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مستوى اليقظة العقلية لدى المعلمين الجدد في لواء قصبة الكرك وعالقته بالنسق القيمي
عبدالناصر موسى القراله.د
الملخص
هدفت الدراسة الحالية للكشف من مستوى اليقظة العقلية لدى المعلمين الجدد في لواء قصبة الكرك في
 حيث تكونت عينة،2020  وقد تم تطبيق الدراسة بعام، المملكة األردنية الهاشمية وعالقته بالنسق القيمي

 كما تم تطوير مقياسين وهما مقياس،) معلمة51( و،) معلما55( ) معلما ومعلمة بواقع106( الدراسة من
 توصلت نتائج الدراسة، وتم التحقق من خصائصهما السيكومترية من صدق وثبات،اليق ظة العقلية والنسق القيمي
 وقد جاءت األبعاد، وأن مستوى النسق القيمي الكلي جاء متوسطا،إلى أن مستوى اليقظة العقلية جاء متوسطا
 قيم االنتماء ثم القيم الدننية ثم القيم االقتصادةة ثم:مرتبة من أعلى القيم لدى المعلمين الجدد على النحو التالي
 كما تبين وجود عالقة بين القيم الدننية والقيم األخالقية،القيم األخالقية ثم القيم االجتماعية ثم القيم الجمالية
 كما تبين أن القيم،وقيم االنتماء والدرجة الكلية للنسق القيمي من ناحية وبين اليقظة العقلية من ناحية ثانية

 بينما كانت أفضل في القيم االجتماعية والقيم الجمالية والدرجة الكلية،االقتصادةة كانت أفضل لدى المعلمين
: وبناء على نتائج الدراسة فقد توصلت الدراسة إلى عدد من التوصيات ومنها،للنسق القيمي لدى المعلمات
. وتحسين القيم االقتصادةة لدى المعلمات،العمل على تحسين القيم الجمالية واالجتماعية لدى المعلمين
. المعلمين الجدد، النسق القيمي، اليقظة العقلية:الكلمات المفتاحية
The level of mindfulness among the new teachers in the district of Al-Karak and its
relationship with the value system
Abstract
This study aimed at investigating thelevel of mindfulness among the new
teachers in the district of Al-Karak in the Hashemite kingdom of Jordan and its
relationship with value system. The study was conducted in 2020. The study sample
consisted of (106) male and female teachers, with (55) male teachers and (51) female
teachers. The researcher developed two scales: the scale of mindfulness and the scale
of value system; their validity and reliability were verified. The study results showed
that the level of mindfulness was mediumand that the level of value system was also
medium. The dimensions were arranged among the new teachers were as follows: the
values of affiliation, the religious values, the economic values, the ethical values, the
social values and finally, the aesthetic values. The results showed that there is a
relationship between religious values, ethical values as well as affiliation values and
the total degree for the value system on the one hand and between them and
mindfulness on the other hand. The results also revealed that the economic values
were were better among the male teachers, while the social, aesthetic and the overall
degree were better among the female teachers.In the light of the results, the study
recommended the necessity of improving the social and aesthetic values among
themale teachers aswell as improving the economic values among the female teachers.
Key words :mindfulness, value system, new teachers.

67

جملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث  ،جملة علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا العدد()2اجمللد (2020)6

مقدمة الدراسة:
تؤثر اليقظة العقلية في العدند من المهارات ،واالستجابات ،ولها ارتباط مباشر بالعملية التعليمية ،وزيادة
الوعي ،وحل المشكالت التي تواجه األفراد في الحياة اليومية .إن اليقظة الذهنية تعني الوعي التام في اللحظة

الراهنة ،وتقبل الذات دون إصدار أحكام)(Jennings& Jennings, 2013

كما ان اليقظة العقلية تعلم الفرد التحكم في عقله وتركيز االنتباه في الوقت الحالي ،وازالة االفكار

المتعلقة بالندم على الماضي او القلق بشأن المستقبل ،وبهذا قد تتحسن قدرة الفرد على مواجهة المواقف
الضاغطة التي نتعرض لها (.)Zahra &Riaz, 2017
ويمكن فهم دور اليقظة العقلية وارتباطها بصحة الفرد من خالل أربعة مستويات مترابطة هي :الفرد،
وبيئة العمل ،والبيئة التنظيمية ،والبيئة الخارجية ،وذلك لتعزيز صحة الفرد سواء داخل المنظمات أو خارجها
( .)Schwarts, 2018وتساعد اليقظة العقلية على فهم الضغوط والعوامل المؤدةة للضغوط ،وتطوير
استراتيجيات المواجهة الموجبة المستخدمة مثل تقدةم تفسيرات وحل المشكالت التقنية التي نتمكن الفرد من

خاللها التعامل مع ضغوط الحياة التعليمية ،وربما هذا ال ةكفي لمساعدة الفرد على العودة مرة اخرى من المواقف
العصيبة ،وتنمية الموارد النفسية مثل تطوير مفهوم الفرد عن ذاته بطريقة اكثر مرونة والثقة بالنفس واتقانه
لقدراته وتمكنه منها (.)Kamath, 2015
ولليقظة العقلية فوائد عدة ومنها :تعزيز الشعور بالقدرة على إدارة البيئة المحيطة من خالل تعزيز
االستجابات الكيفية لمواجهة الضغوط ،وتحسين الشعور بالتماسك ،ألن بالوعي لحظة بلحظة ربما ةسهل االنفتاح
على الخبرات ،واإلحساس بها ،وتعزيز الشعور بمعنى الحياة واستكشاف المعنى (Weissbecker et al.,
).2002

ةعد تالكولت بارسونز من اكثر العلماء الذنن ساهموا في النظرية النسقية ،حيث ترتكز النسقية على
حصر الشمول للمشاكل التي تحيط بالظاهرة ،وتدرس هذه النظرية النسق من جانبين هما :جانب بنائي واآلخر
وظيفي ،حيث نركز الجانب البنائي بالطريقة التي نبني بها النسق أي طريقة ترتيب عناصره وترتيب القيم ذاتها،

اما الجانب الوظيفي فيمثل الجانب الحيوي داخل النسق فالوظيفة التي تؤدنها العناصر محددة بالموقع الذي
تحتله المواصفات والقدرات واالمكانيات المختلفة التي نتعلمها الموقع حيث وظيفة النسق هنا هي اساسا تبني
الغاةات التي ةسعى إلى تحقيقها (الطعاني.)2010 ،
وتعمل القيم كمعيار لتوجيه السلوك والفعل والقول الصادر عن الفرد ،والوصول إلى التكامل والتضامن
في الم جتمع كما أن القيم لها دور كبير في بناء الشخصية الفردةة ،وتعمل على تنظيم المجتمع وضبطه
واستم ارره وتحافظ على البناء االجتماعي ،كما تحافظ على هوية المجتمع وثقافته ،وتساعد في التكيف مع
األوضاع المستجدة ،وتساعد على حل الصراعات واتخاذ الق اررات ( الزيودي)2012 ،
ويتكون النسق القيمي لدى الفرد من مكون عقلي معرفي وهو عبارة عن معارف ومعلومات نظرية وعن

طريقه ةمكن تعليم القيم ويتصل هذا المكون بالقيمة المراد تعلمها واهميتها ،والمكون الوجداني ويشمل االنفعاالت
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والمشاعر واالحاسيس الداخلية وعن طريقه ةميل الفرد إلى قيمة معينة ،والمكون السلوكي ويشمل هذا الجانب
على ممارسة القيمة او السلوك الفعلي واألداء النفس الحركي (عثمان والجمال.)2013 ،
ويعد المعلمون فئة من فئات الموظفين الذنن ةعدوا من أكثر القطاعات المهنية التي تتعامل مع فئات

انسانية حيث نتعاملون مع الطالب ،وما نترافق ذلك من صعوبات في فهم نفسيات الطالب ،وقد نؤثر ذلك في
نسقهم القيمي من جهة ،وكما قد نرتبط باليقظة العقلية لدنهم ،ويعد فئة المعلمين الجدد من الفئات المهمة اةضا
نظ ار لدخولهم عالم التدريس بطريقة عملية بعد أن درسوا بالجامعات لعدة سنوات تركزت في معظمها على جوانب

نظرية ،وهم ةحتاجون الى فهم واقعهم والقيم المرتبطة بهم في هذه الفترة الزمنية من حياتهم المهنية.
مشكلة الدراسة:

إن أزمة القيم التي ةعاني منها اإلنسان المعاصر أكثر حدة عند المجتمع بشكل عام حيث ةعاني أفراده
من غموض في تحدند أهدافهم ،مما ادى الى تغير في أولويات هذه القيم لدنهم.
ويعد عمل المعلم من اكثر المهن السهلة في العطاء والصعبة في االنجاز ،حيث تتأخر النتائج التي

ةحصل عليها المعلمون ،لذلك فإن العدند من المعلمين قد ةعانون من احتراق نفسي لصعوبة تعاملهم مع الطلبة
والحصول على نتائج مناسبة ،ونظ ار لحاجة المعلمين الى الدعم والمتابعة باستمرار ،فال شك ان ذلك قد نؤثر في

قيمهم ومستوى ةقظتهم العقلية .وقد تواجه المعلمين الجدد بعض الضغوط نتيجة قلة خبرتهم بأخالقيات مهنة
التعليم ،ومن خالل التقاء الباحث بعدد من المعلمين الجدد بلغ ( )15معلما ،وتوجيه سؤال لهم حول مدى توافقهم

