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 البحث   ملخص

بين   العالقة  على  التعرف  إلى  الحالى  البحث  النفسية يهدف  والمرونة  العقلية  اليقظة 

والرضا الوظيفى ، لدى عينة من الموظفين ، كذلك الكشف عن الفروق بين الموظفين فى  

)ذكور النوع  باختالف  الوظيفى  والرضا   ، النفسية  والمرونة   ، العقلية  ،  إناث( –اليقظة 

عالى    ( التعليم  )  –ونوع  من  الحالى  البحث  عينة  وتكونت   ،  ) بو300متوسط  اقع (  

،  من موظفى مصلحة الضرائب المصرية  (150جامعة األزهر ، و) ( من موظفى150)

وطبق عليهم مقياس اليقظة العقلية ، ومقياس المرونة النفسية ، ومقياس الرضا الوظيفى  

وجميعها من )إعداد الباحثة (، وقد أسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة ذات  

مستوى عند  إحصائية  النفسية 01داللة)  داللة  والمرونة  وأبعاده  العقلية  اليقظة  بين   ).

مستوى)   عند  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  عن  النتائج  أسفرت  كما   ، الوظيفى  والرضا 

.( فى نوع التعليم لصالح التعليم العالى،وفروق فى   01.( فى النوع لصالح الذكور و)01

( مستوى  عند  التعليم  ونوع  النوع  بين  لمقياس .(  01التفاعل  الكلية  الدرجة  فى  وذلك 

.(  01. و05اليقظة العقلية ،كذلك وجود فروق فى أبعاد المقياس الفرعية تراوحت بين)  

النوع والتعليم    فى النوع لصالح الذكور ونوع التعليم لصالح التعليم العالى والتفاعل بين 

( عند  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  كذلك  و01،  الذكور  لصالح  النوع  فى  التعليم  .(  نوع 

لصالح التعليم العالى فى مقياس المرونة النفسية ، أيضاً وجود فروق دالة إحصائياً عند 

العالى فى مقياس  01مستوى ) التعليم  التعليم لصالح  الذكور، ونوع  النوع لصالح  .( فى 



من خالل   العقلية  باليقظة  التنبؤ  يمكن  أنه  إلى  النتائج  أشارت  وأخيراً   ، الوظيفى  الرضا 

 رضا الوظيفى والمرونة النفسية . ال
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Abstract: 

The aim of this research is to identify the relationship between 

the mindfulness and psychological resilience and job 

satisfaction with a sample of staff members, and to find out 

the difference between a sample of individuals. In this 

psychological variables, depending on gender variables 

(males, females), type of education (High- intermediate). The 

current research sample consists of 300 individuals of the 

sample, divided to 150 from al azhar staff members and 150 

from Egyptian Tax Authority staff members. The study 

adopted on, mindfulness scale, psychological resilience scale 

and job satisfaction scale. Prepared by the researcher. The 

results of the study showed a positive correlation relationship 

significant at the level of the significance (0.01) between the 

mindfulness scale and it`s sub dimensions and the 

psychological resilience and the job satisfaction. Also the 



results of the study showed statistically significant difference 

at the level of (0.01) to the males and (0.01) type of education 

to the higher education and the difference in the interaction 

between the gender and the type of education at the level 

(0.01) in the total degree of the mindfulness scale, also 

difference between its sub dimensions at the level of (.01 and 

.05) in the gender to male and type education to higher 

education and the interaction between the gender and the 

education, also different Statistically significant at (.01) in the 

gender to the males and the type education to higher 

education in psychological resilience scale, and difference 

statistically significant at (.01) in the gender to the males and 

the type education to higher education in the job satisfaction. 

Finally, the results indicate that it can be predict the 

mindfulness through job satisfaction and the psychological 

resilience.  

Keywords:   Mindfulness, Psychological resilience and Job 

satisfaction. 
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 . مقدمة

وفى الظروف الراهنة التى يمر بها  يحتاج الفرد والمجتمع وخاصة فى اآلونة األخيرة      

نتائج  على  للحصول  العمل  فى  األفراد  كفاءة  لرفع  اإليجابية  بالجوانب  االهتمام  إلى 

 مرضية،سواء للفرد ذاته أو للمجتمع أوجهه العمل .

النفسية   بالفوائد  متزايد  اهتمام  وهناك  اليومية.  الحياة  فى  مهمة  فهى  العقلية  اليقظة  مثل 

حيث وجد أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين اليقظة العقلية واالستقرار    لليقظة العقلية ،

وغيرها  (2012النفسى ، والسعادة النفسية ، وتقدير الذات والرضا عن الحياة)صادق ،  

دراسة  مثل  السابقة  الدراسات  اليه  أشارت  ما  وهذا  اآلخرى،  اإليجابية  المتغيرات  من 

(Pidgeon & Keye,2014    و , )Tully ,2012)  Masuda & حيث توصلت )

,فاليقظة  النفسية  والمرونة  العقلية  اليقظة  بين  إيجابية  عالقة  وجود  إلى  الدراسات  هذه 

العقلية تتيح للفرد القدرة على النظر فى األشياء بطريقة جديدة ومدروسة، مما يؤدى إلى 

المناسب ضمن الخيار  اتخاذ  على  قادراً  تعمل على جعله  قد  تلقائية  من   ردود  مجموعة 

 ( المطروحة   من    Brown & Rayan , 2003الخيارات  كثيرا  الفرد  تمنح  ( وهى 

من   يحسن  مما  الحياة،  جوانب  جميع  فى  والسيطرة  والقوة  الثقة  يكسبه  مما  التركيز 

وتعمل    ، واستكشافها  الحياة  بمعنى  الفرد  شعور  من  ويزيد  العمل  فى  األداء  مستويات 

تحسين شعو العقلية على  يسهل اليقظة  ربما  بلحظة  لحظة  الوعى  بالتماسك ألن  الفرد  ر 

 االنفتاح على الخبرات واإلحساس بها ويعزز من قدرته على إدارة البيئة المحيطة من

 (   Mace , 2008خالل تعزيز االستجابات الكيفية لمواجهة الضغوط )



ل مهم لتوافق  كما أن اليقظة العقلية مهمة فى حياة الفرد، فالمرونة النفسية أيضا عام    

الفرد وتكيفه ، فهى تشكل دافعاً لإلنسان لتلمس كل ما يمكن أن يجعله يستمتع بها بالرغم  

من المصاعب والمتاعب التى يتعرض لها ، وأن يندمج فى فعاليات وخبرات الحياة بكل  

لسلبية  أنواعها اندماجاً إيجابياً فعاالً ، وأن يدرك داللة ومعنى الحياة بخبراتها اإليجابية وا

مع اإلحساس بفاعلية الذات والتفاؤل الواقعى ، فالمرونة النفسية هى القدرة على مواجهة 

، وهى القدرة على أن يحيا اإلنسان فيها حياة كريمةضغوط الحياة وتحدياتها الصعبة ، و

فيها  للحياة  معنى  اإلنسان  يجعل  وأن  واألمل،  والصفح  اآلخرين  مع  إجتماعياً  التفاعل 

(، ومن هنا نجد أن المرونة النفسية تتأثر بمستوى امتالك الفرد لليقظة  2007  ،الخطيب  )

 العقلية. 

الوظيف   بالرضا  عالقة  اأضا  العقلية  الضغط ولليقظة  تخفيف  على  تعمل  فاليقظة  ،  ى، 

االح  تخفيف  كذلك   ، العمل  عن  الرضا  اإلنتاجيةوتحسين  وتحسين   ، الوظيفى  ، تراق 

تزيد من قدرة المنظمات على مالحظة القضايا والمشكالت    ونوعية حياة الفرد. كما أنها

أما  Scott , 2004)ومعالجتها، واالستجابة لإلنذارات األولية ألى مشكلة فى العمل )

مما  بها  يمر،  التى  لألحداث  االتجاة  أحادية  نظرة  الفرد  لدى  فيولد  العقلية  اليقظة  إنعدام 

الرؤى   تقبل  وعدم  الفكرى  الركود  إلى  به  األلى  لا يؤدى  بالسلوك  يتسم  جديدة مما يجعله 

 (.  2015والدوران فى حلقة مفرغة )يونس ,

على   تعمل  النفسية  فالمرونة  مهمه   عالقة  والعمل  النفسية  المرونة  بين  فالعالقة  كذلك 

األداء   على  وتساعد  العمل،  فى  جديدة  مهارات  تعلم  وعلى  ومراقبته   ، العمل  تنظيم 

ذوى المرونة النفسية العالية يتعايشون مع  ومن هنا ،فإن  .الوظيفى الجيد والصحة النفسية

أكده   ما  وهذا  الضاغطة،  لألحداث  السلبية  التأثيرات  من  يخفض  مما  إيجابية  انفعاالت 

(Bond & Flaxman ,2006 , 9)2013( فى )أبو حالوة: 

 المالحظة  والتعاملمما سبق يتضح أهمية تناول متغيراليقظة العقلية وأبعاده وهى  ، 

الموظفين فى     بوعى والوصف  فئة  المجتمع وهى  فئة مهمة من  لدى  والتمييز وخاصة 
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بعض مؤسسات الدولة. فاذا كان الموظف قادراً على مالحظة ما يدور حوله من أحداث  

مشاعره   وصف  على  وقادراً   ، عليها  والتركيز  الحاضرة  واألحداث  بالخبرات  ،مدركاً 

يز وتحديد أولوياته والتمييز بين الصواب والخطأ كان ي موأفكاره وانفعاالته، قادراً على الت

له  تأثير مهم على نجاح هذه المؤسسات وتقدمها أو تأخرها وبالتالى تؤثر على الجوانب  

أكده   ما  وهذا  األجتماعية.  وكذلك  أشار    )  (Chaskalson ,2011األقتصادية  حيث 

وط نفسية أقل وقلة األمراض  غضالى أن مكان العمل الذى يسود فيه اليقظة العقلية يتسم ب 

ومشاركة  المرونة  من  أعلى  مستويات  الى  باإلضافة   ، الصراع  من  دنيا  ومستويات 

 الموظفين ، واإلنتاجية ، والرضا الوظيفى واإلبداع . 

 مشكلة البحث  

، ر من الضغوط والمشاكل االقتصاديةيتعرض الموظفون فى المهن المختلفة إلى كثي     

سرية ، والشخصية والتى تؤثر بالسلب على توافقهم النفسى والجسمى أل واالجتماعية ، وا

هذه   تخطى  البعض  يستطيع  وقد  ببعض،  بعضهم  وعالقاتهم  تفاعلهم  على  وأيضاً   ،

الصعاب والبعض اآلخر يفشل فى تخطيها ، وهذا ما لمسته الباحثة من خالل عملها فى 

وأي  الموظفين  رضا  فى  تباين  وجود  وهو  األزهر،  لعملهم  اً ضجامعة  أدائهم  فى  تباين   

عالقة   العقلية   لليقظة  أن  فنجد  متغيراته،  أهمية  من  الحالى  البحث  مشكلة  تنبثق  .كذلك 

النفسية ، وتقدير   النفسى والسعادة  ارتباطية موجبة مع السمات اإليجابية مثل االستقرار 

)صادق   الحياة   عن  والرضا  سالبة2012الذات  العالقة  أن  أى  والعكس صحيح  بين    ( 

، كذلك تؤدى  سية مثل االكتئاب، مشاكل الحياة، واإلجهاداليقظة العقلية واالضطرابات النف 

( كما أن هناك عالقة 2013، ل مخاطر االنتحار، )الضبع، وطلب اليقظة العقلية إلى تقلي

( حيث    2013:9ارتباطية بين اليقظة العقلية والمرونة النفسية، وهذا ما أكده )أبوحالوة،

إلى ،الهدوء    أشار  مثل  إيجابية  بسمات  يتمتعون  النفسية  المرونة  ذوى  أصحاب  أن 

اإليجابية   االنفعاالت  من  لكل  الفعالة  واإلدارة  التمييز  على  القدرة   ، النفسى  واالستقرار 

والسلبية ، كذلك القدرة على ضبط السلوك مما يقلل من اإلحساس بضغوط الحياة. فهى 



ت مثل التعرف على المثيرات المهمة والجديدة، ارلها دور فى إكساب الفرد بعض المها

أثناء  الذات  ومراقبة  التركيز  مهارات  تنمية  ،وعلى  والتطوير  التجديد  على  يساعد  مما 

الرضا  وبالتالى  الوظيفية  الفرد  كفاءة  على  يؤثر  مما  القرار،  اتخاذ  قبل  والتفكير  العمل 

لين، حيث إن هناك أيضاًعالقة  ماالوظيفى لديه ، فالرضا الوظيفى متغير مهم فى حياة الع

ارتباطية إيجابية بين اليقظة العقلية والرضا الوظيفى ،فإذا كان الموظف راضياً عن عمله  

فإن ذلك يؤدى إلى نتائج إيجابية مرغوبة، سواء لدى األفراد أو جهة العمل، مثل زيادة  

ك مستوى معيشة  ل ذاإلنتاج ، رفع األجور والحوافز، مما يؤدى إلى أداء جيد ومرتفع، وك

جيدة فينعكس ذلك على الحالة النفسية لألفراد، فيؤدى إلى التوافق النفسى وبالتالى الصحة 

النفسية ،مما ينعكس باإليجاب على المجتمع . والعكس صحيح إذا كان الرضا عن العمل 

يؤثر   مما  األجازات  كثرة  لعمله،  العامل وضعف والئه  التزام  قلة  إلى  ذلك  أدى  ضعيفاً 

بدراسة  لاب االهتمام  ضرورة  يتضح  السابق  العرض  ،ومن  واإلنتاج  العمل  على  سلب 

الحياة  فى  مهمة  متغيرات  وهى  الوظيفى،  والرضا   النفسية  والمرونة  العقلية  اليقظة 

والسعادة   بالرضا  والشعور  التوافق  يساعده على  المتغيرات  لهذه  الفرد  فامتالك  اليومية، 

بالطرق الصحيحة .كما تتضح مشكلة هذا البحث من   هوأيضا تنمية قدراته وحل مشكالت

الدراسات السابقة التى اطلعت عليها  لم   الباحثة أن  مسح الدراسات السابقة، فقد وجدت 

تتناول متغيرات البحث الحالى مجتمعة معا فى دراسة واحدة ، اما من حيث العينة فغالبية  

عين كانت على  العقلية  اليقظة  تناولت  التى  ،   تاالدراسات  والمدارس  الجامعة  من طلبة 

الحالى  البحث  فلعينة   . الموظفين   المتغيرات مجتمعة  مع عينة  تتناول هذه  لم  وبالتالى 

أهمية بالغة فهم عنصر مهم فى المجتمع وعامل مؤثر بشكل كبير على استقرار المجتمع 

داء بكفاءة  أل وتكوينه، فامتالكهم لمتغيرات وسمات نفسية إيجابية تساعدهم على العمل وا

المجتمع  تقدم  إلى  يؤدى  مما  العمل،  فى  النجاح  وبالتالى  األمور،  لفهم  ويقظة  ورضا 

ظل  فى  وخاصة   ، يمتلكها  التى  البشرية  الثروة  فهم  بأفراده.  مرهون  ذلك  ألن  وتميزه 
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المتغيرات   هذه  لتناول  الباحثة  أثار  ،مما  واالجتماعية  الحالية  االقتصادية  الحياة  ظروف 

 طبيعة العالقة والفروق بينهم .  ىلوالتعرف ع 

 وعلى ضوء المسوغات السابقة يمكن تحديد مشكلة البحث بالتساؤالت التالية : 

هل توجد عالقة ارتباطية  بين اليقظة العقلية والمرونة النفسية والرضا الوظيفى لدى    -1

 أفراد العينة؟

الع  -2 اليقظة  مقياس  على  البحث  عينة  أفراد  بين  فروق  توجد  متغير  ل قهل  باختالف  ية 

 النوع )ذكور ،إناث ( التعليم )عالى ، متوسط ( ؟

هل توجد فروق بين أفراد عينة البحث على مقياس المرونة النفسية باختالف النوع )   -3

 ذكور،إناث ( التعليم )عالى ،متوسط( ؟

هل توجد فروق بين أفراد عينة البحث على مقياس الرضا الوظيفى باختالف النوع    -4

 ور ، إناث ( التعليم )عالى ، متوسط ( ؟كذ)

درجات   -5 من  العقلية  باليقظة  للتنبؤ  متدرج  انحدار  نموذج  إلى  التوصل  يمكن  هل 

 متغيرات البحث ) المرونة النفسية ، الرضا الوظيفى (؟

 هدف البحث  

 يهدف البحث الحالى إلى محاولة التعرف على : 

المتغيرا  - ببعض  وعالقتها  العقلية  الرضا    تاليقظة   ، النفسية  )المرونة  وهى،  النفسية 

 الوظيفى ( . 

معرفة الفروق بين عينة البحث فى هذه المتغيرات وفقا لبعض المتغيرات الديموجرافية    -

 وهى  النوع ومستوى التعليم  .

بيان مدى إمكانية التنبؤ باليقظة العقلية لدى عينة البحث من خالل المتغيرات المشتملة     -

   فى البحث .

الحالى    - البحث  متغيرات  لتنمية  إرشادية  برامج  لوضع  للمختصين  بتوصيات  الخروج 

 لديهم وخاصةً اليقظة العقلية وتوجيههم التوجيه السليم . 



 أهمية البحث  

 تتمثل أهمية البحث فى جانبين هما :

 أوال :األهمية النظرية  

النفس  علم  متغيرات  بعض  تناول  فى  الحالى  البحث  أهمية  اإليجابى    تتبلور  وخاصة 

والمتمثلة فى اليقظة العقلية ، المرونة النفسية ، الرضا الوظيفى وهى متغيرات مهمة فى 

الحياة اليومية لألفراد ولما لها من فوائد نفسية تعود على الفرد والمجتمع ، وأيضا أهمية 

مع  تجالفئة التى يتناولها البحث الحالى وهم الموظفون األداريون فى بعض مؤسسات الم

وهم أساس العمل وتطوره وتقدمه ،كذلك توجيه نظر القائمين على تدريب وتطوير كفاءة  

العاملين   لتشجيع  وتنميتها  اإليجابية  والمتغيرات  المفاهيم  تدعيم هذه  أهمية  إلى  اإلداريين 

 .على التطوير واإلبداع واليقظة واستثمار طاقاتهم 

 ثانيا : األهمية التطبيقية  

 : تطبيقية فىل اتتمثل األهمية 

 تصميم مقياس لليقظة العقلية ومقياس للمرونة النفسية ومقياس للرضا الوظيفى .   -

قد تسهم نتائج البحث فى فهم مدى تأثير هذه المتغيرات على أداء األفراد ونجاحهم فى    -

الحياة االجتماعية   وبالتالى  األداء واإلنتاج  ، مما يساعد على تحسين  وظائفهم وأعمالهم 

 تصادية والنظرة المستقبلية .قواال

واألبحاث   - الدراسات  من  مزيد  إلى  االنتباه  توجيه  فى  البحث  هذا  نتائج  تسهم  وقد 

لدى   النفسية  والمرونة  العقلية  اليقظة  مستوى  لتحسين  واإلرشادية  التوعوية  والبرامج 

 الموظفين، وكذلك مستوى الرضا الوظيفى لديهم . 

