحصائيا البيانات معالجة خالؿ مف اليدؼ ىذا تُحقؽ ، ومدرسة
 فرضي وبمتوسط ،( 10.25549) المعياري واالنحراؼ( 009.0300) لمعينة الحسابي

 إلجابة المحسوبة التائية القيمة أف تبيف واحدة لعينة التائي االختبار استعماؿ وبعد ،( 004)
 داللة مستوى عند الجدولية التائية القيمة مف اصغر وىي ،(0.699) كانت العينة افراد

 داللة ذات فروؽ وجود عدـ يعني مما ،( 00633) والبالغة( 966) حرية ودرجة( 3032)
 والمدرسات المدرسيف أف إلى يشير وىذا ، الفرضي والمتوسط العينة متوسط بيف إحصائية
 .ذلؾ يوضح( 4) والجدوؿ ، العقمية اليقظة مف متوسط بمستوى يتمتعوف

 العقمية اليقظة مقياس عمى البحث عينة افراد إلجابة لتائيا االختبار قيمة (4) جدول

 
الثالثة باف سبب وجود ويمكف تفسير النتيجة الحالية عمى وفؽ نظرية البديييات        

مستوى متوسط مف اليقظة العقمية لدى المدرسيف، يعود الى ما أشار اليو )شابيرو وزمالئيا( 
الى اف االفراد الذيف يمارسوف التأمؿ، يحصموف عمى النتائج وفقا لميدؼ المرجو مف التأمؿ، 

دارة اإلجياد حصموا عمى الت نظيـ الذاتي، وأولئؾ فأولئؾ الذيف كاف ىدفيـ التنظيـ الذاتي وا 
الذيف كاف ىدفيـ ىو استكشاؼ الذات حققوا االكتشاؼ الذاتي، وأولئؾ الذيف كاف ىدفيـ 

 تحرير الذات انتقموا إلى التحرر الذاتي وممارسة الخدمات اإلنسانية.
  (Shapiro et al, 2007, 107). 

 

 حجم
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

مستوى  القيمة الجدولية التائية
 الداللة

 (2725عند )
 الجدولية المحسوبة

 غير دالة 86942 8.900 884 13.51140 880.8433 322
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 تبعا اإلعدادية المرحمة ومدرسات مدرسي لدى العقمية اليقظة في الفروؽ عمى التعرؼ -9
 (.اناث – ذكور) النوع لمتغير
 العقمية اليقظة مقياس عمى( الذكور) المدرسيف درجات متوسط اف الى النتائج اشارت       

 مع وبالمقارنة. درجة( 06.40439) مقداره معياري وبانحراؼ درجة،( 090.3693) بمغ
 وبانحراؼ درجة،( 033.0363) بمغ نفسو المقياس عمى( االناث) المدرسات درجاتيـ متوسط
 عمى لمتعرؼ مستقمتيف التائي لعينتيف االختبار استعماؿ وبعد(. 12.43293) قدره معياري
 المدرسيف ولصالح احصائية داللة ذات فروؽ وجود لنا تبيف النوعيف، بيف الفروؽ داللة

 الجدولية التائية قيمةال مف اعمى وىي درجة( 1.065) المحسوبة القيمة بمغت اذ )الذكور(،
 الجدوؿ في موضح ىو كما (.965) حرية ودرجة( 3032) داللة مستوى عند( 0063) البالغة

(5)، 
 افراد لدى الحسابية المتوسطات بين الفروق لداللة التائي االختبار نتائج (1) الجدول
 النوع لمتغير تبعا العينة

 فروؽ وجود سبب باف الثالثة البديييات نظرية وفؽ عمى الحالية النتيجة تفسير ويمكف      
 في المتعمد االنتباه مارسوا قد انيـ اف ىو المدرسيف ولصالح والمدرسات، المدرسيف بيف دالة

 في كبير تحوؿ إلى يؤدي الذي الحكـ الى يميموا ولـ االنفتاح ظيور مع المختمفة المواقؼ
 تبني عممية وىي( االدراؾ إعادة) بػ( وزمالئيا شابيرو) عمييا أطمؽ والتي االدراكية العمميات
 الذات مع زواليا، وسرعة الوعي لمحتويات مدرًكا يكوف أف يستمـز الذي المراقب، منظور
 األساس في ىي( االدراؾ إعادة) االسترجاع عممية واف كما(. الوعي فوقية بمعنى) كمراقب
 (White, 2014, 17)الفرد فييا يفكر الذي العقؿ عف تختمؼ المتميزة الظواىر أف اذ"  إدراؾ

 مف أفضؿ بشكؿ االنتباه لممارسة مالوا قد المدرسيف باف الباحثاف لتفسير تبعا يعني وىذا     
 يكوف اذ تضميميا، الى تؤدي التي االحكاـ مف خالية لدييـ االدراكية العمميات الف المدرسات،

 

 النوع

 
حجم 
 العينة

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري

 
درجة 
 الحرية

القيمة          
 التاائية

مستوى     
 الداللة
 الجدولية المحسوبة (2725عند )

 39.43440 808.2904 840 ذكور
 دالة 86942 1.891 091

 15.44502 822.3494 831 اناث
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 تمؾ يمارسف الالتي المدرسات لدى ما عكس وىذا البيت، في او العمؿ اثناء ثابت إتجائيـ
 .معا والبيت بالعمؿ الوقت نفس في انشغاليف بسبب االحكاـ

  االستنتاجات-ثانيا
 .العقمية اليقظة مف طبيعي بمستوى البحث عينة تتمتع-0
 .الذكور ولصالح العقمية، اليقظة مستوى ارتفاع في لمنوع تأثير ىنالؾ-9

 التوصيات:-ثالثا
 خصائص الحالي لمعرفة البحث مقياس مف باالستفادة التربية وزارة الباحثاف يوصي-0 

 .أخرى عراقية محافظات في ومدرسات مدرسيف لدى العقمية اليقظة
 وورشات والندوات المؤتمرات مف المزيد بإقامة العممي والبحث العالي التعميـ وزارة عمى-9

 في التدريسية الييئة أعضاء لدى العقمية اليقظة خصائص عف الكشؼ الى تيدؼ عمؿ
 .الجامعات

 البحث موضوع ادخاؿ بضرورة العممي والبحث العالي التعميـ وزارة الباحثاف ويوصي كما-0
 .التربية كميات ألقساـ الدراسية المقررات ضمف الحالي

 :المقترحات-رابعا
 مدرسي لدى اإلبداعي بالتفكير العقمية اليقظة عالقة معرفة الى تيدؼ دراسة اجراء-0

 .اإلعدادية المرحمة ودراسات
 (.الجامعة أساتذة المعمميف،) مثؿ أخرى تدريسية فئات عمى مماثمة دراسة اجراء-9
 .اإلعدادية المرحمة ومدرسات مدرسي لدى العقمية اليقظة لتنمية ارشادي برنامج بناء-0
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