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الملخص:
هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين اليقظةة الههنيةة وااذةال القةرار ال لنةي لةدا المةال ال رتلةة ال توسة ة
ب كة ال كرمة ،ك ا هدفت إلى التعرف على مستوا كل من اليقظة الههنية ،وااذال القرار ال لني وأكثر أبعادهةا شةيوعا لةدا
عينة الدراسة ،وما إلا كان هناك فروق بين متوس ال درجال عينة الدراسة على مقياسةي اليقظةة الههنيةة وأبعادهةا ،وااذةال
القرار ال لني بأبعاده وفقا ل تغيرال كل من (الصف  -مستوا التحصيل الدراسي – عدد ال المال في الفصل) .
وام ا وير و اعديل مقياسي الدراسة وه ا مقياس اليقظة الههنيةة ،ومقيةاس ااذةال القةرار ال لنةي .واوصةلت الدراسةة
للعديد من النتائج ؛ من بينلا ال ستوا ال توسط لليقظة الههنيةة لةدا عينةة الدراسةة  ،وأن أكثةر أبعةاد هةا شةيوعا هةي (الةوعي
بوجلال النظةر ال ذتلفةة) .أي ةا أتلةرل النتةائج ال سةتوا ال توسةط تاذةال القةرار ال لنةي لةدا عينةة الدراسةة  ،وأن أكثةر
األبعاد شيوعا هي (اتستراايجية ال ركمة) .واوجد عالقة لال دتلة إتصائية بين اليقظة الههنية بأبعادها وبةين ااذةال القةرار
ال لنةةي وأبعةةاده ،في ةةا عةةدا بعةةد التوجةةه ( فحةةو الحالةةر) فةةي مقيةةاس اليقظةةة الههنيةةة فلةةم اكةةن هنةةاك عالقةةة بينةةه وبةةين بعةةد
(اتسةتراايجية اممنةةة واللروبيةةة)  ،والدرجةةة الكليةةة ل قيةاس ااذةةال القةةرار ال لنةةي ،ولةةم اوجةد عالقةةة بةةين بعةةد (اتسةةتراايجية
اللروبية ) واليقظة الههنية بج يع أبعادها .واوجد فروق بين متوس ال درجال اليقظة الههنية وأبعادها لةدا عينةة الدراسةة
وفقا ل تغير( الصف – مستوا التحصيل الدراسي– عدد ال المال في الفصل) .واوجد فروق بةين متوسة ال درجةال ااذةال
القرار ال لني بأبعاده لدا عينة الدراسة وفقا ل تغير (الصف – مستوا التحصيل الدراسي– عدد ال المال في الفصل).
بناء على فتائج الدراسة خلصت الماتثة إلى عدد من التوصيال من أبرزها :الحاجة إلقامه بةرامج ارشةادية لل المةال
اساعدهن في ااذال القرار ال لني .اوجيه وزارة التعليم الةى الحاجةة لتةدريل ال رشةدين مةن لوا اتختصةات علةى اصة يم
بةرامج ادريميةه اسةةاعد فةي ان يةةة اليقظةة الههنيةةة لةدا ال المةةال واسةاهم فةةي اعةريفلن بلةةا وبأ رهةا اإليجةةابي علةى التحصةةيل
الدراسي والتوافق اتجت اعي والنفسي.
الكلمات المفتاحية  :اليقظة الههنية  ،ااذال القرار ال لني ،ال رتلة ال توس ة  ،مكة ال كرمة.
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Abstract:
The study aimed to recognize the relationship between mindfulness and vocational
decision making among middle school students in Makkah. Also, it aimed to recognize the
level of mindfulness and vocational decision making, and its most common dimensions, and
if there were differences between averages of the study sample degrees

on the two

mindfulness dimensions, and vocational decision making dimensions based on variables (
class – academic achievement level – number of students in the class). Mindfulness measures
and vocational decision making measures were developed and edited. The study reached
many results, among them; the moderate level of mindfulness among the study sample; and
the most common dimension for mindfulness was (awareness of different viewpoints). Also,
the results showed the moderate level of vocational decision making for the study sample, and
the most common dimension for vocational decision making was (complex strategy).
There is a statistically significant relationship between mindfulness and its dimensions
and vocational decision making and its dimensions, expect for orientation (towards the
present) in mindfulness dimension; there was no relation between it and with the (escaping &
safety strategy) dimension, and with the overall degree of vocational decision-making
dimensions. There was no significant relation between (escaping strategy) and mindfulness
with all its dimensions. There were differences between mindfulness average levels and its
dimensions for the study sample among the variables (class – academic achievement level –
number of students in the class). And there were differences between vocational decision
making average levels and its dimensions for the study sample among the variables (class –
academic achievement level – number of students in the class).
Due to the study results, the researcher concluded some recommendations such as, the
need to create counselling and guidance programs for female students, which help them for
making vocational decision. Ministry of education should offer training for staff in applying
strategies which help to improve and develop mindfulness for female students and its positive
effect on academic achievement, social and psychological compatibility.

Keywords: Mindfulness, Vocational Decision Making, Middle Schools, Makkah.
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مقدمة الدراسة:
أصمح اختيار ال لنة ال ناسمة في الوقت الحالر من أهم الق ايا التي يتفاعل معلا الفرد ،وللك ل ا اح له ههه ال لنة
من اأ يرال إيجابية أو سلمية على تيااه ،فقد اكون ال لنة وسيلة بناء وا وير  ،أو وسيلة إتمةا

لخذصةيته ،ويتوقةف فجةا

الفرد في اختيار ال لنة وفق أسس سلي ة اأخه بعين اتعتمار قدرااه ،وميوله ،واستعدادااه و وتااةه ،فاتختيةار النةاجح هةو
الها يتناسل مع الك ال يول والقدرال التي يت تع بلا (الزهرافي .)13، 2011،
فظرا للتغيرال الجهرية والتي تد ت لغالمية ال لن  ،أصمح ااذال القرار ال لني صعل لةدا الفةرد الواتةد خ وخاصةة
في مرتلة ال راهقة التي اعد من ال راتل ال ل ة في تياة الفرد  ،فلقد اهةتم كثيةر مةن ال رشةدين بلةهه ال رتلةة  ،ومةا اخةلده
مةةن اغيةةرال بيولوجيةةة  ،ففسةةية ،واجت اعيةةة  ،تيةةت اتملةةور فيلةةا شذصةةية ال راهةةق .وك ةةا يةةري (اريكسةةون ) عةةالم الةةنفس
الت وري وال حلل النفسي ،وصاتل فظرية الت ور اتجت اعي لإلفسان ،أن ال راهق يريد معرفة من هو ،ومةالا يريةد  ،مةا
أهدافةه  ،ومةةا

وتااةةه  .وأبعةد مةةن للةةك اعتمةر ال راهقةةة مرتلةةة ااذةال القةةرارال ومنلةةا اختيةار اتصةةدقاء  ،وقةةرار اختيةةار

التذصص وال لنة (شعيمي .) 14 ، 2009،
لهلك تبد أن اراعي أساليل التربية الحديثة خصائص الك ال رتلة ،تيت اكون قةادرة علةى أن امن ةي ملةارال ااذةال
القرار عند األفراد ،تتى يست يعوا أن يصمحوا صةافعي قةرارال باتعت ةاد علةي أففسةلم وتةدهم ،لةها فة ن اعلةي لم ملةارال
ااذال القرار ،وادريملم على م ارستلا خالل سنوال الدراسة بالهال ،يمدو في غاية األه ية دون شك  ،ت سةي ا فةي عصةرفا
الحالي والهي لم اعد اتختيارال فيه محدودة ،باإللافة إلى كوفه عصرا سريع التغير (جروان .)107، 2011،
وهكها ف لارال ااذال القرار لدا الفرد اعد لرورة اجت اعية وعصرية ،تن تياة اإلفسان اليومية مليئة بالقرارال
المعض منلا بسي ا  ،والمعض األخر في غاية األه ية والتعقيد .فمتن ية ملارة ااذال القرار ال لني بالهال ،يكون الفرد قةادرا
على مواجله الحياة بعقلية واعية  ،بل يست يع أن يتح ل أعمائلا  ،ويخارك بفاعلية في تةل مخةكالالا (ال يةري، 2017 ،
.) 4
وأله ية ااذال القرار ال لني في تياة ال الةل فلةو يحتةاج إلةى ملةارال ات لةل القةدرة العقليةة واتففعاليةة .ومةن هةهه
ال لارال  ،ملارة اليقظة الههنية ،والتي اسةاعد علةى زيةادة اركيةزه ل عرفةة ميولةه وقدرااةه تتةى يسةت يع أن يتذةه القةرار
الصحيح ،وهها يت لل من الفرد أن يكون يقظةا مةن الناتيةة الههنيةة ،عنةدما يرغةل فةي أن يخةمع رغمااةه ،ويةنظم اففعاتاةه،
ومخاعره ،وأفكاره ،وقراراه ب ريقة اعكس أسلوبا إيجابيا في التعامل مع ال واقف ال ذتلفة التي يواجللةا الفةرد فةي تيااةه،
وبالتالي يعكس اوافقا على ال ستوا الخذصي ،والنفسي واتجت اعي(. ( Park,2013 , 230
أن اليقظة الههنية هي شكل من أشكال ال ارسة التأ ُّملية ،وفوع من أفواع اقنيال التأمل التةي اةيدي دورا كميةرا فةي
العالج النفسي ،تيت اساهم في اقوية اركيز الفرد من خةالل احقيةق الةوعي ال سةت ر  ،وأن يت يةز بال روفةة بةدون الذةو
بتحليل ال وقف ( .) Kirsteller ,2007 , 105
في لوء للك اساعدفا اليقظة الههنية من ا وير ملارة مالتظة ردود أفعالنا عند تلورها ،ورؤية كثيةر منلةا علةى
تقيقتلا ،واخجعنا على اتفتماه ل ا فقوم به في اللحظةة الحالةرة ،ورب ةا اكةون مةن أهةم ال لةارال التةي يجةل أن فةدخللا فةي
مدارسنا ،لتساعد ال الب على خفض القلق والتوار ،ولتحسين اركيزهم على ااذال القرار ال لني (موريس.)239 ،2015،
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وي كن القول بأن ااذال القرار ال لني هو ع لية لهنية الدف إلى اختيةار أف ةل ال لةن ال تاتةة والتةي اناسةل الفةرد،
وهو قرار يت لل الكثير من ملةارال التفكيةر العليةا كالتحليةل ،التقةويم ،اتسةتقراء ،واتسةتنما  ،إل تبةد أن يكةون لةدا الفةرد
الوعي الكافي بذمرااةه ،وقدرااةه ،وميولةه ،تاذةال القةرار الةهي يحقةق لةه الرلةا ،والسةعادة ،والتوافةق النفسةي واتجت ةاعي
وال لني ( عمد العزيز.)150، 2007،
في لوء ما اقدم يتوقَّع أن يكون لليقظة الههنية دورا هاما في مساعدة ال الب على ااذةال القةرار ال لنةي م ةا يةيدي
الي فجاتلم على ال ستوي اتجت اعي ،وال لني.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها :
فظرا للتغيرال والت ورال التي تصلت في سوق الع ل وعالم ال ِ لن  ،ف ن بعض ال الب اليوم يواجلون صةعوبال
تقيقية فااجة عن هها التغيير ال سةت ر ،ويخةعرون بتةردد أ نةاء ااذةال القةرار الةهي يذةص ملنةة ال سةتقمل ،وخاصةة فةي تةل
القصةةور فةةي اقةةديم خةةدمال التوجيةةه ال لنةةي الةةهي مةةن ال فتةةر

