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  :ملخص الدراسة

ھدفت الدراسة التعرف على مستوى الرفاھیة النفسیة لدى عینة من طالبات جامعة الحدود 
طالبة تم اختیارھن بطریقة عشوائیة،  واتبعت الباحثة في ھذه الدراسة ) ٣١٦(الشمالیة بلغ قوامھا 

،  وتوصلت الدراسة إلى )٢٠١٣(لومة وطبق علیھن مقیاس الرفاھیة النفسیة لس:  المنھج الوصفي
 یوجد مستوى مرتفع من الرفاھیة النفسیة لدى الطالبات عینة الدراسة،  :العدید من النتائج من بینھا

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات درجات الرفاھیة النفسیة بأبعادھا تبعًا الختالف 
فقد وجدت داللة فروق بین ) قبل الذات؛ والتمكن من البیئةت(الكلیة لعینة الدراسة،  فیما عدا البعدین 

ولصالح طالبات كلیة إدارة ) تقبل الذات(المجموعات لصالح طالبات كلیة التربیة واآلداب في بعد 
،  توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجات الرفاھیة النفسیة )التمكن من البیئة(األعمال في بعد 

الحالة االجتماعیة لعینة الدراسة لصالح المتزوجات،  فیما عدا البعدین بأبعادھا تبعًا الختالف 
توجد فروق ذات داللة إحصائیة في  ، فلم تكن ھناك داللة فروق بین المجموعات) االستقاللیة(

متوسطات درجات الرفاھیة النفسیة بأبعادھا تبعًا الختالف الحالة االقتصادیة لعینة الدراسة لصالح 
تقبل الذات؛ النضج الشخصي؛ والتمكن من (ت الدخل المنخفض،  فیما عدا األبعاد الطالبات ذوا

 .فلم تكن ھناك داللة فروق بین المجموعات) البیئة
النظر في :  وبناء على نتائج الدراسة خلصت الباحثة إلى العدید من التوصیات ومن أبرزھا

دى طالباتھا،  من خالل تصمیم البرامج سیاسة وأنظمة الجامعة لتعزیز و تحسین الرفاھیة النفسیة ل
وإعداد ورش العمل والمقررات من قبل قسم اإلرشاد في الجامعة و تصمیم مواقع  التربویة،  

إلكترونیة تابعة للجامعة تقدم حلقات تدریبیة عن بعد للتثقیف بالطریقة الصحیحة للوصول إلى 
یون واجتماعیون، وتشجیع مراكز البحث الرفاھیة النفسیة یعدھا مدربون معتمدون وأخصائیون نفس

  .العلمي إلعداد مزید من األبحاث حول مفھوم الرفاھیة النفسیة
 .الرفاھیة النفسیة: الكلمات المفتاحیة
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  : مقدمــــة الدراسة

ة     أدوارھم المختلف ام ب ة للقی داد الطلب ي إع سؤولیة ف ن الم ر م سط األكب ات الق ل الجامع تتحم
شاملة ل    ة ال ق التنمی سؤولیة          لتحقی ذه الم واة ومركز ھ ة ن ي الجامع ة ف ات المختلف د الكلی ع،  وتع لمجتم

ذه        زداد ھ سان،  وت و اإلن سة وھ ة الرئی ل أداة التنمی داد وتأھی ًا بإع رتبط أساس ا ی ار أن دورھ باعتب
  .المسؤولیة في ظل التحدیات التي تواجھھا المجتمعات بسبب التغیرات المتسارعة

ھدف من التعلیم في ھذا العصر إكساب المتعلم المعرفة والحقائق وعلى ھذا األساس لم یعّد ال
ي         ، فقط ذات وحل المشكالت الت ى ال بل تعّداه إلى ضرورة إكسابھ المھارات والقدرات واالعتماد عل

ن               ر م ق حرصت كثی ذا المنطل تواجھھ؛ لیكون قادًرا على مواكبة متغیرات العصر الحدیثة،  ومن ھ
یمیة على األخذ بزمام المبادرة،  في توظیف برامجھا اإلرشادیة بما یحقق     المؤسسات التربویة والتعل  

  ).٢٠١٠مساعده،  (أھدافھا 

ھ          ا یقدم ك لم ة وذل دول المتقدم ي ال ة ف ة عالی ادیة مكان سیة واإلرش دمات النف ل الخ وتحت
ن خال      دیھم م ل األخصائي النفسي من خدمات ألفراد المجتمع كي یسھم في تحقیق الرفاھیة النفسیة ل

ؤداه أن     اطئ م وم خ ب مفھ د قری ى عھ د شاع حت ا،  ولق انون منھ ي یع سیة الت ضغوط النف ف ال تخفی
دمات                  دیم الخ ال تق ھ إھم تج عن ط،  فن سوي فق ر ال سلوك غی دم إال ألصحاب ال الخدمات النفسیة ال تق

  .)٢٠١٥الطائي،  (النفسیة لقطاع كبیر من أفراد المجتمع وھم في أمس الحاجة إلى ھذه الخدمات

ة  رى خلیف ي  ) ٢٠٠٩(وی دة ف ود عدی دى عق ى م صر عل نفس انح م ال دي لعل دور التقلی أن ال
ة،  إذ                  ال خصائصھا االیجابی سانیة،  وإھم ي الشخصیة اإلن سلبیة ف ب ال ى دراسة الجوان التركیز عل
اة            ي الحی اھتم بإصالح األضرار،  وعالج االضطرابات النفسیة أكثر من اھتمامھ بمساعدة األفراد ف

شك  م       ب و فھ ي التوجھ نح نفس ف اء ال دى علم دا ل ى جدی اك منح ر أن ھن ا،  غی تج ومسبب للرض ل من
واھم     ویر ق ى تط رین عل ساعدة اآلخ سمیة،  وم سیة وج ة نف عادة ولیاق ي س شون ف ذین یعی راد ال األف

سان،          ة اإلن الشخصیة مما یسمح لھم بالنمو واالزدھار النفسي  للسعي في تحقیق جودة الحیاة ورفاھی
شقاء        وا ن مصادر ال د ع لتأكید على قیمتھ وكرامتھ وضرورة أن یحیا حیاة ھادئة تتسم بالسعادة والبع

  .واالضطراب

ل    رد لیتحم داد الف ي إع سیة ف وة الرئی د الخط سیة یع ب النف شخیص الجوان ة وت ا أن دراس كم
ة استخدم           ذلك النامی ة وك ي   مھامھ ویدرك مسؤولیاتھ في المستقبل،  لذا فإن الدول المتقدم یلة ف تھ وس

اعلیتھم                 زداد ف ا لت ق أبنائھ ى تواف ذلك العمل عل ا وك ي مجتمعاتھ رات ف داث التغیی توجیھ أفرادھا إلح
  .ومن ثم  لتزداد  إنتاجیاتھم

اة        ) ٢٠٠٥(ویرى عبد المعطي    ًا بجودة الحی رتبط ارتباطًا وثیق سیة ی ة النف أن مفھوم الرفاھی
ر    رد آلخ ن ف ف م سبي یختل وم ن ذا المفھ ا أن ھ دني،  أو   كم ستوى الب ى الم رد عل شبع الف ا ی ل م فك

سعى     دما ت اة،  وعن ودة الحی ات ج ن مقوم د م ي یع اعي،  أو الروح ي،  أو االجتم سي،  أو العقل النف
ي                  ود ف ذل الجھ ھ یجب ب ة؛ فإن دف وغای اة كھ ق جودة الحی یلة لتحقی المؤسسات إلى إنماء الفرد كوس

صحیة لت    سیة وال ة والنف االت التربوی ة المج رارات     كاف اذ الق ر واتخ ى التفكی سان عل درة اإلن ة ق نمی
ا      ون فعاًل سعي ألن یك ددة،  وال ة المتج ورات العلمی ة التط اة ومواكب داث الحی غوط أح ة ض ومواجھ
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ن     ا م اعي وغیرھ ول االجتم اء والقب شعور باالنتم ق ال سب وتحقی ا فح ا لھ یس متلقًی ا ول ؤثًرا فیھ وم
  .الل برامج تنمویة ووقائیة وعالجیةالمتغیرات التي تستطیع التحكم فیھا من خ

یة        ة واألساس ائز المھم د الرك د أح ة تع سیة االیجابی ب النف ة الجوان ة إن دراس رى الباحث وت
ة     للوصول بالفرد إلى حیاة أفضل،  وھو یعد ھندسة السلوك البشري وتنمیتھ ووقایتھ وعالجھ والعنای

ل       ق والتحلی م والتطبی تعلم والفھ ى ال ادًرا عل ون ق ھ لیك ي    ب سلبیات الت دد ال یم كي یح ب والتقی  والتركی
  .تواجھھ ووضع الحلول المناسبة لیحقق لذاتھ الرفاھیة النفسیة

ھ سوف       ) ٢٠٠٣(ویشیر كل من األسدي وإبراھیم    ذي تعلم سلوكھ ال رد ل إلى أن استجابة الف
سلوكیة        ة ال دف النظری ذا ھو ھ ساعدة   یقوده إلى إشباع كامل إلعطائھ المكانة االجتماعیة،  وھ ي م ف

  .الفرد للوصول إلى السعادة والرضا

د مؤشرًا        دة تع سیة الجی بناًء على ما سبق ترى الباحثة أن تمتع الطالبات بالحالة الصحیة النف
صفات    ن ال ا م ذلك تحررھ ة،  وك ة والمادی ا االجتماعی سھا وبیئتھ ع نف ة م ق الطالب ى تواف ًا عل ایجابی

ن مستوى    السلبیة أو األعراض المرضیة التي تعوق   ھذا التوافق،  ومن ھنا سعت الباحثة للكشف ع
  .الرفاھیة النفسیة لدى الطالبات الجامعیات

  : مشكلة الدراسة

نتیجة لطبیعة الحیاة الراھنة وما تتضمنھ من ضغوط ومشكالت عدیدة ومتنوعة،  ُطرحت 
الحیاة المختلفة العدید من المفاھیم النفسیة اإلیجابیة التي تعین اإلنسان على مواجھة صعوبات 