وتكيفهم مع المهنة ،فقد الحظ تشتتا ذهنيا لدى بعض المعلمين ،قد نؤثر في مستوى ةقظتهم العقلية ،كما الحظ

أن بعضا منهم لدةه اختالفا في نسقهم القيمي ،وبنفس الوقت فلم ةحظ موضوع اليقظة العقلية وعالقتها بالنسق
القيمي بالدراسات الحدنثة والتي وجهت للمعلمين ،لذلك تأتي الدراسة الحالية التي تهتم بهذا الموضوع البارز

األهمية .والتي تحاول أن تجيب على السؤال الرئيس التالي :ما مستوى اليقظة العقلية لدى المعلمين الجدد في
لواء قصبة الكرك وعالقته بالنسق القيمي؟
أسئلة الدراسة:
السؤال األول :ما مستوى اليقظة العقلية لدى المعلمين الجدد في لواء قصبة الكرك؟
السؤال الثاني :ما ترتيب النسق القيمي لدى المعلمين الجدد في لواء قصبة الكرك؟
السؤال الثالث :هل توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية ( )0.05=αبين اليقظة
العقلية والنسق القيمي لدى المعلمين الجدد؟
السؤال الرابع :هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية ( )0.05=αبين مستوى
اليقظة العقلية والنسق القيمي لدى المعلمين الجدد في لواء قصبة الكرك باختالف الجنس؟
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أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الى تحقيق ما يلي:
 -التعرف إلى مستوى اليقظة العقلية لدى المعلمين الجدد في لواء قصبة الكرك.

 التعرف إلى مستوى ترتيب النسق القيمي لدى المعلمين الجدد في لواء قصبة الكرك. -استقصاء وجود عالقة ذات داللة احصائية بين اليقظة العقلية والنسق القيمي لدى المعلمين الجدد

 التحقق من وجود فروق في مستوى اليقظة العقلية والنسق القيمي لدى المعلمين الجدد في لواء قصبةالكرك باختالف الجنس.
اهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة الحالية مما يلي:
أوال :األهمية النظرية
تظهر أهمية الدراسة الحالية النظرية من كونها تسلط الضوء من خالل دراسة متغيرين مهمين لدى فئة

المعلمين الجدد وهي متغير اليقظة العقلية والنسق القيمي ،كما تظهر أهميتها من كونه ندرس فئة من المجتمع
انتقلت من طور الحياة الدراسية الى طور الحياة المهنية.
ثانيا :األهمية العملية
تظهر أهمية الدراسة العملية من كونها تقدم مقياسين حدنثين نتمتعان بالصدق والثبات لدى المعلمين

الجدد ،وتسلط الضوء على ضرورة التعامل مع المعلمين الجدد من خالل المشرفين التربويين بطرق متنوعة
تتناسب مع ةقظتهم العقلية والنسق القيمي ،ويمكن من خاللها قيام المرشدنن بوضع برامج ارشادةة قائمة على

اليقظة العقلية والنسق القيمي لدى المعلمين الجدد ،ويمكن تقدةم عدة توصيات في ضوء نتائج البحث مما ةفيد
الباحثين في مجال اإلرشاد النفسي في اجراء بحوث جدندة تتعلق بالمعلمين.
مصطلحات الدراسة المفاهيمية واالجرائية:
اليقظة العقليةMental alertness
هي التركيز على الخبرات الحاضرة أكثر من االنشغال بالخبرات الماضية أو االحداث المستقبلية ومواجهة

االحداث كما هي في الواقع وقبول الخبرات دون اصدار احكام ( Baer, Smith, Hopkins,

 ،)Krietemyersm, Toney, 2006وتعرف اجرائيا بالدرجة التي ةحصل عليها المعلم في مقياس اليقظة
العقلية والمكون من خمسة أبعاد وهي:

 .1المالحظة أي االنتباه لما ةمر به الفرد من خبرات داخلية وخارجية مثل االحساسات والمعارف
واالنفعاالت والمشاهد واالصوات والروائح.

 .2الوصف :أي وصف الخبرات الداخلية والتعبير عنها من خالل الكلمات.
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 .3التصرف بوعي :أي انتباه الفرد لما ةقوم به من أنشطة في لحظة ما ،وان اختلف هذا النشاط مع
سلوكه التلقائي حتى وان كان نركز انتباهه على شيء آخر.
 .4عدم الحكم على الخبرات الداخلية :أي عدم اصدار أحكام تقييمية على األفكار والمشاعر الداخلية.

 .5عدم التفاعل مع الخبرات الداخلية :أي توارد األفكار والمشاعر دون ان نتشتت تفكير الفرد أو ننشغل
بها حتى ال تفقده تركيزه في اللحظة الحالية.
النسق القيمي )(Values Layout
ةعرف النسق القيمي بأنه مجموعة من المعانير االجتماعية واألفكار واالتجاهات والممارسات

والسلوكيات التي تتكون لدى الفرد من خالل تفاعله مع بيئته االجتماعية ،بما تحويه من مواقف وخبرات فردةة
واجتماعية ،بحيث تمكنه من اختيار اهداف وتوجيهات لنظام حياته ،وفي تعامله مع اآلخرين ،وتتجسد في صورة

تنظيمات ألحكام عقلية وانفعالية ،تتصف بالعمومية نحو األفراد واالشياء والمعاني واوجه النشاطات المختلفة
(المومني والصمادي .)2014 ،ويعرف اجرائيا بالدرجة التي ةحصل عليها المعلم في مقياس النسق القيمي.
المعلمين الجدد :هم المعلمين الذنن تم تعينهم على مالك و ازرة التربية والتعليم في مدارس حكومية خالل العامين
األخيرين من  2018إلى  2020في مدنرية لواء قصبة الكرك.
حدود ومحددات الدراسة:

تتحدد نتائج هذه الدراسة بـ:
ّ
الحدود البشرية :المعلمين الجدد في و ازرة التربية والتعليم وقد تم تعيينهم على مالك و ازرة التربية والتعليم خالل
العام الحالي والسابق.

الحدود الزمانية :الفصل الدراسي األول من العام الدراسي (.)2020/2019

الحدود المكانية :المدارس الحكومية في مدنرية قصبة الكرك في محافظة الكرك في المملكة األردنية الهاشمية.

المحددات الموضوعية :أدوات الدراسة وهي مقياسي اليقظة العقلية والنسق العقلي ،وما تتمتع به من صدق

وثبات.

األدب النظري:
إ ن اليقظة العقلية ترفع من المرونة الذهنية لدى األفراد عند التعامل مع المواقف الضاغطة ،وتحفز

األفراد إلى إظهار ما لدنهم من قدرات وإمكانات دون التقيد باألفكار الجامدة .واليقظة العقلية تتأثر بالخبرات
الفردةة ،وترتبط باالنتباه والوعي (البحيري والضبع وطلب وعوالمة .)2014 ،واليقظة العقلية تتأثر بقدرات الفرد،

وتوقعاته الشخصية ،ودافعيته ،وقدرته على التخطيط واالنجاز ،وهذا ما أثبتته دراسة التر).(Alter,2012
وعرفها وليش ) (Walshبأنها :الوعي الكلي بالخبرات في الوقت الحاضر ،بدون إصدار حكم ،والذي

نتضمن االنطباعات الحسية في كل القيود الحسية ) (Sensory Modalitiesباإلضافة إلى االنفعاالت واألفكار

التي تتضمن التصور البصري ( ). (Visual Imagery (Walsh, 2005
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وعرفها نيل ) (Nealeبأنها :البقاء عن قصد في الحاضر ،وتتضمن مفهومين هما :الوعي واالنتباه،
حيث ةمدنا الوعي بالمسح العام ) (Global Scanningوالرصد المستمر للخبرة ،ويزيد االنتباه من اإلحساس
بالخبرة وتعميق التركيز عليها ).(Neale, 2006
وعرفها دافيس وهانيس

) (Davis & Hayes, 2011بأنها :الوعي بالخبرات لحظة بلحظة

)(Moment to Momentدون إصدار حكم ،وبهذا المعنى ننظر إليها على أنها حالة وليست سمة ،ويمكن
تنميتها من خالل الممارسات واألنشطة مثل التأمل.
عرف كتلر ) (Kettelerاليقظة العقلية على أنها طريقة في التفكير تحفز االنتباه إلى المتغيرات البيئية
من غير إصدار أحكام إةجابية أو سلبية تجاهها؛ مما ةمكنه من التفكير بواقعية .أو هي :مجموعة متعددة من
األبعاد المتعلمة التي تشمل الجانب العقلي ،والعاطفي ،والبدني ،والتعلم ،واألداء ،ومهارات التواصل (Hassed,

).2016

وهي تعني عدم إصدار أحكاماً مسبقة؛ مما نؤدي إلى لتفاعل مع الخبرة بدل التفاعل مع الحقيقة ،كما

ةمكن اعتبار اليقظة العقلية حالة من التغير ،وهي تختلف من فرد آلخر ،ويمكن تنميتها عن طريق التدريب
والمران )(Park, et al,2013
وقد افترض نموذج براون ) (Browenأن لليقظة العقلية مكونين:األول :ةشير إلى حالة الوعي كما هي
في اللحظة الراهنة مع الشعور الواعي الهادف ،والثاني :فيشير إلى المعالجة المعرفية اليقظة للمعلومات
(الوليدي.)2017 ،
كما ذكر شابيرو وآخرون ) (Shapiro, et al, 2006أربعة مكونات لليقظة العقلية ،وهي :تنظيم

الذات ( ،(Self- Regulationوإدارة الذات ( ،(Self – Managementوالمرونة االنفعالية والمعرفية

والسلوكية وتوضيح القيم ( ،(Values Clarificationوالتعريض) ) Exposureوهذه المكونات متسقة تماماً مع

حقائق اليقظة العقلية الثالثة (القصد ،واالنتباه ،واالتجاه.وذكر هاسكير ) (Hasker, 2010مكونين رئيسيين
لليقظة العقلية ،وهما :التنظيم الذاتي لالنتباه) (Self – Regulation of attentionفي اللحظة الحالية،
واالنفتاح واالستعداد والوعي بالتجارب في اللحظة الحالية.