أن يكةةون متاتةةا بخةةكل كةةاف للةةم ويسةةاعدهم فةةي إيصةةال

ال علومال ال تعلقة بالقرار ال لني ،ويرفع من مستوي الن ج ال لني لديلم ( السوا .)48 ، 2008 ،
لةةه لك بةةرزل أه يةةة ااذةةال القةةرار ال لنةةي ال ناسةةل فةةي الحةةد والتصةةدي لل خةةكالل التةةي قةةد يواجللةةا األفةةراد ،فتيجةةة
تختيار ال لن عن ريق الصدفة أو عةن جلةل الفةرد ب مكافيااةه ومت لمةال الع ةل  ،أو فتيجةة لالختيةار القةائم علةى مغريةال
ال لنة  ،وس عتلا ،أو مكافتلا اتجت اعية ،بصرف النظر عن استعداد الفرد ففسه ،أو فتيجةة لل ةغو التةي ا ارسةلا األسةرة
عليه في احديد ملنته واختيارها(ملني .) 13 ،2016،
ك ا إن اإلدراك الهااي لدا الفرد هو جزء أساسي من ع لية ااذال القرار ال لني الهي يت

ن معرفة لااةه ،ملارااةه

 ،فقا القوة لدية  ،القدرال والس ال التي يت تع بلا  ،الدوافع والتأ يرال الذارجية  ،وكيفية اأ يرها على القرارال ال لنية،
معرفة الفرت ال تاتة ،وولةع هةدف يسةعى لتحقيقةه وي كنةه مةن ااذةال قةرارال صةحيحة احةدد ااجةاه تيااةه  ،ولةهلك اعةد
ق ةةية اختيةةار التذصةةص اتكةةادي ي أو ال لنةةة مةةن أهةةم الق ةةايا التةةي يتفاعةةل معلةةا ال لمةةة ،ل ةةا يتراةةل عليلةةا مةةن قةةرارال
مصيرية وتيااية  ،ومع للك يعافي بعض ال الب مةن عةدم قةدرالم علةى ااذةال القةرار ال لنةي ب ةا يناسةل ميةوللم وقةدراالم
(صفوري .) 10 ،2014 ،
وك ا أن مرتلة ال راهقة قد اظلر فيلا الكثير من التغيرال وال خكالل ،ومن بعض الك ال خكالل التةي يعةافي منلةا
ال راهق ،صعوبة التركيز واتفتمةاه ،شةرود الةههن ،واتسةتغراق فةي أتةالم اليقظةة ،إلةافة لكثةرة العوامةل ال خةتتة وعةدم
قدراه على التركيز في ا توله ،وخاصة عند أاذال القرارال ال صيرية ،لهلك يحتاج ال الل إلى ملارة اليقظةة الههنيةة ،التةي
اساعده على اتهت ام والتركيز في ما يتذه من قرارال .
ومن هنا جاء إتساس الماتثة بال خكلة من من لق أن ال رتلةة ال توسة ة ،ومةا يحصةل فيلةا مةن اغيةرال ومخةكالل
وعي منلم ،ويتصفون بخرود
ولغو قد اي ر على اركيز ال الب وافتماهلم ،وأفلم في تاتل كثيره ييدون أع اللم بدون
ٍ
لهني داخل الفصل ،وبالتالي فلم يحتاجون إلى ان ية ملارة اليقظة الههنيةة والتةي اسةاعدهم علةى الةوعي بقةدراالم وميةوللم،
تتى يست يعوا ااذال القرار ال لني ال ناسل .
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وبناء على ما سمق اتلذص مخكلة الدراسة في السيال الرئيس التالي :
"ما العالقة بين اليقظة الههنية وااذال القرار ال لني لدا المال ال رتلة ال توس ة ب دينة مكة ال كرمة؟"
ويتفرع عن السيال الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية :
 /1ما مستوا اليقظة الههنية لدا عينة الدراسة؟ وما أكثر أبعادها شيوعا؟
 /2ما مستوا القدرة على ااذال القرار ال لني لدا عينة الدراسة؟ وما أكثر أبعادها شيوعا؟
 /3هل اوجد العالقة بين اليقظة الههنية وااذال القرار ال لني لدا المال ال رتلة ال توس ة ب دينة مكة ال كرمة .
 /4هةةل اوجةةد فةةروق بةةين متوسة ال درجةةال اليقظةةة الههنيةةة وأبعادهةةا لةةدا عينةةة الدراسةةة وفقةةا ل تغيةةر ( الصةةف -مسةةتوا
التحصيل الدراسي– عدد ال المال في الفصل)؟
 /5هل اوجد فروق بين متوس ال درجال ااذال القرار ال لني وأبعاده لدا عينة الدراسةة وفقةا ل تغيةر (الصةف – مسةتوا
التحصيل الدراسي– عدد ال المال في الفصل)؟

أهداف الدراسة :
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على :
 -1العالقة بين اليقظة الههنية وااذال القرار ال لني لدا المال ال رتلة ال توس ة ب دينة مكة ال كرمة .
 -2مستوا اليقظة الههنية لدا عينة الدراسة .
 -3أكثر أبعاد اليقظة الههنية شيوعا لدا عينة الدراسة.
 -4مستوا القدرة على ااذال القرار ال لني لدا عينة الدراسة .
 -5أكثر أبعاد ااذال القرار ال لني شيوعا لدا عينة الدراسة.
 -6الفروق بين متوس ال درجال اليقظة الههنية وأبعادها ،وااذال القرار ال لني وأبعاده لدا عينة الدراسة وفقا ل تغير كةل
من ( :الصف – مستوا التحصيل الدراسي – عدد ال المال في الفصل).

أهمية الدراسة :
اختق أه ية ههه الدراسة من أه ية ال ولوع الهي اتناوله وهو اليقظة الههنية  ،وعالقتلا بااذال القرار ال لني لدا
المةةال ال رتلةةة ال توس ة ة  ،وفظةةرا ل ةةا يحةةدذ فةةي هةةهه ال رتلةةة مةةن اغيةةرال ومخةةكالل اةةي ر علةةى وعةةي ال المةةال،
وافتما ِه ِلن ،واركيزهن ،وبالتالي يزداد اتتياجلن إلى ملارة اليقظةة الههنيةة فةي تةل كثيةر مةن التغيةرال وال ةغو  .واعتمةر
ههه الدراسة في تدود علم الماتثة هي األولى من فوعلا ،خاصة في اناوللةا ل تغيةر اليقظةة الههنيةة وعالقتةه بااذةال القةرار
ال لني لدا المال ال رتلة ال توس ة بالهال ،فمعد ات الع على الدراسال السابقة موجةد أفلةا لةم اج ةع بةين اليقظةة الههنيةة
والقرار ال لني ،بل إن هناك قلةة مةن ال راجةع العربيةة التةي اهت ةت باليقظةة الههنيةة بخةكل عةام ،لةها ي كةن صةياغة أه يةة
الدراسة في محورين :
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األهمية النظرية :
 .1إ راء لل كتمة العربية بنتائج الدراسة التي اسعى للوصول إلى اقديم مفلوم والح لليقظة الههنية بأبعادها وعالقتلا
بااذال القرار ال لني .
 .2من ال توقع أن اثري الدراسة ل تغير اليقظة الههنية ،خاصة وأن هها ال تغير تديت التناول في ال جال المحثي.
 .3أه ية الخريحة التي اتناوللا الدراسة وهي ال رتلة ال توس ة ،والتي اعتمر مرتلة دراسية مل ة ،إلا امليء
ال المال وام ِع ُّدهن للوصول إلى ااذال القرار في ال رتلة الثافوية.
األهمية التطبيقية :
 .1قد اساعد فتائج الدراسة ال ذتصين في مجال التوجيه واإلرشاد في اص يم برامج إرشادية لتحسين مستوا ااذال
القرار ال لني لدا ال المال.
 .2عقد دورال ادريمية وأفخ ة ،لتن ية اليقظة الههنية لدا ال المال.
يلتحقنَ بلا وفق القرار ال لني
 .3ولع اصور عل ي وع لي لتوجيه ال المال وإرشادهن فحو التذصصال التي ِ
السليم .

فرضيات الدراسة :
 .1اوجد عالق ة اراما ية لال دتلة إتصائية بين درجال اليقظة الههنية بأبعادها  ،ودرجال ااذال القرار ال لني بأبعاده،
لدا عينة من المال ال رتلة ال توس ة ب كة ال كرمة
 .2ااوجد فروق لال دتلة إتصائية بين متوس ال درجال اليقظة الذهنية لدا عينة الدراسة وفقا ل تغير الصف الدراسي
(أول ،افي ،الت) متوسط.
 .3اوجد فروق لال دتلة إتصائية بين متوس ال درجال اليقظة الذهنية لدا عينة الدراسة وفقا ل تغير المعدل الدراسي.
 .4اوجد فروق لال دتلة إتصائية بين متوس ال درجال اليقظة الذهنية لدا عينة الدراسة وفقا ل تغير عدد الطالبات في
الفصل.
 .5اوجد فروق لال دتلة إتصائية بين متوس ال درجال اتخاذ القرار المهني لدا عينة الدراسة وفقا ل تغير الصف
الدراسي (أول ،افي ،الت) متوسط.
 .6اوجد فروق لال دتلة إتصائية بين متوس ال درجال اتخاذ القرار المهني لدا عينة الدراسة وفقا ل تغير المستوى
التحصيل الدراسي.
 .7اوجد فروق لال دتلة إتصائية بين متوس ال درجال اتخاذ القرار المهني لدا عينة الدراسة وفقا ل تغير عدد
الطالبات في الفصل.
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مصطلحات الدراسة :
اخت ل الدراسة الحالية على ال ص لحال التالية :
 اليقظة الههنية : Mindfulness
عرفلا ديفةيس وهةايز (  ( Davis & Hayes , 2011 ,198بأفلةا" :الةوعي بةالذمرال فةي لحظتلةا دون إصةدار تكةم ،إل
يمنظر إليلا على أفلا تالة ي كن ان يتلا من خالل ال ارسال واألفخ ة مثل التأ ُّمل".
 ااذال القرار ال لني : Vocational Decision Making
يعرفه السوا ( ) 16 ،2009بأفه" :ع لية ففسية ،سةلوكية ،معرفيةة ،الةدف إلةى اامةاع ريقةة عل يةة فةي ج ةع ال علومةال
والحقائق ،على أساس من التركيز والتفكير ،وصوت إلى إيجاد عدد من المدائل ،م اختيار المديل ال ناسل من المدائل ال تاتة
في موقف معين والع ل على انفيهه واقوي ه".
 ال رتلة ال توس ة :
يعرفلا العيسى )  )2009،14بأفلا" :ال رتلة الثافية من مراتل التعليم العةام ،والتةي اخةرف عليلةا وزارة التعلةيم بال لكةة
العربية السعودية ،وي تد ع ر ال المة فيلا من الثافية عخر إلى الذامسة عخر ،والتي ام ثةل بدايةة ال راهقةة ال مكةرة ،واتكةون
من ال ة صفوف األول والثافي والثالت ال توسط".

