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اإلسهام النسيب لكل من الرفاهية النفسية واليقظة الذهنية يف التنبؤ جبودة احلياة يف العمل
املدرسي لدى املعلمني
 أمحد بن حممد حسني الزيدان.د

أستاذ اإلرشاد النفسي املشارك بقسم علم النفس
كلية الرتبية يف جامعة امللك خالد

:امللخص

 والتعرف على الفروق يف كل،هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على اإلسهام النسيب لكل من الرفاهية النفسية واليقظة الذهنية يف التنبؤ جبودة احلياة يف العمل املدرسي لدى املعلمني
،رتبا يثثة، واعتمد الباحث احلثثا علثثى املثثنهو الواثثفي الاررقثثة ا،من الرفاهية النفسية واليقظة الذهنية وجودة العمل املدرسي اليت تعزى ألثر اجلنس واخلربة واملرحلة التعليمية والتفاعل بينهم
بتدائيثثة واملتوسثثاة والاانورثثة)ب وقثثد بلثثع متوسث العمثثر، و الثثوي املراحثثل التعليميثثة الثثا (املرحلثثة ا، ممثثن تاثثول لاجابثثة مثثن معلمثثي تعلثثيم عسثثر،معلما
ً )424( وقد شارك يف هذه الدراسة
Tennant, et al.  مقياس الرفاهية النفسية مثثن و ثثن تينيثثت و ثثروي: وقد استخدم الباح ث ثة أدوات هي،)6.54(  ابحنراف معياري قدره،)36.17( الزمين ألفراد عينة الدراسة

Easton& Van Laar ر،  ومقياس جودة احلياة يف العمل من و ن إرستوي وفاي،(2007) Feldman et al.  ومقياس اليقظة الذهنية من و ن فليدماي و روي،(2007)

) بني كل من جودة حياة0.01( لة، وأشارت نتائو الدراسة إىل وجود ارتباط موجب دال عند مستوى د،ستخدامها يف الدراسة احلالية، ( ومجيعها قام الباح برتمجتها وتقنينها2012)
-= ماعد بعد غوط العمل كانثثت هنثثاك ارتبثثاط سثثالب قثثدره (ر،)0.41و0.25 =رتباط بني (ر،العمل املدرسي جبمين أبعاده والدرجة الكلية وبني الرفاهية النفسية وتراوحت معام ت ا
رتبثثاط،)ب كما أشارت النتائو إىل وجود ارتباط موجب دال بني اليقظة الذهنيثثة جبميثثن أبعثثاده والدرجثثة الكليثثة وبثثني الرفاهيثثة النفسثثية وتراوحثثت معثثام ت ا0.01( ) دال عند مستوى0.28
)ب كمثثا أشثثارت النتثثائو إىل وجثثود ارتبثثاط موجثثب دال بثثني اليقظثثة الذهنيثثة جبميثثن أبعثثاده والدرجثثة الكليثثة وبثثني جثثودة احليثثاة يف العمثثل0.01( ) ومجيعهثثا دال عنثثد0.40 و0.19 = ب ثني (ر
 فيمثثا،حندار البسي أي كل املتغرات املستقلة ذات قدرة تنبئية جبثثودة حيثثاة العمثثل املدرسثثي،) وهي دالةب كما أظهرت نتائو حتليل ا0.19 و0.11 = رتباط بني (ر،وتراوحت معام ت ا
حنثثدار التثثدر ي أي الرفاهيثثة النفسثثية أكاثثر،ً مما رعين عدم قدرته التنبئية جبودة حياة العمل املدرسيب يف حني بينت نتائو حتليل ا،عدا بُعد الوعي من مقياس اليقظة الذهنية الذي مل ركن دا
 مثثن تبثثارن الدرجثثة الكليثثة%17  وذلثثب بنسثثبة0.17  وقثثد اسثثتوعبت الرفاهيثثة النفسثثية تبارنثاً مقثثداره0.41 رتبثثاط املتعثثدد،املتغثثرات ارتبا ثاً جبثثودة حيثثاة العمثثل املدرسثثي حيث بلغثثت قيمثثة ا
ملقياس جودة حياة العمل املدرسيب
 الرفاهية النفسية؛ اليقظة الذهنية؛ جودة احلياة يف العمل املدرسي؛ املعلمنيب:الكلمات املفتاحية

The Relative Contribution of Both Psychological well-being and Mindfulness to Predicting the
Quality of School Work Life Among Teachers
Dr. Ahmed bin Mohamed Hussein Al Zaidani
Associate Professor of Psychological Counseling, Department of Psychology
Faculty of Education at King Khalid University

Abstract:
The present study aimed to identify the relative contribution of both psychological well-being and mindfulness in predicting the quality
of school work life and to recognize the differences in psychological well-being, mental alertness and quality of school work due to the effect
of gender, experience, educational stage and interaction between them, A survey-based quantitative study conducted in (424) teacher Their
average age (M= 36.17; SD =6.54) who were sampled from three educational levels (elementary- Middle- secondary) in Asir region, The
researcher used three tools: the Psychological Well-Being Scale from Tennant and others (2007), the Mindfulness Scale developed by
Feldman and others (2007), and the Work-Related Quality of Life Scale (WRQoL) from Easton and Van Laar (2012), all of which the
researcher translated into Arabic, The results of the study indicated that there is a positive significant correlation at a level of significance
(0.01) between each of the quality of school work life in all its dimensions and the overall degree and between psychological well-being and
the correlation coefficients ranged between (r = 0.25 - 0.41), except after work stress there was a negative correlation of (r = -0.28) were
significant at (P= 0.01). The results also indicated that there is a positive positive correlation between Mindfulness in all its dimensions and
the overall degree and between psychological well-being. The correlation coefficients ranged between (r = 0.19 - 0.40), all of which are
significant at (P= 0.01). The results also indicated that there is a positive positive correlation between mental alertness in all its dimensions
and the overall degree and between the quality of life at work. The correlation coefficients ranged between (r= 0.11 - 0.19). The results of the
simple regression analysis also showed that all the independent variables are predictive of the quality of school work life, except for the
awareness dimension of the mindfulness scale, which was not significant, which means its inability to predict the quality of school work life.
Whereas the results of the progressive regression analysis showed that psychological well-being is the most variable associated with the
quality of school work life, where the value of the multiple correlation was 0.41, and the psychological well-being absorbed a variation of
0.17, with a percentage of 17% of the variance of the total score of the WRQoL scale.
Keywords: Psychological well-being. Mindfulness, Quality of School Work Life, Teachers.
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دب أمحد بن حممد حسني الزرداين :اإلسهام النسيب لكل من الرفاهية النفسية واليقظة الذهنية يف التنبؤ جبودة احلياة يف العمل املدرسي لدى املعلمنيب

مقدمة:

رقوم املعلموي يف املدارس بعدد من األدوار تشمل التزورد ابملعرفة ،وتعليم املهارات ،والتعامل من الا ب
عموما؛ ولذلب كاي من أوجب األمور أي تكوي الصحة النفسية للمعلمني واحداً من
وأولياء األمور واجملتمن ً
املوا ين املهمة اليت جتب رعارتها ودعمهاب
ورعتمد جناح املنظمات وحتقيق أهدافها على استخدام املوارد البشررة بشكل فعال ،فا،ستخدام الفعال
للموارد البشررة وقدرة املوظفني على الكشف عن األداء اجليد ممكنة من ل حتقيق الرفاه اجلسدي والعقلي
والروحي للعاملني ((Akar, 2018ب ورضالن املعلمني بدور كبر يف الرتبية اليت رعتمد عليها نشوء اجملتمعات

ورقيها ،ولذلب رُفرتض من املعلم أي ركوي على قدر كبر من الصحة النفسية ،فاملعلم املضارب نفسياً  ،كن
أي رقدم دعائم الصحة النفسية لت ميذه ،كما أي املعلم املضارب ث على األرجح ث سينعكس ا ارابه على أدائه
وعلى ت ميذهب
فقدا للرفاهية ،فلدى احلكومات كل األسباب اليت جتعل من الرفاهية
ورعد اعت ل الصحة النفسية للمعلم ً
مهما ،ألي التكاليف البشررة وا،جتماعية وا،قتصادرة ل عت ل النفسي كبرة ومتزاردة (،(Fisher, 2019
هدفًا ً
وابلتا تعد رفاهية املوظفني وشعورهم اجليد عاملني مهمني للقيام بعملهم بشكل جيد وبسعادة &(Easton
) ،Laar, 2012ولذلب  ،كن ا،عتقاد أبي مستوى الرفاه الشخصي الذي رشمل األفكار واملشاعر اإل ابية
عن احلياة كن فصله عن التصورات املتعلقة ببيئة العمل اليت هلا جزء كبر يف حياة الناس (Cenkseven-
)Onder & Sari, 2009ب
وبعد مفهوم الرفاهية النفسية  Psychological Well-beingمن املفاهيم املكافئة للصحة النفسية،
وقد وجد أي اخنفاض جودة العمل ترتب مبستوى شعور العاملني ابلرفاهية النفسية (الزعيب)2009 ،ب حي تفسر
الرفاهية النفسية أبهنا غلبة األفكار واملشاعر اإل ابية حول حياة الفرد ،مبا رعكس التأثر اإل ايب وغياب السلبية
والر ا عن احلياة ،وقد شهدت السنوات األ رة اتسال ا،هتمام يف حب جوانب الرفاهية (Abbott et al.,
) ،2006وبينت الدراسات أي األفراد من الرفاه النفسي ا ،ايب رنظروي إىل جوانب عملهم نظرة إ ابية،
ورشعروي أهنم أكار سيارة على حياهتم ،وأي ما رفعلونه له معىن ،وجدرر اب،هتمام ،ولدرهم ع قات جيدة من
اآل ررن )(Sonnentag, 2015ب وبناءً عليه ستتأثر جودة احلياة للمعلمني بظروف العمل ،وابلتا إحساسهم
ابلرفاهية والسعادة (عساف؛ اهلور)2018 ،ب
من هنا كاي أحد أهداف هذه الدراسة هو التعرف على الع قة بني الرفاهية النفسية وجودة احلياة يف
العمل املدرسي ،فقد تلقت الرفاهية النفسية قدرا هائ من ا،هتمام البحاي يف السنوات األ رة ،نظرا لوجود
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ع قات مهمة بني الصحة النفسية والبدنية والرفاهية النفسية &(Butler& Kern, 2016; Diener
)  ،Chan, 2011; Huppert, 2009; Lyubomirsky, King,& Diener, 2005وا،جناز واألداء
الوظيفي وا،جهاد يف العمل )(Sonnentag, 2015, Cambridge, 2020; Roncaglia, 2017ب
قوي يف األداء والتوافق ،وحاجزاً د
أتثرا ً
ونظرا ملا بينته نتائو عدد كبر من الدراسات أي لليقظة الذهنية ً
ً
الضغوط النفسية ( ُلب؛ الضبن ،)2013 ،وذلب من ل تعزرز الشعور ابلقدرة على إدارة البيئة وتعزرز
ا،ستجاابت التكيفية ،وحتسني الشعور ابلتماسب حي إي اليقظة الذهنية تعين الوعي ابخلربة احلالية من قبوهلا،
وهذا الوعي حلظة بلحظة رسهل ا،نفتاح على اخلربات واإلحساس هبا ،مث تعزرز الشعور مبعىن احلياة واستكشاف
املعىنب وهي مسة موجودة عند كل الناس ،ولكن مبستويت خمتلفة )(Kabat-Zinn, 2003ب لذا كاي هناك
هدف ر هلذه الدراسة ،وهو التعرف على الدور الذي تلعبه اليقظة الذهنية للتنبؤ جبودة العمل املدرسي لدى
املعلمنيب حي بينت الدراسات العدردة أي اليقظة الذهنية ارتبات ابلعدرد من عوامل الصحة النفسة
;(Creswell et al., 2019; Tomlinson et al., 2018; Aust & Bradshaw 2017
)Hofmann et al., 2010ب كما بينت بعض الدراسات الفوائد الكارة لليقظة الذهنية يف اخنفاض األمراض
النفسية ويف حتسني الرفاهية ) ،(Gu et al., 2015وأي ممارسة اليقظة الذهنية ارتبات ابجلوانب اإل ابية
للرفاهية ،فعلى سبيل املاال ،بني براوي ورايي ) (Brown & Ryan, 2003أي اليقظة الذهنية ارتباًت أكار
ابلتأثر اإل ايب ،واحليورة ،والر ا عن احلياة ،وتقدرر الذات ،والتفاؤل ،وحتقيق الذاتب كما أظهرت دراسة عن
الشباب يف مرحلة ما قبل املراهقة عن زيدة كبرة يف التفاؤل ،ويف التأثر اإل ايب يف جمموعة ممارسة اليقظة الذهنية،
مقارنة ابجملموعة الضاباة )(Schonert-Reichl & Lawlor, 2010ب كما قدمت دراسة يف عينة عامة يف
دعما إ افيًا ،ستخدام تدررب اليقظة كوسيلة لتحسني األداء النفسي الصحي لدى األشخاص الذرن
السورد ً
رعانوي من اإلجهاد )(Branstrom, Duncan, & Moskowitz, 2011ب
وابلتا  ،فإي املوظفني اليقظني سوف أي ذوي ما حيد يف مكاي العمل و ،رتفاعلوي معه ،وبد ً،من
ذلب ،رتناولوي املعلومات ببسا ة ،ورتعاملوي من عملهم وع قاهتم من الزم ء اآل ررن واإلدارة دوي إادار
أحكام) (Allen& Kiburz, 2011ب وعلى الرغم من أي غالبية األحبا حول الفروق الفردرة يف اليقظة
تعتربها مسة ،إ ،أي العدرد من الباحاني رعتربوي أي اليقظة الذهنية حالة نفسية ختتلف من حلظة إىل أ رى لدى
األفراد )(Berkel et al., 2014ب
واليقظة الذهنية هلا العدرد من الفوائد يف أماكن العمل ،فعند احلدر بشكل عام ،هناك بعض العمليات
القائمة على اليقظة واليت رعتقد أهنا تؤثر على أداء املوظف ورفاهيته تشمل هذه املرونة يف ا،ستجابة ،واخنفاض
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ا،جرتار ،والتعا ف ،والتأثر على اللوائح ،وزيدة تقررر املصر واملاابرة ،وحتسني الذاكرة العاملة ،والتنبؤ العا في
أرضا ث ث حتسنًا يف ا،لتزام ابملهام،
األكار دقة ) ،(Berkel et al., 2014ومشلت فوائد اليقظة يف مكاي العمل ث ث ً
والتمتن ابلعمل )(Sanchez et al., 2019ب
كما لوحظ أي اليقظة الذهنية عززت الرواب ا،جتماعية اإل ابية يف مكاي العمل من ل عدد من
عمليات اليقظة املتكاملة ،مما ساعد يف أي تكوي الع قات اإل ابية يف مكاي العمل ذات أتثر كبر يف احلمارة
من اثر غوط العمل ،وعززت ا،زدهار لدى املوظفني ،وسلوكيات املوا نة & (Parameswari
)Kadhiravan, 2014ب
لذا رعد دراسة اليقظة الذهنية يف مكاي العمل و ااة لدى املعلمني مهمة جملموعة من األسباب ،رتعلق
أمهها مبدى ر ا املعلم عن وظيفته ،ومن مث إلدراكه جلودة حياة العمل ،واليت سيكوي هلا اثر وا حة على رفاهية
املعلم نفسياً وعا فياًب مما دعا ابلباحاني إىل إظهار اهتمام متزارد يف السنوات األ رة ببح جودة العمل املدرسي
)(McCallum et al., 2018ب
وتركز جودة احلياة يف العمل  Quality of Work lifeعلى حتسني مناخ العمل حبي كن للموظفني
أي رعيشوا حياة عمل أفضل ،وأي ركونوا أكار سعادة وإفادة وكفاءة ومرونة وإنتاجية للمنظمة (Akram et al.,
)2017ب وررتب مفهوم جودة احلياة ارتبا اً وثيقاً ابلوجود األفضل ،والر ا عن احلياة والصحة ،كما رستخدم هذا
املفه وم للتعبر عن الرقي يف مستوى اخلدمات ا،جتماعية واملادرة اليت تقدم ألفراد اجملتمن ،كما رستخدم للتعبر
عن إدراك األفراد ملدى قدرة هذه اخلدمات على إشبال حاجاهتم املختلفة؛ لذا تعد جودة احلياة مؤشراً أساسياً
للتنمية اجملتمعية (الزعيب)2009 ،ب
ولذلب من الصعب املساومة على جودة حياة العمل ،فإذا أمهلنا ذلب فقد رؤدي ذلب إىل قلة الر ا
الوظيفي ،و عف األداء الوظيفي ،وقلة ا،لتزام ،وقلة ا،هتمام ابلوظيفة ،ونقص الرفاهية النفسية يف مكاي العمل،
ولذلب تعد جودة حياة العمل روررة لنمو وتاور كل من املوظف واملنظمة & (Parameswari
)Kadhiravan, 2014ب
وقد أظهرت تقاررر حدراة أي معلمي املدارس الوي أكار املهن اليت تبلع عن أعلى نسبة من األمراض
املرتباة ابلعمل ،حي رعاين ( )%50من املعلمني من عبء العمل املفرط ،ورشعر ( )%30منهم ابإلجهاد روميا
)(Karjalainen et al., 2020ب كما تشر النتائو البحاية إىل أي ( )%20ث على األقل ث من املعلمني يف
الو،يت املتحدة األمرركية ،واململكة املتحدة ،والصني ،وأسرتاليا ،والعدرد من الدول األوروبية ررتكوي مهنتهم يف
األوىل من حياهتم املهنية )(Algan & Ummanel, 2019ب ويف حب لشبكة دعم املعلم
السنوات الا
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الربراانية مشل ( )4000معلم وجد أي أربعة من كل عشرة معلمني كانوا خيااوي لرتك التدررس يف غضوي
السنوات اخلمس املقبلة )(Teacher-Network, 2018ب ويف اململكة العربية السعودرة تصدرت الوظائف
التعليمية (املعلمني) نسبة املتقاعدرن مبكًرا يف تقررر للمؤسسة العامة للتقاعد بنسبة بلغت (( )%81املؤسسة
العامة للتقاعد)2019 ،ب
وتعد جودة احلياة يف املدارس ذات أمهية كبرة نظراً ألي حصيلتها ث سواء ابإل اب أو السلب ث هلا
انعكاساهتا الكبرة على أداء املعلمني ،ومجين العاملني يف املدرسة ،وابلتا تصبح عملية ا،هتمام واحلفاظ على
جودة احلياة املدرسية هدف اسرتاتيجي ألي دولة (عساف؛ واهلور)2018 ،ب وتُعرف جودة احلياة املدرسية أبهنا
توليفة من التجارب اإل ابية والتجارب السلبية واملشاعر األ رى املتعلقة مبجا،ت حمددة للحياة املدرسية
)(Cenkseven-Onder & Sari, 2009ب وابلتا كن القول أبي هناك العدرد من العوامل اليت هلا أتثر
مهم على تصور املعلمني جلودة احلياة املدرسية مال الا ب ،وأسلوب إدارة املدرسة ،واإلداررني ،والزم ء ،والاقافة
العامة للمدرسة ،وما إىل ذلب مما رشكل البيئة املدرسية )(Ishak et al., 2018ب
وقد ظهر من مراجعة األدبيات أي من أهم مكوانت جودة احلياة يف العمل املدرسي هي معدل الراتب،
وفراة التاورر املهين ،وفراة الرتقية ،والدعم اإلداري ،واملشاركة يف انن القرار ،واألماي يف مكاي العمل
) ،(Toulabi et al., 2013والدستوررة وا،ندماج ا،جتماعي يف العمل (Tolentino & Malibiran,
) ، 2018كما تشر إىل الر ا العام عن احلياة العملية ،والتوازي بني العمل واحلياة ،والشعور اب،نتماء إىل جمموعة
العمل ،والشعور ابجلدارة وا،حرتام )(Van Laar et al., 2010ب
لذا رعد الرتكيز على جودة احلياة املدرسية لدى املعلمني من أهم اجملا،ت اليت رنبغي ا،هتمام هبا؛ ملا هلا
من أمهية يف حتسني مستوى األداء ،وزيدة فاعلية املعلمني يف تاورر أدائهم ،ومبا رنعكس على قدراهتم يف اإلسهام
تزودهم ابملعارف ،واملعلومات ،والسلوكات اإل ابية واملهارات
يف بناء شخصية الالبة وتنميتها من مجين اجلوانب ،و ّ
العلمية والعملية ال زمة؛ لتأهيلهم كي رصبحوا أعضاء فعالني يف دمة اجملتمن (مصري؛ اآلغا)2014 ،ب
ويف وء ذلب ،ب على وزارة التعليم اليوم بناء نظام مؤسسي مناسب ،وتاورر املمارسات اجليدة من
أجل لق بيئة عمل تدعم مهمة ورؤرة املدرسة ،وتشجن املعلمني على التاور وا،زدهار ومبا حيقق هلم الرفاهية،
ولعل ما قامت به مؤ ًرا من و ن نظام جدرد للمعلمني رمبا حيقق جزءًا من ذلبب
فظروف العمل السيئة ،مال اإلرهاق الزائد ،و غ العمل الزائد ،واإلجهاد ،ومتالبات العمل املرتفعة،
وعدم التحكم يف العمل ،وعدم املشاركة يف عمليات انن القرار ،والراتب املنخفض ،وقلة املواد ال زمة ،والدعم
املنخفض للمسؤولني والزم ء ،والفصول املكتظة ،وأساليب اإلدارة جتعل املعلمني رشعروي بعدم ا،رتياح ،والتوتر،
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ونتيجةً هلذه الظروف ،رمبا رفقدوي الرفاهية النفسية ،و علهم ذلب رعانوي من مشاكل نفسية وعضورة متعددة
)(Akar, 2018ب وهذا رؤكد على أمهية دراسة الرفاهية النفسية للمعلمني ،واليقظة الذهنية ،وع قتهما جبودة
احلياة يف العمل املدرسي مما رساعد يف تاورر وتعزرز وحتسني مستوى الصحة النفسية والبدنية للمعلمنيب
مشكلة الدراسة وأسئلتها:
جعل البيئة الوظيفية ممتعة له أمهية كبرة للعاملني فيها ،فالعاملوي الذرن حيقق هلم العمل جودة عالية ركوي
دائما جتاه منظمتهم ،ورتمتعوي بر ا وظيفي وأداء عال (Asgari, Nojbaee & Rahnama,
موقفهم إ ابيًا ً
) ،2012وتظهر األدلة العلمية أنه كلما كاي املوظف سعيداً كاي أكار كفاءة وفائدة ،وأي املوظف السعيد عنده

