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 ملخص
اليقظة العقلية والرضا عن الحياة العالقة بين هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن 

عن مستوى اليقظة العقلية، والرضا عن  والكشف، من الجنسين لدى عينة من المراهقين
، كما في المتغيرين محل االهتمامالفروق بين الذكور واإلناث و الحياة لدى عينة الدراسة، 

التنبؤ بالرضا عن الحياة لدى  فيهدفت الدراسة إلى الكشف عن مدى إسهام اليقظة العقلية 
( 132بلغ عدد الذكور ) إذومراهقة،  ا( مراهق  250نت عينة الدراسة من )المراهقين، وتكو 

بمتوسط عمرى للذكور ، (18-16بين ) أعمارهمتراوحت  ،(118، وبلغ عدد اإلناث )امراهق  
، وُاستخِدم لقياس متغيرات (0,57+17,48(، ومتوسط عمرى لإلناث )17,47+0,70)

 Bear, et al.,  ،2006العقلية ] إعداد بير وآخرينالدراسة  مقياس العوامل الخمسة لليقظة 
([ ، ومقياس الرضا عن الحياة ) إعداد مجدي 2014ترجمة عبد الرقيب البحيري وآخرين )

(، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود مستوى متوسط من اليقظة العقلية 2013الدسوقي ،
الفروق بين الذكور واإلناث  والرضا عن الحياة لدي عينة الدراسة محل االهتمام، مع غياب

في كل من اليقظة العقلية والرضا عن الحياة ، وكشفت النتائج عن تحقق فروض الدراسة 
وأسهمت الرئيسية حيث وجدت عالقة موجبة دالة بين اليقظة العقلية والرضا عن الحياة ، 

 .  من المراهقينالدراسة التنبؤ بالرضا عن الحياة لدى عينة  فياليقظة العقلية 
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The Mindfulness and its relation with Life Satisfaction 
in a sample of the teenagers of both sexes 

 

Hoda Gamal Mohamed El said)*( 

Abstract:  

The current study aimed to find out the relation between the 

mindfulness and life satisfaction in a sample of teenagers in both 

sexes, and it also aimed to find out the levels of both of mindfulness 

and life satisfaction, and to reveal the differences between males and 

females in these tow variavles, it also aimed to find out how the 

mindfulness contributes in predicting the life satisfaction in a sample 

of teenagers. The sample consisted of (250) teenagers (132 male, 118 

females) aged from 16-18 years old (M=17,47 SD=0.07 for boys & 

M= 17,48 SD= 0.75 for girls)  the researcher used the five factor of 

mindfulness  scale, prepared in 2006,  by Baer, et  al., Translated by 

Abd al- Rakib Al-Behiry and others (2014), and also life satisfaction  

scale was administered, this scale was prepared by Magdy al Dosoky 

(2013). The results of the study proved that there was a moderate level 

of mindfulness and life satisfaction in the sample, and there were no 

differences between males and females in mindfulness and life 

satisfaction. The results revealed that the main hypotheses of the study 

were confirmed, whereas a significant positive relationship between 

mindfulness and life satisfaction was found, and finally, the 

mindfulness contributed in predicting the life satisfaction in the total 

group. 
 

Key words: mindfulness,  Life satisfaction 

 : المقدمة
تعد اليقظة العقلية من المتغيرات المهمة التي تسهم في غررس المهرارات 
العقلية اإليجابية التي لها دور فعال في صحة الفررد النفسرية، فتجعرل الفررد قرادر ا 
علرررى توجيرررر  حياترررر  بطريقررررة مسررررتقلة عرررن الخرررررين، فررررالفرد الرررريق  عقلي ررررا يشررررعر 

يتخطررى اومررور السررلبية بعواطفرر  وانفعاالترر  بشرركل كامررل وواضرر ، ويسررتطيع أ  
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 ,Lau, 2006فري حياتر ، مرا يجعلر  يشرعر بالسرعادة النفسرية والرضرا عرن حياتر  )

الصرلة برالتعليم، إذ  ت، فاليقظة العقلية مجموعة واسعة من الممارسات ذا(1446
تشررمل تعزيررز الصررحة العقليررة، وتحسررين التواصررل، والتعرراطف، وتحسررين الصررحة 

 (Hassed,2016البدنية، والرضا عن الحياة، والرفاهية النفسية )
الفلسفية لمفهوم اليقظة العقلية التي ترجع  ةوعلى الرغم من النشأة الديني

تي بدأت في الهند بهدف تحرير والتقاليد البوذية ال ةإلى الممارسات الشرقي
النفس من المعاناة والصعوبات والالم، فإ َّ هذا المفهوم فرض نفس  بقوة على 
ساحة علم النفس المعاصر، إذ استطاع علماء النفس تطوير هذا المفهوم، 
ودمج  في علم النفس، وتناول  باعتباره مفهوم ا نفسي ا يشير إلى التركيز 

أحكام سلبية على اوفكار والمشاعر، ولكن التعايش  واالنتباه، وعدم إطالق
معها، والتعامل معها بموضوعية من جميع جوانبها المتعددة بدال  من النظر 

واالعتراف بهذه المشاعر مهما كانت سلبية ومؤلمة  ةإليها من رؤية واحد
 (Christopher& Gilbert, 2010, 11)بالنسبة للفرد. 

عالجو  النفسو  استخدام مفهوم اليقظة كما استطاع الباحثو  والم 
العقلية في عالج العديد من االضطرابات النفسية والجسمية وصوال بالفرد إلى 
حالة من السعادة النفسية والرضا عن الحياة، إذ تم تناول مفهوم اليقظة العقلية 
من خالل زاويتين اوولى: أنَّها مفهوم نفسي يرتبط بالتوج  اإليجابي في علم 

نفس، والثانية: أنَّ  تم االعتماد علي  في تدخالت عالجية عديدة مثل خفض ال
الضغوط النفسية، والعالج المعرفي القائم على اليقظة العقلية )البحيري، 

 (.121، 2014 العواملة، ،يالضبع، عل
فاليقظة العقلية تجعل الفرد متقبال لوضع  الراهن حتى ولو كا   

اولم النفسي فهو قادر على مواجهة الموقف بدال يتعرض للضغط االنفعالي أو 
من تجنب ، هذا التقبل يساعد الفرد على حماية نفس  من يقظة القلق المفرطة 

، 2013تجاه الحاالت الفسيولوجية المصاحبة لالنفعاالت )الضبع، طلب، 
(، فاليقظة العقلية العامل اوساسي للوعي السليم الذي يقوم على التركيز 34
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من متاعب الحياة وتقبلها كما هي دو  إصدار حكم عليها  للخالص
(Mace,2008.) 

وقد لقي مفهوم الرضا عن الحياة اهتمام ا كبير ا لدى الباحثين في علم  
ا للتكيف والصحة النفسية، ويعتبر مفهوم الرضا عن  النفس باعتباره مؤشر ا مهم 

ية إذ يشير إلى كيفية تقييم الحياة من المفاهيم المهمة لحياة الفرد وسالمت  النفس
اوفراد لحياتهم بأبعادها المختلفة من وجهة نظرهم الخاصة، وهذا التقييم يتمثل 
في إدراك اوفراد وتقييمهم لحياتهم بشكل عام، أو تقييم لجوانب محددة من 
الحياة مثل الرضا عن الدراسة أو التخصص أو العمل، أو تقييم حياتهم بناء 

ث السارة التي تسبب السعادة والهناء النفسي، أو اوحداث على تكرار اوحدا
غير السارة التي تسبب التوتر والقلق واالكتئاب وِمن َثمَّ الشعور بالرضا أو 

 الشعور بعدم الرضا بدرجات  المختلفة.
فالرضا عن الحياة هو التقدير الذي يضع  الفرد لنوعية حيات  بوج  

(، ومن هنا فإ  123، 2008د الخالق، عام اعتمادا على حكم  الشخصي )عب
متطلبات الرضا عن الحياة تختلف باختالف اوفراد والجماعات، فقد ينظر 
بعض اوفراد إلى الصحة، أو الحرية الشخصية، أو الراحة المادية، أو العالقات 

أنها المصدر اوهم للرضا عن  ىالحميمة، أو اوسرة واوطفال، أو الصداقة عل
ين يعطي بعض اوفراد الخرين اوولوية لموضوعات أخرى، الحياة، في ح

، 2010واومر نفس  ينسحب على المجتمعات والثقافات المختلفة )أمطانيوس، 
53.) 

ويشعر الفرد بالرضا عن الحياة إذا استطاع إدراك أهداف  جيدا 
وتوجيهها نحو الواقع، كذلك محاولة تكيف  مع كل ما يستجد من حول  من 

اإليجابي  زكما يتحقق الرضا عن الحياة من خالل اإلدراك والتركي تغييرات،
على الخبرات السارة التي تخلق المتعة والسعادة. فِرضا الفرد عن حيات  يأتي 
من خالل إدراك  وحكم  اإليجابي على نوعية حيات  الحاضرة، وحب الفرد 

ر الرضا عن (، ويتأث477، 2008للحياة التي يعيشها واستمتاع  بها )علوا ، 
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الحياة بعدة عوامل منها القدرة على التفكير، والتركيز على اوحداث اإليجابية، 
والقدرة على التحكم، وأخذ القرارات، والصحة الجسمية والعقلية، واوحوال 

 (.,Nauta 2007المعيشية، واووضاع االقتصادية، والمعتقدات الدينية )
 : مشكلة الدراسة 

تعد دراسة اليقظة العقلية ذات أهمية بالغة للمراهقين في كونها متغير ا  
من المتغيرات اإليجابية التي تنتمي إلى علم النفس اإليجابي وتأثيرات  اإليجابية 
في جميع مجاالت التوافق النفسي والشخصي واالجتماعي واوكاديمي، إذ تعد 

ا اإلنسا  ضمن أطواره النمائية مرحلة المراهقة من أخطر المراحل التي يمر به
المختلفة التي تتسم بالتجدد المستمر، والترقي في معارج الصمود نحو الكمال 
اإلنساني الرشيد، ومكمن الخطر في هذه المرحلة هي التغيرات الجسمية 
والفسيولوجية والعقلية واالنفعالية، ويتعرض المراهقو  فيها إلى صراعات متعددة 

، 2008قودهم إلى العديد من االضطرابات النفسية )السيد، داخلية وخارجية ت
(، فالمراهقو  هم اوكثر استهداف ا للقلق والتوتر واالكتئاب لما يحدث لهم من 54

صراعات وأزمات ففي الوقت الذي يميل المراهقو  إلى إقامة كيا  خاص بهم 
ا بصدد أفكار المحيطين بهم ومشاعرهم نحوهم خاص ا جدًّ ة ما يكو  حساس 
 يتعلق منها بسمات شخصياتهم واهتماماتهم التي تظهر في هذه المرحلة.

كما يتعرض المراهقو  للعديد من المشكالت على اختالف مداها 
واتساع ، لدرجة أنَّها قد تشكل خطر ا على التطور النفسي واالجتماعي لهم، هذه 

 االجديدة ممالمشكالت قد يترتب عليها عجز المراهقين عن القيام بوظائفهم 
، 2011يجعلهم يشعرو  بالتعاسة والحز  وعدم الرضا عن حياتهم )أبو جادو،

(، فقد أشارت العديد من الدراسات إلى ارتباط اليقظة العقلية بالعديد من 421
المتغيرات اإليجابية مثل السعادة النفسية، واالستقرار النفسي وتنظيم الذات، 

 &Weinstein, Brown، والمرونة النفسية )ومواجهة الضغوط والرفاهية النفسية

Rayn, 2009; Bajaj& Pande, 2015; Short, et al, 2015, Chang, Huang& 

Lin, 2014 ،ولذا فإ َّ دراسة اليقظة العقلية لدى المراهقين قد 2017؛ خير .)
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تكو  مفيدة في كونها تساعدهم على تخطى مشاكلهم، وإكسابهم بعض الجوانب 
 ياتهم.اوخرى في شخص

ا لكثير من االضطرابات السلوكية  كما استخدمت اليقظة العقلية عالج 
والنفسية كاإلجهاد، والهلع، االكتئاب، والسلوك االنتحاري، والقلق لدى المراهقين 

 (.Lau, 2006, 1446؛ 2012،27والبالغين )الزبيدي، 
ساؤالت وانطالق ا من العرض السابق تتبلور مشكلة الدراسة من خالل طرح الت

 التية: 
 ما مستوى اليقظة العقلية لدى عينة المراهقين محل الدراسة؟ -1
 ما مستوى الرضا عن الحياة لدى عينة المراهقين محل الدراسة؟ -2
 ما العالقة بين اليقظة العقلية والرضا عن الحياة لدى عينة المراهقين؟ -3
هل توجد فروق في متوسط درجات عينة الدراسة على مقياس اليقظة  -4

ا لمتغير النوع )ذكور/ إناث(؟   العقلية تبع 
هل توجد فروق في متوسط درجات عينة الدراسة على مقياس الرضا عن  -5

ا لمتغير النوع )ذكور/ إناث(؟  الحياة تبع 
دى عينة ما مدى إسهام اليقظة العقلية في التنبؤ بالرضا عن الحياة ل -6

 المراهقين؟
 أهداف الدراسة 

 يمكن تحديد أهداف الدراسة فيما يلي: 
 الكشف عن مستوى اليقظة العقلية لدى عينة من المراهقين. (1
 الكشف عن مستوى الرضا عن الحياة لدى عينة من المراهقين. (2
الكشف عن العالقة بين اليقظة العقلية والرضا عن الحياة لدى عينة  (3

 من المراهقين.
ا الك (4 شف عن الفروق في اليقظة العقلية لدى عينة من المراهقين تبع 

  لمتغير النوع )ذكور/ إناث(.
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الكشف عن الفروق في الرضا عن الحياة لدى عينة من المراهقين تبع ا  (5
 )ذكور/ إناث(. لمتغير النوع 

الكشف عن مدى إسهام اليقظة العقلية في التنبؤ بالرضا عن الحياة  (6
 هقين.لدى عينة من المرا 

 أهمية الدراسة: 
 تستمد الدراسة أهميتها مما يلي: 

متغيرين من المتغيرات المهمة التي تنتمي إلى علم  ةتناولت الدراسة الحالي-1
النفس اإليجابي، وهما اليقظة العقلية والرضا عن الحياة باعتبارهما من 

 المفاهيم التي لها تأثيرات إيجابية في حياة اإلنسا .
المرحلة العمرية موضع اهتمام الدراسة، وهي مرحلة المراهقة إذ تعد أهمية  -2

من أخطر المراحل التي يمر بها الفرد لما تتضمنها هذه المرحلة من تغيرات 
جسمية وانفعالية وعقلية واجتماعية؛ تجعل المراهقين عرضة للصراعات التي 

تصل أحيان ا  تتجاوز قواهم، وتؤثر سلب ا في بعض الجوانب النفسية الذي قد
 إلى االضطرابات النفسية.

حداثة تناول متغير اليقظة العقلية في الدراسات العربية في حدود اطالع  -3
 الباحثة.

العربية التي تناولت العالقة بين اليقظة العقلية والرضا عن  تندرة الدراسا -4
 الحياة لدى عينة من المراهقين.