اإلطار النظري:
اليقظة الذهنية (:)Mindfulness
ارجع أصول اليقظة الههنية إلى الفلسفة والتقاليةد الموليةة ،التةي بةدأل فةي اللنةد ،وافتخةرل فةي الخةرق األقصةى منةه
أكثر من (2500عةام ) وهةها يخةير إلةى أن اليقظةة الههنيةة ارام ةت فخةأالا ااريذيةا بالحركةال الدينيةة بةدت مةن علةم الةنفس،
وكافت اسعى إلى أن اكون ا ميقا من ا ميقال م ارسة التأ ُّمل ،أو زيادة الصفال اإليجابية للفرد كةالوعي والحك ةة ،م ةا قةد
يساعد األفراد على الن و اإليجابي ( )Kabat-Zinn , 2003, 125
وبالرغم من النخأة الدينية الفلسفية لليقظة الههنية ،ف ن عل اء النفس است اعوا ا وير هها ال فلةوم ،ودمجةة فةي علةم
النفس ،تيت ام اناوله باعتماره مفلوما ففسيا يخير إلى التركيز واتفتماه ،وعدم إ الق أتكام سلمية علةى األفكةار وال خةاعر،
وإف ا التعايش معلا والتعامل معلا ب ولوعية من ج يع جوافملةا ال تعةددة بةدت مةن النظةر إليلةا مةن زاويةة أو رؤيةة واتةدة،
واتعتراف بال خاعر واألفكار مل ا كافت سلمية وميل ة ( .) Christopher & Gilbert ,2010,11
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مفهوم اليقظة الذهنية:
بالرغم من ازايد اتهت ام باليقظة الههنية خةالل العخةرين سةنة ال الةية ف فلةا مازالةت غيةر مألوفةة بالنسةمة للمةاتثين
وال عالجين النفسيين ،واليقظة الههنية اتيح لألفراد أن يستجيموا للعالم بصورة أكثر مولوعية ومروفة ،وهها يعني أن الفةرد
ي كنه أن يرا منظةورا أوسةع للذمةرال واألتةداذ ،بةدت مةن اختيةار التركيةز علةى اتفتمةاه ل ثيةرال محةددة (2015, 240
 .)Greenhouse ,لها اختلفت النظرة لليقظة الههنية فأتيافا يمنظر إليلا على أفلا ع لية،أو تالة ميقَّتة ،أوس ة ،أو فوع مةن
ال ارسة التأملية ،أو المرامج العالجية (.)Vago & Silbersweig ,2012,296
وقد اعددل اعريفال اليقظة الههنية ،تيت ا حورل معظم ههه التعريفال على أفلا عمارة عن" :اركيز اتفتماه علةى
اللحظة الحالرة ،مع قمول الذمرال والتعايش معلا ،وعدم إصدار أتكام اقيي ية عليلا "(الوليدي.)46 ،2017،
وعةرَّف كة مل مةن بةروان وريةان ( )Brown & Ryan ,2003,211اليقظةة الههنيةة بأفلةا " اتفتمةاه والتقمُّةل للواقةع،
والوعي بكل ما يتعلق بأتةداذ التجربةة الحاليةة ،وأفلةا َمقة ِدرة الفةرد علةى اتفتمةاه الكامةل لكةل الذمةرال التةي احةدذ لةه فةي
اللحظة امفية مع قموللا وعدم إصدار أتكام بحقِّلا".
وعرفلةةا العاس ة ي ( )10 ،2014بأفلةةا" :اتففتةةا علةةى عةةالم األفكةةار ،وال خةةاعر ،واألتاسةةيس ال يل ةةة ،والذمةةرال
الغير سارة لدا الفرد ،ومعايخة الذمرة في اللحظة الحالرة بخكل متوازن".
فنرا ج يع التعريفال أشارل إلى أن اليقظة الههنية اعتمر الةوعى لألتةداذ ،واألفكةار ،وال خةاعر ،واتعتةراف بلةا
تتى ا كننا من استكخاف الواقع واقمله والتعايش معه.

مبادئ اليقظة الذهنية :
ارامط أه يةة اليقظةة الههنيةة ب مةادع سةمعة تةددها مةاي ( ) May , 2006ال خةار إليةه فةي فةوري (،)206 ، 2012
والهي أوردها في شكل مج وعة من األفخ ة التةي إلا مةا افذةر فيلةا الفةرد ،ف فلةا ستسةاعده علةى التفكيةر واتفتمةاه ،واَمنةي
القدرال الفردية ،واقلل ال غط الهي رب ا يتعر

له الفرد ،وات ثل ههه ال مادع في :عدم التسرع في الحكم على النفس ،أو

امخرين ،أو األتداذ عند وقوعلا ،واعويد النفس على الصةمر ،ومحاولةة اةرك األمةور انكخةف فةي وقتلةا ال ناسةل ،وأي ةا
على الفرد اتست تاع بج ال كل لحظة ي ر بلا ،ويعيخلا تتى اكون لكةرا ج يلةة لديةه ،وعنةدما ي ةور مةن قتةه بنفسةه ف فةه
قادر على أن يكون فاجحا ومست تعا بكل شيء يقوم به ،وقادر علةى مواجلةه ال واقةف وال خةكالل التةي قةد اواجلةه ،ك ةا أن
عليه دائ ا أن يو ِّجه اتفتماه إلى ما هو صحيح بدت من السعي وراء األخ اء ولكن مع اتسةتفادة مةن الةك األخ ةاء ومحاولةة
عدم اكرارها أو افاديلا في ال ستقمل ،وقمول األشياء على تقيقتلا ك ا هةي فةي الواقةع وفةي اللحظةة الراهنةة ،ولةيس وفةق مةا
يتصةةوره امخةةرون ،واةةرك األمةةور ال سةةلَّم بلةةا والمعةةد عنلةةا ،والتجةةاوب مةةع اتتت ةةاتل الجديةةدة ،وعةةدم التعلةةق بةةالذمرال
الذاصة.
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خصائص اليقظة الذهنية :
أشار بروان و ريان و كريسويل (  ) Brown ,Rayan &Creswell,2007, 211إلى أن أهةم خصةائص اليقظةة الههنيةة
ات ثل ب ا يأاي :
 ولو الوعي  :إن أول وأهم شةيء يحةدذ في ةا يتعلةق باليقظةة الههنيةة هةو ولةو الةوعي ،سةواء للعوامةل الداخليةة أم
الذارجية ال حي ة بالفرد ،ب ا في للك األفكار ،والعوا ف ،واألتاسيس ،والتصرفال واألمور ال تعلقة بلا.
 مروفة الوعي واتفتماه  :ال روفة س ة أساسية من س ال اليقظة الههنيةة ،والتةي امعةرَّف بأفلةا ال قةدرة علةى اغيةر الحالةة
الههنية بتغير ال وقف ،وعدم الج ود على ال ألوف ،وهها يعني بأفلا ال قدرة على اقديم استجابال ت انت ي لفئة واتدة أو
مظلر واتد .
 منحى الوعى بالحالر  :فالعقل يجيد التنقل بةين أتةداذ ال الةي ،واجاربةه ،وخ ةط ال سةتقمل بصةفة عامةة وبعيةدا عةن
خمرة الحالر ال لحة ،متجاهال الوجود في اللحظة الراهنة ،بين ا ار ِّكز اليقظة الههنية على اللحظة الحالية ،والةوعي بلةا
وإدراكلا.
 اتستقرار أو اتست رارية في الوعي واتفتماه  :إن الوعي واتفتمةاه يعتمةر مةن الصةفال غيةر ال علةودة ا امةا عنةد بعةض
األفراد ،وامعمِّر اليقظة الههنية عن ال قدرة الكامنة لتلك الصفال لدا األفراد ،إت أفلا اتفاول في قوالا لديلم ،تيت ي كةن
أن اكون فادرة أو عابرة أو متكررة أو مست رة .

فوائد اليقظة الذهنية :
إن لليقظة الههنية العديد من الفوائد والتي قةد أشةار إليلةا مةيس ( ،)mace ,2008فةهكر أن التةدخالل القائ ةة علةى
اليقظة الههنية اوتَّف فةي ا ميقةال عديةدة منلةا :القلةق ،اتاجاهةال ،التعةا ف ،ومخةكالل الةهال( الةوعي بالةهال ،وكراهيةة
الهال) .واساهم اليقظة الههنيةة فةي خفةض أعةرا

ال ةغو النفسةية ،واحسةين جةودة الحيةاة ،واعةديل الحالةة ال زاجيةة فةي

سياقال عالجية مذتلفة لدا عينةال إكلينيكيةة مثةل :لوي األمةرا

ال زمنةة ،ولوي اتلة رابال النفسةية مثةل :الة راب

القلق ،باإللافة للعديد من الفوائد األخرا والتي ي كن إج اللا بالنقا التالية:
 ال زيد من التركيز ،فحين فركز افتماهنا فكسل ال زيد من السي رة والقوة في ج يع مجاتل الحيةاة ،فةالتركيز الةهي يةأاي
من اليقظة الههنية ي كن أن يحسِّن أداءفا في الع ل ،وفي الدراسة ،وفي الحياة اتجت اعية.
 اعزيز الخعور بالقدرة على إدارة الميئة ال حي ة من خالل اعزيز اتستجابال الكيفية ل واجلة ال غو .
 احسين الخعور بالوعي لحظة بلحظة ،ب ا يسلل علينا اتففتا على الذمرال ،واإلتساس بلا.
 اعزيز الخعور ب عنى الحياة ،واستكخاف معناها.
وي كن استذدام اليقظة الههنية لتن ية وعةى مةا وراء ال عرفةة والةها يةتم اعل ةه ل التظةة األفكةار أو ال خةاعر مثةل:
التفكير والعا فة ،واخجيع الفرد على ا وير منظور عدم الت ركز تةول األفكةار والعوا ةف .ويخةار إلةى أن لليقظةة الههنيةة
فوائد فسيولوجية ففسية ،وات ثل الفوائد الفسيولوجية في التغيرال التي احدذ لدا الفرد.
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والك الفوائد اساعد في خفض ال غو  ،والقلق ،وال ذاوف ال رلية ،ف ال عن احسةين الةهاكرة العامةة ،وع ليةال
اتفتماه ،والتسامح مع امخر (.)duerr, 2008 ,16

اتخاذ القرار المهني): (Vocational Decision Making
يعةةد قةةرار اختيةةار ال لنةةة ال سةةتقملية ،مةةن أهةةم القةةرارال التةةي يتذةةهها اإلفسةةان فةةي تيااةةه ،فظةةرا لكةةون ال لنةةة اح ةدِّد
لصاتملا فرت افاعله اتجت اعي ،وف ط عالقااه مع امخرين ،ك ةا اةي ر فةي مسةتواه اتقتصةادي واتجت ةاعي ،وقةد يصةل
األمر إلى درجة اكتسابه بعض الذصائص الخذصية بحيت يصمح شميلا باألفراد الهين يزاولون ملنته ( .)Lauren, 2010

إن ملارة ااذال القرار التي اتوفر لدا ال الل هي إتد العوامل التي قد اساهم فةي احديةد مسةتقمله ال لنةي ،ويعةد هةها
من أكثر القرارال أه يةة فةي تيااةه ،فعلةى ال الةل أن يقةوم بدراسةة عل يةة متأفيةة ل قومااةه الهاايةة ،ولل لةن ومت لماالةا ،ةم
اختيار ال لنة التي اناسمه ،وعندها سيكون اختياره لل لنة موفقا ،ييدي إلى فجاتة علةى مسةتوا الفةرد ،واألسةرة ،وال جت ةع
(عربيال .)2016،

مفهوم اتخاذ القرار المهني:
هناك عدة اعريفال ل فلوم ااذال القرار ال لني قد أشار إليلا الماتثون ،ومنلا ما يلي:
ااذال القرار هو" :ع لية اتختيةار الةواعي بةين المةدائل ال تاتةة فةي موقةف معةين ،والع ةل علةى اختيةار أف ةل المةدائل بعةد
دراسة النتائج ال ترامةة علةى كةل بةديل ،وأ رهةا علةى األهةداف ال ةراد احقيقلةا ،ويةتم اختيةار المةديل فةي لةوء مج وعةة مةن
ال َ حكال وال عايير التي ام رصدها من قمل متَّ ِذه القرار لل ساعدة في ااذال القرار الصحيح" (تميل .)371 ، 2003،
ك ا يع ِّرف أبو جادو وفوفل ( )2007،170ع لية ااذال القرار بأفلا" :ع ليةة عقليةة تختيةار بةديل مةن المةدائل ،تيةت اعت ةد
ههه الع لية على ملارال خاصة ،تسي ا أن المدائل هي مواقف مت اربة يحي لا الغ و

والخك".