 محددات البحث  

( من موظفى بعض مؤسسات 300تكونت عينة البحث الحالى من ):    ةالمحددات البشري

 . ( إناث ، من أصحاب الشهادات العالية والمتوسطة150( ذكور ، و )150الدولة بواقع )
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تم تطبيق أدوات البحث الحالى على عينة من موظفى بعض كليات    المحددات المكانية :

الضرائ  مصلحة  موظفى  و   ، بالقاهرة  األزهر  قريش الب  جامعة  )بصقر  مصرية 

 بالمعادى( . 

 .  2020نم نطبيق أدوات البحث ،عام  المحددات الزمنية : 

 التحديد اإلجرائى لمصطلحات البحث :  

  Mindfulnessاليقظة العقلية :  

اللحظة الحالية والتعامل بوعى فى الوقت الحاضر ،   التركيز فى  الفرد على  وهى قدرة 

الخا واألحداث  الخبرات  لما   يةرجومالحظة  الدقيق  الوصف  على  والقدرة  به  والمحيطة 

األشياء  بين  والتفريق  التمييز  على  والقدرة   ، داخلية  ومشاعر  وأفكار  قدرات  من  يشعر 

لتحسين    ، بالمستقبل  والتنبؤ  الحاضر  تقنين  على  الفرد  يساعد  مما  والخطأ،  والصواب 

 األداء الوظيفى للفرد . 

ها الفرد فى مقياس اليقظة العقلية المستخدم فى ليع   بالدرجة التى يحصلويعرف إجرائياً.  

 البحث الحالى . 

 Psychological Resilienceالمرونة النفسية : 

الذاتية ، والقدرة على التفاؤل والنظرة   التكيف اإليجابى والفاعلية  وهى قدرة الفرد على 

بفاعلية   والتأقلم  الفعال  واألتصال  اإلحباط  وتحمل   ، للحياة  ومع ا  معاإليجابية  آلخرين 

 ظروف العمل .  

بالدرجة التى يحصل عليها الفرد فى مقياس المرونة النفسية المستخدم  وتعرف إجرائياً .  

 فى البحث الحالى . 

 Job Satisfactionالرضا الوظيفى : 

ومهام   الراتب  عن  والرضا  العمل  بيئة  فى  واالرتياح  بالسعادة  الفرد  شعور  مدى  وهو 

 قات مع الزمالء والرؤساء والشعور بالوالء واالنتماء للعمل .اللعالعمل ونظام العمل وا



بالدرجة التى يحصل عليها الفرد فى مقياس الرضا الوظيفى المستخدم  ويعرف إجرائياً .  

 فى البحث الحالى . 

 اإلطار النظرى .   

 Mindfulnessاليقظة العقلية :  

سيين أصحاب التوجهات المعرفية  نفالشغلت اليقظة العقلية أذهان الباحثين والمعالجين     

التاريخية   الدراسة فى جذورها  السلوكية ، كما حظيت باهتمامهم، وتم تناولها من حيث 

، فضال عن  قنينها على فئات مختلفة والتأصيل النظرى لها، كذلك إعداد أدوات لقياسها وت

اإل  من  للعديد  عالجية  كفنية  توظيفها  أو  لتنميتها  إرشادية  برامج  بات راضتقديم 

 ( وقد تعددت التعريفات التى تناولت اليقظة العقلية منها:2013)الضبع،طلب,

( بطريقة   Kabat – Zinn,2002تعريف  االنتباه  توجيه  عن  الناشئ  الوعى  بأنها   )

 مقصودة للخبرات الراهنة مع تقبلها دون إصدار أى حكم تقييمى عليها . 

ها تركيز االنتباه عن قصد  أنب   ( Allen – Blashki – Gullone,2006وعرفها )ِ  

األفكار  أو  االنفعاالت  أو  الخبرات  على  أحكام  إصدار  ودون   ، الحاضرة  الحظة  فى 

 ، األفكار  مركزية  من  نتخلص  تجعلنا  بحيث  انتباهنا  بها  توجه  التى  بالطريقة  والوعى 

 . ر صافنفهمها على أنها أحداث عقلية مؤقتة  وليست تمثيال للواقع ،وهذا يؤدى إلى االستب 

( بأنها البقاء عن قصد فى الحاضروتتضمن مفهومين هما    Neale,2006وعرفها )  

الوعى واالنتباه حيث يمدنا الوعى بالمسح العام و الرصد المستمر للخبرة ويزيد االنتباه  

 من اإلحساس بالخبرة وتعميق التركيز عليها . 

  ( ا  Jennings & Jennings,2013بينما عرفها  الوعى  بأنها  التى   ام لت(  بالتجربة 

 يمر بها الفرد فى الوقت الراهن، مع تقبلها كما هى دون إصدار أحكام . 

( بأنها طريقة فى التفكير تؤكد على االنتباه إلى بيئة    k e t ler,2013وعرفها أيضا )

يمتنع   عندما  الفرد  وأن   ، إيجابية  أو  أحكام سلبية  الداخلية دون إصدار  وأحاسيسه  الفرد 
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ح إصدار  واقعى  ع   كم عن  بشكل  يعرضه  أن  يمكنه  ،فإنه  سيئة  أو  جيدة  بأنها  خبرة  لى 

 وتحقيق استجابه تكيفية . 

( فقدعرفها من المنظور التطبيقى كونها مجموعة من التطبيقات  Hassed,2016أما )  

مرتبطة بالعملية التعليمية، وتهتم بتعزيز الصحة النفسية وكذلك عملية التعلم واألداء، كما 

 ن عملية التواصل بين األفراد . سيتحتعمل على 

الباحثة  ترى  السابقة  التعريفات  عرض  خالل  تتضمن من  عملية  العقلية  اليقظة  أن    :

دون   الحالية،  اللحظة  فى  السلبية  أو  اإليجابية  األحداث  على  والتركيز  واالنتباه  الوعى 

 تفسيرها أو إصدار أحكام عليها .

 وتعرف الباحثة اليقظة العقلية بأنها : 

الحاضردق الوقت  فى  بوعى  والتعامل  الحالية   اللحظة  فى  التركيز  على  الفرد  ،   رة 

الدقيق لما   ومالحظة الخبرات واألحداث الخارجية والمحيطة بة، والقدرة على الوصف 

يشعر به من قدرات وأفكار ومشاعر داخلية، والقدرة على التمييز والتفريق بين األشياء 

رد على تقنين الحاضر والتنبؤ بالمستقبل لتحسين األداء  لفا  والصواب والخطأ، مما يساعد 

 الوظيفى للفرد . 

 مكونات اليقظة العقلية  

لتوجهاتهم   وفقا  العقلية  اليقظة  مكونات  تناولوا  الذين  الباحثين  نظر  وجهات  تعددت 

 .النظرية

( الذات  Hasker ,2010فقد ذكر  التنظيم   ، العقلية ، وهما  لليقظة  ى  ( مكونين رئيسين 

 .  لوعى بالتجارب فى اللحظة الحاليةتباه فى اللحظة الحالية ، واالنفتاح واالستعداد واالنل

 ( مكونين لليقظة العقلية : Browen , 2011,2-3وقد حدد )

الهادف   الشعور  ،مع  الحالية  اللحظة  فى  هى  كما  الوعى  حالة  وهو   : األول  المكون 

موجه ،حيث إن االنتباه ال يتعلق  ال  كيزوالمركز والواعى ، ومعنى هادف يشير إلى التر

 بمثيرات معينة أو يندمج معها مثل التفكير ، الشعور ، اإلدراك البصرى . 



أحكام   إصدار  بدون  ومحايدة  فضولية  مالحظة  أنه  على  فهمه  فتم   : الثانى  المكون  أما 

 تقييمية على المثيرات كما هى فى الوقت الحاضر . 

  ( فى  Kabat –Zinn,2002 ويرى   )    (، ثالثة   2016أخرس  العقلية  اليقظة  أن   )

 مكونات متداخلة فيما بينها : 

سلسلة   إلى  الفرد  مقاصد  ويحول  ممكن  هو  لما  الطريق  يمهد  الذى  وهو  القصد   : أولها 

واالتجاهات   األفكار  من  وتحررها  الذات  اكتشاف  إلى  تقود  الذاتى  التنظيم  من  متصلة 

 سواء أكانت سلبية أو إيجابية . 

لثانية : فهى  االنتباه وتشمل مالحظة العمليات التى تحدث للفرد فى خبرته  ة ا رحلأما الم

 من لحظة ألخرى . 

 وأخيرا:  االتجاه ويقصد به توجيه الخبرة التى تتضمن التقبل أو الرفض .  

 ( قد افترض أن لليقظة العقلية مكونين :47: 2017و) الوليدى ،

 .  الراهنة مع الشعور الواعى الهادفة لحظال األول : يشير إلى حالة الوعى كما هى فى

 الثانى : فيشير إلى المعالجة المعرفية واليقظة للمعلومات . 

 ( فقد حددت أربعة أبعاد لليقظة العقلية وهى .  Langer ,2000أما ) 

يتمتعون   -1 الذين  األفراد  قبل  من  ومبدعة   ، جديدة  أفكار  تطوير  أى   : اليقظ  التمييز 

 ة . باليقظة العقلي

االنفتاح على الجديد : أى ميل األفراد اليقظين إلى حب االكتشاف والتجريب لحلول    -2

 جديدة غير مألوفة . 

االختيارات   -3 ويفضلون   ، معين  موقف  فى  االنتباه  تركيز  أى   : الحاضر  نحو  التوجه 

 األاتقالية عند أداء العمل . 

ا يساعده ويمكنه من مم  ى ،الوعى بوجهات النظر برؤى مختلفة دون التوقف عند رأ  -4

 الوعى التام للموقف التخاذ القرار المناسب .   
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الباحثة ترى  سبق  أنها   مما  العقلية  اليقظة  لمكونات  الباحثين  آراء  عرض  خالل  من   :

على   قادراً   ، بها  يمر  التى  الراهنة  للحظة  واعىاً  يقظاً  فيها  الفرد  يكون  عبارة عن حالة 

ل تحدث  التى  العمليات  ممالحظة  له  على ن  قادراً   ، انتباه  حالة  فى  أى  ألخرى  حظة 

معالجة المعلومات التى يتعرض لها أو يكتسبها،  قادراً على التطوير واالنفتاح على ما 

 هو جديد ، يهتم بوجهات النظر المختلفة مما يساعده على اتخاذ القرار المناسب .  

،  على من يتمتع بهذه السمة  عودة تدمن هنا نجد أن لليقظة العقلية أهمية كبيرة وفوائد عدي 

 وسوف نشير إلى هذه الفوائد . 

 فوائد اليقظة العقلية  

 لليقظة العقلية عدة فوائد وهى :

تعزيز الشعور بالقدرة على إدارة البيئة المحيطة من خالل تعزيز االستجابات التكيفية   -1

 لمواجهة الضغوط .  

يساعد على االنفتاح على الخبرات    بماة رتحسين الشعور بالتماسك ألن الوعى باللحظ  -2

 واإلحساس بها . 

 .تعزيز الشعور بمعنى الحياة واستكشاف المعنى  -3

 ً(Weissbecker,Salmon,Floyd,Dedert&Sephton,2002 ) 

 ( فقد أشار إلى أن لليقظة فوائد فسيولوجة ونفسية  Duerr,2005,15-16أما ) 

التغيرا  فى  الفسيولوجية  الفوائد  اوتتمثل  ومنها لفست   ، الفرد  لدى  تحدث  التى  يولوجية 

الفوائد   النوم. بينما تتمثل  خفض األلم المزمن ، تحسين الوظيفة المناعية ، تحقيق جودة 

،  فسى والقلق ، والتفكير االجترارىالنفسية فى خفض الضغوط ، وأعراض االكتئاب الن 

وعملي  ، العاملة  الذاكرة  تحسين  عن  فضال   ، المرضية  والرحمة  األ ات  والمخاوف  نتباه 

 بالذات والتسامح .

وتعديل   ، الحياة  جودة  وتحسين  النفسية  الضغوط  أعراض  خفض  إلى  تؤدى  أنها  كما 

األمراض   ذوى  مثل  كلينيكية  عينات  لدي  مختلفة  عالجية  سياقات  فى  المزاجية  الحالة 



ى  عل  المزمنة ، واألمراض الجلدية ، وذوى االضطرابات النفسية مثل القلق كذلك أيضا

 ( Myint,Choy,&Lam,2011,165-166االت غير كلينيكية )ح

 ( فوائد اليقظة العقلية وهى :2015( فى ) يونس،Spencer,2013ويوضح ) 

 التعامل بحساسية أكثر مع البيئة.  -

 االنفتاح على المعلومات الجديدة .  -

 استحداث فئات جديدة .  -

 حل المشكالت . فى عد زيادة الوعى بوجهات النظر المتعددة التى تسا -

الباحثة   ترى  هنا  على ومن  قادرون  أفراد  هم  العقلية  باليقظة  المتمتعين  األفراد  أن   :

ألن   الواعى،  والتفسير  الفهم  خالل  من  معالجتها  على  قادرون  المعلومات  بين  التمييز 

ت  اليقظة العقلية تتيح لهم رؤية األحداث واألشياء بطريقة جديدة ومنظمة،و يتمتعون بسما

 ة وفسيولوجية إيجابية .  فسين

   Psychological Resilienceالمرونة النفسية : 

التى     والطريقة  األسلوب  تحديد  فى  وحاسماً  مهماً  النفسية عنصراً  المرونة  متغير  يعد 

يتفاعل بها األفراد فى حياتهم ومع الضغوط ، وهناك مدى واسع من السمات والصفات  

تصل بالمظاهر والقوى اإليجابية للحالة العقلية للفرد  ت تصفاالمتصلة مع المرونة ،هذه ال 

 (. 2012) الزهيرى ،

 وقد تعددت تعريفات المرونة النفسية منها . 

(وعرفها بأنها القدرة على مواجهة ضغوط الحياة وتحدياتها  :20074تعريف ) الخطيب ،

التف المقدرة على  تماعيا مع  اج  اعلالصعبة ، وأن يحيا اإلنسان فيها حياة كريمة ، وهى 

 اآلخرين ، والصفح واألمل ،وأن يجعل اإلنسان معنى للحياة فيها .

( بأنها الخاصية التى تكسب الفرد القدرة على التوافق مع  2010:8وعرفها ) الحارثى ،

التى  اإليجابية  والصفات  الخصائص  من  مجموعة  بإكسابه  وذلك   ، المختلفة  الضغوط 



 حنان أحمد عبد الرحمن

وع  ، التوافق  تحقيق  على  تحويل  فإ  ليهتساعده  على  القادرون  هم  المرنين  األشخاص  ن 

 المحن فى حياتهم إلى منح . 

، البحيرى   ( ، 2010أما  تقابله  التى  المحن  مع  بنجاح  التكيف  على  الفرد  قدرة  بأنها   )

 واالرتداد عن المشكالت والتعامل بقوة وبذكاء أكثر معها .

، ) عثمان  ذات طرا2010:8وعرفها  دينامية  بأنها عملية  ف(  متعددة    ريدز  بكونها  تتسم 

جميع   مع  الجيد  التكيف  أو  النفسى  التوافق  على  بالقدرة  بها  يتصف  من  األبعاد،ويتميز 

التهديدات والضعوط بشتى صورها ، و أيضا بالقدرة على استعادة الفاعلية والتعافى مرة 

 أخرى بعد االنكسار أو االنهيار .

( بأنها عملية دينامية يظهر :20115( فى )الحويان،  Juntuneh,2011,5وعرفها )  

الفرد من خاللها السلوك اإليجابى التكيفى، فى الوقت الذى يجابه فيه مصاعب جمة أو 

صدمات أو مآسى ، وهى تعبر من الخصائص اإليجابية فى الشخصية التى تعكس قدرة 

 الفرد على التعامل مع الصدمات واألزمات بطرق إيجابية . 

( بأنها العملية الديناميكية التى بموجبها يظهر األفراد تكيفا  5  :2012وعرفها ) المالكى ،

سلوكيا إيجابيا عندما يواجهون محناً شديدة أو تعترض حياتهم،  أو تعرض لمصادر تثير  

 التوتر واألنفعال غير السار . 

الباحثة ترى  السابقة  التعريفات  على    من  الفرد  تساعد  سمة  أو  عملية  المرونة  أن   :

ات الحياة والمواقف الصعبة بصورة فعالة وإيجابية مما يساعده على غوطع ضالتوافق م

 التكيف . 

 وتعرف الباحثة المرونة النفسية بأنها : 

قدرة الفرد على التكيف اإليجابى والفعالية الذاتية والقدرة على التفاؤل والنظرة اإليجابية 

 خرين ومع ظروف العمل  اآلمع للحياة وتحمل اإلحباط واالتصال الفعال والتأقلم بفاعلية 



 طرق بناء المرونة النفسية  

، أبو حالوة   ( فى  النفس  لعلم  األمريكية  الجمعية  لبناء  2013:31قدمت  عدة خطوات   )

 المرونة النفسية وهى .

األسرة   - وأعضاء  عامة،  بصفة  اآلخرين  مع  اإليجابية  االجتماعية  العالقات 

 واألصدقاء بصفة خاصة . 

 مات أو األحداث الضاغطة مشكالت ال يمكن تجنبها زاألتجنب االعتقاد بأن  -

 تقبل الظروف التى ال يمكن تغييرها .  -

 وضع أهداف واقعية واالندماج اإليجابى باتجاه تحقيقها .  -

 اتخاذ أفعال حاسمة فى المواقف الصعبة .  -

   .التطلع لفرص استكشاف الذات بعد الصراع مع الخسارة وتنمية الثقة بالذات -

 رطويل األمل وفهم الحدث الضاغط . صوت  الحفاظ على -

 الحفاظ على روح التفاؤل واالستبشار وتوقع األفضل .  -

 رعاية المرء لعقله و جسده .  -

: أن هناك طرقاً وأساليب معينة إذا انتهجها الفرد    نستخلص  الباحثة مما سبق

العالقات   فى  تمثلت  والتى  النفسية  المرونة  سمة  ويكون   ينمى  أن  استطاع 

وخاصة    يةاعاالجتم عليه  هى  ما  على  الظروف  تقبل   ، اآلخرين  مع  اإليجابية 

التى ال يستطيع اإلنسان تغييرها ، وضع أهداف يستطيع تحقيقها ويعمل بالفعل 

على ذلك ، التطلع لإلستفادة من الفرص ، الثقة بالذات ، التفاؤل، والعمل على 

 رعاية العقل والجسد . 

 المرونة النفسية تتكون من األتى :ل ام( أن عو2013وترى ) العصفور ،   

1-    ، باالتساق  الشعور   ، اإليجابى  التفكير  مثل   ، المقدامية  المعتقدات  نظام 

 الشعور بنمو الذات والتحكم. 

 مفهوم ذاتى متطور .  -2
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 الكفاءة الذاتية .  -3

 التوجه نحو الهدف .  -4

 التوجه نحو التغيير والتحدى .  -5

 لتوافق الزمنى ،ضبط االنفعاالت. ا  ملنظام تنظيم الذات ويش -6

 صفات ذوى المرونة النفسية :

، شقورة   ( حددها  والتسامح  2012وقد  الصبر   . وهى  التالية  السمات  فى   )

العالقات   وتكوين  والمبادأة  الدعابة  وروح  واإلبداع  واالستقالل  واالستبصار 

والقدرة   األخطاء  من  والتعلم  النقد  تقبل  على  والقدرة  تحمل  ى  علواألخالق 

 المسئولية والقيام بها والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة بنفسه . 