للتخفیف من وطأتھا على النفس البشریة،  ویأتي في مقدمة ھذه المفاھیم مفھوم الرفاھیة النفسیة مما 
حدا بالعدید من الباحثین لدراسة ھذا المفھوم في إطار عالقتھ مع المتغیرات النفسیة واالجتماعیة 

  .وبعض المتغیرات الدیموغرافیة

  التي استھدفت في التعرف -  على حد علم الباحثة –تھا ولقلة البحوث والدراسات وندر
على مستوى الرفاھیة النفسیة؛ واھتمت الباحثة بدراسة ھذا الموضوع للوقوف على مدى تمتع 

  .طالبات جامعة الحدود الشمالیة بمستوى الرفاھیة النفسیة

یرات فقد أوضح عدة باحثون أن الرفاھیة النفسیة تتطور من خالل مجموعة من المتغ
كالتنظیم االنفعالي،  وخصائص الشخصیة،  والھویة،  والخبرة في الحیاة،  باإلضافة إلى أنھا تزید 

،  إضافة إلى ذلك فقد بینت العدید من الدراسات أن الرفاھیة Edwards,2005)(مع العمر والتعلیم 
كالتفاؤل وتقدیر النفسیة قد ارتبطت مع العدید من الخصائص اإلیجابیة في أدبیات علم النفس،  

  )Kapikiran,2011(الذات وحل المشكالت والسعادة والتعاطف والتوافق البیئي لألفراد 

وانطالًقا من عمل الباحثة كمدربة في التنمیة البشریة وتطویر الذات وعالقتھا االجتماعیة 
ة والرفاھیة مع الكثیر من الفتیات والطالبات الجامعیات،  الحظت أن ھناك تباین في مستوى السعاد

النفسیة لدیھن وأن ھذا االختالف في جودة الحیاة ورفاھیتھا قد یؤثر على العملیات العقلیة كالتفكیر 
ومھارة حل المشكالت،  مما دفع الباحثة إلجراء دراسة للّتعرف على مستوى الرفاھیة النفسیة 

  .طالبات جامعة الحدود الشمالیةمن وجھة وعالقتھا بمھارة حل المشكالت 
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وبناًء على ذلك انبثقت فكرة الدراسة الحالیة التي تحددت مشكلتھا في اإلجابة على 
  :التساؤالت التالیة

 ما مستوى الرفاھیة النفسیة لدى عینة من طالبات جامعة الحدود الشمالیة؟ -

ق           - سیة وف ة النف اس الرفاھی ي مقی ھل ھناك فروق بین متوسطات درجات أفراد عینة الدراسة ف
 ؟)وع الكلیة،  الحالة االجتماعیة،  والدخل المادي لألسرة ن(لمتغیرات 

  :أھداف الدراسة

 ھدفت الدراسة التعرف على            

 . مستوى الرفاھیة النفسیة لدى عینة الدراسة -
رات          - تالف متغی ًا الخ ة الدراسة  تبع راد عین دى أف سیة ل ة النف ة الرفاھی ي درج روق ف وع (الف ن

 ).لمادي لألسرةالكلیة،  الحالة االجتماعیة،  الدخل ا

 : أھمیة الدراسة

تكمن أھمیة الدراسة الحالیة في أن موضوعھا یعد من موضوعات الدراسات اإلنسانیة 
النفسیة واالجتماعیة،  وتستمد ھذه الدراسة أھمیتھا من أھمیة المرحلة العمریة التي تناولتھا وھي 

في ھذه المرحلة بشكل كبیر،  لذلك المرحلة الجامعیة حیث یزداد تأثر التوافق النفسي واالجتماعي 
  : فإن ھذه الدراسة اكتسبت أھمیتھا الخاصة على المستویین النظري والتطبیقي كما یلي

  :  األھمیة النظریة .١
           ى ة السیما عل ة القلیل ن الدراسات العربی تكمن أھمیة الدراسة في أھمیة موضوعھا كونھا م

  . -الباحثة  في حدود علم –مستوى المملكة العربیة السعودیة 

    سیة     - على حد علم الباحثة -تعد ھذه الدراسة أول دراسة ة النف ت مستوى الرفاھی  التي تناول
  .لدى طالبات جامعة الحدود الشمالیة

    ات سعودیة بالدراس ة ال ة العربی ات بالمملك راء المكتب ي إث ساھم ف ة ت ة الحالی ا أن الدراس كم
اح      ع للب سیة كمرج ة النف ال الرفاھی ة بمج سیة    المتعلق ة والنف وم التربوی ال العل ي مج ثین ف

سیة     ادیة والنف اع اإلرش ین باألوض ذلك للمھتم اة،  وك ودة الحی ال ج ي مج صوصا ف وخ
  .للطالبات

  : األھمیة التطبیقیة .٢
         ز تفید نتائج ھذه الدراسة القائمین على السیاسة التربویة في جامعة الحدود الشمالیة في تعزی

داد و تصمیم           وتحسین الرفاھیة النفسیة لدى طا     ي إع ك ف ف ذل ي توظی نھم ف ا یمك لباتھا،  مم
  .البرامج التربویة واإلرشادیة المناسبة

                د ن بع ة ع ات تدریبی دم حلق ة تق ة للجامع ة تابع ع الكترونی ي تصمیم مواق تفید ھذه الدراسة ف
دربین               دھا م سیة یع ة النف ى الرفاھی ة الصحیحة لحل المشكالت للوصول إل للتثقیف بالطریق

  . عن بعد و أخصائیین نفسیین واجتماعیینمعتمدین

                 ل ن قب ة م رامج التدریبی داد الب داد ورش العمل وإع ي إع یمكن أن تفید نتائج ھذه الدراسة ف
  .قسم اإلرشاد في الكلیات المختلفة بالجامعات
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  :مصطلحات الدراسة

  : The Psychological well-being الرفاھیة النفسیة  

،  أو طیب العیش،  وبعضھم یراھا مرادفًا للصحة النفسیة مرادفة للسعادة: تعرف بأنھا
وغیرھم من یراھا مرادفًا لجودة الحیاة،  ومنھم من یراھا بأنھ حسن الحال والتنعم الذاتي والحیاة 

  ).٢٠١٢معمریة،  (الطیبة والرفاه النفسي 

 مقیاس الرفاھیة استجابات وتقدیرات أفراد عینة الدراسة على:  وتعرفھا الباحثة إجرائیا بأنھا
  . حیاتھم ونوعیة ألنفسھم،  األفراد النفسیة الذي یعكس تقییمات

  :اإلطار النظري

  :الرفاھیة النفسیة

ُیعد مفھوم الرفاھیة من المفاھیم الحدیثة نسبیًا في علم النفس،  وھو یمثل محور اھتمام علم 
تلف على تسمیتھ العلماء فمنھم وقد ترجم ھذا المصطلح واخ. النفس االیجابي خالل العقود الماضیة

وبعضھم یرى أنھ . من وجد أنھ مرادف لمصطلح السعادة أو طیب العیش أو الوجود األفضل
وإضافة لما سبق یستعمل الباحثون . مرادف للصحة النفسیة أوالرفاھیة النفسیة أویرداف جودة الحیاة

ذاتي،  والحیاة الطیبة،  والرفاه عدة مفاھیم أخرى منھا الھناء الشخصي،  وحسن الحال والتنعم ال
  ).٢٠١٢معمریة،  (النفسي

من المفاھیم ) Psycological Will-being") PWB"وعلیھ فإن مفھوم الرفاھیة النفسیة 
ذات الطابع الجدلي إذ تختلف مضامنیة ودالالتھ باختالف الثقافات والبحوث والدراسات،  ومع ذلك 

كثیر من المعاني كالقناعة وحل المشكالت والسعادة واألمن یظل بمثابة مظلة عامة تندرج تحتھا ال
  ).٢٠١٤طھ،  (النفسي وتحقیق الذات 

وقد استخدم مصطلح الرفاھیة النفسیة على نطاق واسع بالتبادل مع عدة مفاھیم أخرى،  
وقد اختارت الباحثة الحالیة . مثل الرفاھیة وجودة الحیاة،  والصحة النفسیة،  وحل المشكالت

  . الرفاھیة النفسیة في البحث الحاليمصطلح

  :مفھوم الرفاھیة النفسیة

  :حظیت الرفاھیة النفسیة بعدة تعریفات،  منھا

رد بالرضا       ) Meeberg) 1993تعریف میبرج    - ا شعور الف ؛ حیث ُتعرف الرفاھیة النفسیة بأنھ
ة       ول  عن حیاتھ بصفة عامة،  وقدرتھ النفسیة على الحكم عن حیاتھ الخاصة بقناعة وحكم ،  وقب

یم الموضوعي         لصحتھ الجسمیة والنفسیة واالجتماعیة كما یحددھا ھو بنفسھ،  أو من خالل التقی
 .من اآلخرین بأن الظروف الحیاتیة لھذا الشخص جیدة وآمنة وال یوجد ما یھددھا

ون    - ا روجیرس ا ) Rogerson) 1999وعرفھ ھ،    : بأنھ رد وبیئت ین الف ة ب ة القوی ة االنفعالی العالق
ل            وھذه ة والعوام ة دور البیئ ھ،  وأھمی رد ومدركات ي تتوسطھا مشاعر وأحاسیس الف  العالقة الت

 . الثقافیة
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ة              ) Tree) 2009وعرفھا تري    - اد بإمكانی اة،  واالعتق ى الحی ال عل ة واإلقب ا النظرة اإلیجابی بأنھ
یجابیة تحقیق األھداف والرغبات في الحاضر والمستقبل،  واحتمالیة حدوث الخیر والجوانب اإل      

 . من األشیاء بدًال من االنزالق في الشر والجانب السیئ
ي          ) Michael) 2009في حین عرفھا میتشل        - دة الت ور الجی ى تصور األم رد عل درة الف ا ق بأنھ