أةضا – لليقظة العقلية ،وتمثل المكون األول في حالة
كما حدد بروان ) (Browen, 2011مكونين – ً
الوعي) (State of Awarenessكما هي في اللحظة الحالية ،مع الشعور الهادف ) (Purposefulوالمركز

والواعي.بينما تمثل المكون الثاني في المعالجة المعرفية لليقظة العقلية ( (Cognitive Processing of
غالبا على أنه مالحظة فضولية ومحاندة بدون إصدار أحكام تقييمية على
 ،Mindfulnessوهذا
َّ
المكون تم فهمه ً
المثيرات كما هي في الوقت الحاضر.

الموجه األساسي لسلوكيات الفرد ،فمجال القيم من المجاالت التي شغلت اهتمام الكثير من
وتُعد القيم
ّ
الفالسفة والمفكرين منذ قدةم الزمان ،ولعل من أهم العوامل التي حتمت دراسة القيم دراسة علمية ،ما أحدثته الثورةُ
العلمية والتكنولوجية وغيرها من عوامل التغيير الثقافي إعادة تشكيل الكثير من المعارف والمفاهيم في الحياة ،األمر

الذي أدي إلي التذبذب وعدم االستقرار في القيم الموروثة والمكتسبة علي حد سواء ،وعدم مقدرة عدد كبير من أفراد

المجتمع علي التمييز الواضح بين ما هو صواب وما هو خطأ ،وبالتالي تضبيب مقدراتهم علي االنتقاء واالختيار

بين القيم المتصارعة الموجودة ،ويبدى عجزهم عن تطبيق ما قد نؤمنون به من قيم .وقد عرف باري ()Parry
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القيمة بأنها شيء موضع اهتمام أكسبها قيمة ،وأما بوجاردس ( )Bogardiesفقد عرفها بأنها مرادفة لالتجاهات
وأن القيمة واالتجاهات وجهان لعملة واحدة ،وهناك من عرفها بأنها أفكار حول ما هو مرغوب أو غير مرغوب
(عباس.)2009 ،
والقيم هي الحد األعلى من التصرفات الحسنة التي ةجب على اإلنسان أن نتحلى بها في حياته ،فهي

تنظيمات ألحكام عقلية انفعالية معممة نحو األشخاص واألشياء والمعاني وأوجه النشاط المختلفة ،وهي أوسع داللة
من األخالق ،وأنها تلك األشياء والنشاطات والخبرات التي بتوازنها نتحقق الوجود اإلنساني )Pritchard, 1992
& .)Beckhard
ويرى شوارتز ) (Schwartzأن القيم عبارة عن تصورات أوجوانب إدراكية لما هو مرغوب فيه توضح
ثالثة متطلبات إنسانية هي :المتطلبات البيولوجية ،والمتطلبات االجتماعية الالزمة ألنماط التفاعل بين البشر،

والمتطلبات المؤسسية الالزمة لتنظيم حياة الناس وتحقيق الرفاهية لهم ) .(Steven & Allyn, 2004ومن ثم
فإن شوارتز نرى أن القيم بمثابة أهداف مرغوبة؛ نظ اًر ألنها تُمِّثّل مرحلة تقدمية بالنسبة للمواقف الفعلية ذاتها.
كما أنها تستمد أهميتها من خالل أنها تقدم لألفراد المفاهيم والمعتقدات ،واألنماط المرغوبة من السلوك،

وتوجيهات االختيار بين البدائل المتعددة ،واألساليب المختلفة لتقييم السلوكيات البشرية ).(Steven,2004

وللقيم وظائف عدندة فهي تنعكس على سلوك الفرد قوال وعمال ،كما تنعكس على الجماعة أةضا،

ويمكن تناول وظيفة القيم على هذنن المستويين(:فهمي)1999 ،
أوال :على المستوى الفردي
تتمثل وظائف القيم هنا في أنها تهيئ للفرد اختيارات معينة تحدد السلوك الصادر عنه ،بمعنى آخر
تحدد شكل االستجابات وبالتالي تلعب دو ار مهما في تشكيل الشخصية الفردةة وتحدند أهدافها في إطار قيمي

متكامل ،وتعطي إمكانية للفرد على أداء ما هو مطلوب منه وتمنحه القدرة على التكيف والتوافق االجتماعي
وتحقيق الرضا عن نفسه لتجاوبه مع الجماعة في مبادئها وعقائدها الصحيحة ،وتحقق للفرد اإلحساس باألمان
فهو ةستعين بها على مواجهة ضعف نفسه والتحدةات التي تواجهه في حياته ،وتعطي الفرد فرصا للتعبير عن
نفسه مؤكدا ذاته عن فهم وعمق وإلمكانيتها ،وتدفع الفرد لتحسين إدراكه ومعتقداته لتتضح الرؤيا أمامه ،وبالتالي
تساعده على فهم العالم حوله وتوسع إطاره المرجعي في فهم حياته وعالقاته ،وأنها تعمل على ضبط الفرد
لشهواته ومطامعه كي ال ننقلب على عقله ووجدانه ألنها تربط سلوكه وتصرفاته بمعانير وأحكام في ضوئها وعلى
هدنها.

ثانيا :على المستوى االجتماعي

تتمثل وظائف القيم هنا في أنها تعمل على تماسك المجتمع فتحدد له أهداف حياته ومثله العليا ومبادئه

الثابتة المستقرة التي تحفظ له هذا التماسك ،وتساعد المجتمع على مواجهة التغيرات التي تحدث فيه بتحدندها
االختيارات الصحيحة التي تسهل على الناس حياتهم وتحفظ للمجتمع استق ارره وكيانه في إطار موحد ،وتربط
أجزاء ثقافة المجتمع ببعضها حتى تبدو متناسقة ،كما أنها تعمل على إعطاء النظم االجتماعية أساسا عقليا
ةصبح عقيدة في ذهن أعضاء المجتمع المنتمين إلى هذه الثقافة ،وتقي المجتمع من األنانية المفرطة والنزاعات

والشهوات الطائشة في حد ذاتها.
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وأهم وظائف النسق القيمي اةضا في أنها :تؤدي إلى اتخاذ مواقف معينة عند مواجهة القضاةا

االجتماعية ،وتجعلنا نميل إلى تأنيد أندولوجية دننية أو سياسية دون أخرى أو تبنيها ،وتستخدم للتقييم والحكم

حيث من خاللها نوجه المدح ،أو اللوم ألنفسنا أو لآلخرين ،وتستخدم كبعد أساسي في الدراسات المقارنة بين
األفراد والجماعات والثقافات ،وتعرفنا باألفعال واالتجاهات التي تستحق االعتراض والتي تستحق التأنيد،

وتساعدنا على االختيار بين البدائل المتعددة وحل التعارضات القائمة وفي تشكيل الق اررات واتخاذها ،وتوظف
أنساق القيم لتبدند الصراعات وتنظيم المناقشات ،وتسهم في التعبير عن الحاجات اإلنسانية (الفقي.)2015 ،
أما منظومة القيم كما نراها برانسون ) (Bransonوالذي افترض النموذج التحليلي كوسيلة لعرض
المصادر المختلفة للقيم التي لها تأثير على الفرد كي نتبنى قيما معينة ،وهي القيم الثقافية )(Culture Values
والتي تمثل اإلطار العام الذي ةضم القيم في البيئة وهي أكثر عمومية وشيوعا ،وتشتمل على القيم الضمنية

والظاهرة في الثقافة لدى الجماعة ككل ،وهي نتاج ارتقاء ودمج النظم السياسية واالجتماعية .وتحت هذه القيم
توجد القيم الثقافية الفرعية ) (Sub- Culture Valuesوهي القيم التي توجد في البيئة وترتبط بحياة األفراد وما

ةقومون به من أنشطة عملية )(Branson, 2004

والنسق القيمي هو :مجموعة من القيم المركزية المترابطة والداعمة لسلوكيات األفراد والجماعات في

مختلف المجتمعات ،وقد ةكون هذا النسق مؤث ار في األنساق القيمية األخرى ،أو متأث ار بها ،أو في حالة صراع
معها طبقا لدرجة التحوالت المجتمعية اإلقليمية أو الدولية ومدى استجابته بها (أبو العال.)2003 ،

كذلك ةعرف بأنه :مجموعة من المبادئ التي تربط الفرد بهويته والمجتمع بتقاليده ،وتنظم العالقات
بينهم .وهو :مجموعة المعانير والمبادئ التي نتمسك بها المجتمع ،أو أغلب أعضائه سواء صراحة أو ضمنيا
(بيومي)2004 ،
كما إن النسق القيمي هو كل ما ةحظى باهتمام األفراد وعنانتهم ونشدانهم العتبارات اجتماعية أو اقتصادةة
أو سيكولوجية (نفسية) .حيث تعرفه (كاشف )2010 ،بأنه مجموعة القيم التي نتبناها الفرد وتنظم لدةه خالل
ترتيب معين عبر متصل األهمية وعدم األهمية ويستوعب النسق القيمي أو النظام القيمي ست قيم وفق تصنيف
سبرانجر وهي :القيمة النظرية والقيمة االقتصادةة والقيمة الجمالية والقيمة السياسية والقيمة الدننية والقيمة
االجتماعية وتدل كل قيمة إلى ما نلي:



القيمة النظرية  The Cortical value:وتتمثل في مدى اهتمام الفرد بكشف القوانين التي تحكم

الظواهر واألشياء بقصد معرفتها.