التزام وو،ء ملهنته ومنظمته ،كما تظهر الدراسات أي جودة حياة العمل تؤثر على حتدرد هورة املنظمة والر ا
الوظيفي واألداء املهين وعلى قرار التخلي عن دمة املنظمة )(Koonmee et al., 2010ب
وتعد جودة احلياة يف املدارس للمعلمني مالب هام؛ ملا رتخللها من مشك ت وأزمات اجتماعية ونفسية
وتربورة واقتصادرة متعددةب وابلتا رعرتض املعلمني كار من اإلحبا ات الناجتة عن عف جودة احلياة يف العمل
املدرسي ،وهذه اإلحبا ات وما رنتو عنها من غوط ب على املعلمني مواجهتها ،أو التخفيف من و أهتا
والتعارش معها ومعاجلة نتائجها ،مبا تلكه الفرد من إمكاانت نفسية ،أو تعلم بعض الارق اليت تساعده يف
التعامل اليومي من هذه اإلحبا ات والضغوط والتقليل من اثرهاب
وقد تلقت الرفاهية النفسية واليقظة الذهنية ،أو الوعي احلا ر غر التقدرري )(Kabat-Zinn, 2003
قدرا هائ من ا،هتمام البحاي يف السنوات األ رة ،نظرا لوجود ع قات قورة بني ممارسة اليقظة الذهنية والصحة
النفسية والبدنية ;(Strauss et al., 2014; Lakhan & Schofield, 2013; Evans, 2010
)Hofmann et al., 2010; Carmody & Baer, 2008ب
لذا تنبن أمهية الدراسة احلالية يف كوهنا تبح يف الرفاهية النفسية ،واليقظة الذهنية كمحددات ومؤشرات
جلودة احلياة يف العمل املدرسي ،وتوفر فهم وا ح للممارسات املالوبة لتوفر جودة احلياة يف العمل املدرسي،
فعلى الرغم من أي جودة حياة العمل والرفاهية النفسية والع قة بينهما قد متت دراستها يف اآلونة األ رة ،إ ،أي
هناك شع ًورا أبي البح غر مكتملب واألمهية األ رى هلذه الدراسة هو التعرف على دور أحد املتغرات النفسية
املعرفية ،وهو اليقظة الذهنية ،ففي ظل الظروف اليت رعيشها املعلمني ث فليس من احلكمة تغير الظروف والبيئة مبا
رتوافق من تالعات املعلمني جلودة حياهتم ،إمنا األجدر هو حب سبل التعارش من الظروف الصعبة والضاغاة،
والتقليل من اثرها لتعزرز القدرات ،مبا رنعكس على اجملتمن تنمية وهنو ً ا ،وقد وجد الباح يف اليقظة الذهنية ث
احدا من املتغرات املهمة اليت تؤدي هذا الدور املهم يف معارشة الواقن كما هو،
بوافها
مفهوما نفسيًا ث و ً
ً
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والتكيف معه ،مما سيحقق التوافق والصحة النفسية للمعلمنيب وهناك بعض امل حظات على الدراسات السابقة
يف هذا اجلانب:
أو :ً،معظم الدراسات حول جودة العمل ركزت يف املقام األول على النتائو اخلااة مبجال حمدد من
العمل أو اجملا،ت املتعلقة ابلوظيفة ،بد ً،من عواقب العمل وبيئة العمل على الفردب
اثنيًا :على الرغم من وجود دراسات حبات ا،رتبا ات املهمة بني خمتلف صائص الوظيفة والضغوط
النفسية والقلق ورفاهية املوظفني (Yao et al., 2015; Melnerney et al., 2018; Laar et al.,
)2007ب ومن ذلب فقد مت إجراء القليل من العمل البحاي لفهم ع قة جودة حياة العمل املدرسي والرفاهية
النفسية ،وفق وجهة علم النفس اإل ايب ومن ل مراعاة األبعاد املختلفة للرفاهية يف وقت واحد (ما رتعلق
ابملتعة والسعادة)ب
اثلاًا :تبني أي معظم الدراسات البحاية حول الع قة بني رفاهية املعلمني واليقظة الذهنية وجودة حياة
العمل املدرسي قد أجررت يف الدول الغربية املتقدمة ،وهناك ندرة يف البحو ث أو تكاد تعدم ث يف حدود علم
الباح اليت أُجررت بشأي هذا املو ول يف الب د العربية و ااة يف اململكة العربية السعودرةب حي أجررت
الغالبية العظمى من البحو العربية القليلة عموما والسعودرة بشكل اص يف جودة احلياة العمل على عينات من
املوظفني (مال دراسة الزعيب ،2009 ،البليسي ،2012 ،ومنصور )2016 ،ومل تتارق دراسة واحدة يف حدود
علم الباح إىل املعلمني والبيئة املدرسية رغم أمهية ذلب ،ومن هنا حتاول الدراسة احلالية سد هذه الاغرةب
ابعا :كذلب مل رقن الباح على دراسة ملعرفة اإلسهام النسيب لكل من الرفاهية النفسية ،واليقظة الذهنية
رً
يف التنبؤ جبودة احلياة يف العمل املدرسي ،وأثر بعض املتغرات الد وغرافية لدى املعلمني واملعلماتب
امسا :من املتوقن أي تسهم نتائو هذه الدراسة يف التوجيه إىل قيام املدارس بتقييم ممارساهتا احلالية
ً
لتحدرد الفعالية التنظيمية ،أو تعزرز الربانمو احلا  ،أو تقدمي برامو وسياسات أفضل جلودة احلياة يف العمل
املدرسيب
وابلتا حتددت مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن األسئلة التالية:
1ب هل توجد ع قة بني الرفاهية النفسية وجودة احلياة يف العمل املدرسي لدى املعلمني؟
2ب هل توجد ع قة بني الرفاهية النفسية واليقظة الذهنية لدى املعلمني؟
3ب هل توجد ع قة بني اليقظة الذهنية وجودة احلياة يف العمل املدرسي لدى املعلمني؟
4ب هل توجد فروق يف كل من الرفاهية النفسية واليقظة الذهنية وجودة احلياة يف العمل املدرسي تعزى ملتغرات
(اجلنس واخلربة واملرحلة التعليمية) والتفاعل بينهم؟
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5ب ما مدى اإلسهام النسيب لكل من الرفاهية النفسية واليقظة الذهنية يف التنبؤ جبودة احلياة يف العمل املدرسي
لدى املعلمني؟
أدبيات الدراسة:
أوًل :الرفاهية النفسية :Psychological well-being
ا
رُعد مفهوم الرفاهية النفسية من املفاهيم احلدراة نسبياً يف علم النفس ،وهو ال حمور اهتمام علم النفس
اإل ايب ل العقود املا ية (السورلم ،)2019 ،فهناك تركيز حباي وتابيقي يف مجين أحناء العامل على مو ول
كارا من الد،ئل تشر إىل أي الرفاهية ترتب ابلعدرد من النتائو املرغوبة ،من ذلب
الرفاهية؛ وذلب ألي هناك ً
اخنفاض معد،ت الا ق ،وزيدة النجاح التعليمي واملهين ،واداقات أقوى ،واحة نفسية وجسدرة أفضل
(Butler & Kern, 2016; Diener & Chan, 2011; Huppert, 2009; Lyubomirsky,
)King & Diener, 2005ب
والرفاه النفسي حالة درنامكية من الشعور ابلصحة والسعادة والشعور ابلر ا واإلجناز (Sonnentag,
) ،2015; Cambridge, 2020ورستخدم مصالح الرفاه عموماً لاشارة إىل نوعية احلياة اليت رعيشها
الشخص من النواحي ا،جتماعية وا،قتصادرة والنفسية والروحية أو الابية ،وحصول مستوى عال من الرفاهية
رعين أي أحوال الفرد إ ابية ،بينما ررتب اخنفاض الرفاه من األحدا السلبية )(Lee et al., 2018ب
ورتضمن الرفاه احلصول على احة نفسية جيدة ،ور ا عا عن احلياة ،وإحساس ابملعىن أو الغرض ،والقدرة
على التحكم ابإلجهاد(Rahm & Heise, 2019).
و ،روجد إمجال حول تعررف واحد للرفاهية ،وابلنظر إىل األدبيات ،ن حظ أي تعررف الرفاهية كن أي
رؤ ذ من انحية مو وعية (على سبيل املاال :موارد كافية لتلبية ا،حتياجات األساسية ،وفرص التعليم ،ونقص
امللواثت البيئية) أو من انحية ذاتية؛ حي رركز يف هذا اجلانب الذايت يف األدبيات ،على استخدام مصالحات
مال السعادة والرفاهية الذاتية وا،زدهار وتستخدم هذه املصالحات ابلتبادل )(Butler & Kern, 2016ب
ولكن هناك اتفاق عام على أي الرفاهية تتضمن على األقل وجود عوا ف إ ابية وحا،ت مزاجية (مال الر ا
والسعادة) وغياب العوا ف السلبية (مال ا،كتئاب والقلق) والر ا عن احلياة والعمل اإل ايب (Abbott et al.,
)2006ب
ولذلب جند منظمة الصحة العاملية تصف الرفاهية أبهنا مورد للحياة الصحية واحلالة الصحية اإل ابية اليت
سدي وعا فيًا واجتماعيًاب مبعىن ر،
هي أكار من غياب املرض ،ومتكننا من العمل بشكل جيد نفسيًا وج ً
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تواف الرفاهية أبهنا متكن الناس من تاورر إمكاانهتم ،والعمل بشكل منتو وإبداعي ،وتكورن ع قات إ ابية من
اآل ررن واملسامهة اهلادفة يف اجملتمن )(WHO, 2004ب
أشكا ،عدردة إ ،أي هلا منظوررن رئيسني رقوماي على مفاهيم فلسفية ،رتمال
ورغم أي الرفاهية اختذت
ً
األول يف مد ل املتعة أو اللذة  ،Hedonic well-beingوالااين مد ل السعادة eudaimonic well-
 ،beingحي ررى املد ل األول أي اإلنساي ربح عن السعادة والشعور ابللذة ،وأي الرفاهية هي جممول
حلظات املتعة ) ،(Ryan & Deci, 2001و يل علماء النفس الذرن تبنوا وجهة النظر هذه ث إىل الرتكيز على
املفهوم الواسن للمتعة والذي رتضمن تفضي ت وملذات اجلسم والعقل؛ مبعىن أهنا جتربة ذاتية للشعور ابلر ا
) ،(Sonnentag, 2015ولذلب رعرفوي الرفاهية من انحية السرور وجتنب األمل وأي السعادة تكمن يف السعي
وراء شهواتنا البشررة ،ورتمال ذلب يف البح يف تقييم الرفاهية الذاتية واليت تتكوي من ث ثة مكوانت هي :الر ا
عن احلياة ،ووجود مزاج إ ايب ،وغياب املزاج السليب ) ،(Diener & Ryan, 2009وبذلب رتم حتقيق السعادة
من ل السعي إىل اللحظات السارة واألهداف اجملزرة وبلوغ احملفزات اليت تزرد الوجداي اإل ايب (لوبيز
و روي)2018 ،ب
املد ل الااين :وهو مد ل تعبئة الااقات ،وحتقيق اإلمكاانت البشررة ،فالعدرد من الف سفة ورجال
الدرن والعلماء يف الشرق والغرب رقللوي من وجهة النظر اليت ترى أي السعادة تعترب يف حد ذاهتا معيار رئيس
للرفاهية ،وبد ،من ذلب رروي أي السعادة احلقيقية توجد يف التعبر عن الفضيلة ،وتلب ا،حتياجات املتجذرة يف
الابيعة البشررة واليت رؤدي حتقيقها إىل منو ا،نساي وتنتو السعادة ث أي الرفاهية ث ،فليس حتقيق الرغبات ث وإي
تعزز الرفاهية )(Ryan & Deci, 2001ب وابلتا ث وفقاً هلذا املد ل ث
أنتجت متعة ث ستحقق جناحاً كبراً ،ولن ّ
تواف الرفاهية أبهنا ليست جمرد حتقيق املتعة ،بل تعين السعي لتحقيق الكمال الذي تال يف حتقيق اإلمكاانت
احلقيقية ،والعيش حياة جيدة ذات مغزى ) ،(Sonnentag, 2015إذي رركز هذا املد ل على األداء الوظيفي
تعرف الرفاهية وفقه أبهنا توظيف إمكاانت الفرد من ل
الذي رعكس بلوغ أهداف حياتية ذات معىن ،وابلتا ّ
عملية حتقيق الذات ،وعلى ذلب ترتب الرفاهية يف هذا املد ل من تاور وإدراك الفرد لذاته ،وحتقيقه إلمكاانته،
واستغ ل قدراته إىل أقصى حد ممكن ) ،(Gallagher et al., 2009ووفقاً هلذا املد ل ررى ريي و روي
) (Ryan et al., 2013أي هناك ث ثة جوانب أساسية للعيش بسعادة وفق هذا املد ل eudaimonic
متابعة األهداف اجلوهررة (مال النمو وع قات ا،لفة والع قات من اآل ررن) بد ً،من األهداف اخلارجية (مال
احلالة واملظهر والاروة) ،والتصرف بارق مستقلة بد ،من الارق اخلا عة للرقابة ،وأي تكوي متيقظًا وتتصرف
إبحساس واعي )(in: Sheldon et al., 2019ب
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وابلنظر إىل النظريت اليت تناولت الرفاهية جند أي بعض هذه النظريت تركز على العا فة ،وبعضها رؤكد
على عناار السعادة  eudaimonicأو احلياة اجليدة ،أي حتقيق أفضل الظروف املمكنة لانساي ليس من
ل حتقيق السعادة وحسب ،وإمنا من ل الفضيلة واأل ق واملعىن واجلدوى يف احلياة ،والبعض اآل ر زج
بني جما،ت املتعة واحلياة اجليدة )(Ryan& Deci, 2001ب
فعلى سبيل املاال ،من أشهر هذه النماذج أشار درنر وريي ) (Diener & Ryan, 2009إىل النموذج
الا ثي للرفاهية الذاتية  ،Subjective Wellbeingفالرفاهية كتقييم عام لنوعية حياة الفرد له ث مكوانت
رئيسية :الر ا عن احلياة ،والذي رتكوي من تقييم غر اتم للتوازي بني التأثر اإل ايب والسليب يف حياة املرء ،التقييم
ملدى جودة حياة املرء إىل مستوى التالعات واألهداف ،والتأثر اإل ايب (مشاعر املتعة) ،والتأثر السليب (املشاعر
املؤملة)ب
وقد حدد ررف وكيز  )1995( Ryff and Keyesالرفاهية النفسية يف توليفة من الرفاه ا،نفعا ،
الذي رشر إىل الرفاه الذايت ،الذي رعرف أبنه وجود الوجداي اإل ايب والر ا عن احلياة وغياب الوجداي السليب،
والرفاه ا،جتماعي الذي رتضمن القبول ،والتحقيق ،واملسامهة ،وا،ستقامةب والرفاه النفسي الذي رشمل قبول
الذات ،والنمو الشخصي ،واهلدف يف احلياة ،وا،ستق ل ،والع قات اإل ابية من اآل ررن (يف :لوبيز و روي،
)2018ب
وأشار كيز ولوبيز  )2002( Keyes and Lopezإىل أي الرفاهية الكاملة هي توليفة من مستويت
مرتفعة من الرفاه ا،نفعا  ،والرفاه النفسي ،والرفاه ا،جتماعي ،وكذلب غياب املرض النفسي (يف :لوبيز و روي،
)2018ب
وقدم وور  Warrعام ( )2002نظررة يف الرفاه النفسي يف العمل حي رشر إىل أي الرفاه النفسي يف
العمل رتالب أي روفر العمل أو :ً،البهجة حي روفر العمل مهمات رستمتن هبا الفرد وررغب يف القيام هبا من
مهمات متغرة ومهمات حتتاج لتعاوي وع قات عمل جيدة وجو من املرح ،واثنياً :ا،ستاارة وما ختلقه من حالة
من ا،ندفال والرتقب مال مهمات حتتاج إىل تفكر وإبدال وحتدي وتعلم مستمر ومسؤوليات عاليةب ومن تفاعل
هذرن البعدرن رنتو أربن حا،ت خمتلفة تعرب عن حالة الرفاه النفسي يف العمل (يف :الزعيب)2009 ،ب
وحدد هوبرت وسو ( )2013عشرة مكوانت ل زدهار تتعارض من األعراض الرئيسية ل كتئاب والقلق
وتشكل الرفاهية النفسية وهي :الكفاءة ،ا،ستقرار العا في ،ا،خنراط ،املعىن ،التفاؤل ،العا فة اإل ابية،
الع قات اإل ابية ،املرونة ،احرتام الذات ،احليورة (يف :لوبيز و روي)2018 ،ب
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واقرتح وونع  )2011( Wongأي اللذة (ا،خنراط الكامل يف احلياة) والرفاه والشعور ابلنعمة تسهم
اعتمادا على الشخص والظروف
معا بارق خمتلفة
ً
مجيعها يف اإلحساس العام ابلرفاهية الذاتية ،ولكنها جتتمن ً
والسياق )(in: McCallum et al., 2018ب
ومن منظور علم النفس اإل ايب ،تعد الرفاهية ليست جمرد غياب الفعل السليب ،بل هي أكار من ذلب؛
أي أي ا،فتقار إىل التأثر السليب ،وا،كتئاب ،والوحدة ،وانعدام األمن ،واملرض ،ليس مال وجود التأثر اإل ايب
والسعادة وا،تصال ا،جتماعي والاقة والعافيةب ويف هذا الشأي اقرتح سليجماي  Seligmanمؤسس علم النفس
اإل ايب منوذج برما  PERMAحي حدد الرفاهية يف مخس جما،ت هي :املشاعر اإل ابية ( ،)Pا،نشغال
(ا،نغماس يف األنشاة) ( ،)Eالع قات ( ،)Rاملعىن ( ،)Mواإلجناز )(Butler & Kern, 2016) (Aب
إذي الرفاهية هي حالة مرغوبة للعدرد من األفراد ورتم استهدافها بشكل متزارد من قبل املنظمات
واجملتمعات ) ،(Sonnentag, 1015وقد وافت منظمة الصحة العاملية الصحة النفسية أبهنا حالة من الرفاه
النفسي ردرك فيها الفرد قدراته اخلااة ،و كنه التعامل من غوط احلياة الابيعية ،و كنه العمل بشكل منتو،
وقادر على املسامهة يف جمتمعه )(WHO, 2004ب
ووف ًقا لذلب ،حاول العدرد من الباحاني حتدرد العوامل اليت تسهم يف الرفاهية ،وما يز األشخاص ذوي
املستوى العا من الرفاهية عن أولئب ذوي املستوى األدىن ،فقد تبني أي الرفاهية ارتبات إبنتاجية أكار ،وحتسني
يف الصحة اجلسدرة ،وزيدة نظام املناعة الذي رعمل كعامل وقائي من ل مقاومة اآلاثر ،واجلوانب املنهكة
للمستويت العالية من اإلجهاد )(Diener & Chan, 2011ب
كما اتضح أي تعزرز الرفاهية لدى األفراد رساعد يف ختفيف أعراض ا،كتئاب والقلق (Kidger et al.,
)2016ب ويف دراسة حالة على حاليت توحد تبني من ل تابيق ا،سرتاتيجيات النفسية اإل ابية اليت تعزز
الرفاهية ،وجد أهنا تقلل من تكرار ومدة حواد السلوكيات املارة للقلق ،وزيدة مستوى األداء من ل زيدة
املشاركة والشعور ابلرفاه واإلجناز )(Roncaglia, 2017ب
فيما رتعلق مبؤشرات الرفاهية اإل ابية ،أظهرت األحبا أي املوارد الوظيفية  -ا،ستق لية بشكل اص-
تتوقن زيدة يف املشاركة يف العمل مبرور الوقت )(De Lange et al., 2008ب كما توالت بعض الدراسات
إىل وجود ع قة بني الرفاهية النفسية وا،خنفاض يف أعراض اإلجهاد مال ا،ستنزاف (Akkermans et al.,
) ،2013وا،كتئاب ) ،(Holman & Wall, 2002و ،م العض ت والعظام )(Lang et al., 2012ب
ومن ذلب ،فشلت دراسات أ رى يف العاور على أي ارتباط بني التغرات يف مؤشرات الرفاهية السلبية واملوارد
الوظيفية )(Xie et al., 2008ب
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وهناك دليل قوي على أي الر ا الوظيفي والصحة النفسية مؤشراي مهماي للرفاهية ،وبينهما ارتباط
متناغم ،على سبيل املاال ،أظهر حتليل بعدي لث ( )22دراسة ،وألكار من أربعة اآلف عامل يف هونع كونع،
وحتليل بعدي ر لث ( )485دراسة ألكار من ( 250ألف) موظ ًفا أي املوظفني الذرن لدرهم ر ا وظيفي مرتفن
أرضا مستويت عالية من الصحة النفسية )(Abdi et al., 2018ب وأشار كيمر-مولر و روي
رظهروي ً
) (Kammeyer-Mueller et al., 2013إىل أي التحجيم ا،جتماعي من زم ء العمل ررتب سلبًا
ابلرفاهيةب كما وجدت يف دراسات ولية تناولت الع قة بني القيادة والرفاهية أي هناك ع قة إ ابية بني سلوكيات
القيادة اإل ابية والرفاهية )(Nielsen et al., 2008ب
أرضا ابملوارد الشخصية (أي العوامل الفردرة اليت
قد  ،تتأثر الرفاهية ابملوارد الوظيفية فحسب ،ولكن ً
تساعد الفرد على التغلب على البيئة وإجنازه ألهدافه ،فعند النظر يف مؤشرات الرفاهية اإل ابية وجدت معظم
الدراسات أي عوامل مال الكفاءة الذاتية ،والتفاؤل ،وتقدرر الذات ،والتكيّف النش أدت لزيدة يف املشاركة يف
العمل من مرور الوقت )(Simbula et al., 2011ب
فقد تناولت بعض الدراسات مسألة ما إذا كانت الرفاهية النفسية تُنبئ ابلتغرات يف أداء املهام ،حي
وجد أي العمال السعداء هم أكار إنتاجية )(Wright & Cropanzano, 2007ب كما توال الزعيب
( )2009إىل وجود ع قة إ ابية بني املستوى املرتفن للع قات ا،جتماعية يف العمل و ٍ
كل من ا،لتزام الوظيفي
والشعور ابلرفاهية النفسية يف العملب
ولفهم الع قة بني الصحة النفسية والرفاهية للمعلم والا ب فقد ارتبات رفاهية املعلمني برفاهية أفضل
للا ب ،وبضغوط نفسية أقل ،وجبودة الع قات بينهم ،يف حني ارتبات املستويت العالية من أعراض ا،كتئاب
لدى املعلمني من الا ب األقل رفاهية ،وممن لدرهم يق نفسي )(Harding et al., 2019ب ولذلب قد
أرضا
ركوي عف رفاهية املعلم مشكلة ليس فق ابلنسبة للصحة النفسية للمعلمني على املدى الاورل ،ولكن ً
ابلنسبة لصحة هبم )(Kidger et al., 2016ب
وملعرفة الع قة بني الرفاهية النفسية وكل من التدرن والروحانية توال جررنفيلد و روي (Greenfiel et
) al., 2009إىل وجود ع قة بني التدرن الظاهري وبعدرن من أبعاد الرفاهية النفسية وفق تصور ررف Ruff
( )1995ومها اهلدف من احلياة والنضو الشخصي ،بينما وجدت ع قة بني الروحانية وبني كافة أبعاد الرفاهية
النفسية؛ مما رشر إىل أمهية منظور السعادة يف الرفاهية )(in: Fisher, 2019ب
ويف اململكة العربية السعودرة توالت سارة السورلم ( )2019إىل وجود ا ت ف يف درجات الرفاهية
النفسﯿة أببعادها املختلفة تبعاً  ،ت ف احلالة ا،جتماعﯿة واملستوى ا،قتصاديب وكما أشارت الباحاة أي هذه
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النتيجة تتفق من نظرﯾة روبر  )1995( Reberعن التوازي الدرناميكي ،اليت ترى أي هناك فروقًا بني الناس يف