 .ستحدث لھ نتیجة سلوكیات معروفة ومحددة
د المقصود      - ري عب ي ایجابي شبھ        )  ٢٠٠٦(بینما ت ل  شعور داخل سیة تمث ة النف م  أن الرفاھی دائ

ذات              ق ال داخلي وتحقی ضبط ال سیة والبھجة واالستمتاع وال یعكس حل المشكالت والطمأنینة النف
ة          ة عالی اءة وفعالی ن  (والقدرة على التعامل مع المشكالت والصعوبات بكف ال ع شند وسلومھ   : نق

  ).٢٠١٣وھیبة،  
سیة  ) ٢٠١٤(وعرف یاسین وشاھین وسرمیني    - ة النف رد ب   : الرفاھی ا شعور الف سعادة وحل   بأنھ ال

ي              ة ف رد بالفاعلی ي الف ع تحل ة م ة والصحیة واالجتماعی سلوكیة والدینی المشكالت في مجاالتھا ال
  .إدارة الذات

ي           ) ٢٠١٦ (ویشیر خرنوب  - ة الت دیات الوجودی ى التح شیر إل أن الرفاھیة النفسیة ھي مصطلح ی
ي من       ى الحقیق ا،  والمعن ھ علیھ دى تغلب ة وم ھ وكیفی ي حیات رد ف ھ الف ل   تواج ویر الكام ا التط ھ

 .إلمكانات الفرد وأدائھ االیجابي

 الرفاھیة النفسیة في إطار ھذه الدراسة بأنھا درجة الرضا التي یشعر بھا الطالب،  وعرفت
اتجاه األبعاد المختلفة للحیاة كمستوى حل المشكالت،  والصحة الجسمیة والنفسیة،  والرضا عن 

في العالقات األسریة واالجتماعیة والحصول على المساندة الجانبین المادي والمعنوي،  والتفاعل 
والدعم االجتماعي،  وممارسة أنشطة الحیاة الیومیة بایجابیة،  والقدرة على تحقیق السعادة 

  .والتفاؤل،  وإدارة الذات وتقبلھا على أن یرتبط ذلك باالستعداد النفسي لدى الطالب

  :ھیة النفسیةبعض المداخل التي حددت مالمح مفھوم الرفا

أدى االھتمام الواسع بمفھوم الرفاھیة النفسیة وفي جوانبھ االیجابیة إلى تطویر نماذج 
  : لتحدید المالمح األساسیة للرفاھیة النفسیة ومؤشراتھا،  ومنھا

  ویركز ھذا المدخل على السعادة والسرور،  ویعرف الرفاھیة من ناحیة السرور     : المدخل الذاتي
ة     وتجنب األلم،  وی    ة الذاتی ى فكرة      . نعكس في مجرى البحث على الرفاھی دخل عل ذا الم وم ھ ویق

ن       تم م أن السعادة والسرور یشكالن الھدف األساسي للحیاة البشریة؛ وبذلك فإن تحقیق السعادة ی
ع               یًا م ة تماش داف المجزی سارة واألھ ى اللحظات ال سعي إل ق ال خالل الشعور بالسعادة عن طری

 ).٢٠١٦خرنوب،  (المحفزات التي تزید الوجدان االیجابي القیم الفردیة وبلوغ 
     رى          : المدخل النفسي أو تعبئة الطاقات شریة،  وی ات الب ق اإلمكان ى تحقی دخل عل ذا الم ویركز ھ

دخل             ذا الم تم ھ ذات،  ویھ ق ال ة تحقی ن خالل عملی رد م أن الرفاھیة النفسیة توظیف إمكانات الف
دیاتھم المنخرطة ف         راد وتح یم        بأنشطة األف ي تماشي الق ة الت ات الفردی ق اإلمكان ي تطویر وتحقی

ور            ع تط دخل م ذا الم ي ھ ة ف رتبط الرفاھی ك ت ى ذل ذات،  وعل ي ال ذر ف اط المتج ة واالرتب الھام
وإدراك ذات الفرد،  وأن ازدھار الفرد وتحقیقھ إلمكاناتھ واستغالل قدراتھ إلى أقصى حد ممكن   

  ).٢٠١٦خرنوب،  (
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   ة نظر         ی: مدخل المتعة واللذة ى وجھ دخل أو المنحى عل ف  "قوم ھذا الم ارول ری سان  " ك أن اإلن
ذا          دم ولھ ذ الق سانیة من نفس اإلن ي ال یبحث عن السعادة للشعور باللذة وھذا متأصل فیھ ومتجذر ف

  ).٢٠١٣شند وآخرون،  (یبحث اإلنسان عن السرور والسعادة والرضا 
   د ال        :  مدخل الرفاھیة الذاتیة ى ی دخل عل ر   نشأ ھذا الم الم دین ة   ) Diener(ع ویفترض ان الرفاھی

رد         دى الف شأ ل سیة تن ة النف تتركز في التقییمات المعرفیة التي تؤثر على حیاة الفرد،  وأن الرفاھی
من خالل مروره بخبرات متكررة من المشاعر السارة والمزاج السار وخبرات غیر متكررة او     

ة        ستویات عالی سلبیة وم شاعر ال ن الم ل تكرارًا م سیة    أق ة النف ن حل المشكالت،  وأن الرفاھی م
شند وآخرون،    (حل المشكالت،  والتأثیر اإلیجابي،  والتأثیر السلبي: تتضمن ثالثة عومل،  ھي  

٢٠١٣(.  
   ة        :  مدخل رفاھة السعادة داف حیاتی وغ اھ س بل ذي یعك یركز ھذا المدخل على األداء الوظیفي ال

سعادة أرسطو واعتبرھا إدراك الفرد إلمكاناتھ واول من كتب عن فلسفة ال    . ذات معنى وواضحة  
ى    ١٩٦٥ولھذه الفكرة أصول في كتابات الفیلسوف الوجودي سارتر عام     . الحقیقة د عل ث أك  حی

وفي علم النفس . مسؤولیة الفرد لیكتشف معنى لوجودة وحیاتھ بما في ذلك معنى للحقائق القاسیة
ذات لما    ق ال وم تحقی سیة بمفھ ة النف بط الرفاھی ام  ارت لو ع ة  ١٩٦٨س ة الكامل  واألداء أو الوظیف

ھ            ١٩٦١لروجرز عام   ق إمكانات ى یحق ائن الحي حت تفادة للك ق أقصى اس ى تحقی شیر إل ي ت  والت
  .الخاصة

 :النظریات المفسرة للرفاھیة النفسیة

  : نظریة التدرج الھرمي وتحقیق الذات لماسلو -
باعھا،  والموضوعة على ترى ھذه النظریة أن للفرد مجموعة من الحاجات یسعى إلش

شكل ھرم تتمثل في الحاجات الفسیولوجیة،  ثم یأتي بعدھا الحاجة إلى األمان،  ثم الحاجات 
االجتماعیة،  ثم الحاجة إلى التقدیر،  ثم الحاجة إلى تحقیق الذات،  وأي نقص في ھذه الحاجات تولد 

  فإذا تم إشباع الحاجة لن تكون دافعة لھ حالة من التوتر الداخلي،  تدفعھ بسلوك یھدف إلى إشباعھا،
لھ،  ومن ثم ینتقل الفرد إلى إشباع الحاجة األعلى منھا مرتبة وھكذا،  وقد سماھا ماسلو بنظریة 
الحاجات،  فالفرد یقوم بسلوك ما یقصد منھ إشباع حاجات معینة،  فمثال یسعى الفرد من خالل 

من البدني والنفسي والوظیفي،  فإذا أشبعت ھذه المشكالت التي یتعرض لھا إلشباع حاجتھ إلى األ
الحاجة،  انتقل إلى الحاجة األعلى منھا مرتبة،  وھي حاجتھ للحب واالنتماء إلى جماعة،  وإذا 
أشبعت ھذه الحاجة انتقل إلى الحاجة األعلى وھكذا حتى یصل إلى قمة ھرم ماسلو بالوصول إلى 

  ). ٢٠١٦الرواحیة، (مرحلة تحقیق الذات 

قد تم عرض ھذه النظریة كإحدى النظریات المفسرة للرفاھیة النفسیة بناًء على ما ذكره ول
ماسلو حیث یرى أن اإلنسان یتمتع بالصحة النفسیة والسعادة النفسیة عندما یكون قادرا على إشباع 

  .حاجاتھ المختلفة والوصول بھا إلى ما یسمى بتحقیق الذات

یة في إشباع الحاجات الفسیولوجیة والبیولوجیة،  بل حیث إن ماسلو لم یجعل الصحة النفس
جعلھا في إشباع الحاجات النفسیة واالجتماعیة وعلى رأسھا الحاجة إلى تحقیق الذات بوصفھا 
أسمى ھذه الحاجات،  وجعل تحقیق الذات دافعًا یدفع اإلنسان الن یكون في مستوى فھمھ ووعیھ 

  .لنفسھ وحاجاتھ
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ي أي مرحلة من مراحل التدرج الھرمي یعیق الفرد عن حیث إن اختالل التوازن ف
الوصول إلى المرحلة التالیة،  وعلى ذلك فإن ماسلو یرى بان اإلنسان قد یحتاج أشیاء وحاجات 
معینة وعند عدم إشباع الفرد لبعض ھذه الحاجات فإن یشعره بالكدر والضیق ویترتب علیھ صحة 

اتھ ومن ثم الوصول بھ إلى الصحة النفسیة وتحقیق نفسیة متدنیة،  ولن یؤدي بھ إلى تحقیق ذ
  .الرفاھیة النفسیة

 : نظریة التحلیل النفسي -

مؤسس ھذه النظریة سیجموند فروید الذي یبین إن خلو شخصیة الفرد من الصراع بین 
والتي تضطرب ) Super Ego،  واالنا األعلى Ego،  االنا ID الھو(مكونات الشخصیة الثالثة 

كن األنا من الموازنة بین مطالب الھو الغریزیة و بین األنا األعلى المثالیة،  یعد مؤشرًا عندما ال تتم
  .للفرد على التمتع بالصحة النفسیة والتي تدخل من ضمن مفھوم الرفاھیة النفسیة