القيمة االقتصادةة  Economic valueوتتمثل في اهتمام الفرد بكل ما هو نافع محقًقا للكسب المادي

مقدما لدى التجار ورجال األعمال.
والنظر للعالم كمصدر لزيادة الثروة وتنميتها ويأتي ترتيبها ً
القيمة الجمالية  Esthetic valueوتتمثل في اهتمام الفرد بتحقيق التناسق ويأتي ترتيب هذه القيمة

لدى المبدعين والمبتكرين.


القيمة السياسية  Political valueوتتمثل في اهتمام الفرد بالسيطرة على اآلخرين وقيادتهم والتحكم

مقدما لدى األفراد الذنن ننزعون إلى القوة والشهرة
فيهم وممارسة عوامل الضغط عليهم ويأتي ترتيب هذه القيمة
ً
والتسلط.
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القيمة الدننية Religious valueوتتمثل في اهتمام الفرد بعالقة اإلنسان بربه والسعي إلتباع التعاليم



القيمة االجتماعية  Social valueوتتمثل في اهتمام الفرد بتقدةم العون لآلخرين ومساعدتهم وكسب

متقدما لدى المخلصين الصادقين من
الدننية ووحدة هذا الكون وتأمل غاةات خلقه ويأتي ترتيب هذه القيمة
ً
المؤمنين.

متقدما لدى ذوي النزعة االجتماعية للعيش
رضاهم وحرصه على دعمهم واألخذ بيدهم ويأتي ترتيب هذه القيمة
ً
مع اآلخرين.
كما إن النسق القيمي عبارة عن البناء الشامل لقيم الفرد ،وتمثل كل قيمة في هذا النسق عنص ار من
عناصره ،وتتفاعل مع هذه العناصر معا لتؤدي وظيفة معينة بالنسبة للفرد (عبود وخليل .)2014 ،وتؤكد النظرية

المعرفية على أن القيم والخلق تكتسب وتنشأ في محاولة الفرد تحقيق التوازن في عالقاته االجتماعية وقدراته

العقلية ،وقد ابدى بياجيه اهتماما بنمو الحكم األخالقي وطريقة الفرد في التفكير حول األسئلة التي تتعلق

الصواب والخطأ وفهمه للقوانين (سالم وربابعة.)2012 ،
الدراسات السابقة:
تناولت الدراسات السابقة متغيرات الدراسة الحالية للنسق القيمي واليقظة العقلية ،وكانت معظمها لدى
الطلبة ،ولم ةجد الباحث أةا من الدراسات السابقة التي ربطت المتغيرين معا وفيما نلي أبرز الدراسات السابقة
ذات الصلة:
تناولت دراسة جوان ودودر ) (Guan & Dodder, 2001إجراء مقارنة بين التوجهات القيمية للطلبة

الصينيين الذنن ندرسون في الوالةات المتحدة األمريكية ،والطلبة الصينيين الذنن ندرسون في بلدهم ،وتألفت عينة
الدراسة من ( )292طالباً وطالبة ،منهم ( )185من الطلبة المقيمين في الصين )107( ،من الطلبة الذنن
ندرسون في الوالةات المتحدة األمريكية ،وقد أظهرت نتائج الدراسة أن االتصال الثقافي له عالقة بالتغير في
التوجهات القيمية لدى الطلبة الصينيين ،حيث رأى الطلبة الدارسين في أمريكا إن القيم الثقافية أقل أهمية لدنهم،

والطلبة الذنن مضى عليهم أكثر من عامين في أمريكا أقل مقاومة للتغير الثقافي من الذنن مضى على وجودهم

في أمريكا أقل من عامين ،كذلك تبين أن الطلبة الصينيين في الصين ةقاومون التغير الثقافي أكثر من الطلبة
الصينيين في أمريكا.

وقد تناولت دراسة القاسمي والطارق والجسماني ( )2005النسق القيمي لدى المعلمين اليمنيين ،تألفت

عينة البحث من ( )777معلما ومعلمة ،وتم تطبيق المقانيس في خمس محافظات ةمنية ،توصلت نتائج البحث
إلى ان شكل القيم لدى المعلمين كان بالترتيب القيم النظرية ثم القيم الروحية ثم القيم االجتماعية ثم القيم

السياسية ثم القيم االقتصادةة ثم القيم الجمالية ،وقد وجدت فروق ذات داللة بين المعلمين والمعلمات في القيم
النظرية والسياسية لصالح المعلمين وفي القيم االجتماعية لصالح المعلمات ،ولم توجد فروق بين المعلمين
والمعلمات في القيم االقتصادةة والجمالية والروحية ،كما وجدت فروق في التخصص لصالح تخصص العلوم في
القيمة النظرية ولصالح تخصص اللغة العربية في القيمة الجمالية ولصالح تخصص الدراسات االسالمية
وتخصص الرياضيات في القيمة الروحية.
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أجرى الشريدة والعلوان ( ) 2007دراسة هدفت إلى التعرف على المنظومة القيمية لدى جامعة الحسين بن

طالل وتقصي أثر بعض المتغيرات في هذه المنظومة (الجنس ،والمستوى الدراسي ،ومكان السكن ،والدخل

الشهري لألسرة) ،وقام الباحث بتصميم استبانة تكونت  5مجاالت هي :القيم الدننية ،والقيم االجتماعية،
واالقتصادةة ،والقيم الجمالية والقيم السياسية .وأشارت نتائج الدراسة إلى أن :المنظومة القيمية لطلبة جامعة
الحسين بن طالل جاءت على الترتيب التالي :القيم الدننية ،القيم االجتماعية ،القيم السياسية ،القيم الجمالية،

القيم االقتصادةة ،كما أشارت النتائج إلى تأثير القيم االجتماعية ،والقيم السياسية ،والقيم الجمالية ،والقيم

االقتصادةة بمتغيري الجنس والمستوى الدراسي للطالب ،وأشارت النتائج أةضاً إلى عدم تأثر المنظومة القيمية
بمكان السكن ،ومستوى الدخل الشهري لألسرة.
كما تناولت دراسة ويلي ( (Wiley, 2011نمط القيم لدى طلبة أربع كليات في والةة ميسوري ،والتي

أجريت في جامعة ميسوري في الوالةات المتحدة األمريكية .تألفت عينة الدراسة من ( )80طالباً وطالبة من كل
كلية ،وتم تطبيق مقياس ألبورت وفرنون وليندزي للقيم .وقد أظهرت النتائج أن درجة اعتقاد طلبة الكلية الخاصة
بالقيم السياسية أعلى من درجة اعتقاد طلبة الكليات األخرى بها .بينما كانت درجة اعتقاد نفس الكلية بالقيم
الدننية أقل من درجة اعتقاد طلبة الكليات األخرى بها ،ودرجة اعتقاد طلبة الكلية الدننية بالقيم الدننية اعلى من

درجة اعتقاد طلبة الكليات األخرى بها .بينما كانت درجة اعتقاد طلبة نفس الكلية بفئات القيم األخرى أقل من
درجة اعتقاد طلبة الكليات األخرى بها ،وكانت درجة اعتقاد الذكور بالقيم النظرية واالقتصادةة والسياسية أعلى
منها عند اإلناث ،بينما كانت درجة اعتقادهم بالقيم االجتماعية والدننية والجمالية أقل منها عند اإلناث.
هدفت دراسة عبد الحكيم ) (2013إلى التعرف على النسق القيمي لدى الراشدنن مستخدمي شبكة

التواصل االجتماعي وتكونت عينة الدراسة من ( )1400فرد ننتمون إلى الفئة العمرية ( 45-18سنة) وأسفرت
النتائج عن أن أعلى القيم هي قيمة اإلحسان ثم االستقاللية ثم اإلنجاز ثم قيمة الطاعة واألمثال ثم تليتها العادات

أخير جاءت السلطة في آخر النسق القيمي.
والتقاليد والتحفيز ثم المتعة و ًا
وقد ركزت دراسة الجمال ( )2014في رصد وتحليل طبيعة تأثير المواقع االجتماعية على النسق
القيمي األخالقي للشباب السعودي ،وسعت للكشف عن أسلوب تعامل الشباب السعودي مع الواقع االفتراضي

لتلك الشبكات ،بالتطبيق على عينة قوامها ( )600مفردة من الشباب الجامعي ،باستخدام نظرية المجال العام،
ومدخل ال تلقي .وقد أثبتت النتائج أن مواقع التواصل االجتماعي استطاعت أن تخلق مجاال عاما احدث للشباب
تأثي ار على النسق القيمي األخالقي لدنهم ،وأكدت الدراسة انه كلما زاد استخدام الشباب لشبكات التواصل
االجتماعي زادت التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية ،وأوصت بضرورة االنتباه لخطورة تأثير وسائل اإلعالم