الذين  Wicks,2001:15-16أما )   ( فقد حدد أربع سمات رئيسة لألشخاص 

 يتمتعون بمرونة نفسية وهى :

 ، األخطار  مواجهة  فى  السريعة  االستجابة  القدرة على  أى   : الشخصية  الرؤية 

 . قةقي والبحث عن المعلومات الد

بناءة   اجتماعية  عالقات  تكوين  على  الفرد  قدرة  وتعنى   : االجتماعى  الدعم 

 واإليثار على الذات . 

االنفعاالت  بين  التمييز  على  الفرد  قدرة  خالل  من  وتكون   : األنا  دفاع  آليات 

 .وإعادة البنية المعرفية ، والتوقع اإليجابى لألحداث 

 للمرونة النفسية وهى .  ت ما( فقد حدد خصائص وسHaynes,2001:12أما ) 

المواجهة الفعالة ألحداث الحياة الضاغطة الشديدة ، التعافى من أثر الصدمات وخبرات  

 الحياة الضاغطة .  

: هناك سمات وخصائص معينة تميز األفراد ذوى المرونة   يتضح للباحثة مما سبق أن 

ب التكيف  على  تساعدهم  التى  هى  السمات  وهذه  غيرهم،  عن  الحياة جاإي النفسية  مع  بية 



أن لسمة  النفس ومع المجتمع .ومن هنا نجد  السليم والصحى مع  وضغوطاتها والتوافق 

 المرونة النفسية ثماراً وفوائد تعود على أصحابها بالفائدة وهى :

 فوائد المرونة النفسية وثمارها   

 ( وهى  2009وقد حددها ) األحمدى ( فى ) حسان ،

مع نفسه الن  الصحة النفسية . أى يكو  - واجتماعياً  وانفعالياً  نفسياً وشخصياً  فرد متوافقاً 

ومع اآلخرين ومع بيئته، وهى حالة يشعر فيها الفرد بالسعادة مع قدرته على تحقيق ذاته  

 ومواجهة مطالب الحياة ويتمتع الفرد بالخلق الحسن وتكون شخصيته سوية . 

ون بالمرونة النفسية هم أفراد أكثر  تعتمالنظرة اإليجابية للحياة . إن األشخاص الذين ي   -

إيجابية فى تعاملهم مع ما يحيط بهم. فالنظرة اإليجابية تحدد مكانتهم وقيمتهم االجتماعية  

 فى الحياة فهى سبب فى العمل والحركة ، وعامل مساعد فى الفاعلية والعزم . 

 ( فوائد أخرى للمرونة النفسية وهى :26-2012:25وقد اضاف ) شقورة ،

ستمرارية فى العطاء ، فاإلنسان المرن يكتسب استمرارية اليعرف االنقطاع وعمله الا-

 ال يعرف الكآبة والملل فهو يواصل بهمة وحماس وروح وإتقان . 

االتصال الفعال ، فاالتصال هو الذى يكّون العالقات اإلنسانية ، والفرد المرن المتصل  -

 ل عالقته .فشو باآلخرين من يربط نجاحه وفشله بمدى نجاح

 Job Satisfactionالرضا الوظيفى 

،وقد     بعمله  وعالقته  وحاجاته  وبمشاعره  باإلنسان  مرتبط  متغير  الوظيفى  الرضا  إن 

 تعددت تعريفات الرضا الوظيفى منها :

( وقد عرفه بأنه شعور الفرد بالسعادة واالرتياح أثناء أدائه  2001:265تعريف ) الفالح ،

توافق بين ما يتوقعه الفرد من عمله ومقدار ما يحصل عليه فعالً فى الب  لعمله ويتحقق ذلك

 هذا العمل ، إن الرضا الوظيفى يتمثل فى المكونات التى تدفع الفرد إلى العمل واإلنتاج . 
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، الباقى  عبد   ( ، 2001:210ويعرفه  العمل  نتيجة  الفرد  حاجات  إشباع  درجة  بأنه   )

جر ، ظروف العمل ، طبيعة اإلشراف ، طبيعة ألا  ويحتقق هذا اإلشباع عادةً عن طريق

 العمل نفسه .

  ، المجيد  وعبد   ، فليه   ( لدى  2001:265ويعرفه  تكونت  التى  المشاعر  بأنه محصلة   )

األفراد تجاه عملهم، وتتكون هذه المحصلة من مجموع عوامل الرضا الفرعية كالرضا  

، إجراءات العمل ، العمل نفسه،  ت  آعن ) األجر ، الترقيات ، اإلشراف ، العوائد، المكاف

سلوكا ضمنياً  تمثل  عمله  عن  الفرد  رضا  درجة  وأن   ) الخ   ، العمل  داخل  االتصاالت 

سلوكه   فى  تظهر  وقد  نفسه،  فى  كامنة  المشاعر  هذه  تظل  وقد  الفرد،  وجدان  فى  يكمن 

 الخارجى الظاهر . 

، عباس   ( بأنه2003:175وعرفه  تصور   (  عن  الناتجة  السعادة  تجاه  فر المشاعر  د 

الوظيفة، إذ إن هذه المشاعر تعطى للوظيفة قيمة مهمة تتمثل برغبة الفرد فى العمل وما 

يحيط به، فالرضا الوظيفى يحدث لدى الفرد عندما يدرك أن الوظيفة التى يؤديها تحقق  

 القيم المهمة بالنسبه له . 

، الشرايدة   ( والسرو  2010ويعرفه  بالقناعة  النفسى  الشعور  بأنه  الذى  وار  (   ، الرتياح 

هذه   له  توفره  وما  ومرؤسين(  )رؤساء  العمل  وجماعة  وظيفته  من  الموظف  يستمده 

الوظيفة من مزايا مادية ومعنوية وأستقرار من اإلدارة المباشرة باإلشراف ومن فرص  

 النمو المهنى والتقدم الوظيفى  

، ء أدائه لعملهناأثادة واألرتياح  ( بأنه شعور الفرد بالسع2013:94وعرفه  ) رضوان ،

 ويتحقق ذلك بالتوافق بين ما يتوقعه الفرد من عمله ومقدار ما يحصل عليه . 

، جميل   ( المصادر  2015:84وعرفه  من  الفرد  عليها  يحصل  التى  اإلشباعات  بأنه   )

المختلفة التى ترتبط بالوظيفة التى يشغلها ، كما أنه محصلة عناصر الرضا التى يتوقع 

علي الحصول  =    منه  الفرد  الوظيفى  الرضا   : التالية  بالعالقة  عنه  يعبر  والذى   ، عمله 

الرضا   الترقى +  الرضا عن محتوى العمل + الرضا عن فرص  الرضا عن األجر + 



عن   الرضا   + العمل  ساعات  عن  الرضا   + العمل  جماعة  عن  +الرضا  اإلشراف  عن 

 ظروف العمل . 

الباحثة ترى  السابقة  التعريفات  ال  من  الرضا  أن  المشاعر  يفوظ:  من  مجموعة  هو  ى 

المادية   احتياجاته  إشباع  على  وتعمل  واألرتياح،  بالسعادة  الفرد  تشعر  التى  واالنفعاالت 

 والمعنوية من خالل العمل .

 وتعرف الباحثة الرضا الوظيفى بأنه : 

العمل  ومهام  الراتب  عن  والرضا  العمل  بيئة  فى  واالرتياح  بالسعادة  الفرد  مدى شعور 

 والعالقات مع الزمالء والرؤساء والشعور بالوالء واالنتماء للعمل .  ملونظام الع

 أنواع الرضا الوظيفى  

 هناك أنظمة مختلفة لتصنيف الرضا الوظيفى منها :  

 . ووفق هذا المعيار يصنف إلى   تصنيف الرضا الوظيفى باعتباره شمولية

للعا  - الداخلية  بالجوانب  ويتعلق   : الداخلى  الوظيفى  والقبول  م  ملالرضا  االعتراف  ثل 

 والشعور بالتمكن واإلنجاز والتعبير عن الذات . 

الرضا الخارجى : ويتعلق بالجوانب الخارجية )البيئة ( للموظف فى محيط العمل مثل    -

 المدير ، زمالء العمل ، طبيعة ونمط العمل .

األبعاد    - اتجاه  الوظيفى  بالرضا  الشعور  مجمل  وهو   : العام  الكلى  خلية  داال الرضا 

 والخارجية معاً.

 تصنيف الرضا الوظيفى باعتبار زمنه : 

،  وع من خالل عملية األداء الوظيفىالرضا الوظيفى المتوقع :ويشعر الموظف بهذا الن  -

 إذا كان متوقعاً أن ما يبذله من جهد يتناسب مع هدف المهام . 

ب  - الرضا  من  النوع  بهذا  الموظف  يشعر   : الفعلى  الوظيفى  الرضا  م  عدالرضا  رحلة 

 الوظيفى المتوقع ، عندما 

 يحقق الهدف فيشعر حينها بالرضا الوظيفى . 
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 وهناك تصنيف آخر للرضا الوظيفى :

يكون    - وهنا   ، العمل  ومكونات  الجوانب  الموظف على جميع  : وهو رضا  كلى  رضا 

 الموظف قد وصل ألقصى درجة من الرضا عن عمله . 

عن بعض أجزاء ومكونات العمل، وهنا يكون    ضالر رضا جزئى : وهو شعور الفرد با  -

ال   كان  وإن  بها  وأكتفى  العمل،  بعض جوانب  كافية عن  درجة  إلى  قد وصل  الموظف 

ف أخرى  جوانب  عن  موجوداً  االستياء  .  يزال  يؤديه  يزال  ال  ولكنه  العمل  ى 

 (. 2008:41،نواوى)

متعدد ومختلف فقد  نه  ولك : أن الرضا الوظيفى ليس نوعاً واحداً    مما سبق يتضح للباحثة

يكون رضا جزئىاً عن بعض جوانب العمل أو كلى اًيشمل شعور الفرد باالكتفاء والسعادة 

المهم  من  كان  هنا  ومن   ، خارجىاً  أو  داخلىاً  يكون  قد  أو  كلية  بصورة  العمل  فى 

إشباعها  على  للعمل   ، الوظيفى  الرضا  على  تؤثر  التى  العوامل  معرفة  والضرورى 

ا للفرد إذا كانت إيجابية أو إزالتها وعالجها إذا كانت سلبية. ونشير إلى  يقهتحقوتوفيرها و

 بعض هذه العوامل : 

 العوامل المؤثرة على الرضا الوظيفى  

 ( وهى :2010وقد ذكرها ) الشرايدة ،

 الحالة الصحية والبدنية والذهنية . -1

تيازات داخل  ام  من  عوامل مرتبطة بمحيط الوظيفة أو إطارها وتشمل ما يحصل عليه-2

 العمل .

 عوامل تنظيمية تتعلق بسياسات المؤسسة فيما يتصل بساعات العمل وظروفه .-3

أنشطة  -4 تنوع  فى  وتتمثل  إثرائها،  ودرجة  بالوظيفة  تتعلق  بالوظيفة  مرتبطة  عوامل 

 الوظيفة ومدى إشباعها للحاجات العليا . 

درج -5  ، الفرد  شخصية  مثل  نفسه  بالفرد  تتعلق  اعوامل  ،السن ستقة  حياته  فى  راره 

 والمؤهل وغيرها .



 عوامل بيئية وتتعلق ببيئة الفرد وثقافة المجتمع الذى يعيش فيه .-6

( فقد ذكر مجموعة من العوامل التى تساعد على حدوث  2012:37أما ) أحمد بن سعيد ،

 الرضا الوظيفى وهى :

العمل-1 ويعد  إشباعها،  إلى  يسعى  حاجات  فرد  .فلكل  إلشباع  ثر  أك  الحاجات  مصادر 

 حاجاته . 

 الدافعية .تولد الحاجات قدراً من الدافعية تحث الفرد على التوجه نحو المصادر  -2

 المتوقع إشباع تلك الحاجات خاللها .

منه أن -3 األداء . تتحول الدافعية إلى أداء تنشط الفرد بوجه خاص فى عمله ، اعتقاداً 

 .  فرد هذا األداء وسيلة إلى إشباع حاجات ال

 اإلشباع . يؤدى األداء الفعال إلى إشباع  حاجات الفرد . -4

الرضا . إن بلوغ الفرد مرحلة اإلشباع من خالل األداء الفعال فى عمله يجعله راضياً  -5

 عن العمل باعتباره الوسيلة التى يتسنى من خاللها إشباع حاجاته . 

الباحثة والرض  وترى  واالكتفاء  باإلشباع  الفرد  شعور  ا أن  بعوامل لوظا  مرهون  يفى 

البدنية   وحالته  الفرد  بحياة  متعلق  هو  ما  منها  كثيرة،  بجوانب  ومتعلقة  ومتشعبة  متعدده 

والنفسية ودافعيته وشخصيته وأدائه ، ومنها ما هو متعلق ببيئته التى تحيط به ووظيفته  

ومت الرضا  درجة  إلى  الفرد  يصل  متى  معرفة  المهم  من  فكان   ، بداخلها  ى واألنشطة 

 ق الرضا . تحقي

 متى يتحقق الرضا الوظيفى : 

 عندما تجد الحاجات الملحة لدى الفرد إشباعاً كامالً لها فى العمل .-

 عندما يجد الفرد أن فى إمكانه أن يلعب دوره الذى يرغب فيه فى الحياة. - 

ى  عندما يتمكن الفرد من تحقيق أقصى قدر ممكن من إمكاناته وقدراته وطاقاته الكامنة ف-

 عمله .  حيطم

 عندما تزداد درجة إحساس الفرد بمالءمة المهنة لقدراته الخاصة . -
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يري- التى  اإلبداع  قمة  إلى  الفرد  يصل  يحققها.)فليه،وعبد  عندما  أن  د 

 . (2001:259،المجيد

 أثار عدم الرضا الوظيفى  

 لعدم الرضا الوظيفى اثار سلبية على األفراد والمنظمات والتى تظهر من خالل :

، الغي التغيب  اب  أو  العمل  عن  التأخر   ، ،اإلضراب  الشكاوى   ، ،اإلصابات  التمارض 

وجود حاالت   يعبر عن  تقليدية  كظاهرة  اليه  ينظر  الذى  المبرر  غير  التغيب   ، الجزئى 

 .)2011الصراع وعدم التكيف )نسيم، 

 الدراسات السابقة  

 أوالً : اليقظة العقلية وعالقتها بالمرونة النفسية  

دراسة هدفت إلى الكشف   , Sheehan (2009)  Masuda , Andersonأجرى  

اليقظة العقلية و المرونة النفسيىة والضيق االنفعالى وإخفاء الذات على  عن العالقة بين 

األمريكية،   المتحدة  الواليات  فى  أفريقى  أصل  من  األمريكية  الجامعة  طالب  من  عينة 

( من  العينة  فقط  267وتكونت  اإلناث  من  طالبة  أعمتوس (  )ط  سنة، 20,  8مارهن   )

ومقياس    Ryan & Brown (2003)وأستخدمت الدراسة مقياس اليقظة العقلية أعداد  

ومقياس    Davis(1983)الضيق االنفعالى فى المواقف االجتماعية الضاغطة من إعداد  

إعداد   من  الذات  أن   Chastain & Larson (1990)إخفاء  إلى  النتائج  .وتوصلت 

ببعض متغيرات الصحة النفسية، وأنها تتوسط العالقة بين إخفاء   قوى  منبئاليقظة العقلية  

 الذات والضيق النفسى فى المواقف الضاغطة . 

وهدفت إلى معرفة العالقة بين اليقظة العقلية   Masuda & Tully ( 2012)ودراسة  

ب  والمرونة النفسية واالكتئاب والقلق والضغط النفسى واالضطرابات الجسمية لدى طال

العينة من)جامعال وتم أستخدام   494ة ، وتكونت  الجامعة بوالية جورجيا ،  من  ( طالباً 

ومقياس المرونة النفسية من    Brown & Ryan (2003)مقياس اليقظة العقلية إعداد  

.وتوصلت النتائج ألى وجود عالقة ارتباطية موجبة   Bond &Bunce(2003)إعداد  



ة النفسية، وأنهما يرتبطان ارتباطاً سالباً بكل من مرونوال  دالة إحصائياً بين اليقظة العقلية

 القلق واالكتئاب والضيق النفسى واالضطرابات الجسمية . 

اليقظة    Pidgeon & Keye(2014)وأجرى   بين  العالقة  معرفة  إلى  هدفت  دراسة 

من  العقلية والمرونة النفسية والسعادة النفسية لدى طالب الجامعة، وتكونت عينة الدراسة  

إعداد    (141) العقلية  اليقظة  استبيان  استخدام  وتم   Grssman & Walachطالباً 

إعداد     (2001) النفسية  المرونة    Connor & Davidson (2003)ومقياس 

وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة بين اليقظة العقلية والمرونة النفسية والسعادة النفسية،  

يف واليقظة العقلية لدى طالب الجامعة ،  التك على  وكذلك وجود عالقة إيجابية بين القدرة  

 والقدرة على التنبؤ بالسعادة النفسية من خالل المرونة النفسية واليقظة العقلية . 

أجرى   المرونة     BaJaJ & Pande (2015)وقد  تأثير  معرفة  إلى  هدفت  دراسة 

الباً من (ط327ن )النفسية وعالقتها باليقظة العقلية والرضا عن الحياة، وتكونت العينة م

عام وتم   23-18(من الذكور تتراوح أعمارهم بين 236( من اإلناث ، )91جامعة الهند )

العقلية إعداد   اليقظة  الرضا عن    Brown & Ryan(2003)استخدام مقياس  ومقياس 

 Clark& Tellegenومقياس الوجدان إعداد  Diener & etal(1985)الحياة إعداد 

وتوصلت النتائج    Connor & Davidson (2003)  عدادومقياس المرونة إ(1988)

 . اليقظة العقلية والمرونة النفسيةإلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين 

( وجمال   ، العاسمى  العقلية  2018ودراسة  اليقظة  بين  العالقة  معرفة  إلى  وهدفت   )

ك بطارية  استخدام  وتم  الجنس،  لمتغير  وفقاً  الفروق  ومعرفة  النفسية  ى نتاكوالمرونة 

العقلية )لل النفسية )2004يقظة  العاسمى بترجمة هذه 2003(ومقياس المرونة  قام  ( وقد 

( طالباً وطالبة من طلبة السنة الثانية تخصص إرشاد  40المقاييس. وتكونت العينة من )

بين المالحظة أو   نفسى بكلية التربية ، وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة دالة إحصائياً 

أو الشجاعة وسعة الحيلة أو الدهاء والغرض أو الهدف والدرجة   جرأة ن الالرصد  وكل م
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الكلية للمرونة النفسية ، ووجود عالقة دالة بين الوصف والغرض أو الهدف وعالقة دالة  

 بين الدرجة الكلية لليقظة العقلية والهدم ،  

العقلي نة لمروة وا وعدم وجود فروق دالة بين متوسطات أداء الطلبة على مقياس اليقظة 

 النفسية تعزى لمتغير النوع . 

(والتى هدفت إلى التعرف على المرونة النفسية وعالقتها باليقظة 2019ودراسة إبراهيم )

من  مكونة  عينة  على  الرياضة  وعلوم  البدنية  التربية  كلية  تدريسى  لدى  الذهنية 

ارتب222) عالقة  وجود  إلى  الدراسة  توصلت  ،وقد  بغداد  جامعة  من    بين   اطية(طالباً 

 المرونة النفسية واليقظة الذهنية .