العوامل المؤثرة في اتخاذ القرار المهني:
هناك العديد من العوامل التي قد اي ر على القرار ال لني ،تيت أفه يتأ ر ب ج وعة من العوامل قد اكةون محصةلة ل ةدركال
الفرد ،والدوافع ،واتاجاهال ،والذمرال ،ومن أهم ههه العوامل ما أشار إليه الذتافتة ( ،)216 ،2011وهي :
 /1الفةةرد لااةةه :أي أن ممتَّ ِذةةه القةةرار و ممج ةةل خمرااةةه السةةابقة ،واكوينةةه النفسةةي ،واتجت ةةاعي ،والح ةةاري ،ومحصةةلة القةةيم
وال عتقدال التي ييمن بلا وفظراه لألمور وآماله ،و وتااةه ال سةتقملية ،كةل هةهه العوامةل للةا دور فةي التةأ ير علةى ااذةال
القرار إما إيجابا أو سلما.
 /2الظروف ال ماشرة وال حي ة :واعني ممج ةل األفةراد ،والج اعةال ،والعالقةال ،والةنظم ،والعةادال ،والتقاليةد التةي يعةيش
الفرد في إ ارها ،ويتعامل ويتفاعل مع عناصرها ويي ِّر ويتأ َّر بلا.
 /3الذمرال والظةروف غيةر ال ماشةرة :واعنةي كةل مةا يصةل اةأ يره إلةى الفةرد بخةكل غيةر مماشةر مةن معلومةال ،و قافةال،
واوجيلال عل ية وت ارية.
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وأشار أبو أسعد واللواري (  )74 ،2008إلى بعض العوامل التي اي ر في ع لية ااذال القرار ال لني  ،ومنلا :
 العوامل الميولوجية واتجت اعية :كالهكاء والع ر تيت اميَّن أن الخذص األكثر لكاء أ ْقدَر على التذ يط ال لني.
 العوامل الخذصية :ك فلوم الهال ،وولو اللوية النفسية ،ومستوا ال و .
 التحصيل :تيت َوجد سوبر أن هناك اراما ا و يقا بين الن ج ال لني والتحصيل ،سواء أكان التحصيل ال درسي أم غير
للك.
 العوامل األسرية ومنلا :الوالدين ،أو ف ط اربيتل ا ألبنائل ا  ،ك ناقختلم في القرارال ،أو فر

القرارال علةى األبنةاء،

وال ستوا التعلي ي ،ومقدار دخلل ا.

صعوبات اتخاذ القرار المهني :
هناك العديد من الصعوبال التي اواجه األفراد عند ااذال قرار ملني ،ومن بين ههه الصعوبال فهكر ما يلي :
 عدم ولو اتاجاهال وال يول لدا ال الب ،فال يكون لديه معرفة ب مكافيااه ،وقد ت يثق في قدرااه على إا ام
ال ت لمال والواجمال الدراسية والنجا فيلا ،للوصول إلى ال سار ال لني الهي يت ناه.
 قد يكون هناك اختالف في وجلال النظر بين ال الب وأهليلم م ا يعيق القدرة على إقناعلم بقرارهم ،وقد يكون األهل
غير متقملين لل ِ لن التي يذتارها ال الل.
 عدم ولو

الجوافل ال ذتلفة لل الل في ااذال القرار ،فال يكون لديه معلومال كافية عن ال جاتل ال لنية،

وال سارال الدراسية ،وأي مسار ملني يذتاره ،وأي ا ليس لديه معلومال عن سوق الع ل ومت لمااه .
 التذوُّ ف من ام ار الجافمية التي انتج عن ااذال قرار ال لنة واذوفه أن يذتار ملنة معينه وت يكون اختياره صحيحا.
 عدم اوجيه ال يسسال التربوية ب ساعدة ال الب في كيفية اختيار ملنة محددة من ال لن ال تاتة لديلم ،أو لعدم وجود
مرشد ملني لتوجيه ال الب لل لن التي اناسملم (الزعمي و بريكة.)303- 302 ،2013 ،

التغلب على صعوبات اتخاذ القرار المهني :
للتغلل على صعوبة القرار ال لني ،يجل إخ اع ال الب إلى برامج إرشادية اع ل على اوعيتلم ،ومساعدالم على
اختيار ال لنةة التةي اناسةل قةدراالم ،وميةوللم ،واسةتعداداالم ،وخ

لةم بالنسةمة لل سةتقمل ،ويسةعى التوجيةه ال لنةي لتحقيةق

مج وعة من األهداف ات ثل في:
 /1اعريف ال الل بالقدرال ،وال لارال ،وال يهالل التي ات لملا ال لنة ،وشرو السن والجنس.
 /2اعريف ال الل بال لنة ،وواجماالةا ،ومزايا هةا ،وهةي :ال ج وعةة التةي يحت ةل أن يذتةار ملنتةه مةن بينلةا مسة ى ال لنةة،
ومت لماالا التربوية أو الدراسية ،وال كافآل ال ادية أو ال عنوية ،ورأي العاملين في ال لنة من واقع خمراالم ،وفرت الع ةل
في ال لنة تاليا ومستقمال ،وتروف الع ل في ال لنة ،وعدد ساعال الع ل اليومية ،وهل أوقال الدوام في ال لنةة منتظ ةة أم
ت ؟ وما مدا ال ذا رة في الع ل إن وجدل ؟  ،وعالقة ال لنة بغيرها من ال لن وإمكافية التحوُّ ل عنلا.
 /3مساعدة ال الل في الكخف عن قدرااه ،واستعدادااه ،وميوله ،والع ل على ان يتلا وا ويرها.
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 /4مسةةاعدة ال الةةل علةةى ااذةةال قةةرار بخةةأن اختيةةار ال لنةةة ،علةةى أسةةاس مةةن احقيةةق الرلةةا الخذصةةي مةةن ال لنةةة ومقةةدار
الذدمال التي ي كنه أن ييديلا إلى مجت عه ،وعلى أساس إشماع تاجااه ،وان ية قدرااه عن ريق الع ل بلهه ال لنة .
 /5إتا ة ال الل عل ا بال عاهد وال يسسال ال ذتلفة ،التي اقوم بتقديم التعليم والتةدريل الفنةي لراغمةي اتلتحةاق بالوتةائف
ال ذتلفة ،وكهلك شرو اتلتحاق بلهه ال عاهد ومدة الدراسة بلا (عمد اللادي وعزة.)129 ،2014 ،

منهج الدراسة :
اف القا من ميعة الدراسةة والميافةال ال ةراد الحصةول عليلةا ،وللتحقةق مةن فةرو

الدراسةة اسةتذدمت الماتثةة ال ةنلج

الوصفي اتراما ي ال قارن ،وقد ام اختيار هها ال نلج للتعرف على العالقة بين اليقظة الههنية ،وااذال القرار ال لني ،والتحقق
من وجود فروق لال دتلةة إتصةائية بةين متوسة ال درجةال اليقظةة الههنيةة ،ومتوسة ال درجةال ااذةال القةرار ال لنةي وفقةا
لل تغيرال (الصف ،مستوا التحصيل الدراسي ،عدد ال المال في الفصل).

عينة الدراسة :
ممقت الدراسة على عينة مكوفه من ( )148المة في ال رتلة ال توسة ة بال ةدارس الحكوميةة ،ب دينةه مكةة ،مةن خةالل
زيارة عدة مدارس في عدة ق اعال إدارية واعلي ية (وسط ،ش ال ،جنوب ،شةرق )  ،وقةد اةم للةك فةي الفصةل الدراسةي الثةافي
للعام الدراسي (1438هـ1439/هـ) .ويولح الجدول رقم ( )1اوصيفا ألفراد العينة في لوء متغيرال الدراسة.
جدول ( :)1توزيع أفراد العينة حسب المتغيرات الديموغرافية (ن= )148
ال تغيرال
ال رتلة الدراسية

ال ستوا التحصيلي

عدد ال المال في الفصل

الفئال

العدد

النسمة

أولى متوسط
افي متوسط
الت متوسط
ال ج وع
عالي
متوسط
متدفي
ال ج وع
 30-20المة
 40-31المة
 50-41المة
ال ج وع

35
48
65
148
96
38
14
148
73
71
4
148

%23.6
%32.4
%43.9
%100
%64.9
%25.7
%9.5
%100
%49.3
%48
%2.7
%100
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أدوات الدراسة :
مقياس اليقظة الذهنية:
ام إعداد ال قياس بناء على مقياس سابق من إعداد الماتثة أتالم عمد هللا ( ،)2012وقد كان مقياس اتةالم يتكةون مةن
أربعه ابعاد ،ويتكون من ست و ال ون فقرة ،وقامت عمد هللا بالتحقق من صةدق ال قيةاس مةن خةالل ةريقتين وه ةا :الصةدق
الظاهري ام عر

ال قياس على مج وعة من ال ح ِّك ين  ،وام إجراء بعض التعديالل في الصةياغة وفقةا مراء ال حك ةين،

وأي ا ام استذدام صدق المناء ،واراوتت قيم معامالل اراما بيرسون بين فقةرال مقيةاس اليقظةة الههنيةة ،وبةين الةدرجال
الكلية على ال قياس ككل ما بين ( .)0.834 - 0.259ام قياس الثمال من خالل  :إعادة اتختمار ،تيت بلغةت قي تةه (،)0.79
ك ا ام استذدام معامل اتاساق الداخلي ( كروفماخ ) ،والهي بلغت قي ة معامله (.)0.82
أما في الدراسة الحالية ام التحقق من صدق و مال ال قياس من خالل عر

ال قياس بصوراه األولية على لجنة من

ال ح ِّك ةةال ،وفةةي لةةوء فتةةائج التحكةةيم اةةم اعت ةةاد علةةى ففةةس األبعةةاد ،مةةع اقلةةيص عةةدد العمةةارال ،وإعةةادة صةةياغة وتةةهف
التكرارال ،تتى وصل عدد الفقرال إلى ( )23فقرة ،سعيا ل الءمتلا للغةر الةهي أمعةدل لةه ،وقةد اراوتةت قةيم معةامالل
اتراما الدالة ما بةين ( )0.81 -0.36أن قةيم معةامالل اترامةا بةين درجةة كةل بمعةد ،والدرجةة الكلـــةـية لل قيةاس .وأن قةيم
معامالل الثمال اراوتت ما بين ( )0.80-0.65وللك لألبعاد الفرعية ،وما بين ( )0.88 – 0.86لل قياس ككل.

مقياس اتخاذ القرار المهني:
ام إعداد ال قياس بناء على مقياس سابق ،من إعداد الماتت م دو بنيه الزين ( ،)2014وقد اكون ال قيةاس مةن اسةع
و ال ون فقرة ،وقد استذدم الزين صدق اتاساق الداخلي للفقرال ،ل عرفة مدا ااساق كل فقرة من فقرال ال قياس مع المعد
الهي انت ي إليه ،وقد بلغت قي ة معامل اتاساق مةا بةين (  .)0 .79 -0.40اةم قيةاس الثمةال ب ةريقتين ه ةا :معامةل كروفمةاخ
ألفا ،وكان معامل الثمال الكلي لل قياس هو(  ،)0 . 88وأي ا ب عادة اتختمار تيت أن مال اإلعادة قةد بلغةت قي ةة معاملةه (
.)0 .92
أما في الدراسة الحالية ام قياس صدق ال قياس وقد اراوتت قِيَم معامالل اتراما الدالة ما بين ( ،)0.82- 0.36أما
مةال ال قيةاس قةد بلغةت قةةيم معةامالل الثمةال اراوتةت مةا بةةين ( )0.81 -0.69لألبعةاد الفرعيةة ،ومةا بةةين ()0.91 – 0.86
لل قياس َك مكل.