مستوى الرفاهية النفسية اليت حيققوهنا حسب املخزوي الاابت لدى كل فرد أو ما رُسمى بسمات الشخصية
املستقرةب وأتكدت هذه النتيجة يف دراسة أ رى أجررت يف مناقة القصيم ابلسعودرة ،حي تبني وجود فروق بني
الذكور واإلان يف الرفاهية ،كما وجدت فروق تبعاً  ،ت ف املستوى ا،قتصادي والعمر ،يف حني أمكن التنبؤ
ابلص بة النفسية ،وهي دليل ومؤشر مهم للصحة النفسية من ل الرفاهية لدى ب اجلامعة (العدرين،
)2018ب
وألمهية رفاهية املعلم النفسية على تعلم الا ب ِ
وجد من ل نتائو دراسة أجررت يف النرورو على
معلمي املدارس الاانورة أي هناك ع قة بني تفاع ت املعلم والاالب من رفاهية املعلمني حي وجد أي املعلمني
مرتفعي التفاع ت يف مجين نااقات التفاعل (الدعم العا في ،وتنظيم الفصل الدراسي ،والدعم التعليمي) رنظروي
إىل أنفسهم على أهنم رتمتعوي بر ا وظيفي عا  ،وظهر أي حتسني رفاهية املعلمني لدره القدرة على حتسني
تفاع ت املعلم والاالب والعكس احيح )(Virtanen et al., 2019ب
إجهادا ،وجد أي املستويت املتدنية من الرفاهية النفسية للمعلمني
وألي التدررس رعترب من أحد أكار املهن
ً
ارتبات سلبياً ابلر ا الوظيفي ،وابملشاركة املهنية ،وا،ستنزاف ا،نفعا ) ،(Harding et al., 2019وبنول
الع قات بني املعلم والاالب ) ،(Mars, 2017ومبفهوم الذات املهنية والرغبة يف ا،ستقالة (Mcinerney et
)al., 2018ب
وأفادت دراسة أي املعلمني ذوي الرفاهية العالية هم أكار مساعدة للا ب الذرن رعانوي من اعوابت يف
الصحة النفسية )(McCallum et al., 2018ب وابملال ،لص عدد من الدراسات األ رى إىل أي الشروط
املسبقة للمعلمني لتحسني الصحة النفسية لا هبم سيتم حتقيقها من ل تزوردهم ببيئة مدرسية جيدة ،وتقييم
الرفاهية النفسية الذاتية للمعلمني ،وتوفر التدررب املناسب )(Roffey, 2012ب دي ،نو و روي (De
)Lange et al., 2009ب أجروا دراسة ملعرفة أتثر سياسات املساءلة على رفاهية املعلمني حي أفاد املعلموي
أي نقص الدعم التنظيمي ارتب ابإلجهاد ا،نفعا للمعلمني ،وعرب توس تعارض األدوار والكفاءة الذاتية
املنخفضةب وأي الاقة يف الزم ء مفيدة وبشكل كبر يف حتدرد الرفاهية لدى املعلمني )(Akar, 2018ب
ويف جنوب إفررقيا ،ذكر دانيلز وشرتاوس  )2010( Daniels and Straussأي هناك عوامل معينة
(مال بيئ ة العمل والتوقعات غر املعقولة للمجتمعات املدرسية) هلا القدرة على التأثر على الصحة النفسية
للمعلمنيب ورذكر أي الضغوط املرتباة ابلعمل كن أي تؤثر على رفاهية املعلمني واملدارس ،وقد حباا يف دراستهما
البناء الشخصي للرفاهية العا فية للمعلمني يف مقا عة كيب الغربية يف جنوب إفررقيا ،وقد أفاد املعلموي يف
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وجد أي قيمتهم الذاتية

مجيعا على رفاهيتهمب حي
الدراسة أي الا ب ومدرري املدارس واآلابء والقسم أثروا ً
تضعف يف مكاي العمل ،وتزداد مشاعرهم السلبية ،واخنفاض يف إنتاجيتهم وابلتا تسوء حالتهم النفسية واليت
ستؤثر سلبًا على جودة عملهمب

اثني ا :اليقظة الذهنية :Mindfulness
اليقظة الذهنية هنو نفسي رهدف إىل الرتكيز على األحدا الدا لية واخلارجية اليت حتد يف اللحظة
الراهنة ،راورها املرء من ل ممارسة التأمل ومن ل التدررب ،واليقظة الذهنية حالة تلكها كل إنساي
ابلفعل ،إهنا ليست شيئًا ب عليب أي تستحضره ،علينا فق أي نتعلم كيفية الواول إليها ابلتدررب (Berkel

) ،et al., 2014وهي عند جوي كاابت-زرن  Kabat-Zinnممارسة ا،نتباه يف الوقت احلا ر ،والقيام بذلب
عن عمد وبدوي إادار حكم ) ،(Kabat-Zinn, 2003وهذا رعين احلفاظ على الوعي حلظة بلحظة ،أبفكاران
ومشاعران وأحاسيسنا اجلسدرة والبيئة احملياةب
ورعد كاابت-زرن األب الروحي هلذه املمارسات ،وهو من أد لها يف جمال علم النفس منذ  1979عندما
أسس برانجماً للحد من اإلجهاد يف عيادة جامعة ماساتشوستس الابيةب وترجن أاوهلا إىل الفلسفة والتقاليد
البوذرة يف اهلند ،واليت تشر إىل أي اليقظة العقلية ترتكز على اخلربة اإلنسانية ،وترتب ابألنشاة األساسية للشعور
كا،نتباه والوعي ،وتشر ممارسات اليقظة إىل األفعال املقصودة لتنظيم ا،نتباه من ل م حظة األفكار
والعوا ف وحا،ت اجلسد ،وتشمل أنشاة اليقظة النموذجية ،والوعي بعدم احلكم على النفس واجلسد واملشاعر
والعوا ف واألفكار ،مال :أتمل املشي اليقظ ،األكل اليقظ ،اليقظة اجلسدرة يف و ن اجللوس أو ا،ستلقاء،
ا،ستمال بدوي حكم )(Kabat-Zinn, 2003ب
وألمهية اليقظة العقلية يف الع ج النفسي ،ظهر عدد من التابيقات الع جية استناداً إىل اليقظة ،وذلب
ملساعدة الناس الذرن رعانوي من جمموعة متنوعة من ا ،اراابت النفسية ،فقد مت استخدام ممارسة اليقظة الذهنية
للحد من ا،كتئاب )(Blanck et al., 2018ب وللحد من التوتر والقلق ) ،(Hofmann et al., 2010ويف
ع ج إدماي املخدرات ) ،(Sancho et al., 2018وقد مت اعتماد برامو مستندة إىل مناذج اليقظة الذهنية يف
املدارس والسجوي واملستشفيات و بقت يف مراكز قدامى احملاربني وغرها من البيئات (Aust & Bradshaw,
) ،2017كما كاي هلا فوائد للحصول على شيخو ة احية ،وإدارة الوزي واألداء الري ي ،ومساعدة األ فال
الذرن رعانوي من ذوي ا،حتياجات اخلااة  ،و يف التد ل ل فرتة ما قبل الو،دة (Creswell et al.,
2019).
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كما وثقت الدراسات السررررة ك ً من الفوائد الصحية اجلسدرة والعقلية لليقظة الذهنية يف فئات املر ى

املختلفة وكذلب لدى البالغني واأل فال األاحاء )(Dunning et al., 2019ب وأظهرت الدراسات البحاية
وجود ع قة إ ابية بني مسة اليقظة الذهنية والصحة النفسية )(Tomlinson et al., 2018ب
وربدو أي ممارسة اليقظة الذهنية تقدم فوائد ع جية لألشخاص الذرن رعانوي من ا اراابت نفسية ،مبا يف
ذلب أولئب الذرن رعانوي من الذهاي ) ،(Aust & Bradshsw, 2017وتشر الدراسات إىل أي ا،جرتار
والقلق تسهم يف جمموعة متنوعة من ا ،اراابت النفسية وأي التد ت القائمة على اليقظة كن أي تقلل من
ا،جرتار والقلق )(Watkins, 2015ب
أرضا أدلة تشر إىل أي ا،خنراط يف اليقظة الذهنية قد رؤثر على الصحة البدنية ،على سبيل املاال،
هناك ً
ربدو أي ا،ستغراق يف األفكار اجملهدة (أي ا،جرتار) تزرد من التأثرات الفسيولوجية للضغ (نتيجة للتفعيل
املستمر للجهاز العصيب الودي والغدة النخامية والكظررة) حي تشر الدراسات إىل أي اليقظة الذهنية تؤدي إىل
اخنفاض ا،جرتار ،أي رتم تغير املسارات البيولوجية )(Grierson et al., 2016ب وع وة على ذلب ،تشر
األحبا إىل أي اليق ظة الذهنية قد تؤثر بشكل إ ايب على جهاز املناعة ومبا رساعد يف زيدة ا،لتهاابت واليت
كن أي تؤثر ابلتا على الصحة اجلسدرة ،ااة ابلنظر إىل أي ا،لتهاب قد ارتب بتاور العدرد من احلا،ت
الصحية املزمنة ) ،(Creswell et al., 2019وتدعم دراسات أ رى هذه النتائو ابإل افة إىل ذلب ،حي
ربدو أي اليقظة الذهنية أدت إىل اخنفاض نشاط الشبكة العصبية للدماغ ،وابلتا سامهت يف تقليل ار اإلاابة
حبا،ت مال اخلرف ومرض الزها ر )(Karunamuni et al., 2020ب
وقد ظهرت عدة مناذج وأ ر ملمارسات اليقظة ،فقد و ن كابت زرن ( )1990منوذجا لليقظة الذهنية
مستنداً إىل ث حقائق مهمة هي :القصد وا،نتباه وا،جتاه ،وهذه احلقائق متدا لة من بعضها البعض يف عملية
واحدة وحتد يف وقت واحد و ،روجد بينها انفصال ،فيقصد ابلقصد العملية األوىل اليت متهد الاررق ملا هو
ممكن ،ورذكر الشخص ملاذا ارسها أو ،،وتظهر أمهية هذه املرحلة يف كوهنا تعمل على حتورل عملية القصد لدى
الفرد إىل سلسلة متصلة من التنظيم الذايت إىل استكشاف الذاتب ورشر ا،نتباه إىل ا،حتفاظ اب،نتباه الذي
رتضمن م حظة العمليات اليت حتصل لدى الفرد بني حلظة وأ رى ،واخلربات اخلارجية والدا لية ،كذلب فإي
معا وتنميتها ،وأ را رشر
التنظيم الذايت لألشياء ركوي مباابة املنبئ ابلنتائو يف تاورر وتنمية املهارات الا
ا،جتاه إىل نوعية اليقظة الذهنية اليت تعكس توجيه اخلربة اليت تتشكل من الفضول والتقبل (الضبن وحممود،
)2013ب
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منوذج املكونني  Two-component modelلبيشهوب و ررن  Bishop et al.هذا النموذج له
مكواني ،رتضمن املكوي األول :ا،نتباه املنظم ذاتيًا ،ورعين جلب الوعي إىل التجربة احلالية  -مراقبة وحضور
اجملا،ت املتغرة لألشياء األفكار واملشاعر واألحاسيس حلظة بلحظة  -من ل تنظيم تركيز ا،نتباهب املكوي
الااين :التوجه حنو اخلربة ورناوي على احلفاظ على موقف من الفضول وا،نفتاح والقبول حول األشياء اليت مت
ا تبارها يف كل حلظة ،وحول مكاي وكيفية جتول العقل عندما رنحرف عن الرتكيز احملدد ل نتباه ،حي رالب
من العم ء جتنب حماولة إنتاج حالة معينة ث مال ا،سرت اءث ث ث ،ولكن بد ً،من ذلب فق م حظة كل شيء رنشأ
يف الوعي )(Bishop et al., 2006ب
النموذج اخلماسي الكلي للعقل  The Five-Aggregate Model of the Mindو عه
كاروانموين  (2015) Karunamuniوهذا النموذج مواوف يف التعاليم البوذرة اليت تتعلق بفهم اخلربة الواعية
الذاتية من منظور الشخص ،ووف ًقا هلذا النموذج اخلماسي فإي رباتنا تتضمن مخس مكوانت هي :املكوي
املادي ،ورشمل املكوانت األولية اليت تشكل ك من اجلسم املادي والبيئة اخلارجية ،حي تتحرك العناار املادرة
ابستمرار من اجلسم املادي وإليه ،ومكوي املشاعر ورتعلق ابلتداعيات العا فية الذاتية ألي جتربة ،و كن أي تكوي
ممتعة أو غر سارة أو حماردة ،ومكوي اإلدراك وهو اإلدراك خلصائص األشياء من كائنات أو األحدا (مال اللوي
والشكل ،وما إىل ذلب) ،ومكوي اإلرادة ورتعلق بردود الفعل اليت تشمل النية وكذلب السلوك اجلسدي أو اللفظي
أو النفسي ،ومكوي الوعي احلسي ورشر إىل املد ت من احلواس اخلمس (الرؤرة  ،السمن  ،الشم  ،التذوق أو
اإلحساس ابللمس) أو فكرة حتد يف العقلب
منوذج اليقظة الذهنية لدى ،جنر  )2000( Langerورتكوي من :التمييز اليقظ Alertness to
 Distinctionورعين درجة تاورر الفرد لألفكار اجلدردة ،و ررقته يف النظر لألشياء ،وا،نفتاح على اجلدرد
 Opening to Livingورعين مدى استكشاف الفرد للمارات اجلدردة وانشغاله فيها ،مث التوجه حنو احلا ر
 Orientation in the Presentورعين درجة انشغال الفرد ،أو استغراقه يف أي موقف معني ،وأ راً الوعي
بوجهات النظر املتعددة  Awareness of Multiple Perspectivesورعين مدى إمكانية حتميل
املوقف من أكار من منظور واحد ،وحتدرد قيمة كل منظور )(in: Browen, 2011ب
وكاي منوذج براوي ) (Browen, 2011من أحد هذه النماذج حي رفرتض أي لليقظة الذهنية
مكونني ،األول :رشر إىل حالة الوعي كما هي يف اللحظة 0الراهنة من الشعور الواعي اهلادف ،والااين :فيشر إىل
املعاجلة املعرفية اليقظة للمعلوماتب
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وابلتا ن حظ مما سبق أنه أهم مكوانت اليقظة الوعي وا،نتباه عن قصد ملا حيد يف البيئة اخلارجية أو
الدا لية ،ابإل افة إىل املرونة الذهنية يف معاجلة املعلومات وا،نفتاح بدوي إادار احلكم عليها سواء ابلسلب أو
ا ،ابب
وللنتائو املفيدة من ممارسة اليقظة الذهنية لكار من الناس يف اجملتمن الغريب قام الباحاوي واأل باء الغربيوي
إبد ال ممارسة اليقظة الذهنية يف برامو ع جية عدردة ،منها :تقليل اإلجهاد القائم على اليقظة الذهنية
 (MBSR) Mindfulness-based stress reductionالذي مت تاورره بواساة جوي كاابت-زرن يف
املركز الايب جبامعة ماساتشوستسب الع ج املعريف القائم على اليقظة Mindfulness- based cognitive
 ،therapyوهو رستخدم أساليب الع ج السلوكي املعريف ورضيف إليها إسرتاتيجيات نفسية أحد  ،مال
اليقظة والتأمل الذهينب ع ج القبول وا،لتزام  Acceptance and commitment therapyوقد مت
تاورره يف أوا ر الامانينيات بواساة ستيفن هارز و ررن Steven C. Hayes et alب وهو تد ل
نفسي رستخدم إسرتاتيجيات القبول واليقظة لزيدة املرونة النفسيةب أما الع ج السلوكي اجلد وهو ع ج نفسي
اجتماعي مت تاورره من قبل مارشيا لينهاي  Marsha M. Linehanع ج األشخاص الذرن رعانوي
من ا اراب الشخصية احلدرة وهو ع ج ردمو بني العلوم السلوكية واملفاهيم البوذرة ،كالقبول واليقظة الذهنية
)(McKay et al., 2007ب
وللفائدة املتحققة من ممارسة اليقظة الذهنية فقد حصلت املؤسسات التعليمية على منح فيدرالية لتعليم
اليقظة الذهنية يف املدارس األمرركية ،حي اتضح أمهية تدررس اليقظة الذهنية يف التعليم يف تقليل القلق والتوتر
لدى الا ب ) ،(Ergas, 2013رظهر كما ظهر من تابيق ممارسات الذهن حتسنًا كبراً يف انتباه الا ب
وتركيزهم ويف التنظيم العا في واإلبدال ومهارات حل املشك ت )(Zenner et al., 2014ب
وللع قة املفرت ة بني اليقظة وا،نتباه حب سيمبل و ررن  Semple et al.كيف كن للقلق أي
رضعف ا،نتباه ورعزز السلوكيات العا فية اليت تتدا ل من تاورر مهارات الدراسة اجليدة ،لذلب افرت وا أي زيدة
اليقظة الذهنية ترتب بقلق أقل ،وأجروا جتربة للع ج املعريف القائم على اليقظة العقلية لعينة من األ فال
( )MBCT-Cوتوالوا إىل نتائو واعدة يف إدارة القلق لأل فال يف سن املدرسة ا،بتدائيةب كما توالت دراسة
أ رى إىل أي األ فال الذرن أكملوا برانمو للتدررب على استخدام اليقظة العقلية أظهروا مشاكل أقل يف ا،نتباه
) ،(Semple et al., 2009ابإل افة إىل ذلب ،بني فلوك و ررن ) (Flook et al., 2010أتثر ممارسة
اليقظة على الوظائف التنفيذرة يف أ فال املدارس ا،بتدائية ،و لصت النتائو اليت توالوا إليها إىل أي املشاركة يف
برانمو اليقظة الذهنية ارتب بتحسن يف التنظيم السلوكي وما وراء املعرفة والوظائف التنفيذرةب
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ويف جمال األعمال ،ويف دراسة حدراة ابستخدام التحليل البعدي على ( )24دراسة علمية ،هدفت
الدراسة إىل التعرف على اثر احلد من اإلجهاد القائم على اليقظة الذهنية على الصحة النفسية للموظفني فوجد
أي اليقظة تؤدي إىل حتسن يف رفاهية املوظفني ،واخنفاض يف مستويت اإلحباط ،والقلق وا،كتئاب ،واخنفاض
الغياب ،واإلجهاد املهين ،ابإل افة إىل حتسن يف اليقظة واإلجناز الشخصي ،والتعا ف املهين وجودة النوم
وا،سرت اء )Janssen et al., 2018).ب
كما أظهرت التد ت القائمة على اليقظة نتائو واعدة يف احلد من التوتر وزيدة الرفاهية لدى املعلمني،
ومن أمالة ذلب دراسة أجررت لتقييم فعالية برانمو لليقظة استمر مدة ( )5أسابين لآلابء واملعلمني ولأل فال
ذوي ا،حتياجات اخلااة ،وقد بينت النتائو أي املشاركني أظهروا زيدات كبرة يف وعيهم الذهين واربهم
كبرا يف اإلجهاد والقلق )(Benn et al., 2012ب
وتعا فهم ،ومساحمتهم الذات ،وأظهروا اخنفا ً ا ً
ويف دراسة أ رى وجد جينقز و روي ) (Jennings et al., 2013أي التد ت القائمة على اليقظة
العقلية كانت فعالة يف حتسني الصحة البدنية والعقلية للمعلمني ،وتقليل الضغ وا،حرتاق ،كما ارتبات هذه
أرضاث بتقاررر املعلمني النوعية عن التحسن يف النتائو الدراسيةب
التحسينات ث ً
ولتنمية اليقظة الذهنية والشفقة الذاتية لدى املعلمني ،قيمت جتربة هذه اجلدوى من ل برانمو قائم
معلما من معلمي املرحلة الاانورة ،وكشفت
على اليقظة الذهنية خمصص للمعلمني ،على عينة مكونة من (ً )89
النتائو أي املعلمني يف حالة التد ل أفادوا ابخنفا ات كبرة يف اإلجهاد وزيدة الرفاهية ،ويف تنمية اليقظة
والتعا ف الذايت بني جمموعة املعلمني املشاركني يف التجربة )(Beshai et al., 2016ب
وللمقارنة بني شكلني من أشكال اليقظة الذهنية والرفاهية لدى عينة من املر ى ،توالت النتائو إىل أي
شكلي اليقظة الذهنية ارتباا ارتبا ًا قويً ابلرفاهية كما أمكن لشكلي اليقظة الذهنية التنبؤ ابلرفاهية املرتفعة
)(Carmody & Baer, 2008ب وللتعرف على دور اليقظة الذهنية واملرونة كمنبئات ابلرفاهية الذاتية لدى
لبة اجلامعة ،أظهرت نتائو الدراسة اليت أجراها زبر و روي أي اليقظة الذهنية ارتبات إ ابيًا ابملرونة والرفاهية
الذاتية ،وأي اليقظة الذهنية تنبأت ابلرفاهية )(Zubair et al., 2018ب
ويف حب هدف فحص أتثر التدررب على اليقظة الذهنية يف جودة احلياة الزوجية والرفاهية النفسية لدى
الزوجات املدمنات ،وأظهرت النتائو فعالية التدررب على اليقظة الذهنية يف حتسني جودة احلياة الزوجية والرفاهية
النفسية )(Gharimmoluk & Hosseinzadeh, 2018ب
ودرس حب زنق وقو ) (Zeng& Gu, 2017الع قة بني اليقظة الذهنية والتفاؤل وا،نفعال اإل ايب
(أحد مؤشرات الرفاهية الذاتية) لدى عينة اينيةب وقد أظهرت النتائو وجود ع قة إ ابية دالة بني اليقظة الذهنية
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والتفاؤل وا،نفعال اإل ايب ،كما أظهرت النتائو أي التفاؤل أدى دورا وسياا يف الع قة بني اليقظة الذهنية
وا،نفعال اإل ايب ،كما تبني أي تعزرز مستويت اليقظة الذهنية نتو عنه درجة أكرب من التفاؤلب
ويف دراسة لبح الع قة بني اليقظة الذهنية والتوتر والرفاهية النفسية لدى املراهقنيب أسفرت نتائجها عن
وجود ع قة سالبة بني اليقظة الذهنية والضغ املدرك ،كما أظهرت النتائو إمكانية حتسني الرفاهية النفسية من
أرضا إىل عدم وجود فروق يف اليقظة
ل برانمو قائم على اليقظة الذهنية يف ختفيض الضغوط ،وتوالت ً
الذهنية تعزى ملتغر العمر والسنة والدراسية )(Singh et al., 2014ب
وامم ابحاوي تد ً عرب اإلنرتنت لتعليم اليقظة الذهنية من ل إسرتاتيجية معرفية وعا فية لتعزرز
التوازي بني العمل واحلياة ،ولتقليل ا،نشغال النفسي غر املرغوب فيه مبخاوف العملب وقد أسفرت نتائجها كما
هو متوقن أي اجملموعة التجرربية مقارنة من املشاركني يف اجملموعة الضاباة ،عانوا بشكل أقل من الضغوط الناجتة
عن ارال األسرة – العمل ،واملزرد من ا،نفصال النفسي والر ا عن التوازي بني العمل واحلياة Michel et al.,
))2014ب
وأظهرت العدرد من الدراسات أي اليقظة الذهنية كن أي حتسن جودة احلياة والصحة النفسية وتقلل
الضغ النفسي ،ففي دراسة هدفت إىل التحقق من الدور الوسي للضغ املدرك يف الع قة بني اليقظة ونوعية
احلياة والصحة النفسية ،وتوالت إىل أي الضغ املدرك توس جزئيًا يف الع قة بني اليقظة وجودة احلياة ،وأي
اثرا
الضغ املدرك رتوس بشكل كامل الع قة بني اليقظة والصحة النفسية ،وبينت النتائو أي اليقظة أنتجت ً
مفيدة يف حتسني جودة حياة األفراد وحتسني الصحة النفسية من ل تقليل الضغوط املدركة (Valikhani et
)al., 2020ب
ونظراً ألي ا،ستنزاف واخنفاض الر ا عن العمل لدى األ باء رزرد من خماوفهم ،و كن أي ركوي هلا أتثر
سليب على الرعارة الصحية ،أجرى عدد من الباحاني دراسة هدفت إىل التحقق فيما إذا كاي تد ل اليقظة الذهنية
املختصر كن أي رزرد من الر ا الوظيفي ،وجودة احلياة ،والشفقة بني أ باء الرعارة األولية وحتسني التوازي بني
العمل واحلياة ،وتوالوا إىل أي تدررب اليقظة الذهنية املختصر أداة فعالة من حي الوقت للمساعدة يف دعم
احة الابيب ورفاهيته ،مما قد ركوي له اثر على رعارة املر ى ،حي اخنفضت مؤشرات ا،ستنزاف ا،نفعا
وا،كتئاب والقلق والتوتر وظهر حتسن كبر يف جودة احلياة والر ا الوظيفي )(Fortney et al., 2013ب
ويف نفس ا،جتاه شارك موظفو مركز اتصال رعملوي يف مؤسسة مالية يف تد ل قصر قائم على اليقظة
الذهنية ،ل مخسة أسابين متتالية ،وكانوا رستمعوي إىل جلستني قصرتني للتأمل من مرشدرن ( 10دقائق يف
الصباح و 5دقائق بعد الغداء)ب فأظهرت النتائو أنه من زيدة اليقظة الذهنية اخنفض الضيق النفسي (اإلجهاد
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والقلق /ا،كتئاب والتعب والتأثر السليب) جلمين املوظفني وال فرتة التد ل ،و ااة بني أولئب الذرن رعانوي من
األساس ،كما ازداد مستوى الر ا للعم ء املراجعني للموظفني
درجات منخفضة من اليقظة الذهنية عند
بشكل ملحوظ من مرور الوقت )(Gregoire & Lachance, 2015ب
ويف حتليل بعدي على ( )270دراسة لليقظة الذهنية يف العمل من أجل استكشاف الع قات الشخصية
واملهنية ،أشارت النتائو إىل أي فوائد مسة اليقظة الذهنية متتد إىل كل من اجملا،ت الشخصية واملهنية ،ففيما رتعلق
ابملزاي الشخصية مت التوال إىل أي مسة اليقظة الذهنية ارتبات إ ابياً من الاقة ،والصحة النفسية ،والتنظيم
ا،نفعا  ،والر ا عن احلياة ،وارتبات سلبياً من غوط احلياة املدركة ،وا،نفعا،ت السلبية ،والقلق ،وا،كتئاب،
أما مهنيًا ،فقد أشارت النتائو إىل أي مسة اليقظة الذهنية قد زادت من الر ا الوظيفي واألداء والع قات بني
األشخاص ،يف حني قللت من اإلجهاد وا،نسحاب من العمل () Mesmer-Magnus et al., 2017ب
ولبح أثر املتغرات الد وغرافية على اليقظة الذهنية ،وجد يف دراسة أجررت على ( )101الب و البة
يف املرحلة املتوساة أنه مل ركن هناك فروق تعزى ألثر اجلنس يف التدررب على اليقظة الذهنية بوجه عام إ ،أنه
وجود فروق يف بعض األبعاد ملقياس اليقظة الذهنية حي وجد أي اإلان حتسن لدرهن مستوى التعا ف من
الذات أكار من الذكور )(Kang et al, 2018ب
ويف دراسة على ب املرحلة اجلامعية تراوحت أعمارهم بني ( 37 -18سنة) مت التحقق من إذا كانت
التغرات يف اليقظة الذهنية ختتلف بناء على نول اجلنس أو اخلربة السابقة والنشاط يف الفصل ،حي توالت أنه
 ،روجد فروق يف اليقظة الذهنية (قبل وبعد الربانمو) تعود للجنس أو اخلربة السابقة ،ووجدت الفروق فق
حسب النشاط يف الفصل )(Napora, 2013ب
ويف ذات الشأي مت التحقق من فائدة تقدمي برانمو مدته ستة أسابين من التدررب على اليقظة على
النجاح األكاد ي لدى ب اجلامعة الذرن رواجهوي اعوابت أكاد ية ومت املقارنة بني اجملموعات على بعض
املتغرات الد وغرافية (مال :اجلنس ،والعمر ،واحلالة األكاد ية) ،وتوالت الدراسة إىل عدم وجود فروق يف هذه
املتغرات )(Hon, 2013ب
يف حني توالت دراسة شارك فيها ( )500من لبة اجلامعة هبدف التعرف على مستوى اليقظة الذهنية
تبعا ملتغر اجلنس لصاحل الذكور ،بينما  ،توجد فروق وف ًقا
لدرهم وتوالت نتائجها إىل وجود فروق ذات د،لة ً
ملتغر التخصص العلمي (العزي)2013 ،ب
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ويف دراسة على عينة سكانية بوسنية بلغت ( )440أظهرت النتائو إىل وجود فروق ذات د،لة يف العمر
ونول اجلنس لبعض جوانب اليقظة الذهنية ،كما أظهرت أي النساء كن أعلى يف املقياس الفرعي املراقبة ،بينما
أظهر الذكور تفوقًا يف املقياس الفرعي الوعي )(Alispahic & Hasanbegovic-Anic, 2017ب
وهناك دراسات أ رى لعدد من الباحاني حبات الفروق يف املتغرات الد وغرافية وتوالت إىل نتائو خمتلفة
مال (اخلتاتنة2019 ،؛ & (Berkel et al., 2014; Mendelson et al., 2010; Broderick
Metz, 2009ب
اثلثا :مفهوم جودة احلياة يف العمل :quality of work life