سة إعداد برامج إرشادية لتنمية يمكن في ضوء ما تسفر عن  هذه الدرا -5
 الرضا عن الحياة لدى المراهقين. ناليقظة العقلية لتحسي
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 المفاهيم األساسية واإلطار النظري للدراسة: 
: اليقظة العقلية  :(1)أوًلا

على الرغم من تزايد االهتمام بمفهوم اليقظة العقلية إال أن  مازال يحتاج 
إلى دراسة، فقد اختلفت النظرة لليقظة العقلية، فأحيان ا ينظر إليها فإنها عملية أو 

 Vago)حالة مؤقتة، أو سمة، أو نوع من الممارسات التأملية، أو تدخل عالجي 

& Silbersweig, 2012, 296)تعريفات اليقظة العقلية بوصفها  ، وقد تعددت
مفهوم ا نفسي ا إذ تركزت معظم التعريفات على أ  اليقظة العقلية عبارة عن 
تركيز االنتباه على اللحظة الحاضرة مع قبول الخبرات والتعايش معها، وعدم 

 (.45، 2017الوليدي، )إصدار أحكام تقييمية عليها. 
يقظة العقلية بأنها مفهوم ( ال(Bear,etal 2006ويعرف بير وآخرو   

متعدد اوبعاد متضمنة المالحظة، والوصف، والتصرف بوعي، وعدم الحكم 
على الخبرات الداخلية، وعدم التفاعل مع الخبرات الداخلية. كما يعرفها 

( بأنها التركيز على الخبرات Cardaciotto, et al.,2008كارداسيتو وآخرو  )
خبرات، مع تقبل تلك الخبرات كما هي في الواقع الحاضرة، والمراقبة المستمرة لل

 دو  إصدار أحكام تقييمية عليها.
( اليقظة العقلية Shapiro&Carlson,2009يعرف شايير وكارلسو  )

بأنها الوعي الذي ينشأ من خالل االنتباه المقصود أو المتعمد بطريقة منفتحة 
  اليقظة العقلية ( على أBaure, 2011مع عدم إصدار أحكام. ويتفق بايور )

القدرة على الوعي المقصود بالخبرة في اللحظة الحاضرة مع االتجاه لالنفتاح، 
( بأنها حالة مرنة 34، 2012وحب االستطالع. كما عرفتها )أحالم مهدي، 

في العقل تتمثل في االنفتاح على الجديد وهي عملية من النشاط المميز البتكار 
 الجديد،

اليقظة  (Jennings& Jennings,2013) وعرف جينينجز وجينينجز
                                                           

(1)   Mindfulness 
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العقلية بأنَّها الوعي التام بالتجربة الحالية، وتقبل الذات بدو  إصدار أحكام 
بأنَّها تلك الطريقة في التفكير التي  (Kettler,2013عليها. كما عرفها كيتلير )

تؤكد أهمية االنتباه إلى البيئة التي يعمل فيها الفرد وأحاسيس  الداخلية من غير 
 إصدار اوحكام السلبية أو اإليجابية، مع تحقيق استجابة التكيف.

( اليقظة العقلية بأنها الحالة النفسية 2014ويعرف قاموس أكسفورد )
التركيز على الوعي في الوقت الحاضر، وقبول  التي تحققت من خالل

. واتفق مع ذلك كٌل (Oxford,2014المشاعر واوفكار، واوحاسيس الجسدية )
في تعريف  لليقظة العقلية بأنَّها  (Heard& Swales, 2015)من هارد وسويلز 

 (Hassed,2016)عملية انتباه عن قصد لخبرة اللحظة. في حين عرفها هاسيد 
جموعة واسعة من الممارسات ذات الصلة بالتعليم، إذ تشتمل على تعزيز بأنَّها م

الصحة العقلية، وتحسين التواصل، والتعاطف، والتطور العاطفي، وتحسين 
 الصحة البدنية، وتعزيز التعلم واوداء.

ولعل  من خالل التعريفات السابقة اتض  أ  العلماء والباحثين ركزوا  
لية على أنها انتباه واٍع للخبرات واللحظات الحالية، في تعريفاتهم لليقظة العق

 وتقبلها دو  إصدار أحكام تقييمية عليها. 
( (Bear, et al., 2006بير وآخرو   فوتتبنى الدراسة الحالية تعري 

لليقظة العقلية بأنَّها مفهوم متعدد اوبعاد يتضمن المالحظة، والوصف، 
الداخلية، وعدم التفاعل مع  والتصرف بوعي، وعدم الحكم على الخبرات

 الخبرات الداخلية.
وثمة العديد من وجهات النظر التي قدمها الباحثو  حول مكونات  

اليقظة العقلية وفقا للتوجهات النظرية نحوها؛ فقد أشار شبيرو وكارلسو  واستن 
إلى أ  اليقظة  (Shapiro, Carlson, Astin& Freedman, 2006وفريدما  )
ربعة مكونات وهي: تنظيم الذات، وإدارة الذات، وتوضي  القيم، العقلية لها أ

فقد بين أ  هناك مكونين اثنين لليقظة  (Hasker,2010واالكتشاف. أمَّا هسكر )
العقلية؛ المكو  اوول: التنظيم الذاتي لالنتباه في اللحظة الحالية، والمكو  
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في اللحظة الحالية، في  الثاني: يتمثل في االنفتاح واالستعداد والوعي بالتجارب
مكونين لليقظة العقلية؛ ويتمثل اوول: في  (Miller, 2011حين حدد ميلر )

حالة الوعي كما هي في اللحظة الحالية مع الشعور الهادف أي التركيز 
الموج ، أما المكو  الثاني: فيتمثل في المعالجات المعرفية لليقظة العقلية وتم 

لى أنَّ  المالحظة المحايدة دو  إصدار اوحكام تفسير هذا المكو  المعرفي ع
التقييمية على المنبهات كما هي في الوقت الحاضر، كما حدد كانج وآخرو  

(kang, et al., 2012)  ،أربعة مكونات لليقظة العقلية، وهي: االنتباه، الوعي
الخبرة في اللحظة الحالية، التعايش مع الخبرات واوفكار دو   ىالتركيز عل

 دار أحكام. إص
إلى أ  لليقظة العقلية العديد من الفوائد  (Mace,2008وأشار ميس ) 

شعور الفرد بمعنى الحياة واستكشاف  ىوالمميزات إذ تساعد اليقظة العقلية عل
معناها، كما تحسن اليقظة العقلية شعور الفرد بالصالبة النفسية، إذ إ  الوعي 

واإلحساس بها، كما تساعد الفرد لحظة بلحظة يسهل االنفتاح على الخبرات 
على مواجهة الضغوط من خالل إدراك  ووعي  وإدارت  الجيدة للبيئة من حول ، 
كما أ  لليقظة العقلية فوائد نفسية في خفض المخاوف المرضية، واالكتئاب، 
والقلق، وتعمل على تحسين عمليات االنتباه، والتسام ، والرضا عن الحياة، 

 .(Bajaj& Panda, 2015والسعادة النفسية )
( إلى مجموعة من Grecucci, et al., 2015وأشار جريجوسي ) 

السلوكيات التي تساعد الفرد أ  يكو  يقظ ا عقلي ا مثل: عدم إصدار اوحكام، 
الثقة في قدرة الفرد في تطوير نفس ، القبول وصرف الذهن، وهذه السلوكيات 

لواقع في اللحظة الراهنة والتعايش تساعد الفرد على رؤية اوشياء كما هي في ا
معها، الصبر حتى تتكشف اومور في وقتها، كما تتطلب اليقظة العقلية من 
الفرد الشفقة بالذات ومراقبة أفكاره ومشاعره السلبية واالنفتاح عليها، ومعايشتها 

 (.2014الذات )القاسمي،  ىبدال من احتجازها في الوعي، وعدم التشدد عل
وفي ضوء ما سبق يتبين أ  مفهوم اليقظة العقلية قد ارتبط بعلم  
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النفس اإليجابي الذي بدوره يسهم في مساعدة الفرد على أ  يعيش بطريقة 
إيجابية تحقق ل  السعادة والرضا وحب الحياة، كما تم استخدام مفهوم اليقظة 

واالكتئاب، عالجي للعديد من االضطرابات النفسية مثل القلق  لالعقلية كمدخ
والمخاوف، وأ  هناك اتفاق ا من قبل العلماء على أ  اليقظة العقلية حالة من 
الوعي الكامل للخبرات والمواقف والتجارب الحالية دو  إصدار أي أحكام، بل 
وينبغي على الفرد قبولها والتعايش مع هذه المواقف والخبرات، مما يجعل من 

 .المهم التعمق في دراسة هذا المفهوم
  (1)ثانياا: الرضا عن الحياة

يعد موضوع الرضا عن الحياة من الموضوعات المهمة التي اهتمت 
 على تمتع الفرد بالصحة رٌ بها العلوم النفسية باعتبار أ  الرضا عن الحياة مؤش

النفسية، فتوفر مستوى مناسب من الرضا عن الحياة لدى الفرد يجعل  أكثر قدرة 
على تقدير ذات ، كما يكو  الفرد أكثر قدرة على التوافق مع الخرين، كما أ َّ 
الشخص الذي لدي  مستوى مرتفع من الرضا عن الحياة يتمتع بدرجة عالية من 

التعرض لمواقف ضاغطة، حيث لدي  إرادة قوية في الصبر والتحمل عند 
مواجهة اوزمات، كما لدي  قدرة على التحكم في مشاعره، إذ إ  الرضا عن 
الحياة يعني تحمس الفرد لها، واإلقبال عليها، والرغبة الحقيقية في أ  يعيشها، 
لذا فالرضا عن الحياة تتضمن صفات معينة كالتفاؤل وتوقع الخير، وتقبل 

؛ 218، 2008س واحترامها، واالستقالل المعرفي والوجداني )عالم، النف
 (.202، 2013الهلول، محيسن، 

( الرضا عن الحياة على أنَّ  تقدير عام 48، 2008وقد عرفت )علوا  
لنوعية حياة الفرد حسب معايير محددة، وهي السعادة، العالقات االجتماعية، 

 تقدير االجتماعي.والطمأنينة، واالستقرار االجتماعي، وال
( مع التعريف السابق إذ اعتبر أ  الرضا 4، 2009واتفق )المدهو ، 

                                                           

(1)   Life Satisfaction 
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عن الحياة حالة داخلية في الفرد تظهر في سلوك  واستجابات  وتتمثل في 
السعادة، والطمأنينة، واالستقرار االجتماعي، والقناعة، والتقدير االجتماعي(. 

  الرضا عن الحياة سمة نفسية ( إلى أ275، 2009كما أشار )جمال تفاحة، 
تتكو  لدى الفرد من خالل تقييم  لنوعية الحياة التي يعيشها في ضوء ما لدي  
من مشاعر وأحاسيس واتجاهات، وقدرة على التعامل مع البيئة المحيطة ب ، 
وما يشعر ب  من حماية وتلبية لحاجات  بصورة مرضية ل ، وقناعت  بما يقدم 

 إلي .
( الرضا عن الحياة بأن  تقدير 75، 2011يوني، سوزانبس)وعرفت 

لنوعية الحياة حسب المعايير التي انتقاها لنفس  حيث تعنى قدرة الفرد على 
 التكيف مع المشكالت التي تواجه  التي تؤثر في سعادت .

( أ  الرضا عن الحياة ما هو إال مكو  52، 2011وترى )المالكي: 
ى الفرد من عمليات إدراكية ومعتقدات معرفي للسعادة ويتمثل في كل ما لد

االتجاه، ويشمل ما لدي  من حجج تقف وراء تقبل   عوأفكار تتعلق بموضو 
لموضوع االتجاه يرتبط إلى حدٍ  كبير باعتدال الحالة المزاجية للفرد، وتحقيق  
 لذات ، وهي حالة معرفية تعتمد باوساس على الحكم الذاتي للفرد على حيات .

( الرضا عن الحياة بأنَّ  شعور 211، 2012مجدالوي، كما عرف )ال
الفرد بالفرح والسعادة والراحة والطمأنينة، واإلقبال على الحياة بحيوية نتيجة 
تقبل  لذات  ولعالقات  االجتماعية ورضاه عن إشباع حاجات . وعرف )مجدي 

التي  ( الرضا عن الحياة بأنَّ  تقييم الفرد لنوعية الحياة4، 2013الدسوقي، 
يعيشها طبقا للنسق القيمي، ويعتمد هذا التقييم على مقارنة الفرد لظروف  
الحياتية بالمستوى اومثل الذي يعتقد أن  مناسب لحيات . كما عرفت  )رغداء 

( بأنَّ  بناء كلي يتكو  من مجموعة متغيرات تهدف إلى إشباع 2015نعيسة، 
 الفرد لحاجات .

يتبين أ  الرضا عن الحياة حالة معرفية من خالل التعريفات السابقة  
ووجدانية تتضمن الحكم الذاتي للفرد على حيات ، كما تشمل شعور الفرد 
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بالسعادة والطمأنينة والراحة واإلقبال على الحياة. وتتبنى الدراسة الحالية تعريف 
( للرضا عن الحياة بأنَّ  "تقييم الفرد لنوعية الحياة التي 2013)الدسوقي، 

ا طبقا للنسق القيمي، ويعتمد هذا التقييم على مقارنة الفرد لظروف  يعيشه
 الحياتية بالمستوى اومثل الذي يعتقد أن  مناسب لحيات .

وقد تعددت آراء العلماء والباحثين حول أبعاد الرضا عن الحياة، فقد 
( إلى أ  الرضا عن الحياة يتضمن أربعة 2010،750أشارت )عبد المنعم، 

: السعادة، والتدين، تقبل الحياة، نوعية الحياة، أما أبعاد، وهي
( فقد حددت عدة أبعاد للرضا عن الحياة وهي: الحياة 2011،53)المالكى،

المريحة، العالقات االجتماعية الناجحة، الجو اوسري اومن، المشاركة في 
( إلى 2015،67اونشطة الترويحية، الصحة الجسدية، كما أشارت )نعيسة، 

أبعاد للرضا عن الحياة وهي الموضوعية وتشمل الجوانب االجتماعية ثالثة 
لحياة الفرد، والذاتية وتشمل مدى رضا الفرد عن حيات  ورضاه الشخصي، 
والوجودية وهي استطاعة الفرد العيش بتوافق معنوي ونفسى مع ذات  ومع 

 مجتمع .
ووضع علماء النفس بعض النظريات ليحددوا مصادره ومن هذه 

 ريات: النظ
يرى أصحاب هذه النظرية أن  يمكن قياس الرضا عن الحياة  نظرية التقييم: -1

من خالل عدة معايير منها الحالة المزاجية للفرد، الثقافة، القيم السائدة، إذ 
ْت هذه النظرية أ  الظروف المحيطة بالفرد لها أكبر اوثر في شعوره  عدَّ

 بالرضا عن الحياة.
يرى أصحاب هذه النظرية أ  الفرد يمكن أ  يحقق  نظرية الخبرات السارة: -2

الرضا عن الحياة عندما تكو  خبرات  سارة وممتعة، ما يولد مشاعر 
إيجابية، وهذا يتوقف على مدى إدراك الفرد لهذه الخبرات التي تختلف من 
فرد إلى آخر وفق ما يدرك  كل فرد من خبرات ممتعة أو غير ممتعة في 

 هذا الموقف.
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يرى أصحاب هذه النظرية أ  الفرد يرضى  روف الموضوعية:نظرية الظ -3
عن حيات  عندما يعيش في ظروف طيبة، ويشعر باومن والنجاح في 

 تحقيق ما يريد من أهداف، وبذلك يتمتع بالصحة النفسية.
تقوم هذه النظرية على مدى االختالف في تصرفات اوفراد  نظرية التعود: -4

م، إذ يعتمد ذلك على نمط شخصيتهم أو تجاه اوحداث الجديدة في حياته
ردود أفعالهم وأهدافهم في الحياة، ثم يعود اوفراد إلى النقطة اوساسية التي 

؛ 48-45، 2011كانوا عليها قبل اوحداث نتيجة للتعود. )المالكي، 
Chui& Wong, 2015) 