كما أن ھذه النظریة ترى أن النقص العضوي واإلھمال والرفض والتدلیل یؤدي إلى 
 لذلك فأن الفرد یحاول أن یعوض مشاعر النقص لدیھ بوضع أھداف اضطراب في الصحة النفسیة

  .غیر واقعیة تعیقھ عن الوصول إلى درجة الرفاه النفسي وتحقیق الذات

إذ أن الفرد في النھایة شخص غیر دقیق ھنا لتقدیر ذاتھ فضًال عن انھ دائم التوتر ویخشى 
  .القرارات واإلحباطات

تماعي تتشكل حیاتھ ضمن سیاق من المعاییر االجتماعیة أیضًا اإلنسان عند ادلر كائن اج
واألخالقیة،  وبما إن اإلنسان محدد بالروابط والعالقات االجتماعیة البد  لفھم النشاط الداخلي لھ من 

  .فھم ھذه العالقات التي یتواجد فیھا ویتقبلھا مما یحقق لھ الرضا عن الحیاة

مرار نمو الفرد الشخصي من غیر توقف أو ویرى یونك أن الصحة النفسیة تكمن في است
تعطیل نحو تحقیق ذاتھ،  وأكد أھمیة اكتشاف الذات الحقیقیة،  وأھمیة التوازن في الشخصیة السویة 

  .التي تتمتع بالصحة النفسیة والوصول بھا إلى الرفاھیة النفسیة

  :عن التوازن الدینامیكي) Reber(نظریة روبیر  -
د یمیلون إلى العودة إلى خط األساس من السعادة حتى بعد ترى ھذه النظریة أن األفرا

أحداث الحیاة الرئیسیة،  فمعظم األشخاص معظم الوقت لدیھم رفاھیة ذاتیة مستقرة إلى حد ما؛ 
ویعود ذلك إلى مستویات تخزین وتدفق المدخالت النفسیة التي تحفظ الرفاھیة الذاتیة في حالة 

  ).٢٠١٤طھ،  (توزان  دینامیكي 

عد ھذه النظریة من النظریات المفسرة للرفاھیة النفسیة وذلك ألنھا تؤكد على حقیقة وت
وجود الرفاھیة النفسیة و أنھ متأصل فیھ ومتجذر في النفس االنسانیة منذ القدم و أن السعادة 
والسرور یشكالن الھدف األساسي لطیب الحیاة البشریة،  مما یؤثر على حیاة الفرد وصحتھ النفسیة 

  .لھذا ھو یبحث عن السعادة والسرور والرضا عن الحیاةو 
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  : نظریة كارول رایف -
لعملیات التنفیذیة للشخصیة لنیوغیرتن،  والنضج (باالعتماد على مراجعة شاملة لنظریات 

أللبورت،  والتوظیف الكامل للفرد لروجرز،  وتحقیق الذات لماسلو،  والفردیة لیونغ،  والصحة 
الصحة النفسیة للشیخوخة لبیرن،  واالرتقاء الشخصي الیركسون،  ومیول النفسیة لجوھودا،  و
دمج البني المتفرقة في أدبیات التوظیف   وزمالؤھا(1999)حاولت رایف) الحیاة األساسیة لبیھر

النفسي لألفراد إلى نموذج متعدد األبعاد لالزدھار البشري،  الذي یضم نقاط التقارب في النظریات 
  .السابقة

ھذا قدمت رایف وزمالؤھا إطاًرا نظرًیا متكامًال وأكثر شموًلا للرفاھیة النفسیة في وعلى 
األدبیات الیوم،  وھذا النموذج معتمد على مفھوم الصحة على أنھ لیس مجرد الخلو من المرض،  
 وال یتصل بشكل مباشر بالسعادة،  ولكن یتم النظر إلى الرفاھیة على أنھا ناجمة عن الحیاة الني ھي

  .(Nel,2011)على ما یرام 

أن الرفاھیة النفسیة مصطلح ذو بنیة متعددة األبعاد تعكس ) Ryff) 1999وتشیر رایف 
 - تقییمات األفراد ألنفسھم ونوعیة حیاتھم،  وقدد حددتھا في ستة عوامل لألداء االیجابي لدى األفراد

  :،  وھي)٢٠١٦خرنوب،  : نقال عن(

 . االیجابیة لذاتھ ولحیاتھ الماضیةوھو تقییمات الفرد: تقبل الذات .١
 .وتعني امتالك الفرد عالقات عالیة الجودة مع اآلخرین: العالقات االیجابیة مع اآلخرین .٢
 .وتعني إحساس الفرد بتقریر مصیرة: االستقاللیة .٣
 .وتعني قدرة الفرد على إدارة حیاتھ وعالمھ المحیط بھ بفعالیة: اإلجادة البیئیة .٤
 .و اعتقاد الفرد بأن حیاتھ ھادفة وذات معنىوھ: الھدف في الحیاة .٥
 .وھو إحساس الفرد بالنمو والتطور المستمر: النمو الشخصي .٦

وكل بعد من ھذه األبعاد یعكس التحدیات المختلفة التي یصادفھا األفراد في عملیة االرتقاء،  
م من وعیھم وعلى ھذا فإن األفراد یحاولون التمسك باالتجاھات االیجابیة حول أنفسھم بالرغ

العالقات االیجابیة مع (والسعي لتنمیة عالقات شخصیة ذافئة وموثوقة ) تقبل الذات(بقصورھم 
والبحث عن ) االجادة البیئیة(وتعدیل بیئتھم لكي تلبي حاجاتھم الشخصیة وتفضیالتھم ) اآلخرین

) الستقاللیةا(االحساس بتقریر المصیر باالضافة إلى القدرة على مقاومة الضغوط االجتماعیة 
وتطویر إمكاناتھم من خالل النمو واالنفتاح ) الھدف في الحیاة(وایجاد معنى في جھودھم وتحدیاتھم 

  ).٢٠١٦خرنوب،  ) (النمو الشخصي(كأفراد 

ولھذا ٌتعد ھذه النظریة من أھم النظریات المفسرة للرفاھیة النفسیة ألنھا جمعت أشھر 
یب الحیاة و جودتھا والرضى عنھا،  حیث  قدمت لنا رایف النظریات المفسرة للسعادة النفسیة وط

إطاًرا نظرًیا متكامًال وأكثر شموًلا للرفاھیة النفسیة في األدبیات في وقتنا الحاضر،  مما یسھل في 
  .توضیح معنى ھذا المفھوم بشكل أدق
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  :الدراسات السابقة

الرفاھیة النفسیة دراسة ھدفت التعرف إلى طبیعة العالقة بین ) ٢٠١٦(أجرت خرنوب 
وتكونت عینة . والذكاء االنفعالي والتفاؤل وتحدید الفروق في الرفاھیة النفسیة وفقًا لمتغیر الجنس

طالبًا وطالبة من قسم اإلرشاد النفسي في كلیة التربیة بجامعة دمشق في ) ١٤٧(الدراسة من عدد 
س الذكاء االنفعالي لمایر  ومقیا١٩٨٩واستخدم مقیاس الرفاھیة النفسیة لرایف عام . سوریا

وأظھرت نتائج تلك . ١٩٩٦التشاؤم ألحمد عبد الخالق عام -  ومقیاس التفاؤل١٩٩٧وآخرون عام 
الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطیة ایجابیة دالة إحصائیًا بین درجات الطلبة على مقیاس الرفاھیة 

لتفاؤل،  كما بینت النتائج عدم وجود النفسیة ومكوناتھا الفرعیة الستة وكل من الذكاء االنفعالي وا
  .فروق تعزى لمتغیر الجنس في الرفاھیة االجتماعیة ومكوناتھا الفرعیة الستة

بإجراء دراسة ھدفت الكشف عن إمكانیة ) ٢٠١٤(كما قام یاسین وشاھین وسرمیني 
وتكونت . ةمستوى الصداقة على التنبؤ بالرفاھیة النفسیة وأثر متغیر الجنس على الرفاھیة النفسی

طالبًا وطالبة اختیروا من طلبة السنة الرابعة في قسمي العلوم ) ١٣٩(عینة الدراسة من عدد 
واستخدم لجمع البیانات مقیاس الصداقة . واآلداب في كلیة التربیة بجامعة عین شمس في مصر

 في الرفاھیة وأظھرت النتائج وجود قدرة تنبؤیة دالة إحصائیًا للصداقة. ومقیاس الرفاھیة النفسیة
ذكر،  (النفسیة،  وبینت النتائج أن الرفاھیة النفسیة ال تختلف لدى الطلبة باختالف متغیر الجنس 

  ).أنثى

بدراسة ھدفت للتعرف إلى طبیعة العالقة بین السعادة النفسیة ) ٢٠١٣(قامت الجمال و
ینة الدراسة من عدد بمكوناتھا الفرعیة،  والتحصیل الدراسي واالتجاه نحو الدراسة،  وتكونت ع

طالبا وطالبة بكلیتي التربیة واآلداب في جامعة تبوك،  طبق علیھم مقیاس السعادة النفسیة ) ٢٥٨(
ومقیاس االتجاه نحو الدراسة،  وأظھرت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطیة موجبة دالة 

 والتحصیل الدراسي،  كما دلت إحصائیًا بین درجات الطالب في السعادة النفسیة ومكوناتھا الفرعیة
النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین متوسطات درجات الطالب ذوي التخصصات األدبیة 

كما أظھرت أیضًا إمكانیة التنبؤ . وذوي التخصصات العلمیة في السعادة النفسیة ومكوناتھا الفرعیة
االتجاه نحو الدراسة الجامعیة مع بالتحصیل الدراسي من السعادة النفسیة ومكوناتھا الفرعیة و

  .اختالف نسب ھذه العوامل

إلى معرفة الرفاھیة النفسیة وعالقتھا بكل من قلق ) ٢٠١١(وھدفت دراسة المنشاوي 
. المستقبل والقلق االجتماعي والتحصیل الدراسي لدى عینة من طلبة المرحلة الثانویة في مصر