حمددا،
وقد وجد الباحاوي يف العلوم النفسية والرتبورة اعوبة يف تعررف جودة احلياة يف العمل تعرر ًفا ً
فمصالح جودة احلياة يف العمل نشأ من نظام اجملتمن التقين املفتوح الذي اقرتح عام ( )1970لتحقيق أفضل
مواءمة بني التقنية واملنظمات ا،جتماعية ،ورهدف هذا النظام للمساعدة و ماي ا،ستق لية يف العمل ،والرتاب ،
عرف إرفاريت
واملشاركة الذاتية لألفكار(Zare et al., 2014) ،ب ولقد تعددت اآلراء حول هذا املفهوم ،فما ً ّ
وسرجي ( )1990جودة احلياة يف العمل ابحلاجة إىل الر ا ،مث يف أحباثهم التالية  2001عرفاه ابلر ا الوظيفي
للعاملني الذي رتم إبشبال جمموعة من احلاجات من ل املوارد  ،واألنشاة ،والنتائو النامجة عن املشاركة يف
مكاي العمل ) ،(in: Koonmee & Kalayanee, 2010يف حني ررى أدركاري وغواتم & (Adhikari
) Gautam, 2010أي جودة احلياة يف العمل مصالح رعرب عن تصورات العاملني من حي حتقيق العمل
لرفاهيتهم البدنية والنفسية ،بينما املؤسسة األوروبية لتحسني ظروف املعيشة والعمل European Foundation
 for the Improvement of Living and Workingعرفت جودة احلياة يف العمل على أهنا وظائف
أفضل و رق أكار توازي للجمن بني احلياة العملية واحلياة الشخصية ) ،(Zare et al., 2014وعرفها (Ishak
) & Abd Razak, 2018أبهنا عملية تستجيب من هلا املنظمة ،حتياجات املوظفني من ل تاورر
ليات للسماح هلم ابملشاركة الكاملة يف اختاذ القرارات اليت توجه حياهتم يف العملب وتتضمن جودة احلياة يف
العمل حل املشاكل بصفة تشاركية ،وإعادة هيكلة العمل ،وأنظمة املكافآت ،وحتسني بيئة العمل (Yao et al.,
)2015ب بينما سرجي و روي ( )2001رصنفوي جودة احلياة يف العمل إىل فئتني رئيستني :حاجات مرتفعة
ومنخفضة ،حي تتألف جودة حياة العمل املنخفضة من حاجات الصحة واألمن واحلاجات األسررة
وا،قتصادرة ،بينما تتألف جودة حياة العمل املرتفعة من احلاجات ا،جتماعية ،وحاجات تقدرر الذات ،وحاجات
حتقيق الذات ،واحلاجة للمعرفة واحلاجات اجلماليةب وقد حددوا أنه رتم ر ا املوظفني من جمموعة متنوعة من
احلاجات وعلى وجه التحدرد كانت سبعة أنوال من احلاجات :أب حاجات الصحة واألمن وتتمال يف (احلمارة من
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األمراض ،واإلااابت يف العمل و ارج العمل ،وتعزرز الصحة اجليدة)ب بب احلاجات ا،قتصادرة واألسررة وتتمال
يف (األجر ،واألمن الوظيفي واحلاجات األسررة األ رى)ب جب احلاجات ا،جتماعية وتتمال يف (الع قات يف
العمل ،ووقت الفراغ يف العمل)ب دب احلاجة لتقدرر الذات وتتمال يف (ا،عرتاف والتقدرر يف دا ل العمل و ارج
املنظمة)ب هثب حاجات حتقيق الذات وتتمال يف (حتقيق إمكاانت الفرد دا ل املنظمة)ب وب احلاجات املعرفية
وتتمال يف (التعلم لتعزرز املهارات والوظيفية واملهنية)ب زب احلاجات اجلمالية وتتمال يف (اإلبدال يف العمل،
ابإل افة لابدال الشخصي ،واجلماليات عموماً)ب )(in: Koonmee & Kalayanee, 2014ب وتتحدد
معارر جودة احلياة يف العمل يف أي حيقق العمل اخنفا ً ا يف كل من اإلجهاد الوظيفي وا،حرتاق النفسي وحتقيق
الر ا الوظيفي )(Bhanugopan & Fish, 2008ب
واُقرتح لتحقيق جودة احلياة يف العمل ،أي رتضمن الر ا الوظيفي وكسب املال والعضورة يف فرق العمل
الناجحة واألمن والوظيفي والنمو الوظيفي )(Van Laar & Easton, 2007ب وررى ابحاوي أي هناك ث ثة
عوامل تؤدي دوراً يف جودة احلياة يف العمل وهي :حمتوى العمل من األمن ونظام املكافآت وفرص النمو مث التوازي
وحددت
بني ساعات العمل واحلياة العامة ،وأ راً النم اإلداري واإلشرايف )(Connell & Hannif, 2009ب ُ
أهم عناار حتقيق جودة احلياة يف العمل يف أنه ب أي رتضمن األجور واملزاي الكافية واألمن الوظيفي وظروف
العمل اآلمن والصحة )(Adhikari & Gautam, 2010ب كما تعد زيدة مشاركة العاملني ،وزيدة الرتكيز
على تنمية مهارات املوظفني ،وزيدة ا،ستق لية للعمل وانن القرار لدى العامل ،وتقليل حا،ت التمييز بني
املستويت يف التسلسل اهلرمي كفايت مهمة لتحقيق جودة العمل (Sanchez et alب)2019 ,ب وخلص مر
وسباسي ) (Meer & sepasei, 2012أهم معارر جودة احلياة العالية يف العمل على النحو التا 1 :ب أجر
عادل ومناسب لألداء اجليد2 ،ب توفر ظروف منة واحية يف العملب 3ب إمكانية التعلم واستخدام مهارات
جدردةب  - 4حتقيق التكامل ا،جتماعي يف املنظمةب 5ب حراسة احلقوق الفردرةب  -6التوازي يف العمل والرتفيه
(in: Zare et al., 2014).
وقد توالت العدرد من الدراسات إىل نتائو مهمة فيما خيص جودة حياة العمل ،إحداها هدفت إىل
دراسة الع قة بني األ قيات املؤسسية وجودة حياة العمل يف عينة اتر ندرة ،وجد أي هناك ع قة إ ابية بني
جودة حياة العمل وكل من الر ا الوظيفي وا،لتزام التنظيمي وروح الفررق (Koonmee & Kalayanee,
)2014ب ودرس دوانلدسوي و روي  )1999( Donaldson et al.الع قة بني السلوك الصحي للموظف
وجودة احلياة يف العمل وقد أظهرت النتائو أي جودة احلياة يف العمل تنبأت بشكل كبر اب،لتزام التنظيمي
والتغيب عن العمل وتكرار التأ ر ) ،(in: Janssen et al., 2018ويف ا،جتاه نفسه ،توالت دراسة إىل أي
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جودة احلياة املدركة هلا أتثر سبيب يف األداء إىل جانب أي جودة احلياة املدركة ارتبات بفعالية من بعض العوامل
املعرفية اليت هلا ع قة بتحسن األداء )(Holman & Wall, 2002ب وقد أشر إىل أي بيعة العمل والتغير
التنظيمي و غوط العمل تساهم مجيعها مبستويت عالية يف سوء الصحة ،كما أي اعت ل الصحة النفسية وارتفال
مستويت املرض بني املهن الصحية رؤدي إىل جودة أقل يف رعارة املر ى ) ،(Laar et al., 2007وأي لاجهاد
مباشرا على جودة حياة العمل )(Yao et al., 2015ب
املرتب ابلوظيفة ً
أتثرا سلبيًا ً
وللتحقيق يف جودة حياة العمل بني املعلمني تبني من ل دراسة أجررت يف إجنلرتا ،أي املعلمني لدرهم
قدر أكرب من الر ا الوظيفي مقارنة ابلعاملني اآل ررن ،ولكنهم حيادروي بشأي ا،لتزام الوظيفي ،كما تبني أي
أرضا أي املعلمني
املعلمني رشعروي ابلدعم اجليد يف العمل ،ولدرهم ع قات عمل إ ابية من الزم ء ،واتضح ً
رشعروي ابلدعم اجليد يف العمل ،ولدرهم ع قات عمل إ ابية من الزم ء ،كما بينت النتائو أي معلمي املرحلة
الاانورة ررغبوي يف املزرد من املسؤولية واملشاركة مقارنةً مبعلمي املرحلة ا،بتدائية ،إىل جانب أنه ظهر أي املعلمني
رشعروي ابألماي الوظيفي وهم را وي عن التواال يف مدارسهم ،وبدا أهنم غر را ني عن رواتبهم وربلغوي عن
إجهاد أكار مقارنة املوظفني اآل ررن ،كما أي األدوار واملسؤوليات تؤثر على جودة حياة العمل (Gowrie,
)2014ب
ولتحدرد أسباب حدو ا،ستنزاف ا،نفعا لدى املعلمني املرتباة جبودة العمل ،أجررت دراسة حتليل
بعدي على أربن وث ثني دراسة لبح األسباب اليت تقف لف ا،ستنزاف ا،نفعا للمعلمني املرتباة ابلوظيفةب
اتضح أي اخلصائص املهنية (جودة العمل) تعد منبئا مهما عن استنزاف املعلم؛ حي تشمل السمات املهنية على
سبيل املاال ،املوارد النقدرة واملادرة ،واخلصائص التنظيمية (مال بيئة العمل ،ومستوى الدعم اإلداري ،وحجم
املدرسة) ،أي أي ظروف العمل تقود إىل معد،ت استنزاف كبرة بني املعلمني (Borman & Dowling,
) ، 2008وظهر من نتائو دراسة أجررت يف إرراي أي جودة حياة املعلمني كانت أقل من املتوس ؛ ومن ذلب
كانت الرغبة والتحفيز للمعلمني عالية ،ولكن كاي عنصر الرواتب للمعلمني هو األكار استياء ،كما أشارت
النتائو إىل أي املدرسات رتمتعن جبودة حياة أعلى من املعلمني ،ابإل افة إىل ذلب أظهرت النتائو أنه  ،روجد
أرضا أنه  ،روجد فرق بني راء
فرق بني املعلمني العازبني واملتزوجني على جودة حياة العمل ،وتبني من النتائو ً
املعلمني احلاالني على أقل من درجة البكالورروس ،ودرجة البكالورروس أو أعلى يف جودة احلياة يف العمل
ومكوانهتا ).(Emadzadeh et al., 2012
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كما تبني أي القيمة املدركة للعمل ومناخ العمل والتوازي بني العمل واحلياة والر ا عن الع قات يف احلياة
كانت العوامل الرئيسية اليت شكلت اجتاهات العمل وتصورات املوظف للجودة الشاملة للحياة يف العمل
)(Seema & Maryam, 2013ب
ولتسلي الضوء على أمهية العوامل الذاتية وع قتها جبودة حياة العمل مث دراسة ع قة الص بة ث وهي مسة
شخصية تتضمن ا،لتزام والسيارة والتحدي للفرد ث جبودة حياة العمل ،حي بينت الدراسة أي عوامل جودة حياة
العمل والص بة ترتب ارتبا ًا وثي ًقا ببعضها )(Parameswari & Kadhiravan, 2014ب
ويف دراسة مسحية يف و،رة ميسوري األمرركية تبني من نتائجها أي ( )% 70.2من معلمي املدارس
الاانورة لدرهم مستوى متوس من جودة حياة العمل و ( )% 13.9لدرهم مستوى منخفض من جودة حياة
العمل وفق ( )%15.9من املعلمني رتمتعوي مبستوى ٍ
عال من جودة حياة العمل ،كما تبني من نتائجها أي هناك
ا ت ف يف جودة حياة العمل ملعلمي املدارس الاانورة من الذكور واإلان لصاحل اإلان )(Manju, 2014ب
وتوالت دراسة إىل أي الع قات اجلماعية بني املعلمني كاي هلا أكرب أتثر على جودة حياهتم يف املدرسة
)(Gowrie, 2014ب وارتب سلوك املوا نة التنظيمي (القيام أبعمال ارج العمل الرمسي دوي انتظار مكافأة)
جبودة حياة العمل لدى املعلمني )(Davoudi & Gadimi, 2017ب
كما وجد أي هناك ع قة سلبية ومهمة بني األبعاد الفرعية جلودة حياة العمل واألبعاد الفرعية ل غرتاب
عن العمل اليت تشمل وجود مهام يف العمل ب معىن ،وعدم تلقي الر ا من الع قات اليت تشكلت يف مكاي
العمل ،والشعور ابلوحدة ،وعدم الكفاءة والعجز ،وفقداي األمل يف املستقبل ،وإدراك الذات كعجلة مسننة بسياة
يف النظام )(Cetinkanat & Kosterelioglu, 2016ب النتيجة نفسها توالت هلا دراسة كار (Akar,
) 2018حي إي املعلمني ذوي اإلحساس املنخفض جبودة حياة العمل ارتفن لدرهم الشعور اب،حرتاق النفسي،
وا،غرتاب املدرسي ،وا،خنفاض يف ا،لتزام العا في ابملدارس اليت رعملوي فيهاب
ويف دراسة حدراة قام عدد من الباحاني يف ماليزي مبراجعة أدبية حول جودة عمل املعلم هبدف التعرف
استخداما جلودة حياة العمل للمعلم،
على مدى جودة حياة العمل للمعلم ،وملعرفة ماهي األبعاد األكار واألقل
ً
ولدراسة الع قة بني أبعاد جودة احلياة العمل للمعلمب وبعد دراسة ومراجعة األدبيات حول جودة حياة عمل
املعلم ،واتضح أي كفاءة وفعالية املوظفني ارتبات جبودة حياة العمل ،وأي جودة حياة العمل هي مسؤولية مشرتكة
ليس فق من اإلدارة واملوظفني ،ولكن أرضا من قبل اجملتمنب وكانت أهم األبعاد لتحقيق جودة احلياة للمعلم كل
من الر ا الوظيفي ،ومراقبة األجور واملزاي ،والتزام املنظمة والنمو والتاورر واألماي والبيئة الصحيةب ولتحسني جودة
حياة العمل للمعلم ،ب أو ً،حتدرد احتياجات املعلم املهمة مث حماولة تلبيتها من ل ربته يف بيئة العمل،
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وذلب اعتم ًادا على املتالبات الظرفية ،كما وجد أي هناك ارتباط كبر بني جودة حياة العمل وجودة احلياة يف
البيئة املدرسية )(Ishak & Abd Razak, 2018ب
وتوال (عساف؛ اهلور )2018 ،إىل أي درجة تقدرر املعلمني ملستوى جودة حياة العمل كانت كبرة،
حي جاء جمال التحسن املستمر يف املرتبة األوىل ،وجمال احلوافز واملكافآت يف املرتبة األ رة ،ومل توجد فروق يف
جودة حياة العمل تعزى ملتغر اجلنس والتخصصب
ويف جمال حتسني جودة حياة العمل للموظفني للحد من ا،نتقال والتسرب ،كشفت دراسة أي عوامل
جودة العمل املدرسي مال :الراتب الكايف والعادل ،وظروف العمل اآلمنة والصحية ،وفراة تنمية القدرات
البشررة ،وفراة النمو الوظيفي ،وا،ندماج ا،جتماعي يف القوى العاملة ،والدستوررة ،وامل ءمة ا،جتماعية هلا
ع قة كبرة بتفضي ت املعلمني للبقاء يف التدررس يف املدارس الررفية (Tolentino & Malibiran,
)2018ب
ولتسلي الضوء على أمهية العوامل التنظيمية والفردرة يف التنفيذ الناجح للتد ت النفسية ا،جتماعية
على األ فال املضاربني يف املدارس ،وحي أبرزت الدراسات أي اجتاهات امليسررن جتاه التد ت مهمة وحامسة
لتنفيذ التد ت النفسية ا،جتماعية ،فقد توالت دراسة حدراة إىل أمهية الع قة بني جودة حياة العمل
للمعلمني واجتاهاهتم حنو التد ل النفسي ا،جتماعي لأل فال املتضرررن من فروس نقص املناعة حي حبات
األدوار املباشرة وغر املباشرة احملتملة للكفاءة الذاتية وا،ستنزاف ا،نفعا  ،على جمموعه من ( )157معلما
مبستويت خمتلفة من املشاركة يف دراسة التد ل من ( )47مدرسة ،وكشفت نتائجها أي جودة حياة العمل
للمعلمني ارتبات بشكل إ ايب من اجتاهاهتم حنو التد ل بشكل مباشر وغر مباشر ،من ل تعزرز الكفاءة
الذاتية ،وتقليل ا،ستنزاف ا،نفعا  ،وأوات هذه الدراسة إىل أنه ب على الباحاني العمل من املنظمات لتوفر
اجلودة ال زمة حلياة العمل ،والتدررب الكايف للمعلمني من أجل تعزرز كفاءهتم الذاتية ،واحلد من ا،ستنزاف
ا،نفعا  ،وحتسني اجتاهاهتم جتاه برامو التد ل لتحقيق الفعالية املتوقعة للتد ت )(Li et al., 2018ب
أرضا تُسبب أمرا ً ا مهنية ،مما رؤثر على الصحة البدنية والنفسية
وتشر جودة العمل أي بيئة العمل ً
للمعلمني ،فقد أظهرت دراسة أجراها ) (Sanchez et al., 2019أي  %32.5من املعلمني أبلغوا عن وجود
شيوعا هي ،م الظهر و ،م الساق
مشاكل احية عضورة ونفسية لدرهم ،حي كانت أكار املشاكل اجلسدرة ً
شيوعا هي
ومشك ت الصوت ،واخنفاض جودة النوم ،وزيدة التد ني ،يف حني كانت أكار ا ،اراابت النفسية ً
العصبية والقلق وا،كتئاب ،والضغ النفسي ،وا،ستنزاف ا،نفعا  ،والعقليب
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كما أظهر عدد من الدراسات أي ظروف التنظيم املستدام ررتب بتحقيق مستويت عالية من رفاهية
املعلمنيب وابلتا تعد السعادة التنظيمية وجودة حياة العمل مؤشررن لرفاهية املعلم يف املنظمة ،ورؤثراي على نتائو
دورا
املعلمني واملنظماتب ومت أتكيد ذلب من ل دراسات نوعية وكمية حي تبني أي السعادة التنظيمية تؤدي ً
وسياًا يف الع قة بني القيادة املوزعة وجودة حياة العمل لدى املعلمنيب واتضح من النتائو النوعية بعد التحقيق يف
راء املدرررن فيما رتعلق آباثر سلوكهم على السعادة التنظيمية وجودة احلياة العمل للمعلمني ،أي السلوكات
اإلداررة اإل ابية تؤثر على السعادة التنظيمية للمعلمني )(Algan & Ummanel, 2019ب
املنهج واًلجراءات:

استخدمت الدراسة املنهو الوافي (الاررقة ا،رتبا ية) ،لكونه األنسب لابيعة البح وأهدافه ،اليت
تتحدد يف الكشف عن بيعة اإلسهام النسيب لكل من الرفاهية النفسية واليقظة الذهنية يف التنبؤ جبودة حياة
العمل املدرسي وأثر بعض املتغرات الد وغرافية .
اإلجراءات:
مت عمل منوذج إلكرتوين ملقاريس الدراسة الا ثة (الرفاهية النفسية ،واليقظة الذهنية ،وجودة احلياة يف العمل
املدرسي) ،ومت توزرعها على جمموعة من املعلمني يف مراحل التعليم املختلفة يف مناقة عسر ،وأتلف النموذج من
رسالة موجهة إىل املعلمني املعنيني ،واليت وافت هدف الدراسة وأغرا ها ،و ُلب منهم مشاركة الراب من
زم ئهم ،ولضماي ا،ستجابة ،مل تُالب أي معلومات كن أي تفيد يف حتدرد املستجيبني شخصيًاب من إمجا
عدد ا،ستمارات اليت أعادها املستجيبوي ،مت رفض ( )14استمارة ألي املستجيبني مل ركونوا معلمنيب ابإل افة
إىل ذلب ،متت إزالة ( )7استمارات قدمت إجاابت غر موثوق هبا (ترك إجاابت ألحد املقاريس ،أو لوحظ عدم
استبياان للدراسةب
اجلدرة يف اإلجابة) من العينة ،ويف النهارة مت ا،حتفاظ بث 424
ً
جمتمع وعينة الدراسة:

معلما ا،ستجابة على مقاريس الدراسة ،ومت ا تيار املعلمني ممن تاول لاجابة
أكمل ما جمموعه (ً )424
من معلمي تعليم عسر ،و الوي املراحل التعليمية الا (ا،بتدائية واملتوساة والاانورة)ب وقد تراوحت أعمار عينة
الدراسة بني ( 53-23سنة) ،وبلع متوس العمر الزمين ألفراد عينة الدراسي ( ،)36.17ابحنراف معياري قدره
( ،)6.54ورو ح اجلدول ( )1توزرن أفراد الدراسة حسب نول اجلنس ومراحل التعليم وسنوات اخلربة:
جدول ( )1توزيع عينة الدراسة حسب نوع اجلنس ومراحل التعليم وسنوات اخلربة

الفئات
انثى

اخلربة
أقل من ( )5سنوات

أكثر من  -5أقل من  10سنوات أكثر من  -10أقل من  15سنة

أكثر من  15سنة

اجملموع

النسبة
املئوية

ابتدائي

20

14

5

30

69

28.51

متوسط

20

17

16

12

65

15.33
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اخلربة

الفئات

أقل من ( )5سنوات

أكثر من  -5أقل من  10سنوات أكثر من  -10أقل من  15سنة

أكثر من  15سنة

اجملموع

النسبة
املئوية

اثنوي

8

19

1

7

35

ابتدائي

14

29

24

46

26.65 113

ذكر متوسط

16

17

16

26

75

17.69

اثنوي

12

22

11

22

67

15.80

اجملموع

90

118

73

143

النسبة املئوية

21.23

27.83

17.22

33.73

رتضح من اجلدول ( )1أي معلمي املرحلة ا،بتدائية كانت نسبتهم األكار يف متايل العينة حي

8.25

424

بلغت

( ،)%42.9بينما احتل معلمو املدارس الاانورة النسبة األقل ،حي بلغت نسبة وجودهم من العينة ()%24.1ب
يف حني كاي الذكور أكار متاي ً يف العينة من اإلان حي بلغت نسبة تواجدهم على الرتتيب (60.14؛
 ،)39.89وابلنسبة لسنوات اخلربة جند أي األكار ربة كانوا األكار وجوداً يف العينة بنسبة بلغت (،)%33.73
بينما كاي املعلمني الذرن تراوحت ربهتم يف التدررس بني (أكار من  -10أقل من  15سنة) كانوا األقل متاي ً يف
العينة بنسبة بلغت ()%17.22ب
أدوات الدراسة:

بعد ا ل الباح على الدراسات السابقة ،واإل ار النظري ،ويف وء أهداف البح ومتغراته ،فإي
البح احلا اعتمد على ث ثة مقاريس نفسية ،قام الباح برتمجتها مجيعاً ونقلها للعربية حي قم برتمجتها مث
عرض الرتمجة من النسخة األالية على زميلني من املتخصصني يف علم النفس للنظر فيها وإبداء املرئيات حوهلاب
كما مت التحقق من ادق وثبات هذه األدوات ابلتابيق على عينة استا عية قدرها مخسوي معلماً ( 23معلم
من املرحلة ا،بتدائية18 ،معلم من املرحلة املتوساة ،و 9معلمني من املرحلة الاانورة) ،للوقوف على مدى موثوقية
تابيقها يف البح احلا  ،وا،عتماد على نتائجها يف اإلجابة على تساؤ،ت البح  ،وفيما رلي واف هلذه
األدوات وبياي صائصها السيكومرترةب
أوًلا :مقياس الرفاهية النفسية (:)Psychological well-being Scale PWBS
مت تصميم هذا املقياس من قبل فررق من اخلرباء الذرن الوي ختصصات الاب النفسي وعلم النفس
والصحة العامة والعلوم ا،جتماعية وتعزرز الصحة والصحة النفسية اب،عتماد على عدد من املقاريس السابقة
والتعامل من مفهوم واسن للرفاهية ،حبي رشمل اجلوانب العا فية واألبعاد املعرفية التقييمية واألداء النفسي ،ومن
ّكن استخدامه يف الدراسات على مستوى
ل الرتكيز كليًا على اإل ابية ،ومت إعداده يف اورة خمتصرة حبي

السكايب
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بندا تغاي كل جوانب املتعة والسعادة للرفاه النفسي ،اليت تشمل التأثر
ورتألف املقياس من (ً )14
اإل ايب (مشاعر التفاؤل والبهجة وا،سرت اء) ،وإشبال الع قات ما بني األشخاص واألداء اإل ايب (الااقة،
و وح التفكر وقبول الذات ،النمو الشخصي ،والكفاءة وا،ستق لية)ب
واستخدم مقياس ليكرت لتقدرر ا،ستجاابت على البنود على مقياس رتكوي من أربعة بدائل متتد على
دائماب معايًا أدىن درجة ( )14واحلد األقصى ( )56درجةب
مقياس من ( ، )1تنابق ً
أبدا ،إىل ( )4تنابق ً
بندا واحدا كاي يف ا،جتاه السليبب وتشر الدرجة العالية للمقياس إىل
وكانت كافة البنود يف ا،جتاه اإل ايب ما عدا ً
مستوى عا ٍل للرفاهية النفسيةب
وكانت اخلصائص السيكومرترة للمقياس يف اورته اإلجنليزرة كما رلي :فقد مت إ اد الصدق للمقياس يف
اورته اإلجنليزرة عن ررق التحليل العاملي التوكيدي وأظهرت النتائو وجود ماابقة جيدة للبياانت من النموذج
املقرتحب كما حب الصدق التقاريب للمقياس حي حبات الع قة بني مقياس الرفاهية النفسية وعدد من املقاريس
منها على سبيل املاال :مقاريس الرفاهية النفسية ،ومقياس السعادة ل كتئاب ،مؤشر الرفاهية ،ومقياس التأثر
اإل ايب والسليب ،فكانت معام ت ا،رتباط على الرتتيب (0.74؛ 0.73؛0.77؛  )0.71ومجيعها معام ت
دالة ،كما ُحسب ا،تساق الدا لي للمقياس فرتاوحت ا،رتبا ات بني الدرجة الكلية من والبنود بني (-0.52
 0)0.8على عينة الا ب ،و( )0.75 -0.51على عينة جمتمعية ،كانت قيمة معامل الابات باررقة إعادة
ا ،تبار((Tennant et al., 2007) )0.83ب
وقد قام الباح احلا برتمجة هذا املقياس ونقله للعربية ،ومت التعرف على صائصه السيكومرترة يف
الدراسة احلالية ،وقد مت التحقق من ادق املقياس باررقة ا،تساق الدا لي فرتاوحت معام ت ا،رتبا ات بني
الدرجة الكلية ودرجة البنود بني (  )0.74 -0.15-ومجيعها معام ت دالة عند  ،0.05كما مت التحقق من ثبات
هذا املقياس عن ررق معامل ألفا كرونباخ للدرجة الكلية فكاي (،)0.84
اثنيا :مقياس اليقظة الذهنية (:)Mindfulness Scale MS
نظراً لتزارد ا،هتمام بتدرربات اليقظة الذهنية بوافها تد نفسيًا اجتماعيًا ،فكاي من املهم إ اد
مقياس كمي من أجل تسهيل البحو التجرربيةب ولذلب يف عام ( )2007سعى عدد من الباحاني Feldman
 et al.لو ن مقياس تقررر ذايت خمتصر لليقظة الذهنيةب هبدف قياس ا،نتباه والوعي بتجربة اللحظة احلالية يف
احلياة اليوميةب
بندا تتوزل على أربعة أبعاد هي :ا،نتباه ،والرتكيز احلا  ،والوعي ،والقبولب
ورتألف املقياس من (ً )12
واستخدم مقياس ليكرت لتقدرر ا،ستجاابت على البنود ،مبقياس رتكوي من أربعة بدائل متتد على مقياس من
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دائماب معايًا أدىن درجة ( )12واحلد األقصى ( )48درجةب وكانت تسعة
( ، )1تنابق ً
أبدا ،إىل ( )4تنابق ً
بنود يف ا،جتاه اإل ايب وث ثة بنود يف ا،جتاه السليبب وتشر الدرجة العالية للمقياس على مستوى أعلى لليقظة
الذهنيةب
ويف سبيل إ اد اخلصائص السيكومرترة للمقياس يف اورته اإلجنليزرة أظهرت نتائو التحليل العاملي
التوكيدي وجود ماابقة جيدة للبياانت من النموذج املقرتحب كما حب الصدق التقاريب للمقياس حي حبات
الع قة بني مقياس اليقظة الذهنية وعدد من املقاريس منها على سبيل املاال مقياس املرونة العقلية ،ومقياس
التجنب التجرريب ،ومقي اس قمن األفكار ،ومقياس و وح األفكار ،ومقياس استاارة القلق فكانت معام ت
ا،رتباط على الرتتيب ( )0.23- ،0.53 ،0.47- ،0.52- ،0.46ومجيعها معام ت دالة ،كما ُحسب
ا،تساق الدا لي للمقياس فرتاوحت ا،رتبا ات بني الدرجة الكلية من درجة البعد بني ()0.74 -0.64
)(Feldman et al., 2007ب
وقد قام الباح احلا برتمجة هذا املقياس ونقله للعربية ،ومت التعرف على صائصه السيكومرترة يف
الدراسة احلالية ،وقد مت التحقق من ادق املقياس باررقة ا،تساق الدا لي فكاي معامل ا،تساق الدا لي
،رتباط الدرجة الكلية بدرجة البعد ( )0.67من ا،نتباه )0.66( ،من الرتكيز يف اللحظة )0.71( ،الوعي،
( )0.67من القبولب ومجيعها معام ت دالة عند ()0.01ب كما مت التحقق من ثبات هذا املقياس عن ررق
معامل ألفا كرونباخ للدرجة الكلية وللدرجات الفرعية فكانت للدرجة الكلية للمقياس ( ،)0.63ولبعد ا،نتباه (-
 ،)0.33ولبعد الرتكيز يف اللحظة ( ،)0.24ولبعد القبول ( ،)0.46ولبعد الوعي ()0.47ب
اثلثاا :مقياس جودة احلياة يف العمل ( The Work-Related Quality of Life Scale
:)WRQoL

هذا املقياس أعده إرستوي وفاي ،ر  Easton and Van Laarبدعم من جامعة بروتسمو

 Portsmouthيف برراانيا ،وهو رستخدم يف تقييم وفهم جودة احلياة يف العمل كما ردركها العاملنيب ورتكوي
بندا ،وقد استخدم هذا املقياس  WRQoLيف العدرد من املنظمات يف مجين أحناء العامل ومتت ترمجته
من (ً )23
إىل عدة لغاتب وللمقياس ستة عوامل فرعية نفسية اجتماعية واعتمد الباح احلا على مخسة منها وهي:
1ب موازنة العمل -املنزل :التوازي بني العمل واحلياة ورعكس املدى الذي رُنظر فيه إىل أي العمل ردعم احلياة
املنزلية للموظفنيب كما رعكس تصور الفرد أبي لدره حياة متكاملة دا ل و ارج العملب ومن أمالة بنوده
"ساعات العمل احلالية تناسب و عي الشخصي"ب
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2ب الر ا الوظيفي -املهين :وهو رد فعل عا في إ ايب وا،جتاه الذي حيمله الفرد حنو العمل ،الر ا الوظيفي
هو ببسا ة ما رشعر به الناس جتاه وظائفهم واجلوانب املختلفة هلا من ر ا أو عدم ر اب والر ا الوظيفي
مفهوم ثنائي األبعاد رتكوي من الر ا اجلوهري واخلارجي ،حي رعتمد الر ا اجلوهري على اخلصائص
الفردرة للشخص ،مال القدرة على املبادرة ،والع قات اجليدة ،أو العمل الذي رؤدره الشخص أداءً فعليًا،
ورُنظر إىل الر ا اخلارجي على أنه رعتمد على البيئة (مال األجر والرتقية واألمن الوظيفي)ب ومن أمالة
بنوده" :لدي الفراة ،ستخدام قدرايت يف العمل؛ عندما أقوم بعمل جيد رشكرين عليه رئيسي املباشر ".
3ب التحكم يف العمل :ورعكس بُعد التحكم يف العمل املستوى الذي رشعر فيه املوظف أنه كنه ممارسة ما
رعتربه مستوى مناسبًا من التحكم يف بيئة عملهب وررتب مفهوم السيارة هذا مبختلف جوانب العمل ،مبا
يف ذلب فراة املسامهة يف عملية انن القرارب ومن أمالة بنوده" :أشعر ابلقدرة على التعبر عن اآلراء
والتغرات املؤثرة يف جمال ا تصااي يف العمل"ب
4ب ظروف العمل :شعور املوظف أبنه سعيد ابلظروف اليت رعمل فيها ،ومدى ر اه عن املوارد األساسية
وظروف العمل ،واألمن ال زم ألداء وظيفته بفعالية ،وجتعلهم رشعروي ابلر ا ومن أمالة هذه الظروف؛
حتقيق التنمية الشخصية ،وإجناز األهداف ،والرتقية وا،عرتاف ،وما إىل ذلبب ومن أمالة بنوده" :توفر
املدرسة ما أحتاج إليه للقيام بعملي بفعالية"ب
5ب اإلجهاد يف العمل :اإلجهاد الوظيفي هو استجابة جسدرة وعا فية ارة حتد عندما  ،تتناسب
متالبات العمل من قدرات أو موارد أو احتياجات املوظفب ورعكس مدى إدراك الفرد أنه رعاين من
غوط مفر ة ،ورشعر ابلضغ يف العملب ومن أمالة بنوده " :أشعر مبستويت مفر ة من اإلجهاد يف
العمل"ب
وقد قدرت ا،ستجاابت على البنود على مقياس رتكوي من مخسة بدائل متتد على مقياس من (، )1
أوافق بشدة ،إىل ( )5أوافق بشدةب
وكانت اخلصائص السيكومرترة للمقياس يف اورته اإلجنليزرة كما رلي :حي مت إ اد الصدق للمقياس يف
اورته اإلجنليزرة عن ررق التحليل العاملي وأسفر التحليل عن ستة عوامل تراوحت درجة ادق العوامل بني
أرضا؛ حي حبات الع قة بني مقياس جودة حياة العمل وعدد
()0.86 -0.75ب ومت استخدام الصدق التقاريب ً
من املقاريس منها على سبيل املاال مقياس الصحة العامة ،ومقياس وار  Warrللر اة الوظيفي ،ومقياس القلق
والر ا املتعلق ابلرف ث ثثاه الوظيفي وكانت معام ت ا،رتباط على الرتتيب (0.57-؛ 0.83؛  )0.75ومجيعها
معام ت دالةب كما كانت قيمة معامل الابات باررقة إعادة ا ،تبار للدرجة الكلية ( )0,0.87وأبعاد املقياس
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تراوحت بني ()0.89 -0.77ب يف حني بلغت ابستخدام ألفا كرونباخ للدرجة الكلية للمقياس ( )0,94وأبعاد
اخلمسة تراوحت بني ((Easton & Van Laar, 2012) )0.90 -0.72ب
وقد قام الباح احلا برتمجة هذا املقياس ونقله للعربية ،ومت التعرف على صائص املقياس السيكومرترة،
حي مت التحقق من ادق املقياس باررقة ا،تساق الدا لي فكاي معامل ا،تساق الدا لي ،رتباط الدرجة
الكلية بدرجة البعد ( )0.90من الر ا الوظيفي )0.79( ،من التحكم يف العمل )0.63( ،من توازي البيت-
العمل )0.83( ،من ظروف العمل )0.27-( ،من غوط العملب ومجيعها معام ت دالة عند ()0.01ب ومت
التحقق من ثبات هذا املقياس عن ررق معامل ألفا كرونباخ للدرجة الكلية وللدرجات الفرعية فكانت للدرجة
الكلية للمقياس ( ،)0.86ولبعد الر ا الوظيفي ( ،)0.76ولبعد التحكم يف العمل ( ،)0.74ولبعد ظروف العمل
( ،)0.78ولبعد غوط العمل ()0.66ب كما بلع معامل ا،لتواء للمقياس ( )0.123وهي درجة قرربة من الصفر
مما رعين أنه كاي توزرن البياانت بيعيًا.
وابلتا تشر نتائو اخلصائص السيكومرترة ملقاريس الدراسة اليت سبق عر ها إىل متتن مجين مقاريس
الدراسة بدرجة معقولة من الصدق والابات ،مما رعزز الاقة يف استخدامهم يف الدراسة احلاليةب
عرض النتائج وتفسريها:
أوًلا :نتائج الفرض األول:
ورنص الفرض األول على أنه "توجد ع قة إ ابية بني الرفاهية النفسية وجودة احلياة يف العمل املدرسي
(الدرجة الكلية واألبعاد) " ،وللتحقق من احة هذا الفرض ،مت استخدام معامل ا،رتباط البسي لبرسوي إل اد
الع قة بني الرفاهية النفسية وجودة العمل املدرسي (الدرجة الكلية واألبعاد)ب ورو ح اجلدول ( )2املتوساات
احلسابية وا،حنرافات املعياررة لتصورات املعلمني جلودة حياة العمل املدرسي ،والرفاهية النفسية وقيم معامل ا،رتباط
اليت تو ح اجتاهات الع قات بني املتغراتب
اجلدول ( )2املتوسط احلسايب واًلحنرافات املعيارية لتصورات املعلمني عن الرفاهية النفسية وجودة حياة العمل املدرسي وقيم معامل اًلرتباط بني املتغريات
املتغريات