كما أ  هناك عدة مصادر تساعد الفرد على تحقيق الرضا عن حيات ، 
القناعة عن الحياة، والقدرة على السيطرة على الحياة، والقدرة على وضع وهي 

اوهداف وتحققها، والحماس والجدية في الحياة، وإشباع الحاجات، والمساندة 
االجتماعية، والصالبة النفسية، وهي شعور الفرد بقدرت  على استغالل كل 

الضاغطة. )حسن،  المصادر المتاحة ل  لتزيد من قدرت  على مواجهة اوحداث
 (2012؛ سيد، 2013؛ عيسى، 2011؛ الهنداوي، 2010

 ثالثاا: مرحلة المراهقة: 
تعد مرحلة المراهقة من المراحل المهمة والخطيرة في حياة كل إنسا ، 

المرحلة في أنها مرحلة انتقال معنوية ونفسية  هوتتمثل أهمية وخطورة هذ
بالعديد من  رعاتق ، إذ تزخللمراهق فهو يستقبل مرحلة نمو جديدة على 

المشكالت التي تستمر وتصاحب الفرد لفترة طويلة ونها تعتبر فترة تيق  
الشعور والميالد النفسي، إذ إ َّ المشكالت والتحديات التي يعانيها المراهق 

من مشكالت    تتفاوت من حيث نوعيتها وخطورتها، فكثير من المراهقين يعانو 
مع اوسرة، والشعور بالوحدة ما يتطلب من المراهقين تتعلق بالمزاج، والشجار 

أ  يتكيفوا مع الواقع ومع قوانين المجتمع وهذا ما يطلق علي  التكيف السليم 
كما يختلف المراهقو  في مواجهة المشكالت التي تواجههم، إال أ  هناك اتفاق ا 

حتاج إلى أ  ظهور المشكالت في مرحلة المراهقة ظاهرة طبيعية، وأ  المراهق ي
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كثير من المساعدات حتى يصب  راشدا متوافق ا في حيات ، حيث من الضروري 
تدخل المتخصصين لمساعدة المراهقين على فهم مشاعرهم، واكتشاف 
إمكانياتهم وطاقتهم، وحسن استغالل هذه اإلمكانات لتحقيق قدر من الرضا 

 .(86، 2005؛ العمرية، 17، 198، 2005والسعادة لهم )الضامن، 
( إلى الُمشكالت التي يعاني منها المراهق 2008وقد أشار )بلحسن، 

وهي: مشكالت ذاتية تتعلق بشكل وصورة الجسم، مشكالت عاطفية وجنسية، 
 مشكالت عدم التوافق النفسي، عدم التوافق مع الخرين.

بمساعدت  على تفهم ذات  وحل مشاكل   وال ُيمكن مساعدة المراهق إال
بنفس ، وأ  يستخدم وينمي إمكانات  بذكاء إلى أقصى حد مستطاع، وأ  يحدد 
اختيارات ، ويتخذ قرارت ، باإلضافة إلى التعليم والتدريب الذي يحل علي  عن 
طريق الوالدين والمرشدين في اوسرة والمدرسة، وفي مراكز التوجي  واإلرشاد، 

لى تحقيق ذات  وتحقيق الصحة النفسية والسعادة والرضا عن الحياة لكي يصل إ
 (.2011أزوري، )

ولذا تعد دراسة اليقظة العقلية من اوهمية لهذه العينة، نظر ا ونهم أكثر 
استهداف ا من غيرهم لضغوط تتعدد مصادرها سواء كانت اجتماعية، أم أسرية، 

 ممية وذلك يؤثر في انتباههأم شخصية، أم صحية، أم انفعالية، أم أكادي
 وتركيزهم وسعادتهم ورضاهم عن حياتهم بشكل عام.

كما أ َّ الرضا عن الحياة لدى المراهقين يرتبط بالصحة النفسية وبزيادة 
نوعية الحياة وجودة أكبر في طبيعة العالقات اإليجابية داخل اوسرة وزيادة 

 (.62، 2011ماعيل، االتصال والتواصل بين أفراد اوسرة والمجتمع )إس
 الدراسات السابقة: 

لما كانت الدراسة الحالية تهدف إلى الكشف عن العالقة بين اليقظة  
العقلية والرضا عن الحياة لدى عينة من المراهقين من الجنسين، لذا سوف 
تناقش الباحثة في هذا الجزء بعض الدراسات اوجنبية ذات العالقة بمتغيرات 
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الدراسة الحالية، خاصة وقد تبين من مراجعة الدراسات العربية أ  هذا المجال 
لم يح  بنصيب كاف، وذلك على حد اطالع الباحثة إال أ  هناك بعض 
الدراسات العربية التي تناولت السعادة وعالقتها باليقظة العقلية على اعتبار أ َّ 

لباحثة بعرض الدراسات السعادة أحد أبعاد الرضا عن الحياة، وسوف تقوم ا
السابقة من خالل محورين: المحور اوول يتناول العالقة بين اليقظة العقلية 
والرضا عن الحياة، والمحور الثاني يتناول الفروق بين الجنسين في مفهوم 
اليقظة العقلية، ومفهوم الرضا عن الحياة، وفيما يلي عرض وهم الدراسات 

 اسة الحالية: التي تم إجراؤها في مجال الدر 
 المحور األول: دراسات تناولت العالقة بين اليقظة العقلية والرضا عن الحياة: 

( دراسة هدفت إلى التعرف على العالقة بين 2017أجرى الوليدي )
اليقظة العقلية، والسعادة النفسية، والكشف عن إمكانية التنبؤ بالسعادة النفسية 

( طالب ا وطالبة 275نت عينة الدراسة من )من خالل اليقظة العقلية لديهم، وتكو 
( بمتوسط عمري قدره 138(، وعدد الطالبات )137إذ بلغ عدد الطالب )

( عام ا، واستخدم الباحث مقياس اليقظة العقلية من إعداد إيرسما  ورومير 20)
(Erisman& Roemer, 2012) ،ومقياس السعادة النفسية تعريب )هاشم ،

مستوى متوسط من اليقظة العقلية لدى عينة  دئج وجو (، وقد أظهرت النتا2010
الدراسة، ووجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًّا بين اليقظة العقلية والسعادة 
النفسية في بعد واحد من أبعاد اليقظة العقلية، وهو االستقالل الذاتي، كما 

لعقلية النفسية من خالل اليقظة ا ةخلصت النتائج إلى إمكانية التنبؤ بالسعاد
 وذلك للطالبات فقط.

عن الدور الذي  Short, et al., 2015)وكشفت دراسة شورت وآخرو  )
الذات في التأثير في العالقة بين اليقظة العقلية  ميمكن أ  يقوم ب  تنظي

( طالب ا جامعي ا من كندا، 77عن الحياة، وذلك على عينة من ) اوالسعادة والرض
( عام ا، وقد طبق الباحثو  مقياس العوامل الخمسة 20بلغ متوسط أعمارهم )

 Mezo 2009، ومقياس إدارة الذات من إعداد Bear et al 2006لليقظة العقلية 
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، Waston, Clark&Tellegen 1988ومقياس االنفعال السالب والموجب إعداد 
وكشفت النتائج أ  تنظيم الذات متغير وسيط في العالقة بين اليقظة العقلية 
واالنفعال الموجب، كما أوضحت النتائج أ  اوبعاد الخمس لليقظة العقلية 

 ارتبطت بالسعادة والرضا عن الحياة.
( إلى التعرف Bajaj& Pannda, 2015وهدفت دراسة بجاج وباندا ) 

ظة العقلية والرضا عن الحياة لدى عينات من المراهقين على العالقة بين اليق
والشباب، كما هدفت إلى التعرف على إمكانية إسهام اليقظة العقلية في التنبؤ 

( طالب ا جامعيًّا من الهند، 327بالرضا عن الحياة، تكونت عينة الدراسة من )
ة من (، وطبق عليهم مقياس اليقظة العقلي23-18تراوحت أعمارهم ما بين )

 &Diener، ومقياس الرضا عن الحياة من إعداد Brown& Ryan 2003إعداد 

Emmons 1985 وقد أشارت النتائج إلى أ  متغير المرونة متغير وسيط بشكل ،
جزئي في العالقة بين بين اليقظة العقلية والرضا عن الحياة، كما أسهمت 

 العينة.اليقظة العقلية في التنبؤ بالرضا عن الحياة لدى أفراد 
( Chang& Huang& Lin, 2015كما سعت دراسة شانج وهوانج ولين )

إلى التعرف على مستوى اليقظة العقلية والرضا عن الحياة لدى عينة الدراسة، 
والكشف عن العالقة بين اليقظة العقلية والرضا عن الحياة لدى طلبة الجامعة، 

تايوا ، وتراوحت  ( طالب ا جامعي ا من جامعة194وشملت عينة الدراسة )
( سنة، وقد طبق مقياس اليقظة العقلية من إعداد 29-18أعمارهم من )

Brown& Ryan, 2003 ومقياس الرضا عن الحياة من إعداد ،Diener& 

Emmons 1985 وأشارت النتائج إلى حصول عينة الدراسة على مستوى ،
نتائج  متوسط من مستوى اليقظة العقلية، والرضا عن الحياة، كما توصلت

ا إلى وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بين اليقظة العقلية والرضا  الدراسة أيض 
عن الحياة لدى عينة الدراسة، كما أنَّ  ال توجد فروق بين الذكور واإلناث على 

 متغيرات الدراسة.
دراسة هدفت إلى  ((Pidgeon,& Keye, 2014وأجرى بيدجوم وكيي 
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ة العقلية، والرضا عن الحياة والمرونة النفسية، التعرف على العالقة بين اليقظ
( طالب ا جامعي ا، وتم تطبيق مقياس الرضا عن 141وتكونت عينة الدراسة من )

، ومقياس اليقظة العقلية من إعداد Diener& Emmons 1985 الحياة من إعداد
Brown& Ryan, 2003النفسية من إعداد  ة، وقائمة المرونHiew, et al., 

وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة موجبة دالة إحصائي ا بين اليقظة  (،(2000
 العقلية، والرضا عن الحياة، والمرونة النفسية لدى عينة الدراسة.

( إلى الكشف عن العالقة بين (Yeung, 2013كما هدفت دراسة يونج  
اليقظة والقلق واالكتئاب والرضا عن الحياة، والكشف عن الفروق بين الجنسين 

( طالب ا 111ي اليقظة العقلية، والرضا عن الحياة، تكونت عينة الدراسة من )ف
(، وتم استخدام 23 -18جامعي ا من هونج كونج، وتراوحت أعمارهم ما بين )

ومقياس القلق  Brown& Ryan 2003مقياس اليقظة العقلية من إعداد 
حياة من ومقياس الرضا عن ال Zigmond& Snaith 1983واالكتئاب من إعداد 

، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة Diener& Emmons, 1985إعداد 
موجبة دالة إحصائيا بين اليقظة العقلية والرضا عن الحياة، وعالقة سالبة بين 
القلق واالكتئاب، وعالقة سالبة بين الرضا عن الحياة والقلق واالكتئاب، كما ال 

 فروق بين الجنسين في متغير اليقظة العقلية، والرضا عن الحياة. دتوج
( إلى الكشف عن (Hawell,et al, 2008هاويل وآخرين  ةوسعت دراس

العالقة بين اليقظة العقلية، والسعادة، والرضا عن الحياة، والنوم، والتعرف على 
ينة الدراسة مدى إسهام اليقظة العقلية في التنبؤ بالرضا عن الحياة، وتكونت ع

-18( طالب وطالبة جامعية بكندا، وتراوحت أعمارهم من ما بين )300من )
، ومقياس Keyes 2005( سنة، وتم استخدام مقياس السعادة من إعداد 30

،، ومقياس جودة النوم Diener& Emmons 1985الرضا عن الحياة من إعداد 
ارتباطية موجبة  ، وأظهرت النتائج وجود عالقةShin& Shin 2006من إعداد 

دالة إحصائيًّا بين اليقظة العقلية والرضا عن الحياة والسعادة النفسية وجودة 
 النوم، إضافة إلى أ  اليقظة العقلية تتنبأ بالرضا عن الحياة والسعادة النفسية.
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المحور الثاني: دراسات تناولت الفروق بين الذكور واإلناث في اليقظة 
  العقلية، والرضا عن الحياة

( إلى التعرف على مستوى اليقظة 2013هدفت دراسة أحالم مهدي ) 
العقلية لدى طلبة الجامعة، والتعرف على الفروق بين الجنسين في مستوى 
اليقظة العقلية لدى طلبة الجامعة وفق متغيري )الجنس والتخصص(، وتكونت 

إذ (، 21-18( طالب ا وطالبة تراوحت أعمارهم من )500عينة الدراسة من )
استخدمت الباحثة مقياس اليقظة العقلية من إعداد الباحثة، وتوصلت النتائج 
ا لدى عينة الدراسة، كما توجد فروق  إلى أ  مستوى اليقظة العقلية كا  مرتفع 
دالة إحصائي ا تبع ا لمتغير الجنس لصال  الذكور، وال توجد فروق دالة إحصائيا 

ا لمتغير التخصص.  تبع 
إلرى الكشرف عرن ترأثير  (Sturgess, 2012)تورجيس دراسرة سر تكما هدف

بعض العوامل الديموجرافية كالجنس والعمر على اليقظرة العقليرة، وتكونرت عينرة 
ا تراوحررت أعمررارهم مررن )407الدراسررة مررن ) ررا، تررم تقسررريمهم 68-16( فرررد  ( عام 

ررررا، والمجموعررررة 26-16إلررررى ثررررالث مجموعررررات؛ المجموعررررة اوولررررى مررررن ) ( عام 
ررررا، والمجموعررررة الثالثرررررة مررررن )47-27الثانيررررة مررررن ) فمررررا فرررروق(، وترررررم  47( عام 

، Bear, et al., 2006اسرتخدام مقيراس العوامرل الخمسرة لليقظرة العقليرة مرن إعرداد 
وأشارت النتائج إلى أ  اإلناث حصلن على درجرات مرتفعرة فري اليقظرة العقليرة، 

من اليقظة العقلية  مقارنة بالذكور، وأ َّ اوفراد الكبر سن ا لديهم مستويات مرتفعة
من اوفراد متوسطي العمر، وصغار السن، مما يشير إلرى وجرود ترأثير لمتغيرري 

 العمر والجنس على اليقظة العقلية
( إلى التعرف على الرضا عن الحياة 2011وسعت دراسة إسماعيل ) 

لدى المراهقين وعالقت  بأساليب التنشئة االجتماعية والرضا عن الحياة عن 
مدرسي، والفروق بين الجنسين في الرضا عن الحياة، والتحقق فاعلية اوداء ال

برنامج تدريبي في تحسين الرضا عن الحياة لديهم، وتكونت عينة الدراسة من 
( 263( طالب ا، )176) م( طالب ا، وتم اختيارهم بطريقة عشوائية منه421)
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في المجموعتين  ( طالب ا30طالبة، أما عينة الدراسة التجريبية فقد تكونت من )
( طالب ا في المجموعة 15( طالب ا في المجموعة التجريبية، )15)

( طالبة في المجموعة التجريبية، 15( طالبة في المجموعتين )30الضابطة،)
( طالبة في المجموعة الضابطة، وقام الباحث بتطبيق مقياس الرضا عن 15)

سرية من إعداد )العبادي، الحياة من إعداد الباحثة، ومقياس أساليب التنشئة او
(، ومقياس الرضا عن اوداء المدرسي من إعداد الباحث، وقد تم تطبيق 1996

البرنامج التدريبي على المجموعتين التجريبيتين، وقد أشارت النتائج إلى أن  ال 
توجد فروق في مقياس الرضا عن الحياة تبعا لمتغير الجنس، ما عدا الرضا 

توسطات لدى اإلناث أعلى من الذكور، ووجود عالقة عن اوسرة إذ كانت الم
ارتباطية بين الرضا عن الحياة وأساليب التنشئة اوسرية )الديمقراطي، 
والمتساهل(، وعدم وجود عالقة ارتباطية بين الرضا عن الحياة وأسلوب التنشئة 
 اوسرية المتسلط، كما كا  هناك عالقة ارتباطية بين الرضا عن الحياة، ما عدا
بعد الرضا عن الوضع الصحي، والرضا عن التسلية واالنسجام، كما تبين من 
خالل القياس البعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية فعالية البرنامج التدريبي في 

 تحسين الرضا عن الحياة لدى عينة من المراهقين.

