
 

  

 
 

  
 

العالقة بين اليقظة العقلية والقدرة على اثخاذ القرار لدى عينة من طالب 

 الجامعة

 

 

 

       دادـإع
 أ.د / مجدى محمد الشحات  مـــد غنيـــد أحمــــــأ.د/ محم

 أستاذ علم النفس الرتبىى
 كلية الرتبية جامعة بنها

 
 ى ووكيلتاذ علم النفس الرتبىأس

 الكلية لشئىن التعليم والطالب
 كلية الرتبية جامعة بنها

 بكر هاله سلطان زين الدينأ/ 
 باحثة دكتىراه بقسم علم النفس الرتبىى

 كلية الرتبية جامعة بنها

 حبث مشتق من الرسالة اخلاصة بالباحثة
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ة من العالقة بين اليقظة العقلية والقدرة على اثخاذ القرار لدى عين

 طالب الجامعة

 

       دادـإع
 أ.د / مجدى محمد الشحات  مـــد غنيـــد أحمــــــأ.د/ محم

 أستاذ علم النفس الرتبىى
 كلية الرتبية جامعة بنها

 
 تاذ علم النفس الرتبىى ووكيلأس

 الكلية لشئىن التعليم والطالب
 كلية الرتبية جامعة بنها

 بكر هاله سلطان زين الدينأ/ 
 راه بقسم علم النفس الرتبىىدكتى باحثة

  كلية الرتبية جامعة بنها
 الممخص

عمى اتخاذ  و القدرة العقمية ين اليقظةالعالقة بىدف البحث الحالى إلى الكشف عن 
( طالب وطالبة بالفرقة الثالثة 309طالب الجامعة ، وتكونت العينة من )عينة من القرار لدى 

مقياس فمسفة بكمية التربية جامعة بنيا ، وقد اشتممت األدوات من شعبتى المغة االنجميزية وال
القدرة ، مقياس ( ترجمة وتقنين الباحثة ( Bodner & Langer ,2001) إعداد  اليقظة العقمية 

(  ترجمة )عالء الدين عبدالحميد أيوب ، Lizarraga et al ,2009عداد )اتخاذ القرار إعمى 
، واعتمد البحث عمى المنيج الوصفى ، وقد تم معالجة  ( 2012عبداهلل محمد الجغيمان : 

وجود عالقة إلى  نتائج البحث ، وقد توصمت معامل ارتباط بيرسونأسموب البيانات باستخدام 
اتخاذ القرار عمى  و القدرة بين اليقظة العقمية ,05احصائيا عند مستوى ارتباطية موجبة ودالة 

 لدى عينة البحث .
 عمى اتخاذ القرار : اليقظة العقمية ، القدرة الكممات المفتاحية
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The Correlation between Mindfulness and The 

Ability Of Decision Making for  A sample of the 

University Students 

Abstract 

 
      The Present Research aimed to Identify Correlation between 

Mindfulness and The Ability Of Decision Making for A sample of the 

University Students, The Research was applied on a sample consists of ( 309 

) Students ( male – female ) , study group ( Third ) Selected from English and 

Philosophy  Section in Faculty of Education  Banha university, The 

researcher use Mindfulness Scale prepared by  ( Bodner & Langer ,2001 ) 

Translation  The researcher , the Ability Of decision making  Scale prepared  

by( Lizarraga et al ,2009) Translation ( Aladdin Abdul Hamid Ayoub & 

Abdullah Mohammed Aljgyeman ,  2012) , The researcher uses the 

descriptive Approach Person correlation coefficient , The Results of the 

Research Showed that There were a positive correlation coefficient with 

statistical significance of (,05) between Mindfulness and The Ability Of 

Decision Making  .                                                                          

 

Decision Making  The Ability Of fulness ,dMin: Keywords 
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 مقدمة البحث 

 جاء وقد العربية البيئة فى خاصةً  ما انوعً  الحديثة المفاىيم من العقمية اليقظة تعد
رين نموا ي، فقد شيد العقدين األخ الحياه فى متنوعة مجاالت فى تمعبو الذى لمدور بيا ىتماماإل

بوى أو الجانب ة سواء فى الجانب التر لبحوث التى تناولت اليقظة العقميامتزايدا فى الدراسات و 
 .يكى اإلكمين

  مثل كحالة ليياإ نظر فبعضيم العقمية لميقظة توصيفيم فى الباحثون اختمف وقد
( Teper,Segal & Inzlicht ,2013 ,449)  الذى عرفيا بإنيا  : الوعى بالمحظة

 الحاضرة مع عدم الحكم والقبول .
 ,Baer,Smith,Hopkins) مثل كسمة الييا نظر لبعض اآلخراو  

Krietemeyer&Toney,2006,28 ) الحالية لمخبرات المستمرة الفرد مراقبة:  نياإب عرفيا حيث 
 . معيا التفاعل وأ حكامأ صدارإ دون الخبرات وتقبل

  احيث عرفي ( Garcia ,2018 ,75 ) مثل عممية نياأ عمى البعض الييا نظرفى حين 
والتواصل مع ىذه الخبرات بفضول وانفتاح  بإنيا : عممية غرس الوعى لدى الفرد بالخبرات الحالية

 وقبول .
أثار  من ليا لما جنبيةألا البيئة فى خيرةاآل اآلونة فى متزايد اىتمام العقمية اليقظة القت وقد

 ,Franco,Manas) : مثل الدراسات من العديد أظيرت حيث ، إيجابية فى مختمف المجاالت
Cangas& Gallego,2010, Zeidan, Johnson, Diamond, David&, 

Goolkasian,2010 , Goretzki , 2014, Lu , Huangb & Riosc,2017)  اليقظة أن 
 الذاكرة آداء وتحسن ، الميام آداء فى رغبة وأكثر،  اانتباىً  أكثر يكون أن من الفرد تمكن العقمية
 ممارسة عمى قدرة وأكثر،  ًياوع أكثر وتجعمو،  التعمم فعالية تحسن كما ، لمفرد المعرفى واآلداء

 . اليومية نشطةاأل
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قدرات معرفية ىامة الزمة لمفرد عند اتخاذ ويعتبر الوعى واالنتباه واإلدراك والتركيز 
القرار وبدونيما يصبح الفرد غير قادر عمى تقييم الموقف الراىن بدقة وارتكاب أخطاء كثيرة ، 

  .تخاذ القرار الفعال اللك تمعب اليقظة العقمية دوًرا ىاًما فى حياة اإلنسان ذل
(Martinovic,2017 ,10)                                                               

( اتخاذ القرار  20،  2019ويعرف ) حسن سعد عابدين ، إبراىيم سيد عبدالواحد :
اجيو وم بيا الفرد من أجل الوصول إلى حمول لممشكالت التى تو قعمى إنو : عممية عقمية ي

يد وتشخيص المشكمة ، طرح الحمول ، تقييميا ويتضمن مجموعة من الميارات منيا تحد
 والمفاضمة بينيا لموصول إلى القرار المناسب ، وتقويم نتائج ىذا القرار .

األفراد ، وتكمن أىميتو فى إرتباطو  ويعد اتخاذ القرار من أىم األمور وأكثرىا أثًرا فى حياة
االنساني ، كما أن كل أنواع  اليومى أو فى أى مجال من مجاالت النشاطو بحياة اإلنسان وعمم

 السموك فييا اختيار بديل من بين عدة بدائل ومن ىنا تكمن أىمية اتخاذ القرار .
 ( 9 – 8،  2014الزين : ) ممدوح بنيو                                                 

تنفيذ الميام ار أفضل بديل ، ويفيد فى وضع الخطط و اختيعمى الفرد فاتخاذ القرار يساعد 
من خالل التخطيط والتنظيم والتوجيو والسيطرة والتوظيف ، فبدون ذلك ال يمكن أن توجو الميام 

   ( Verma ,2014 ,171 )بشكل صحيح . 
ض عبوىذا ما أكده ، عقمية فعال البد أن يتمتع باليقظة ال رولكى يتمكن الفرد من اتخاذ قرا

نو عندما يكون الفرد أكثر وعًيا يكون أكثر أالذى أوضح  ( Galles ,2013 ,38 )الباحثين منيم 
 ة داخلمالحظة لعممية اتخاذ القرار وىذا ُيحسن جودة القرارات ، فاليقظة العقمية ىى عممية أساسي