ولجمع البیانات استخدم مقیاس الرفاھیة النفسیة . طالبةطالبًا و) ٣٢(وتكونت عینة الدراسة من عدد 
وأظھرت النتائج وجود عالقة سلبیة ذات داللة . ومقیاس قلق المستقبل ومقیاس القلق االجتماعي

وأظھرت النتائج وجود . إحصائیة بین الرفاھیة النفسیة وكًال من قلق المستقبل والقلق االجتماعي
  .یة بین الرفاھیة النفسیة والتحصیل الدراسيعالقة إیجابیة ذات داللة إحصائ

دراسة ھدفت الكشف عن الھویة النفسیة وعالقتھا بالرفاھیة النفسیة ) ٢٠٠٨(وأجرى طھ 
طالبًا وطالبة ) ٣٨٥(وتكونت عینة الدراسة من عدد . وتقدیر الذات الجماعي لدى طلبة الجامعة

یجین من مدارس اللغات األجنبیة اختیروا من جامعة عین شمس من الطلبة المنتظمین والخر
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واستخدم مقیاس الھویة النفسیة ومقیاس تقدیر الذات الجماعي من إعداد . والدارسین باللغة العربیة
وأظھرت النتائج وجود عالقة ارتباطیھ . ،   ومقیاس كارول ریف للرفاھیة النفسیة٢٠٠٨طھ عام 

ضًال عن  عدم وجود فروق في الرفاھیة النفسیة ایجابیة  بین الھویة النفسیة والرفاھیة النفسیة،   ف
  .تعزى لمتغیر التخصص والجنس

 Springer,Pudrovska,&Huser (2011) وأجرى كل من سبرنجر وبوردفیسكا وھیزر
دراسة ھدفت إلى معرفة مدى تغیر أبعاد الرفاھیة النفسیة لكارول ریف عبر المدى الزمني من 

فرًدا ) ١٨٢٦(ستویات عمریة،  وبلغت عینة الدراسة من خالل إجراء دراسة طولیة عبر ثالث م
سنة من كال الجنسین،  وأسفرت نتائج الدراسة عن انخفاض ) ٧٥-٣٢(تراوحت أعمارھم بین 

االستقاللیة والھدف في الحیاة والنضج الشخصي عبر المجموعات العمریة المتباینة،  بینما یستقر 
موعات األكبر سنًا،  ولم تتوصل الدراسة إلى دلیل الذات بین مجموعات الدراسة األصغر والمج

ثابت من أن التغیرات في الرفاھیة النفسیة تتغیر أو تتأثر بالتقدم في العمر مما یستلزم إجراء مزیدا 
  .من الدراسات

بإجراء دراسة ھدفت الكشف عن فاعلیة برنامج إرشادي في ) Brown) 2009وقام بروان 
شاب ) ٥٩٣(وتكونت عینة الدراسة من عدد . جتماعیة لدى الشبابتحسین الرفاھیة النفسیة واال

شھرًا ) ١٨(وتم تنفیذ البرنامج اإلرشادي مدة . اختیروا من منطقة ریفیة في رواندا في أفریقیا
وأظھرت النتائج . تضمن مجموعة من الزیارات المنزلیة والتدریب على الدعم النفسي واالجتماعي

رشادي في تحسین الرفاھیة النفسیة واالجتماعیة لدى الشباب،  وفي خفض وجود فاعلیة للبرنامج اإل
  .الحزن وأعراض االكتئاب

دراسة ھدفت للكشف عن العالقة ) Eric & Chris) 2008وأجرى كل من اریك وكریس 
بین الرفاھیة النفسیة والسمات الشخصیة والوضع االقتصادي والعالقات االجتماعیة،  وتم استخدام 

فرًدا من البالغین في ) ١٢٧٣(ص بالرفاھیة النفسیة،  وتكونت عینة الدراسة من عدد مقیاس خا
،  كما %)٧١(وقد أظھرت نتائج الدراسة أن متوسط السعادة لدى أفراد عینة الدراسة بلغ .بریطانیا

ا أظھرت النتائج أن الرفاھیة النفسیة ترتبط ارتباطا قویا بالوضع االقتصادي،  وبمستوى اقل ارتباط
  .مع العالقات االجتماعیة

بدراسة ھدفت للكشف عن طبیعة العالقة بین التوافق الدراسي ) Elias) 2006وقام إلیاس 
) ٢٠٣(والرفاھیة النفسیة لدى عینة من الطالب األجانب بمالیزیا،  تكونت عینة الدراسة من عدد 

ائج الدراسة عدم وجود فروق أظھرت نتوقد . طالبا وطالبة،  وتم استخدام مقیاس ُأعد لھذه الغایة
ذات داللة إحصائیة ُتعزى للنوع على مقیاس الرفاھیة النفسیة،  فیما دلت النتائج إلى وجود عالقة 

  .ارتباط بین التوافق الدراسي والرفاھیة عند أفراد عینة الدراسة

دراسة ھدفت إلى التحقیق من العالقة ) Brissette et al) 2002وأجرى بریست وآخرون 
طالًبا وطالبة من طلبة الجامعة،  ) ٨٩(ن الرفاھیة النفسیة،  والتفاؤل لدى عینة مكونة من عدد بی

خلصت إلى أن التفاؤل قد تنبأ بالرفاھیة المحسنة في مجاالت المواجھة وتقدیر الذات،  واالكتئاب،  
  .والعالقات االیجابیة،  وإدارة الضغوط في مواقف الحیاة الضاغطة
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 :اسات السابقةتعقیب على الدر

من خالل استعراض الدراسات واالبحاث السابقة تبین مدى أھمیة ھذا المتغیر؛ لذا اشتمل 
التعقیب على أوجھ االتفاق واالختالف مع الدراسة الحالیة،  وأوجھ االستفادة من ھذه الدراسات،  

  : وذلك كما یلي

ة النفسیة على ضرورة االھتمام اتفقت الدراسة الحالیة مع جمیع الدراسات التي تناولت الرفاھی -
،  ودراسة طھ )٢٠١١(بھا لما لھا من آثار إیجابیة على حیاة الفرد كما في دراسة المنشاوي 

ودراسة بریست وآخرون ) 2009 (Brown et al،  ودراسة براون وآخرون )٢٠٠٨(
Brissette et al) 2002.( 

ة في دراستھا وعالقتھا مع العدید من كما اتفقت جمیع الدراسات التي تناولت الرفاھیة النفسی -
،  ودراسة بریست وآخرون )٢٠١٦(المتغیرات كمتغیر التفاؤل كما في دراسة خرنوب 

Brissette et al) 2002( ومتغیر الذكاء االنفعالي في دراسة خرنوب  ،)كذلك متغیر )٢٠١٦  ،
متغیر قلق المستقبل ،   و)٢٠١٤(الصداقة واثر الجنس كما في دراسة یاسین وشاھین وسرمیني 
) ٢٠٠٨(،  ودراسة طھ )٢٠١١(والقلق االجتماعي والتحصیل الدراسي كما في دراسة المنشاوي 

التي تناولت الھویة النفسیة وعالقتھا بالرفاھیة النفسیة وتقدیر الذات الجماعي،  كما تناولت دراسة 
ا في دراسة اریك وكریس متغیر السمات الشخصیة والوضع االقتصادي والعالقات االجتماعیة كم

Eric & Chris) 2008( ومتغیر التوافق الدراسي وذلك في دراسة إلیاس  ،Elias) 2006(. 
 في عینة الدراسة ؛ وھي  - سالفة الذكر-واتفقت الدراسة الحالیة مع بعض من الدراسات السابقة        -

ة المتطوع     شكل غالبی ي     فئة طالب المرحلة الجامعیة،  حیث أنھا الفئة التي ت ا ف ة الدراسة كم ین لعین
،  )٢٠١٣(الجمال ،  ودراسة )٢٠١٤(،  ودراسة یاسین وشاھین وسرمیني )٢٠١٦(دراسة خرنوب   

 ).2002 (Brissette et al ،  ودراسة بریست وآخرون)٢٠٠٨(طھ ودراسة 
ة    - ؤ بالرفاھی ي التنب ر ف ستوى متغی ي م روق ف ة الف ى معرف ات عل ض الدراس دفت بع ین ھ ي ح ف

ي دراسة یاسین وشاھین وسرمیني      النفسیة كما    سیة      )٢٠١٤(ف ة النف اس الرفاھی اد مقی ین أبع ،  أو ب
 Springer,Pudrovska,&Huser (2011)سبرنجر وبوردفیسكا وھیزركما في دراسة 

،  ودراسة بریست )٢٠١٦(أو في ضوء بعض المتغیرات الدیمغرافیة كما في دراسة خرنوب 
،  )٢٠٠٨(دراسة طھ ،  و)٢٠١٣(الجمال راسة ،  ود)Brissette et al) .2002وآخرون 

،  ودراسة إلیاس )2008 (Eric & Chris،  ودراسة اریك وكریس )٢٠١١(ودراسة المنشاوي 
Elias) 2006.(  

نھج الوصفي             - ي استخدام الم ومن حیث المنھج فقد اتفقت ھذه الدراسة مع العدید من الدراسات ف
ة   اطي كدراس وب  االرتب ة خرن رون   ،  ود)٢٠١٦(دراس ست وآخ ة بری  Brissette et alراس

ة )2002( ال ،  و دراس ھ ،  و)٢٠١٣(الجم ة ط شاوي  )٢٠٠٨(دراس ة المن ،  )٢٠١١(،  ودراس
 ).2006 (Elias،  ودراسة إلیاس  )Eric & Chris) 2008ودراسة اریك وكریس 

ة     - ل دراس نھج مث وع الم ي ن ة ف ة الحالی ن الدراس ات ع ض الدراس ت بع اھینواختلف ین وش   یاس
زر دراسة ،  و)٢٠١٤(وسرمیني   ,Springer,Pudrovska,&Huse (rسبرنجر وبوردفیسكا وھی