( إلى التعرف على العالقة بين الرضا 2009وهدفت دراسة أبو العال ) 
حياة وأحداث الحياة الضاغطة، كما هردفت إلرى التعررف علرى الفرروق برين عن ال

النرروع، والمسررتوى االجتمرراعي، واالقتصررادي فرري متغيرررات الدراسررة لرردى عينررة مررن 
( طالب ررا وطالبررة، تررم 457المررراهقين بالمرحلررة الثانويررة بمدينررة المنصررورة قوامهررا )

مقيراس الرضرا عرن (، و 2006تطبيق مقيراس المسرتوى االقتصرادي االجتمراعي )
، ومقيراس أحرداث الحيراة الضراغطة مرن Scott hobinns, 2001الحياة مرن إعرداد 

فروق برين اإلنراث والرذكور فري  دإعداد الباحث، وتوصلت النتائج إلى أنَّ  ال توج
الرضرررا عرررن الحيررراة، وكانرررت هنررراك فرررروق دالرررة إحصرررائيا برررين متوسرررط درجرررات 

عي المرتفررع فرري الرضررا عررن الحيرراة، الطررالب تبعررا للمسررتوى االقتصررادي االجتمررا
وأظهرررت النتررائج وجررود عالقررة ارتباطيررة سررلبية بررين الرردرجات الترري حصررل عليهررا 
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الطررالب والطالبررات علررى مقيرراس أحررداث الحيرراة الضرراغطة مررن جهررة والرردرجات 
 التي حصلوا عليها على مقياس الرضا عن الحياة من جهة أخرى.

إلى الكشف عن الفروق بين ( Palmar, 2009كما هدفت دراسة بالمر ) 
، وتكونت عينة الدراسة ةالجنسين في كل من اليقظة العقلية والضغوط المدرك

عمري  ط( بمتوس91(، وعدد اإلناث )44( طالبا، وبلغ عدد الذكور )135من )
( عام، وتم اختيارهم بطريقة عشوائية من جامعة لند ، وتم استخدام 17,9)

، ومقياس الضغوط Brown& Ryan 2003 مقياس اليقظة العقلية من إعداد
، وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق Cohen, et al.,1983المدركة من إعداد 

بين الذكور واإلناث في اليقظة العقلية، وأ  اليقظة العقلية ترتبط سلبيا 
 بالضغوط المدركة.

 ,Weinstein, Brown& Ryanوسعت دراسة ونيستين وبراو  وريا  )

( إلى الكشف عن أثر المتغيرات الديموجرافية مثل العمر والجنس على 2009
( ذكر ا، 11( طالب ا جامعي ا منهم )65اليقظة العقلية، وتكونت عينة الدراسة من )

(، واستخدمت الدراسة مقياس 22-18( أنثى، وتراوحت أعمارهم بين )54و)
ائج إلى عدم وجود ، وأشارت النتBrown& Ryan 2003اليقظة العقلية من إعداد 

فروق بين الجنسين في اليقظة العقلية، بينما ارتفع مستوى اليقظة العقلية لدى 
 اوكبر سن ا من أفراد العينة.

( إلى التعرف على معدالت الرضا 2008وهدفت دراسة عبد الخالق )
عن الحياة في المجتمع الكويتي، ومعرفة إلى معرفة الفروق بين الجنسين وبين 

إلى استكشاف البناء العاملي لمقياس  تفي الرضا عن الحياة، كما هدفاوعمار 
( مواطن ا كويتي ا تراوحت 1614الرضا عن الحياة، وتكونت عينة الدراسة من )

(، وتم تصنيفها إلى ست عينات فرعية من طلبة 61-15أعمارهم من )
الدراسة المدارس الثانوية، وطلبة الجامعة، والموظفين من الجنسين، واستخدمت 

 &Diener, Emmons, Larsen)مقياس الرضا عن الحياة من إعداد دينر آخرين 

Briffin, 1985) وبينت نتائج الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائي ا بين ،
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 الجنسين، فيما عدا الموظفين إذ كا  متوسط الذكور أعلى من متوسط اإلناث.
ف على أثر العمر إلى التعر  (Goldbeck et al.,2007وهدفت دراسة )

والجنس على الرضا عن الحياة لدى عينة من المراهقين، وتكونت عينة الدراسة 
(، 16-11( مراهق ا ومراهقة من اولما ، تراوحت أعمارهم من )1247من )

واستخدم مقياس الرضا عن الحياة من إعداد الباحث، وأظهرت النتائج أ  هناك 
لدى الفتيات بالمقارنة بالفتيا ، كما أ َّ  ارتباط ا بين الصحة والرضا عن الحياة

درجة الرضا عن الحياة عند المراهقين مع أصدقائهم أعلى من درجات الرضا 
تكن هناك فروق في درجات الرضا تعزى لمتغير  معن الحياة مع أسرهم، ول

 الجنس.

( دراسة تهدف إلى تقصى العالقة بين 2007وأجرت عبد المقصود )
المساندة كما يدركها اوبناء المراهقو  من الجنسين وأثر ذلك  السلوكيات الوالدية

ا إلى اختبار أثر  على الشعور بالرضا عن الحياة لديهم، كما هدفت الدراسة أيض 
الفروق بين السلوكيات المساندة لكل من الباء واومهات كمؤشر الرضا عن 

لذكور واإلناث الحياة لدى اوبناء، باإلضافة للكشف عن الفروق لدى كل من ا
( طالب 100في درجة الشعور بالرضا عن الحياة، وتكونت عينة الدراسة من )
( من كل 50وطالبة بالصف اوول الثانوي من المقيمين بمدينة القاهرة، بواقع )

( سنة، واستخدمت الدراسة نموذج 17-15جنس، وتراوحت أعمارهم ما بين )
(، واختبار الرضا عن الحياة متعدد المساندة الوالدية )ترجمة وتقنين الباحثة

اوبعاد )تعريب وتقنين الباحثة(، وقد بينت نتائج الدراسة وجود عالقة موجبة 
دالة إحصائيا بين إدراك كل من اوبناء الذكور، واإلناث للمساندة الوالدية من 
قبل اوب، وبين الشعور بالرضا عن الحياة لديهم، كما أنَّ  ال يوجد فروق بين 

 سين فلى الرضا عن الحياة..الجن
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 تعليق على الدراسات السابقة: 
 يتض  من استعراض الدراسات السابقة ما يلي: 

اتفقت الدراسات السابقة في استخدامها المنهج االرتباطي الوصفي 
؛ Pidgeon,& Keye 2014؛ 2017المقار  مثل دراسات على الوليدي، 

Hawell, et al 2008 العينات في الدراسات السابقة إذ كانت ، كما تنوعت أعمار
الدراسات التي  موكبار السن، واستخدمت معظ نالعينات من المراهقين والراشدي

 ,Bear دالعوامل الخمسة لليقظة العقلية إعدا ستناولت متغير اليقظة العقلية مقيا

et al 2006 ومقياس اليقظة العقلية من إعداد ،Brown& Ryan 2003 واتفقت ،
مستويات ما  مالدراسات السابقة على أ َّ المراهقين وطلبة الجامعة لديهمعظم 

؛ ودراسة 2013ومرتفعة من اليقظة العقلية مثل دراسة مهدي  ةبين متوسط
، كما اتفقت معظم الدراسات السابقة على أ  هناك Sturgess, 2012ستورجيس 

ادة، وأ  اليقظة العقلية ارتباط ا موجب ا بين اليقظة العقلية الرضا عن الحياة والسع
 &,.Masudaدراسة ماسودا وتولي  لأسهمت في التنبؤ بالرضا عن الحياة مث

Tully, 2012 ؛ ودراسة بيدجوم وكييPidgeon,& Keye, 2014 ،؛ علي الوليدي
 Short, et؛ ودراسة شورت وآخرين Hawell, et al 2008؛ هاويل وآخرين 2017

al, 2015 ؛ بجاج وباندBajaj& Pannda, 2015 ؛ هاويل وآخرينHawell, et al, 

 ,Chang& Huang& Lin، شانج وهوانج ولين Yeung, 2013؛ يونج 2008

، كما كا  هناك اختالف في نتائج الدراسات السابقة حول الفروق بين 2014
 ,Sturgess)الذكور واإلناث في اليقظة العقلية إذ أشارت دراسة ستورجيس 

إلى حصول اإلناث على مستويات مرتفعة من اليقظة العقلية مقارنة  (2012
( إلى ارتفاع مستوى اليقظة 2013بالذكور، بينما أشارت دراسة أحالم مهدي )

 ;Palmar, 2009العقلية لدى الذكور مقارنة باإلناث، كما توصلت دراسة )

Weinstein, Brown& Ryan, 2009كور فروق بين الذ د( إلى أنَّ  ال توج
الدراسات أن  ال يوجد فروق بين  مواإلناث في اليقظة العقلية، كما اتفقت معظ

 2008الذكور واإلناث في الرضا عن الحياة فيما عدا دراسة أحمد عبد الخالق، 
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 التي أشارت إلى أ  الذكور أكثر رضا عن الحياة مقارنة باإلناث.
العالقة بين  كما كا  هناك ندرة في الدراسات العربية التي تناولت
 اليقظة العقلية والرضا عن الحياة، وذلك في حدود اطالع الباحثة. 

 فروض الدراسة: 
 يوجد مستوى متوسط من اليقظة العقلية لدى عينة الدراسة من المراهقين؟ -1

 الدراسة من عينة لدى الحياة عن الرضا مستوى متوسط من يوجد -2
 المراهقين؟

بين اليقظة العقلية والرضا عن الحياة لدى توجد عالقة موجبة دالة إحصائي ا  -3
 عينة الدراسة من المراهقين.

 مقياس من المراهقين على الدراسة عينة درجات متوسط في ال توجد فروق  -4
ا العقلية اليقظة  . (إناث /ذكور) النوع لمتغير تبع 

المراهقين على مقياس  نفروق في متوسط درجات عينة الدراسة م دال توج -5
ا لمتغير النوع )ذكور/ إناث(.الرضا عن الح  ياة تبع 

تسهم اليقظة العقلية في التنبؤ بالرضا عن الحياة لدى عينة الدراسة من  -6
 المراهقين.

 امنهج الدراسة وإجراءاته
: منهج الدراسة:   أوًلا

اعتمدت الباحثة على استخدام المنهج الوصفي االرتباطي الفارق، وهو 
الدراسة وأهدافها، التي تتحدد في الكشف عن المنهج الذي يتالءم مع طبيعة 

مستوى اليقظة العقلية، والرضا عن الحياة لدى عينة من المراهقين، والكشف 
عن العالقة بين اليقظة العقلية والرضا عن الحياة لدى عينة من المراهقين، 
والكشف عن الفروق بين الذكور واإلناث في اليقظة العقلية، والرضا عن 

 كشف عن إمكانية إسهام اليقظة العقلية في التنبؤ بالرضا عن الحياة.الحياة، وال
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 ثانياا: عينة الدراسة: 
اعتمدت الباحثة في الدراسة الحالية على عينتين من المراهقين وهما 

 على النحو التالي: 
 )أ( عينة التحقق من الكفاءة السيكومترية ألدوات الدراسة: 

اختيارهم بطريقة عشوائية،  م( مراهق ومراهقة ت100) نتكونت العينة م
( عام ا، وكا  الهدف من اختيار هذه 18-16ممن تراوحت أعمارهم ما بين )

العينة هو حساب صدق وثبات مقياس العوامل الخمسة لليقظة العقلية إعداد 
Bear, et al., 2006)(، ومقياس 2014عبد الرقيب البحيري وآخرين ) ة( ترجم

 (.2013عن الحياة للمراهقين من إعداد مجدي الدسوقي )الرضا 
 )ب( عينة الدراسة األساسية: 

اختيارهم  م( مراهق ا ومراهقة ت287تكونت عينة الدراسة اوساسية من ) 
( استبانة، وهي الحاالت التي لم تلتزم 37بطريقة عشوائية، ولكن تم استبعاد )

سة، وبذلك أصبحت العينة الجدية والصدق في االستجابات ودوات الدرا
( 18-16أعمارهم بين ) ت( مراهق ومراهقة تراوح250اوساسية مكونة من )

(، وبلغ عدد 0.64(، وانحراف معياري )17.47)عام ا، وكا  متوسط أعمارهم 
(، 0,70(، وانحراف معياري )17,47( مراهق ا بمتوسط عمري )132الذكور )

(، وانحراف معياري 17,48عمري )( مراهقة بمتوسط 118وبلغ عدد اإلناث )
(0,57). 

دًللة الفروق بين أعمار الذكور واإلناث لعينة الدراسة يوضح  (1جدول )
 (250)ن=

 الذكور 250ن=
 132ن=

 اإلناث
 118ن=

 قيمة
 ت

 الدًللة

 ع م ع م ع م

غير  0.12 0.57 17.48 0.70 17.47 0.64 17.47
 دال
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ما ، دال بين المجموعتين فرق ( عدم وجود 1) رقم من الجدولتبين 
 .تكافؤ مجموعتي الذكور واإلناث في العمر يشير إلى

 الدراسة:  تثالثاا: أدوا
 استخدمت الباحثة اوداتين التيتين: 

 (Bear, et al 2006)مقياس العوامل الخمسة لليقظة العقلية إعداد  -1
 (. 2014ترجمة: )البحيري، وآخرين، 

 (.2013الدسوقي، )مقياس الرضا عن الحياة إعداد  -2

( ترجمة: Bear, et al., 2006))ا( مقياس العوامل الخمسة لليقظة العقلية إعداد  
 (.2014)البحيري، وآخرين، 
( النسخة اوصلية لمقياس العوامل Bear, et al., 2006أعد بير )

طرائق التقدير الذاتي  الخمسة لليقظة العقلية، وذلك في دراسة بعنوا : استخدام
الستكشاف وجوه اليقظة العقلية، وقد كا  الهدف من هذه الدراسة تطوير مقياس 

( فقرة 112العوامل الخمسة لليقظة العقلية، تكونت الصورة اوولية للمقياس من )
( طالبا من طالب الجامعة، تم اختيارهم من 613تم تطبيقها على عينة قوامها )

( عاما، وبلغت نسبة اإلناث 20متوسط أعمارهم الزمنية )دارسي علم النفس، و 
(، وتم استخدام التحليل العاملي الذي أسفرت نتائج  عن ٪70من أفراد العينة )

( فقرة موزعة على خمسة عوامل، 39أ  البناء العاملي للمقياس يتكو  من )
 وهي: 

ات ( فقررررررات، وتعنررررري المالحظرررررة واالنتبررررراه للخبرررررر 8المالحظرررررة: يتكرررررو  مرررررن ) (أ)
الداخليرررة والخارجيرررة مثرررل اإلحساسرررات، والمعرررارف، واالنفعررراالت، والمشررراهد، 

 واوصوات، والروائ .