املتوسط

اًلحنراف املعياري

الرفاهية النفسية

جودة حياة العمل املدرسي

47.86

13.55

**0.41

الرضا الوظيفي

17.67

4.97

**0.39

التحكم يف العمل

8.95

3.25

0.36ب**

توازن البيت-العمل

5.61

2.09

**0.25

ظروف العمل

9.11

3.81

**0.32

ضغوط العمل

6.53

2.75

**0.28-

الرفاهية النفسية

38.54

7.38

-

(**) دالة عند مستوى 0.01
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وف ًقا للجدول السابق ( )2لوحظ وجود ع قة إ ابية دالة بني الدرجة الكلية جلودة حياة العمل املدرسي

والرفاهية النفسية (ر=  )0.41وهي دالة عند ( ،)0.01كما وجدت ع قة إ ابية دالة بني أبعاد مقياس جودة
حياة العمل املدرسي والرفاهية النفسية فرتاوحت معام ت ا،رتباط بني (ر= 0.25و )0.39وكاي مستوى الد،لة
عند ( ،)0.01كما وجدت ع قة سلبية دالة بني بُعد غوط العمل من مقياس جودة حياة العمل املدرسي
استنادا إىل نتائو اجلدول
والرفاهية النفسية وبلع معامل ا،رتباط (ر= )0.28-وهو دال عند مستوى ( ،)0.01و ً
أرضا ،فإي أعلى ع قة بني املتغرات هي كانت بني الدرجة الكلية ملقياس جودة حياة العمل املدرسي
(ً )2
والرفاهية النفسية حي بلغت ( ،)0.41يف حني كانت أدىن ع قة هي بني بعد توازي البيت-العمل والرفاهية
النفسية بقيمة ()0.25ب وابلتا نقبل الفرض األول بوجود ع قة إ ابية بني الرفاهية النفسية وجودة حياة العمل
املدرسي (الدرجة الكلية واألبعاد( .
إذي تشر هذه النتائو إمجا ً،إىل وجود ع قة ارتبا ية دالة إحصائيًا بني الرفاهية النفسية وجودة حياة
العمل املدرسي (الدرجة الكلية واألبعاد) ،فكلما ارتفعت درجة الرفاهية النفسية لدى املعلمني واملعلمات ،كلما
ارتفعت درجة جودة حياة العمل املدرسي لدرهمب
ولذلب  ،كن ا،عتقاد أبي مستوى الرفاهية النفسية اليت تشمل األفكار واملشاعر اإل ابية عن احلياة
عموما تؤثر يف العمل
كن فصلها عن التصورات املتعلقة ببيئة العمل اليت هلا جزء كبر يف حياة الناسب فالرفاهية ً
وتتأثر به ،حي واف رباء الصحة النفسية الرفاهية أبهنا حالة من الرفاه ردرك فيها الفرد قدراته اخلااة ،و كنه
التعامل من غوط احلياة الابيعية ،و كنه العمل بشكل منتو ،وقادر على املسامهة يف جمتمعه (WHO,
) ،2004والعمل املدرسي وظيفة فيها إجهاد كبر على املعلمني رمبا قلل من جودة حياهتم املدرسيةب ولكن عندما
اردا ابلرفاهية سيمتد أثره إىل إدراكه جلودة احلياة املدرسية ،فقد تبني من نتائو دراسة حبات
تلب املعلم شعورا متز ً
الع قة بني مقياس جودة حياة العمل من مقاريس أ رى للرفاهية العامة مال مقياس  ،12-GHQأي بعد
الرفاهية كاي املقياس الفرعي األكار ارتبا ًا به )(Easton & Van Laar, 2012ب
ورتفق هذا التفسر من ما أشار إليه وور أي الرفاه النفسي رقاس من ل ما روفره العمل من هبجة
واستاارة حي تعين البهجة وجود مهمات رستمتن هبا الفرد وررغب يف القيام هبا (مال مهمات متغرة ،ومهمات
حتتاج إىل تعاوي ،وع قات عمل جيدة ،وجو من املرح ،وتعامل من ررن ،إخل) مما خيلق جواً من البهجة واملرح
يف نفس املوظفب ومهمات حتتوي على استاارة فهي مهمات تعمل على لق حالة من ا،ندفال والرتقب (مال
مهمات حتتاج إىل تفكر ،وإبدالٍ ،
وحتد ،واستخدام مهارات معرفية متقدمة ،وتعلم مستمر ،ومتابعة للتاورات يف
امليداي ،ومسؤوليات عالية ،إخلبب) وتسبب لق حالة من ا،ستاارة الدائمة وا،ندفال املاّرد لدى املوظفب هذا
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ركواني عند املوظف حالة من احلماس ،بينما إذا مل حيتو العمل على استاارة
التفاعل بني بعدي البهجة وا،ستاارة ّ

و ،على هبجة (مهمات روتينية ،مملة وبسياة) فإي العمل رؤدي إىل نشوء حالة من ا،كتئاب لدى املوظفب إذي
أرضا كن أي تزرد من
الرفاهية  ،كن أي تقلل فق من تكرار ومدة حواد السلوكيات املارة للقلق ،ولكن ً
مستوى األداء من ل زيدة املشاركة والشعور ابلوفاء واإلجناز ،وتعزرز املشاعر اإل ابية ،وزيدة املشاركة ،وتعزرز
ع قات العمل اإل ابية و ماي أي املهام ذات مغزى للشخص (الزعيب)2009 ،ب
وابعتبار الرفاهية توليفة من الوجداي اإل ايب ،فقد ذكرت عاملة النفس أليس إرسن  Alice Isenأننا
عندما منر ابنفعا،ت إ ابية معتدلة ،سنكوي أكار احتما ً،ألننا نساعد اآل ررن ،ونكوي مرنني يف تفكران ،وأنيت
حبلول ملشك تنا ونكوي أكار باًا للذات ،إىل جانب أي الوجداي اإل ايب رعزز املرونة النفسية (لوبيز و روي،
عموما ،واحلياة املدرسية للمعلمني
 ،)2018وهذه اخلصائص اإل ابية ستقود ب شب إىل إدراك جودة احلياة ً
على وجه اخلصوص ملن رتمتن هباب
وتتفق نتائو هذه الفر ية من نتائو الدراسات السابقة اليت بينت أي هناك ع قة بني مستوى الرفاهية أو
أحد مؤشراهتا لدى املعلمني وجودة حياة العمل لدرهم أو أحد مؤشراهتا ومنها ( ;Harding et al., 2019
Virtanen et al., 2019; Grayson & Alvarez, 2008; Kidger et al., 2016; Skaalvik
;& Skaalvik, 2014; Roffey, 2012; Salter-Jones, 2012; Daniels & Strauss, 2010
Wright & Cropanzano, 2007).

وابلنظر إىل الع قة بني الرفاهية النفسية وأبعاد مقياس جودة احلياة يف العمل جند أي بُعد الر ا الوظيفي
كاي أعلى األبعاد ارتبا ًا ابلرفاهية النفسية لدى املعلمني ،فقد وجد عدد من الباحاني أي الر ا الوظيفي هو البناء
األساسي يف إمجا مقاريس جودة حياة العمل )(Easton & Van Laar, 2012ب
ورعتمد هذا البعد من انحية على اخلصائص الفردرة للشخص (مال القدرة على استخدام املبادرة،
والع قات من املشرفني أو العمل الذي رؤدره الشخص ابلفعل) ،ومن انحية أ رى ،عوامل البيئة (مال األجور
والرتقية واألمن الوظيفي)ب إي التحليل البعدي الذي أجراه  )2005( Faragher, Mass & Cooperعلى
 485دراسة لدراسة الع قة بني الر ا الوظيفي والصحة ردعم ا،قرتاح القائل أبي الر ا الوظيفي رؤثر بشكل
حاسم على الصحة البدنية والنفسية للموظفني )(in: Easton & Van Laar, 2012ب
وهناك دليل قوي على أي الر ا الوظيفي والصحة النفسية مؤشراي مهماي للرفاهية النفسية وبينهما ارتباط
أرضا مستويت عالية من الصحة النفسية (Abdi et al.,
فاملوظفوي الذرن لدرهم ر ا وظيفي مرتفن رظهروي ً
وبني مكنري و روي ) (McInerney et al., 2018أي املعلمني ذوي الر ا الوظيفي املنخفض
)2019ب ّ
رعانوي من الكرب النفسي بشكل أكرب مقارنة ابملعلمني ذوي الر ا الوظيفي العا  ،وع وة على ذلب بينت
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نتائو دراستهم أي املعلمني الذرن رعانوي من مستويت منخفضة من الر ا الوظيفي أفادوا عن حالة احية سيئة،
وعانوا من القلق الشدرد ،ومن أعراض اكتئابية ،كما وجد أي ا،لتزام الوظيفي لدى املعلمني ارتب ابلر ا عن
العمل ،وارتب ارتبا ًا وثي ًقا مبعدل انسحاب املعلمني من العمل )(Bryson et al.,2019ب
ومن النتائو املهمة امل حظة وجود ع قة سلبية دالة بني الرفاهية النفسية وبعد غوط العمل ،فوف ًقا
جدا )(Virtanen et al., 2019ب ورتم حتدرد هذا البعد
للعدرد من الدراسات ،ربدو أي التعليم مهنة مرهقة ً
مبدى إدراك الفرد أنه رعاين من غوط مفر ة ،ورشعر ابلضغ يف العمل ،ورعد اإلجهاد الوظيفي استجابة
جسدرة وعا فية ارة حتد عندما  ،تتناسب متالبات العمل من قدرات أو موارد أو احتياجات املوظف
)(Easton & Van Laar, 2012ب إي إجهاد املعلم انتو عن جمموعة من العوامل البيئة وكذلب اخلصائص
الفردرة؛ حي تشمل العوامل البيئية ظروف العمل غر الكافية ونقص املوارد ،وارتفال عبء العمل وسلوك
الا ب ،أما اخلصائص الفردرة فتشمل نول اجلنس والعمر والشخصية والقدرة على التأقلم من اإلجهاد ،هذه
أبدا مرة
العوامل عززت أي ررتك  %30من املعلمني املبتدئني العمل يف غضوي اخلمس سنوات ،وعدم ا تيارها ً
أ رى )(Popescu et al., 2019ب إذي تؤثر نظرة املعلمني و رباهتم يف مكاي العمل على احتهم ورفاههم
أماان ومر ية ،فإهنم رعانوي من مستوى منخفض
النفسي ،فاملوظفوي الذرن رروي أي بيئة عملهم أكار م ءمة و ً
نسبيًا من الضيق النفسي وأعراض جسدرة أقل من أولئب الذرن رتصوروي بيئة العمل بشكل سليب (Janssen et
مهما على كل من الرفاه
)al., 2018ب ولذلب وجد أي القدرة على التأقلم من الضغوط املرتباة ابلوظيفة مؤشراً ً
الشخصي ومكوانته )(Sonnentag, 2015ب
اثنيا :الفرض الثان:
ورنص الفرض الااين على أنه "توجد ع قة إ ابية بني الرفاهية النفسية واليقظة الذهنية (الدرجة الكلية
واألبعاد)" ،وللتحقق من احة هذا الفرض ،مت استخدام معامل ا،رتباط البسي لبرسوي إل اد الع قة بني
الرفاهية النفسية واليقظة الذهنية (الدرجة الكلية واألبعاد)ب
ورو ح اجلدول ( )3املتوساات احلسابية وا،حنرافات املعياررة لتصورات املعلمني للرفاهية النفسية واليقظة
الذهنية وقيم معامل ا،رتباط اليت تو ح اجتاهات الع قات بني املتغراتب
اجلدول ( )3املتوسط احلسايب واًلحنرافات املعيارية لتصورات املعلمني عن الرفاهية النفسية واليقظة الذهنية وقيم معامل اًلرتباط بني املتغريات
املتغريات

املتوسط

اًلحنراف املعياري

الرفاهية النفسية

اليقظة الذهنية (الدرجة الكلية)

31.40

4.40

**0.45

اًلنتباه

8.01

1.68

**0.39

الرتكيز على اللحظة

8.17

1.59

**0.29

الوعي

7.73

1.74

**0.19

القبول

8.12

1.70

**0.34
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املتغريات

املتوسط

اًلحنراف املعياري

الرفاهية النفسية

الرفاهية النفسية

38.54

7.38

ـــــــــــــــــــ

(**) دالة عند مستوى 0.01

وف ًقا للجدول السابق ( )3لوحظ وجود ع قة إ ابية بني الدرجة الكلية لليقظة الذهنية والرفاهية النفسية
(ر= )0.4وهي دالة عند ( ،)0.01كما وجدت ع قات إ ابية بني أبعاد مقياس اليقظة الذهنية والرفاهية النفسية
استنادا إىل اجلدول (،)3
فرتاوحت معام ت ا،رتباط بني (ر =  0.19و )0.39ومجيعها دال عند (0ب  ،)01و ً
فإي أعلى ع قة بني املتغرات هي بني الدرجة الكلية لليقظة الذهنية والرفاهية النفسية ( ،)0.45يف حني كانت
أدىن ع قة هي بني بعد الوعي والرفاهية النفسية ()0.19ب وابلتا نقبل الفرض الااين بوجود ع قة إ ابية بني
الرفاهية النفسية واليقظة الذهنية (الدرجة الكلية واألبعاد)ب
إذي تشر هذه النتائو إمجا ً،إىل وجود ع قة ارتبا ية دالة إحصائياً بني الرفاهية النفسية واليقظة الذهنية
(الدرجة الكلية واألبعاد) ،فكلما ارتفعت درجة الرفاهية النفسية لدى املعلمني واملعلمات ،ارتفعت درجة اليقظة
الذهنية لدرهمب
وررجن الباح هذه النتيجة إىل دور اليقظة الذهنية يف مساعدة املعلمني على أي ركوي واعني لتجارهبم يف
احلياة اليومية ،وأي رتعلموا تقبل رباهتم غر السارة وأي ركونوا واعني أبنفسهم وردود أفعاهلم جتاه تلب اخلربات
بد ،من إنكارها ورفضها ،فاليقظة العقلية تعزز مهارات الفرد يف أي ركوي رقظًا يف حياته اليومية مما حيسن من
الرفاهية النفسية لدرهب هذا الوعي احلا ر لألفكار واملشاعر والرتكيز على األحدا الدا لية واخلارجية رؤدي إىل
تقليل عوامل اخلاورة اخلااة ابلصحة النفسية ،حي إي اليقظة الذهنية ارتبات ابلعدرد من النتائو غر التكيفية
مال ا،كتئاب والقلق واألمل وإساءة استخدام املواد ;(Blanck et al., 2018; Sancho et al., 2018
)Hofmann et al., 2010ب كما تشمل الرفاهية النفسية مشاعر الر ا عن احلياة والسعادة والتأثر اإل ايب
اثرا إ ابية
اليت ترتب ابلعدرد من النتائو اإل ابية ،مال الصحة النفسية والبدنية األفضلب ً
أرضا أي لليقظة الذهنية ً
عدردة على نفسية الفرد وزيدة شعوره ابلرفاهية النفسية من ل التنظيم الذايت السلوكي ،وتنظيم ا،نفعال
) ،(Lundwall et al., 2019وختفيض اجرتار األفكار )(Watkins, 2015ب
وابلنظر يف نتائو الدراسة فيما خيص الع قات املشاهدة بني أبعاد اليقظة الذهنية (ا،نتباه ،الرتكيز،
الوعي ،والقبول) والرفاهية النفسية لدى املعلمني ن حظ أهنا كانت ع قات إ ابية دالة وموجبة عند مستوى
( ،)0.01وهذا ررجن إىل أي اليقظة الذهنية تعمل على حتسني إدارة الفرد لذاته ،فعند انتباه املعلم للخربات اليت ر
هبا ،وتبين توجه متقبل غر تقييمي رسمح له أبي ردرك انفعا،ته بدقة ،ومن مث رنظم حا،ته ا،نفعالية بشكل أكار
فعالية ،ومن ل قبول اللحظة احلالية كما هي ابلفعل عل املعلم يف و ن ومكانة قورة ،من ل قبول حقيقة
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املوقف بد ً،من إنكاره أو مقاومته ،مما رعزز مهاراته على ا تيار كيفية ردود الفعل على هذا املوقف ،مما رؤدي إىل

دائما يف املا ي،
أي ركوي الرد على املواقف باررقة واعية ،بد ً،من الرد تلقائيًا بنفس الارق اليت كاي رستخدمها ً
و نحه مساحة ،ختاذ يارات جدردة بدرلةب لقد توسات متغرات التنظيم الذايت املوجه حنو اهلدف وتنظيم
ا،نفعال املدرك الع قة بني اليقظة الذهنية وإدراك الضغ  ،مما ردل على أي القدرات التنظيمية الذاتية تفسر
الاررقة اليت تقلل هبا اليقظة الذهنية من التوتر ،وابلتا فإي اليقظة الذهنية تؤدي إىل مزرد من التنظيم الذايت
املوجه وتقلل من سوء تنظيم ا،نفعال ،مما رؤدي إىل تقليل اإلجهاد ،الذي رؤدي إىل حتسني الرفاهية النفسية
)(Lundwall et al., 2019ب كما أمكن ابلتنبؤ ابلسعادة من ل الوعي الذايت وتنظيم الوجداي (اخلضر
والفضلي)2007 ،ب ولوحظ أي قدرة الفرد على إدراك وتقبل نقاط القوة والضعف لدره وقدرته على إدراك
انفعا،ته والتعبر عنها وفهمها وتنظيمها ارتبات ابملخرجات النفسية اإل ابية )(Kugbey et al., 2018ب
إذي اليقظة الذهنية تعزز ممارسة التعامل بشكل أكار فعالية من املشاعر واخلربات السلبية وهي ربات
وفرة يف مهنة التعليم )(Asgari et al., 2012ب فعندما رشجن املعلموي على التعرض ل نفعا،ت ومراقبة
وقبول وجتربة ا،نفعال بدوي حماولة تغيرهاب حي إي التعرض للمشاعر واخلربات السلبية هبذه الاررقة قد تقلل من
ردود الفعل املندفعة وغر التكيفية من الضغ ب مث إي إسرتاتيجيات اليقظة تشجن على رؤرة ا،نفعا،ت واخلربات
على أهنا أحدا عابرة  ،تتالب سلوكيات حمددة ،فاملعرفة وجتربة أي املشاعر عابرة قد تقلل من احلاجة إىل
التصرف على الفور وهذا حيسن من الرفاهية النفسية )(Valikhani et al., 2020ب
وتتفق نتائو هذه الفر ية من نتائو الدراسات السابقة اليت بينت أي هناك ع قة بني مستوى الرفاهية أو
أحد مؤشراهتا لدى املعلمني واليقظة الذهنية لدرهم (درجة كلية وأبعاد) ومنها ;(Lundwall et al., 2019
;Janssen et al., 2018; Beshai et al., 2016; Zenner et al., 2014; Ergas 2013
)Jennings et al., 2013; Benn et al., 2012ب

اثلثا :الفرض الثالث:
ورنص الفرض الاال على أنه "توجد ع قة إ ابية بني اليقظة الذهنية وجودة احلياة يف العمل املدرسي"،
وللتحقق من احة هذا الفرض ،مت استخدام معامل ا،رتباط البسي لبرسوي إل اد الع قة بني اليقظة الذهنية
(الدرجة الكلية واألبعاد) وجودة حياة العمل املدرسي (الدرجة الكلية واألبعاد)ب ورو ح اجلدول ( )4قيم
معام ت ا،رتباط واجتاهات الع قات بني تصورات املعلمني لليقظة الذهنية وجودة حياة العمل املدرسي
اجلدول ( )4قيم معامالت اًلرتباط واجتاهات العالقات بني تصورات املعلمني لليقظة الذهنية وجودة حياة العمل املدرسي