طريقة التصحيح للمقياسيين :
ام استذدام مقياس ليكرل ( )Likertالثال ي (موافق – موافق إلى تد ما – غير موافق) لتحديد درجة اليقظة الههنيةة
وااذال القرار ال لني لدا ال المال ،وللك برصد الذ درجال لتقدير أوافق ،واتدرَّج فةزوت إلةى درجةة واتةدة لتقةدير غيةر
موافق للعمارال ال وجمة.
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أما العمارال السالمة فقد ام عكس اصحيحلا ،ب ع اء درجة واتدة لتقدير موافق ،واتدرج صعودا إلى الذ درجال
لتقدير غير موافق .

األساليب اإلحصائية :
لتحقيةةق أهةةداف الدراسةةة ،والتَّحقةةق م ةن صةةحة فرولةةلا ،أجةةرل الماتثةةة األسةةاليل اإلتصةةائية التاليةةة :ال توس ة ال
الحسابية واتفحرافال ال عيارية ل عرفة درجة اليقظة الههنية ،وااذةال القةرار ال لنةي لةدا عينةة الدراسةة .معامةل اترامةا
بيرسون  Person Correlationللكخف عن العالقة بةين متغيةري الدراسةة  .اختمةار احليةل التمةاين األتةادي ()ANOVA
للتعرف على دتلة الفروق بين متوس ال درجةال عينةة الدراسةة علةى مقيةاس اليقظةة الههنيةة ،وااذةال القةرار ال لنةي امعةا
لل تغيةةرين (الصةةف الدراسةةي ،مسةةتوا التحصةةيل الدراسةةي)  .اختمةةار كروسةةكال والةةس ( )kruskal-wallisللتعةةرف علةةى
الفروق بين متوس ال درجال عينة الدراسة على مقياسي اليقظة الههنية وااذال القةرار ال لنةي امعةا ل تغيةر (عةدد ال المةال
في الفصل).

نتائج الدراسة وتفسيرها:
سيتم في ا يلي استعرا

لنتائج الدراسة ومناقخة أسئلتلا وفروللا على النحو التالي:

 .1النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذى ينص على " ما مستوي اليقظةة الذهنيةة لةدى عينةة الدراسةة ومةا أعاةر أبعادهةا
شيوعاً"
ولإلجابةةة عةةن هةةها السةةيال ،قامةةت الماتثةةة باسةةتذراج كةةل مةةن ال توسةةط الحسةةابي ،والنسةةل ال ئويةةة  ،واتفحرافةةال
ال عياريةةة  ،وللةةك ألبعةةاد مقيةةاس اليقظةةة الههنيةةة ،وللدرجةةة الكليةةة لل قيةةاس ،ووفقةةا لةةهلك اةةم تسةةاب ال ةةدا مقةةا لل قيةةاس
باتستجابة الثال ية .وجاءل النتائج ك ا هي مولحة في جدول (:)2
جدول ( :)2المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارية والنسبة المئوية لمقياس اليقظة الذهنية بأبعاده (ن=)148
أبعاد ال قياس

ال توسط الحسابي

اتفحراف
ال عياري

النسمة ال ئوية

درجة
التحقق

الترايل

الت يز اليقظ

2.42

0.28

%80.66

كميرة

الثافي

اتففتا على الجديد
التوجه فحو الحالر

2.09
1.55

0.26
0.39

%69.66
%51.66

متوس ة
لعيفة

الثالت
األخير

الوعي بوجلال النظر
ال ذتلفة

2.62

0.34

%87.33

كميرة

األول

ال ج وع

2.17

0.35

%72.33
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يت ح من الجدول السابق أن مسةتوي اليقظةة الههنيةة لةدا ال المةال تققةت درجةة (متوسة ة) ب توسةط تسةابي كلةي
وقدره( ، )2.17وافحراف معياري ب قدار ( ،) 0.35وفسمة مئويةة وقةدرها ( .)%72.33وقةد اعارلةت فتيجةة هةها السةيال
مةةع فتيجةةة دراسةةة مح ةةود ( )2012التةةي أشةةارل إلةةى أن وجةةود مسةةتوا مةةنذفض فةةي درجةةال اليقظةةة الههنيةةة ،عنةةد ةةالب
ال رتلة ال توس ة  ،واافقت مع دراسة عمد هللا ( )2012في وجود مستوا متوسط من اليقظة الههنية .
وقد كان بعد (الوعي بوجلال النظر ال ذتلفة) األكثةر شةيوعا بةين األبعةاد بدرجةة احقةق (كميةرة) ومتوسةط تسةابي ،
وقدره (، )2.62وفسمة (  ،)%87.33يليه فةي الترايةل الثةافي بعةد (الت يةز الةيقظ) بدرجةة احقةق (كميةرة) ،ومتوسةط تسةابي
وقةةدره (، )2.42وفسةةمة احقةةق ( ،)%80.66وفةةي ال رامةةة الثالثةةة تقةةق بعةةد (اتففتةةا علةةى الجديةةد) بدرجةةة (متوسةة ة)،
وب توسط تسابي وقدره (، )2.09وفسمة( ،)%69.66وجاء بعد (التوجةه فحةو الحالةر) فةي ال رامةة األخيةرة بدرجةة احقةق
(لعيفة) ،ومتوسط تسابي وقدره(  ،) 1.55وفسمة( .)%51.33
وافسير الماتثة النتائج وفق النظرية ال عت دة وهي فظرية اليقظة الههنية (تفجر ) في أن اليقظة الههنية اعني اركيز
اتفتماه في تياانا على اللحظة الحالية ،في لوء للك اساعد اليقظة الههنية ،الفرد على التركيز ،وللك من خالل منحه القدرة
على التركيةز بخةيء واتةد فةي ال ةرة الواتةدة ،بحيةت ت يقةوم الفةرد بتخةتيت ففسةه مةن خةالل التفكيةر بكةل ال لةام التةي عليةه
إفجازها دفعة واتدة  ،ف ال عن إن اليقظة الههنية ،اساعد ال رء على اجنل ال ختتال واتبتعاد ع ا يعةرف بةـ"القيام بةأمور
متعددة في الوقت ففسه"  ،وكأفراد ف فنا ف لك القدرة على أن فكون واعين بعال نا الذةارجي والةداخلي وي كةن التفاعةل بينل ةا
(عالء .)2016 ،
وامف ِّسةةر الماتثةةة تصةةول المم ْعةةد الذةةات بةةـ (الةةوعي بوجلةةال النظةةر) علةةى الترايةةل األول وبدرجةةة كميةةرة مةةن تيةةت
مستويال اليقظة الههنية الى أفه قد يعود إلى أن ال المال لديلن وعي بقةدراالن علةى احليةل ال وقةف مةن أكثةر مةن منظةور،
وبالتالي ا َ ُّكنِ ِلن من إدارة ال واقف التي قد اوا ِجلملمن ،و ك ا أتلةرل النتةائج تصةول بمعْةد (الت يةز الةيقظ) علةى درجةة كميةرة
م ةةا يةةدل علةةى ا تةةع ال المةةال بقةةدر عةةا ٍل مةةن الت ةوير واتبتكةةار لألفكةةار ،وتصةل بم ْعةةد (اتففتةةا علةةى الجديةةد) هةةو لةةديلن
استكخاف لل واقةف وال ثيةرال الجديةدة وافخةغاللن فيلةا م ةا يةدل علةى تةل اتسةت الع واتستكخةاف لةدي ِلن ،وخاصةة فةي
مرتلة ال راهقة التي يكتخفنَ فيلا قدراالن وميوللن ،أما بعد (التوجه فحو الحالر) فقد تصل على درجة لعيفة م ا يةدل
على عدم التركيز في ال واقف التي احصل للمن (عمد هللا.)363 ،2012 ،
 .2النتيجة المتعلقة بالسؤال الااني والذي ينص علةى " مةا مسةتوي اتخةاذ القةرار المهنةي لةدى عينةة الدراسةة ومةا أعاةر
أبعاده شيوعا ً ".
على غرار السيال السابق ام اسةتذراج ال توسةط الحسةابي  ،واتفحةراف ال عيةاري ،والنسةل ال ئويةة ل قيةاس ااذةال
القرار ال لني بأبعاده ،وجاءل النتائج ك ا هي مولحة في جدول (:)3
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جدول ( :)3المتوسط الحسابي واالنحراف المعيارية والنسبة المئوية لمقياس اتخاذ القرار المهني بأبعاده (ن=)148
أبعاد ال قياس

ال توسط الحسابي

اتفحراف
ال عياري

النسمة ال ئوية

درجة التحقق

الترايل

استراايجية الرغمة

2.49

0.34

%83

كميرة

الثافي

اتستراايجية اممنة
اتستراايجية اللروبية
اتستراايجية ال ركمة
ال ج وع

2.11
1.98
2.67
2.31

0.16
0.44
0.34
0.37

%70.33
%66
%89
%77

متوس ة
متوس ة
كميرة
متوس ة

الثالت
األخير
األول

يت ح من الجدول السابق أن مستوي ااذةال القةرار ال لنةي لةدا ال المةال تقةق درجةة (متوسة ة) ب توسةط تسةابي
كلي قدره( ، )2.31وافحراف معياري ب قدار ( ،) 0.37وفسمة مئوية وقدرها( .)%77
اافقت فتةائج هةها الدراسةة مةع فتةائج كةل مةن الةزين ( )2014وصةفوري ( )2014فةي أن ال المةال ي تلكةون مسةتوا
متوسط في درجال ااذال القرار ال لني.
وقد كان بعد (اتستراايجية ال ركمة) األكثر شيوعا بين األبعاد بدرجة احقق (كميرة) ،ومتوسط تسابي وقدره (2.67
) ،وفسةةمة ( ،)%89يليةةه فةةي الترايةةل الثةةافي بعةةد (اسةةتراايجية الرغمةةة) بدرجةةة احقةةق (كميةةرة) ،ومتوسةةط تسةةابي وقةةدره
( ،)2.49وفسمة احقق(  ،)% 83وفي ال رامة الثالثة تقق بعد (اتسةتراايجية اممنةة) بدرجةة (متوسة ة) ،وب توسةط تسةابي
وقةةدره ( ،)2.11وفسةةمة(  ،)%70.33وجةةاء بعةةد (اتسةةتراايجية اللروبيةةة) فةةي ال رامةةة األخيةةرة بدرج ةة احقةةق (متوس ة ة)،
ومتوسط تسابي وقدره( ، )1.98وفسمة ( .)%66
واف ِّسةةر الماتثةةة تصةةول ال المةةال علةةى درجةةة متوس ة ة فةةي ااذةةال القةةرار ال لنةةي بةةأن األمةةر قةةد يعةةود إلةةى ا ةتُّ ِع ِلن
كةاف ب سةتوا
بولو األهداف ال ِ لَنية ،تيت اتوفر لدي ِلن معلومال كافية تول كيفية ااذال القرار ال لنةي ،ولةديلن إدراك
ٍ
قدراالن وإمكافياالن ،وقد يعود للك لدور األسرة في التوعية بال لنة وأه يتلا بالنسمة لَلمن ( الزين .)2014،
ويمستدل أي ا من فتةائج السةيال أن ال المةال لةديلن اسةتراايجيال إيجابيةة ات ثةل فةي ااذةال القةرار ال لنةي مةن تيةت
رغمتِ ِلن بالحصول على ملنة اناسملن واحقق للن فتائج إيجابية ،ولديلن استراايجية عدم التسةرع فةي ااذةال القةرار ال لنةي،
واجنُّل ال علومال الكثيرة تتي ت يقعن في الحيرة عند ااذال القرار ال لني (الزين.)2014،
وفيما يلي تعرض الباحاة فروض الدراسة وتناقش نتائجها وتحللها:
 /1الفةةرض األول والةةذي يةةنص علةةى "توجةةد عالقةةة ارتباطيةةة ذات داللةةة بحصةةائية بةةين درجةةات اليقظةةة الذهنيةةة بأبعادهةةا ،
ودرجات اتخاذ القرار المهني بأبعاده ،لدى عينة من طالبات المرحلة المتوسطة بمكة المكرمة".
للتحقق من صحة هها الفةر