( فقرات، وتعني وصف الخبرات الداخلية، والتعبير 8)ب( الوصف: يتكو  من )
 عنها، من خالل الكلمات.

ب  الشخص من  م( فقرات، وتعني ما يقو 8)ج( التصرف بوعي: يتكو  من )
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ة ما، وإ  اختلف هذا النشاط مع سلوك  التلقائي، حتى وإ  أنشطة في لحظ
 كا  يركز انتباه  على شيء آخر.

( فقرات، وتعني عدم إصدار 8)د( عدم الحكم على خبرات داخلية: يتكو  من )
 أحكام تقييمية على اوفكار والمشاعر الداخلية.

عني الميل ( فقرات، وت7)ه( عدم التفاعل مع الخبرات الداخلية: يتكو  من )
إلى السماح لألفكار والمشاعر لتأتي وتذهب دو  تشتت تفكير الفرد، أو 

 ينشغل بها، وتفقده تركيزه في اللحظة الحاضرة.
 طريقة تصحيح مقياس العوامل الخمسة لليقظة العقلية.

تتم اإلجابة عن عبارات المقياس من خالل إجابة خماسية تتبع طريقة  
تنطبق )ال تنطبق تمام ا( حيث تحصل اإلجابة  –ليكرت بين )تنطبق تمام ا 

تمام ا( على درجة  قتماما( على خمس درجات، بينما تحصل اإلجابة )ال تنطب
واحدة إذا كانت العبارة موجبة االتجاه والعكس صحي  إذا كانت العبارة سالبة 
االتجاه، وتشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع اليقظة العقلية، أو الصفة التي 

اليقظة العقلية، أو  ضيسها البعد الفرعي، وتشير الدرجة المنخفضة إلى انخفايق
 الصفة التي يقيسها البعد الفرعي.

 ( يوضح أرقام عبارات أبعاد مقياس العوامل الخمسة لليقظة العقلية2جدول )
 أرقام العبارات البـعـــــــــــــــــــد

 1،6،11،15،20،26،31،36 المالحظة
 27،32،37*،22*،16*،2،7،12 الوصف

*، 28*، 23*، 18*،13*، 8*،5 التصرف بوعي في اللحظة الحاضرة
34،38* 

*، 30*، 25*،17*، 14*،10*،3 عدم الحكم على الخبرات الداخلية
35*،39* 

 33، 4،9،19،21،24،29 عدم التفاعل مع الخبرات الداخلية
ملحوظة: عند التعامل مع اوبعاد الفرعية فقط تكو  كل عبارة موجبة 
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(، لكن في حالة التعامل مع 2لما ورد في جدول ) (1)االتجاه، وتصح  طبقا
الدرجة الكلية يعاد حساب درجات العبارات السالبة بشكل عكسي؛ إذ تحصل 
ا"  اإلجابة "تنطبق تمام ا" على درجة واحدة، بينما تحصل اإلجابة "ال تنطبق تمام 

 على خمس درجات، ثم تجمع اوبعاد الخمس لتكو  الدرجة الكلية للمقياس.
 اءات تقنين المقياس: إجر 

قام عبد الرقيب البحيري وآخرو  بتعريب جميع فقرات المقياس والبالغة 
( فقرة، إذ تمت ترجمة عبارات المقياس من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة 39)

العربية بواسطة القائمين على تقنين المقياس في البيئة العربية، وبعد ذلك تم 
يزية على ثالث متخصصين في اللغة عرض النسختين العربية واإلنجل

اإلنجليزية لمراجعت ، في ضوء ذلك أعيدت صياغة بعض العبارات، عرض 
المقياس على متخصص في اللغة العربية لتحديد مدى سالمة البناء اللغوي 
لعبارات المقياس، ثم عرض المقياس على عدد من المحكمين المتخصصين في 

حكم على مدى صالحية المقياس للتطبيق علم النفس والصحة النفسية بهدف ال
في البيئة العربية، ومدى مالئمة العبارات للهدف من المقياس، في ضوء ما 
سبق تم التوصل إلى الصورة اوولية للمقياس، وتم تطبيق المقياس على عينة 

( طالب وطالبة في البيئات العربية الثالثة 1200الدراسة، التي تكونت من )
( لكل بيئة عربية تم اختيارهم 400دية، اوردنية( بواقع ))المصرية، السعو 

بطريقة عشوائية من طالب جامعتي أسيوط وسوهاج لمصر، وجامعة الملك 
خالد بالسعودية، والجامعة اوردنية باورد ، ثم تم حساب االتساق الدخل، 

(، كما تم حساب معامالت الثبات للمقياس 0,001وكانت جميعها دالة عند )
( وكانت 0,91، 0,75قيم ألفا بين ) تي بطريقة ألفا كرونباخ إذ تراوحالحال

( ما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة مرتفعة من 0,01جميعها دالة عند )
 (155-140، 2014الثبات. )البحيري وآخرو ، 

                                                           

 .(2)تشير إلى أرقام العبارات السالبة في الجدول رقم  (1)
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 الخصائص السيكومترية للمقياس: 
ت قامت الباحثة في الدراسة الحالية باستخدام طريقتي لحساب ثبا 

المقياس وهما: ألفا كرونباخ، والتجزئة النصفية، كما قامت بحساب االتساق 
 الداخلي للمقياس.

: حساب ثبات المقياس   أوًلا
مقياس اليقظة العقلية بطريقتي ألفا  ت( يوض  حساب معامالت ثبا3جدول )

 100كرونباخ والتجزئة النصفية  =
 ألفا المقياس

 كرونباخ

 النصفية التجزئة

 بعد التعديل التعديلقبل 

 0.95 0.90 0.94 المالحظة

 0.92 0.86 0.94 الوصف

 0.96 0.93 0.95 اللحظة الحاضرة في يالتصرف بوع

 0.94 0.89 0.96 ةعدم الحكم على الخبرات الداخلي

 0.95 0.91 0.94 عدم التفاعل مع الخبرات الداخلية

 0.99 0.98 0.99 الدرجة الكلية

( أ  مقياس اليقظة العقلية يتمتع بدرجة ثبات 3من الجدول ) تبين
 (0,98و 0,86)و في مقياس ألفا، (0,99و 0,94)مرتفعة، تراوحت ما بين 

 0,92)وما بين  ،براو   -بالتجزئة النصفية قبل تطبيق معادلة سبيرما 
 .بعد تطبيق التعديل (0,99و

قيم كما قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي للمقياس من خالل 
قيم معامالت معامالت االرتباط بين فقرات كل بعد والدرجة الكلية لهذا البعد، و 

 االرتباط وبعاد مقياس اليقظة العقلية والدرجة الكلية للمقياس.
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 حساب اًلتساق الداخلي لبنود المقياس: 
قيم معامالت اًلرتباط بين فقرات كل بعد والدرجة الكلية  ح( يوض4جدول )

 (100لهذا البعد )ن=

 (0.01**=مستوى الداللة عند )

 
معامالت االرتباط بين درجات كل  ( أ  قيم4تبين من الجدول رقم )
الكلية للبعد المنتمية إلي  ل  قد تراوحت ما  ةفقرة لمقياس اليقظة العقلية والدرج

 (.0,01(، وجميها قيم دالة عند )0,94-0,79بين )
كما قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط وبعاد المقياس والدرجة 

   بالجدول التالي: الكلية لمقياس اليقظة العقلية كما هو موض
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( يوضح معامالت اًلرتباط ألبعاد مقياس اليقظة العقلية والدرجة 5جدول )
 (100الكلية للمقياس )ن=

 معامل اًلرتباط األبعاد م
 ** 0.91 المالحظة 1

 **0.93 الوصف 2

 **0.91 التصرف بوعي في اللحظة الحاضرة 3

 **0.94 عدم الحكم على الخبرات الداخلية 4

 **0.93 عدم التفاعل مع الخبرات الداخلية 5

 (0.01**=دالة عند مستوى )
( تبين أ  قيم معامالت االرتباط وبعاد مقياس اليقظة 5من الجدول )

(، وجميعها قيم دالة 0,94-0,91العقلية والدرجة الكلية قد تراوحت ما بين )
 (.0,01)عند 

 ثانياا: حساب الصدق: 
طريقتين لحساب صدق  مالحالية باستخدا قامت الباحثة في الدراسة

المقياس وهما: الصدق العاملي، والصدق التمييزي باستخدام المجموعات 
 الطرفية.
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 حساب الصدق العاملي:  (أ
 عوامل الدرجة األولى بعد التدوير( يوضح 6جدول )

 العبارات
 العوامل

1 2 3 4 5 

1 0.70 0.21 0.03 0.02 0.06 

2 0.01 0.69 0.12 0.04 0.09 

3 0.21 0.21 0.05 0.61 0.12 

4 0.03 0.05 0.13 0.12 0.32 

5 0.06 0.07 0.66 0.06 0.10 

6 0.50 0.21 0.08 0.22 0.06 

7 0.24 0.71 0.12 0.05 0.01 

8 0.09 0.25 0.52 0.07 0.03 

9 0.05 0.26 0.07 0.13 0.40 

10 0.22 0.15 0.11 0.37 0.05 

11 0.42 0.19 0.04 0.12 0.09 

12 0.23 0.49 0.15 0.05 0.10 

13 0.07 0.12 0.46 0.02 0.07 

14 0.24 0.06 0.09 0.33 0.06 

15 0.58 0.21 0.11 0.06 0.16 

16 0.18 0.74 0.14 0.07 0.13 

17 0.15 0.06 0.20 0.53 0.14 

18 0.08 0.03 0.56 0.09 0.03 

19 0.16 0.13 0.16 0.21 0.37 

20 0.65 0.09 0.05 0.14 0.06 

21 0.27 0.04 0.07 0.08 0.31 

22 0.19 0.38 0.02 0.09 0.02 

23 0.13 0.01 0.49 0.16 0.08 

24 0.21 0.16 0.16 0.19 0.35 

25 0.11 0.10 0.04 0.43 0.14 

26 0.72 0.03 0.08 0.08 0.04 

27 0.05 0.36 0.18 0.21 0.08 

28 0.24 0.11 0.50 0.12 0.18 
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 العبارات
 العوامل

1 2 3 4 5 

29 0.15 0.02 0.02 0.20 0.38 

30 0.07 0.08 0.13 0.40 0.09 

31 0.83 0.22 0.20 0.08 0.16 

32 0.12 0.68 0.18 0.15 0.17 

33 0.29 0.14 0.07 0.13 0.42 

34 0.08 0.03 0.37 0.07 0.05 

35 0.22 0.09 0.10 0.41 0.04 

36 0.66 0.16 0.06 0.17 0.12 

37 0.26 0.73 0.04 0.06 0.07 

38 0.09 0.17 0.52 0.11 0.16 

39 0.25 0.05 0.19 0.36 0.08 

الجذر 
 37.77 5.39 6.81 7.27 8.49 9.81 الكامن

 100 14 18 19 23 26 نسبة التباين
 ( التي: 6)رقم  يتبين من جدول العوامل

  فأكثر 0.3أ  تشبعات العبارات الخاصة بالعامل اوول البالغ تشبعها، 
-15-11-6-1وهي الحد اودنى للتشبع المقبول هي العبارات أرقام: )

هي نفسها  ٪26ونسبة تباينها  9.81( وجذرها الكامن 20-26-31-36
 عبارات البعد اوول من المقياس.

  تشبعات العبارات الخاصة بالعامل الثاني المطابقة لنفس الشرط  أ كما
ونسبة  8.49امن وجذرها الك ،(37-32-27-22-16-12-7-2هي: )
 ٪ تتطابق مع عبارات البعد الثاني من المقياس.23تباينها 

 13-8-5هي: ) ،تشبعات العبارات المقبولة الخاصة بالعامل الثالث-
٪ 19ونسبة نباينها  7.27( وجذرها الكامن 18-23-28-34-38

 تتطابق أيضا مع عبارات البعد الثالث من المقياس. 
 14-10-3هي: ) ،العبارات المقبولة الخاصة بالعامل الرابع تشبعات-

٪ 18باينها تونسبة  6.81( وجذرها الكامن 17-25-30-35-39
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 تتطابق أيضا مع عبارات البعد الرابع من المقياس. 
 19-9-4هي: ) ،تشبعات العبارات المقبولة الخاصة بالعامل الخامس-

٪ تتطابق 14نباينها ونسبة  ،5.39وجذرها الكامن  ،(21-24-29-33
 مع عبارات البعد الخامس من المقياس. 

مما سبق نخلص إلى أ  المقياس يتمتع بدرجة مقبولة من الصدق و 
 العاملي.

 ب( حساب صدق التمييزي باستخدام المجموعات الطرفية: 
( يوضح حساب الصدق التمييزي للمقياس بمقارنة المجموعتين 7جدول )

 الطرفيتين
 اليقظة 
 العقلية 

 قيمة الحد األعلى الحد األدنى
 ت

 الدًللة

 ع م ع م

 0.01 16.37 1.82 56.7 2.15 46.7 المالحظة

 0.01 22.07 6.18 62.44 6.19 38.71 الوصف

 0.01 24.16 6.84 63.33 4.50 40.18 التصرف بوعي

 0.01 33.70 4.04 62.40 4.51 38.62 عدم الحكم على الخبرات

 0.01 38.20 4.15 64.76 3.22 40.09 مع الخبراتعدم التفاعل 

 0.01 26.80 4.64 118.40 9.28 83.37 الدرجة الكلية

بين الربيع  (0.01)مستوى ( وجود فروق دالة عند 7من الجدول )تبين 
اودنى والربيع اوعلى لكل أبعاد مقياس اليقظة العقلية والدرجة الكلية، ما يعني 

 .تمتع المقياس بصدق تمييزي 
مما سبق يتبين أ  مقياس اليقظة العقلية وأبعاده الفرعية يتمتع بقدر 
مرتفع من الثبات والصدق، ما يجعل المقياس صالحا ومالئما لالستخدام في 

 لحالية.الدراسة ا
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 ( 2013( مقياس الرضا عن الحياة: من إعداد مجدي الدسوقي )2)
( 30(، ويتكو  المقياس من )2013أعد المقياس مجدى الدسوقي )

( 5( فقرات، االجتماعية )7فقرة موزعة على ستة أبعاد فرعية هي: السعادة )
( بنود، التقدير االجتماعي 3( فقرات، االستقرار النفسي )6فقرات، الطمأنينة )

س على النحو ( فقرات، وقد وزعت درجات فقرات المقيا3( فقرات، والقناعة )6)
= ال 1، ق= ال تنطب2=بين بين،  3= تنطبق، 4=تنطبق تمام ا، 5التالي: )

ا(، ويستخدم الجمع الجبري في حساب الدرجة الكلية التي يحصل  قتنطب أبد 
عليها المفحوص على أبعاد المقياس، والدرجة المرتفعة تشير إلى مستوى مرتفع 

ر إلى الدرجة المنخفضة تشير من الرضا عن الحياة، والدرجة المنخفضة تشي
 إلى مستوى منخفض من الرضا عن الحياة.

 ( يوضح توزيع فقرات مقياس الرضا عن الحياة على األبعاد 8جدول )
 الفقرات األبعاد
 1،3،7،8،9،11،15 السعادة
 28، 22، 14،16،18 االجتماعية
 19،20،23،25،29،30 الطمأنينة

 2،5،12 االستقرار النفسي
 4،6،21،24،26،27 االجتماعي التقدير

 10،13،17 القناعة
 الخصائص السيكومترية للمقياس: 

قام معد المقياس بحساب الخصائص السيكومترية للمقياس إذ قام 
(، وبطريقة 0,69بحساب ثبات المقياس بطريقة إعادة التطبيق بلغ قيمت  )

(، وهي قيم 0,85) (، وبطريقة ألفا كرونباخ0,88التجزئة النصفية بلغ قيمت  )
(، وهذا يعني أ  المقياس يتمتع بقدر مرتفع من الثبات 0,01جميعها دالة عند )

 والصدق.
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: حساب ثبات المقياس   أوًلا
لهذا المقياس في الدراسة الحالية،  وللتأكد من الخصائص السيكومترية

قامت الباحثة بتطبيق المقياس على عينة التقنيين، واستخدمت طريقتين لحساب 
 ثبات المقياس وهما: معامل ألفا كرونباخ، والتجزئة النصفية لالختبار.