 ثانياً :اليقظة العقلية وعالقتها بالرضا الوظيفى  

اليقظة    Huish eger ,& Upetal (2013)دراسة   دور  على  الوقوف  الى  وهدفت 

من  العينة  وتكونت  الوظيفى،  والرضا  العاطفى  واالرهاق  العاطفى  التنظيم  فى  العقلية 

الدراسة جزءين جزء نظرى وآخر ميدانى ، وتوصل  انت  . وك( عامالً فى هولندا219)

الجزء النظرى إلى أن اليقظة العقلية ترتبط ارتباطاً سلبياً مع اإلرهاق الوظيفى، وإيجابى  

 مع الرضا الوظيفى . 

دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين ضغوط العمل   Choi & Koh (2015)وأجرى  

الع فى  للممرضات  الوظيفى  لفيادا واالحتراق  الرضا  ت  على  تؤثر  التى  العوامل  هم 

( ممرضة ، وتوصلت النتائج إلى  330الوظيفى لدى هذه الشريحة. وتكونت العينة من )

الوظيفى وضغط  االحتراق  بينما  الوظيفى،  الرضا  على  إيجابىاً  تأثيراً  العقلية  لليقظة  أن 

 العمل لهما تأثير سلبى على الرضا الوظيفى . 

بين  Reb, Narayanan,& Ho,(2015) ودراسة العالقة  معرفة  إلى  هدفت  حيث 

عالقة   وجود  إلى  النتائج  توصلت  وقد   ، المهام  وأداء  الوظيفى  والرضا  العقلية  اليقظة 

ارتباط   إلى  المهام باإلضافة  وأداء  الوظيفى  العقلية والرضا  اليقظة  بين  ارتباطية موجبة 

 سالب باإلرهاق االنفعالى وانحراف الموظفين . 



بدراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين اليقظة العقلية   Martin & Vat (2016)م  كما قا

واألداء الوظيفى والرضا الوظيفى فى برنو فى جمهورية التشيك ، وتم استخدام استبانة 

الوظيفى والمسمى الوظيفى التشخيصى. وتكونت   الشخصى لألداء وسلم الرضا  التقرير 

( من  ا 241العينة  وتوصلت  موظفًاً  إلنتا(  كانت  ئج  والجنس  العمل  متغيرات  أن   ، لى 

مؤشرات ضعيفة بالنسبة لألداء الوظيفى، وأن اليقظة العقلية كان لها أثر إيجابى ضعيف  

 على األداء الوظيفى فال توجد عالقة إيجابية بين الرضا الوظيفى واألداء . 

 ثالثاً:اليقظة العقلية وعالقتها ببعض المتغيرات الديموجرافية 

وتوصلت إلى قدرة اليقظة العقلية   Weinstein ,Brown & Ryan (2009)ة  دراس

(  65( من اإلناث و)76على معالجة الضغوط ومستويات التوتر لدى عينة مكونة من )

من الذكور ، كذلك توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق لدى أفراد العينة تعزى لمتغير  

 الجنس . 

( عبدهللا  إ2013وقامت  هدفت  م(بدراسة  طلبة    عرفةلى  لدى  العقلية  اليقظة  مستوى 

العينة  والتخصص. وتكونت  الجنس  متغيرى  اليقظة حسب  الفروق فى  الجامعة ومعرفة 

( طلبة 500من  لدى  مرتفعة  كانت  العقلية  اليقظة  أن  النتائج  وأظهرت  وطالبة  طالب   )

د  وجو   الجامعة ، ووجود فروق دالة إحصائيا ًتعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور وعدم 

 وق حسب متغير التخصص.فر

لمتغير   Napora (2013)ودراسة   تعزى  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  أثبتت  وقد 

 الجنس والعمر . 

لمستوى    Salustri (2009)دراسة   إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  وتوصلت 

 اليقظة العقلية لدى أفراد العينة لصالح اإلناث وعدم وجود فروق فى متوسط العمر.  

( وتوصلت إلى أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية فى درجة اليقظة 2016د )ة حم دراس

المدارس   مديرى  بين  فروق  ، وعدم وجود  الذكور  لصالح  الجنس  لمتغير  تعزى  العقلية 

 تعزى لمتغير الخبرة والمؤهل العلمى . 
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ى  ( بدراسة هدفت إلى الكشف عن الفروق ف2017كما قامت إبراهيم وداخل وعالوى )

(  100العقلية لدى طلبة الجامعة تبعاً لمتغيرى الجنس والتخصص على عينة من )  يقظةال

الدراسة   بين عينة  دالة إحصائياً  إلى عدم وجود فروق  النتائج  طالب وطالبة، وتوصلت 

 تبعاً لمتغيرى الجنس والتخصص .

( الوليدى  العقلية  2017ودراسة  اليقظة  مستوى  على  التعرف  إلى  هدفت  والتى  لدى  ( 

جامعة الملك خالد ومعرفة الفروق بينهم فى مستوى اليقظة العقلية على عينة من    طالب

( .وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياًبين الجنسين فى اليقظة العقلية  275)

 لصالح الطالبات . 

 رابعاً : المرونة النفسية وعالقتها ببعض المتغيرات الديموجرافية  

( الخولى  جامعة   (2006دراسة  طلبة  لدى  النفسية  المرونة  مستوى  قياس  إلى  وهدفت 

المرونة   مستوى  فى  والتخصص  الجنس  من  كل  أثر  على  التعرف  وإلى  سعود  الملك 

من  عالى  بمستوى  يتمتعون  الجامعة  فى  الطلبة  أن  إلى  النتائج  توصلت  وقد  النفسية. 

 المرونة النفسية، وأن الذكور أكثر مرونة من اإلناث . 

الكبرى    Grace(2010)ة  ودراس الخمس  الخصائص  إلى  التعرف  إلى  وهدفت 

( من  عينة  على  النفسية  والمرونة  وجود  397للشخصية  النتائج  وبينت  وطالبة.  طالباً   )

 فروق لصالح الذكور فى مقياس المرونة النفسية. 

( بدراسة هدفت إلى معرفة مستوى المرونة النفسية والرضا عن  2012وقد قام شقورة )

لالحي طاة  عن  دى  والرضا  النفسية  المرونة  مستوى  فى  الفروق  ومعرفة  الجامعة،  لبة  

الطالب  لصالح  النفسية  المرونة  أبعاد  فى  فروق  وجود  إلى  النتائج  وتوصلت   ، الحياة 

 الذكور ما عدا البعد االجتماعى لم توجد فية فروق .

سية وأحداث  النفونة  ( بدراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين المر2016كما قام الزعبى )

المتغيرات.   هذه  فى  العينة  أفراد  بين  الفروق  وكذلك  النفسية،  والصحة  الضاغطة  الحياة 



فى  دالة  فروق  وجود  عدم  إلى  النتائج  وتوصلت  الجامعة،  طلبة  من  العينة  وتكونت 

 المرونة النفسية تعزى لمتغير الجنس . 

سية ومتغيرى الجنس النفونة  ( وهدفت إلى معرفة العالقة بين المر2017ودراسة على )

( من  مكونة  عينة  على  فروق 95والسن  وجود  إلى  الدراسة  وتوصلت  وطالبة.  طالباً   )

أيضا   وتوصلت   ، األكبر سنا  السن لصالح  لعامل  تعزى  النفسية  المرونة  فى  داللة  ذات 

 إلى عدم وجود فروق دالة فى المرونة تعزى لعامل الجنس . 

 المتغيرات الديموجرافية  بعض  ته بخامساً : الرضا الوظيفى وعالق

( وهدفت إلى التعرف على مستوى الرضا الوظيفى لدى معلمى 2007دراسة الشواهرة )

الجنس   لمتغيرات  تبعاً  الفروق  ومعرفة  بيتونيا،  بلدة  فى  الخاصة  المدارس  ومعلمات 

متغير   فى  دالة  فروق  وجود  إلى  النتائج  وتوصلت  العلمى.  المؤهل   ، الخبرة  وسنوات 

العلمى وعد   جنس، ال المؤهل  لمتغير  تبعًا  الوظيفى  الرضا  ألثر  دالة  فروق  وجود  م 

 وسنوات الخبرة . 

( عمر  فى 2013دراسة  المكتبات  أخصائى  لدى  الوظيفى  الرضا  دراسة  إلى  وهدفت   )

( موظفاً وموظفة. وكشفت النتائج عن عدم  60جامعة قالة بالجزائر وتكونت العينة من )

متوسطات   فى  فروق  الدرجاوجود  والخبرة  ت  النوع  لمتغير  تعزى  الوظيفى  رضا 

 .والعمر

وهدفت إلى  Oguniana ,Okunlaya ,Okunoye &Oshinaik(2013)دراسة  

الكشف عن درجة الرضا الوظيفى للعاملين فى المكتبات الجامعية الرسمية األردنية على 

النتائج عن وجود فروق فى مستو138عينة من ) وموظفة وأسفرت  ضا  ى الر ( موظفاً 

 وظيفى تعزى لمتغير النوع لصالح الذكور.  ال

 ( وصرداوى  راضية  الرضا 2017دراسة  مستوى  فى  الفروق  معرفة  إلى  وهدفت   )

الوظيفى لدى أساتذة التعليم الثانوى بوالية تيزى وزو فى بعض المتغيرات وهى الجنس  
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إلى    نتائج لت ال( معلماً ومعلمة وتوص134،المؤهل ،سنوات الخبرة. وتكونت العينة من )

 عدم وجود فروق دالة لدى أفراد العينة فى جميع  متغيرات الدراسة الديموجرافية . 

 التعليق على الدراسات السابقة 

النحو  على  عليها  التعقيب  يتم  السابقة  الدراسات  من  عدداً  الباحثة  استعرضت  أن  بعد 

 :التالى

 أوالً: من حيث الموضوعات . 

 . لدراسةثانياً : من حيث عينات ا

 ثالثاً : من حيث األدوات . 

 رابعاً : أهم نتائج هذه الدراسات .

 أوالً: موضوعات الدراسة  

النفسية   والمرونة  العقلية  اليقظة  متغير  بين  العالقة  حول  الدراسات  موضوعات  تدور 

الوظيفى  والرضا  النفسية  والمرونة  العقلية  اليقظة  بين  الفروق  وكذلك  الوظيفى  والرضا 

 .الديموجرافية  تغيراتعض الموفقاً لب

 ثانياً :العينات  

مختلفة تتراوح ما بين المئات إلى األالف، ولكن لوحظ أن  فقد تناولت الدراسات أعداداً 

النفسية   والمرونة  العقلية  اليقظة  بين  العالقة  تناولت  التى  وخاصة  العينات  هذه  جميع  

أطال حدود  فى  وذلك  طلبة  على  العينات  أفراد  معظم  البا كانت  أمع  تناولت  حثة  التى  ا 

 العالقة بين اليقظة والرضا الوظيفى لم تشتمل على متغير المرونة النفسية . 

 ثالثاً: أدوات الدراسات  

بالنسبة للمقاييس واألدوات التى استخدمت فى الدراسات السابقة فهى مقاييس واختبارات 

والعال النفسية  والمرونة  العقلية  اليقظة  بين  العالقة  بين تقيس  والرضا    اليقظة  قة  العقلية 

إعداد   العقلية  اليقظة  مقياس  مثل  ومقياس  Ryan & Brown, 2003الوظيفى، 

Grssman &Walach,2001    ومقياسBear     العقلية لليقظة  الخمسة  للعوامل 



إعداد   للمرشدين  العقلية  اليقظة  ومقياس  البحيرى  الرقيب  عبد    Philadelphiaترجمة 

ا  للمرونة  مقاييس  مقيلنفسية  وأيضا  أعداد  مثل  المرونة     Bunce&Bond,2003اس 

 . Connor & Davidson,2003،ومقياس المرونة والسعادة إعداد 

 رابعاً : النتائج  

والمرونة   العقلية  اليقظة  بين  ارتباطية  هناك عالقة  أن  إلى  الدراسات  هذه  نتائج  أشارت 

 النفسية والرضا الوظيفى . 

 خالصة وتعقيب  

سابقة التى تم عرضها، سواء التى تناولت العالقات اسات الاض الدرمن خالل استعر   

لم   الدراسات  هذه  أن  للباحثة  تبين  الديموجرافية،  الفروق  تناولت  أوالتى  المتغيرات  بين 

تتناول متغيرات البحث الحالى مجتمعة فى دراسة واحدة، كذلك عينات الدراسات السابقة 

والمر العقلية  اليقظة  بين  العالقة  الن فى  كاونة  الباحثة فسية  فلم تجد   ، فقط  نت على طلبة 

دراسة تناولت هذين المتغيرين على عينة الموظفين، وهى عينة البحث الحالى وذلك فى 

حدود اطالعها، كذلك الدراسات التى تناولت الرضا الوظيفى واليقظة العقلية  على عينة  

ينة الموظفين، فكان  ة لدى عالنفسي   العاملين فقد كانت قليلة وهى لم تتناول متغير المرونة

ألهمية  النفسية، وأيضاً  متغيراته  ألهمية  البحث نظراً  المهم والضرورى إجراء هذا  من 

من  لالستفادة  فيها  الفروق  وأيضاً  المتغيرات،  هذه  بين  العالقات  لمعرفة  العينة  وطبيعة 

 النتائج فى مجال العمل .

استعرا من  االستفادة  الباحثة  استطاعت  تلك   وقد  متغيرات  الدراساض  اختيار  فى  ت 

 البحث الحالى، وكذلك وضع الفروض المناسبة لهذا البحث .  

 الفروض : 

النفسية    -1 والمرونة  العقلية  اليقظة  بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد 

 والرضا الوظيفى لدى أفراد العينة .
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درجات   -2 متوسطى  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  مقياس العينة  أفراد    توجد  على 

 اليقظة العقلية باختالف متغير النوع )ذكور ،إناث ( التعليم )عالى ، متوسط ( . 

3-     ( النوع  باختالف  النفسية  المرونة  متغير   فى  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

 ذكور،إناث ( التعليم )عالى ،متوسط( . 

درجا    -4 متوسطى  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  أفرادتوجد  مقياس    العينة  ت  على 

 الرضا الوظيفى باختالف النوع )ذكور ، إناث ( التعليم )عالى ، متوسط ( . 

يمكن التوصل إلى نموذج انحدار متدرج للتنبؤ باليقظة العقلية من درجات متغيرات     -5

 البحث ) المرونة النفسية ، الرضا الوظيفى (. 

 إجراءات البحث : 

   أوالً : منهج البحث

 ى على المنهج الوصفى الذى يهتم بوصف الظاهرة كما هى .ث الحالمد البحيعت

 ثانياً : عينةالبحث . 

 عينة البحث االستطالعية: -أ

 ( موظفاً وموظفة .125تكونت عينة البحث االستطالعية من ) 

 العينة األساسية :  -ب

اث  ( إن150( ذكور و)150( موظف وموظفة )300تكونت عينة البحث األساسية من )

لشهادات العالىة والمتوسطة ،وقد تم اختيار عينة البحث من موظفى جامعة أصحاب ا،من 

 األزهر ، ومصلحة الضرائب المصرية .  

 والجدول التالى يوضح توزيع عينة البحث االساسية . 

 ( 300ن=) ( توزيع عينة البحث االساسية وفقا لمتغير النوع والمؤهل1جدول )

 المؤهل النوع المتغير 

 متوسط  عالى  اثإن ذكور 

 150 150 150 150 العدد 

 



 ثالثاً: أدوات البحث  

تمثلت أدوات البحث الحالى فى مقياس اليقظة العقلية ، مقياس المرونة النفسية ، مقياس  

 الرضا الوظيفى .  

 مقياس اليقظة العقلية . -أ

لدى العقلية  اليقظة  مستوى  وهومعرفة  المقياس،  هدف  بتحديد  الباحثة  من  عينة    قامت 

الصلة  الم وثيقة  النفسية  والبحثوث  السيكولوجى  التراث  على  االطالع  تم  وقد  وظفين، 

العقلية   اليقظة  مفهوم  لتحديد  لقياسه  أعدت  التى  المقاييس  وبعض  العقلية  اليقظة  بمفهوم 

،( عبدهللا  مقياس  ومنها  الحالى  المقياس  ومقياس  2013وبنود   ،  )Langer (1992)  

( ، بطارية 2012( ودراسة الزبيدى )2015نس )اسة يو( ودر2012ترجمة الزبيدى )

 ( .2019كنتاكى لليقظة العقلية لبيروغر يغورى وكرستين بدراسة العاسمى )

الحالية   اللحظة  فى  التركيز  على  الفرد  قدرة  هى  الحالى،  البحث  فى  العقلية  واليقظة 

حيطة  ة والملخارجيت واألحداث اوالتعامل بوعى فى الوقت الحاضر ، ومالحظة الخبرا

داخلية،  به ومشاعر  وأفكار  قدرات  من  به  يشعر  لما  الدقيق  الوصف  على  والقدرة   ،

والقدرة على التمييز والتفريق بين األشياء والصواب والخطأ مما يساعد الفرد على تقنين  

 الحاضر والتنبؤ بالمستقبل لتحسين األداء الوظيفى للفرد . 

 وصف المقياس  

صورته األولية على عدد من األساتذة فى علم النفس  اس فى  المقي  قامت الباحثة بعرض

ضوء  فى  المقياس  تعديل  تم  وقد  عباراته  مالءمة  ومدى  صالحيته  مدى  على  للحكم 

( من  النهائية  صورته  فى  المقياس  وتكون  و  المحكمين،  السادة  عبارة  40توجيهات   )

بالتساوى بمعدل )  إلجابة على ويتم ابعد،    ( عبارات لكل10موزعة على أبعاد المقياس 

( أمام العبارة التى تنطبق عليه ، وىنحصر مستوى اإلجابة بين  √المقياس بوضع عالمة )

الدرجة كاآلتى ) ،تنطبق إلى حد ما ،ال تنطبق ( وقد تم توزيع  (  1،2،3) تنطبق كثيراً 

( صحيح  والعكس  الموجبة  للمقياس  3،2،1للعبارة  الكلى  والمجموع  السالبة  للعبارة   )
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(120  )( بمتوسط  )60درجة  للمقياس  درجة  أعلى  تكون  وبذلك  درجة،  وأقل  120(   )

(،وتدل الدرجة المرتفعة على تمتع الفرد باليقظة العقلية أى الجانب اإليجابى ، 40درجة )

 بينما الدرجة المنخفضة تشير إلى عدم تمتع المفحوص باليقظة العقلية .  

 أبعاد المقياس  

 ظة البعد األول : المالح-أ

به، ى  وه المحيطة  الخارجية  واألحداث  الخبرات  مالحظة  على  الفرد  قدرة  مدى 

 والتفاصيل الدقيقة التى تحدث له أثناء تواجده بالعمل . 

 البعد الثانى :التعامل بوعى فى الوقت الحاضر  -ب

وهو قدرة الفرد على اإلحساس بالخبرات واألحداث الحاضرة والتركيز عليها واالنشغال 

 فى الماضى أو المستقبل .  لتفكيرر من ابها أكث

 البعد الثالث : الوصف  -ج

وهو قدرة الفرد على وصف ما يشعر به من أفكار ومشاعر وانفعاالت داخلية وما لديه  

 من قدرات ،وقدرته على تقييم أحاسيسه وقدراته وضبطها . 