اإللكترونية بإجراء المزيد من األبحاث ،خاصة وان التوقعات المستقبلية تؤكد استمرار استخدامها واالعتماد عليها،
وضرورة تكثيف الدراسات النظرية والميدانية لرصد ظاهرة إدمان اإلنترنت ومعرفة مدى انتشارها في المجتمع

وآثارها على الشباب بشكل خاص في نسقهم األخالقي وحياتهم األسرية.
كما هدفت دراسة نور والعنكوشي ( )2015للتعرف على النسق القيمي لدى معلمي المرحلة االبتدائية،
تكونت عينة البحث من ( )400معلما ومعلمة من محافظة القادسية ،وقد تبنى الباحثان مقياس السهيلي للنسق
القيمي ( ،)2009وقد توصلت النتائج إلى ان القيم لدى معلمي ومعلمات المرحلة االبتدائية ،وتم ترتبت القيم
ابتداء من اعلى قيمة كاآلتي :القيم االجتماعية ،والقيم الدننية ،والقيمة السياسية ،والقيمة النظرية ،والقيمة
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الجمالية ،والقيمة االقتصادةة ،كما توصلت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات احصائية في النسق القيمي بالنسبة
للمعلمين والمعلمات باستثناء القيمة السياسية والقيمة الجمالية.
كما هدفت دراسة الخفاجي ( )2016إلى الكشف عن الضغوط النفسية وعالقتها بارتقاء النسق القيمي
لدى معلمات رياض األطفال في مدننة بغداد ،وتكونت مجموعة البحث من ( )150معلمة من معلمات رياض
األطفال الحكومية ،كما تمثلت أدوات البحث في مقياس الضغوط النفسية ،ومقياس ارتقاء النسق القيمي.

وأوضحت نتائج البحث أن معلمات رياض األطفال لدنهن نسق قيمي بمستوى جيد ،كما أن ارتقاء النسق القيمي

وخاصة (الدنني واالجتماعي) لدنهن عالي وهذا ننعكس بشكل إةجابي على شخصية معلمة الروضة .وأسفرت
النتائج أةضاً أن هناك عالقة ارتباطية بين المتغيرين ،وهذا ةشير إلى أنه كلما كان النسق القيمي لدى معلمة

الروضة عالي ،كلما قل لدنها الضغط النفسي.

كما هدفت دراسة حشالفي وابراهيم ( )2016للتعرف على عالقة النسق القيمي بالطموح الدراسي لدى

تالميذ السنة الثانية ثانوي في ضوء المكانة االجتماعية واالقتصادةة لألسرة ،استعمل الباحث ثالث أدوات في
دراسة الموضوع وهي :مقياس القيم اللبورت ولندزي  Allport et lindzey-استمارة المكانة االجتماعية،

واالقتصادةة من إعداد الباحثة كريمة انزيدي .واستمارة الطموح الدراسي من إعداد الباحث الحالي ،واختيرت العينة

من تالميذ السنة الثانية ثانوي علمي عددها ( )142فردا .أظهرت النتائج عدم وجود عالقة بين النسق القيمي
والطموح الدراسي لدى العينة الكلية وطبقاتها الثالث ،ووجود طموح دراسي عند أفراد الطبقات الثالث ،وهناك
تشابه في ترتيب القيم بين الطبقة الدنيا والمتوسطة فالقيمة األولى دننية ،القيمة الثانية اقتصادةة ،القيمة الثالثة

اجتماعية ،القيمة الرابعة سياسية ،القيمة الخامسة جمالية ،القيمة السادسة نظرية .بينما ترتيب القيم عند الطبقة
العليا فهو كالتالي القيمة األولى اقتصادةة ،القيمة الثانية دننية ،القيمة الثالثة سياسية ،القيمة الرابعة اجتماعية،
القيمة الخامسة جمالية ،القيمة السادسة نظرية.
وتناولت دراسة الجهني ( )2017منظومة أنساق القيم واألخالق في العلوم االجتماعية ،من خالل تحليل
المنظومة القيمية ،وذلك باستخدام أدوات قياس مستقلة مثل :مقياس سبرنجر ،وكالكهان ،وبارك ،وروكش.

وأوضحت النتائج أن هناك اتفاقا بين الغزالي وبارسونز أو بين الثقافتين في عدد من أنساق القيم ،وأن هناك

اختالفا بينهما في نسق قيمي واحد ،وهذا االختالف بسبب اختالف الثقافتين في بعض متغيراتها.

كما هدفت دراسة الوليدي ( )2017إلي تعرف مستوى اليقظة العقلية والسعادة لدى طالب جامعة الملك

خالد ،وكذلك الكشف عن الفروق بينهما ،وتكونت عينة البحث من ( )275طالبا وطالبة ،أما األدوات المستخدمة
في البحث الحالي فهي :مقياس اليقظة العقلية Mindfulness Scale

من اعداد إنرسمان ورومير

) (Erisman&Roemer, 2012حيث قام الباحث بترجمته وإعداده للبيئة العربية في البحث الحالي ،ومقياس
السعادة النفسية)(Psychological well-being scale

تعريب أبو هاشم ( .)2010وخلصت نتائج البحث

إلي وجود مستوى متوسط من اليقظة العقلية لدى طالب الجامعة ،وكذلك وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين
اليقظة العقلية والسعادة النفسية في بعد واحد فقط من أبعاد اليقظة العقلية وهو االستقالل الذاتي ،في حين لم تكن

العالقة دالة احصائيا في الدرجة الكلية وبقية األبعاد.
وتناولت دراسة الصالح ( )2018أثر وسائل التواصل االجتماعي على النسق القيمي لدى الطالبة
الجامعية من وجهة نظر المدرسين ،وتكونت العينة من أعضاء الهيئة التعليمية المتخصصين في الخدمة
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االجتماعية في الجامعات الحكومية بمدننة الرياض وبلغ عددهم ( )150عضواً .وتوصلت الدراسة إلى وجود

آثار سلبية على النسق القيمي للطالبة الجامعية ومنها :ظهور ألفاظ وعبارات دخيلة على لغتنا ومرفوضة

أخالقيا ،التأثر بسلوكيات اآلخرين في المظهر الخارجي ،التهاون في عرض الصور الشخصية.

كما استهدفت دراسة المعموري وعيد ( )2018التعرف على اليقظة العقلية لدى طلبة الجامعة والفروق

ذات الداللة اإلحصائية على وفق جنس الطلبة وتخصصهم الدراسي ولتحقيق تلك األهداف اعتمد الباحثان
مقياس اليقظة العقلية المعد من قبل النجر) ، (Langer, 1992طبقت الدراسة على عينة مكونة من ()600
طالبا وطالبة من طلبة كليات جامعة بابل وبعد معالجة البيانات إحصائياً تبين تمتع طلبة الجامعة باليقظة العقلية
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اليقظة العقلية وفقاً للجنس والتخصص
كما هدفت دراسة السيد ( )2018إلى الكشف عن العالقة بين اليقظة العقلية وبين كل من الشفقة
بالذات ،الضغوط األكادةمية ،القلق االجتماعي ،وتكونت عينة البحث األساسية من ( )384طالباً ،منهم ()171
طالباً من الشعب العلمية و( )213طالباً من الشعب األدبية ،وطبق الباحث مقياس الشفقة بالذات ،ومقياس
ال ضغوط األكادةمية ،ومقياس القلق االجتماعي ،ومقياس اليقظة العقلية (جميع المقانيس من إعداد الباحث)،
وتوصلت نتائج البحث إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائياً بين كل من (بعد اإلنسانية المشتركة
والدرجة الكلية للشفقة بالذات) وبين بعد االنتباه فقط كأحد أبعاد اليقظة العقلية ،في حين وجدت عالقة ارتباطية

غير دالة إحصائياً بين (بعد اللطف بالذات كأحد أبعاد الشفقة بالذات) وبين بعدي اليقظة العقلية والدرجة الكلية

لها.

هدفت دراسة خشبة ( )2018إلي فحص العالقة بين اليقظة العقلية وكل من الشفقة بالذات والرفاهية
النفسية وقلق االختبار لدى طالبات الجامعة ،وتكونت عينة البحث من ( )500طالبة من طالبات كلية الدراسات
اإلنسانية بتفهمنا األشراف وكلية طب بنات وكلية العلوم للبنات بالقاهرة ،أما عن األدوات فقد عربت الباحثة ثالثة

مقانيس :مقياس كنتاكي لمهارات اليقظة العقلية إعداد بير وآخرون ( (Bear et al, 2004ومقياس الشفقة
بالذات إعداد نيف ( ( Neff, 2003ومقياس وارويك أدنبرة للرفاهية النفسية إعداد ستيورات – براون وجان محمد

( ،( Stewart- Brown &Janmohamed2008كما استخدمت الباحثة مقياس قلق االختبار .وأسفرت
النتائج عن وجود عالقة موجبة بين اليقظة العقلية وكل من الشفقة بالذات والرفاهية النفسية ووجود عالقة سالبة
بين اليقظة العقلية وقلق االختبار وإسهام متغيرات البحث في التنبؤ باليقظة العقلية.
كما هدفت دراسة الحارثي ( )2019إلى التعرف على درجة كل من اليقظة العقلية وأعراض القلق

والعالقة بينهما لدى طالب الكلية التقنية بمحافظة بيشة ،حيث تم اختيار عينة عشوائية من طالب الكلية التقنية
بمحافظة بيشة بلغ قوامها ( ،)284طبق عليهم مقياسي اليقظة العقلية (محمد ،)2017،وأعراض القلق (إعداد:
الباحث) ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أبرزها :وجود عالقة ارتباطية سلبية ودالة
إحصائياً بين اليقظة العقلية وأعراض القلق لدى عينة الدراسة ،كما جاءت درجة اليقظة العقلية لدنهم (متوسطة).
التعقيب على الدراسات السابقة:

ةالحظ من خالل الدراسات السابقة أن النسق القيمي لدى المعلمين قد تم التطرق اليه في بعض

الدراسات ومنها دراسة القاسمي والطارق والجسماني ( ،)2005ودراسة نور والعنكوسي ( )2015ودراسة الخفاجي
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( ،) 2016بينما لم ةكن هناك دراسات تناولت اليقظة العقلية لدى المعلمين ،وقد حاولت بعض الدراسات التطرق
لليقظة العقلية وربطها ببعض المتغيرات كما في دراسة الحارثي ( )2019التي ربطت اليقظة العقلية مع القلق،

ويالحظ أن الدراسات السابقة لم تتطرق للربط بين المتغيرين – حسب علم الباحث -مع المعلمين ،وهذا ما
ستتجه له الدراسة الحالية ،والتي تست فيد من الدراسات السابقة في تطوير المقانيس ،وعند صياغة منهجية البحث،

وفي مناقشة النتائج.