2011). 
واستطاعت الباحثة تكوین تصور عن مصطلح ومفھوم الرفاھیة النفسیة من خالل استعراض 

 .الدراسات السابقة
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أیًضا استفادت الباحثة بتكوین تصور عن مصطلح مھارة حل المشكالت من خالل 
  .استعراض الدراسات السابقة

في إعداد  في أنھا أفادت - سالفة الذكر–وتكتسب ھذه الدراسة أھمیتھا من الدراسات السابقة 
لمشكالت  والتعرف على مفھوم الرفاھیة النفسیة ومفھوم مھارة حل ااإلطار النظري وإثرائھ،

  .وأبعادھما،  وأھمیتھما

وأیًضا ساعدت في تكوین فكرة ومعرفة طریقة اختیار منھج الدراسة وتحدید العینة وأداة 
الدراسة واألسالیب اإلحصائیة المناسبة للدراسة وتحلیل وتفسیر النتائج إضافة إلى التوصیات 

 .والدراسات المقترحة وكذلك المراجع

  :فروض الدراسة  

 .أفراد عینة الدراسة النفسیة لدى منخفض من الرفاھیةمستوى  یوجد .١
لدى أفراد عینة  النفسیة الرفاھیة درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات  توجد فروق .٢

 ).التربیة واآلداب،  إدارة األعمال،  الطب(الدراسة یعزى لمتغیر نوع الكلیة 
النفسیة لدى أفراد عینة  درجات الرفاھیة متوسطات بین إحصائیة داللة ذات توجد فروق .٣

 ).عزباء،  متزوجة،   أخرى(یعزى لمتغیر الحالة االجتماعیة   الدراسة 
لدى أفراد عینة الدراسة  النفسیة الرفاھیة درجات متوسطات بین إحصائیة داللة ذات توجد فروق .٤

 ١٠ إلى ٥ آالف ریال،  متوسط من ٥منخفض أقل من (یعزى لمتغیر الدخل  المادي لألسرة   
 ). آالف١٠آالف ریال،  مرتفع أكثر من 

  :منھج الدراسة وإجراءاتھا

  : منھج الدراسة

  . اعتمدت الدراسة الحالیة على المنھج الوصفي لمالءمتھ ألھداف الدراسة

  :عینة الدراسة

شمالیة   ) ٣٠٠(طبقت الدراسة على عینة مكونة من عدد     دود ال طالبة من طالبات جامعة الح
ع الدراسة      تم اختیارھن باستخدا  ة لمجتم ة ممثل سبة العین د  . م طریقة عشوائیة طبقیة بحیث تكون ن وق

لة         دد االستمارات المرس دد      ) ٤٠٠(بلغ ع ى ع ة عل م استبعاد     ) ٣٢٥(وتمت اإلجاب ط وت استمارة فق
  .٣١٦وبالتالي یكون عدد االستمارات الخاضعة للتحلیل ھو ) ٩(

  یموغرافیة  توزیع أفراد العینة حسب المتغیرات الد) ١(جدول 
  النسبة  العدد  الفئات  المتغیرات

  %٣٧٫٧  ١١٩  التربیة واآلداب
  %٤١٫٥  ١٣١  إدارة أعمال

  %٢٠٫٩  ٦٦  الطب
  الكلیة

  %١٠٠ ٣١٦  المجموع
  %٦٦٫١  ٢٠٩  عزباءالحالة 
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  النسبة  العدد  الفئات  المتغیرات
  %٣١٫٦  ١٠٠  متزوجة
  %٢٫٢  ٧  أخرى

  االجتماعیة

  %١٠٠  ٣١٦  المجموع
  %٢٠٫٣  ٦٤   آالف ریال٥قل من منخفض أ
  %٢٦٫٣  ٨٣   آالف ریال١٠ إلى ٥متوسط من 

  %٥٣٫٥  ١٦٩   آالف١٠مرتفع أكثر من 
الدخل 
  المادي

  %١٠٠  ٣١٦  المجموع
% ٣٨٫٣من طالبات العینة ھم من كلیة اآلداب والتربیة،  و% ٤٠٫٨أن ) ١(یبین جدول 

من طالبات العینة % ٦٦٫١من كلیھ الطب،   كما أن % ٢٠٫٩من كلیة إدارة األعمال،  و
حالة اجتماعیة أخرى،  وبالنسبة لتوزع العینة حسب % ٢،٢متزوجات،  و % ٣١٦عزباوات،  و

دخلھم % ٢٠٣دخلھم متوسط،  و%٢٦٫٧دخلھم مرتفع،  و% ٥٣٫٥متغیر الدخل المادي فقد كان 
  . منخفض

  :أداة الدراسة

سیة     ة النف اس الرفاھی ار مقی م اختی ة ت داف الدراس ق أھ ذي لغرض تحقی امعي ال شباب الج لل
دد  )٢٠١٣(أعدتھ حنان سلومة   اد وھي      ) ٦٩(؛ مكون من ع ى ستة أبع ارة وموزعة عل دف  : عب الھ

ة                ن البیئ تمكن م ة،  النضج الشخصي،  ال ات االیجابی ذات،  االستقاللیة،  العالق  .في الحیاة،  تقبل ال
 . على األبعادعبارات مقیاس الرفاھیة النفسیةتوزیع ) ٢(ویوضح جدول 

 توزیع عبارات مقیاس الرفاھیة النفسیة على أبعاده) ٢(جدول 

  العبارات التي تقیسھ  البعد  م

  ١٢-١١- ١٠- ٩- ٨- ٧- ٦-٥-٤-٣-٢-١  الھدف في الحیاة  ١

  ٢٢-٢٠-١٩- ١٨- ١٧-١٦-١٥- ١٤- ١٣  تقبل الذات   ٢

  ٣٤-٣٣- ٣٢- ٣١-٣٠-٢٩- ٢٨- ٢٧-٢٦-٢٥- ٢٤- ٢٣  االستقاللیة  ٣

  ٤٦-٤٥- ٤٤- ٤٣-٤٢-٤١- ٤٠- ٣٩-٣٨-٣٧- ٣٦- ٣٥  العالقات االیجابیة  ٤

  ٥٧- ٥٦- ٥٥-٥٤-٥٣- ٥٢- ٥١-٥٠-٤٩- ٤٨- ٤٧  النضج الشخصي  ٥

  ٦٩-٦٨- ٦٧- ٦٦-٦٥-٦٤- ٦٣- ٦٢-٦١-٦٠- ٥٩- ٥٨  التمكن من البیئة  ٦

  ٦٩  المجموع  

 الصدق والثبات: 
قام معد المقیاس بالـتأكد من الخصائص السیكومتریة للمقیاس وھي صدق المقیاس وثباتھ            
  :كما یلي
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o من أجل التأكد من صدق االتساق الداخلي استخدمت الباحثة معامل : ساق الداخليصدق االت
حیث یقصد بصدق االتساق الداخلي قوة االرتباط بین درجات كل فقرة من . االرتباط بیرسون

الفقرات مع درجة المحور الذي تنتمي إلیھ وكذلك قوة االرتباط بین درجات كل محور مع 
  .الدرجة الكلیة للمقیاس

 ):مقیاس الرفاھیة النفسیة(دق االتساق الداخلي ص -
 ): ٢٠١٣(صدق االتساق الداخلي دراسة سلومھ  -

حیث كانت جمیع ارتباطات المفردات باألبعاد التي تنتمي إلیھا مرتفعة و دالة عند مستوى 
  . مما یؤكد االتساق الداخلي ألبعاد المقیاس٠٫٠١داللة 

مما . ٠٫٨٣ و ٠٫٥٩الكلیة للمقیاس وتراوحت بین كما تم احتساب ارتباط كل بعد بالدرجة 
  . یؤكد تحقق صدق االتساق الداخلي للمقیاس ككل

 :صدق االتساق الداخلي للدراسة الحالیة -
قامت الباحثة في الدراسة الحالیة بحساب صدق االتساق الداخلي للمقیاس وذلك بحساب 

ھذه ) ٣(ویوضح جدول . المنتمیة إلیھمعامالت االرتباط بین درجة الفقرة والدرجة الكلیة للبعد 
  :المعامالت كما یلي

 االرتباط بین درجة الفقرة والدرجة الكلیة للبعد المنتمیة إلیھ) ٣(جدول 
الھدف من : المحور األول

  الحیاة
  االستقاللیة: البعد الثاني  تقبل الذات: البعد الثاني

رقم 
  الفقرة

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط  رقم الفقرة معامل االرتباط

1 .667** 13 .582** 23 .755** 

2 .719** 14 .569** 24 .696** 

3 .720** 15 .695** 25 .590** 

4 .299** 16 .639** 26 .551** 

5 .748** 17 .538** 27 -.382** 

6 .770** 18 .451** 28 .122* 

7 .378**  19 .503** 29 .271** 

8 .712** 20 .726** 30 .503** 

9 .601** 21 .784** 31 .630** 

10 .715** 22 .750** 32 .766** 

11 .811**   33 .507** 

12 .612**   34 .590** 

النضج : البعد الخامس  العالقات اإلیجابیة: البعد الرابع
  الشخصي

التمكن من : البعد السادس
  البیئة

35 .676** 47 .570** 58 .697** 
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الھدف من : المحور األول
  الحیاة

  االستقاللیة: البعد الثاني  تقبل الذات: البعد الثاني

36 .700** 48 .475** 59 .618** 

37  .585** 49 .750** 60 .561** 

38 .685** 50 .842** 61 .608** 

39 .690** 51  .710** 62 .633** 

40 .624** 52 .799** 63 .747** 

41 .550** 53 .662** 64 .759** 

42 .422** 54 .657** 65 .487** 

43 .545** 55 .675** 66 .689** 

44 .601** 56 .812** 67 .024 

45 .637** 57 .754** 68 .622** 

46 .658** 47 .570** 69 -.303** 
  .٠٫٠١تشیر إلى أن االرتباط ذو داللة إحصائیة عند مستوى ** 