 البعد الرابع :التمييز  -د

واستخدام  أولوياته  تحديد  على  الفرد  قدرة  م  وهو  فطرق  بين  عينة  والتفريق  التفكير  ى 

 األشياء أو المواقف والخطأ والصواب واالستفادة من ذلك . 

 الخصائص السيكومترية للمقياس   

 التحليل العاملى : 

                      على النحو التالي: لمقياس اليقظة العقلية  التحليل  العامليقامت الباحثة بحساب  

 د المتعام التدوير   العوامل وتشبعاتها بعد



 (  2جدول )

 قيم الشيوع  العامل الرابع العامل الثالث  العامل الثاني العامل األول  رقم العبارة 

1    451. 247. 

2    520. 369. 

3    603.- 401. 

4   456.  225. 

5   376.  388. 

6 378.    367. 

7 352.    213. 

8   566.  346. 

9   328.-  195. 

10 720.    603. 

11    471. 285. 

12 568.    400. 

13    421.- 217. 

14  365.   370. 

15  376.   159. 

16   570.-  422. 

17 694.    540. 

18    511. 504. 

19    565. 445. 

20  403.   342. 

21    446. 474. 

22  685.   641. 

23 .495    332 . 

24 539.    327. 

25   380.  337. 

26  .462   274 . 

27    521. 439. 

28   485.  394. 

29 380.    208. 

30 730.    561. 

31  381.   245. 

32  742.   611. 

33   484.  354. 

34 - - - - 162. 

35  634.   436. 

36  521.   343. 
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 قيم الشيوع  العامل الرابع العامل الثالث  العامل الثاني العامل األول  رقم العبارة 

37   519.  505. 

38  416.   317. 

39 376.    165. 

40 797.    653. 

  2.391 2.965 3.084 5.974 الجذر الكامن 

  5.977 7.412 7.710 14.934 نسبة التباين 

 ( اتضح مايلي:2ومن جدول )

 عبارة كما هو مبين في الجدول أعاله.  11العامل األول:  وتتشبع عليه 

 عبارات كما هو مبين في الجدول أعاله.  10العامل الثاني:  وتتشبع عليه 

 عبارات كما هو مبين في الجدول أعاله.  9بع عليه :  وتتش الثالث العامل

 عبارات كما هو مبين في الجدول أعاله.  9العامل الرابع:  وتتشبع عليه 

األربعة   العوامل  تباين  نسبة  بلغت  مجتمعة   36.033وقد  األربعة  العوامل  هذه  أن  أي 

 من التباين الكلي في المقياس.  %36تفسر مايزيد على 

 ً  اخلي  ساق الد :االتثانيا

تم حساب معامل االرتباط بين درجة العبارة والدرجة الكلية للبعد، كما تم حساب معامل   
 (. 3االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكلية للمقياس كما موضح بجدول )

 (  3جدول )
 معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات اليقظة العقلية والدرجة 

 ( 125قياس)ن=الكلية للم
رقم 

 العبارة 
رقم  البعد األول 

 العبارة  
رقم  البعد الثاني 

 العبارة 
رقم  البعد الثالث 

 العبارة 
 البعد الرابع 

1 **353  . 2 **437 . 3 **518 . 4 **257 . 

5 **392 . 6 *207. 7 **319 . 8 **645 . 

9 *208. 10 *210. 11 **472 . 12 **487 . 

13 **353 . 14 **579 . 15 **553 . 16 **431 . 

17 **461 . 18 **521 . 19 **592 . 20 **562 . 

21 **436 . 22 **243 . 23 **302 . 24 **627 . 

25 **522 . 26 **520 . 27 **521 . 28 **624 . 

29 **382 . 30 **457 . 31 **368 . 32 **616 . 

33 **298 . 34 **330 . 35 **330 . 36 **337 . 

37 **484 . 38 **374 . 39 **382 40 **466 . 

 .05دال عند مستوى *                .01ند مستوى* دال ع *



 (  3أتضح من جدول )  

مستوى- عند  البعد  لذات  الكلية  بالدرجة  ترتبط  األول  البعد  عبارات  جميع  عدا  01أن   .

 .. 05فهى دالة عند مستوى  3العبارة رقم 

عدا    .01مستوى  أن جميع عبارات البعد الثاني ترتبط بالدرجة الكلية لذات البعد عند  - 

 .. 05فهما دالتان عند مستوى  13،  12ارتين رقمي العب

 .01أن جميع عبارات البعد الثالث ترتبط بالدرجة الكلية لذات البعد ارتباطا داال عند مستوى -

 . 01أن جميع عبارات البعد الرابع ترتبط بالدرجة الكلية لذات البعد عند مستوى -

 (  4جدول ) 

 ( 125الكلية لمقياس اليقظة العقلية)ن=والدرجة  ن األبعاداالتساق الداخلي بي

 معامل االرتباط البعد 

 .750** المالحظة 

 .677** التعامل بوعى 

 .859** الوصف 

 766** التمييز 

 . 01** دال عند مستوى 
 (  4أتضح من جدول )

ائياً  داالً إحصأن جميع ابعاد مقياس اليقظة العقلية ترتبط بالدرجة الكلية للمقياس ارتباطاً  -
 . لمقياس على درجة مرتفعة من الصدق. وهو ما يشيرإلى أن ا01مستوى  عند

 الثبات : 
    Item of deletedالثبات بطريقة 

 (  5جدول ) 
 معامالت الثبات 

 معامل الثبات  العبارة

1 771. 

2 763. 

3 784. 

4 773. 

5 779. 
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 معامل الثبات  العبارة

6 765. 

7 763. 

8 773. 

9 777. 

10 767. 

11 768. 

12 766. 

13 791. 

14 766. 

15 774. 

16 793. 

17 761. 

18 775. 

19 778. 

20 764. 

21 767. 

22 770. 

23 770. 

24 761. 

25 763. 

26 778. 

27 762. 

28 769. 

29 776. 

30 766. 

31 776. 

32 764. 

33 769. 

34 771. 

35 766. 

36 766. 

37 765. 

38 764. 

29 769. 

40 764. 

 (  5اتضح من جدول )

 . 791 –. 761تتراوح بين  Item of deletedأن معامالت الثبات بطريقة -



على    ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفيةكما قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقتين:  

 النحوالتالي: 

 ( 6جدول )

 ثبات مقياس اليقظة العقلية 

 معامل الفا المقياس  

 

 

النصف  ثبات 

 األول

نصف لاثبات  

 الثاني

استخدام   بعد  الثبات 

التصحيح  معادلة 

 براون-لسبيرمان

 معامل جتمان

 . 284 . 289 . 322 . 118 . 341 اليقظة العقلية )البعد األول( 

 . 470 . 471 . 073 . 045 . 273 )البعد الثاني(

 . 327 . 329 . 259 . 579 . 506 )البعد الثالث( 

 . 549 . 550 . 627 . 498 . 670 )البعد الرابع( 

 . 748 . 759 . 736 . 482 . 771 ة الكلية جرالد

 (  6أتضح من جدول )

. وبلغ معامل ثبات الفا للمقياس 670  –.  273أن معامالت  ثبات األبعاد تراوحت بين  -

. وهو معامل ثبات معقول يسمح للباحثة باستخدام المقياس في بحثها الحالي.  771ككل  

فية للمقياس ككل بعد استخدام معادلة صن وقد بلغ معامل الثبات باستخدام طريقة التجزئة ال

. وهو معامل ثبات معقول أيضا، وقد بلغ معامل جتمان 759براون  -التصحيح لسبيرمان

748 . 

 ثانياً : مقياس المرونة النفسية 

تم تحديد هدف المقياس وهو معرفة مستوى تمتع أفراد العينة بالمرونة النفسية ، وقد تم  

والب  الدراسات  على  اوحاالطالع  المستخدمة ث  والمقاييس  النفسية  المرونة  تناولت  لتى 

( عثمان  مقياس  ومنها  )2010لقياسها  شقورة  ودراسة  كونور 2012(  ومقياس   )

( )2033ودافيدسون  العاسمى  ترجمة   )2019( الزهيرى  ودراسة  ودراسة 2012(   )

 (، وفى ضوء االطالع على التراث السيكولوجى تم تحديد مفهوم المرونة2019إبراهيم )

الذاتية،   والفعالية  اإليجابى  التكيف  على  الفرد  قدرة   ، ،وهى  الحالى  للمقياس  النفسية 
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والتأقلم   الفعال  للحياة وتحمل األحباط واالتصال  والنظرة اإليجابية  التفاؤل  والقدرة على 

 بفاعلية مع اآلخرين ومع ظروف العمل  . 

 وصف المقياس  

ن أساتذة علم النفس وذلك للحكم على  متم عرض المقياس فى صورته األولية على عدد  

فى   المقياس  ويتكون  لقياسه،  وضعت  لما  مالءمتها  ومدى  المقياس  عبارات  صالحية 

( عبارة وقد تم وضع مفتاح تصحيح للمقياس على أساس أختيار  24صورته النهائية من )

وجد  تالبدائل من ثالث )تنطبق كثير ،تنطبق إلى حد ما ، ال تنطبق ( وحيث إن المقياس  

اإليجابية ) العبارات  فتكون درجات  إيجابية وأخرى سلبية  والسالبة 1،2،3به عبارات   )

(3،2،1( للمقياس  درجة  أعلى  وتكون   )72( بمتوسط  درجة  أعلى 36(  تكون  وبذلك   )

( )72درجة  درجة  وأقل  بالمرونة  24(  المفحوص  تمتع  إلى  المرتفعة  الدرجة  (وتشير 

 النفسية والعكس صحيح .  

 لسيكومترية للمقياس  االخصائص  

 االتساق الداخلى   

تم حساب األتساق الداخلى للمقياس وذلك بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة 

 ( .7من عبارات المقياس والدرجة الكلية للمقياس كما موضح بجدول )

 جدول 

(7) 

 ( 125سية)ن=نف معامالت االرتباط  بين درجة العبارة والدرجة الكلية لمقياس المرونة ال 

 معامل االرتباط  رقم العبارة  

1 **519 . 

2 **458 . 

3 **498 . 

4 **532 . 

5 **353 . 



 معامل االرتباط  رقم العبارة  

6 **434 . 

7 **468 . 

8 **337 . 

9 **501 . 

10 **473 . 

11 **429 . 

12 **330 . 

13 **474 . 

14 **476 . 

15 **576 . 

16 **470 . 

17 **486 . 

18 **422 . 

19 **252 . 

20 **495 . 

21 **389 . 

22 **457 . 

23 **246 . 

24 **467 . 

 . 01** دال عند مستوى 

 ( اتضح  7ومن جدول )

داالً  - إرتباطاً  للمقياس  الكلية  بالدرجة  ترتبط  النفسية  المرونة  مقياس  عبارات  جميع  أن 

 . لمقياس على درجة مرتفعة من الصدق. وهو ما يشيرإلى أن ا01إحصائياً عند مستوى 
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 الثبات 

    Item of deletedة يقالثبات بطر

 ( 8جدول ) 

 معامالت الثبات  

 معامل الثبات  العبارة 

1 805. 

2 808. 

3 806. 

4 804. 

5 816. 

6 809. 

7 807. 

8 813. 

9 806. 

10 808. 

11 810. 

12 814. 

13 808. 

14 807. 

15 802. 

16 807. 

17 806. 

18 811. 

19 820. 

20 806. 

21 811. 

22 809. 

23 818. 

24 808. 

 (  8اتضح من جدول )

 .  820 –. 802تتراوح بين  Item of deletedأن معامالت الثبات بطريقة -

 

 ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفيةكما قامت قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقتين:  

 على النحوالتالي: 



 ( 9جدول ) 

 ثبات مقياس المرونة النفسية 

 لفا امعامل  المقياس  

 

 

النصف   ثبات النصف األول  ثبات 

 الثاني 

استخدام   بعد  الثبات 

التصحيح   معادلة 

 براون-لسبيرمان

معامل  

 جتمان

 .747 .747 .696 .716 .813 المرونة النفسية 

 (  9اتضح من جدول )

بلغ   - الفا  ثبات  معامل  باستخدام 813أن   للباحثة  يسمح  مرتفع  ثبات  معامل  وهو   .

ا بحثها  في  النصفية لالمقياس  التجزئة  طريقة  باستخدام  الثبات  معامل  بلغ  كما  حالي، 

لسبيرمان التصحيح  معادلة  استخدام  بعد  ككل  ثبات 747براون  -للمقياس  معامل  وهو   .

 .747يسمح للباحثة أيضا باستخدام المقياس في بحثها الحالي، وبلغ معامل جتمان 

 ثالثاً : مقياس الرضا الوظيفى 

المقيا هدف  تحديد  قامت  س تم  .وقد  الوظيفى  بالرضا  األفراد  تمتع  مدى  معرفة  وهو   ،

الباحثة باالطالع على األطر النظرية التى تناولت الرضا الوظيفى  والتى ثبت أن هناك  

عوامل مشتركة للرضا الوظيفى مثل عالقات العمل والراتب والحوافز والترقية وسياسة 

( الشواهرة  دراسة  الدراسات  هذه  ،ومن  )2007اإلدارة  الفالح  ودراسة   )2001 )

( )2013وشابونيه  وفليه   )2001( ونواوى  السابقة  2008(  الدراسات  خالل  ومن   )

واالطالع على بعض المقاييس التى تناولت الرضا الوظيفى، توصلت الباحثة إلى تحديد 

للمقياس الحالى فى ضوء تعريف الرضا الوظيفى ،وهو مدى شعور  العبارات المالئمة 

دة واالرتياح فى بيئة العمل والرضا عن الراتب ومهام العمل والعالقات مع  االفرد بالسع

 الزمالء والرؤساء والشعور بالوالء واالنتماء للعمل . 

 وصف المقياس  

تم عرض المقياس فى صورته األولية على عدد من أساتذة علم النفس وذلك للحكم على  

لق وضعت  لما  مالءمتها  ومدى  المقياس  عبارات  فى  يصالحية  المقياس  ،ويتكون  اسه 
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( من  النهائيى  وهى 32صورته  ثالث  بدائل  بين  العبارات  على  اإلجابة  ويتم  عبارة   )

( إذا كانت العبارة إيجابية  1،2،3)تنطبق كثيراً ،تنطبق إلى حد ما ، ال تنطبق ( بواقع )

ة  ج( و أقل در96( إذا كانت العبارة سالبة وبذلك تكون أعلى درجة للمقياس )3،2،1،و)

(32( بمتوسط  والعكس 48(  الوظيفى  الرضا  إلى  المرتفعة  الدرجة  وتشير  درجة   ،)

 صحيح . 

 الخصائص السيكومترية  

 االتساق الداخلى   

تم حساب االتساق الداخلى للمقياس وذلك بحساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة 

 . (10من عبارات المقياس والدرجة الكلية للمقياس كما موضح بجدول )

 ( 10جدول )

  معامالت االرتباط بين عبارات مقياس الرضا الوظيفي والدرجة الكلية للمقياس

 (125)ن=

 معامل االرتباط  رقم العبارة 

1 *207. 

2 **416. 

3 **348. 

4 *210. 

5 **459. 

6 **459. 

7 **519. 

8 **514. 

9 *209. 

10 **586. 

11 **476. 

12 **490. 

13 **398. 



 معامل االرتباط  رقم العبارة 

14 **375. 

15 **328. 

16 **480. 

17 **251. 

18 **480. 

19 **594. 

20 **387. 

21 **296. 

22 **336. 

23 **439. 

24 **406. 

25 **547. 

26 **397. 

27 **431. 

28 **369. 

29 **419. 

30 **632. 

31 **430. 

32 **408. 

 . 01** دال عند مستوى 

 . 05*دال عند مستوى 

 (  10ول )جداتضح  من  

. ،  01أن عبارات مقياس الرضا الوظيفي ترتبط بالدرجة الكلية للمقياس عند مستويي  -

05. 

 الثبات. 

    Item of deletedالثبات بطريقة 
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 ( 11جدول ) 

 معامالت الثبات  

 معامل الثبات  العبارة

1 840. 

2 836. 

3 838. 

4 848. 

5 834. 

6 834. 

7 832. 

8 832. 

9 844. 

10 830. 

11 835. 

12 833. 

13 837. 

14 838. 

15 838. 

16 834. 

17 840. 

18 834. 

19 830. 

20 837. 

21 839. 

22 839. 

23 835. 



 معامل الثبات  العبارة

24 836. 

25 831. 

26 836. 

27 836. 

28 837. 

29 836. 

30 829. 

31 835. 

32 836. 

 (  11اتضح من جدول )

 . 848 –. 830تتراوح بين  Item of deletedأن معامالت الثبات بطريقة -

على    ألفا كرونباخ وطريقة التجزئة النصفيةكما قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقتين:  

 النحوالتالي: 

 ثبات مقياس الرضا الوظيفي   (12جدول )

 معامل الفا  المقياس  

 

 

ثبات 

النصف  

 األول 

ثبات 

النصف  

 الثاني 

استخدام   بعد  الثبات 

التصحيح   معادلة 

 براون-انرملسبي 

معامل  

 جتمان

 .818 .818 .756 .700 .839 الرضا الوظيفي 
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 (  12اتضح من جدول )

. وهو معامل ثابت مرتفع يسمح للباحثة باستخدام المقياس 839أن معامل ثبات ألفا بلغ   -

في بحثها الحالي، كما بلغ معامل الثبات باستخدام طريقة التجزئة النصفية للمقياس ككل 

استخد لسبيرمان  ام بعد  التصحيح  أيضا،  818براون  -معادلة  مرتفع  ثبات  معامل  وهو   .

 .818كما بلغ معامل جتمان 

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها  

 الفرض األول : وينص على أنه : 

توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بين اليقظة العقلية والمرونة النفسية والرضا  

 .  الوظيفى لدى أفراد العينة 

بيرسون   ارتباط  معامل  الباحثة  استخدمت  السابق  الفرض  من   Pearsonوللتحقق 

correlation coefficient :على النحو اآلتي 

 ( 13جدول )

 معامالت االرتباط بين اليقظة العقلية والمرونة النفسية والرضا الوظيفي 

 (300)ن=

 الرضا الوظيفي المرونة النفسية اليقظة العقلية 

 . 464** . 425** المالحظة  

 . 182** . 282** التعامل بوعي 

 . 519** . 571** الوصف  

 . 499** . 567** التمييز   

 . 543** . 602** الدرجة الكلية  

 . 01** دال عند مستوى 

 ( اتضح  13ومن جدول )



مستوى   عند  إحصائيا  دالة  عالقة  توجد  النفسية  01أنه  والمرونة  العقلية  اليقظة  بين   .

بمع الوظيفي.  وزاد    نىوالرضا  النفسية  المرونة  زادت  العقلية  اليقظة  زادت  كلما  أنه 

 الرضا الوظيفي. 