عدم الحكم فى الوقت ل إعادة التقييم واإلكتشاف من خالل تكامل إلنيا ُتسي  مالتخاذ القرار ال الفرد
 الوعى ُيساعد عمى اختيار البديل األفضل فى موقف معين . الحاضر ، كما إن
ن اليقظة العقمية ُتساعد الفرد عمى اتخاذ أ إلى (Wolkenfeld ,2015 ,1)كما أشار 

مزاجية ( وتقمل الحزن ) أى بعيًدا عن الحالة ال ة  وموضوعية بعيدة عن الغضب أوقرارات جيد
  ر أحكام سمبية .من اصدا
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   (Pless , Nicola, Sabatella, Filomena & Thomas ,2017 ,5)أشاركما 
اليقظة العقمية تحد من الضغوط وُتحسن التركيز واإلنتباه وُتزيد من سعة الذاكرة وتُنظم  إلى أن  

 سعادة ، وكل ذلك يؤدي إلى اتخاذ قرارات فعالة. لاإلنفعال وُتزيد من الشعور با
إن اليقظة العقمية ُتزيد المرونة   ( Garcia ,2018 ,2 )اق أوضح س السيوفى نف

فكل ذلك يؤثر  ة وتُقمل من الميل إلى تجنب الحمول البسيطة أو الجديدة ،المعرفية وُتزيد العقالني
ضرورية التخاذ الجيدة  إلنفعالية لمعرفية واان الحالة أعمى تحسين جودة اتخاذ القرار ، حيث 

  يد .القرار الج
 مشكلة البحث :

 جميع فى المتالحقة والتطورات السريعة بالتغيرات اليوم نواكبو الذى يتميز العصر
،  بنا يحيط بما والوعى،  العقمية واليقظة،  السريعة ستجابةاإل من البد لذا الحياه مجاالت

 ، جديد وى ما عن والبحث ، مبتكرة أفكار نتاجإل ىدافباأل رتباطواإل ، جديدال عمى نفتاحاإلو 
  Langer &  Moldoveanu .يالمستقبم لمسموك المحدد ىو الفكر فى التحدى وجعل

2000,2) ) 
ساعد عمى ت ىاتخاذ القرار من األمور األساسية في حياة األفراد في القدرة عمى عدتكما 

ة ثاقبيصبحوا ذو نظرة ل، المسئولية ، ومواجية تحديات العصر  لزيادة الثقة بالنفس، وتحم
ويسيموا في تحقيق السعادة ألنفسيم  تماد عمييم في بناء الحضارة العممية  ،كن االعيم

 نحو البشرى العقل وتوجيو واستثمار تنمية ىميةأ التربويين من كثيرال يؤكدولمجتمعاتيم ، لذا 
    . العصر تحدياتمواقف و  لمواجية القرار واتخاذ،  تالمشكال وحل،  االيجابى التفكير

         ( 60،  2014:  ابراىيم شعبان يسرا )                                                     
 بدون) وعى بدون(  يتمقائ تصرف)  تفكير دون ما موقف فى لفردا يتصرف عندماو 

 لمعالجة الذىنية اآلفاق لتوسيع الضرورية المعمومات وعن تغيب أو يفقد ما اغالبً  فإنو(  يقظة
 (211: 2013، نورى طو أسماء) . قفمو ال

فاليقظة العقمية ُتزيد الوعى باليدف ، وتعزز اتخاذ القرار وفًقا لمقيم األساسية لمفرد ، 
 وتُيسر طرح خيارات عديدة ، وتحد من تكمفة القرار ، وُتساعد الفرد بان يتغمب عمى العقبات

انتقاء قمية ُتحسن قدرة الفرد عمى الع يقظةوالتحديات التى تواجيو أثناء اتخاذ القرار ، كما إن ال
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معمومات دقيقة وواضحة ومتصمة بموضوع القرار ، وتُقمل من التحيز عند اتخاذ القرار ، كما 
ى تجعل يإنيا تحد من اإلعتماد عمى األفكار والطرق النمطية التقميدية عند اتخاذ القرار ، ف

مواقف ، ، وأقل عرضة لسوء تفسير ال لفعلود االفرد أكثر انفتاًحا عمى األفكار الجديدة ، ورد
   .   ( Karelia & Reb ,2014 ,2 )وىذا من شأنو يؤدي إلى اتخاذ قرار فعال 

تساعد اليقظة العقمية الفرد عمى التفكير بوضوح وتوفير حمول لممشكالت واتخاذ كما 
سين جودة اتخاذ ى تحىم فعقالنية من بدائل متعددة ، كما إن اليقظة العقمية ُتساو قرارات عممية 

و لدى الفرد من خالل انيا تزيد الوعى بانتباىو وانفعاالتو  وتساعده عمى التفكير القرار ودقت
 ( Liu ,Liu& Ni ,2018 ,230-231 ) بيدوء والتركيز وتحد من األخطاء .   

لدى ار القر ا يساعد عمى تطوير ميارة اتخاذ واإلنتباه والفيم ، وىذ تعمل عمى زيادة الوعى فيى
 (Boulware, Huskey  ,Mangelsdorf  & Nusbaum 2019 ,1 ) .الفرد 

 &Deniz, Alkım, Akdeniz)وقد أكد ذلك نتائج بعض الدراسات مثل 
Ozteke,2015, Kalafatoglu & Turgut , 2017  دالة  التي أثبتت وجود عالقة ارتباطية

التنبؤ باتخاذ القرار من خالل اليقظة  نيمكنو أ، و اتخاذ القرار وموجبة بين اليقظة العقمية و 
 العقمية 

مخالفة لنتائج الدراسات السابقة حيث  (Martinovic,2017)دراسة  جاءت نتائج بينما
بين إحصائًيا  لذ القرار، وال يوجد أى ارتباط داتتنبأ باتخا الن اليقظة العقمية أأوضحت نتائجيا 

الجانب الوحيد لميقظة العقمية الذى ارتبط أن بل  ،رلقراالعقمية واتخاذ ا األبعاد الخمسة لميقظة
 عدم الحكم . باتخاذ القرار ىو

التي أثبتت نتائجيا عدم وجود عالقة ارتباطية دالة بين  (Sigle ,2019يضا دراسة )أو 
 يا تأثير عمى اتخاذ القرار .عقمية ليس للن اليقظة اأاليقظة العقمية واتخاذ القرار ، و 

 :مما سبق يتضح 
التى تناولت العالقة بين اليقظة العقمية  – الباحثة عمم حدود فى –الدراسات العربية  رةند -1

 والقدرة عمى اتخاذ القرار .
التى تناولت العالقة بين اليقظة العقمية والقدرة ىناك تناقض فى نتائج الدراسات السابقة  -2

العقمية واتخاذ  يقظةن الثبت وجود عالقة ارتباطية دالة بيأ، فالبعض  خاذ القرارتعمى ا
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ن اليقظة العقمية ليس ليا أو  ،ثبت عدم وجود عالقة دالة بينيما أ، والبعض اآلخر القرار 
 تآثير عمى اتخاذ القرار .

 : يالتال يالرئيس التساؤل فى الحالي لبحثا مشكمة تحديد ويمكن
القرار لدى عينة  تخاذمى اة إحصائًيا بين اليقظة العقمية والقدرة عارتباطية دال ةىل توجد عالق

 ة ؟من طالب الجامع
 أهداف البحث :

الكشف عن العالقة االرتباطية بين اليقظة العقمية والقدرة عمى اتخاذ القرار لدى عينة من  -1
 طالب الجامعة .

 

  أهمية البحث :
 ما يمى : ل تتحدد أىمية البحث الحالى من خال

م بيذه التعميمية إلى زيادة االىتما عمميةمى اليعمل ىذا البحث عمى لفت نظر القائمين ع قد -1
 المتغيرات لمعمل عمى تنميتيا لدى الطالب .

البد من تنمية الميارات العقمية لدييم حتى يتمكنوا من تحقيق  ينتناوليا لطالب الجامعة الذ -2
 أىدافيم االنجازية .