املتغريات
اليقظة الذهنية

(الدرجة الكلية)

جودة حياة العمل املدرسي (كلية)

الرضا الوظيفي

التحكم يف العمل

توازن البيت-العمل

ظروف العمل

ضغوط العمل

**0.19

**0.16

**0.22

0.09

**0.14

**0.13
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املتغريات

جودة حياة العمل املدرسي (كلية)

الرضا الوظيفي

التحكم يف العمل

توازن البيت-العمل

ظروف العمل

ضغوط العمل

اًلنتباه

*0.11

**0.14

**0.17

0.05

*0.12

*0.11

الرتكيز على اللحظة

**0.17

**0.17

**0.15

0.07

*0.11

**0.13

الوعي

0.05

0.02

*0.11

0.05

0.06

0.05-

القبول

**0.13

0.09

**015

0.06

*0.10

*0.11

(**) دالة عند مستوى  )*( 0.01دالة عند مستوى 0.05

ووف ًقا للجدول السابق ( )4ن حظ وجود ع قات إ ابية بني الدرجة الكلية لليقظة الذهنية والدرجة
الكلية جلودة حياة العمل املدرسي حي (ر =  )0.19وهي دالة عند ( ،)0.001كما وجدت ع قات إ ابية
بني أبعاد مقياس اليقظة الذهنية والدرجة الكلية جلودة حياة العمل املدرسي فرتاوحت معام ت ا،رتباط بني (ر =
 0.11و )0.17ومجيعها دال ،فيما عدا بعد الوعي يف مقياس اليقظة الذهنية فلم ررتب ابلدرجة الكلية جلودة
حياة العمل املدرسي ،وكانت أعلى ا،رتبا ات للدرجة الكليةب
أما ابلنسبة للع قات بني أبعاد املقياسني ف حظ أي هناك ارتبا ات دالة بني األبعاد بعضها وبعض وقد
تراوحت قيمها بني (ر=  0.11و ،)0.22فيما عدا بُعدي الوعي يف مقياس اليقظة الذهنية وتوازي البيت -العمل
يف مقياس جودة حياة العمل فلم حيققا أي ارتبا ات مهمةب سوى أي بُعد الوعي ارتب بد،لة عند ( )0.05من
بعد التحكم يف العمل يف مقياس جودة حياة العمل املدرسيب وابلتا نقبل الفرض الاال بوجود ع قة إ ابية
دالة بني ال درجة الكلية لليقظة الذهنية والدرجة الكلية جلودة حياة العمل املدرسي ،وع قة جزئية فيما خيص
األبعادب
وابلتا تشر هذه النتائو إمجا ً،إىل وجود ع قة ارتبا ية دالة إحصائيًا بني اليقظة الذهنية (الدرجة الكلية
واألبعاد) وجودة حياة العمل املدرسي (الدرجة الكلية واألبعاد) ،فكلما ارتفعت درجة اليقظة الذهنية لدى
املعلمني واملعلمات ،ارتفعت درجة جودة حياة العمل املدرسي لدرهمب
فمهنة التدررس مهنة شاقة ورواجه املعلم فيها غو ًا شدردة رمبا أثرت يف إدراكه جلودة حياة العمل
املدرسي ،وتشر األحبا إىل أي اليقظة الذهنية قد تؤثر بشكل إ ايب على الصحة النفسية اليت سيمتد أثرها على
جودة حياة الفرد ومنها جودة حياة العمل ،حي تتضمن اليقظة الذهنية ا،نتباه املنظم ذاتيًا جللب الوعي إىل
التجربة احلالية ومراقبة وحضور اجملا،ت املتغرة لألشياء األفكار واملشاعر واألحاسيس ،حلظة بلحظة من ل
تنظيم تركيز ا،نتباه ،مث التوجه حنو اخلربة الذي رناوي على احلفاظ على موقف من الفضول وا،نفتاح والقبول
حول األشياء اليت مت ا تبارها يف كل حلظة ،وحول مكاي وكيفية جتول العقل عندما رنحرف عن الرتكيز احملدد
ل نتباه ،وم حظة كل شيء رنشأ يف الوعي )(Bishop et al., 2006ب وابلتا رقود ذلب املعلم إىل عدم
التفاعل من أفكاره وعوا فه وقبوهلا وتنظيم األفكار والعوا ف السلبية ،ااة مبجرد ظهورها ،مما رولد لدره مرونة
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قادرا على مشاركة املشاعر اإل ابية يف احلياة اليومية ،ومساعدته على املاابرة يف
نفسية عاليةب مما عل املعلم ً
مواجهة التحديت ،وتسررن التعايف من اعوابت احلياة العابرة ،واحلفاظ على نوعية احلياة يف مواجهة املزرد من
الضغوط ،إذي اليقظة الذهنية مبكوانهتا (ا،نتباه ،والرتكيز ،والوعي ،والقبول)  ،تسمح لنا فق ابلتعامل من
أرضا من احلا،ت العا فية السلبية لآل ررن واإلاثرة من ل التنظيم املناسب
اآل ررن بشكل إ ايب ،بل حتمينا ً
للتأثر ،وردود الفعل يف بيئة العمل ،ورعد احلفاظ على املرونة يف مواجهة حتديت العمل و غو ه ،سواء كانت
أمرا ابلع األمهية لتحقيق األداء األمال للعمل وحتقيق جودة حياة العمل (Glomb et
شخصية أو متعلقة ابملهامً ،
)al., 2011ب
إىل جانب أي اليقظة الذهنية تؤدي إىل مزرد من التنظيم الذايت املوجه حنو اهلدف وتقلل من سوء التنظيم
ا،نفعا املدرك ) ،(Lundwall et al., 2019وهذا رعين أي املعلمني ذوي املستويت العالية من اليقظة
الذهنية رنخر وي أكار يف السلوكات وا،هتمامات ذات القيمة الذي سينعكس أثره على جودة حياة العمل
املدرسي لدرهمب فزيدة اليقظة الذهنية (م حظة التجارب الدا لية واخلارجية والوعي ابللحظة احلا رة وغر
التقدرررة ،والعمل بوعي) من شأنه أي ردعم ظاه ًري القدرة على ا،ستمرار يف العمل حنو األهداف أثناء ظروف
التحدي ،وهذه القدرة على التنظيم الذايت يف دمة إحراز تقدم حنو أهداف ذات مغزى قد ال لية رئيسة متال
الرواب املوثقة بني اليقظة الذهنية وجودة حياة العمل املدرسي ،وابلتا ررتب ا،ستمرار يف العمل من أجل
أهداف ذات مغزى ابستمرار السعادة والرفاهية النفسية وجودة حياة العمل )(Beshai et al., 2016ب
وألمهية اليقظة الذهنية يف بيئة العمل ،فقد وجد أي اليقظة الذهنية توفر مزاي شخصية ومهنية للموظفني يف
مكاي العمل ،حي ارتبات اليقظة الذهنية بشكل إ ايب ابلصحة النفسية ،والاقة ،والر ا عن احلياة ،والتنظيم
ا،نفعا  ،يف حني ترتب سلبيًا اب،نفعا،ت السلبية ،والقلق ،وا،كتئاب ،و غوط احلياة املدركة ،ابإل افة إىل
ُ
أرضا
العيوب املهنية ،مبا يف ذلب األداء الوظيفي ،والر ا الوظيفي ،والع قات بني األشخاص ،كما تساعد اليقظة ً
يف احلد من ا،نسحاب من العمل وا،ستنزاف ا،نفعا بني املوظفني )(Raza et al., 2018ب وحتسن تنفيذ
املمارسات القائمة على اليقظة الذهنية الصحة النفسية للموظفني )،(Gregoire & Lachance, 2015
والتوازي بني العمل واحلياة ) ،(Allen & Kiburz 2011والر ا الوظيفي )،(Hulsheger et al., 2012
وأداء العمل ) ،(Glomb et al., 2011وتقليل ا،نسحاب من العمل )(Bryson et al., 2019ب كما أهنا
تساعد األفراد على التعامل من اإلجهاد بشكل استباقي وتكييف أنفسهم وف ًقا لذلب (Weinstein et al.,
)2009ب
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وتتفق نتائو هذه الفر ية من نتائو الدراسات السابقة اليت بينت أي هناك ع قة بني مستوى واليقظة
الذهنية أو أحد مؤشراهتا وجودة حياة العمل لدى املعلمني (درجة كلية وأبعاد) ومنها (Valikhani et al.,
2020; Pagnini et al., 2019; Gharimmoluk & Hosseinzadeh, 2018; Zubair et al.,
;2018; Zeng & Gu, 2017; Mesmer-Magnus et al., 2017; Beshai et al., 2016
Singh et al., 2016; Gregoire & Lachance, 2015; Michel et al., 2014; Jennings et
al., 2013; Fortney et al., 2013; Benn et al, 2012).

رابع ا :الفرض الرابع:
توجد فروق ذات د،لة إحصائية يف متوساات درجات كل من (الرفاهية النفسية ،واليقظة الذهنية،
وجودة حياة العمل املدرسي) ترجن إىل أتثر التفاعل بني اجلنس (ذكور ،إان ) واخلربة (أقل من 5؛ من 10-5؛
وأكار من  10سنوات) واملرحلة التعليمية (ابتدائي ،متوس  ،اثنوي)ب
وللتحقق من احة هذا الفرض ،مت استخدام حتليل التبارن  332إل اد التفاعل بني أثر كل من
اجلنس واخلربة واملرحلة التعليمية لكل متغر من املتغرات :الرفاهية النفسية ،واليقظة الذهنية ،وجودة حياة العمل
املدرسيب واجلداول التالية (من  5إىل  )10تو ح النتائو اليت مت التوال هلاب
جدول ( ) 5يوضح دًللة الفروق يف جودة حياة العمل املدرسي ابختالف اجلنس واملرحلة التعليمية واخلربة والتفاعل بينها (ن= )424
مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

التباين

قيمة ف

الدًللة

اجلنس

2118.252

1

2118.252

11.947

0.001

املرحلة

603.004

3

201.001

1.134

0.335

اخلربة

724.228

2

362.114

2.042

0.131

املرحلة*اجلنس

842.395

3

280.798

1.584

0.193

اخلربة*اجلنس

201.570

2

100.785

0.568

0.567

اخلربة*املرحلة

1296.883

6

216.147

1.219

0.295

اجلنس*املرحلة التعليمية*اخلربة

265.557

6

44.260

0.250

0.959

ور حظ من اجلدول السابق أنه  ،روجد تفاعل بني نول اجلنس واملرحلة التعليمية واخلربة ،وهذا رعين أي ،
أتثر للتفاعل بني نول اجلنس واملرحلة التعليمية واخلربة على جودة حياة العمل املدرسي ،لكن مب حظة النتائو
األ رى يف اجلدول أع ه جند أي جودة حياة العمل املدرسي ختتلف فق اب ت ف نول اجلنس ألي قيمة ف
اخلااة بنول اجلنس دالة عند ( )0.001لصاحل الذكور؛ حي بلع املتوس الكلي للذكور ( ،)49.69بينما بلع
اجملمول املتوس الكلي لاان ()45.09ب
جدول ( )6يوضح دًللة الفروق يف اليقظة الذهنية ابختالف اجلنس واملرحلة التعليمية واخلربة والتفاعل بينها (ن= )424

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

التباين

قيمة ف

الدًللة

اجلنس

1.270

1

1.270

0.07

0.792

املرحلة

51.361

3

17.120

0.943

0.420

اخلربة

41.578

2

20.789

1.145

0.319
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مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

التباين

قيمة ف

الدًللة

املرحلة*اجلنس

111.169

3

37.056

2.041

0.108

اخلربة*اجلنس

58.483

2

29.242

1.610

0.201

اخلربة*املرحلة

85.484

6

14.247

0.785

0.582

اجلنس*املرحلة التعليمية*اخلربة

152.008

6

25.335

1.395

0.215

ور حظ من اجلدول السابق أنه  ،روجد تفاعل بني نول اجلنس واملرحلة التعليمية واخلربة ،وهذا رعين أي ،
أرضا ،مب حظة النتائو املختلفة يف
أتثر للتفاعل بني نول اجلنس واملرحلة التعليمية واخلربة على اليقظة الذهنية ،و ً
اجلدول السابق مل جند أي فروق دالة يف مجين أنوال التفاعل أو التأثر املباشر ،وهذا رعىن أي اليقظة الذهنية  ،تتأثر
بنول اجلنس أو املرحلة أو اخلربةب وختتلف هذه النتيجة من ما توال إليه البحري و روي ( )2014بوجود فروق
تعزى للجنس يف الدرجة الكلية لليقظة وبعدرن من األبعاد ملقياس العوامل اخلمسة لليقظة الذهنيةب
جدول ( )7يوضح دًللة الفروق يف الرفاهية النفسية ابختالف اجلنس واملرحلة التعليمية واخلربة والتفاعل بينها (ن= )424

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

التباين

قيمة ف

الدًللة

اجلنس

4.232

1

4.232

0.082

0.775

املرحلة

485.951

3

161.984

3.135

0.025

اخلربة

132.998

2

66.499

1.287

0.277

املرحلة*اجلنس

252.756

3

84.252

1.631

0.182

اخلربة*اجلنس

124.880

2

62.440

1.209

0.300

اخلربة*املرحلة

345.970

6

57.662

1.116

0.352

اجلنس*املرحلة التعليمية*اخلربة

882.867

6

147.144

2.848

0.010

ور حظ من اجلدول السابق أنه روجد تفاعل بني نول اجلنس واملرحلة التعليمية واخلربة حي بلغت قيمة
(ف=  )2.848وهي دالة عند مستوى  0.01وهذا رعين أي الرفاهية النفسية ختتلف اب ت ف التفاعل بني نول
اجلنس واملرحلة التعليمية واخلربةب وهذا ردعوان إجراء ا تبارات متابعة لفحص ودراسة التأثرات بشكل أكربب
وذلب بتقسيم العينة إىل جمموعات وف ًقا ألحد املتغرات املستقلة (نول اجلنس) ،وإجراء حتليل تبارن منفصل
للتعرف على أتثر املتغرات األ رى واجلدول التا رنب ما مت التوال إليهب
جدول ( )8يوضح دًللة الفروق يف الرفاهية النفسية ابختالف املرحلة التعليمية واخلربة والتفاعل بينها لدى املعلمات (ن= )169

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

التباين

قيمة ف

الدًللة

املرحلة

255.864

3

85.288

1.620

0.187

غري دالة

اخلربة

176.521

2

88.261

1.677

0.190

غري دالة

اخلربة*املرحلة

383.255

6

63.876

1.214

0.302

غري دالة

ور حظ من اجلدول السابق أنه  ،روجد تفاعل بني املرحلة التعليمية واخلربة ،وهذا رعين أي الرفاهية
النفسية  ،ختتلف اب ت ف التفاعل بني املرحلة التعليمية واخلربة لدى ا،ان  ،و ،خيتلف أتثر مستويت اخلربة
على الرفاهية النفسية لدى اإلان ب وأرضا  ،خيتلف أتثر املرحلة التعليمية على الرفاهية النفسية لدى اإلان ب
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ونلخص ذلب ابلقول إي الرفاهية النفسية  ،ختتلف اب ت ف مستوى اخلربة ،وكذلب  ،ختتلف اب ت ف املرحلة
التعليمية أو ابلتفاعل بينهما لدى املعلماتب

جدول ( )9يوضح دًللة ال فروق يف الرفاهية النفسية ابختالف املرحلة التعليمية واخلربة والتفاعل بينها لدى املعلمني الذكور (ن= )255

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

التباين

قيمة ف

الدًللة

الدًللة

املرحلة

600.111

3

200.037

3.919

0.009

دالة

اخلربة

58.183

2

29.092

0.570

0.566

غري دالة

اخلربة*املرحلة

822.200

6

137.033

2.685

0.015

دالة

ور حظ من اجلدول السابق أنه روجد تفاعل بني املرحلة التعليمية ومستوى اخلربة ،وهذا رعين أي أتثر
مستويت اخلربة خيتلف اب ت ف املرحلة التعليمية على الرفاهية النفسية لدى الذكور ،حي بلغت قيمة (ف=
 )2.685وهي دالة عند مستوى 0.05ب وهذا ردعوان لعمل حتليل للتأثرات البسياة بعمل مقارنة بني مستويت
اخلربة لكل مرحلة تعليمية على حدة؛ للوقوف على التأثرات املشاهدة تعود ألي مستوى من اخلربة وألي مرحلة
تعليميةب
جدول ( )10يوضح التأثريات البسيطة ملستوى اخلربة واملرحلة التعليمية لدى املعلمني (ن= )255

مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

التباين

قيمة ف

الدًللة

الدًللة

اخلربة أقل من  5سنوات

738.774

3

246.258

4.825

0.003

دالة

اخلربة من 10-5سنوات

217.813

3

72.604

1.423

0.237

غري دالة

اخلربة أكثر من  10سنوات

273.222

3

91.074

1.784

0.151

غري دالة

ومن م حظة اجلدول السابق رتضح أي هناك فروقًا دالة لصاحل املعلمني األقل ربة (أقل من  5سنوات)؛
حي بلغت قيمة (ف=  )4.825وهي دالة عند مستوى 0.05ب وابلنظر يف نتائو املقارانت الزوجية للتعرف
على الفروق بني املعلمني يف كل مرحلة تعليمية (ابتدائي ،متوس  ،اثنوي) يف مستوى اخلربة األقلب جند أي هناك
فروقًا بني معلمي املرحلة ا،بتدائية ومعلمي املرحلة املتوساة قليلي اخلربة لصاحل معلمي املرحلة املتوساة حي بلع
املتوس احلسايب ( ،)43.08بينما كاي ملعلمي املرحلة ا،بتدائية ( ،)34.64وكذلب توجد فروق بني معلمي
املرحلة ا،بتدائية ومعلمي املرحلة الاانورة قليلي اخلربة لصاحل معلمي املرحلة الاانورة حي كانت قيمة املتوس هلم
( ،)43.58وابلتا رعود سبب التفاعل احلاال يف جدول ( )7لوجود فروق يف مستوى اخلربة بني املعلمني يف
املراحل الا  ،وخنلص من ذلب أي أتثر مستوى اخلربة يف الرفاهية النفسية خيتلف اب ت ف املرحلة التعليمية
لدى املعلمني الذكور فق ب
وابلنظر يف النتائو السابقة جند فيما خيص الفروق يف جودة حياة العمل املدرسي تبعاً لنول اجلنس ،واملرحلة
التعليمية ،واخلربة جند أي جودة حياة العمل ختتلف اب ت ف نول اجلنس فق ولصاحل الذكور ،وهذه النتيجة تتفق
من بعض الدراسات مال( :البلبيسي2012 ،؛ املصري؛ اآلغا2014 ،؛ Akram at el., 2017,
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) Parameswari & Kadhiravan, 2011اليت أكدت مجيعها على وجود فروق ذات د،لة إحصائية يف
جودة حياة العمل تعزى للذكور ،وختتلف من ما جاءت به بعض الدراسات مال( :منصور2016 ،
)Cenkseven-Onder & Sari, 2009; Mehdipour et al., 2012; Duyan et al., 2013ب
اليت مل جتد فروقًا بني اجلنسني يف جودة حياة العملب وختتلف من ما جاءت به دراسة عساف واهلور ()2018
بوجود فروق يف جودة حياة العمل تعزى لاان ب
ورمبا ررجن ذلب إىل أي املعلمني الذكور رتمتعوي مبستوى ٍ
عال من الر ا الوظيفي والتحكم يف العمل
وظروف العمل ولدرهم غوط عمل أقل مقارنةً ابملعلمات ،وإمكانية التحكم يف العمل من ل حررة التعبر
عن اآلراء واملشاركة يف اختاذ القرارات يف العمل ،ومن الوا ح يف جمتمعنا أنه  ،رتم إعااء أمهية لرأي النساء ،ويف
العدرد من احلا،ت  ،تشارك املوظفات يف انن القرار ،ولكن رتم إب غهن فق ابلقرارات املتخذةب إىل جانب
أي أسلوب القيادة يف املدارس الذكوررة رمبا ركوي أكار مرونة من أسلوب القيادة يف مدارس البناتب والضغوط اليت
تواجهها املرأة رمبا تكوي أكار بسبب حاجتها إىل التوفيق بني مسؤولياهتا املتعددة :العمل والبيت وتربية األبناء .
وابلنظر يف النتائو السابقة جند فيما خيص الفروق يف اليقظة الذهنية تبعاً لنول اجلنس ،واملرحلة التعليمية،
واخلربة جند أنه مل توجد فروق يف اليقظة الذهنية ترجن ألي من متغرات نول اجلنس ،أو املرحلة التعليمية ،أو اخلربة
وهذه النتيجة تتفق من بعض الدراسات مال( :اخلتاتنه2019 ،؛ Kang et al., 2018; Singh et al.,
2016; Napora, 2013; Hon, 2013; Mendelson et al., 2010; Broderick & Metz,
) 2009اليت أكدت مجيعها على عدم وجود فروق ذات د،لة إحصائية يف اليقظة العقلية حسب اجلنس أو

لبعض املتغرات الشبيهة ابملرحلة التعليمية واخلربة كالعمر واملستوى األكاد يب وختتلف من ما جاءت به بعض
الدراسات مال( :العزي2013،؛ Alispahic & Hasanbegovic-Anic, 2017; Berkel et al.,
) 2014; Napora, 2013بوجود فروق ذات د،لة إحصائية يف اليقظة العقلية حسب سواء يف اجلنس أو
لبعض املتغرات الشبيهة ابملرحلة التعليمية واخلربة كالعمر واملستوى األكاد يب
تبعا لنول اجلنس ،واملرحلة
وابلنظر أ ًرا يف النتائو السابقة فيما خيص الفروق يف الرفاهية النفسية ً
التعليمية ،واخلربة والتفاعل بينها ،اتضح لنا وجود فروق يف مستوى اخلربة بني املعلمني ،حي وجد أي أتثر
مستوى اخلربة يف الرفاهية النفسية خيتلف اب ت ف املرحلة التعليمية لدى املعلمني الذكور فق  ،ولصاحل معلمي
املرحلة ا،بتدائية األقل ربةب
و كن أي رعزى ذلب إىل أي معلمي املرحلة ا،بتدائية واألقل ربة رعانوي من الضغوط النفسية بنسبة
أعلى؛ وذلب حلداثة خترجهم وعدم مواكبتهم ملا هو جدرد يف جمال العمل ،وحبكم التعود واكتساب املهارات
كبرا من املشقة
املختلفة اليت تقلل من اثر اإلجهاد ،والعمل من األ فال لذلب رواجه املعلم األقل ربة ً
قدرا ً
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والضغوط ،الناجتة من مواقف وظروف عدردة رتعرض