منهجية الدراسة :تم استخدام المنهج الوصفي االرتباطيالتحليلي الذي ةقوم بوصف ما هو كائن وجمع البيانات
عنه ،كما نهتم بتحدند ودراسة العالقات التي توجد بينها.

مجتمع الدراسة :تكون مجتمع الدراسة من المعلمين الجدد خالل العامين  2020-2018في لواء قصبة الكرك

والبالغ عددهم ( )136معلما ومعلمة بواقع ( )70معلما ،و( )66معلمة.

عينة الدراسة :تكون أفراد الدراسة من ( )106معلما ومعلمة بواقع ( )55معلما ،و( )51معلمة ،وقد تم اختيار
( )30معلما المتبقين للعينة االستطالعية،

أدوات الدراسة:لتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير أدوات الدراسة التالية:
أوال :مقياس اليقظة العقلية

تم تطوير مقياس اليقظة العقليةللمعلمين الجدد من خالل العودة إلى األدب النظري والدراسات السابقة

وخاصة ما نلي( :المعموري وعيد2018 ،؛ الوليدي2017 ،؛ خشبة2018 ،؛ والبحيري والضبع وطلب

والعوالمة )2014 ،وقد تكون المقياس بالصورة األولية من ( )36فقرة وجميعها ذات اتجاه إةجابي.وألغراض
تم استخراج دالالت الصدق والثبات للمقياس كما نلي:
الدراسة الحالية ّ
دالالت صدق مقياس اليقظة العقلية للمعلمين الجدد:
 -1الصدق الظاهري (المحكمين)

تم عرض مقياس اليقظة العقلية على ()12عضو من أعضاء الهيئة التدريس في الجامعات األردنية،
وطلب منهم إبداء آرائهم في المقياس من حيث :مناسبته لهدف الدراسة ،وعينتها ،ومن حيث وضوح الفقرات،

ومدى سالمة صياغتها اللغوية ،ومدى انتماء الفقرات لفكرة المقياس .وقد تم اعتماد معيار ( )% 80للحذف أو

اضافة فقرات على المقياس .وقد أجرى اعضاء هيئة التدريس تعدةالت لغوية على ( )6من الفقرات ،ولم نتم
حذف أو اضافة اةة فقرة من الفقرات.
 -2صدق البناء الداخلي
تم اختيار عينة استطالعية للدراسة مكونة من ( )30معلما ومعلمة من معلمي لواء قصبة الكركالجدد،

وهم من داخل مجتمع الدراسة ،ومن خارج عينتها .وتم تطبيق المقياس عليهم للتأكد من معامالت االرتباط بين
أداء المبحوثين على كل فقرة واألداء على الدرجة الكلية عند مستوى الداللة ( ،)0.05وقد تبين أن قيم معامالت
االرتباط تراوحت بين ( )0.71 -0.44بين الفقرة والدرجة الكلية ،وهذا ندل على أن فقرات مقياس اليقظة العقلية
جميعا تقيس السمة نفسها ،أي أن المقياس نتسم بصدق البناء الداخلي.
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دالالت ثبات مقياس اليقظة العقلية:
للتحقق من ثبات المقياس تم تطبيق أداة الدراسة على ( )30معلما ومعلمة من معلمي لواء قصبة
الكرك الجدد من خارج عينة الدراسة ،ومن داخل مجتمعها ،وتم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة كرونباخ
ألفا ،كما تم حساب الثبات بطريقة اإلعادة حيث تم حسابه من خالل تطبيقه على العينة االستطالعية ،وإعادة

تطبيقه بعد ثالثة أسابيع ،وقد بلغت قيمة الدرجة الكلية حسب كرونباخ الفا ( )0.89وحسب طريقة الثبات

باإلعادة ()0.92أي أن مقياس اليقظة العقلية نتسم بالثبات .وقد تكون المقياس بصورته النهائية من ( )36فقرة.
تطبيق وتصحيح وتفسير مقياس اليقظة العقلية

نتم تطبيق المقياس بالطلب من المعلماإلجابة على فقرات المقياس بوضع إشارة (√) على إحدى

الخيارات الخمسة (أوافق بشدة ،أوافق ،محاند ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة) .حيث تكون اإلجابة على المقياس وفق
التدريج الخماسي ،حسب نموذج ليكرت ) ،(Likertويتم احتساب الدرجات بحسب نوع الفقرة ،فالفقرات تحسب

كما نلي :أوافق بشدة ( ،)5أوافق ( ،)4محاند ( ،)3ال أوافق ( ،)2ال أوافق بشدة ( .)1وتتراوح الدرجة بين -36
 ،180ولتفسير اإلجابات التي ةحصل عليها المعلم على النحو التالي :نتم استخدام المدى لتفسير الدرجة التي
ةحصل عليها المعلم حيث أن :المدى= أكبر قيمة –أصغر قيمة /عدد المستويات ،أعلى خيار – أدنى خيار
= ،3=1-5حيث أن الدرجة من ( )2.33-1للفقرة الواحدة تدل على مستوى منخفض من امتالك المعلم لليقظة
العقلية ،والدرجة من ( )3.66-2.34للفقرة الواحدة تدل على مستوى متوسط من امتالك المعلم لليقظة العقلية،

تدل على مستوى مرتفع من امتالك المعلم لليقظة العقلية.
والدرجة من ( )5-3.67للفقرة الواحدة ّ
ثانيا :مقياس النسق القيمي

تم تطوير مقياس النسق القيمي من خالل العودة لألدب التربوي والدراسات السابقة وهي( :القرالة،2019 ،

الجهني2017 ،؛ حشالقي وابراهيم .)2016 ،وتكون المقياس بالصورة األولية من ( )35فقرة ،واألبعاد التالية:
 القيم الدننية :وتهتم بالتمسك بالقيم وااللتزام الدنني وأداء الواجبات الدننية وتقيسه  5فقرات.

 القيم االجتماعية :ويهتم بنظام األسرة والعمل على مشاركة اآلخرين مشاعرهم ومشاركة األسرة في
المناسبات االجتماعية وتقيسه  8فقرات .

 القيم األخالقية :ويهتم بالقيود التي ةضعها الفرد على حياته تحد من خطأه في التصرف والسلوك 6
فقرات .
 القيم االقتصادةة :ويهتم بإدارة األمور المالية وتقيسه  4فقرات

 القيم الجمالية :ويهتم النجاح في التركيز على النفس والسالم والجمال والتسامح في الحياة ،وتقيسه
الفقرات 6 :فقرات
 قيم االنتماء :ويهتم باالنتماء للمجتمع واالسرة والمدرسة التي ةعمل بها المعلم .وتقيسه ( )6فقرات.
تم استخراج دالالت الصدق والثبات للمقياس كما نلي:
وألغراض الدراسة الحالية ّ
أوال :دالالت صدق مقياس النسق القيمي

تم التحقق من دالالت صدق المقياس من خالل:
ّ
 .1الصدق الظاهري
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تم استخراج الصدق الظاهري من خالل عرضه على المحكمين ،وعددهم
للتحقق من صدق المقياس ّ
( )12محكماً من ذوي االختصاص ،في مجاالت اإلرشاد والتربية الخاصة في الجامعات األردنية ،من أجل إبداء

آرائهم في المقياس من حيث مدى وضوح الفقرات ،ومدى سالمة الصياغة اللغوية للفقرات ،ومدى انتماء الفقرات

للبعد الذي تقيسه ،وتعدنل أو حذف أي من الفقرات التي ال تحقق الهدف من المقياس ،وتم اعتماد معيار اتفاق

وبناء على ذلك تم إجراء تعدنل على صياغة
تم األخذ بمالحظات المحكمين،
( )%80من لجنة المحكمين ،وقد ّ
ً
( )4فقرات ولم نتم إضافة أو حذف أي فقرة من الفقرات.
 .2صدق البناء الداخلي لمقياس النسق القيمي

تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من مقياس النسق القيمي مع البعد والدرجة الكلية من

خالل تطبيقه على عينة استطالعية بلغت ( )30فردا من المعلمين الجدد من داخل مجتمع الدراسة وخارج