 حث :صطلحات البم

  Mindfulness  العقلية اليقظة -1
 روق،عممية تمييز نشطة لمفنيا : أب ( (Langer &  Moldoveanu  2000,2 تعرفيا

وحساسا  ة ،عقمي ونةكثر وعيا ومر أتجعل الفرد ، شياء جديدة فى الوقت الحاضر أومالحظة 
 عمالو .أومنفتحا لمسياق ومنظور 

 عمى يالجامع الطالب عمييا يحصل التى الدرجة: "  نياأب إجرائيا العقمية اليقظة وتعرف       
)ترجمة    (Langer & Bonder , 2001 )إعداد   الدراسة فى المستخدم العقمية ظةيقال اسمقي

 الباحثة(
 Decision Making The Ability Of القرار اتخاذ على القدرة -2
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نيا : " عممية أار عمى اتخاذ القر  القدرة عمى ( Lizarraga et al ,2009 ) يعرف       
 ".  اًل إلى نتيجة معينة تحقيًقا ألىدافول وصو لبدائاختيار الفرد من بين مجموعة من ا

 ( 7،  2012فى) عالء الدين عبدالحميد أيوب ، عبداهلل محمد الجغيمان :                    

 يالجامع الطالب عمييا يحصل التى الدرجة: "  نياأب إجرائيا القرار اتخاذ وتعرف القدرة عمى       
 ترجمة Lizarraga et al ,2009 )) إعداد  الدراسة فى تخدمالمس القرار اتخاذ مقياس عمى

 ( 2012عالء الدين عبدالحميد أيوب ، عبداهلل محمد الجغيمان : )
 حدود البحث 

 دواتواال تتمثل فى متغيرات البحث وىى )اليقظة العقمية ، القدرة عمى اتخاذ القرار  (
البات الفرقة الثالثة بكمية الب وطث من طوالمقاييس المستخدمة فى جمع البيانات ، وعينة البح

 . 2018/2019التربية بجامعة بنيا فى الفصل الدراسى الثانى لمعام الدراسى 
 املفاهيم ألاساسية

 Mindfulness  أواًل اليقظة العقمية
د فى مختمف المجاالت مثل عمم النفس ليقظة العقمية ظاىرة نفسية درست بشكل متزايا

                . خيرةالسنوات األعصاب خاصة فى الغرب فى األ ب وعممالنفسية والطوالصحة 
 1990دراسة فى عام  80قل من أنيا تزايدت من إالحظ بيا يُ  ةوبحصر الدراسات المرتبط       

  (Brown, Ryan & Creswell ,2007,211) . 2007دراسة حتى عام  600كثر من ألى إ
 Meiklejohn)كال من ظة العقمية فقد اتفق ت اليقتعريفاولقد تعدد الباحثون الذين تناولوا 

,et al ,2012, Walker ,2017, Weare & Huppert ,2019)  ن اليقظة العقمية ىى أعمى
جية و التعامل الوعى واالنتباه إلى ما يحدث فى الخبرة الحالية سواء كانت الخبرة داخمية أو خار 

 مع ىذه الخبرات بفضول وانفتاح وقبول .
 العقمية  يقظةد العاأب

 ن اليقظة العقمية تتكون من ثمانية أبعاد ىم :أ إلى( Jojnson et al ,2016 ) أشار 
 الوعى بالخبرة الداخمية . -1
 الوعى بالخبرة الخارجية . -2
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 التصرف بوعى . -3
 التقبل . -4
 عدم التفاعل . -5
 ات .االنفتاح عمى الخبر  -6
 نسبية األفكار . -7
 ( 143-142،  2019د الحارثي :حمم سعد في ) الفيم الواعى ) البصيرة ( .  -8

 يجابية لميقظة العقميةثار اإلاآل
خيرة لما ليا من اليقظة العقمية ظاىرة القت اىتمام العديد من الباحثين فى السنوات األ

تدرب النشاط العقمي لدى الفرد  و تباهنُتحسن الوعى واإل ثار ايجابية فى مختمف المجاالت فيىأ
كما إنيا ُتزيد من قدرتو عمى تركيز انتباىو  ،حاسيسوأانفعاالتو و أفكاره و وعًيا ب ، فيى تجعمو أكثر

لجوانب محددة فى الموقف الراىن وتجاىل أى مشتتات أو انحرافات 
  (Franco,etal,2010,84)ىآخر 

ى األفراد فيى تعزز القدرة عمى يد السموكيات اإليجابية لدكما ان اليقظة العقمية ُتز 
 ( Roemer ,2015 ,52 )لموجو نحو اليدف.    اإلندماج فى السموك ا

 Decision Making The Ability Ofثانًيا القدرة عمى اتخاذ القرار 
 يساسأفيو جزء ، فراد يجب تعزيزىا لدى األ يلرئيسية الترات ادالق أحد تخاذ القرارُيعد ا

ق التوافق بدونو، الفرد ال يمكن أن يحل مشكالتو ويحقن إ حيث، الحياه الشخصية والمينية  يف
 حيوية مطموبة فى كل مجاالت الحياه . فيو عممية معرفية

(Colakkadloglu & Celik ,2016,260)                                        
 , ,Nightingaleتخاذ القرار فقد اتفق كال من )وقد تعدد الباحثون الذين تناولوا مفيوم ا

Murphy, Robinson , Newton-Hughes&Hogg,2015 ،Arnsten, Lee& 
Pittenge,2017,   : المفاضمة بين البدائل ( بان اتخاذ القرار ىو 2019، أيمن فوزى خطاب
 ل لتحقيق أىداف محددة  .ضواختيار البديل األف

 قرارالعوامل المؤثرة عمى اتخاذ ال
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ة وسرعة ، تخاذ قراراتيم بجودة عالية وسيولايوجد فى الحياه بعض األفراد قادرين عمى 
تخاذ القرارات ، فاتخاذ القرارات يتأثر بعدد من العوامل اصعوبة فى  بينما البعض اآلخر يجد

وتتمثل ىذه العوامل  حةعرفة بيا لكى تكون قراراتو ناجميجب أن يكون الفرد عمى وعى و  يالت
   : يى التالف

مع شخصية  يمثل عممية نفسية متعممة متشابكةالسمات الشخصية : فاتخاذ القرار  -1
فالشخصية الناجحة تتخذ القرارات بحرية ومتخذ القرار الناجح يعرف كيفية  متخذ القرار

فمن غير الممكن عزل  . تمك القرارات نفيو يعمل عمى تحسي ، منع األخطاء الخاصة
رار ال يقل ضى فالقالعممية المتكاممة لموصول إلى خيار مر  تأثير الشخصية عمى

 (Sanders,2002, 67-69)     صية .تأثير الشخنو يعترف بألعقالنية 
فتحديد األىداف ميمة إلنيا تساعد عمى تحديد الخيارات  :تحديد اليدف من القرار  -2

 . العمل  وتعيين مسار
                                                    العواقب المترتبة  عمى القرار. تحديد -3

 382-383) (Lizarraga, Baquedano,M.&Cardelle-Elawar ,2007 
 مستوى وكمية المعمومات الداعمة إلتخاذ القرار .   -4
 عمى اآلخرين . رويشير الى المدى الذى سيؤثر فيو القرا :حجم تأثير القرار -5

(Williams&Brown,2014,6)                                                  
 خاذ القرارخطوات ات

متتابعة ومنطقية من الضرورى لمتخذ  ممية منظمة ذات خطواتيعتبر اتخاذ القرار ع
 كال من  وقد اتفق ، القرار ان يتبعيا لموصول إلى قرار صائب يحقق ىدفو المنشود

Rosenberg ,2011 , Alshraah ,2015 ) ،: بان خطوات  )2019أيمن فوزى خطاب
،  دائللمشكمة ، تحديد الباتخاذ القرار تتمثل في ست خطوات ىى : تحديد األىداف ، تحميل ا

 تقديم المبررات لكل بديل مقترح ، اختيار البديل األفضل ، متابعة اتخاذ القرار.
 أىمية اتخاذ القرار

دى أفراد المجتمع عامًة ر إحدى الميارات الحياتية التى يجب تنميتيا لخاذ القراتُيعتبر ا
 يمى :  ، وتتمخص أىمية اتخاذ القرار فيماوطالب الجامعة خاصًة 
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 و ،اتخاذ القرار يجعمنا عمى وعى بالذات وعمى معرفة بما يحدث بالتغييرات البيئية  -1
 مع المواقف الصعبة. كل ىادف وفعالشعمى التصرف بكن الفرد من أن يكون قادر م  يُ 