مقياس الرضا عن الحياة  ت( يوضح حساب معامالت ثبا9جدول )
 100نصفية ن=بطريقتي ألفا كرونباخ والتجزئة ال

 ألفا المقياس
 كرونباخ

 ةالتجزئة النصفي

 بعد التعديل قبل التعديل

 0.93 0.87 0.93 السعادة

 0.90 0.82 0.91 االجتماعية

 0.94 0.89 0.94 الطمأنينة

 00 00 0.91 االستقرار النفسي

 0.91 0.84 0.93 التقدير االجتماعي

 00 00 0.83 القناعة

 0.99 0.98 0.98 للرضا الكلية الدرجة

 
( أ  مقياس الرضا عن الحياة يتمتع بدرجة ثبات 9من الجدول ) تبين

 (0,98و 0,82)و في مقياس ألفا، (0,98و 0,83)مرتفعة، تراوحت ما بين 
 (0,99و 0,91) براو  وما بين -بالتجزئة النصفية قبل تطبيق معادلة سبيرما 

مع عدم تطبيق التجزئة النصفية على بعدي االستقرار  بعد تطبيق التعديل.
 النفسي والقناعة لتضمنهما ثالث مفردات فقط. 
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 حساب اًلتساق الداخلي للمقياس: 
( يوضح قيم معامالت اًلرتباط بين فقرات كل ُبعد والدرجة الكلية لهذا 10جدول )

 (100البعد )ن=
 البعد

رقم 

 الفقرة

معامل 

 االرتباط
 البعد

 رقم

 الفقرة
 البعد االرتباطمعامل 

رقم 

 الفقرة
 االرتباطمعامل 

 السعادة

1 

3 

7 

8 

9 

11 

15 

0,937** 

0,942** 

0,956** 

0,961** 

0,945** 

0,944** 

0,935** 

التقدير 

 االجتماعي

4 

6 

21 

24 

26 

27 

0,825** 

0,884** 

0,916** 

0,876** 

0,909** 

0,932** 

 

 الطمأنينة

19 

20 

23 

25 

29 

30 

0,936** 

0,876** 

0,911** 

0,893** 

0,937** 

0,869** 

االستقرار 

 النفسي

2 

5 

12 

 

0,948** 

0,962** 

0,933** 

 

 القناعة

10 

13 

17 

0,967** 

0,934** 

0,939** 

 

 االجتماعية

14 

16 

18 

22 

28 

0,780** 

0,953** 

0,932** 

0,896** 

0,841** 

 (0.01**=مستوى الداللة عند )
قيم معامالت االرتباط بين درجات كل ( أ  10تبين من الجدول رقم )

فقرة لمقياس الرضا عن الحياة والدرجة الكلية للبعد المنتمية إلي  ل  قد تراوحت 
 (0,01(، وجميعها قيم دالة عند )0,967-0,825ما بين )

كما قامت الباحثة بحساب معامالت االرتباط وبعاد المقياس والدرجة 
 هو موض  بالجدول التالي:  الكلية لمقياس الرضا عن الحياة كما
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معامالت اًلرتباط ألبعاد مقياس الرضا عن الحياة  ح( يوض11جدول )
 (100والدرجة الكلية للمقياس )ن=

 معامل االرتباط اوبعاد م
 0.979** السعادة 1
 0.921** االجتماعية 2
 0.975** الطمأنينة 3
 0.943** النفسي االستقرار 4

 0.965** االجتماعيالتقدير  5
 0.953** القناعة 6

 (0.01**=دالة عند مستوى )
( تبين أ  قيم معامالت االرتباط وبعاد مقياس الرضا 11من الجدول )

(، وجميعها قيم 0,975-0,921عن الحياة والدرجة الكلية قد تراوحت ما بين )
 (.0,01)دالة عند 

وأبعاده الفرعية يتمتع بقدر مما سبق تبين أ  مقياس الرضا عن الحياة 
مرتفع من الثبات كما أن  معد حديث ا مما يجعل المقياس صالحا ومالئما 

 لالستخدام في الدراسة الحالية.
 ثانياا: حساب صدق المقياس

قام معد المقياس بحساب صدق المقياس باستخدام الصدق العاملي 
تعامد، وأسفرت النتائج للمقياس باستخدام التحليل العاملي بطريقة التدوير الم

عن ستة عوامل، كما قام بحساب الصدق البنائي أو التكويني من خالل حساب 
 االتساق الداخلي للمقياس، والصدق التمييزي، والصدق التجرييي.

كما قامت الباحثة بحساب الصدق العاملي للمقياس والصدق التمييزي 
جموعة الطرفية العليا لعينة عن طريق الفروق بين المجموعة الطرفية الدنيا والم

 تقنين الدراسة الحالية.
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 عوامل الدرجة األولى بعد التدوير( يوضح 12جدول )
  العوامل العبارات

1 2 3 4 5 6  
1 0.88 0.07 0.01 0.14 0.24 0.16  
2 0.22 0.28 0.12 0.57 0.13 0.03  
3 0.67 0.16 0.08 0.10 0.07 0.09  
4 0.18 0.08 0.23 0.07 0.44 0.15  
5 0.23 0.13 0.17 0.82 0.09 0.20  
6 0.17 0.20 0.06 0.13 0.55 0.28  
7 0.58 0.07 0.17 0.08 0.05 0.12  
8 0.45 0.21 0.16 0.02 0.24 0.17  
9 0.72 0.13 0.20 0.17 0.16 0.16  
10 0.16 0.04 0.04 0.21 0.05 0.67  
11 0.61 0.25 0.07 0.07 0.11 0.02  
12 0.24 0.19 0.15 0.60 0.23 0.01  
13 0.16 0.06 0.21 0.23 0.04 0.69  
14 0.21 0.72 0.11 0.16 0.15 0.07  
15 0.47 0.12 0.06 0.24 0.12 0.15  
16 0.20 0.66 0.28 0.14 0.06 0.11  
17 0.09 0.18 0.17 0.08 0.15 0.48  
18 0.10 0.68 0.24 0.04 0.07 0.01  
19 0.17 0.11 0.62 0.03 0.24 0.23  
20 0.05 0.03 0.33 0.16 0.06 0.01  
21 0.11 0.27 0.24 0.25 0.77 0.09  
22 0.20 0.59 0.16 0.08 0.18 0.19  
23 0.15 0.07 0.48 0.15 0.13 0.10  
24 0.08 0.17 0.18 0.12 0.39 0.16  
25 0.04 0.22 0.56 0.21 0.14 0.08  
26 0.14 0.14 0.15 0.10 0.42 0.17  
27 0.22 0.26 0.07 0.11 0.36 0.24  
28 0.16 .56 0.19 0.18 0.06 0.26  
29 0.09 0.19 0.45 0.20 0.16 0.08  
30 0.16 0.16 0.53 0.03 0.18 0.15  

 38.26 5.33 6.04 5.49 6.49 7.00 7.91 الجذر الكامن

 100 14 16 14 17 18 21 نسبة التباين
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 ( التي: 12)رقم يتبين من جدول العوامل 
  فأكثر 0.3أ  تشبعات العبارات الخاصة بالعامل اوول البالغ تشبعها، 

-9-8-7-3-1وهي الحد اودنى للتشبع المقبول هي العبارات أرقام: )
هي نفسها عبارات  ٪21 ونسبة تباينها 7.91( وجذرها الكامن 11-15

 البعد اوول من المقياس.
  تشبعات العبارات الخاصة بالعامل الثاني المطابقة لنفس الشرط  أ كما

٪ 18ونسبة تباينها  7.00( وجذرها الكامن 28-22-18-16-14هي: )
 تتطابق مع عبارات البعد الثاني من المقياس.

 23-20-19هي: ) ،تشبعات العبارات المقبولة الخاصة بالعامل الثالث-
٪ تتطابق أيضا مع 17باينها ونسبة ت 6.49( وجذرها الكامن 25-29-30

 عبارات البعد الثالث من المقياس. 
 ( :12-5-2تشبعات العبارات المقبولة الخاصة بالعامل الرابع هي)، 

٪ تتطابق أيضا مع عبارات البعد 14ونسبة تباينها  5.49وجذرها الكامن 
 الرابع من المقياس. 

 21-6-4) هي:، تشبعات العبارات المقبولة الخاصة بالعامل الخامس-
٪ تتطابق مع 16ونسبة تباينها  6.04( وجذرها الكامن 24-26-27

 عبارات البعد الخامس من المقياس. 
 ( :17-13-10تشبعات العبارات المقبولة الخاصة بالعامل السادس هي) ،

٪ تتطابق مع عبارات البعد 14ونسبة تباينها  5.33وجذرها الكامن 
 الخامس من المقياس.

 ى أ  المقياس يتمتع بدرجة مقبولة من الصدق العاملي.مما سبق نخلص إل
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ب( حساب الصدق التمييزي عن طريق الفروق بين المجموعة الطرفية الدنيا 
 والمجموعة الطرفية العليا.

حساب الصدق بمقارنة المجموعتين الطرفيتين ن=  ح( يوض13جدول )
(100) 

 قيمة الحد األعلى الحد األدنى الرضا عن الحياة 
 ت

 الدًللة

 ع م ع م

 0.01 34.38 3.78 63.08 4.47 40.59 السعادة

 0.01 34.60 4.46 63.17 4.03 41.13 اًلجتماعية

 0.01 56.94 2.42 64.43 2.68 40.55 الطمأنينة

 0.01 84.67 2.07 60.97 0.87 38.14 اًلستقرار النفسي

 0.01 39.04 2.30 62.73 4.51 40.05 التقدير اًلجتماعي

 0.01 27.38 5.32 68.65 9.52 36.47 القناعة

 0.01 45.49 3.85 118.18 5.28 83.86 الدرجة الكلية للرضا

( أ  الفروق بين المجموعة الطرفية الدنيا 13تبين من الجدول )
والمجموعة الطرفية العليا لعينة التقنين فروق دالة إحصائيا عند مستوى 

( في كل أبعاد مقياس الرضا عن الحياة، وكذلك الدرجة الكلية للمقياس، 0,01)
 ما يعني قدرت  على التمييز ومن ثم على صدق . 

 رابعاا: األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 
 االنحراف المعياري. -2   المتوسط. -1

الختبار الفروق بين T. Testاختبار )ت(  -4معامل ارتباط بيرسو .  -3
 المتوسطات. 

 معامالت االنحدار الخطي. -5
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 عرض النتائج ومناقشتها: 
يتناول هذا الجزء من الدراسة عرضا لنتائج الدراسة وتفسيرها، والتعليق  

على نتائج كل فرض وتفسيره وفق اإلطار النظري والدراسات السابقة المرتبطة 
 بموضوع الدراسة.

: نتائج الفرض األول:   أوًلا
 العقلية اليقظة من متوسط مستوى  ينص الفرض اوول على أن  "يوجد

المراهقين" وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة  الدراسة من عينة لدى
تحويل الدرجات الخام إلى درجات تائية بعد حساب الدرجات المعيارية، ب

لألبعاد، وبمتوسط  10تراضي وانحراف معياري اف 50بمتوسط افتراضي 
، للدرجة الكلية لكل مقياس 15وانحراف معياري افتراضي  100افتراضي 

( الذي يوض  التحليل الوصفي لمقياس 14وكانت النتائج كما في جدول )
 اليقظة العقلية.

 (250)ن = ةاليقظة العقليالتحليل الوصفي لمقياس يوضح  (14جدول )
الحد  األبعاد

 األدنى

الحد 
 األقصى

اًلنحراف  المتوسط
 المعياري 

 2.1 50 60.6 39.8 المالحظة

 10.0 50 85.5 19.4 الوصف

التصرف بوعي في اللحظة 
 الحاضرة

26.9 84.9 50.1 10.0 

عدم الحكم على الخبرات 
 الداخلية

26.3 73 50 10.0 

عدم التفاعل مع الخبرات 
 الداخلية

31.6 75 50 10.0 

 14.5 100 132 52.7 الدرجة الكلية لليقظة
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عينة ( تحقق الفرض اوول من حصول 14يتبين من جدول رقم )
المراهقين والمراهقات على درجة متوسطة في مقياس اليقظة العقلية الدراسة من 

 سواء في اوبعاد أو في الدرجة الكلية. 
؛ 2017؛ خير Sturgess, 2012وتتفق هذه النتيجة مع دراسات )

(، الَّتي أظهرت Gonzalez, Amutio Orial, and Bisquerra, 2016الوليدي؛ 
نتائجها حصول عينات هذه الدراسات على مستوى متوسط من اليقظة العقلية 
التي تتقارب من المرحلة العمرية لعينة الدراسة الحالية، وقد فسرت الدراسات 

 على مكونات مثل االنتباه، لالعقلية، تشم ةهذه النتيجة بأ  اليقظ ةالسابق
الخبرة في اللحظة الحالية، التعايش مع الخبرات واوفكار  ىالوعي، التركيز عل

إلى نوع  جدو  إصدار أحكام، وتنظيم الذات، وإدارة الذات وهذه المكونات تحتا
من النضج العقلي والعمرى حتَّى يحقق الفرد مستوى مرتفع من اليقظة العقلية 

(kang et al., 2012; Haskel, 2010)نأ  عينة الدراسة الحالية م ، وبما 
المراهقين فحصولهم على مستوى متوسط من اليقظة العقلية أمر منطقي، كما 

مع ما سبق على أ  العمر الزمنى يؤثر في  Sturgess, 2012اتفقت دراسة 
 اليقظة العقلية، فكلما تقدم العمر الزمنى ارتفع مستوى اليقظة العقلية لدى الفرد.