العينة ،وقد تبين أن قيم معامالت االرتباط بين الفقرات دالة عند مستوى الداللة اإلحصائية ( ،)α≤0.05وقد
تراوحت معامالت االرتباط ذات الداللة اإلحصائية بين ( )0.78-0.35بين الفقرة والبعد ،كما تراوحت بين الفقرة

والدرجة الكلية بين ( )0.64-0.33وهذا ندل على أن مقياس النسق القيمي ةمتلك صدق داخلي مناسب.
ثانيا :دالالت ثبات مقياس النسق القيمي :

تم التحقق من ثبات مقياس النسق القيمي من خالل:

تطبيق أداة الدراسة على ( )30معلما ومعلمة من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها مرتين ،وبفارق

زمني مدته ثالثة أسابيع .وتم حساب معامل االستقرار بين أداء المعلمين الجدد في كال التطبيقين .حيث تراوحت
الدرجات على المقياس بطريقة معامل اإلعادة بين ( )0.92-0.81وللدرجة الكلية ( .)0.90واستخدام معادلة

كرونباخ ألفا ) (Cronbach Alphaلحساب قيم الثبات ،على عينة الدراسة االستطالعية ،وقد تراوحت لألبعاد
بين ( )0.88-0.85وللدرجة الكلية ( )0.87وهي قيم مناسبة لمثل هذا النوع من الدراسات التربوية.
تطبيق وتصحيح وتفسير مقياس النسق القيمي

نتم تطبيق المقياس بالطلب من المعلم االجابة على فقرات المقياس بوضع إشارة (√) على إحدى

الخيارات الخماسية (أوافق بشدة ،أوافق ،محاند ،ال أوافق ،ال أوافق بشدة) .وقد تكون اإلجابة على المقياس وفق
التدريج الخماسي ،حسب نموذج ليكرت ) ،(Likertحيث نتم احتساب الدرجات بحسب نوع الفقرة ،فالفقرات
تحسب كما نلي :أوافق بشدة ( ،)5وأوافق ( ،)4ومحاند ( ،)3وال أوافق ( ،)2وال أوافق بشدة ( ،)1وقد اعتبرت
جميع الفقرات هي فقرات إةجابية ،ولتفسير اإلجابات التي ةحصل عليها المعلم على النحو التالي :نتم استخدام
المدى لتفسير الدرجة التي ةحصل عليها المعلم حيث أن :المدى= أكبر قيمة –أصغر قيمة /عدد المستويات،

أعلى خيار – أدنى خيار ،حيث ثم نتم تقسيم الفرق على عدد المستويات التي تم اختيارها وعددها ( )3كما نلي:
 ،1.33=3/4ثم نتم إضافة ( )1.33إلى الحد األدنى لكل فئة .حيث أن الدرجة من ( )2.33-1للفقرة الواحدة

تدل على مستوى منخفض من امتالك النسق القيمي لدى المعلم الجدند ،والدرجة من ( )3.66-2.34للفقرة
الواحدة تدل على مستوى متوسط من امتالك النسق القيمي لدى المعلم الجدند ،والدرجة من ( )5-3.67للفقرة

تدل على مستوى مرتفع من امتالك النسق القيمي لدى المعلم الجدند.
الواحدة ّ
تم القيام باإلجراءات التالية لتطبيق الدارسة:
إجراءات الدراسةّ :
-1

تم االطالع على األدب النظري والدراسات السابقة المرتبطة باليقظة العقلية والنسق القيمي.
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-2

تم تطوير أدوات الدراسة بصورتها األولية.

-3

تم عرض أدوات الدراسة على المحكمين .

-4

تم التطبيق على عينه الدراسة االستطالعية وحساب الصدق والثبات والوصول إلى مقياس اليقظة

العقلية والنسق القيمي.

-5

تم التطبيق على كامل عينة الدراسة ( )106معلما ومعلمة.

-6

تم جمع المعلومات ومعالجتها احصائيا وفقا لبرنامج ).)spss

-7

تم الوصول إلى نتائج الدراسة ومناقشتها والوصول إلى االستنتاجات والتوصيات.

عرض النتائج ومناقشتها

السؤال األول :ما مستوى اليقظة العقلية لدى المعلمين الجدد في لواء قصبة الكرك؟
لإلجابة عن السؤال الحالي تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقد تبين أن مستوى

اليقظة العقلية لدى المعلمين الجدد جاء بدرجة متوسطة بمتوسط حسابي ( )3.62وانحراف معياري ()1.01

ويظهر من النتائج أن اليقظة العقلية وهي تتكون من المالحظة والوصف والتصرف بوعي وعدم الحكم على
الخبرات الداخلية وعدم التفاعل مع الخبرات الداخلية تبدو بدرجة متوسطة لدى المعلمين.

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما أشار اليه الوليدي ( )2017حول وجود مستوى متوسط من اليقظة

العقلية ،كما تتفق مع نتائج دراسة المعموري وعيد ( )2018حول وجود مستوى من اليقظة لدى طلبة الجامعة،
كما تتفق مع نتائج دراسة الحارثي ( )2019التي اشارت الى مستوى متوسط من اليقظة العقلية.

ويمكن تفسير وجود المستوى المتوسط لدى المعلمين نظ ار لكونهم في بداةة تعينهم وهم نهتمون بأن

نركزوا بطريقة اةجابية ،وتكون لدنهم انطباعات اةجابية نحو مهنة التعليم ،حيث نزودهم التعيين الجدند بفرصة
لتحقيق طموحهم في الحياة ،وهذا االمر ةجعلهم نركزوا على اةجابيات المهنة وكيفية النجاح بها ،ويركزوا بأن

ةأخذوا التعليمات واالرشادات المقدمة لهم سواء من المدراء أو من المشرفين بكل حرص ودقة حتى نتجاوزوا

األخطاء الممكنة.
السؤال الثاني :ما ترتيب النسق القيمي لدى المعلمين الجدد في لواء قصبة الكرك؟
لإلجابة عن السؤال الحالي تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةللنسق القيمي لدى

المعلمين الجدد في لواء قصبة الكرك في المملكة األردنية الهاشمية ،والجدول ( )1نبين نتائج ذلك.

جدول (:)1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للنسق القيمي لدى المعلمين الجدد في لواء قصبة
الكرك
الرقم

البعد

المتوسطات

االنحرافات

الحسابية

المعيارية

التقدنر

الترتيب

1

القيم الدننية

3.67

0.81

مرتفع

2

2

القيم االجتماعية

3.29

0.70

متوسط

5

3

القيم األخالقية

3.34

0.87

متوسط

4

4

القيم االقتصادةة

3.35

1.25

متوسط

3

5

القيم الجمالية

3.15

1.39

متوسط

6
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6

قيم االنتماء

3.99

0.73

مرتفع

الدرجة الكلية للنسق القيمي

3.47

0.36

متوسط

1

نتبين من الجدول ( )2أن مستوى النسق القيمي جاء بدرجة متوسطة حيث جاء بمتوسط حسابي

( )3.47وانحراف معياري ( ،)0.36وقد جاء اعلى قيم لدى المعلمين الجدد في قيم االنتماء ثم القيم الدننية،

بمعنى ان المعلمين الجدد ةميلون إلى االلتزام بالقيم ولدنهم اندماج وانهماك بعملهم ويعتبرونه جزء مهم من
الحياة.

إن النسق القيمي ةعد أمر مهم مرتبط بمجموعة من المعانير االجتماعية واألفكار واالتجاهات

والممارسات والسلوكيات التي تتكون لدى الفرد من خالل تفاعله مع بيئته االجتماعية ،ويبدو أن المجتمع في
محافظة الكرك نؤثر على امتالك افراده النسق القيمي نظ ار ألنه من المجتمعات المحافظة والملتزمة لغاةة اآلن
بالحرص على التزام ابنائه بالقيم.

وتختلف نتيجة السؤال الحالي مع نتائج دراسة القاسمي والطارق والجسماني ( )2005التي رتبت القيم

لدى المعلمين بطريقة مختلفة ،كما تختلف مع نتائج دراسة الشريدة والعلوان ( )2007التي اختلفت اةضا في
ترتيب القيم بطريقة أخرى ،كما رتبت دراسة ويلي ( (Wiley, 2011القيم بطريقة أخرى ،كما تختلف في ترتيب
القيم مع نتائج دراسة نور والعنكوشي ( )2015وربما ةعود االختالف بين كل الدراسات الختالف الفئات
المستخدمة معها ،والختالف مكان الدراسة ووقتها.

حيث أن الدراسة الحالية وجدت أن اعلى قيم هي قيم االنتماء وذلك ألن المجتمع في محافظة الكرك

نركز على ضرورة االنتماء للبلد والمهنة والمحافظة على األسرة ،بينما جاءت القيم الدننية بالدرجة الثانية نظ ار

ألن المجتمع في محافظة الكرك ةحرص على االهتمام بالجانب الدنني وبالتالي ةحرص المعلمون على االلتزام

بالقيم الدننية عند العمل مع الطلبة ،وقد جاءت القيم االقتصادةة بالمرتبة الثالثة نظ ار لحاجة المعلمين الى تطوير
الناحية االقتصادةة لدنهم والبدء بالحياة وتكوين أسرة مستقرة اقتصادةة ومكتفية مادةة ،بينما جاءت القيم
االخالقية بالمرتبة الرابعة وهي أةضا قد كانت بدرجة متوسطة مما ةظهر حرص المعلمين على التمسك ببعض
القيم االخالقية في تعاملهم مع اآلخرين بشكل عام ومع الطلبة بشكل خاص ،فيما جاءت القيم االجتماعية
بالمرتبة الخاصة نظ ار ألن المعلمين في بداةة التعيين نهتموا بالجانب المهني أكثر من بناء عالقات اجتماعية مع
اآلخرين ،وقد جاءت القيم الجمالية بالمرتبة السادسة واألخيرة حيث أن المعلمين ربما ةكونوا غير منظمين وغير

منسقين بالشكل المرتفع نظ ار لحداثة المهنة وصعوبة التوافق فيها دون الحصول على الدورات التدريبية والخبرة
المناسبة.
كما ةمكن تفسير تأخر القيم االجتماعية والجمالية على أساس ما حل بالمجتمع من تغيرات أبعدت الفرد

عن التفاعل والتواصل االجتماعي ،وتراجع تقدنر الجمال نتيجة ضعف االهتمام بالتنسيق والترتيب والتنظيم
والمحافظة على النظام.