(Zimmerman& Kanter,2012,6)                                                       
فضل بديل من عدة بدائل ، يفيد فى وضع الخطط والسياسات ، أار ختيايساعد فى  -2

ذلك ال  نالتوظيف فبدو تنفيذ الميام من خالل التخطيط والتنظيم والتوجيو والسيطرة و 
 ( Verma ,2014 ,171 )أن تدار وتوجو الميام بشكل صحيح . يمكن 

 
 الدراسات والبحوث السابقة

ى تناولتها بالدراست  ديد من الدراساث والبحىث السابقت التنظرا ألهميت متغيراث البحج فهناك الع

 منها ما يلى :

قمية وأساليب اتخاذ لعاستيدفت بحث العالقة بين اليقظة ا (Deniz et al,2015) دراسة
بتقدير عمى التنبؤ اليقظة العقمية  قدرة عرفة مدىر الزائد ( ، و م، التسويف ، الحذالقرار ) التجنب 
 ب اتخاذ القرار ، شارك فى ىذه الدراسة عينة مكونة من اذ القرار وعمى أساليالذات عند اتخ

، وقد تم تطبيق  عام (21)بمتوسط عمر ( ذكور 274اناث ،  323)من طالب الجامعة  (597)
( ، مقياس  Brown& Ryan,2003 ) إعداد اليقظة العقميةاس مقيأدوات الدراسة المتمثمة فى 

وجود عالقة  : ، وقد تم التوصل إلى النتائج التالية Mann vediğ., 1998)اتخاذ القرار )إعداد 
واسموب  تجنباسموب  ال) وة بين اليقظة العقمي  01,0عند مستوى احصائيا ارتباطية سالبة ودالة 

عمى ان اليقظة العقمية النتائج كدت أ ، كماكأساليب اتخاذ قرار (  التسويف واسموب الحذر المفرط
 ساليب اتخاذ القرار.دير الذات عند اتخاذ القرار وألمنبأ دال  لتق

العالقة بين اليقظة العقمية واتخاذ  ( Kalafatoglu & Turgut , 2017)كما بحث 
وقد تم  العميا ،والدراسات ب الجامعة ( من طال146، وقد تكونت عينة الدراسة من ) ارالقر 

عالي ي اإلنفالمعرف اليقظة العقمية دوات االتية مقياساستخدام األ
، مقياس اتخاذ القرار اعداد )الباحثان( ، وأسفرت نتائج الدراسة  (Feldman,etal,2007)اعداد

) بين اليقظة العقمية ببعدييا  ,01صائيا عند مستوى ة احالد موجبة و وجود عالقة ارتباطية
 خاذ القرار. القبول واإلنتباه ( وبين ات
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فة العالقة بين اليقظة العقمية واتخاذ معر  إلى (Martinovic , 2017) وىدفت دراسة
بمتوسط عمر ( اناث  136رجال ،  63 فرد )( 199وقد تكونت عينة الدراسة من )القرار ، 

 ة لميقظة العقمية ) إعداد دوات االتية مقياس العوامل الخمسوقد تم استخدام األ، م عا (26)
(Baer ,et al,2006د ( ، مقياس اتخاذ القرار ) إعداBruine deBruin ,et al,2007 ) ،

باتخاذ  احصائيا بشكل دالمعظم جوانب اليقظة العقمية  وأسفرت نتائج الدراسة الى عدم ارتباط
مى مشاعرنا م الحكم عفضل ىو عدأيد الذى ارتبط بشكل دال باتخاذ قرار ب الوحانوالج، القرار 

 . وخبراتنا الداخمية
اليقظة العقمية واتخاذ  معرفة العالقة بينبدراسة ىدفت إلى  ( Sigle ,2019 )قام 

ر غيخالقية كما ىدفت الى  تقييم مدى تأثير اليقظة العقمية عمى اتخاذ القرارات القرارات غير األ
ذكور (   69إناث ،  100ن بين ) ( مقسمي169األخالقية ، وقد تكونت عينة الدراسة من )

مقياس تورنتو لميقظة  دراسة المتمثمة فىتم تطبيق أدوات ال( عام ، وقد  9,24بمتوسط عمر )
( ، مقياس اتخاذ القرارات الخداعية ) اعداد الباحثان ( ،  Lau et al ,2006العقمية ) اعداد 

عقمية واتخاذ القرارات غير ليقظة التوصمت النتائج إلى عدم وجود عالقة دالة احصائيا بين اد وق
 ى اتخاذ القرارات غير األخالقية .لميقظة العقمية عمثير دال احصائًيا االخالقية ،  وعدم وجود تأ

 
 
 
 

 فرض البحث :

فرض البحث الحالى  غةفى ضوء االطار النظرى ونتائج الدراسات والبحوث السابقة ، يمكن صيا  
 عمى النحو التالى : 

 طية دالة احصائيا بين اليقظة العقمية والقدرة عمى اتخاذ القرار لدىقة ارتباتوجد عالال " 
 ." ة من طالب الجامعة عين

 طريقة والاجراءات

 : أوال : منهج البحث
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 .ى نظرا لمناسبتو لطبيعة البحث الحال يالمنيج الوصفى االرتباط تم استخدام 
 ثانيا : عينة البحث :

 مجتمع البحث :

االساسية ( من بين  طالب الفرقة  –ة  ) االستطالعية ى البحث الحاليتم اشتقاق عينت
ل الدراسى م  بالفص 2019/  2018بكمية التربية جامعة بنيا فى العام الدراسى عام الثالثة 

 (  1156الثانى ) واجمالى عددىم 
 :  مىوتضمنت عينة الدراسة ما ي
 عينة البحث الاستطالعية :

( طالًبا وطالبة من طالب الفرقة الثالثة 120تطالعية من )نة  البحث االستكونت عي
/  2018بية والتاريخ ( بكمية التربية بجامعة بنيا فى العام الدراسى العر عام شعبتى ) المغة 

( سنة ،   78,20) ( سنة، بمتوسط عمر زمنى  22-20م ، وتتراوح أعمارىم ما بين ) 2019
من الخصائص السيكومترية  ذه العينة التأكد(  ، واليدف من ى,447)وانحراف معيارى 

ة ولتالفى المشكالت التى قد تظير فيما بعد عند التطبيق حاليلممقاييس المستخدمة فى الدراسة ال
 ينة االساسية لمدراسة .  عمى الع

 عينة البحث ألاساسية :

لبة من طالب الفرقة طالب وطا( 309سية األولية من  )ساتكونت عينة البحث األ
/  2018م الدراسى لعااالنجميزية والفمسفة ( بكمية التربية بجامعة بنيا فى ا لثالثة شعبتى ) المغةا

( سنة ،   85,20ة ، بمتوسط عمر زمنى ) ( سن 22-20وتتراوح أعمارىم ما بين ) 2019
 .( ,650وانحراف معيارى )

 

 لبحثت اثالثا أدوا
 تالية : ت الباحثة األدوات اللتحقيق أىداف البحث استخدم

 الباحثة ين ( ترجمة وتقن( Bodner & Langer ,2001 مقياس اليقظة العقمية إعداد  -1
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(  ترجمة )عالء Lizarraga et al ,2009مقياس القدرة عمى اتخاذ القرار إعداد ) -2
 ( 2012 الدين عبدالحميد أيوب ، عبداهلل محمد الجغيمان :

 ( ترجمة وتقنين الباحثة ( Bodner & Langer ,2001 مقياس اليقظة العقمية إعداد  -1
 وصف المقياس فى صورتو األجنبية : 

 ردة موزعة عمى األبعاد األربعة التالية :( مف21س من )قيايتكون الم
ىى الميل بانفتاح ونشاط لتعمم االشياء والبحث عن الحقائق و البحث عن األشياء :  -1

 ( 20، 13، 9، 5، 1( مفردات أرقام )5مو )مثتو 
تشير إلى القدرة عمى رؤية الموضوع بوجيات نظر متعددة )انتاج افكار و  المرونة : -2

( مفردات 4قدرة عمى تغيير وجيات النظر وتعديل السموك بسيولة وتمثمو )والمتنوعة( 
 (16، 11، 7 ،3أرقام )

، 2مفردات أرقام ) ( 7وتمثمو )ديدة ول جحم مالميل الى انتاج وتقدي وىو : تقديم الجديد -3
6  ،10  ،14،  17 ،18  ،21 ) 