هلا حلا،ت من ا ،اراب والقلق واإلحباط ،مما رؤدي

إىل عدم ا،نسجام وا ت ل الصحة النفسية ،إىل جانب أي ربهتم القليلة مل تساعدهم يف التكيف من ظروف
املهنة ،ورفتقروي لنقص ربهتم ألساليب يف التعامل من اإلدارة املدرسية واإلشراف الرتبوي ،وكذلب من الالبة
وأولياء أمورهمب ورنعكس بدوره على مستويت أدائه املهين ،ومن مث القدرة على حتقيق األهداف ،ورتفق ذلب من
ما أشار له  )2003( Roseإىل أي معلمي املدارس ا،بتدائية كانوا من بني املهن ذات أعلى مستويت اإلجهاد
املرتباة ابلعمل )(in: Bryson et al., 2019ب ومن ما أظهرته دراسة حدراة أي معلمي املدارس ا،بتدائية
الوي املهنة اليت تبلع أعلى نسبة من األمراض املرتباة ابلعمل يف السورد )،(Karjalainen et al., 2020
ودراسة ) McInerney et al., 2019اليت توالت إىل وجود زيدة يف مستوى ا،ستنزاف ا،نفعا لدى
( )%50من املعلمني يف اخلمس سنوات األوىل من التخرج ،وتسرب ما رزرد عن ( )%14من املعلمني بعد عام
واحد من التدررس ،وملا وجده قرران ( )2017من فروق ذات د،لة إحصائية بني املعلمني يف مظاهر الضغوط
النفسية تعزى إىل املعلمني األقل ربةب وقد ا تلفت نتائو هذه الدراسة من دراسة منصور ( )2016اليت توالت
إىل عدم وجود فروق ذات د،لة إحصائية ملستوي جودة حياة العمل تُعزى إىل متغر سنوات اخلدمةب
خامسا :الفرض اخلامس:

ورنص هذا الفرض على أنه "تسهم كل من الرفاهية النفسية واليقظة الذهنية يف التنبؤ جبودة احلياة يف
العمل املدرسي لدى املعلمني" ،وللتحقق من احة هذا الفرض مت استخدام حتليل ا،حندار اخلاي البسي
واملتعدد ،وقام الباح ابلتحليل ا،حصائي هلذا الفرض على النحو التا :
ا،حندار البسي جلمين املتغرات املستقلة (الرفاهية النفسية واليقظة الذهنية) لتحدرد القدرة التنبئية لكل
منهما على املتغر التابن (جودة حياة العمل املدرسي)ب
ا،حندار التدر ي أبسلوب  stepwiseجلمين املتغرات املستقلة معاً ،وذلب للتعرف على أي املتغرات
ذات د،لة تنبئيةب وتو ح اجلداول ( 11و )12نتائو هذا التحليل لدى عينة الدراسةب
أ :اًلحندار البسيط:
مت إجراء حتليل ا،حندار البسي لتقدرر معامل احندار املتغرات املستقلة (الرفاهية النفسية ،واليقظة الذهنية
الدرجة الكلية والفئات الفرعية) كل على حدة ،على املتغر التابن (جودة حياة العمل املدرسي) مما كننا من
الكشف عن القدرة التنبئية لكل متغر مستقل ابملتغر التابنب
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جدول ( )11يوضح نتائج حتليل اًلحندار البسيط للدرجة الكلية ملقاييس الرفاهية النفسية واليقظة الذهنية وفئاهتا الفرعية كمتغريات مستقلة والدرجة الكلية
ملقياس جودة احلياة يف العمل املدرسي (ن=)424
دًللة معادلة اًلحندار

املتغريات املستقلة

معامل اًلرتباط

R2

قيمة ت

الدًللة

قيمة الثابت

الرفاهية النفسية

0.41

0.17

9.305

0.001

18.67

86.576

الدرجة الكلية لليقظة الذهنية

0.19

0.04

4.00

0.001

28.623

16.003

0.001

الرتكيز على اللحظة

0.17

0.03

3.49

0.001

36.195

12.165

0.001

اًلنتباه

0.15

0.02

3.24

0.001

1.256

10.522

0.001

القبول

0.13

0.02

2.68

0.01

1.029

7.175

0.01

الوعي

-

-

-

-

-

-

-

قيمة ف

الدًللة
0.001

وتشر نتائو اجلدول أع ه إىل أي كل املتغرات املستقلة ذات قدرة تنبئية جبودة حياة العمل املدرسي ،فيما
عدا بُعد الوعي من مقياس اليقظة الذهنية الذي مل ركن دا ً،مما رعين عدم قدرته التنبئية جبودة حياة العمل
املدرسيب ور حظ أي املتغرات مرتبة تنازلياً حسب القدرة التنبئية لتلب املتغرات ،وقد قام الباح إبجرائه بناء
على قيم معام ت التحدرد اخلااة بكل منها ،واليت تعكس مقدار إسهامها يف تبارن الدرجة الكلية جلودة حياة
العمل املدرسيب ون حظ من اجلدول أع ه أي الرفاهية النفسية أعلى تلب املتغرات يف مقدار اإلسهام يف تبارن
الدرجة الكلية جلودة حياة العمل املدرسي بنسبة أتثر مقدارها  %17من تبارن الدرجة على جودة حياة العمل
املدرسي ،يف حني حتتل الدرجة الكلية ملقياس اليقظة الذهنية املرتبة الاانية بنسبة أتثر قدرها  %4من تبارن الدرجة
على جودة حياة العمل املد رسي ،رليها يف الرتتيب فئات اليقظة الذهنية املختلفة (الرتكيز على اللحظة ،وا،نتباه،
والقبول) إبسهام مقداره  %3و %2من تبارن الدرجة الكلية جلودة حياة العمل املدرسيب
ب -اًلحندار التدرجيي أبسلوب :stepwise
مت إجراء حتليل ا،حندار التدر ي أبسلوب  stepwiseلتقدرر معامل احندار املتغرات املستقلة (الرفاهية
النفسية ،واليقظة الذهنية الدرجة الكلية والفئات الفرعية) معاً ،على املتغر التابن (جودة حياة العمل املدرسي)
وذلب للتعرف على أي املتغرات ذات د،لة تنبئية أعلى:
جدول ( )12يوضح نتائج حتليل اًلحندار التدرجيي للدرجات الكلية جلميع املقاييس املستقلة (الرفاهية النفسية ،واليقظة الذهنية الدرجة الكلية والفئات الفرعية)
كمتغريات مستقلة ودرجة جودة حياة العمل املدرسي كمتغري اتبع (ن=)424

املتغري التابع

املقاييس ذات الدًللة

اًلرتباط املتعدد

R2

قيمة الثابت

جودة حياة العمل املدرسي

الرفاهية النفسية

0.41

0.17

18.668

دًللة معادلة اًلحندار
قيمة ف

الدًللة

86.576

0.001

ورتضح من اجلدول السابق ن حظ أي الرفاهية النفسية أكار املتغرات ارتبا اً جبودة حياة العمل املدرسي
حي بلغت قيمة ا،رتباط املتعدد ( )0.41وقد استوعبت الرفاهية النفسية تبارناً مقداره ( )0.17وذلب بنسبة
( )%17من تبارن الدرجة الكلية ملقياس جودة حياة العمل املدرسي ،حي بلغت النسبة الفائية هلذا ا،رتباط
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( ،)86.576وهي دالة عند مستوى ()0.001ب يف حني اتضح أي بقية املتغرات املستقلة (اليقظة الذهنية وفئاهتا
الفرعية) ليس هلا أتثر دال إحصائيًا على املتغر التابن (جودة حياة العمل املدرسي) ولذلب مل رتم إدراجها وحذفها
من معادلة ا،حندار املتعددب وفيما رلي بعض امل حظات در بنا تسجيلها وحنن بصدد مناقشة نتائو حتليل
ا،حندار:
1ب أو حت نتائو حتليل ا،حندار البسي أي هناك مخسة متغرات من املتغرات الستة املستقلة اليت متت دراستها
هلا اثر دالة على جودة حياة العمل املدرسي فيما عدا متغر واحد غر دال وهو بُعد الوعي من فئات مقياس
اليقظة الذهنيةب
2ب بينت نتائو حتليل ا،حندار أي املتغرات مرتبة تنازلياً حسب القدرة التنبئية لتلب املتغرات ،واليت تعكس مقدار
إسهامها يف تبارن الدرجة على مقياس جودة حياة العمل املدرسيب ون حظ أي مقياس الرفاهية النفسية أعلى
تلب املتغرات يف مقدار اإلسهام يف تبارن الدرجة على مقياس جودة حياة العمل ،يف حني حيتل مقياس
اليقظة الذهنية بفئاته املختلفة املرتبة الاانية يف مقدار اإلسهام يف تبارن الدرجة على مقياس جودة حياة العمل
املدرسيب
3ب بينت نتائو حتليل ا،حندار املتعدد التدر ي جلمين متغرات الدراسة املستقلة معاً أي الرفاهية النفسية هي املتغر
الوحيد الذي رسهم يف تبارن جودة حياة العمل املدرسيب
وابلنظر يف النتائو السابقة ،رتبني أي الفرض اخلامس قد أترّد بدرجة كبرة ،وذلب على الرغم من وجود
ا ت فات يف النتائو تبعاً للنموذج ا،حنداريب وابلتا تبني نتائو حتليل ا،حندار البسي واملتعدد أي الرفاهية
النفسية تعد أكار املتغرات املستقلة أمهية يف التنبؤ جبودة حياة العمل املدرسي ،فكلما ارتفعت درجة الرفاهية
النفسية لدى املعلمني واملعلمات ،ارتفعت درجة جودة حياة العمل املدرسي لدرهم ،فبمجرد متتن املعلمني برفاهية
عالية سينعكس ذلب على إدراكهم جلودة حياة العمل املدرسيب ابلرغم من أمهية اليقظة الذهنية وفئاهتا الفرعية يف
جودة حياة العمل املدرسي عند تناوهلا ابستق ل من ل معادلة ا،حندار البسي ب
هذه النتيجة اليت رأت أمهية الرفاهية النفسية يف جودة حياة العمل أتكدت من ل نتائو دراسة حبات
الع قة بني مقياس جودة حياة العمل من مقاريس أ رى للرفاهية العامة مال مقياس  ،12-GHQفوجد أي بعد
الرفاهية كاي املقياس الفرعي األكار ارتبا ًا به )(Easton & Van Laar, 2012ب إىل جانب أي عدد من
مسوحات الرفاهية العاملية مال مسح القيم العاملية  World Values Surveyواستا ل غالوب العاملي
 Gallup World Pollوما رراه علماء النفس اإل ايب أواوا أبي تعد الرفاهية أحد أهم عوامل جودة احلياة،
أبعادا مال اإلجناز الشخصي،
لذا فهم رروي أي احلياة  ،تتعلق فق بقضاي املتعة والر ا ،بل تشمل ً
أرضا ً
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واإلحساس ابلر ا ،وحتقيق املرء إلمكاانتهب وبعبارة أ رى ، ،رنبغي قياس فق ما إذا كاي الناس رشعروي ابلر ا،
أشخااا رعملوي بشكل كامل & (Martela
أرضا ما إذا كاي الناس يف حالة جيدة ،أي ما إذا كانوا
ولكن ً
ً
)Sheldon, 2019ب
وهذا رعين أي الرفاهية النفسية  ،رقتصر أثرها على التمتن بدرجة عالية من األمهية للصحة البدنية والنفسية
أرضا لنموهم الشخصي وأدائهم يف العمل واحلياةب فاملستويت العالية من الرفاهية ترتب
لألشخاص فحسب ،بل ً
بتحسن أداء املعلمني املهين )(Raham & Heise, 2019ب فقد عرف ) (Hwang et al., 2017رفاهية
املعلم أبنه إ ار رشمل إدراك املعلمني جلودة ذواهتم شخصياً ومهنياً وع ئقياًب فعندما تكوي الصحة النفسية
للمعلمني مهددة فإي س متهم يف واحد أو أكار من اجملا،ت الشخصية واملهنية والع ئقية ستكوي معر ة للخار
أرضاب وقد أشار ) (Kidger et al., 2016أي الرفاهية النفسية العالية هي عامل فعال د ا،كتئاب واإلرهاق
ً
مما حيسن جودة احلياة ،ولو نظران إىل نتائو العدرد من الدراسات اليت تناولت اآلاثر اإل ابية للرفاهية على كار
من اخلصائص يف املدرسة واليت سينعكس أثرها على شعور املعلم جبودة حياة العمل املدرسيب فعلى سبيل املاال،
لوحظ أي ا،نفعا،ت اإل ابية والسلبية للمعلمني ارتبات ابجتاهتهم اإل ابية حنو هبم (Hardinga et al.,
) ،2019كما أفاد ) (Zubair et al., 2018أي ب املعلمني ذوي املرونة النفسية وامللتزمني أكار عر ة
لتحقيق نتائو إ ابية من الا ب الذرن ركوي معلموهم أقل مرونة والتز ًاماب ويف مراجعة موسعة لألدبياتّ ،بني
) (Beshai et al., 2016أي املعلمني الذرن كانوا رتمتعوي مبوارد شخصية (مال التحفيز ،والفعالية) ،واملوارد
السياقية (مال ،ع قات ثقة من القادة ،والزم ء املعلمني والا ب) وإسرتاتيجيات (مال ،حل املشك ت،
والرعارة الذاتية ،والتوازي بني العمل واحلياة واليقظة) من املرجح أي رتمتعوا ابملرونة وابلتا الشعور ابلرفاهية
النفسيةب وأي املعلمني الذرن لوحظ أهنم مرتفعوي يف مجين نااقات التفاعل (الدعم العا في ،وتنظيم الفصل
الدراسي ،والدعم التعليمي) رنظروي إىل أنفسهم على أهنم رتمتعوي بر ا وظيفي مرتفن ،وأي ارتفال شعورهم
ابلرفاهية رعمل على حتسني تفاع ت املعلم من الا ب والعكس احيح )(Virtanen et al., 2019ب ويف
دراسة حدراة وجد أي هناك ارتبا ًا بني التحسني يف رفاهية العمال ،والتحسن يف إنتاجية العمل العالية لألفراد،
كما مت بياي أي جودة العمل حمدد رئيس لرفاهية العمال ،وا،لتزام التنظيمي يف املدرسة وأماكن العمل غر املدرسية
على حد سواء )(Bryson et al., 2019ب
التوصيات:
يف وء النتائو اليت توالت إليها الدراسة احلالية ،نواي مبا رلي:
ردا من ا،هتمام من قبل وزارة التعليمب
1ب رورة إ اد برانمو متكامل للرعارة النفسية للمعلم ورُعاى مز ً
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2ب إعااء املزرد من ا،هتمام لظروف العمل يف املدارس من

ل توفر بيئة عمل مناسبة جتعل املعلمني

قادررن على تقدمي املزرد من اإلجنازات ورشعروي ابلراحة النفسية وا،ستقرار الوظيفيب
3ب ا،هتمام بتنمية الصحة النفسية للمعلمني من ل تعزرز مقوماهتا النفسية ،كالرفاهية النفسية ،واليقظة
الذهنية ألمهيتها يف إدراك املعلمني جلودة حياة العمل املدرسي ،وملا لذلب من أثر ابلع يف النهوض مبستوى
األداء الرتبوي بشكل عامب
4ب رورة العمل على رفن قدرة املعلم على التعامل من الضغوط النفسية وقدرته على التوافق الناجح وحتمل
اإلحباط ،وتوفر املناخ التعليمي والبيئة املناسبة حبي تقلل من الضغوط النفسية لدرهمب
5ب توفر برامو إرشادرة و دمات نفسية للمعلمني ،ملساعدهتم على مواجهة غوط العمل ومصادر اإلحباط
والقلق حىت تكوي جمهودات الوقارة من ا ،اراابت النفسية أكار فعاليةب
القيود واملقرتحات:
ال القيد األول هلذه الدراسة أي العينة كانت غر عشوائية ،فقد شارك فيها املعلموي على أساس وعي
من ل توزرن املقاريس بشكل إلكرتوين ،وابلتا فإي تعميم النتائو قد رقتصر على املعلمني األكار نشا ًا
الذرن كانوا على استعداد للمشاركةب ورتعلق القيد الااين ،بقياس الرفاهية النفسية حي مت التعامل من الدرجة
الكلية للمقياس املستخدم لذا فنحن يف احلاجة مستقب ً إىل ا،عتماد على مقاريس أكار تفصي لفئات الرفاهية
النفسيةب اثلااً ،استخدام مقاريس لليقظة الذهنية حمددة األبعاد وبنود قليلة؛ لذلب كن مستقب استخدام
مقاريس متعددة الفئات ،مال مقياس العوامل اخلمسة لليقظة الذهنيةب رابعاً ،كن التعرف على ا ،ت فات يف
نظرا ألننا كنا مهتمني ابرتبا ات إدراكات
شكل الع قات بشكل أفضل من ل مناذج النمذجةب ومن ذلبً ،
املعلمني لرفاهيتهم الفعلية ،هناك حاجة إىل مزرد من التكرار هلذه الدراسة احلاليةب
ونقرتح للدراسات املستقبلية أي هناك حاجة إىل مزرد من البح حول سبب عدم تنبؤ اليقظة الذهنية
جلودة حياة العمل يف معادلة ا،حندار املتعددب ودراسات للتوس يف الع قات وجعل املتغرات الد وغرافية
كمتغرات معدلةب مث ما أثر برامو رفن مستوى اليقظة الذهنية على الرفاهية النفسية وجودة حياة العمل لدى
املعلمني ،ومقارنة أثر املستويت املختلفة للرفاهية على أداء املعلمني ،وعلى تعلم الا بب
قائمة املراجع:
البلبيسي ،أسامةب ()2012ب جودة حياة الوظيفة وأثرها على األداء الوظيفي للعاملني يف املنظمات غر احلكوميةب
[رسالة ماجستر ،اجلامعة اإلس مية بغزة]ب مكتبة العمل اخلريب
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اخلتاتنة ،ساميب ()2019ب فعالية برانمو للتدررب على اليقظة العقلية يف فض الضغ النفسي وحتسني من
احلياة لدى لبة جامعة حكومية يف األرديب دراسات :العلوم الرتبورة78-61 ،)1( ،46 ،ب
اخلضر ،عاماي حممود؛ الفضلي ،هدى ملوحب ()2007ب هل األذكياء وجدانياً أكار سعادةب جملة العلوم
ا،جتماعية38-13 ،)2( 35 ،ب
الزعيب ،مرواي اهرب ()2009ب جودة ع قات العمل ا،جتماعية وع قتها مبستوى ا،لتزام الوظيفي والرفاه
النفسي للموظفنيب دراسات العلوم اإلنسانية وا،جتماعية479-465 ،)2( ،36 ،ب
السورلم ،سارة سليمايب ()2019ب الرفاهية النفسية لدى عينة من البات جامعة احلدود الشمالية يف وء بعض
املتغرات الد وغرافيةب جملة البح العلمي يف الرتبية533-503 ،)20( ،9 ،ب
الضبن ،فتحي عبدالرمحن؛ حممود ،أمحد لبب ()2013ب فاعلية اليقظة العقلية يف فض أعراض ا،كتئاب
النفسي لدى عينة من ب اجلامعةب جملة ا،رشاد النفسي75-2 ،)34( ،ب
البحري ،عبدالرقيب؛ الضبن ،فتحي عبدالرمحن؛ لب ،أمحد عليب ()2014ب الصورة العربية ملقياس العوامل
اخلمسة لليقظة العقلية :دراسة ميدانية على عينة من ب اجلامعة يف وء أثر متغري الاقافة والنولب
جملة ا،رشاد النفسي166-119 ،)39( ،1 ،ب
العدرين ،ماجدة حممدب ()2018ب الص بة النفسية والرفاهة لدى ب جامعة القصيم يف وء بعض املتغرات
الد وغرافيةب العلوم الرتبورة299-254 ،)3( ،1 ،ب
العزي ،أح م عبدهللاب ()2013ب اليقظة الذهنية لدى ب اجلامعةب جملة األستاذ366-343 ،)205( ،2 ،ب
عساف ،حممود عبداجمليد؛ اهلور ،وفاء مجالب ()2018ب جودة حياة العمل يف املدارس األساسية اخلااة مبحافظة
غزة من وجهة نظر املعلمنيب جملة كلية الرتبية األساسية للعلوم الرتبورة واإلنسانية201-183 ،)40( ،ب
قرران ،فراسب ()2017ب الضغوط النفسية لدى املعلمني وع قتها ابلر ا عن احلياةب اجمللة األردنية يف العلوم
الرتبورة475-486 ،)4( ،13 ،ب
لوبيز ،شاي؛ بدرويت ،جينفر؛ وسيندرب ()2018ب علم النفس اإل ايب ا،ستكشافات العلمية والعملية لنقاط القوة
اإلنسانيةب ترمجة :اثئر أمحد غباري ،دار الفكرب
املصري ،نضال محداي؛ األغا ،حممد أمحدب ()2014ب إ ار مقرتح لتابيق منهجية سيجما كمد ل لتحسني
جودة احلياة األكاد ية يف اجلامعات الفلساينيةب جائزة ليفة الرتبورةب
منصور ،حممدب ()2016ب جودة حياة العمل لدى مدرري املدارس الاانورة وع قتها بدرجة ممارستهم للمساءلة
الذكيةب [رسالة ماجستر ،جامعة األزهر بغزة]ب شبكة املعلومات العربية الرتبورةب
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