السؤال الثالث :هل توجد عالقة ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية ( )0.05=αبين اليقظة
العقلية والنسق القيمي لدى المعلمين الجدد؟
لإلجابة عن السؤال الحالي تم استخدام معامل ارتباط بيرسون بين اليقظة العقلية والنسق القيمي لدى
المعلمين الجدد في لواء قصبة الكرك ،والجدول ( )2نوضح النتائج
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جدول ( :)2العالقة بين اليقظة العقلية والنسق القيمي لدى المعلمين الجدد في لواء قصبة الكرك
النسق القيمي

اليقظة العقلية

مستوى الداللة االحصائية

القيم الدننية

**0.40

0.00

القيم االجتماعية

0.13

0.18

القيم األخالقية

**0.42

0.00

القيم االقتصادةة

0.03

0.75

القيم الجمالية

0.17

0.08

قيم االنتماء

**0.29

0.00

الدرجة الكلية للقيم

**0.35

0.00

نتبين من الجدول ( )2وجود عالقة بين بعض أبعاد النسق القيمي واليقظة العقلية ،حيث أنه كلما زاد
اليقظة العقلية زاد التزام المعلمين بالنسق القيمي حيث بلغ معامل االرتباط بينهما بالدرجة الكلية ( ،)0.35كما
وجدت الدراسة وجود عالقة بين القيم الدننية والقيم األخالقية وقيم االنتماء من ناحية وبين اليقظة العقلية من
جهة ثانية.
مما نؤكد أهمية اليقظة العقلية للمحافظة على النسق القيمي عموما وخاصة القيم الدننية والقيم
األخالقية وقيم االنتماء.
وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الخفاجي ( )2016التي ربطت النسق القيمي بالضغوط

النفسية حيث أنه كلما زاد النسق القيمي انخفض الضغط النفسي لدى المعلمين ،كما تتفق مع نتائج دراسة
حشالفي وابراهيم ( )2016التي ربطت النسق القيمي مع الطموح الدراسي ،كما تتفق مع نتائج دراسة الجهني
( )2017التي ربطت النسق القيمي مع األخالق ،كما تتفق جزئيا مع دراسة السيد ( )2018ومع دراسة خشبة
( )2018التي ربطت اليقظة العقلية مع بعض المتغيرات االةجابية كالشفقة بالذات.

ويفسر الباحث نتيجة السؤال الحالي نظ ار ألن التركيز االنتباه واالهتمام عند التصرف سواء بالحياة
الشخصية او االجتماعية أو المهنية ةجعل المعلم ةحافظ على النسق القيمي خاصة في حب البلد واالنتماء
لألسرة من ناحية وااللتزام بالناحية الدننية واألخالقية.
أن ذلك ةمكن أن نؤثر اةجابيا في حياة المعلمين في هذه األبعاد ويجعلهم ةسعون للمحافظة عليها

بطريقة دقيقة دون تقصير فيها ،حيث ةعتقد المعلمون أنه هذه القيم ال ةمكن التقصير فيها نظ ار ألهميتها في حياة
الفرد والمجتمع ،ولذلك ةحرصون على االنتباه لها.
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السؤال الرابع :هل هناك فروق ذات داللة احصائية عند مستوى الداللة االحصائية ( )0.05=αبين مستوى
اليقظة العقلية والنسق القيمي لدى المعلمين الجدد في لواء قصبة الكرك باختالف الجنس؟
لإلجابة عن السؤال الحاليولفحص الفروق بين متوسطات األداء على الداللة اإلحصائية على اليقظة
العقلية والنسق القيمي لدى المعلمين الجدد باختالف الجنسفقد تم استخدام اختبار (ت) ( ، )t-testوالجدول ()3
نوضح ذلك.
الجدول ( :)3نتائج اختبار (ت) لمتوسطات األداء على اليقظة العقلية والنسق القيمي لدى المعلمين الجدد تبعا

للجنس

المقياس

البعد

العدد

الجنس

55

معلم

3.46

51

معلمة

3.78

1.06

55

معلم

3.70

1.03

51

معلمة

3.64

0.48

القيم

55

معلم

3.09

0.83

االجتماعية

51

معلمة

3.52

0.44

القيم

55

معلم

3.21

0.95

األخالقية

51

معلمة

3.49

0.75

القيم

55

معلم

3.69

1.13

االقتصادةة

51

معلمة

2.98

1.29

القيم

55

معلم

2.56

1.36

الجمالية

51

معلمة

3.79

1.10

قيم االنتماء

55

معلم

4.09

0.84

51

معلمة

3.88

0.56

55

معلم

3.39

0.38

51

معلمة

3.55

0.33

اليقظة
العقلية
النسق

المتوسط

االنحراف

القيم الدننية

القيمي

الدرجة

الكلية

الحسابي

المعياري
0.94

درجة
الحرية
104
104
104
104
104
104
104
104

قيمة

المتغير

(ت)

مستوى
الداللة

-1.64

0.11

0.43

0.67

-3.41

0.00

-1.71

0.09

2.99

0.00

-5.17

0.00

1.51

0.13

-2.38

0.02

**دالة إحصائيا عند مستوى ()0.01≤α
نتبين من الجدول السابق عدم وجود اختالفات بين المعلمين الجدد في اليقظة العقلية وفي بعض ابعاد
النسق القيمي ،حيث بلغت قيمة ت في اليقظة العقلية ( ،)1.64كما بلغت قيمة ت في القيم الدننية والقيم
األخالقية وقيم االنتماء على التوالي ( )1.51 ،1.71 ،0.43وهي ليست ذات داللة احصائية ،بينما كانت قيم
ت دالة احصائيا في بعض ابعاد النسق القيمي والدرجة الكلية وذلك في القيم االجتماعية واالقتصادةة والجمالية

والدرجة الكلية للنسق القيمي وجاءت قيمة ت على الترتيب ( )2.38 ،5.17 ،2.99 ،3.41وكانت هذه القيم
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أفضل لدى المعلمين في القيم االقتصادةة ،بينما كانت أفضل القيم االجتماعية والقيم الجمالية أفضل لدى
المعلمات ،وكان النسق القيمي لدى المعلمات أفضل منه لدى المعلمين في الدرجة الكلية.
وتتفق جزئيا نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الشريدة والعلوان ( )2007حول تأثر القيم
االجتماعية والسياسية والجمالية واالقتصادةة بمتغير الجنس ،كما تتفق جزئيا مع دراسة نور والعنكوشي ()2015

التي توصلت الى عدم وجود فروق في النسق القيمي بالنسبة للمعلمين والمعلمات باستثناء القيمة السياسية

والجمالية ،بينما تختلف مع نتائج دراسة القاسمي والطارق والجسماني ( )2005التي اشارت الى عدم وجود فروق
بين المعلمين والمعلمات في القيم االقتصادةة والجمالية والروحية.
وقد لوحظ من خالل نتيجة السؤال الحالي أن المعلمين ةحرصون على القيم االقتصادةة بشكل أكبر
نظ ار لحاجتهم الملحة لبناء أسرة وما تتطلبه من التزامات مادةة عدندة ،بينما تحرص المعلمات أكثر على القيم

االجتماعية لطبيعتهن الى اقامة عالقة مع معلمات أخريات ،والتنفيس االنفعالي ألخريات ،كما تحرص المعلمات
على النظام والتنسيق والتزيين ولذلك برزت القيم الجمالية لدنهن أفضل ،وبشكل عام فإن المعلمات ةحرصن على
الجانب القيمي اكثر من المعلمين نظ ار لطبيعة التنشئة األسرية التي تشجع الفتيات على المحافظة على القيم
اكثر مما تسعى مع الذكور.
الدراسة
توصيات ّ

الدراسة ،تم تقديم التوصيات التالية:
تم التوصل إليه من نتائج تحليل بيانات ّ
بناء على ما ّ
ً
اقتراح تنفيذ برامج تدريبية ارشادةة للمعلمين الجدد تتضمن التدريب على دمج االهتمام بالقيم بالقيظة

العقلية.


العمل على االهتمام بالقيم المنخفضة لدى المعلمين وخاصة القيم الجمالية.



تبني مواد دراسية بالجامعات للعمل على رفع المستوى القيمي لدى المعلمين.



االهتمام با لعالقة بين القيم الدننية والقيم األخالقية وقيم االنتماء للنسق القيمي من جهة وبين اليقظة

العقلية من جهة ثانية.


العمل على االهتمام بالقيم االقتصادةة لدى المعلمات .



العمل على االهتمام بالقيم االجتماعية والقيم الجمالية لدى المعلمين.



اجراء برامج ارشادةة للمعلمين لتحسين النسق القيمي واليقظة العقلية.
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