ط لمتفاصيل الدقيقة نشاالميل لمتفاعل والمشاركة والمالحظة بوتشير الى المشاركة :  -4
، 4( مفردات أرقام )5لتطورات الجديدة المحيطة بالمشكمة وتمثمو )والوعى بالتغيرات وا

8 ،12 ،15  ،19 ) 
قياس متدرج من : تتم االستجابة عمى المقياس من خالل م المقياس عمى بةاجطريقة االست

 غير موافق الى حد ما ،  ا ،افق بشدة ، أوافق الى حد ما ، أحيانسبع نقاط ىى ) دائما ، مو 
( لمعبارات الموجبة   1،2،3،4،5،6،7غير موافق بشدة ، دائما ال ( تأخذ التقديرات ) 

(   20،  18،  17،  16،  14،  13،  11،  10،  9 ، 6،  4، 3،  1وارقاميا ) 
 15،  12،  8،   7، 5،  2)  ( لمعبارات السالبة وارقاميا 7،6،5،4،3،2،1رات )والتقدي

( درجة فى حدىا األدنى ، 21تنحصر الدرجات عمى المقياس بين ) (  وبذلك 21،  19، 
 ( درجة فى حدىا األعمى . 147)
 

 :ظة العقمية االجنبىاليق  ساالخصائص السيكومترية لمقي
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ى النحو التالى : تم حساب الثبات اسة الخصائص السيكومترية عمقام معد المقياس االصمى بدر 
 ,85لممقياس الكمى  وكانت قيمة معامل ارتباط خى بطريقة ألفا كرونباصمفى المقياس األ

العاممى التوكيدى  ميلتم حساب الصدق بطريقة التح كما ( ، ,83 - ,54ولالبعاد تترواح بين ) 
 - ,28راوحت قيم التشبعات بين ) س عمى عامل واحد وقد تائج تشبع ابعاد المقياوأظيرت النت

 ائيا.احص( وىى قيم دالة  ,69
وفى الدراسة الحالية قامت الباحثة  بالتأكد من الخصائص السيكومترية لمقياس اليقظة 

 صدق وثبات المقياس العقمية وذلك بحساب
 ياسلمقصدق ا -

 تم التحقق من الصدق من خالل ما يمى : 
 مين :صدق المحك

عمى مجموعة  ارة( عب21المقياس االصمى االجنبى المكون من )الصورة المترجمة و تم عرض 
البداء مالحظاتيم   أساتذة التربية تخصص مناىج وطرق تدريس المغة االنجميزية والعربية من 

ياغة المغوية ودقة الترجمة  لمفردات المقياس الصحول عبارات المقياس من حيث سالمة 
وقد  ،ى يل تقدير الدرجات عمى المقياس من المقياس السباعى الى المقياس الخماسة تحو مكانيا  و 

،  4،  2المالحظات أخذتيا الباحثة فى االعتبار وتم التعديل عمى العبارات ارقام ) أبدوا بعض 
9 ،15  ،17  ،18  ،19  ،21  ) 

رج من خمس نقاط والبدائل قدير الدرجات عمى المقياس ليصبح مقياس متديل طريقة تتعدوقد تم 
، غير موافق تماما ( وافق الى حد ما ر م، موافق الى حد ما ، موافق ، غي ىى ) موافق تماما
( لمعبارات 5،4،3،2،1( لمعبارات موجبة الصياغة ، والدرجات ) 1،2،3،4،5وتأخذ الدرجات ) 

دىا األدنى ( درجة فى ح21وبذلك تنحصر الدرجات عمى المقياس بين )غة سالبة الصيا
 %(.90) مينلمحكسبة االتفاق بين ا( درجة فى حدىا األقصى ، وقد بمغت ن105،)

 رجمةصدق الت
لمتأكد عمى أن اآلداء عمى الصورة األصمية من مقياس اليقظة العقمية والنسخة العربية 

 ( طالب وطالبة شعبة50ين ) األجنبية والعربية ( عمى )ورتبعد الترجمة واحد تم تطبيق الص
المتوسطات لمعينات  بينة الفروق ار )ت( لداللالمغة االنجميزية بالفرقة الرابعة وتم استخدام اختب
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( وىى قيمة غير دالة احصائيا ، كما تم تقدير معامل ,340المرتبطة حيث بمغت قيمة ت )
 ,994ستطالعية عمى الصورتين األجنبية والعربية وبمغ) االاالرتباط بين درجات طالب العينة 
 ,01( وىى دالة احصائيا عند مستوى 

 المحك :  صدق
ك عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجات حالمقامت الباحثة بتقدير صدق 

ترجمة وتقنين  ( Bodner & Langer ,2001 )الطالب عمى مقياس اليقظة العقمية اعداد 
ترجمة وتقنين )  ( Baer et al ,2006 )ية اعداد العوامل الخمسة لميقظة العقم ياسالباحثة ومق

بدالعزيز ، فتحى عبدالرحمن عمد أحمد عمى طمب ، عائده أح عبدالرقيب أحمد البحيرى ،
 .,01( وىى دالة احصائيا عند مستوى  ,689( وجاءت قيمتو ) 2014:  الضبع

  ( :صدق االتساق الداخمى ) صدق المفردات 
 لدرجة الكمية لمبعددات كل بعد وارتباط بين مفر قامت الباحثة بتقدير قيم معامالت اإل

عد وكذلك حساب معامالت ارتباط درجة جة البدر  من بعد حذف درجة المفردة الذي تنتمي إليو
كل بعد بالدرجة الكمية لممقياس بعد حذف درجة البعد من الدرجة الكمية لممقياس وذلك عمى 

 ذلك :  ان( يوضح 2،  1) أرقام ينجدولالو  ( طالب وطالبة120اسة اإلستطالعية )لدر عينة ا
ذف لبعد الذى تنتمى إليو بعد حوا رتباط بين درجة كل مفردة( قيم معامالت اإل 1جدول ) 

 طالب وطالبة121ن = درجة المفردة لمقياس اليقظة العقمية 
هفشداث 

البحث )

عن 

األشيبء 

 (الجذيذة

هعبهل 

 بطاالسحب

هفشداث 

 )الوشونت(
هعبهل 

 االسحببط
هفشداث 

حقذين )

 (يذالجذ

 

هعبهل 

 االسحببط
هفشداث 

 )الوشبسكت(
هعبهل 

 االسحببط

7 737,** 7 737,** 7 777,** 7 777,** 

7 777,** 3 777,** 7 777,** 7 777,** 

7 777,** 77 777,** 77 777,** 77 777,** 

77 777,** 77 777,** 77 773,** 77 777,** 

 **`,773 77 **,737 73  ـــــــــــ **,777 77

  ـــــــــــ **,737 77  ـــــــــــ  ــــــــــــــ
  ـــــــــــ **,777 77  ـــــــــــ  ـــــــــــ
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  ,01دالة إحصائًيا عند مستوى رتباط ( أن جميع قيم معامالت اإل 1) رقم ويتضح من الجدول
 دات .مفر تؤكد عمى صدق المما 

حذف درجة  لممقياس بعد والدرجة الكمية درتباط بين درجة كل بعقيم معامالت اإل ( 2جدول )
 طالب وطالبة121=  ن ممقياسل من الدرجة الكمية  البعد

 هعبهالث االسحببط األبعبد

 **,777 البحج عن األشياء الجديدة

 **,777 المرونت

 **,777 تقديم الجديد

 **,777 المشاركت

دالة إحصائًيا عند ( أن جميع قيم معامالت االرتباط  2)رقم الجدول  ح منتضيو 
 . بعادتؤكد عمى صدق األمما   ,01مستوى 

 :ثبات المقياس  -
البحث عن األشياء حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وقد بمغت قيم معامالت ألفا لبعد  مت

،   ,750، بعد المشاركة   ,762لجديد ا، بعد تقديم   ,738، بعد المرونة   ,759  الجديدة
( ، كما  تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية وقد بمغت  قيم  ,766لمدرجة الكمية )

، بعد تقديم الجديد ,766، بعد المرونة ,849  البحث عن األشياء الجديدةثبات لبعد ال معامالت
تع مقياس اليقظة العقمية يعنى تم ( وىذا,862ية )، لمدرجة الكم  ,812، بعد المشاركة ,809