قامةت الماتثةة باسةتذدام معامةل ارامةا (بيرسةون) للكخةف عةن العالقةة بةين درجةال اليقظةة

الههنية بأبعادها ،ودرجال ااذال القرار ال لني بأبعاده ،والجدول التالي يمين النتائج التي ام التوصل إليلا:
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جدول (: )4قيم معامالت االرتباط بين اليقظة الذهنية بأبعاده ودرجات اتخاذ القرار المهني بأبعاده(ن=)148
اتستراايجية
اللروبية

اتستراايجية
ال ركمة

الدرجة الكلية

ااذال القرار ال لني

الت يز اليقظ

**0.32

**0.25

0.05

**0.35

**0.31

اتففتا على الجديد

*0.19

*0.17

0.10

**0.35

**0.21

التوجه فحو الحالر

**0.56

0.09

0.05

*0.20

0.06

الوعي بوجلال النظر ال ذتلفة

**0.35

**0.35

0.06

**0.54

**0.46

الدرجة الكلية

**0.33

**0.70

0.09

**0.42

**0.30

اليقظة الههنية

استراايجية الرغمة استراايجية اممنة

يت ةح مةن الجةدول ( )4أفةه اوجةد عالقةةة لال دتلةة إتصةائية بةين اليقظةة الههنيةةة بأبعادهةا وبةين ااذةال القةرار ال لنةةي
بأبعاده ،في ا عدا بعد (التوجه فحو الحالر) في مقياس اليقظة الههنية  ،فلم اكن هنةاك عالقةة بينةه وبةين بعدا(اتسةتراايجية
اممنة واللروبية) ،والدرجة الكلية ل قياس ااذال القةرار ال لنةي ،ولةم اوجةد عالقةة بةين بعةد اتسةتراايجية اللروبيةة واليقظةة
الههنية بج يع أبعادها.
واعتمر ههه النتيجة من قية ألن الخذص الها لديه يقظةة لهنيةة ووعيةا لألتةداذ ،عةادة مةا يستح ةر فةي لهنةه النتةائج
واع بهااةةه ،وقةةادر علةةى اةةوزان فكةةره ،ويسةةت يع أن يمنةةي سةةلوكه
التةةي اَتَراَّةةل علةةى أفعالةةه ج يعلةةا ،فيكةةون مةةدركا للةةا ألفةةه ٍ
واصرفااه وفقا لذ ة ي علا شذصيا ،على أساس ما يتوقعه من فجا واوفيق ألع اله في ال ستقمل القريل والمعيةد .ب عنةى
آخر هو ي تلك القدرة على مواجله ما ي رأ عليه مةن أتةداذ فةي ال سةتقمل وهةو مسةيول عةن قرارااةه التةي يتذةهها (عمةود،
.)494، 2017
واع بقدرااةه وإمكافااةه ومنفةتح
ووفقا لهلك ارا الماتثة أن الفرد الها لديه يقظة لهنية ،قادر على ااذال القرار ال لنةي ألفةه ٍ
على كل ما هو جديد ،وأبعد من للك هو قادر على ا وير قدرااه ولااه ل ساعداه على ااذال القرار ال لني ال ناسل.
 /2الفرض الااني والذي ينص على "توجد فروق ذات داللة بحصةائية بةين متوسةطات درجةات اليقظةة الذهنيةة لةدى عينةة
الدراسة وفقاً لمتغير الصف الدراسي (أول ،ثاني ،ثالث) متوسط".
وللتحقق من صحة هها الفةر

 ،اةم اسةتذدام اختمةار احليةل التمةاين األتةادي ) (ANOVAللعينةال ال سةتقلة بلةدف

التعرف على دتلة الفروق في درجال اليقظة الههنيةة ب بعادهةا  ،امعةا تخةتالف الصةف الدراسةي ،وجةاءل النتةائج ك ةا هةي
مولحة في جدول (:)5
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جدول ( :)5نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلداللة الفروق بين متوسطات درجات اليقظة الذهنية
تبعا ً لمتغير الصف الدراسي (ن=)148
متوسط
درجة
مج وع
مستوا الدتلة
قي ة ف
مصدر التماين
األبعاد
ال ربعال
الحرية
ال ربعال
2
1.97
بين ال ج وعال
0.98
145
10.30
0.07
 13.86دالة عند مستوا 0.01
الت يز اليقظ
داخل ال ج وعال
147
12.27
ال ج وع
بين ال ج وعال
اتففتا على الجديد

داخل ال ج وعال
ال ج وع
بين ال ج وعال

التوجه فحو الحالر

داخل ال ج وعال
ال ج وع

الوعي بوجلال النظر
ال ذتلفة

بين ال ج وعال
داخل ال ج وعال
ال ج وع

الدرجة الكلية

بين ال ج وعال
داخل ال ج وعال
ال ج وع

1.11

2

0.55

9.28

145

0.06

10.40

147

2.49

2

1.24

20.21

145

0.13

22.60

147

1.08

2

0.54

16.63

145

0.11

17.71

147

9.03

2

4.52

116.06
125.10

145
147

0.80

8.67

8.97

4.71

5.64

دالة عند مستوا 0.01

دالة عند مستوا 0.01

دالة عند مستوا 0.01

دالة عند مستوا 0.01

يولةةح الجةةدول السةةابق وجةةود فةةروق لال دتلةةة إتصةةائية بةةين متوس ة ال درجةةال اليقظةةة الههني ةة ،امعةةا تخةةتالف
الصف الدراسي لعينة الدراسة تيت جةاءل قي ةة دتلةة (ف) أقةل مةن(  ،)0.01وقةد جةاءل الفةروق لصةالح المةال الصةف
األول متوسط في درجة الكلية لل قياس.
افسر الماتثة من خالل النتائج إلى أن تصول المال الصف األول علةى الدرجةة الكليةة لل قيةاس م ةا يعنةي ا ةتعلن
بيقظة لهنية في ج يع أبعادها ،ويكوفن قادرال على ا وير أفكارهن وقدرالن على النظةر لل واقةف مةن أكثةر مةن منظةور ،
والوعي واقمل التغيرال التي احدذ لديلن ومن الك التغيةرال النفسةية والفسةيولوجية خاصةة وهةن فةي مرتلةة اتفتقةال مةن
ال فولة إلى ال راهقة  ،وبالتالي فأن اليقظة الههنية اساعدهن على خفض أعرا
ههه ال رتلة ،وأي ا من فوائدها أفلا ازيد من الوعي والقمول ،وافذفا

ال غو النفسية التي يتعرلون للن فةي

ردود افعاللن اجاه األفكةار والعوا ةف  ،واحسةين

ال قدرة على ااذال خيارال اكيفية تول اتستجابة ال لوبة لل واقف ال ذتلفة (.) Mace,2008
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/3الفرض الاالث والذي ينص على " توجد فروق ذات داللة بحصةائية بةين متوسةطات درجةات اليقظةة الذهنيةة لةدى عينةة
الدراسة وفقاً لمتغير المعدل الدراسي".
وللتحقق من صحة هها الفر

 ،ام اسةتذدام اختمةار احليةل التمةاين األتةادي ) ،(ANOVAللعينةال ال سةتقلة بلةدف

التعرف على دتلةة الفةروق فةي درجةال اليقظةة الههنيةة ب بعادهةا امعةا تخةتالف ال عةدل الدراسةي ،وجةاءل النتةائج ك ةا هةي
مولحة في جدول (:)6
جدول ( :)6نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلداللة الفروق بين متوسطات درجات اليقظة الذهنية
تبعا ً لمتغير المعدل الدراسي (ن=)148
درجة متوسط ال ربعال
مج وع
مستوا الدتلة
قي ة ف
مصدر التماين
األبعاد
الحرية
ال ربعال
0.16
2
0.66
بين ال ج وعال
145
11.95
داخل ال ج وعال
دالة عند مستوا
0.082
4.13
الت يز اليقظ
0.05
17
12.27
ال ج وعال
ال ج وع
2
4.65
2.32
بين ال ج وعال
دالة عند مستوا
0.04
145
5.74
31.02
اتففتا على الجديد
داخل ال ج وعال
0.01
17
10.40
ال ج وع
0.41
2
0.82
بين ال ج وعال
دالة عند مستوا
1
,
50
145
21.77
6.96
التوجه فحو الحالر
داخل ال ج وعال
0.01
17
22.60
ال ج وع
1.44
2
2.88
بين ال ج وعال
دالة عند مستوا
الوعي بوجلال النظر
145
14383
11.78
داخل ال ج وعال
0.01
ال ذتلفة
17
17.71
ال ج وع
2.63
2
5.46
بين ال ج وعال
دالة عند مستوا
0.82
145
119.63
6.50
الدرجة الكلية
داخل ال ج وعال
0.01
17
125010
ال ج وع

يولةةح الجةةدول السةةابق وجةةود فةةروق لال دتلةةة إتصةةائية بةةين متوس ة ال درجةةال اليقظةةة الههنيةةة ب بعادهةةا امعةةا
تختالف ال عدل الدراسي لدا عينة الدراسة  ،تيت جاءل قي ة دتلة (ف) أقل من(  ،)0.05فجد أن الفروق جةاءل لصةالح
ال المال لوال ال ستوا التحصيلي العالي ،وللك في ج يع أبعاد اليقظة الههنية  ،وفي الدرجة الكلية لل قياس.
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وافسر الماتثة الك النتيجة في أفلا قةد اكةون بسةمل أن ال المةال لوال ال سةتوا التحصةيلي العةالي عةادة مةا يت ةتعن
بقدرال عقلية عالية ويقظة لهنية  ،ايدي إلى وعيلن وافتمةاهلن واركيةزهن  ،وبالتةالي احقيةق مةا ي حةن ويةردن الوصةول
إلية ،بل عادة ما يكةون لةديلن تةل اسةت الع واستكخةاف لألشةياء ،ولة ن للةك ات ةار ،اولةح فظريةة تفجةر بةأن اليقظةة
الههنية اعني القدرة على خلق فئال جديدة ،واستقمال معلومةال الجديةدة ،واتففتةا علةى وجلةال فظةر ال ذتلفةة  ،والسةي رة
على السياق ،والتأكيد على النتيجة  ،والقدرة على النظر لألشياء ب ريقه جديدة ومدروسة
(.) Langr,1989
 /4الفرض الرابع والذي ينص على "توجد فروق ذات داللةة بحصةائية بةين متوسةطات درجةات اليقظةة الذهنيةة لةدى عينةة
الدراسة وفقا ً لمتغير عدد الطالبات في الفصل".
 ،اسةةتذدام الماتثةة اختمةار كروسةةكال والةس الالبةةارامتري ))Kruskal-Wallis

وللتحقةق مةن صةةحة هةها الفةر

للعينال ال سةتقلة بلةدف التعةرف علةى دتلةة الفةروق فةي درجةال اليقظةة الههنيةة ب بعادهةا امعةا تخةتالف عةدد ال المةال فةي
الفصول ،وجاءل النتائج ك ا هي مولحة في جدول(:)7
جدول ( :)7نتائج اختبار عروسكال وااليس ) )Kruskal-Wallisلداللة الفروق بين متوسطات درجات اليقظة الذهنية
تبعا ً لمتغير عدد الطالبات في الفصل (ن=)148
األبعاد
الت يز اليقظ

اتففتا على الجديد

التوجه فحو الحالر
الوعي بوجلال النظر
ال ذتلفة

الدرجة الكلية

ال ج وعال

العدد

متوسط الرال

الترايل

المة
المة
المة
المة
المة
المة
المة
المة
المة
المة
المة
المة
المة

73
74
4
73
74
4
73
74
4
73
74
4
73
74

80.86
67.68
79.50
45.92
104.88
56.75
85.20
63.19
80.00
58.79
92.49
41.75
69.49
80.79