 مناقشة نتائج الفرض األول وتفسيرها : 

( بجدول  كما هو موضح  األول   الفرض  نتائج  ارتباطية  13أشارت  إلى وجود عالقة   )

 فسية . لنذات داللة إحصائية بين  أبعاد مقياس اليقظة العقلية والدرجة الكلية والمرونة ا

جمال و   ، )العاسمى  دراسة  مع  النتيجة  هذه  ال 2018 وتختلف  أنه  إلى  أشارت  (حيث 

توجد عالقة ارتباطية بين اليقظة العقلية والمرونة النفسية بينما تتفق مع نتائج دراسة كل 

ودراسة     (Pidgeon&,  Keye 2014( ودراسة     (Masuda&Tully,2012من  

Bajaj& Pande2015)   (دراسة هذه  2019إبراهيم  (  و  نتائج  أشارت  حيث   )

 الدراسات إلى وجود عالقة ارتباطية بين اليقظة العقلية والمرونة النفسية . 

ويمكن تفسير ذلك إلى أن اليقظة العقلية متغير نفسى يساعد الفرد على التفكير وتحرير  

، وأيضاً ك  العقل ،وخلق أساليب جديدة فى التعامل مما يساعد على تنمية الوعى واإلدرا

دون  عليها  والحكم  وعيه  محتويات  ومراقبة  وصف  على  الفرد  يساعد  متغير  هو 

اإلستغراق فيها مما يؤدى إلى الموضوعية ، كذلك مساعدة الفرد على مالحظة تجاربه 

يصبح   وبالتالى  ظروفه  مع  التكيف  على  قدرة  أكثر  يجعله  مما  واعية  بصورة  وخبراته 

 ده ذلك على النجاح فى الحياة وتخطى الصعاب . اعالفرد أكثر مرونة نفسية ، فيس

  ، )شويل  أشار  وقد   ، الجيدة  النفسية  بالصحة  يتمتع  الفرد  تجعل  سمة  النفسية  فالمرونة 

( إلى أن المرونة النفسية اإليجابية أحد أهم المكونات فى الشخصية اإليجابية  2012نصر 

ت التى يتمتع بها الفرد والتى زا التى تتمتع بالصحة النفسية ،كما أنها توصف بأحد الممي

:  2013يستمد منها الدعم لصحته النفسية وجودة حياته ،وقد أشار أيضاً    )أبو حالوة  

17  ، ذاته  وتحقيق  واالزدهار  العيش  على  الفرد  قدرة  هى  النفسية  المرونة  أن  إلى   )

  ت، بالرغم من التعرض للضغوط واألحداث الصادمة ، بل تتسبب هذه الضغوط فى تحديا
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ال   وفرصاً  تحديات  الضاغطة  المواقف  النفسية  المرونة  ذو  الشخص  يعتبر  ما  غالباً  إذ 

 تعوض للتعلم . 

وقد يرجع ارتباط اليقظة العقلية بالمرونة النفسية إلى أن المرونة النفسية ترتبط بالصحة  

فى   متوازناً  يكون  وأن  بالمرونة،  الفرد  يتصف  أن  منها  للصحة  مؤشر  وهناك  النفسية 

ويساير  ر  أمو القرارات  واتخاذ  األمور،  على  الحكم  فى  التطرف  عن  واالبتعاد  حياته 

االختالف  مع  التعايش  على  قادراً  ويكون  لقناعته،  وفقاً  المواقف  بعض  فى  اآلخرين 

( ، ومن هنا يمكن تفسير هذه النتيجة أى وجود عالقة ارتباطية  2008مجيد  ( واحتماله  ،

الي النفسية وهما من مؤشرات الصحة قظبين متغيرين إيجابيين وهما  العقلية والمرونة  ة 

 النفسية .  

العقلية  اليقظة  بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  وجود  إلى  النتائج  أشارت  كما 

دراسة   نتيجة  مع  الحالى  البحث  نتيجة  وتختلف   ، الوظيفى   ,Martin, Vatوالرضا 

el,2016)  (بالرضا الوظيفى عالقة ضعيفة،   يةحيث أشارت إلى أن عالقة اليقظة الذهن

 & Choiودراسة     ) (Hulshegr, Upetal,2013بينما تتفق النتيجة مع دراسات 

Koh, 2015)   و دراسة، )(Reb, Narayanan,& Ho:2015) حيث أشارت هذه

 الدراسات إلى وجود عالقة إيجابية بين اليقظة العقلية والرضا الوظيفى . 

االرتباط هذا  تفسير  من إ  ويمكن  بها  وما  العقلية  باليقظة  يتمتع  عندما  الفرد  أن  لى 

إنخراط   من  وتقلل   ، ذاته  وإثبات  وميوله  قدراته  إستغالل  من  تمكنه  إيجابية  خصائص 

زيادة   إلى  يؤدى  مما  وعياً  أكثر  يكون  وبالتالى  الداخلية،  الشخصية  تجاربه  فى  الفرد 

وتوقع وآماله  فيحقق طموحاته   ، العمل  فى  األداء  فى  اتوجودة  زيادة  إلى  ذلك  فيؤدى  ه، 

العائد سواء المعنوى من ترقية أو شكر أو عائد مادى من زيادة فى الراتب أو مكافأة أو 

 منصب، مما يترتب عليه رضا الفرد عن عمله وتكيفه معه .

أكده   ما  وعيد  (وهذا   ، على 2018المعمورى  تعمل  العقلية  اليقظة  أن  إلى  أشارا  فقد   )

الذا التنظيم  العقلية وتحسين عالقة األفراد بعضهم ببعض، وتزيد من    تىتنمية  والمرونة 



تقبل الفرد للخبرات الجديدة ، والتفاعل معها بمرونة ويقظة ، فالفرد الذى يتمتع باليقظة  

العقلية يمر بمرحلة متزايدة من التأمل المعرفى، ويكون موجوداً بجسمه وعقله للوصول  

سيكون بعيداً عن الشرود الذهنى، مركزاً انتباهه على    نهإلى التكيف والتوافق النفسى ، أل

 ما يقوم به من عمل فى اللحظة الراهنة . 

 الفرض : الثانى وينص على أنه : 

اليقظة  العينة على مقياس  توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى درجات أفراد 

 ط ( . وسالعقلية باختالف متغير النوع )ذكور ،إناث ( التعليم )عالى ، مت

 Analysis of variance 2x2وللتحقق من الفرض السابق تم استخدام تحليل التباين  

 على النحو التالي: 

 ( 14جدول )

 داللة الفروق لمتغيري النوع ونوع التعليم فى مقياس اليقظة العقلية 

 ( 300) ن = 

مجموع  مصدر التباين البعد

 المربعات

درجات  

 الحرية

متوسط  

 المربعات

 ستوى م قيمة "ف" 

 الداللة 

 .05 4.720 22.413 1 22.413 (1النوع) المالحظة

 .01 48.187 228.813 1 228.813 (2نوع التعليم) 

 1x2 25.813 1 25.813 5.436 05. 

   4.748 296 1405.547 الخطأ  

    299 1682.587 الكلي 

 .05 4.778 22.333 1 22.333 (1النوع) التعامل بوعي

 .01 36.322 170.253 1 170.253 (2نوع التعليم) 

 1x2 5.3332 1 5.3332 5.438 05. 

   4.687 296 1387.467 الخطأ  

    299 1571.387 الكلي 

 .01 8.299 48.803 1 48.803 (1النوع) الوصف 

 .01 92.973 546.750 1 546.750 (2نوع التعليم) 

 1x2 24.083 1 24.083 4.095 05. 

   5.881 296 1740.693 الخطأ  

    299 2360.330 الكلي 
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 .01 34.568 193.603 1 193.603 (1النوع) التتمييز 

 .01 55.366 310.083 1 310.083 (2نوع التعليم) 

 1x2 22.963 1 22.963 4.100 05. 

   5.601 296 1657.787 الخطأ  

    299 2184.437 الكلي 

 .01 11.464 517.453 1 517.453 (1النوع) الدرجة الكلية 

 .01 105.990 4784.013 1 4784.013 (2نوع التعليم) 

 1x2 292.053 1 292.053 6.470 01. 

   45.136 296 13360.400 الخطأ  

    299 18953.920 الكلي 

 

 (2شكل )  ( 1شكل )               

 

 

 (4شكل ) (3شكل ) 

 

 



 

 (5شكل)

النو متغيرى  تفاعل  السابق  الرسم  )  يوضح  )عالى    –ذكور  ع  المؤهل  ونوع   )  –إناث 

 متوسط (فى مقياس اليقظة العقلية بأبعاده والدرجة الكلية . 

 ( 15جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغير النوع ونوع التعليم فى مقياس اليقظة 

 العقلية 

 ( 300)ن = 

االنحراف   المتوسط  نوع التعليم النوع البعد

 المعياري

 لعددا

 75 2.25 23.04 متوسط  ذكور  المالحظة 

 75 1.82 25.33 عالي  

 75 2.44 23.00 متوسط  اناث 

 75 2.14 24.20 عالي  

 75 2.10 22.64 متوسط  ذكور  التعامل بوعي

 75 2.05 23.88 عالي  

 75 2.49 22.04 متوسط  اناث 

 75 1.69 23.81 عالي  
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 75 2.83 22.60 متوسط  ذكور  الوصف 

 75 2.00 25.86 عالي  

 75 2.48 22.36 متوسط  اناث 

 75 2.30 24.49 عالي  

 75 2.44 26.13 متوسط  ذكور  التمييز 

 75 1.32 28.72 عالي  

 75 2.54 25.08 متوسط  اناث 

 75 2.86 26.56 عالي  

 75 7.40 93.77 متوسط  ذكور  الدرجة الكلية 

 75 4.85 103.73 عالي  

 75 6.78 93.12 متوسط  اناث 

 75 7.48 99.13 عالي  

 ( اتضح مايلي: 15( و )14ومن جدول )

 بالنسبة للمالحظة:  

 . يرجع الى النوع لصالح الذكور. 05وجود فرق دال عند مستوى - 

 . يرجع لنوع التعليم لصالح التعليم العالى . 01وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى -

 تفاعل النوع ونوع التعليم. جع ل. ير 05وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى-

 بالنسبة للتعامل بوعي: 

 .يرجع إلى النوع لصالح الذكور .05وجود فرق دال عند مستوى  -

 . يرجع لنوع التعليم لصالح التعليم العالى . 01وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى -

 . يرجع لتفاعل النوع ونوع التعليم . 05وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى -

 نسبة للوصف: بال 

 . يرجع الى النوع لصالح الذكور. 01وجود فرق دال عند مستوى  -

 . يرجع لنوع التعليم لصالح التعليم العالى. 01وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى -

 . يرجع لتفاعل النوع ونوع التعليم. 05وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى-



 بالنسبة للتمييز: 

 . يرجع الى النوع لصالح الذكور. 01وى  وجود فرق دال عند مست-

 . يرجع لنوع التعليم لصالح التعليم العالى. 01وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى -

 . يرجع لتفاعل النوع ونوع التعليم. 05وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى-

 بالنسبة للدرجة الكلية: 

 كور. . يرجع الى النوع لصالح الذ01وجود فرق دال عند مستوى  -

 . يرجع لنوع التعليم لصالح التعليم العالى. 01وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى -

 . يرجع لتفاعل النوع ونوع التعليم. 01وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى-

 مناقشة نتائج الفرض الثانى وتفسيرها  

( بجدول  موضح  هو  كما  الثانى   الفرض  نتائج  دالة 15أشارت  فروق  وجود  إلى   )

اً بين متوسطى درجات أفراد العينة فى متغيرى النوع  ونوع التعليم فى مقياس صائيإح 

 اليقظة العقلية بأبعاده والدرجة الكلية . 

أوالً : النوع ، وكانت الفروق فى النوع لصالح الذكور ، وتختلف نتيجة البحث الحالى مع 

ودراسة        (Weinstein, Brown & Ryan 2009 ,دراسة    )Napora 

( حيث أشارت هذه الدراسات إلى  2017( ودراسة )إبراهيم ،وداخل ،وعالوى    (2013

ودراسة   النوع،  لمتغير  تعزى  العقلية  اليقظة  فى  فروق  وجود  (  (Salustri2009عدم 

 (حيث أشارت هذه الدراسات إلى وجود فروق لصالح اإلناث . 2017ودراسة )الوليدى 

( دراسة  مع  البحث  هذا  نتيجة  تتفق  )حمد  2013  عبدهللابينما  ودراسة  والتى 2016(   )

 أشارت إلى وجود فروق فى النوع فى مقياس اليقظة العقلية لصالح الذكور . 

من   سواء  واإلناث  الذكور  من  كل  بين  اختالف  وجود  إلى  الفروق  هذه  الباحثة  وتفسر 

أكثر    نظرةالناحية النفسية ، أو التنشئة االجتماعية وثقافة المجتمع الذى ينظر إلى الذكور  

والتفاعل  المشاكل  مواجهة  فى  والصالبة  بالتحمل  ويطالبهم  لهم  ملزمة  ونظرة  مسئولية 
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معها بإيجابية أكثر من اإلناث، مما يجعل الذكور أكثر فطنة وقدرة ويقظة عقلية وأكثر  

 وعياً من اإلناث، فاإلناث أكثر تأثراً باألعباء المنزلية والضغوط األسرية . 

ن الذكور واإلناث تختلف بإختالف طبيعتهم واختالف طموحاتهم  طرفيكذلك احتياجات ال

وقدرتهم على تحقيق هذا الطموح ،وقد ترجع االختالفات إلى أن الذكور أكثر قدرة على  

التحدث ووصف المشاعر والوعى بها، وأكثر قدرة على األنتباه وتركيزاً على خبراتهم  

لية مثل اإلناث وبالتالى فال تؤثر هذه  لداخوما يحدث فى الواقع وال يتأثرون بمشاعرهم ا

المشاعر على أدائهم فى المواقف المختلفة وال يلومون أنفسهم أو ينتقدونها فلذلك هم أكثر  

 يقظة عقلية . 

مع  النتيجة  هذه  وتختلف  العالى  التعليم  ذوى  الفروق لصالح  ،وكانت  التعليم  نوع   : ثانياً 

(والتى أشارت إلى عدم وجود فروق فى  2016مد ،)ح            نتيجة دراسة،           

 نوع التعليم فى مقياس اليقظة العقلية . 

وتفسر الباحثة وجود الفروق والتى لصالح ذوى التعليم العالى ،إلى أن األشخاص األعلى  

فى المستوى التعليمى هم أشخاص أكثر نضجاً فى القدرات العقلية وذلك يرجع إلى أنهم  

، فأصحاب  عن أصحاب ذوى المؤهالت المتوسطة  اباً للمعلوماتاكتسأكثر معرفة وأكثر  

المؤهالت العليا يدركون أهمية اليقظة العقلية وخصائصها اإليجابية ، مثل الوعى بالذات  

وبالمشاعر وبالموقف الراهن وعدم االستغراق فى الماضى أو المستقبل، مما يجعله أكثر  

 ه وعمله بصورة إيجابية أدائتكيفاً مع ظروفه وحياته مما ينعكس على 

 الفرض الثالث : وينص على أنه : 

النوع   باختالف  النفسية  المرونة  متغير   فى  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

 ( التعليم )عالى ،متوسط( . )ذكور،إناث

 Analysis of variance 2x2وللتحقق من الفرض السابق تم استخدام تحليل التباين  

 على النحو التالي: 



 ( 16) جدول

 داللة الفروق لمتغيري النوع ونوع التعليم فى مقياس المرونة النفسية

 ( 300)ن = 

مجموع   مصدر التباين

 المربعات 

درجات 

 الحرية 

متوسط  

 المربعات 

مستوى   قيمة"ف"

 الداللة 

 . 01 29.890 736.333 1 736.333 ( 1النوع)

 . 01 104.307 2569.613 1 2569.613 ( 2نوع المؤهل)

1x2 79.053 1 79.053 3.209 074 . 

   24.635 296 7292.000 الخطأ  

    299 10677.000 الكلي 

 ( أتضح مايلي:16ومن جدول )

 . يرجع الى النوع . 01وجود فرق دال عند مستوى  -

 . يرجع لنوع التعليم . 01وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى -

 

 

 ( 6شكل )                  

اناث ( ونوع التعليم ى)عالى    –ل بين متغيرى النوع )ذكور  لتفاعيوضح الشكل السابق ا 

 متوسط( فى مقياس المرونة النفسية   –
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 ( 17جدول )

 المتوسطات واالنحرافات المعيارية لمتغير النوع ونوع التعليم فى مقياس المرونة النفسية

 ( 300)ن = 

االنحراف   المتوسط  نوع التعليم النوع

 المعياري

 العدد

 75 5.05 60.22 سط متو ذكور 

 75 3.10 67.10 عالي 

 75 5.91 58.12 متوسط   اناث

 75 5.32 62.94 عالي 

 (   17اتضح من جدول )

 أن الفروق فى النوع لصالح الذكور ، والفروق فى نوع التعليم لصالح التعليم العالى .-

 مناقشة نتائج الفرض الثالث وتفسيرها  

هو كما  الثالث  الفرض  نتائج   )  موضح  أشارت  جدول  دالة  17فى  فروق  وجود  إلى   )

إحصائياً بين متوسطى درجات أفراد العينة  فى متغيرى النوع ونوع التعليم فى مقياس  

 المرونة النفسية . 

)الزعبى   دراسة  مع  النتيجة  هذه  وتختلف  الذكور،  لصالح  الفروق  وكانت  النوع   : أوال 

 (  ودراسة                2016،

     ، حيث2017)على  المرونة    (  فى   فروق  وجود  عدم  إلى  الدراسات  هذه  أشارت 

، )الخولى  دراسة  مع  الحالى  البحث  نتيجة  تتفق  بينما    ، للنوع  يعزى  (،  2006النفسية 

( حيث أشارت هذه الدراسات إلى 2012( ودراسة )شقورة ،Grace,2210ودراسة ) 

 وجود فروق فى النوع لصالح الذكور. 

لذكور أكثر قدرة على التفاعل مع مواقف الحياة وخاصة  بأن اويمكن تفسير هذه النيجة  

  ، الخاصة  أهدافه  ويحقق  ليتخطاها  معها  التعامل  وكيفية  العمل  داخل  الصعبة  المواقف 

وأهداف مؤسسة العمل الذى يعمل بها بطريقة أكثر مرونة وإيجابية ، ليثبت ذاته ويحقق  



حصول على منصب أعلى وخاصة أو ال أهدافه ونجاحه، وبالتالى ينال زيادة فى الراتب  

هو رب األسرة والمسؤل عنها مادياً ، كذلك فإن الرجل أكثر حسماً فى المواقف الصعبة  

، يعمل على تقبل الظروف التى ال يمكن تغييرها ، يضع أهدافاً واقعية يعمل على تحقيقها 

اإل التكيف  أى يعمل على  العاطفية ،  أو  الداخلية  بالمشاعر  التأثر  ، وهذه من  يجابىدون 

خصائص المرونة النفسية ، عكس المرأة التى قد تتأثر نفسياً وعاطفياً بالظروف المحيطة 

بها مما يؤثر على تقبلها للظروف ومرونتها النفسية ، فالمرونة النفسية تؤدى بالفرد إلى  

النفس والقدرة على التحمل وبالتالى إلى الثقة بالنفس. وبما أن الذكور أكثر ي قظة ضبط 

قلية من اإلناث، وهذا ما أكدته نتائج الفرض الثانى فى البحث الحالى ، فقد يرجع الفرق  ع

تعزز  وبالتالى  والتمييز،  الوعى  الفرد على  قدرة  من  تعزز  العقلية  اليقظة  أن  إلى  ايضاً 

المثابرة  على  أعلى  قدرة  لديهم  المرتفعة  العقلية  اليقظة  أصحاب  فنجد  النفسية  المرونة 

روف الحياة وأداء المهام التى تتطلب مجهود ووقت طويل لديهم الشجاعة  مع ظ  والتأقلم 

يجعل   مما  العمل،  زمالء  من  أو  األسرة  داخل  اآلخرين سواء  من  المساعدة  على طلب 

بمرونة  يتمتع  أعلى  عقلية  بيقظة  يتمتع  من  أى  منطقية  نتيجة  وهذه  مرونة،  أكثر  الفرد 

ارتبا عالقة  هناك  دام  ما  أعلى،  إنفسية  النفسية طية  والمرونة  العقلية  اليقظة  بين  يجابية 

 ،وهذا ما أكدته ايضاً نتائج الفرض األول .