لباحثة عمى استخدامو بالنسبة لجميع األبعاد والمقياس ككل  فتطمئن ا بقيم مرتفعة من الثبات
 لدراسة الحالية .ة امع عين

 
 

 ثبات االتساق الداخمى لمقياس اليقظة العقمية: -
تقدير معامل ل لعقمية من خالقامت الباحثة بتقدير معامالت ثبات مفردات مقياس اليقظة ا

يع قيم  رتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد الذى تنتمى إليو  وكانت جماال
(  ، وكذلك حساب معامالت  ,796  - ,555معامالت االرتباط لممفردات تتراوح بين)  

اط لالبعاد االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكمية لممقياس وكانت قيم معامالت االرتب
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مما يعطى مؤشرا   ,01( وىى قيم دالة احصائيا عند مستوى  ,765 - ,464تتراوح بين ) 
 تساق الداخمى لممقياس.جيدا عمى اال

 
 ( Lizarraga et al ,2009مقياس القدرة عمى اتخاذ القرار إعداد ) -2

 ( 2012ترجمة )عالء الدين عبدالحميد أيوب ، عبداهلل محمد الجغيمان : 
( مفردة موزعة عمى ثالثة  59المقياس من ) يتكونمقياس فى صوره المترجمة : وصف ال

 أبعاد فرعية عمى النحو التالى : أبعاد رئيسية يندرج تحتيا عشرة
بعاد ) عدم اليقين ، ضغط الوقت ، المعمومات يشمل األو األول : الميمة : الرئيسي البعد 

 ر ( .اتخاذ القراواألىداف ، النتائج المترتبة عمى 
والتغييرات التي يؤدي  وف األفراد من الشك والتردد والمخاطرمخايتناول و عدم اليقين :  -1

 ( .6-1مفرادات ( من )  6القرار، ويتكون من )  إلييا اتخاذ
ألنشطتيم ومقارنة نتائج القرار المتخذ مع ما يحدد كيفية تنظيم األفراد و ضغط الوقت :  -2

 .( 11-7مفردات ( من ) 5شتمل عمى ) ، وي تم إنفاقو من وقت
وتحديد أىداف محددة يدور حول أىمية وجود بيانات مالئمة و ات واألىداف : المعموم -3

 ( .19-12مفردات ( من ) 8تقدير صعوبة الميمة، ويشتمل عمى ) ل
 تحدد المسئولية الشخصية لآلثار المترتبة عمى اتخاذرار : النتائج المترتبة عمى اتخاذ الق -4

 ( .25-20مفردات ( من ) 6من )  ار ، ويتكونقر ال
فعية ، التنظيم الذاتى الثانى : خصائص الفرد متخذ القرار : وتشمل االبعاد ) الدا الرئيسي البعد

  ، معالجة المعمومات ، االنفعاالت ( .
 ةيساعد ىذا البعد في عممية اتخاذ القرار ويحافظ عمى تحقيقو أثناء مرحمالدافعية :  -5

 .( 30-26مفردات ( من ) 5)  ويشتمل عمىابعة المت
، اتخاذ القراريساعد ىذا البعد الفرد عمى التخطيط ومراقبة وتقييم نتائج  نظيم الذاتى :الت -6

 ( .38-31مفردات ( من ) 8ويشتمل عمى ) 
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ىذا البعد معالجة المعمومات وتحديد األسباب حول  تناولمعالجة المعمومات : وي -7
ن لقرار ، ويتكو صعوبات التي تنشأ أثناء عممية االخطوات الواجب اتخاذىا، وتذليل ال

 ( .44-39مفردات ( من ) 6من ) 
مفردات (  5قرار ، ويشتمل عمى ) ئة الجو المالئم التخاذ الاالنفعاالت : تساعد في تيي -8

 ( 49-45من )
 الثالث : السياق البيئى : ويشمل ) الضغط االجتماعى ، االلتزام الجامعى ( .الرئيسي البعد 
اآلثار المترتبة عمى البيئة أو األفراد لفرد في غط االجتماعي : يشير إلى نظرة االض -9

 ( .56-50) ويتكون من ) سبع مفردات ( من ر ، قرااآلخرين عند اتخاذ ال
االلتزام الجامعى : تشير إلى مراعاة القواعد والقوانين المنظمة لمعمل ، ويتكون من)  -10

 (.59-57) ثالث مفردات ( من
 ستجابة عمى المقياس : طريقة اال
ستجابة عمى المقياس من خالل مقياس متدرج من خمس نقاط عمى طريقة ليكرت تتم اال

)ميم بدرجة كبيرة جدا ، ميم بدرجة كبيرة ، ميم إلى حد ما ، غير ميم ، غير ميم  ىى
قياس ( عمى الترتيب بحيث تنحصر درجة الم1،2،3،4،5عمى االطالق ( تأخذ التقديرات ) 

 ( درجة فى حدىا األعمى .295( درجة فى حدىا األدنى و )59) بين
رة عمى  اتخاذ القرار  فى صورتو وقد تم حساب الخصائص السيكومترية لمقياس القد

 عمى النحو التالي :المترجمة 
  : ثبات المقياس

 - ,66لفا ما بين ) ألفا كرونباخ ، حيث تراوحت قيم معامالت أتم حساب الثبات بطريقة 
 . ( البعاد المقياس ,76

 اس :صدق المقي -
تجمع االبعاد  تم حساب الصدق بطريقة التحميل العاممى التوكيدى وأشارت النتائج الى

 - ,49عمى عامل واحد كما ان قيم معامالت المسار لمفردات المقياس تراوحت بين ) 
توى ( عند مس ,87 - ,49( كما تراوحت قيم معامالت المسار لالبعاد بين )  ,95

 ,01داللة 
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لية قامت الباحثة  بالتأكد من الخصائص السيكومترية لمقياس القدرة عمى وفى الدراسة الحا
 خاذ القرار ات

 صدق المقياس  -
 المحك :  صدق -

قامت الباحثة باستخدام صدق المحك عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجات 
( ترجمة )عالء الدين Lizarraga et al ,2009عداد )إالطالب عمى مقياس  اتخاذ القرار 

عداد  ) سيف ومقياس اتخاذ القرار ا(  2012عبدالحميد أيوب ، عبداهلل محمد الجغيمان : 
لصورة )ب(  وبمغت قيمة معامل االرتباط  بين المقياسين  ( ا1979الدين يوسف عبدون : 

 .مما يؤكد عمى صدق المقياس ,01وىى قيمة  دالة احصائيا عند مستوى  ,670
الت االرتباط بين مفردات كل بعد والدرجة الكمية لمبعد الذى قامت الباحثة بتقدير قيم معام

ك حساب معامالت ارتباط درجة عد حذف درجة المفردة من درجة البعد وكذلتنتمى إليو ب
 .كل بعد بالدرجة الكمية لممقياس بعد حذف درجة البعد من الدرجة الكمية لممقياس 

 خمى ) صدق المفردات ( : صدق االتساق الدا -
مبعد الذى لباحثة بتقدير قيم معامالت االرتباط بين مفردات كل بعد والدرجة الكمية لقامت ا

المفردة من درجة البعد وكذلك حساب معامالت ارتباط درجة تنتمى إليو بعد حذف درجة 
جدول الياس  و كل بعد بالدرجة الكمية لممقياس بعد حذف درجة البعد من الدرجة الكمية لممق

 ك ( يوضح ذل3) رقم 
بعد حذف  و( معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والبعد الذى تنتمى إلي 3جدول )

 طالب وطالبة 121ن = اس القدرة عمى اتخاذ القرار درجة المفردة لمقي
هفشداث 

)عذم 

 اليقين(

 

هعبهل 

 االسحببط

هفشداث 

)ضغظ 

 (الىقج

هعبهل 

 االسحببط

 هفشداث

الوعلىهب)

ث 

واالهذاف

) 

 

هعبهل 

 السحببطا

هفشداث 

)النخبئج 

الوخشحبت 

على 

احخبر 

 القشاس(

هعبهل 

 االسحببط

 هفشداث

افعيتذال)

) 

هعبهل 

 االسحببط

7 777,*

* 

3 777,*

* 

77 777,*

* 

77 773,*

* 

77 777,*

* 

7 777,*

* 

7 773,*

* 

77 777,*

* 

77 737,*

* 

73 377*

*, 
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هفشداث 

)عذم 

 اليقين(

 