1
3
2
3
1
2
1
3
2
2
1
3
2
1

 50-41المة

4

54.38

3

30-20
40-31
50-41
30-20
40-31
50-41
30-20
40-31
50-41
30-20
40-31
50-41
30-20

 40-31المة
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قي ة مربع كاي

مستوا الدتلة

3.57

غير دالة

72.44

دالة عند مستوا
0.01

10.26

دالة عند مستوا
0.01

26.82

دالة عند مستوا
0.01

3.44

غير دالة





يولح الجةدول السةابق وجةود فةروق لال دتلةة إتصةائية بةين متوسة ال درجةال األبعةاد (اتففتةا علةى الجديةد،
والتوجه فحو الحالر ،والوعي بوجلال النظر ال ذتلفة) في مقياس اليقظة الههنية ،وللك امعةا تخةتالف عةدد ال المةال فةي
الفصول  ،لصالح ال المال اللوااي يدرسن في فصول عدد الماالا يتراو بين(  ) 40-31المة في المعةدين (اتففتةا فحةو
ال جديد والوعي بوجلال النظر ال ذتلفة) ،بين ا جاءل الفروق لصالح ال المال اللوااي يدرسن في فصول عدد ال المال فيلا
يتراو بين ( ) 30 -20المة في المعد (التوجه فحو الحالر) ،ولم اكن هناك دتلة فروق بين ال ج وعةال فةي بعةد (الت يةز
اليقظ) ،والدرجة الكلية لل قياس تيت جاءل قي ة دتلة (ف) أكثر من (.)0.05
افسر الماتثة عندما يكون عدد ال المال ما بين الثال ين إلى اتربعين فكون قادرين لتةدريملن علةى م ارسةال افخة ة
ازيد من اليقظة الههنية لديلن  ،وبالتالي اساعدهن على استكخافلن لل ثيرال الجديةدة التةي احةدذ للةن ،وكيفيةة اعةامللن مةع
ال واقف ،والوعي بوجلال النظر ال ذتلفة ،واحليةل ال وقةف أكثةر مةن منظةور واتةد ،أمةا عنةدما يكةون عةدد ال المةال فةوق
اتربعين في الفصل وهها من ال خكالل التي يعافي منلا ال عل ال فكثرة ال المال في الفصل الواتد ييدي إلى عدم قةدرالا
على لمط الفصل .
وأي ا تختالف مستويال ال المال التحصيلية فمتالي يصعل على ال المة التركيةز وال تابعةة مةع ال عل ةة وا ةعف
القدرة على اتفدماج في أكثر من ع ل أو ايودفلن بخكل غير واعي  ،واتقلةل مةن خمةراالن السةابقة وبالتةالي يكةون لةديلن
مستوا منذفض من اليقظة الههنية .
ك ا أولحت تفجر ( )Langer ,1992,201أن اليقظة الههنية  :هي ع لية مست رة لرسم األتداذ وإيجةاد خمةرال
جديدة  ،م ا يجعل األفراد منفتحةين علةى الواقةع ومةدركين لألتةداذ ،وعلةى العكةس مةن للةك عنةدما يتصةرف األفةراد بغفلةة
وعدم اركيز  ،ف فلم يعت دون على التجارب والذمرال السابقة  ،وبالتالي يكوفون أقةل قةدرة علةى اتبتكةار أو التجربةة .بين ةا
جاء بعد الت يز اليقظ فلم اكن هناك دتلة فروق بين ال ج وعال والدرجة الكلية لل قياس.
 /5الفرض الخامس والذي ينص على "توجد فروق ذات داللة بحصائية بين متوسطات درجات اتخاذ القةرار المهنةي لةدى
عينة الدراسة وفقاً لمتغير الصف الدراسي (أول ،ثاني ،ثالث) متوسط".
وللتحقق من صةحة هةها الفةر

 ،أجريةت الماتثةة اختمةار احليةل التمةاين األتةادي ( ، )ANOVAللعينةال ال سةتقلة

بلدف التعرف على دتلة الفروق في درجال ااذال القةرار ال لنةي ب بعةاده امعةا تخةتالف الصةف الدراسةي ،وجةاءل النتةائج
ك ا يلي هي مولحة في جدول (:)8
يولةةح الجةةدول ( )8وجةةود فةةروق لال دتلةةة إتصةةائية بةةين متوسةة ال درجةةال األبعةةاد (اتسةةتراايجية اممنةةة،
واتستراايجية اللروبية ،واتستراايجية ال ركمة) امعا تختالف الصف الدراسي لعينة الدراسة تيت جاءل قي ةة دتلةة (ف)
أقل من (01خ ) 0في ههه األبعاد ،بين ا لم اكن هناك دتلة فروق بين ال ج وعال في الدرجة الكليةة ل قيةاس القةرار ال لنةي ،
وفي بعد (استراايجية الرغمة) ،أن الفروق جاءل لصالح المال الصف الةت متوسةط فةي (اتسةتراايجية اممنةة) ،ولصةالح
المةةال الصةةف الثةةافي متوسةةط فةةي (اسةةتراايجية اللروبيةةة) ،ولصةةالح المةةال الصةةف األول متوسةةط فةةي (اتسةةتراايجية
ال ركمة).
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جدول ( :)8نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلداللة الفروق بين متوسطات درجات اتخاذ القرار المهني
تبعا ً لمتغير الصف الدراسي (ن=)148
األبعاد

مصدر التماين
بين ال ج وعال

استراايجية الرغمة

استراايجية اممنة

داخل ال ج وعال
ال ج وع
بين ال ج وعال
داخل ال ج وعال
ال ج وع
بين ال ج وعال

اتستراايجية اللروبية

داخل ال ج وعال
ال ج وع
بين ال ج وعال

اتستراايجية ال ركمة

الدرجة الكلية

داخل ال ج وعال
ال ج وع
بين ال ج وعال
داخل ال ج وعال
ال ج وع

مج وع
ال ربعال

درجة
الحرية

متوسط
ال ربعال

0.00

2

0.04

17.55

145

0.12

17.56

147

0.60

2

0.30

3.44

145

0.02

4.05

147

5.04

2

2.52

23.62

145

0.16

28.67

147

1.71

2

0.85

15.56

145

0.10

17.28
0.07

147
2

0.03

87.43
87.51

145
147

0.60

قي ة ف

0.03

12.72

15.48

7.99

0.06

مستوا الدتلة

غير دالة

دالة عند مستوا 0.01

دالة عند مستوا 0.01

دالة عند مستوا 0.01

غير دالة

افسر الماتثة على وجود فروق بين متوس ال درجال ااذال القرار ال لني تختالف الصف  ،وجاء لصالح الصةف
الثالت في بعد اتستراايجية اتمنة ؛وبالتالي قد أصمحن في هةها ال رتلةة اختيةارهن للقةرارال أكثةر واقعيةة ويقنيةا تيةت امةدأ
ال المة بت وير قدراالا ومفلوم الةهال ال لنيةة لةديلا ،وإن يةدركن قةدراالن التةي ي لكلةن ويكتسةمن قةيم وملةارال اسةاعدهن
على ااذال القرار ال لني الصحيح (صفوري .) 83 ،2014 ،
بين ا جاءل اسةتراايجية (اللروبيةة) لصةالح الصةف الثةافي ال توسةط واعةزو الماتثةة الةك النتيجةة الةى أفةه قةد يكةون
بسمل أن ال المال تزلن في تاجةة للوصةول إلةى درجةة مناسةمة مةن الن ةج ال لنةي ،فلةن جةزء مةن للةك لةم يحصةلن علةى
معلومال كافية عن ال لن  ،فمتالي يتلربن عند ااذال القرار ال لني ،ويمتعدن عن التركيز في ههه القرار ،خخية التسرع فةي
ااذاله والهي قد يي ر بال شك على مستقمللن .
بين ا جاء بعةد اتسةتراايجية (ال ركمةة) لصةالح الصةف األول ،ول ةا للةهه اتسةتراايجية التةي قةد احتةاج مةن ال المةال
معرفة بقدراالن وميةوللن وأهةدافلن فقةد جةاء هةها المعةد لصةالح الصةف األول الةها يت ةتعن بقةدرة علةى معرفةة اتتياجةاالن
وقدراالن وامكافياالن  ،وي كن أي ا من خالل افعيل ال دارس ليوم اترشاد ال لني واعةريفلن بةال لن ومت لماالةا التةي مةن
ال كن أن يكون للا دور في احسن ااذال القرار ال لني لديلن .
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وبين ا جاء بعد اتستراايجية (الرغمة) فلم اكن هناك دتلة فروق بين ال ج وعةال فةي الدرجةة الكليةة ل قيةاس القةرار
ال لني.
 /6الفرض السادس الذي ينص على "توجد فروق ذات داللة بحصائية بين متوسةطات درجةات اتخةاذ القةرار المهنةي لةدى
عينة الدراسة وفقا ً لمتغير المستوى التحصيل الدراسي".
وللتحقق من صحة هها الفر

 ،ام اسةتذدام اختمةار احليةل التمةاين األتةادي ) ،(ANOVAللعينةال ال سةتقلة بلةدف

التعرف على دتلة الفروق في درجةال ااذةال القةرار ال لنةي ب بعةاده امعةا تخةتالف ال سةتوا التحصةيل الدراسةي ،وجةاءل
النتائج ك ا هي مولحة في جدول (:)9
جدول ( :)9نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( )ANOVAلداللة الفروق بين متوسطات درجات اتخاذ القرار المهني
تبعا ً لمتغير المستوي التحصيل الدراسي (ن=)148
متوسط
درجة
مج وع
مستوا الدتلة
قي ة ف
مصدر التماين
األبعاد
ال ربعال
الحرية
ال ربعال
2.13
2
4.27
بين ال ج وعال
استراايجية الرغمة

داخل ال ج وعال
ال ج وع
بين ال ج وعال

اتستراايجية اممنة

اتستراايجية
اللروبية

داخل ال ج وعال
ال ج وع
بين ال ج وعال
داخل ال ج وعال
ال ج وع

اتستراايجية
ال ركمة

بين ال ج وعال

17.56

147

1.71

2

0.86

2.33

145

0.01

4.05
1.26

147
2

0.63

27.40

145

0.18

28.67

147

6.44

2

3.22

10.83

145

0.07

17.28

147

31.89

2

15.94

55.61

145

0.38

87.51

147

داخل ال ج وعال
ال ج وع
بين ال ج وعال

الدرجة الكلية

13.28

145

0.09

داخل ال ج وعال
ال ج وع

23.34

53.43

3.35

43.15

41.57

دالة عند مستوا 0.01

دالة عند مستوا 0.01

دالة عند مستوا 0.05

دالة عند مستوا 0.01

دالة عند مستوا 0.01

يولح الجدول السابق وجود فروق لال دتلة إتصائية بين متوس ال درجال ااذال القرار ال لني ،امعا تخةتالف
ال ستوي التحصيلي الدراسي ،لدا عينة الدراسة تيت جاءل قي ة دتلة (ف) أقل من(  ،)0.05وفي الدرجة الكلية لل قياس،
وقد جاءل الفروق لصالح ال المال لوال ال ستوا التحصيلي العالي.
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واافقت الك النتيجة مع دراسة الزين ( )2014في وجود فروق لال دتلةة إتصةائية بةين متوسة ال درجةال ااذةال
القرار ال لني امعا ،تختالف ال ستوي التحصيلي الدراسي  ،وقد جاءل الفروق لصالح ال المال لوال ال ستوا التحصةيلي
العالي في الدرجة الكلية لل قياس.
وافسر الماتثة النتيجة ال تعلقة بكون ال المال لوال ال ستوا التحصيلي العالي أف ل في القدرة علةى ااذةال القةرار
ال لني  ،في أفه قد يكون بسمل ما يت تعن بةه أولئةك ال المةال مةن صةفال اتهت ةام والحةرت  ،وهةي خصةائص اسةاهم فةي
ا راء قدراالن فحو ااذال القرار ال لني  ،وك ا أن هيتء ال المال لديلن وعي بقدراالن وإمكافياالن  ،وتريصةال علةى أن
يحققةةوا عالمةةال أف ةةل ويك لةةوا الدراسةةة  ،وبالتةةالي فلةةن تريصةةال علةةى اتختيةةار ال لنةةي وااذةةال القةةرار بخةةكل أكثةةر دقةةة
ومناسل للن (الزين .)80 ،2014 ،
 /7الفرض السابع والذي ينص على "توجد فروق ذات داللة بحصائية بةين متوسةطات درجةات اتخةاذ القةرار المهنةي لةدى
عينة الدراسة وفقا ً لمتغير عدد الطالبات في الفصل".
وللتحقةةق مةةن صةةحة هةةها الفةةر