 ثانياً : نوع التعليم ، وكانت الفروق لصالح ذوى التعليم العالى .

مما      أكثر  ومعلومات  أعلى  خبرة  الفرد  يكسب  التعليم  بأن  النتيجة  هذه  تفسير  ويمكن 

مواجه قدرة على  أكثر  أحديجعله  االنفعالية  ة  االستجابة  القدرة على  ويمتلك   ، الحياة  اث 

أكثر مرونة نفسية ،  التكيف اإليجابى مع مواقف الحياة ويكون  التى تمكنه من  والعقلية 

بالنفس   والثقة  المواجهة  على  القدرة  على  يعتمدان  النفسية  والمرونة  اإليجابى  فالتكيف 

وى تعليم الفرد كان أكثر ثقة بالنفس  د مستوالقدرة على تحمل الضغوط ، ومن ثم كلما زا

مما يؤدى إلى اختالف فى السلوك وبالتالى فى التفاعل ، ويكون أكثر مرونة نفسية فى 

وبالتالى  أيضاً  والخطأ  النقد  من  واالستفادة  بل  األخرين  من  النقد  وتقبل   ، التغيير  تقبل 
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وى المرونة النفسية  مات ذ( أن من س2012تحمل المسئولية ، وهذا ما أشار إليه )شقورة،

الصبر ،التسامح ،االستبصار ، االستقالل ، المبادأة ، اإلبداع ، األخالق، القدرة على تقبل 

لدى   أكثر  تتحقق  وهذه سمات  القرارات  أتخاذ  القدرة على   ، األخطاء  من  التعلم   ، النقد 

الت على  قدرته  زادت  الفرد  تعليم  زاد  كلما  ألنه  تعليماً  األكثر  اإليجابى  وافق  األفراد 

الثانى وهو أن ذوى التعليم األعلى أكثر   ومرونته النفسية ،وهذا ما أكدته نتيجة الفرض 

النفسية   والمرونة  العقلية  اليقظة  من  نفسية ألن كالً  مرونة  أكثر  فبالتالى هم  يقظة عقلية 

الفرد على وضع أهداف وطموح أعلى يسعى لتحقيقه وكذلك  سمتان إيجابيتان تساعدان 

 خاصة فى ظل ظروف العمل الصعبة .  تحدى  روح

 الفرض الرابع : وينص على أنه : 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطى درجات أفراد العينة على مقياس  الرضا  

 الوظيفى باختالف النوع )ذكور ، إناث ( التعليم )عالى ، متوسط ( . 

 Analysis of variance 2x2وللتحقق من الفرض السابق تم استخدام تحليل التباين  

 على النحو التالي: 

 ( 18جدول )

 داللة الفروق لمتغيري النوع ونوع التعليم فى مقياس اليقظة العقلية  

 ( 300)ن = 

مجموع  مصدر التباين 

 المربعات 

درجات  

 الحرية

متوسط  

 المربعات 

مستوى   قيمة"ف" 

 الداللة

 .01 12.302 813.453 1 813.453 ( 1النوع)

 .01 45.689 3021.013 1 3021.013 (2نوع المؤهل)

1x2 125.453 1 125.453 1.897 169. 

   66.122 296 19572.080 الخطأ  

    299 23532.000 الكلي 



 ( اتضح مايلي:18ومن جدول )

 . يرجع الى النوع  . 01وجود فرق دال عند مستوى  -

 . يرجع لنوع التعليم . 01وجود فرق دال إحصائيا عند مستوى -

 

 (7شكل )                     

النوع )ذكور   التفاعل بين متغيرى  التعليم )عالى  -يوضح الرسم السابق  -إناث ( ونوع 

 متوسط( فى مقياس الرضا الوظيفى . 

 ( 19جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيرى النوع ونوع التعليم فى مقياس  

 الرضا الوظيفى 

 ( 300)ن = 

االنحراف   المتوسط  يمالتعلنوع  النوع 

 المعياري 

 العدد 

 75 7.57 71.42 متوسط ذكور

 75 7.86 79.06 عالي 

 75 9.15 69.42 متوسط   اناث 

 75 7.82 74.48 عالي 
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( جدول  التعليم  19ومن  فى  والفروق   ، الذكور  لصالح  النوع  فى  الفروق  أن  أتضح   )

 لصالح التعليم العالى . 

 سيرها  بع وتفمناقشة نتائج الفرض الرا 

( جدول  فى  موضح  هو  كما  الرابع  الفرض  نتائج  فى 19أشارت  فروق  وجود  إلى   )

 متغيرى النوع ونوع التعليم فى مقياس الرضا الوظيفى . 

كانت   الفروق  أن  إلى  أشارت  قد  الحالى  البحث  نتائج  ،وكانت  النوع  فى  الفروق   : أوال 

النتيجة مع نتيجة درا ( ، ودراسة  2013بونية ،سة )شالصالح الذكور وتختلف هذه     

، وراضية   ، فى 2017)دربوش  فروق  وجود  عدم  إلى  الدراسات  هذه  أشارت  (، حيث 

دراسة   مع  الحالى  البحث  نتيجة  تتفق  بينما   ، النوع  لمتغير  يعزى  الوظيفى  الرضا 

(حيث أشارت إلى وجود   (Ogunlana, etal, 2013( ، ودراسة  2007)الشواهرة ،

 فروق لصالح الذكور .

تفسير هذه النتيجة بأن الذكور أكثر قدرة على تحمل ضغوط العمل، وأكثر قدرة   ويمكن

على إحداث التوازن بين مطالب الحياة واإلمكانات التى لديهم ،وأكثر قدرة على التحكم  

وشعوراً   حساسية  أكثر  فهن  اإلناث  عكس   ، بالعجز  الشعور  أو  واإلحباط  الغضب  فى 

الذكور وقد يرجع   إلبالضغط من  التى ذلك  النفسية  ى المسئوليات اإلجتماعية والضغوط 

تعانىها المرأة سواء داخل العمل أو خارجه ، فى عالقتها االجتماعية  واألسرية، فاإلناث  

الطموح   اختالف  ،كذلك  المنزلية  األمور  وأيضاً  وتنشئتهم،  األبناء  تربية  عن  مسئوالت 

أشرنا   كما  يختلف  قد  والمرأة  الرجل  بين  االمهنى  المرأة  نيجة  تعانىها  التى  لضغوط 

فالرجل    ، الرجل  من  أقل  المهنى  مما يجعل طموحها  الشرقية،  المجتمعات  فى  وخاصة 

فى  ورغبة  نجاحاً  أكثر  الرجل  يجعل  مما  العمل،  فى  المرأة  من  تركيزاً  أكثر  يكون 

أن   الوظيفى. وبما  بالرضا  الشعور  يترتب عليه  الذى  األمر  أعلى  الحصول على مركز 

أكالذ كانت كور  حيث  الثانى  الفرض  نتائج  إليه  أشارت  ما  وهذا  اإلناث  من  يقظة  ثر 

بين  إيجابية  ارتباطية  عالقة  هناك  أن  وبما  الذكور.  لصالح  العقلية  اليقظة  فى  الفروق 



اليقظة العقلية والرضا الوظيفى وهذا ما أكدته نتائج الفرض األول ،فكان من المنطقى أن  

ع برضا وظيفى أعلى، حيث تساعد اليقظة العقلية على  ى يتمتمن يتمتع بيقظة عقلية أعل

التعامل بموضوعية ووعى وتركيز وتأمل لظروف الحياة والعمل ، وتساعد على تقبلها 

 مما يقلل من الشعور بالضغط وبالتالى إلى الرضا . 

مع   ثانياً : نوع التعليم، وكانت الفروق لصالح ذوى التعليم العالى ، وتختلف هذه النتيجة

 يجة دراسة            نت

   ، :2007)الشواهرة  ،وراضية  )دربوش  ودراسة   ، عدم 2017(  إلى  أشارت  ( حيث 

 وجود فروق فى الرضا الوظيفى يرجع لمتغير نوع التعليم .  

ويمكن تفسير نتيجة البحث الحالى وهو وجود فروق لصالح ذوى التعليم العالى إلى أن  

إختالف فى اإلحتياجات النفسية فاألكثر تعليماً قد    دى إلىاألختالف فى المؤهل العلمى يؤ

الذات   إثبات  على  العمل  إلى  فيميلون   ، أعلى  عقلية  وقدرة  أعلى  بطموح  يتمتعون 

فالرضا  المادى،  أو  المعنوى  سواء   ، والتشجيع  والدعم  والتقدير  النجاح  على  للحصول 

المهمة بالنسبة له وهذا    القيم   لدى الفرد يحدث عندما يدرك أن الوظيفة التى يؤديها تحقق 

( بأن هناك عوامل مؤثرة على الرضا الوظيفى منها الحالة 2010ما أشار إليه )الشرايدة،

أكثر قدرة عقلية   التعليم األعلى هم أشخاص  العقلية وبالتالى أصحاب  القدرة  الذهنية أى 

فى ثقافة  الوظي   من أصحاب التعليم المتوسط ، كذلك أيضاً من العوامل المؤثرة فى الرضا

بذاته   ثقته  إلى  يؤدى  مما  ثقافته  وزادت  مداركه  زادت  الفرد  تعليم  ارتفع  وكلما  الفرد، 

وقد    ، بالرضا  الشعور  وبالتالى  والطمأنينة،  بالسعادة  الشعور  إلى  وبالتالى  وبقدراته، 

ترجع هذه الفروق إلى الفروق فى اليقظة العقلية وهى كانت لصالح ذوى التعليم األعلى 

الفرض الثانى وبما أن األشخاص ذوى اليقظة العقلية المرتفعة أفضل فى تنظيم    ا أشاركم

،ويكونوا أكثر تنظيماً  للعملانفعاالتهم وسلوكياتهم أقل شعوراً بالضغوط المعوقة لإلنتاج و

 ألدائهم داخل العمل مما يترتب عليه الشعور بالرضا . 
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 الفرض الخامس : وينص على أنه : 

إ  التوصل  نميمكن  متغيرات  لى  درجات  من  العقلية  باليقظة  للتنبؤ  متدرج  انحدار  وذج 

 البحث ) المرونة النفسية ، الرضا الوظيفى (. 

 Multiregressionوللتحقق من الفرض السابق تم استخدام أسلوب االنحدار المتعدد  

analysis   وطريقة الخطوة المتدرجة لألمامStepwise :على النحو التالي 

 ( 20جدول ) 

 حدار المتعدد للمرونة النفسية والرضا الوظيفي في اليقظة العقلية)  المالحظة( االن

المتغير 
 المستقل 

معامل 
 االرتباط

R 

قيمة 
 المشاركة 

R2 

 ر
 النموذج  

مستوى   قيمة"ف" 
 الداللة 

معامل 
 االنحدار

B 

 معامل 
االنحدار  
 المعيارى

Beta 

مستوى   قيمة "ت" 
 الداللة 

الرضا  
 الوظيفي 

464. 215. 212. 81.584 01. 124. 464. 9.032 01. 

المرونة  
 النفسية 

507. 258. 253. 51.508 01. 098. 246. 4.128 01. 

 ( اتضح ما يلي:20ومن جدول )

بلغت قيمة "ف" لمعرفة داللة التنبؤ باليقظة العقلية )المالحظة( بالنسبة للرضا الوظيفي -

فاعلية هذا المتغير في التنبؤ  الى    . ، مما يشير01وهي قيمة دالة عند مستوى    81.584

 باليقظة العقلية )المالحظة(. 

بلعت قيمة "ف" لمعرفة داللة التنبؤ باليقظة العقلية )المالحظة( بالنسبة للمرونة النفسية    -

. ، مما يشير الى فاعلية هذا المتغير في التنبؤ  01وهي قيمة دالة عند مستوى    51.508

 باليقظة العقلية )المالحظة(. 

في    تشير - المتغيرين  هذين  أفضل  تشكل  النفسية  المرونة  أن  إلى  السابق  الجدول  نتائج 

. 258. وبلغت قيمة المشاركة  253التنبؤ باليقظة العقلية ، حيث بلغت قيمة )رالنموذج(  

ويمكن ترتيب المتغيرات المستقلة في فاعليتها في التنبؤ باليقظة العقلية على النحو اآلتي:   

 الرضا الوظيفي.   –سية المرونة النف 



 ( 21جدول )

 االنحدار المتعدد للمرونة النفسية والرضا الوظيفي في اليقظة العقلية 

 )التعامل بوعي( 

المتغير  

 المستقل 

معامل 

 االرتباط 

R 

قيمة  

 المشاركة 

R2 

 ر

 النموذج  

مستوى   قيمة"ف"

 الداللة 

معامل 

 االنحدار 

B 

 معامل

االنحدار  

 المعيارى 

Beta 

قيمة  

 "ت"

  مستوى

 لة الدال

المرونة  

 النفسية 

282. 079. 076. 25.703 01. 108. 282. 5.070 01. 

 ( اتضح ما يلي:21ومن جدول )

للمرونة   - بالنسبة  بوعي(  )التعامل  العقلية  باليقظة  التنبؤ  لمعرفة داللة  قيمة "ف"  بلغت 

تغير  . ، مما يشير الى فاعلية هذا الم01، وهي قيمة دالة عند مستوى  25.703النفسية  

في التنبؤ باليقظة العقلية )التعامل بوعي(.أما بالنسبة للرضا الوظيفى فى هذا البعد فغير  

 قادر على التنبؤ باليقظة العقلية .

في  - المتغيرين  هذين  أفضل  تشكل  النفسية  المرونة  أن  إلى  السابق  الجدول  نتائج  تشير 

. وبلغت قيمة 076وذج(  رالنمالتنبؤ باليقظة العقلية )التعامل بوعي( ، حيث بلغت قيمة )

 . 079المشاركة 

 ( 22جدول)

 االنحدار المتعدد للمرونة النفسية والرضا الوظيفي في اليقظة العقلية)الوصف( 

المتغير  
 المستقل 

معامل 
 االرتباط 

R 

قيمة  
 المشاركة 

R2 

 ر
 النموذج  

مستوى   قيمة"ف"
 الداللة 

معامل 
 االنحدار 

B 

 معامل
االنحدار  
 المعيارى 

Beta 

  قيمة
 "ت"

مستوى  
 الداللة 

الرضا  
 الوظيفي 

622. 387. 383. 93.920 01. 094. 296. 5.469 01. 

المرونة  
 النفسية 

571. 326. 323. 143.959 01. 268. 571. 11.998 01. 

 ( اتضح ما يلي:22ومن جدول )
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بلغت قيمة "ف" لمعرفة داللة التنبؤ باليقظة العقلية )الوصف( بالنسبة للرضا الوظيفي -

. ، مما يشير الى فاعلية هذا المتغير في التنبؤ  01وهي قيمة دالة عند مستوى    93.920

 باليقظة العقلية )الوصف(. 

بلعت قيمة "ف" لمعرفة داللة التنبؤ باليقظة العقلية )المالحظة( بالنسبة للمرونة النفسية    -

مستوى    143.959 عند  دالة  قيمة  المتغ01وهي  هذا  فاعلية  الى  يشير  مما   ، في.   ير 

 التنبؤ باليقظة العقلية )الوصف(.

في  - المتغيرين  هذين  أفضل  يشكل  الوظيفي  الرضا  أن  إلى  السابق  الجدول  نتائج  تشير 

)رالنموذج(   قيمة  بلغت  حيث   ، )الوصف(  العقلية  باليقظة  قيمة 383التنبؤ  وبلغت   .

العقلية   ليقظة. ويمكن ترتيب المتغيرات المستقلة في فاعليتها في التنبؤ با 387المشاركة  

 المرونة النفسية.   –على النحو اآلتي: الرضا الوظيفي. 

 ( 23جدول )

 )التمييز(  االنحدار المتعدد للمرونة النفسية والرضا الوظيفي في اليقظة العقلية

المتغير  

 المستقل 

معامل 

 االرتباط 

R 

قيمة  

 المشاركة 

R2 

 ر

 النموذج  

مستوى   قيمة"ف"

 الداللة 

معامل 

 االنحدار 

B 

 معامل

حدار  االن

 المعيارى 

Beta 

قيمة  

 "ت"

مستوى  

 الداللة 

الرضا  

 الوظيفي 

611. 373. 369. 88.445 01. 083. 271. 4.953 01. 

المرونة  

 النفسية 

567. 321. 319. 141.200 01. 256. 567. 11.883 01. 

 ( اتضح ما يلي:23ومن جدول )

)الت- العقلية  باليقظة  التنبؤ  داللة  لمعرفة  قيمة "ف"  الوظيفي    مييز(بلغت  للرضا  بالنسبة 

. ، مما يشير الى فاعلية هذا المتغير في التنبؤ  01وهي قيمة دالة عند مستوى    88.445

 باليقظة العقلية )التمييز(. 



النفسية   - للمرونة  بالنسبة  )التمييز(  العقلية  باليقظة  التنبؤ  لمعرفة داللة  قيمة "ف"  بلعت 

مستوى    141.200 عند  دالة  قيمة  مما.  01وهي  في   ،  المتغير  هذا  فاعلية  الى  يشير 

 التنبؤ باليقظة العقلية )التمييز(. 

في  - المتغيرين  هذين  أفضل  تشكل  الوظيفي  الرضا  أن  إلى  السابق  الجدول  نتائج  تشير 

)رالنموذج(   قيمة  بلغت  حيث   ، )التمييز(  العقلية  باليقظة  قيمة  369التنبؤ  وبلغت   .

ستقلة في فاعليتها في التنبؤ باليقظة العقلية ت الم. ويمكن ترتيب المتغيرا373المشاركة  

 المرونة النفسية.   –على النحو اآلتي: الرضا الوظيفي. 

 ( 24جدول )

 )الدرجة الكلية( االنحدار المتعدد للمرونة النفسية والرضا الوظيفي في اليقظة العقلية

المتغير  

 المستقل 

معامل  

 االرتباط 

R 

قيمة 

 المشاركة 

R2 

 ر

 النموذج 

مستوى  ة"ف" قيم

 الداللة 

معامل  

 االنحدار 

B 

 معامل 

االنحدار  

 المعيارى 

Beta 

قيمة 

 "ت" 

مستوى 

 الداللة 

الرضا  

 الوظيفي 

654 . 428 . 424 . 111.222 01 . 275 . 306 . 5.859 01 . 

المرونة 

 النفسية 

602 . 362 . 360 . 169.190 01 . 802 . 602 . 13.007 01 . 