هعبهل 

 االسحببط

هفشداث 

)ضغظ 

 (الىقج

هعبهل 

 االسحببط

 هفشداث

الوعلىهب)

ث 

واالهذاف

) 

 

هعبهل 

 السحببطا

هفشداث 

)النخبئج 

الوخشحبت 

على 

احخبر 

 القشاس(

هعبهل 

 االسحببط

 هفشداث

افعيتذال)

) 

هعبهل 

 االسحببط

7 777,*

* 

7 777,*

* 

77 777,*

* 

77 777,*

* 

77 777,*

* 

7 737,*

* 

77 777,*

* 

77 777,*

* 

77 777,*

* 

77 777,*

* 

7 777,*

* 

77 777,*

* 

77 777,*

* 

77 777,*

* 

77 377,*

* 

7 777,*

* 

ـــــــــــ

 ــ
 73 777,*

* 

77 777,*

* 

ـــــــــــ

 ــ
 

ـــــــــــ

 ــ
ـــــــــــ 

 ــ
 77 777,*

* 

ـــــــــــ

 ــ
ـــــــــــ 

 ــ
 

ـــــــــــ

 ــ
 

 

ـــــــــــ

 ـ
 77 777,*

* 

ـــــــــــ

 ـ
ـــــــــــ 

 ــ
 

 

هفشداث 

الخنظي)

م 

 (الزاحى

 

هعبهل 

 االسحببط

هفشداث 

هعبلجت )

الوعلىهبث

) 
 

هعبهل 

 االسحببط

هفشداث 

االنفعبالث)

) 

 

هعبهل 

 االسحببط

هفشداث 

)الضغظ 

االجخوبعى

) 

هعبهل 

 االسحببط

هفشداث 

االلخزام )

الجبهعى

) 

 لهعبه

 االسحببط

77 777,*

* 

77 777,*

* 

77 777,*

* 

77 777,*

* 

73 777,*

* 

77 777,*

* 

77 777,*

* 

77 377,*

* 

77 773,*

* 

77 777,*

* 

77 773,*

* 

77 377,*

* 

73 737,*

* 

77 737,*

* 

77 777,*

* 

77 777,*

* 

77 777,*

* 

77 777,*

* 

77 777,*

* 
  ـــــــــــــ

77 737,*

* 

77 777,*

* 

77 777,*

* 

77 777,*

* 
  ـــــــــــــ

77 777,*

* 

77 373,*

* 
*,773 77  ـــــــــــــ

* 
  ـــــــــــــ

73 777,*

* 
*,777 77  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ

* 
  ـــــــــــــ

77 777,*

* 
  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ  ـــــــــــــ
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احصائيا عند عامالت االرتباط مرتفعة  ودالة م( أن جميع قيم 3)  رقم ويتضح من الجدول
 مما يؤكد االتساق الداخمى لممقياس . ,01مستوى داللة 

معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكمية بعد حذف درجة قيم ( 4جدول ) 
 طالب وطالبة 121ن = البعد لمقياس القدرة عمى اتخاذ القرار 

 هعبهل االسحببط األبعبد

 ** ,676 قيناليعذم 

 **,135 ضغظ الىقج

 **,643 واألهذافالوعلىهبث 

 **,467 شاسالنخبئج الوخشحبت على احخبر الق

 **,895 تافعيالذ

 **,178 الخنظين الزاحى

 **,881 هعبلجت الوعلىهبث

 **,899 االنفعبالث

 **,723 الضغظ االجخوبعي

 **,479 االلخزام الجبهعى

 

مما  ,01عند مستوى داللة ودالة  يع قيم معامالت االرتباط مرتفعةجم ( أن4يتضح من جدول )
 يدل عمى صدق أبعاد المقياس .

   : ثبات المقياس -
،  ,724تم حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ وقد بمغت قيم معامالت ألفا لبعد عدم اليقين 

لمترتبة عمى ج االنتائ، بعد  ,638، بعد المعمومات واألىداف  ,762بعد ضغط الوقت 
معالجة المعمومات ، بعد  ,711، بعد التنظيم الذاتى ,835بعد الدافعية ، ,676راراتخاذ الق

  االلتزام الجامعى، بعد  ,851 الضغط االجتماعي ، بعد  ,845االنفعاالت  بعد ،  ,828
ت بمغ( ، كما  تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية وقد  ,938ولمدرجة الكمية ) ,652

، بعد المعمومات  ,777، بعد ضغط الوقت  ,790اليقينم قيم معامالت الثبات لبعد عد
، بعد  ,917، بعد الدافعية ,750رارلمترتبة عمى اتخاذ القئج االنتا، بعد  ,662واألىداف 

 ، بعد  ,914، بعد االنفعاالت   ,929معالجة المعمومات ، بعد  ,769التنظيم الذاتى
( وىذا ,949ولمدرجة الكمية  ) ,648  االلتزام الجامعى، بعد  ,913 الضغط االجتماعي
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تفعة من الثبات بالنسبة لجميع األبعاد م مر يعنى تمتع مقياس القدرة عمى اتخاذ القرار بقي
 والمقياس ككل  فتطمئن الباحثة عمى استخدامو مع عينة الدراسة الحالية .

 
 القرار : خاذثبات االتساق الداخمى لمقياس القدرة عمى ات -

معامالت ثبات مفردات مقياس اتخاذ القرار من خالل تقدير معامل الباحثة بتقدير قامت 
كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد الذى تنتمى إليو وكانت جميع قيم   درجةاالرتباط بين 

( ، وكذلك حساب معامالت  ,831  - ,412معامالت االرتباط لممفردات تتراوح بين ) 
انت قيم معامالت االرتباط لالبعاد تتراوح بين ) لدرجة الكمية وكدرجة كل بعد وا بيناالرتباط 

ئيا مما يعطى مؤشرا جيدا عمى ثبات االتساق الداخمى احصا( وىى قيم دالة ,926 - ,238
 لممقياس . 

 نتائح البحث وثفسيرها

والقدرة ظة العقمية ليقا  بين دالة إحصائية عالقة ارتباطية توجدال "  أنو عمى فرض البحث ينص
 مقي بحساب الباحثة قامت الفرض والختبار ىذا ." الجامعة طالب لدى لقرارا عمى اتخاذ

بين درجات أبعاد اليقظة العقمية والدرجة الكمية بدرجات أبعاد القدرة  "بيرسون" ارتباط تالمعام
ات االرتباطية القائمة القمصفوفة العيوضح  (5)الجدول رقم و  ،عمى اتخاذ القرار والدرجة الكمية 

        القرار ظة العقمية والقدرة عمى اتخاذبين اليق
  

 القرار والقدرة عمى اتخاذاليقظة العقمية اطية القائمة بين رتبمصفوفة العالقات اال  (5) جدول
 طالب وطالبة 313ن = 

البحث عن  اليقظت العقليت

 األشيبء

حقذين  الوشونت

 الجذيذ

الذسجت  الوشبسكت

 القذسة على احخبر القشاس يتلكلا

 **,264 ,219 *,214 **,273 *,237 الوهوت

الفشد هخخز خصبئص 

 القشاس

244,* 229, 242, -261, 272, 

 ,282 ,229- ,293 ,262 ,281 السيبق البيئي

 *,212 ,212- ,291 *,237 *,241 الذسجت الكليت

 إنه : ( 7) رقم  جدولاليتضح من 



 امجلة كلية التربية ببنه
 يوليو (213)العدد          

1212 (1ج)  
 

 377 

بين البحث عن االشياء كبعد من  ,05اطية دالة احصائيا عند مستوى رتبتوجد عالقة ا -7
لفرد متخذ القرار ( والدرجة الكمية ئص اابعاد اليقظة العقمية وبعدى ) الميمة ، خصا

 لمقدرة عمى اتخاذ القرار .
بين المرونة كبعد من ابعاد  ,01توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى   -7

 عمى اتخاذ القرار ، وكذلك وجود  ةبعد الميمة كبعد من ابعاد القدر و ة اليقظة العقمي
ين المرونة  من ابعاد اليقظة العقمية ب ,05عالقة ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى 

 .  والدرجة الكمية لمقدرة عمى اتخاذ القرار 
ابعاد  من تقديم الجديد كبعد بين ,05توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى  -7

 .يمة كبعد من ابعاد القدرة عمى اتخاذ القرار ماليقظة العقمية وبعد  ال
بين الدرجة الكمية لميقظة العقمية  ,01ا عند مستوى صائيتوجد عالقة ارتباطية دالة اح -7

 .وبعد الميمة كبعد من ابعاد القدرة عمى اتخاذ القرار
الدرجة الكمية لميقظة العقمية  بين ,05توجد عالقة ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى  -7

 والدرجة الكمية لمقدرة عمى اتخاذ القرار .
ا بين البحث عن االشياء كاحد ابعاد اليقظة صائيعدم وجود عالقة ارتباطية دالة اح -7

 العقمية وبين بعد السياق البيئي كاحد ابعاد القدرة عمى اتخاذ القرار .
قمية وبين  المرونة كاحد ابعاد اليقظة الع بين عدم وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا  -3

عمى اتخاذ درة بعدى ) خصائص الفرد متخذ القرار ، السياق البيئى ( من ابعاد الق
 القرار .