هذه  ءتيجة هذه الفرض إلى انشغال المراهق بأعباكما ترجع الباحثة ن
المرحلة إذ إنَّ  في محاولة أ  يثبت لنفس  ولمن حول  استطاعت  في االعتماد 
على نفس  في الحياة، وأنَّ  أصب  قادر ا على أ  يبني مستقبل  ويحدد أولويات ، 

ل ، كل فهو ينشغل في هذه المرحلة بتحديد مستقبل  الجامعي، والعمل المناسب 
ما يمكن أ  يفسر  االعقلية، وهذ ةهذه العوامل يمكن أ  تؤثر على مستوى اليقظ

 نتيجة الفرض اوول.
 ثانياا: نتائج الفرض الثاني: 

الرضا عن  من متوسط مستوى  ينص الفرض الثاني على أنَّ  "يوجد 
المراهقين"، وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت  الدراسة من عينة لدى الحياة

تحويل الدرجات الخام إلى درجات تائية بعد حساب الدرجات المعيارية، الباحثة ب
لألبعاد، وبمتوسط  10وانحراف معياري افتراضي  50بمتوسط افتراضي 
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، للدرجة الكلية لكل مقياس 15وانحراف معياري افتراضي  100افتراضي 
ياس ( الذي يوض  التحليل الوصفي لمق15وكانت النتائج كما في جدول )

 .الرضا عن الحياة
 (250التحليل الوصفي لمقياس الرضا عن الحياة )ن =( 15جدول )

الحد  األبعاد
 األدنى

الحد 
 األقصى

اًلنحراف  المتوسط
 المعياري 

 9.9 50 68.1 27.6 السعادة

 10 50 75.6 28.7 اًلجتماعية

 9.9 50 68.6 32.6 الطمأنينة

 10.1 50.2 63.3 34.2 اًلستقرار النفسي

 10.1 50.1 66.7 24.9 التقدير اًلجتماعي

 16.3 49.77 80.8 14.2 القناعة

 14.99 100.04 131.6 61.6 الدرجة الكلية للرضا عن الحياة

حصول عينة خالل ( تحقق الفرض الثاني من 15تبين من جدول رقم )
درجة متوسطة في مقياس الرضا عن الحياة سواء في اوبعاد أو  ىالدراسة عل

 في الدرجة الكلية.
؛ Chang& Huang &Lin 2014وتتفق مع هذه النتيجة دراسة )

( في حصول عينات الدراسات السابقة على مستوى متوسط 2011إسماعيل 
المرحلة من الرضا عن الحياة إذ تفسر الباحثة هذه النتيجة وتعزوها إلى طبيعة 

، ففيها يتعرض المراهق للكثير من ةالنمائية لعينة الدراسة، وهي مرحلة المراهق
الصراعات الداخلية والخارجية، إذ يعاني المراهق من صراع االستقالل عن 
اوسرة واالعتماد عليها، وصراع بين مخلفات الطفولة ومتطلبات الرجولة 

دة وبين تقصيره الواض  في واونوثة، وصراع بين طموحات المراهقة الزائ
التزامات ، وصراع بين غرائزه الداخلية، وبين التقاليد االجتماعية والصراع الديني 
بين ما تعلم  من شعائر ومبادئ ومسلمات وهو في مرحلة الطفولة، وبين 
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تفكيره الناقد الجديد وفلسفت  الخاصة للحياة، فكل هذه الصراعات تجعل  
 االكتئاب.مستهدفا للتعرض للقلق و 

فالرضا عن الحياة شعور الفرد بالفرح والسعادة والراحة والطمأنينة،  
واإلقبال على الحياة بحيوية نتيجة تقبل  لذات  ولعالقات  االجتماعية ورضاه عن 

يكو  من الصعب وجوده في  ا(، وهذ211، 2012إشباع حاجات  )المجدالوي، 
 والتوتر. مثل هذه المرحلة العمرية التي تتميز بالقلق

كل هذه العوامل يمكن أ  تؤثر في مستوى رضا المراهق عن حيات ،  
كما يمكن عزو حصول عينة الدراسة على مستوى متوسط من الرضا عن 

ما يراه أصحاب نظرية التقييم إذ إ  الرضا عن الحياة يؤثر في  عدة  ىالحياة إل
هقة بالتقلبات المزاجية لذا متغيرات منها الحالة المزاجية للفرد، وتتسم مرحلة المرا 

 (Chui&Wong,2015يمكن أ  يؤثر ذلك مستوى اليقظة العقلية. )
 ثالثاا: نتائج الفرض الثالث: 

توجد عالقة موجبة دالة إحصائي ا بين ينص الفرض الثالث على أن  "
"، وللتحقق من من المراهقين الدراسة اليقظة العقلية والرضا عن الحياة لدى عينة

صحة هذا الفرض قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين درجات أفراد عينة 
من خالل اوبعاد والدرجة الكلية(، )الدراسة على مقياس اليقظة العقلية 

، ودرجاتهم على مقياس الرضا عن الحياة )من خالل اوبعاد، والدرجة الكلية(
 : ويتض  ذلك من خالل الجداول التية
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معامالت اًلرتباط بين الدرجة الكلية لليقظة وأبعاد  ح( يوض16جدول )
 مقياس الرضا عن الحياة

 الدًللة اًلرتباط األبعاد

 0.01 0.63 السعادة

 0.01 0.63 االجتماعية

 0.01 0.50 الطمأنينة

 0.01 0.73 االستقرار النفسي

 0.01 0.73 التقدير االجتماعي

 0.01 0.73 القناعة

( وجود عالقة ارتباطية موجبة بمستوى داللة 16تبين من الجدول )
 بين مقياس اليقظة العقلية ومقياس الرضا عن الحياة بكل أبعاده. 0.01

 
معامالت اًلرتباط بين الدرجة الكلية للرضا عن الحياة يوضح ( 17جدول )

 العقلية وأبعاد مقياس اليقظة
 الدًللة اًلرتباط األبعاد

 0.01 0.51 المالحظة

 0.01 0.57 الوصف

 0.01 0.61 التصرف بوعي في اللحظة الحاضرة

 0.01 0.73 عدم الحكم على الخبرات الداخلية

 0.01 0.65 عدم التفاعل مع الخبرات الداخلية

 0.01 0.81 الدرجة الكلية لليقظة

( وجود عالقة ارتباطية موجبة بمستوى داللة 17تبين من الجدول )
 مقياس الرضا عن الحياة ومقياس اليقظة العقلية بكل أبعاده.بين  0.01
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 المصفوفة اًلرتباطية لمتغيرات الدراسة ح( يوض18جدول )

 

ظة
ح

ال
امل

 

ف
ص

لو
ا

 

التصرف 

 بوعي

احلكم 

على 

 اخلربات

عدم التفاعل 

دة مع اخلربات
عا

س
ال

ية 
ع

ما
جت

ال
ا

 

نة
ني

مأ
ط

ال
 

االستقرار 

 النفسي

التقدير 

 االجتماعي

          **0,652 االرتباطمعامل  الوصف

         **0,462 **0,350 معامل االرتباط التصرف بوعي

        **0,526 **0,461 **0,441 معامل االرتباط احلكم على اخلربات

التفاعل مع 

 اخلربات
       **0,560 **0,460 **0,520 **0,410 معامل االرتباط

      **0,492. **0,542 **0,494 **0,464 **0,395 معامل االرتباط السعادة

 **0,488 **0,614 **0,430 **0,448 **0,423 معامل االرتباط االجتماعية
0,413

** 
    

 **0,413 **0,511 **0,403 **0,295 **0,286 معامل االرتباط الطمأنينة
0,416 

** 
0,412**    

 **0,643 **0,626 **0,553 **0,504 **0,486 معامل االرتباط االستقرار النفسي
0,568

** 
0,601** 0,603**   

 **0,570 **0,629 **0,554 **0,557 **0,495 معامل االرتباط التقدير االجتماعي
0,631

** 
0,513** 0,628** .0,709**  

 **0,550 **0,503 معامل االرتباط القناعة
.0,497 

** 
0,901** 0,624** 

0,558 

** 
0,558** 0,528** 0,675** 0,643** 

 (0,01ملحوظة: كل المعامالت دالة عند مستوى )
( وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيا عند مستوى 18تبين من الجدول )

 ( بين متغيرات الدراسة، وهذا ما يؤكد صحة الفرض الثالث.0,01)
( وجود عالقة 18(، )17(، )16تبين من الجداول الثالثة السابقة )

( 0.01وأ  مستوى الداللة ) ،ين متغيرات الدراسةارتباطية موجبة دالة إحصائي ا 
 الفرض الثالث. تحقق وهذا يؤكد 

 Chang& Huang& Lin)دراسات  عوقد اتفقت مع هذه النتيجة م

2014; Bajaj& Pannda, 2015; Hawell, et al, 2008; Yeung, 2013; 

Pidgeon,& Keye, 2014)  إذ أشارت نتائج هذه الدراسات إلى وجود عالقة
وجبة بين اليقظة العقلية والرضا عن الحياة، وقد ترجع الباحثة هذه النتيجة إلى م

أ  اليقظة العقلية تجعل الفرد متقبال لوضع  الراهن حتى ولو كا  يتعرض 
للضغط االنفعالي أو اولم النفسي؛ فهو قادر على مواجهة الموقف بدال من 
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ن يقظة القلق المفرطة تجاه تجنب ، هذا التقبل يساعد الفرد على حماية نفس  م
الحاالت الفسيولوجية المصاحبة لالنفعاالت )فتحي الضبع، أحمد طلب، 

(، كما يجعل  يشعر بالرضا عن حيات ، ويشعر الفرد بالرضا عن 34: 2013
الحياة إذا استطاع إدراك أهداف  جيدا وتوجيهها نحو الواقع، كذلك محاولة تكيف  

غييرات، كما يتحقق الرضا عن الحياة من مع كل ما يستجد من حول  من ت
اإليجابي على الخبرات السارة التي تخلق المتعة  زخالل اإلدراك والتركي

الفرد عن حيات  يأتي من خالل إدراك  وحكم  اإليجابي على  اوالسعادة؛ فرض
نوعية حيات  الحاضرة، وحب الفرد للحياة التي يعيشها واستمتاع  بها )نعمات 

إلى أ  لليقظة العقلية  (Mace,2008(، وأشار ميس )477: 2007علوا ، 
بمعنى  شعور الفرد ىالعديد  من الفوائد والمميزات إذ تساعد اليقظة العقلية عل

الحياة ورضاه عنها، وخفض المخاوف المرضية، واالكتئاب، والقلق، وتعمل 
على تحسين عمليات االنتباه، والتسام ، والرضا عن الحياة، والسعادة النفسية 

(Bajaj& Panda, 2015) فاليقظة العقلية ترتبط بالرضا عن الحياة من خالل ،
جعل الفرد يشعر بالرضا عن ما يمكن أ  تحقق  اليقظة العقلية من عوامل ت

حيات ، فهناك عدة مصادر تساعد الفرد على تحقيق الرضا عن حيات ، وهي 
القناعة عن الحياة، وتأتي من تركيز الفرد على اللحظات اإليجابية الحالية 
وعدم سيطرة اوحداث السلبية علي  طول الوقت، والقدرة على السيطرة على 

اف وتحققها، والحماس والجدية في الحياة، الحياة، والقدرة على وضع اوهد
والصالبة النفسية، وهي شعور الفرد بقدرت  على استغالل كل المصادر المتاحة 

؛ 2010ل  لتزيد من قدرت  على مواجهة اوحداث الضاغطة. )نادية حسن، 
 (2012؛ الحسن سيد، 2013حسين عيسى، 

 رابعاا: نتائج الفرض الرابع: 

متوسط درجات عينة  فيتوجد فروق  ال  أنَّ  علىينص الفرض الرابع 
على مقياس اليقظة العقلية تبع ا لمتغير النوع )ذكور/ من المراهقين الدراسة 

الباحثة اختبار "ت" لمعرفة استخدمت من صحة هذا الفرض  ق(، وللتحقإناث
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 الحسابيوذلك بحساب المتوسط  ،اليقظة العقلية فيالفروق بين الذكور واإلناث 
 .وفراد العينة من الذكور واإلناث المعياري  واالنحراف
دًللة الفروق بين الذكور واإلناث في مقياس اليقظة يوضح ( 19جدول )

 العقلية
 اليقظة
 العقلية

 قيمة إناث ذكور
 ت

 الدًللة

 ع م ع م

 غير دال 0.44 3 50 2.9 49.91 المالحظة

 غير دال 0.02 9.6 50 10 50 الوصف

 غير دال 0.44 10.2 50.3 9.8 49.7 بوعيالتصرف 

 غير دال 0.55 10.1 49.6 9.9 50.3 عدم الحكم على الخبرات

 غير دال 0.81 9.3 49.5 10.1 50.5 عدم التفاعل مع الخبرات

 غير دال 0.51 14.1 99.8 14.9 100.2 الدرجة الكلية

 
فروق بعدم وجود  ( يتبين تحقق الفرض الرابع19من بيانات الجدول )

 دالة بين الذكور واإلناث في كل أبعاد مقياس اليقظة العقلية والدرجة الكلية.
؛ 2017؛ خالد الوليدي، 2017اتفقت هذه النتيجة مع دراسات )هالة خير، 

Chang& Huang& Lin, 2015; Palmar, 2009 على أنَّ  ال توجد فروق بين )
 الذكور واإلناث في اليقظة العقلية.

 ؛2013هذه النتيجة مع نتائج دراسة )أحالم مهدي،  تبينما اختلف
Bervoets, 2013 التي أشارت إلى وجود فروق بين الذكور واإلناث في اليقظة )

العقلية لصال  الذكور. ترجع الباحثة هذه النتيجة إلى تحقق الفرض اوول 
بحصول عينة الدراسة من، المراهقين من الجنسين على مستوى متوسط من 

عقلية، إذ إنَّ  من المنطقي أالَّ يوجد فروق بين الذكور واإلناث في اليقظة ال
 اليقظة العقلية، فكالهما حصال على مستوى واحد من اليقظة العقلية.

كما فسرت الباحثة نتيجة الفرض الرابع في ضوء المرحلة العمرية لعينة 
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الجنسين، الدراسة من المراهقين، ففي مرحلة المراهقة هناك جوانب مشتركة بين 
فهي مرحلة انتقال معنوية ونفسية للمراهقين والمراهقات، فهي تزخر بالعديِد من 
المشكالت التي تستمر وتصاحب الفرد لفترة طويلة، فكثيٌر من المراهقين 

من مشكالت تتعلق بالهوية، والمزاج، والشجار مع اوسرة،    والمراهقات ُيعانو 
الكثير من المجهود حتى يتكيفوا مع والشعور بالوحدة، ما يتطلب منهم بذل 

الواقع ومع قوانين المجتمع، كما أ َّ هناك اتفاق ا أ  ظهور المشكالت في مرحلة 
المراهقة ظاهرة طبيعية لكل من الجنسين، وأ َّ المراهقين بشكل عام لديهم 

ومتقاربة مثل مشكالت ذاتية تتعلق بشكل وصورة الجسم،   مشكالت متشاب
جنسية، مشكالت عدم التوافق النفسي، عدم التوافق مع مشكالت عاطفية و 

الخرين وهذه المشكالت تعوقهم عن اكتساب مهارات اليقظة العقلية التي 
؛ 17، 198؛ 2005تحتاج إلى  مزيد من النضج العقلي )منذر الضامن، 

 (.2008؛ سيدى بلحسن، 86، 2005صالح الدين العمرية، 
المراهقين من الجنسين لديهم حاجات كما يمكن تفسير هذه النتيجة بأ  

إلى  ةمشتركة على المستوى العقلي، وهذه الحاجات على سبيل المثال: الحاج
المعلومات ونمو القدرات، الحاجة إلى الخبرات الجديدة والتنوع، الحاجة إلى 

(، وِمن َثمَّ فمن 11-10، 2009معرفة الحقائق وتفسيرها )عصام فريد، 
المنطقي تحقق الفرض الرابع في عدم وجود فروق بين الجنسين في اليقظة 

 العقلية.
ا: نتائج الفرض الخامس:   خامسا

متوسط درجات  فيفروق  "ال توجد  على أن لخامسينص الفرض ا
لمتغير النوع  الرضا عن الحياة تبعاعلى مقياس من المراهقين عينة الدراسة 

من صحة هذا الفرض استخدمت  قالذكور، وللتحق)ذكور/ إناث( لصال  
 الرضا عن الحياة، فيالباحثة اختبار "ت" لمعرفة الفروق بين الذكور واإلناث 

وفراد العينة من الذكور  المعياري  واالنحراف الحسابيوذلك بحساب المتوسط 
 .واإلناث
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 ( يوضح دًللة الفروق بين الذكور واإلناث2جدول )
 فى مقياس الرضا عن الحياة 

 اليقظة العقلية
 قيمة إناث ذكور

 ت
 ع م ع م الدًللة

 غير دال 0.62 9.7 50.4 10.2 49.6 السعادة

 غير دال 0.47 10 49.8 10 50.3 اًلجتماعية

 غير دال 0.52 10 50.3 10 49.8 الطمأنينة

 غير دال 0.05 10.1 50.2 10.2 50.3 اًلستقرار النفسي

 غير دال 0.33 10.1 49.9 9.8 50.3 التقدير اًلجتماعي

 غير دال 0.52 15.8 50.3 16.8 49.2 القناعة

 غير دال 0.17 14.9 100.2 15.1 100 الدرجة الكلية للرضا

ال توجد  إذ( يتبين تحقق الفرض الخامس، 20من بيانات الجدول )
فروق دالة بين الذكور واإلناث في كل أبعاد مقياس الرضا عن الحياة والدرجة 

 الكلية. 
هذه النتيجة في ضوء نتائج الدراسات السابقة التي  ةوقد تفسر الباحث

 ;Chang& Huang& Lin, 2014)اتفقت مع نتائج الدراسة الحالية مثل دراسات: 

Bajaj& Pannda, 2015; Hawell, et al 2008; Yeung, 2013; Pidgeon& 

Keye, 2014)  في أن  توجد عالقة موجبة دالة إحصائيا بين اليقظة العقلية
ن الحياة، ففي هذه الدراسة كانت هناك عالقة موجبة بين اليقظة والرضا ع

العقلية والرضا عن الحياة، كما تبين عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في 
اليقظة العقلية، وِمن َثمَّ من المنطقي أالَّ يوجد فروق بين الذكور واإلناث في 

 الرضا عن الحياة.
 ع( م2011؛ محمد، 2011؛ محمد، 2015واتفقت دراسة )كتلو، 

نتائج الدراسة الحالية في عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في الرضا عن 
نتائج  ع( مJorgenson, 2011؛ 2011الحياة، بينما اختلفت دراسات )إبراهيم، 

الدراسة الحالية التي أظهرت أ  مستوى الرضا عن الحياة لدى اإلناث أعلى من 
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( أ  الذكور خصلوا على 2008)عبد الحميد، الذكور، بينما بينت دراسة 
 مستوى مرتفع من الرضا عن الحياة مقارنة باإلناث.