 فقرة من فقرات مقیاس وجود داللة إحصائیة لالرتباط بین كل) ٣(یتضح من جدول 
أشعر بفتور عند (،  )٦٧(الرفاھیة النفسیة والدرجة الكلیة للبعد الذي تنتمي إلیھ باستثناء فقرة رقم 

  .  األمر الذي یدل على صدق االتساق الداخلي٠٫٠٥عند مستوى داللة ) قضاء أنشطتي الیومیة

رجة الكلیة للمقیاس،  ویوضح  حساب معامالت االرتباط بین الدرجة الكلیة للبعد والدتمكما 
 :معامالت االرتباط كما یلي) ٤(جدول 

  االرتباط بین الدرجة الكلیة للبعد والدرجة الكلیة للمقیاس) ٤(جدول 
 معامل االرتباط رقم الفقرة

 **777.  الھدف في الحیاة
 **855.  تقبل الذات 
 **815.  االستقاللیة

 **761.  العالقات االیجابیة
 **884.  يالنضج الشخص

 **819.  التمكن من البیئة
  .٠٫٠١تشیر إلى أن االرتباط ذو داللة إحصائیة عند مستوى ** 

وجود داللة إحصائیة لالرتباط بین الدرجة الكلیة لكل بعد من أبعاد ) ٤(یتضح من جدول 
  األمر الذي یدل على صدق االتساق٠٫٠٥المقیاس،  والدرجة الكلیة للمقیاس عند مستوى داللة 

  . الداخلي
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 ثبات مقیاس الرفاھیة النفسیة: 
o  ٢٠١٣(ثبات المقیاس في دراسة سلومھ:( 

تمتع مقیاس الرفاھیة النفسیة في الدراسة بدرجات مرتفعة من الثبات بإستخدام معامل ألفا 
وللمقیاس ) ٠،٨٠ و ٠٫٦٧(كرونباخ،  وقد تراوحت معامالت الثبات بالنسبة لألبعاد الفرعیة ما بین 

  . مما یؤكد ثبات المقیاس٠٫٩١ككل 

 :ثبات المقیاس في الدراسة الحالیة -

قامت الباحثة في الدراسة الحالیة بالتحقق من ثبات المقیاس عن طریق حساب معامل ثبات 
  .ألفا كرونباخ

  :معامالت ثبات ألفا كرونباخ كما یلي) ٥(ویوضح جدول 

  نتائج ثبات المقیاس في الدراسة الحالیة) ٥(جدول 
  معامل ثبات الفا كرونباخ  عدد البنود  المحور

  ٠٫٨٧  ١٢  الھدف في الحیاة
  ٠٫٨٢  ١٠  تقبل الذات 
  ٠٫٦٥  ١٢  االستقاللیة

  ٠٫٨٥  ١٢  العالقات االیجابیة
  ٠٫٩٠  ١١  النضج الشخصي
  ٠٫٧٣  ١٢  التمكن من البیئة

  ٠٫٩٥  ٦٩  المقیاس ككل
وھي تشیر إلى ) ٠٫٩٠ و٠٫٦٥(أن معامالت الثبات تتراوح ما بین ) ٥(یتضح من جدول 

ثبات جید في حدھا األدنى وإلى ثبات مرتفع في حدھا األعلى أما معامل الثبات للمقیاس ككل فقد بلغ 
وھو یشیر إلى ثبات عالي جدًا مما یؤكد صالحیة مقیاس الرفاھیة النفسیة لالستخدام ) ٠٫٩٥(

  .بطمأنینة

  : إجراءات الدراسة

  :  تحقیق أھداف الدراسةاتبعت الباحثة اإلجراءات التالیة ل

              د شارة العدی ة بموضوع الدراسة واست سابقة المتعلق ى الدراسات والبحوث ال اطالع  الباحثة عل
  .من المختصین في المجال

  ي دھا ؛ وھ ة وتحدی ار أداة الدراس ھ   : اختی ذي أعدت امعي ال شباب الج سیة لل ة النف اس الرفاھی مقی
  ). ٢٠١٤(سلوم 

  ت ث قام ة حی ین أداة الدراس صدق   تقن امالت ال إجراء مع ین ب ى المحكم د عرضھ عل ة بع  الباحث
  .والثبات لھا

 وبعد اعتماد األداة للتطبیق قامت الباحثة بتحدید العینة لتكون ممثلة لمجتمع الدراسة .  
               راد ى أف ق مقیاسي الدراسة عل ي إجراءات تطبی دء ف الحصول على خطاب من عمادة الكلیة للب

  .العینة
 ینة،  وتوضیح الھدف من ھذه الدراسةتوزیع األداة على الع.  
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  تبعاد ا م اس ات ت ع البیان ستخدمة   الجم وب م سلیمة للحاس ات ال ال البیان صة،  وإدخ تبانات الناق س
  .نتائج الدراسة تبعًا ألھدافھا وفروضھا الستخراج  )SPSS v20(البرنامج اإلحصائي 

 الخروج بنتائج الدراسة ومناقشتھا وتفسیرھا.  
 ء ما توصلت إلیھ الدراسة من نتائجوضع التوصیات في ضو. 

  :نتائج الدراسة وتفسیرھا

یوجد مستوى منخفض من الرفاھیة النفسیة  ":النتائج المتعلقة بالفرض األول والذي ینص على
  ".لدى أفراد عینة الدراسة

  )٣١٦=ن(مستوى توفر الرفاھیة النفسیة بأبعادھا ) ٦(جدول 

 مستوى التوافر یة للتوفرالنسبة المئو المتوسط الحسابي البعد م
 متوسطة ٦١٫٢ ٣٫٠٦ الھدف في الحیاة ١
 كبیرة ٧٣ ٣٫٦٥ تقبل الذات  ٢
 كبیرة ٦٩٫٢ ٣٫٤٦ االستقاللیة ٣
 كبیرة ٦٨٫٢ ٣٫٤١ العالقات االیجابیة ٤
 كبیرة ٧٢٫٢ ٣٫٦١ النضج الشخصي ٥
 كبیرة ٧١٫٤ ٣٫٥٧ التمكن من البیئة ٦

 
الكلي  المجموع

 یةللرفاھیة النفس
 كبیرة ٦٩٫٢ ٣٫٤٦

 الرفاھیة النفسیة إجماًلا متوفًرا بنسبة كبیرة،  وأن جمیع مستوىأن ) ٦(یتضح من الجدول
أبعاد الرفاھیة النفسیة متوفرة أیًضا بنسبة كبیرة عدا البعد األول والخاص بالھدف من الحیاة حیث 

یوجد مستوى منخفض "جاءت االستجابة علیھ بصورة متوسطة،  وبذلك نرفض الفرض الذي نصھ 
  ". من الرفاھیة النفسیة لدى أفراد عینة الدراسة

ویمكن تفسیر ھذه النتیجة في ضوء ما أشار إلیھ بعض الباحثین من أن الرفاھیة النفسیة 
 والھویة،   وخصائص الشخصیة،ن المتغیرات كالتنظیم االنفعالي،تتطور من خالل مجموعة م

،  إضافة إلى Edwards,2005)(لى أنھا تزید مع العمر والتعلیم والخبرة في الحیاة،  باإلضافة إ
ذلك فقد بینت العدید من الدراسات أن الرفاھیة النفسیة قد ارتبطت مع العدید من الخصائص 
اإلیجابیة في أدبیات علم النفس،  كالتفاؤل وتقدیر الذات وحل المشكالت والسعادة والتعاطف 

وھذه الخصائص اإلیجابیة تعد متوفرة بدرجة ما لدى ) Kapikiran,2011(والتوافق البیئي لألفراد 
  .طالبات الجامعة

 بین إحصائیة داللة ذات توجد فروق ":النتائج المتعلقة بالفرض الثاني والذي ینص على 
التربیة (لدى أفراد عینة الدراسة یعزى لمتغیر نوع الكلیة  النفسیة الرفاھیة درجات متوسطات

 )".األعمال،  الطبواآلداب،  إدارة 
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 (ANOVA) تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي للتحقق من صحة ھذا الفرض،
للعینات المستقلة بھدف التعرف على داللة الفروق في درجات الرفاھیة النفسیة بأبعادھا تبعًا 

  :)٧(الختالف الكلیات،  وجاءت النتائج كما وضحھا جدول 

لداللة الفروق بین متوسطات درجات ) ANOVA(یل التباین األحادي نتائج اختبار تحل) ٧(دول ج
  ).٣١٦=ن(الرفاھیة النفسیة بأبعادھا تبعًا لمتغیر الكلیات 

مجموع   مصدر التباین  األبعاد
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط 
  مستوى الداللة  قیمة ف  المربعات

  ٠٫٠٩  ٢  ٠٫١٨  بین المجموعات

  ٠٫١١  ٣١٣  ٣٥٫٧٧  داخل المجموعات
الھدف من 

  الحیاة
    ٣١٥  ٣٥٫٩٥  المجموع

  دالةغیر   ٠٫٤٥  ٠٫٧٩

  ٢٫٩٢  ٢  ٥٫٨٥  بین المجموعات

  تقبل الذات  ٠٫٤٤  ٣١٣  ١٤٠٫٢٥  داخل المجموعات

    ٣١٥  ١٤٦٫١١  المجموع

 دالة  ٠٫٠٠  ٦٫٥٣

  ٠٫٢٥  ٢  ٠٫٥١  بین المجموعات

  االستقاللیة  ٠٫١٤  ٣١٣  ٤٥٫٥٠  داخل المجموعات

    ٣١٥  ٤٦٫٠١  المجموع

 غیر دالة  ٠٫١٧  ١٫٧٧

  ٠٫٢٥  ٢  ٠٫٥٠  بین المجموعات

  ٠٫٣٢  ٣١٣  ١٠٢٫٨٣  داخل المجموعات
العالقات 
 اإلیجابیة

    ٣١٥  ١٠٣٫٣٤  المجموع

 غیر دالة  ٠٫٤٦  ٠٫٧٦

  ٠٫٦٥  ٢  ١٫٣١  بین المجموعات

  ٠٫٥٠  ٣١٣  ٥٨٫٩١  داخل المجموعات
النضج 
  الشخصي

    ٣١٥  ٦٢٫٢٢  المجموع

  غیر دالة  ٠٫١٤  ١٫٢٦

  ١٫٤٠  ٢  ٢٫٨٠  بین المجموعات

  ٠٫٢٧  ٣١٣  ٨٦٫٨١  داخل المجموعات
التمكن من 

  البیئة

    ٣١٥  ٨٩٫٦٢  المجموع

  دالة  ٠٫٠٠  ٥٫٠٥

  ٠٫٤٦  ٢  ٠٫٩٣  بین المجموعات

  ٠٫١٥  ٣١٣  ٤٩٫٥٦  داخل المجموعات
  الدرجة الكلیة

    ٣١٥  ٥٠٫٤٩  المجموع

  غیر دالة  ٠٫٠٦  ٢٫٩٤

      ٠٫٠١قیم دالة عند مستوى      ** ٠٫٠٥قیم دالة عند مستوى     *
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات درجات الرفاھیة ) ٧(یوضح جدول             
 ٠٫٠١أكبر من ) ف(النفسیة بأبعادھا تبعًا الختالف الكلیة لعینة الدراسة،  حیث جاءت قیمة داللة 