عدم وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بين تقديم الجديد كاحد ابعاد اليقظة العقمية  -7
ى ( من ابعاد القدرة عمى بيئلوبين  بعدى  )خصائص الفرد متخذ القرار ، السياق ا

 .القرار والدرجة الكمية لمقدرة عمى اتخاذ القراراتخاذ 
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احصائيا بين المشاركة كاحد ابعاد اليقظة العقمية وبين  الة عدم وجود عالقة ارتباطية د -7
 جميع ابعاد القدرة عمى اتخاذ القرار والدرجة الكمية .

جة الكمية لميقظة العقمية در لاحصائيا بين اعدم وجود عالقة ارتباطية دالة  -77
ذ بعدى )خصائص الفرد متخذ القرار ، السياق البيئى ( من ابعاد القدرة عمى اتخاوبين 

 قرار .ال
 وىذا يشير إلى تحقق فرض الدراسة تحقًقا جزئًيا .

لقدرة وعمى الرغم من وجود عالقة ارتباطية دالة بين بعض أبعاد اليقظة العقمية وبعض ابعاد ا
تباط صغيرة جدا وداللتيا االحصائية ترجع لحجم القرار اال ان قيم معامالت االر اذ عمى اتخ

 ة .طالب( طالب و  309العينة البالغ ) 
من أسس اتخاذ القرار ىو توافر قدر كبير وتفسر ىذه العالقة االرتباطية فى ضوء ان 

 Garcia )  أوضح قد قظة العقمية فمن المعمومات المتصمة بموضوع القرار وىذا ما تتضمنو الي
اليقظة العقمية تؤدي إلى زيادة الوعى المعرفي فيى تساعد الفرد عمى انتقاء ان  ( 2, 2018,

ومات الدقيقة الواضحة المتصمة بموضوع القرار ، كما تتيح لو استخدام المعمومات لمعما
القرار  تخذالمعمومات ، كما تساعد مُ عن  الموجودة / المتاحة ، وتساعده عمى البحث النشط

 وىذا يساعده عمى اتخاذ قرار جيد . ة قد ال تكون موجودةعمى ادراك معمومات جديد
تطيع الفرد ان يتوصل الييا بمفرده التخاذ القرار فالبد من  يسوالن كل المعمومات ال

العقمية فقد أكد االستعانة باالخرين المتخصصين فى موضوع القرار وىذا ما تتضمنو اليقظة 
Huber ,2010 , 20)    )  ترتبط بزيادة الوعى بسمات القرار متمثمة فى ان اليقظة العقمية

 الخبراء فى المجال ( وىذا بدوره يؤدي التخاذ قرار جيد .رأى )المعمومات الموضوعية ، االخذ ب
عمى تنظيم كما ان اليقظة العقمية تمعب دورا ىاما فى اتخاذ القرار نظرا النيا تعمل 

 (Kirk et al ,2016 ,274 ) ذا ما أكدهتعتبر اساسا التخاذ قرار جيد وىتى االنفعاالت وال
فى اتخاذ القرار وبالتالي فان تنظيم اإلنفعال ىو  اًماالذى اوضح ان اإلنفعاالت تمعب دوًرا ى

عمى األفكار  المفتاح عند محاولة اتخاذ القرار ، وألن اليقظة العقمية تغرس الوعى وعدم الحكم
 فانيا تؤثر بشكل كبير عمى اتخاذ القرار الفعال .) التنظيم اإلنفعالي ( ، لذلك  أى واإلنفعاالت
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البد أن يتمتع بيقظة عقمية مرتفعة فاليقظة ر جيد قرا ولكى يتمكن الفرد من اتخاذ
مواجية موقف تتضمن الوعى واالنتباه والمالحظة وىى قدرات معرفية ىامة الزمة لمفرد عند 

تقييم األفكار بدقة وبالتالى اتخاذ ونيما يصبح الفرد غير قادر عمى وبد يتطمب اتخاذ قرارم
الفرد بكل ما يحيط بو وتزيد من قدرتو عمى  وعى قرارات خاطئة ، فاليقظة العقمية تزيد من

وتوقد  مالحظة التفاصيل الدقيقة لؤلفكار المطروحة وتمكنو من رصد األخطاء ) السمبيات (
عادة تقييميا مرة أخرى عمى أساس لفرد قادر عمى تقييم األفكار وا  ل الذا فاليقظة تجع النتائج 

 ) .وىذا ما أكده  لفرد عمى اتخاذ قرار صحيحعد امدروس وترتيبيا وفق أىميتيا وىذا بدوره يسا
Raglan &     Schulkin ,2014 ,168 )   حيث انيا تؤثر عمى اسموب تقييم الفرد فى

بدائل القرار ، الواقعية فى ى الشخصية و الدراسة المتأنية لترو موقف اتخاذ القرار وتساعده عمى 
 تخاذ القرار.مى اعممية فحص البدائل ، الثقة فى القدرة الذاتية ع

لذلك عندما يتخذ الفرد القرار البد أن يتمتع بدرجة كبيرة من اليقظة العقمية لما تتضمنو 
الموقف بدقة ، البحث النشط عن يل قرار الفعال والمتمثمة فى ) تحممن ادراك احتياجات ال

دية ، تقميلمعمومات ، التفكير بيدوء والتحكم فى االنفعاالت ، طرح خيارات متنوعة وغير ا
الدراسة المتأنية لتقييم األفكار واألخذ برأى الخبراء ( ، كما أن اليقظة تزيد من وعى الفرد بيدفو 

ومن ىنا جاءت العالقة  ل .مشكتيار البديل األفضل فى أى موقف وىذا يساعد عمى اخ
 باطية بين اليقظة العقمية واتخاذ القرار .االرت

 Galles,2013) مت إليو دراسة كل منتوص وتتفق النتيجة السابقة ىذه مع ما
Grant,2010, , Deniz et al ,2015, Kalafatoglu & Turgut , 2017) 

 ,Martinovic,2017)سة درابينما تختمف النتيجة السابقة مع ما توصمت إليو نتائج  
Sigle ,2019)  والتى اثبتت نتايجيا عدم وجود عالقة ارتباطية دالة بين اليقظة العقمية

 اذ القرار .واتخ
 : املقترحة التوصيات التربوية

 التوصيات عمى النحو التالى :فى ضوء نتائج البحث يمكن صياغة مجموعة من 
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ار وفوائد فيم اليقظة العقمية واتخاذ القر عريتنظيم دورات تدريبية لمطالب المعممين لت -1
نفعالية واالاستخداميم بالنسبة ليم ولطالبيم فى جميع مجاالت الحياة المعرفية 

 واالجتماعية .
تصميم مواقف تعميمية  االىتمام بتقديم برامج تدريبية لتنمية اليقظة العقمية من خالل -2

 ة لدييم .مميوميام تدفعيم الى استخدام انشطة لتنمية ىذه الع
 طالب تساعدىم عمى اكتساب ميارات اتخاذ القرار .عقد دورات تدريبية لم -3
 سيم والثقة بقدراتيم عمى اتخاذ القرار .بأنفحث طالب الجامعة عمى الثقة  -4
 تكرار ىذه البحث مع فئات عمرية أخرى . -5
 .ية ؤ بميارات باليقظة العقمية واتخاذ القرار فى ضوء بعض المتغيرات النفسالتنب -6
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