 ،أجريةةت الماتثةةة اختمةةار كروسةةكال والةةس الالبةةارامتري )(Kruskal-Wallis

،للعينال ال ستقلة بلدف التعرف على دتلة الفروق في درجال ااذال القرار ال لني بأبعاده امعا تختالف عةدد ال المةال فةي
الفصول ،وجاءل النتائج ك ا هي مولحة في جدول (: )10
يولةةح الجةةدول ( )10وجةةود فةةروق لال دتلةةة إتصةةائية بةةين متوسةة ال درجةةال المعةةدين (اسةةتراايجية الرغمةةة
واتستراايجية ال ركمة) وفي الدرجة الكلية ل قياس ااذال القةرار ال لنةي ،وللةك امعةا تخةتالف عةدد ال المةال فةي الفصةول،
وجةةاءل الفةةروق لصةةالح ال المةةال اللةةوااي يدرسةةن فةةي فصةةول عةةدد الماالةةا يتةةراو بةةين(  )40-31المةةة فةةي المعةةدين
(استراايجية الرغمة واتستراايجية ال ركمة) وفي الدرجة الكلية لل قياس ،بين ا لم اكن هناك دتلة فروق بين ال ج وعال في
المعدين (اتستراايجية اممنة واتستراايجية اللروبية) تيت جاءل قي ة دتلة (ف) أكثر من( .)0.05
وافسر الماتثة النتيجة بأن عندما يكون عدد ال المال في الفصل أكثر من أربعين المة فلن فت كن من اعلي لن كيفيةة
ااذال القرار ال ل ني ،وعندما يوجد في الفصةل الواتةد مسةتويال مذتلفةة مةن التحصةيل الدراسةي ،فيصةعل علةى ال عل ةة أن
اقوم بتدريل عدد كمير من ال المال على ههه ال لارة  ،وبين ا يكون عدد ال المال فةي الفصةل بحةدود ال عقةول إي يكةون مةا
بةةين ال ةةون وأربعةةون ي كةةن مةةن ازويةةدهن ب لةةارال وخ ةةوال تاذةةال القةةرار ال لنةةي ،وازويةةدهن ب علومةةال عةةن ال لةةن،
وإمكافيةة اقامةةة بةةرامج للتوجيةةه واترشةةاد ال لنةةي لتسةةاعدهن علةى معرفةةة ميةةوللن وقةةدراالن ويكةةون اختيةةارهن لل لةةن التةةي
يرغمةةون ويةةرون أففسةةلن فيلةةا ،فكةةان للةةهه المعةةدين فةةروق عنةةدما يكةةون عةةدد ال المةةال مةةا بةةين ( 30و  )40والدرجةةة الكليةةة
لل قياس  ،ت اوجد فروق لال دتلة إتصائية عند مستوا ( )0.05بين متوس ال درجال ال المةال فةي ال رتلةة ال توسة ة
فحو بعدين(اتستراايجية اممنة واتستراايجية اللروبية) .
وافسر الماتثة بأفه ت اوجد فروق في المعدين اتستراايجية األمنه واللروبية امعا لعةدد ال المةال فةي الفصةل فالبةد مةن أقامةه
دورال وبرامج ادريمية لتعليم ال المال كيفية ااذال القرار ال لني ومةاهي خ وااةه وان يةة القةدرة علةى ااذةال القةرار  .وهةها
اافق مع دراسة الزين( ) 2014فلم اكون هناك فروق أي ا في هها المعدين .
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جدول ( :)10نتائج اختبار عروسكال وااليس ) )Kruskal-Wallisلداللة الفروق بين متوسطات درجات اتخاذ القرار المهني
تبعا ً لمتغير عدد الطالبات في الفصل (ن=)148
األبعاد

ال ج وعال

العدد

متوسط الرال

الترايل

قي ة مربع كاي

استراايجية الرغمة

 30-20المة
 40-31المة

73
74

67.72
83.76

2
1

9.05

 50-41المة

4

33.88

3

 30-20المة

73

70.87

2

 40-31المة

74

78.69

1

 50-41المة
 30-20المة

4
73

66.38
76.39

3
2

 40-31المة

74

71.94

3

 50-41المة

4

85.50

1

 30-20المة

73

60.03

3

 40-31المة

74

89.51

1

 50-41المة

4

72.00

2

 30-20المة

73

58.97

2

 40-31المة

74

91.61

1

 50-41المة

4

54.38

3

استراايجية اممنة

اتستراايجية اللروبية

اتستراايجية ال ركمة

الدرجة الكلية

1.40

0.67

18.09

21.92

مستوا الدتلة

دالة عند مستوا 0.01

غير دالة

غير دالة

دالة عند مستوا 0.01

دالة عند مستوا 0.01

ملخص النتائج :
 أن مس ةتوي اليقظةةة الههنيةةة لةةدا المةةال ال رتلةةة ال توس ة ة ب كةةة جةةاء بدرجةةة متوس ة ة  ،وبالنسةةمة لألبعةةاد وكةةان بعةةد
(الوعي بوجلال النظر ال ذتلفة)هو أكثر شيوعا لدا العينة الدراسة ،يليه (الت يز اليقظ) ،و م بعد(اتففتا فحو الجديةد)،
وأخيرا جاء بعد (التوجه فحو الحالر).
 أن مستوي ااذال القرار ال لني لدا المال ال رتلةة ال توسة ة ب كةة جةاء بدرجةة متوسة ة ،وبالنسةمة لألبعةاد جةاء بعةد
(اتسةتراايجية ال ركمةة)هو أكثةر األبعةاد شةةيوعا ،و ةم جةاء بعةد (اتسةتراايجية الرغمةةة) فةي ال رامةة الثافيةة  ،وجةاء بعةةد
(استراايجية األمنة) في ال رامة الثالثة  ،وأخيرا جاء بعد (استراايجية اللروبية).
 اوجد عالقة لال دتلة إتصائية بين اليقظة الههنية بأبعادها وبين ااذال القرار ال لني وأبعاده ،في ا عدا بعد التوجةه فحةو
الحالر ،في مقياس اليقظة الههنية فلم اكن هناك عالقة بينه وبين بعةد اتسةتراايجية اممنةة واللروبيةة ،والدرجةة الكليةة
ل قياس ااذال القرار ال لني ،ولم اوجد دتلة عالقة بين بعد اتستراايجية اللروبية  ،واليقظة الههنية بج يع أبعادها.
 اوجد فروق لال دتلة إتصائية بين متوس ال درجال اليقظة الههنية بأبعادها ،امعا تختالف الصف الدراسي ،وجاءل
الفروق لصالح المال الصف األول متوسط في درجة الكلية لل قياس.
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 اوجد فروق لال دتلة إتصائية بين متوس ال درجال اليقظة الههنية بأبعادها امعا تختالف ال عدل الدراسةي  ،فجةد أن
ااجاه الفروق جاء لصالح ال المال لوال ال ستوا التحصيلي العالي وللك في ج يع أبعةاد اليقظةة الههنيةة وفةي الدرجةة
الكلية لل قياس.
 وجود فروق لال دتلة إتصائية بين متوس ال درجال األبعاد (اتففتا على الجديد ،والتوجةه فحةو الحالةر ،والةوعي
بوجلال النظر ال ذتلفةة) فةي مقيةاس اليقظةة الههنيةة وللةك امعةا تخةتالف عةدد ال المةال فةي الفصةول لصةالح ال المةال
اللوااي يدرسن في فصول عدد الماالا يتراو بين ( ) 40-31المة في المعدين(اتففتا فحو الجديةد والةوعي بوجلةال
النظر ال ذتلفة) ،بين ا جاءل الفروق لصالح ال المال اللوااي يدرسن في فصةول عةدد ال المةال فيلةا يتةراو بةين (-20
 ) 30المة في المعد (التوجه فحو الحالر) ،ولم اكن هناك دتلة فروق بين ال ج وعال في بعد (الت يز اليقظ) والدرجة
الكلية لل قياس.
 وجةةود فةةروق لال دتلةةة إتصةةائية بةةين متوسةة ال درجةةال األبعةةاد (اتسةةتراايجية اممنةةة ،واتسةةتراايجية اللروبيةةة،
واتستراايجية ال ركمة) امعا تختالف الصف الدراسةي لعينةة الدراسةة ،والفةروق جةاءل لصةالح المةال الصةف الثالةت
متوسط في (اتسترااي جية اممنة) ،ولصالح المال الصف الثافي متوسط فةي (اسةتراايجية اللروبيةة) ،ولصةالح المةال
الصف األول متوسط في (اتستراايجية ال ركمة).
 وجود فروق لال دتلة إتصائية بين متوس ال درجال ااذةال القةرار ال لنةي بأبعةاده امعةا تخةتالف ال عةدل الدراسةي ،
وفي الدرجة الكلية لل قياس ،فقد جاءل الفروق لصالح ال المال لوال ال ستوا التحصيلي العالي.
 وجود فةروق لال دتلةة إتصةائية بةين متوسة ال درجةال المعةدين (اسةتراايجية الرغمةة ،واتسةتراايجية ال ركمةة) وفةي
الدرجة الكلية ل قياس ااذةال القةرار ال لنةي ،وللةك امعةا تخةتالف عةدد ال المةال فةي الفصةول ،وجةاءل الفةروق لصةالح
ال المةةال اللةةوااي يدرسةةن فةةي فصةةول عةةدد الماالةةا يتةةراو بةةين ( ) 40-31المةةة فةةي المعةةدين (اسةةتراايجية الرغمةةة،
واتسةةتراايجية ال ركمةةة) وفةةي الدرجةةة الكليةةة لل قيةةاس ،بين ةةا لةةم اكةةن هنةةاك دتلةةة فةةروق بةةين ال ج وعةةال فةةي المعةةدين
(اتستراايجية اممنة ،واتستراايجية اللروبية).

التوصيات :
 اوجيه وزارة التعليم على ادريل ال رشدين من لوا اتختصات على اص يم برامج اعلي ية واعل ية لتساعد ال لمة
على ان ية اليقظة الههنية .
 أقامه برامج ارشادية اعريفية عن خ وال ااذال القرار ال لني في مدارس ال المال.
 افعيل خدمال التوجيه ال درسي ومساعدة ال المال على اختيةار القةرارال السةلي ة وال ناسةمة للتذصصةال أو ال جةاتل
ال لنية التي اتفق مع ميوللم وقدراالم.
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الدراسة المقترحة :
 -1التعرف على مستوا ااذال القرار ال لني لدا المال ال رتلة الثافوية.
 -2التعرف على العالقة بين ااذال القرار ال لني والكفاءة الهااية .
 -3التعرف على مستوا اليقظة الههنية لدا عينة من ال المال في ال رتلة الثافوية.
 -4ميعة العالقة بين اليقظة الههنية وفاعلية الهال لدا ال المال وال الب في مراتل ع رية مذتلفة .
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