 ( اتضح ما يلي:24ومن جدول )

"ف- قيمة  لمعبلغت  للرضا  "  بالنسبة  الكلية(  )الدرجة  العقلية  باليقظة  التنبؤ  داللة  رفة 

. ، مما يشير الى فاعلية هذا المتغير  01وهي قيمة دالة عند مستوى    111.222الوظيفي  

 في التنبؤ باليقظة العقلية )الدرجة الكلية(.

الكلية(  - )الدرجة  العقلية  باليقظة  التنبؤ  داللة  لمعرفة  "ف"  قيمة  للمرونة بالن  بلعت  سبة 

. ، مما يشير الى فاعلية هذا المتغير  01وهي قيمة دالة عند مستوى    169.190النفسية  

 في التنبؤ باليقظة العقلية )الدرجة الكلية(.

في  - المتغيرين  هذين  أفضل  تشكل  الوظيفي  الرضا  أن  إلى  السابق  الجدول  نتائج  تشير 

. وبلغت قيمة 424ت قيمة )رالنموذج(  ث بلغالتنبؤ باليقظة العقلية )الدرجة الكلية( ، حي 
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. ويمكن ترتيب المتغيرات المستقلة في فاعليتها في التنبؤ باليقظة العقلية 428المشاركة  

 المرونة النفسية.   –على النحو اآلتي: الرضا الوظيفي. 

 مناقشة نتائج الفرض الخامس وتفسيرها  

 ( 24أسفرت نتائج الفرض الخامس كما يتضح من جدول )

مكن التنبؤ باليقظة العقلية بأبعاده المختلفة والدرجة الكلية من خالل مقاييس المرونة  أنه ي

 النفسية والرضا الوظيفى . 

وقد يرجع هذا التنبؤ إلى ارتباط اليقظة العقلية بكل من الرضا الوظيفى والمرونة النفسية 

دته الدراسات  ما أكوهذا ما توصلت إليه نتيجة البحث الحالى فى الفرض األول ، وهذا  

 السابقة . 

من حيث الرضا الوظيفى ، فيمكن التنبؤ باليقظة العقلية من خالل الرضا الوظيفى وذلك  

، ظة العقلية تعمل على تخفيف الضغطألن لليقظة العقلية عالقة بالرضا عن العمل، فاليق

 . ) (Scott,2004وتحسين الرضا ، وتخفيف اإلحتراق الوظيفى ، وتحسين اإلنتاجية ، 

وتحدى  التغيير  فى  رغبته  ومدى  قدرته  على  يتوقف   عمله  عن  ورضاه  الفرد  فنجاح 

الصعاب الموجودة بالعمل وهذه قدرات متعلقة ومرتبطة بمستوى تمتع الفرد بسمة اليقظة 

العقلية ، أما إذا حدث العكس فإذا لم يتمتع الفرد بدرجة مناسبة من اليقظة العقلية فإنه يفقد  

المعلوم البعض  مثل  ات  الذهنية  قدراته  وزيادة  آفاقه  توسيع  على  تساعده  والتى  مهمة 

الشعور بالوعى والقدرة على التمييز وغيرها من الخصائص الذهنية والتى تساعده على 

اإلنتاج   تحسين  فى  يساعد  مما   ، العمل  اثناء  تواجهه  التى  وخاصة  المواقف  معالجة 

 واالرتقاء بمستوى األداء . 

العقلي وسيفاليقظة  واألحداث ة  والمشاعر  الجسدية  واألحاسيس  باألفكار  للشعور  لة 

الفرد   والروائح ، وهى تأخذ الكثير من الممارسة والتفكير والوعى حول ما يتعين على 

 ( . 2012القيام به والذهاب إلى فعله )الزبيدى ،



والطمأنينة  بالرضا  شعر  وبالتالى  النجاح  نال  الفرد  فى  الخصائص  هذه  تحققت  ،    فإذا 

لرضا الوظيفى مقياس مهم لمدى فاعلية األداء ، فإن كان العاملون راضين عن عملهم فا

والحوافز وأرتفاع مستوى   إلى رفع األجور  نتائج مرغوبة وجيدة وتؤدى  إلى  ذلك  أدى 

 الطموح لديهم ، فكلما زاد الرضا زاد معدل االداء والعكس صحيح  

)م ذكرت  فقد   ، النفسية  المرونة  حيث  من  تساعد  2008جيد،أما  النفسية  المرونة  أن   )

الفرد على التوازن فى حياته والبعد عن التعصب عند اتخاذ القرار أو الحكم على األشياء 

والمواقف وتساعده على التوافق والمسايرة والتعامل الجيد مع اآلخرين .كذلك أشار )أبو  

لقدراتهم النفسية   الجيد( إلى أن المرونة النفسية تمكن الفرد من التوظيف  2013حالوة ،

أكدته    ما  أيضاً  وهذا   ، للضغوط  الفعالة  والمواجهه  اإليجابى  التوافق  تساعدهم على  الى 

، ،  2013)العصفور  الذات  بنمو  الشعور   ، اإليجابى  التفكير  هى  النفسية  المرونة  أن   )

،    لتحدىالشعور بالتحكم ، مفهوم ذاتى متطور ، الكفاءة الذاتية ، التوجه نحو التغيير وا 

الحياة   مع  التكيف  على  الفرد  تساعد  إيجابية  وعوامل  صفات  وهذه   ، االنفعاالت  ضبط 

السمات   من  تعد  النفسية  ،والمرونة  والمجتمع  النفس  مع  السليم  والتوافق  وضغوطاتها 

الرئيسة لليقظة العقلية ،فهى تتأثر بمستوى امتالك الفرد لليقظة العقلية ،ألن اليقظة العقلية  

قدرة على النظر إلى األشياء بطريقة جديدة ومدروسة وبشئ من المرونة ،  رد ال تتيح للف

مما يؤدى إلى ردود تلقائية جيدة مما يجعل الفرد قادراً على اتخاذ الخيار المناسب ضمن  

، واليقظة العقلية    Brown &  ( Rayan,2003)مجموعة من الخيارات المطروحة ،

العقلية اإليجابية، والتى لها دور فعال فى ارات  من المتغيرات التى تسهم فى غرس المه

صحة الفرد النفسية مثل المرونة والتى تجعل الفرد قادراً على توجيه حياته بطريقة سوية  

، فاإلنسان اليقظ عقلياً يشعر بعواطفه وانفعاالته بشكل جيد وواضح، وبالتالى يستطيع أن  

ق يفسر  ما  السلبية فى حياته ،وهذا  ايتخطى األمور  وأبعاده من درة  العقلية  باليقظة  لتنبؤ 

 خالل الرضا الوظيفى والمرونة النفسية . 
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 توصيات البحث : 

اليقظة -1 وتنمية  رفع  على  تعمل  أنشطة  على  تحتوى  للموظفين  تدريبية  دورات  عقد 

 العقلية لديهم . 

واليقظة  -2 اإلبداع  على  الموظفين  تشجيع  على  يعمل  ومكافآت  حوافز  نظام  وضع 

 اتهم . ر طاقواستثما

تشجيع الموظفين على المشاركة فى حل مشكالت العمل واتخاذ القرارات مما يعمل   -3

 على زيادة اليقظة العقلية لديهم .

 الربط بين سلوكيات الموظف وأدائه وبين النتائج والمكافأة .  -4

 توظيف مهارات اليقظة العقلية ألنها من أهم المهارات الحياتية لدى األفراد .  -5

توسع فى دراسة اليقظة العقلية وارتباطها بمتغيرات أخرى لدى عينات متنوعة من ال  -6

 األفراد . 

 بحوث مقترحة : 

والرضا  -1 النفسية  بالمرونة  وعالقته  العقلية  اليقظة  لتنمية  إرشادى  برنامج  فاعلية 

 الوظيفى . 

اإليج  -2 التفكير  مثل  النفسية  المتغيرات  ببعض  وعالقتها  العقلية  واليقظة  الدافعية ابى 

 لإلنجاز وتنظيم الذات لدى الطلبة . 

 اليقظة العقلية وعالقتها بالصالبة النفسية والرضا عن الحياة لدى الموظفين .   -3



 المراجع 

إسماعيل) باليقظة2019إبراهيم،هويده  وعالقتها  النفسية  التربية    الذهنية  (.المرونة  كلية  لدى 
 . 172-153لرياضة المعاصرة ،جلة امالرياضة جامعة بغداد  البدنية وعلوم 

السعيد) النفسية وأهميتها ومحدداتها(. 2013أبوحالوة،محمد  الوقائية  المرونة  ،الكتاب وقيمتها 
 (. 29،العدد)العلوم النفسية العربية  اإللكترونىلشبكة العلوم النفسية إصدارات شبكة

لدى عينة من    لنفسى(أثر برنامج اليقظة فى خفض أعراض الوهن ا 2016أخرس،نائل محمد ) 
 384-146( 2العدد)المجلة الدولية للبحث فى  التربية وعلم النفس،طالب جامعة الجوف ،

ضوء2010البحيرى،عبدالرقيب)  فى  الموهوبين  والشباب  األطفال  لدى  ميكانزم  (.المرونة 
المعرفى، األسرى  التقييم  اإلرشاد  الخامس عشر  السنوى  آفا  المؤتمر  نحو  المجتمع  ق وتنمية 

 . 16-1جامعة عين شمس ، –ادية مركز اإلرشادالنفسى إرش
المرونة وعالقتها بالبيئة األسرية والبيئةالمدرسية لدى طالب  التعليم  (2010الحارثى،عائشة )

 ،رسالة ماجستير غير منشورة جامعة عين شمس ،كلية التربية .     العام فى سلطنة عمان 
إرشادى(2011الحويان،عال) برنامج  مستوى    قائم  فاعلية  تحسين  فى  باللعب  العالج  على 

  ، جسديا  إليهم  المساء  األطفال  لدى  النفسية  والمرونة  الذات  ومفهوم  االجتماعية  المهارات 
 رسالة دكتوراة غير منشورة،الجامعة األردنية ،عمان .                                                            

الفلسطينيين  النفسى وعالقته بمرونة األنا لدى المعلمين    حتراق(اال2007الخطيب،محمد جواد)
 المؤتمر الثالث،الجامعة اإلسالمية،غزة فلسطين. ،بمحافظة غزة

الجواد) عبد  الشباب2007الخطيب،محمد  لدى  األنا  مرونة  م   الفلسطينى  (.عوامل  واجهة فى 
اإلنسانيةالصادمة،األحداث   للبحوث  اإلسالمية  الجامعة  العلمى    شئون    -مجلة  البحث 

 1088-1051(،2،ع) 15مجغزة فلسطين، -والدراسات العليا بالجامعة اإلسالمية
أحمد)  لنفسية  (.2006الخولى،عزالدين  المرونة  مستوى  فى  والتخصص  الجنس  من  كل  أثر 

 (.   7،رسالة ،كلية التربية ،جامعة الملك   سعود ،العدد)لدى طلبة جامعة الملك سعود
شه صاالزبيدى،مروة  )يد  الذهنية(.  2012دق  باليقظة  وعالقته  النفسى  طلبة   االستقرار  لدى 
 ، رسالة دكتوراة غير منشورة  جامعة ديالى ،ديالى العراق .                                                     المرحلة اإلعدادية

الضاغطة لدى  ياة   المرونة النفسية وعالقتها بأحداث الح(.2012الزهيرى،لمياء قيس سعدون)
   ،رسالة ماجستير غير منشورة جامعة ديالى،كلية التربية للعلوم اإلنسانية .                                                        طلبة الجامعة 

،عمان  ، دار الصفاءالرضا الوظيفى أطر نظرية وتطبيقات عملية  (.2010الشرايدة،سالم تيسير)
 (. 1األردن )

دارس الخاصة  فى مدارس الرضا الوظيفى لدى معلمى ومعلمات الم(. 2007،محمد)اهرة  الشو
رسالة ماجستير  غير منشورة ،جامعة القدس المفتوحة ، التطبيقية فى بلدة بيتونيا ،نور الهدى  

 منظمة رام هللا والبيره التعليمية. 
،أحمد على ) التدريس ع2013الضبع،فتحى عبدالرحمن،وطلب  العقلية فى  اليق  لى (.فاعلية  ظة  

أعراض   الجامعة  خفض  طالب  من  عينة  لدى  النفسى  النفسى  االكتئاب  اإلرشاد  كلية -مجلة 
 .                 75-1(34التربية جامعة عين شمس )
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فسية لدى   عينة من (.اليقظة العقلية وعالقتها بالمرونة الن2019العاسمى،رياض،وجمال،نغم) 
 مجلة تشرين ربية الثانية فى جامعة دمشق بمحافظة السويداء ،ة التالنفسى فى كليطالب اإلرشاد  

 .          2018( 3(العدد)40)للبحوث والدراسات العلمية ،سلسلةاآلداب والعلوم اإلنسانية، المجلد
التنظيمية وعالقتها بالرضا (.2001الفالح،نايف سلمان)    الوظيفى فى  األجهزة األمنية  الثقافة 

     العربية للعلوم األمنية .نايف .الرياض أكاديمية 
،حنان) النفسية 2012المالكى  المرونة  إستراتيجيات  علىى  قائم  إرشادى جمعى  برنامج  (.فاعلية 

القرى   أم  جامعة  طالبات  لدى  المرونة  النفس  لزيادة  التربية وعلم  فى  دراسات عربية     ،–  
                                               .             167-135(،3(ج)31السعودية ع)

مجلة العلوم (اليقظة العقلية لدى طلبة الجامعة ،2018المعمورى،على حسين،وعيد،سالم محمد)
 . 247-229(،3)25، جامعة بابل،اإلنسانية ،كلية التربية للعلوم اإلنسانية 

لدى طلبة2017الوليدى،على بن حمد) النفسية  بالسعادة  العقلية وعالقتها  الملك  جامع  (.اليقظة  ة 
 . 68-41(،28،)مجلة الملك خالد للعلوم التربوية خالد ،

( أحمد  الكريم  ،عبد  البشرية(.2015جميل  الموارد  ،المملكة  إدارة  والتوزيع  للنشر  الجنادرية   ،
 ( 1العربية السعودية ،)

األنا(.  2009حسان،والء إسحاق ) لدى طالبات   فاعلية برنامج إرشادى مقترح لزيادة مرونة 
 ،رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلسالمية كلية التربية .                                               بغزة اإلسالميةامعة الج

 ( أحمد   الدين  سعد  المدارس  (.2016حمد،روحية  مديرى    لدى  الذهنية  اليقظة  توافر  درجة 
وعالقتها عمان  محافظة  فى  التنظ  الحكومية  الثقة  وجهة  يمية  بمستوى  من  للمعلمين 

 ماجستير غير منشورة ،جامعة الشرق الوسط،عمان، األردن.                                          ،رسالةنظرهم
( أساتذة  2017راضية،دربوش،وصرداوى،نظيم  لدى  الوظيفى  الرضا  مستوى   فى  (.الفروق 

، وزو  تيزى  بوالية   ميدانية  دراسة  الثانوى  العالتعليم  امجلة  جامعة لوم  واإلنسانية  إلجتماعية 
 .                                                  2017( ديسمبر 13العدد ) محمد بوضياف بالمسيلة

الفتاح)   عبد  العمل(.2017رضوان،محمود  فى  والصراعات  المنازعات  المجموعة  إدارة    ،
                                     ( .                1العربية للتدريب والنشر القاهرة )

الجامعات (2012شقورة،يحى عمر ) الحياة لدى طلبة  بالرضا عن  النفسية وعالقتها  المرونة 
 ،رسالة ماجستيركلية التربية ،جامعةاألزهرفلسطين . الفلسطينية 

( مهدى  النفسية 2012شويل،أحمد،ونصر،فتحى  المرونة  ومنخفضى  مرتفعى  بين  (.الفروق 
مجلة البحث العلمى فى  بعض المتغيرات النفسية لدى عينة من طالب ،  الجامعة ،  ية فىاإليجاب

شهيد)  817-783(،12،)3التربية   باليقظة (.2012صادق،مروة  وعالقته  النفسى  االستقرار 
اإلعداديالذ المرحلة  طلبة   لدى  ،   ة  هنية  األساسية  التربية  كلية   ، ماجستيرغيرمنشورة  ،رسالة 

                                                              جامعة ديلى .  
دار وائل للنشر والتوزيع  مدخل استراتيجى  -إدارة الموارد البشرية(.2003عباس،سهيلة محمد)

 الطبعة األولى ،عمان .                              
محمد) الدين  ، (.2001عبدالباقى،صالح  البشرية  الموارد  الجامعية  الدا   مطبعة  إدارة  ر  

 اإلسكندرية.                                                    
 ( . 5،) 20 مجلة األستاذ(.اليقظة الذهنية لدى طلبة الجامعة 2013عبدهللا، أحالم مهدى )



 ( سعد  ،محمد  للشباب 2010عثمان  اإليجابية   المرونة  لمقياس  السيكومترية  (.الخصائص 
 .    573-539(،2(ج)34ع)ربية ، جامعة عين شمس ،ة التمجلة كليالجامعى ،

إبراهيم،وقاسم،سندس داخل ،وكريم،دعاء عالوى)  الذهنية لدى   (.  2017عزيز،شادية  اليقظة 
الجامعة العلوم   طلبة  قسم  التربية  كلية  القادسية  جامعة  العلمى  والبحث  العالى  التعليم  وزارة 

 التربوية والنفسية .
التفكير اإليجابى  وخفض قلق  شيط اتن(.2013عصفور،إيمان) لمناعة النفسية لتنمية مهارات 

 التدريب لدى  
دراسات عربية فى التربية وعلم النفس،السعودية     الطالبات المعلمات شعبة الفلسفة واالجتماع ،

 .  36-11(،3(ج)42،ع)
محمد)  الضاغط(.2016على،برقيقة  الحياة   أحداث  بين  وسيط  كمتغير  ة المرونةالنفسية 

 (.                         2(العدد)32،جامعة دمشق ،المجلد) صحة النفسية لدى عينة من طلبة جامعة دمشقوال
 لرضا الوظيفى لدى العاملين فى مكتبات جامعة   قالمة بالجزائر                                               (.ا2013عمر،شابونية)

(33)cybrarian Journal. http//www.Journal.cybraians org/ inex .php?   
option=com_content &view=article& id = 658 : satisfaction & 

catid=265:researches Itemid=96. 
( سلمان  فى(.2001فليه،فاروق  الوظيفى  بالرضا  وعالقتها  التنظيمية  األجهزة    الثقافة 

 نية .،الرياض أكاديمية نايف العربية للعلوم األماألمنية
الداخلية للمنظمة على الرضا الوظيفى  (.2011نسيم،بوقال ) العمل  ، دراسة  للعاملين أثر بيئة 

 ،قسنطينية الجزائرجامعة منتورى قسنطيني. حالة ،قسنطينية
الرضا الوظيفى وعالقته بااللتزام التنظيمى لدى المشرفين التربويين  (2008نواوى،إيناس فؤاد)

التربويات بإدارة المكرمة  التر  والمشرفات  أم  بية والتعليم  بمدينة مكة  ،رسالة ماجستيرجامعة 
 القرى السعودية .                             

 .                                                    دار صفاء للنشر والتوزيعالشخصية وأنماطها وقياسها ،عمان :(. 2008مجيد ،سوسن شاكر)
،  لبة  المرحلة اإلعداديةة العقلية وعالقتها بأساليب التعلم لدى ط اليقظ(. 2015يونس،أسمهان )

 رسالة ماجستير غير منشورة جامعة واسط،العراق. 
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