وترى الباحثة أ َّ المراهقين والمراهقات يعيشو  نفس الظروف سواء  
على المستوى اوكاديمي، أو بعض المشكالت الخاصة بالمرحلة العمرية، وِمن 

ا، كما أ  التطور الحضاري الذي َثمَّ فإ  رضاهم عن الحياة يكو  متقارب  جد 
عمل على تقلص الفروق بين الجنسين في الفرص المعيشية من تعليم، 

 وصداقات، وتعبير عن الرأي.
كما أ  اوفراد في مختلف اوعمار وبغض النظر عن الجنس ال 
يختلفو  في الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة، ويرجع ذلك إلى التكيف 

ضاع الجديدة وذلك ما تؤكده نظرية التكيف أو التعود، وهي من والتأقلم مع اوو 
 (. 57-56، 2015النظريات المفسرة للرضا عن الحياة )رغداء نعيسة، 

على مرحلة جديدة،    كما أ  الذكور واإلناث في هذه المرحلة يقدمو 
وهي المرحلة الجامعية فهم يدركو  أ  حياتهم مليئة بأشياء مهمة يسعو  نحو 

ا وإنجازها، كما يشعرو  أ  حياتهم ذات قيمة ومعنى، وكذلك يتقبلو  تحقيقه
أنفسهم كما هي ويقدرونها، ويتمكنو  من مواجهة ما يعترضهم من مشكالت 

 من خالل إيجاد بدائل متنوعة ومن ثم الوصول إلى بالرضا عن الحياة.
ا: نتائج الفرض السادس:   سادسا

التنبؤ بالرضا  في  "تسهم اليقظة العقلية ينص الفرض السادس على أنَّ 
عن الحياة لدى عينة من المراهقين" وللتحقق من هذا الفرض استخدمت الباحثة 

 .المتعدد يالخط االنحدار
 النموذج المختصر للنمط األول يوضح (21جدول )

 الخطأ

 المعياري 

 ²ر

 معدلة

 ر ²ر

8.59 0.672 0.678 0.824 
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( أ  مربع االرتباط بين أبعاد اليقظة العقلية 21يتبين من الجدول )
والرضا عن الحياة مرتفع وكذلك مربع معامل االرتباط ومعامل مربع االرتباط 

 إمكانية التنبؤ من أحدهما بالخر. دما يؤكالمعدل، وهو 
الرضا عن  ىالعقلية علتحليل تباين انحدار اليقظة  ح( يوض22جدول )

 (250الحياة لدى عينة الدراسة )ن=
 دًللة ف ف متوسط المربعات دح مجـ المربعات 1النمط 

 0.001 102.88 7595.711 5 37978.555 االنحدار

   73.830 244 18014.351 البواقي

    249 55993.0686 المجموع

( أ  انحدار مقياس الرضا عن الحياة على 22يتبين من الجدول )
 0.01أبعاد مقياس اليقظة العقلية دال عند مستوى 

 التنبؤ بالرضا الكلي من خالل اليقظة العقلية ح( يوض23جدول )

 1النمط

 ارتباطات غير معيارية
ارتباطات 
 معيارية

 الدًللة ت
B  الخطأ

 المعياري 

Beta 

 0.01 2.930  11.057 32.398 ثابت

 0.05 2.19 0.107 0.245 0.536 المالحظة

 غير دال 1.76 0.093 0.079 0.139 الوصف

 0.01 4.57 0.206 0.068 0.310 التصرف بوعي

عدم الحكم على 
 الخبرات

5.883 0.726 0.392 8.109 0.01 

عدم التفاعل مع 
 الخبرات

0.368 0.071 0.245 5.174 0.01 
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( أ  معامل انحدار أبعاد اليقظة العقلية والرضا 23يتبين من جدول )
الحياة من خالل أبعاد اليقظة عن الحياة، تشير إلى إمكانية التنبؤ بالرضا عن 

، وقد يكو  العقلية باستثناء بعد الوصف، وهذا يؤكد صحة الفرض السادس
استثناء بعد الوصف في التنبؤ باليقظة العقلية يرجع إلى عدم قدرة أفراد العينة 

الخبرات الداخلية، والتعبير عنها، من خالل من المراهقين على وصف 
 الكلمات.

توصلت إلى وجود  التيوتتفق هذه النتيجة مع العديد من الدراسات 
 &Bajaj) عالقة موجبة بين اليقظة العقلية والرضا عن الحياة مثل دراسة

Pannda, 2015; Chang, Huang& Lin, 2014; Pidgeon,& Keye, 2014; 

Hawell, et al, 2008; Kong, Wong,& Zhao, 2014) وقد يرجع ذلك إلى ،
ط اليقظة العقلية بالرضا عن الحياة، وهذا ما توصلت إلي  نتائج الدراسة ارتبا

 الحالية في الفرض الثالث، وما أكدت  نتائج الدراسات السابقة.
إلى أ  اليقظة العقلية هي العامل اوساسي  (Mace,2008)وقد أشار 

ا للوعي السليم الذي يقوم على التركيز للخالص من متاعب الحياة وتقبلها كم
هي دو  إصدار حكم عليها، ما يؤدي للشعور بالرضا عن الحياة، كما تعد 
اليقظة العقلية من المتغيرات المهمة التي تسهم في غرس المهارات العقلية 
اإليجابية التي لها دور فعال في صحة الفرد النفسية، فتجعل الفرد قادر ا على 

يق  عقلي ا يشعر بعواطف  توجي  حيات  بطريقة مستقلة عن الخرين، فالفرد ال
وانفعاالت  بشكل كامل وواض ، ويستطيع أ  يتخطى اومور السلبية في حيات ؛ 

 ;Lau, etal, 2006: 1446)ما يجعل  يشعر بالسعادة النفسية والرضا عن حيات  

Siegle, et al, 2008: 8) وترى الباحثة أن  من المنطقي أ  يكو  هناك عالقة ،
عدا  من دعائم الصحة النفسية، اللذا  لهم تأثير إيجابي موجبة بين متغيرين ي

بعض الدراسات السابقة تشدد على  جعلى التوافق النفسي للفرد، خاصة أ  نتائ
أهمية اليقظة العقلية باعتبارها منبئ ا قوي ا بمخرجات الصحة النفسية وتأثيراتها 

 الفعالة في اوداء والسلوك، والتوافق بجميع أشكال .
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 توصيات الدراسة: 
في ضوء ما توصلت إلي  الدراسة الحالية من نتائج يمكن اقتراح التوصيات 

 التية: 
مهارات  ةتدريب المدرسين واإلخصائيين النفسين واالجتماعيين على تنمي -1

اليقظة العقلية لمساعدة الطلبة في مختلف المراحل والفئات العمرية على 
 تخطى الضغوط النفسية لديهم 

ندوات وورش عمل للطلبة في المدارس عن أهمية متغير اليقظة عقد  -2
 العقلية وكيفية اكتساب مهاراتها.

إعطاء السمات العقلية اهتماما عند وضع البرامج التدريسية واونشطة  -3
 التعليمية المختلفة 

تضافر جميع المؤسسات االجتماعية والتربوية لدعم اليقظة العقلية لدى  -4
 المراهقين.

 حة: بحوث مقتر 
يمكن من خالل ما توصلت إلي  نتائج الدراسة السابقة اقتراح إجراء 

 الدراسات مستقبال  كما يلي: 
لدى فئات عمرية  بين اليقظة العقلية والرضا عن الحياة ةدراسة العالق -1

 مختلفة.

العقلية في عالقتها بمتغيرات أخرى مثل تنظيم الذات،  ةدراسة اليقظ -2
 والتفكير اإليجابي، اإلنجاز اوكاديمي، والنوم.

 إعداد برامج إرشادية لتنمية اليقظة العقلية لدى فئات عمرية مختلفة. -3
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 المراجع قائمة 
: المراجع العربية   أوًلا

التعلق والعوامل الكبرى للشخصية  ب(. أسالي2011إبراهيم، سوسن. )
مجلة اإلعالم وعالقتهما بالرضا عن الحياة لدى طالب الجامعة، 

 ، مصر.التربوي والعلوم اإلنسانية
الرضا عن الحياة وعالقت  بأحداث الحياة  .(2009) .محمد ،أبو العال

 .528-481(،44)مصر،  داب،المجلة العلمية لكلية اآلالضاغطة، 
، عما ، دار اًلجتماعيةسيكولوجية التنشئة  .(2011). صال  ،جادو أبو

 .الميسرة للنشر والطباعة والتوزيع
الدار  ،المغرب .المراهق والعالقات المدرسية .(2011) .أحمدأزوري، 

  .ةالنجاح الجديدالبيضاء، مطبعة 
الرضا عن الحياة لدى المراهقين وعالقته  .(2011) .أحمد إسماعيل،

وفاعلية برنامج  المدرسيوالرضا عن الداء  األسريةبأساليب التنشئة 
، رسالة دكتوراه، غير تحسين الرضا عن الحياة لديهم في تدريبي

 الجامعة اوردنية، اورد . منشورة، كلية العلوم التربوية،
مؤشرات الثبات والصدق لمقياس الرضا عن  .(2010) .ميخائيل، امطانيوس

 النفسيةمجلة العلوم لى عينات سورية، الحياة المتعدد اوبعاد للطلبة ع
 .122-97(، 1)، (11)، دمشق، والتربوية

 .(2014) .عائدة ،العواملة؛ على، أحمد ، فتحي؛الضبع؛ الرقيبعبد ، البحيري 
الصورة العربية لمقياس العوامل الخمسة لليقظة العقلية: دراسة ميدانية 

ضوء أثر متغير الثقافة والنوع،  فيعلى عينة من طالب الجامعة 
 .140-120، ص (39)، النفسيمجلة اإلرشاد 
(. التفاؤل والتشاؤم وعالقتها باإلنجاز اوكاديمي 2011بسيوني، سوزا . )

والرضا عن الحياة لدى عينة من الطالبات الجامعيات بمكة المكرمة، 
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-68(، 28، العدد )مجلة اإلرشاد النفسيمركز اإلرشاد النفسي، 
114. 

سيكولوجية العالقة بين مفهوم الذات والتوافق  .(2008) ، سيدي.بلحسن
 ، منشورات المعارف، الرباط، المغرب.لدى المراهقين النفسي

النفسية والرضا عن الحياة لدى عينة من  ة(. الصالب2009) .جمال ،تفاحة
، (19)، جامعة اإلسكندرية، مجلة كلية التربيةالمسنين: دراسة مقارنة، 

(3،)268-318. 
مجلة الحوار (. جودة الحياة لدى طلبة الجامعات، 2010حسن، نادية. )
  المتمدن.

المرونة النفسية وعالقتها باليقظة العقلية لدى طالب  .(2017) .هالة، خير
كلية التربية، ، النفسيمجلة اإلرشاد كلية التربية )دراسة تنبئية(، 

 .334-288(،1(، )50)جامعة عين شمس 
، مكتبة اونجلو مقياس الرضا عن الحياة .(2013) وقي، مجدي.الدس

 المصرية، القاهرة.
اًلستقرار النفسي وعالقته باليقظة الذهنية لدى (. 2012الزبيدي، مروة. )

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة ديالى،  طلبة المرحلة اإلعدادية،
 كلية التربية اوساسية.

 واًلكتئاب اًلجتماعيةالصالبة النفسية والمساندة  .(2012) .الحسن ،سيد
لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية المتضررين وغير المتضررين 

رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم  .من السيول بمحافظة جدة
 القرى، مكة المكرمة.

، دار وائل للنشر والطباعة مشكالت المراهقة(. 2008السيد، محمد. )
 عما ، اورد . والتوزيع.،
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 ، مكتبة الفالح،علم نفس الطفولة والمراهقة .(2005) .منذر ،الضامن
 الكويت.

 فيفاعلية التدريب على اليقظة العقلية  .(2013) .أحمد ،طلب ي؛الضبع، فتح
مركز لدى عينة من طالب الجامعة،  النفسي االكتئابخفض أعراض 

 .75-1ص  34" ، جامعة عين شمسالنفسياإلرشاد 
دراسات ، الكويتيالمجتمع  فيالرضا عن الحياة  .(2008) .أحمد، عبد الخالق

 .135-121 (،1)، (18)، الكويت، نفسية
التعب المزمن وعالقت  بتقدير  .(2007) .وسماح، الديبو أحمد، ، عبد الخالق

، علم النفس فيمجلة دراسات عربية الذات والرضا عن الحياة، 
 .135-121، (1)، (6)مصر، 

أثر المساندة الوالدية على الشعور بالرضا  .(2007) ، أماني.المقصود عبد
الرابع  ي المؤتمر السنو عن الحياة لدى اوبناء المراهقين من الجنسين، 

-243ص  ، جامعة عين شمس، صالنفسي، مركز اإلرشاد عشر
289. 
المؤتمر الخامس عشر حول الرضا عن الحياة،  .(2010) .نجوى ، عبد المنعم

، مركز اد األسرى وتنمية المجتمع نحو أفاق إرشادية رحبةاإلرش
 .، جامعة عين شمس، مصرالنفسياإلرشاد 
(. معدالت السعادة الحقيقية لدى عينة من طالب 2008عالم، سحر. )

(، 18، المجلد )مجلة دراسات نفسيةالمرحلتين اإلعدادية والثانوية، 
 .222-210(، 3العدد )

دراسة –عن الحياة وعالقت  بالوحدة النفسية  االرض(. 2008) ت.نعما، علوا 
مجلة الجامعة ميدانية على عينة من زوجات الشهداء الفلسطينيين، 

 .532-457، (2)16)سلسلة الدراسات اإلنسانية(، اإلسالمية
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