فقد وجدت داللة فروق بین المجموعات تبعًا ) بل الذات؛ والتمكن من البیئةتق(فیما عدا البعدین 
  .الختالف كلیاتھن

ولمعرفة اتجاھات الفروق قامت الباحثة باستخدام اختبار شیفیھ للمقارنات البعدیة،  وجاءت           
  ):٨(النتائج كما یوضحھا جدول 

الرفاھیة النفسیة بأبعادھا تبعًا نتائج اختبار شیفیھ لكشف اتجاھات الفروق في درجات ) ٨(جدول 
  )٣١٦=ن(الختالف الكلیة لعینة الدراسة 

المتوسط   المجموعات  األبعاد
  الحسابي

التربیة 
  الطب  إدارة األعمال  واآلداب

  *٠٫٣٦  ٠٫١٩    ٣٫٨٦  التربیة واآلداب

  تقبل الذات  ٠٫١٦    ٠٫١٩  ٣٫٦٩  إدارة األعمال

    ٠٫١٦  *٠٫٣٦  ٣٫٥١  الطب

  *٠٫٢٢  ٠٫٠١    ٣٫٣٣  التربیة واآلداب

التمكن من   *٠٫٢٣    ٠٫٠١  ٣٫٣٥  إدارة األعمال
  البیئة

    *٠٫٢٣  *٠٫٢٢  ٣٫١١  الطب

  ٠٫٠٥قیم دالة عند مستوى     *

أن ھناك فروقًا دالة إحصائیًا بین درجات طالبات كلیة الطب وطالبات ) ٨(یتضح من جدول 
ت كلیة التربیة واآلداب بمتوسط حسابي لصالح طالبا) التمكن من البیئة(التربیة واآلداب في بعد 

،  كما یبین الجدول أن ھناك فروقًا دالة إحصائیًا بین درجات كًال من طالبات كلیة )٣٫٣٣(وقدره 
ولصالح طالبات كلیة إدارة األعمال ) التمكن من البیئة(إدارة األعمال وطالبات كلیة الطب في بعد

على من المقارنة السابقة،  ووجدت فروق دالة وھو المتوسط األ) ٣٫٣٥(بمتوسط حسابي وقدره
لصالح ) تقبل الذات(إحصائیًا بین درجات طالبات كلیة التربیة واآلداب وكلیة  الطب في بعد 

  ).٣٫٨٦(طالبات كلیة التربیة واآلداب بمتوسط حسابي وقدره 

 طھ و نتیجة دراسة) ٢٠١٣(وتتفق نتیجة ھذا الفرض بشكل جزئي مع نتیجة دراسة الجمال 
  .والتي أثبتت عدم وجود فروق في الرفاھیة النفسیة تبعًا للمسار األكادیمي) ٢٠٠٨(

حیث والتي كانت أكثر شموًال لجمیع األفراد بغض ) ١٩٩٩(كما تتفق مع نظریة رایف 
  .النظر عن تخصصھ أو مساره الدراسي

إلى أن كل طالبة ویمكن تفسیر تالشي الفروق في الرفاھیة النفسیة تبعًا الختالف الكلیات 
اختارت المسار الذي یتفق مع القیم الفردیة والقدرات الشخصیة التي تجنبھا ألم اإلخفاقات،  وھذا 
یتفق مع المدخل الذاتي والذي یركز على السعادة والسرور،  ویعرف الرفاھیة من ناحیة السرور 

ھذا المدخل على فكرة أن ویقوم . وتجنب األلم،  وینعكس في مجرى البحث على الرفاھیة الذاتیة
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السعادة والسرور یشكالن الھدف األساسي للحیاة البشریة؛ وبذلك فإن تحقیق السعادة یتم من خالل 
الشعور بالسعادة عن طریق السعي إلى اللحظات السارة واألھداف المجزیة تماشیًا مع القیم الفردیة 

  ).٢٠١٦خرنوب، (وبلوغ المحفزات التي تزید الوجدان اإلیجابي

لصالح طالبات كلیة اآلداب إلى أن ) تقبل الذات(بینما تفسر الباحثة وجود الفروق في بعد 
البیئة الثقافیة المحافظة لطالبات جامعة الحدود الشمالیة تفضل التخصصات األدبیة والتربویة أكثر 

ر الذي من بقیة الكلیات كالعلمیة ألن مخرجاتھا تتفق بشكل أكبر مع قیم وظروف المجتمع األم
  .یجعل الطالبات أكثر تقبًال لذواتھن مقارنة بزمیالتھن في الكلیات األخرى

قد یكون ) التمكن من البیئة(بینما تعود منطقیة تفّوق طالبات كلیة اإلدارة واألعمال في بعد 
عائدًا إلى شعورھن بحاجة المجتمع وسوق العمل لمخرجات ھذه الكلیة،  وھذا ما یدفعھن لیكونون 

  . تمكنًا من البیئة وإلمامًا بحاجاتھاأكثر 

 بین إحصائیة داللة ذات توجد فروق ":النتائج المتعلقة بالفرض الثالث والذي ینص على
لدى افراد عینة الدراسة یعزى لمتغیر الحالة االجتماعیة  النفسیة الرفاھیة درجات متوسطات

 )".عزباء،  متزوجة،  أخرى(

 للعینات (Kruskal-Wallis)ستخدام اختبار كروسكال والیس   تم اللتحقق من صحة ھذا الفرض،
المستقلة بھدف التعرف على داللة الفروق في درجات الرفاھیة النفسیة بأبعادھا تبعًا الختالف الحالة 

    :)٩(االجتماعیة،  وجاءت النتائج كما وضحھا جدول 

لفروق بین درجات الرفاھیة لداللة ا) Kruskal-Wallis(نتائج اختبار كروسكال والیس ) ٩(جدول 
  ).٣١٦=ن(النفسیة بأبعادھا تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیة 

متوسط   العدد  المجموعات  األبعاد
 الرتب

قیمة كا 
  مستوى الداللة تربیع

  ١٥٩٫٨٤  ٢٠٩  عزباء
  ١٥٣٫١٦  ١٠٠  متزوجة

الھدف من 
  ١٩٤٫٧٩  ٧  أخرى  الحیاة

  غیر دالة  ٠٫٤٧  ١٫٥٠

  ١٤٦٫٢٣  ٢٠٩  اءعزب
  تقبل الذات  ١٩٦٫٧٤  ١٠٠  متزوجة
  ٦٨٫١٤  ٧  أخرى

  دالة  ٠٫٠٠  **٣٠٫٢٩

  ١٦٣٫٦٦  ٢٠٩  عزباء
  االستقاللیة  ١٥٠٫٤١  ١٠٠  متزوجة
  ١٢٠٫٠٠  ٧  أخرى

  غیر دالة  ٠٫٢٥  ٢٫٧١

  ١٦٤٫٠٠  ٢٠٩  عزباء
  ١٨٢٫٥٣  ١٠٠  متزوجة

العالقات 
  اإلیجابیة

  ٧٠٫٠٠  ٧  أخرى
  دالة  ٠٫٠٤  *١٢٫٧٤

  ١٦٣٫٨٩  ٢٠٩  عزباء
  ١٧٥٫٨٤  ١٠٠  متزوجة

النضج 
  الشخصي

  ٣٥٫٤٣  ٧  أخرى
  دالة  ٠٫٠٠  **١٣٫٥٦

  ١٥٢٫٧١  ٢٠٩  عزباء
  التمكن من البیئة  ١٧٨٫٤٠  ١٠٠  متزوجة
  ٤٧٫٠٧  ٧  أخرى

  دالة  ٠٫٠٠  **١٦٫٠٥
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متوسط   العدد  المجموعات  األبعاد
 الرتب

قیمة كا 
  مستوى الداللة تربیع

  ١٦٠٫٠٠  ٢٠٩  عزباء
  الدرجة الكلیة  ١٦٢٫٥٣  ١٠٠  متزوجة
  ٥٦٫٠٠  ٧  أخرى

  دالة  ٠٫٠١  **٩٫٠٦

  ٠٫٠١قیم دالة عند مستوى      ** ٠٫٠٥قیم دالة عند مستوى  *

وجود فروق ذات داللة إحصائیة في درجات الرفاھیة النفسیة بأبعادھا تبعًا ) ٩(وضح جدول 
الختالف الحالة االجتماعیة لعینة الدراسة لصالح المتزوجات وقد كان مستوى داللة الفروق للدرجة 

فقد كان مستوى ) العالقات اإلیجابیة( عدا البعد ٠٫٠١ة واألبعاد الدالة عند مستوى الكلی
االستقاللیة؛ الھدف (،  في حین لم تكن ھناك داللة فروق بین المجموعات في البعدین ٠٫٠٥الداللة

  .٠٫٠٥أكبر من ) مربع كا(حیث جاءت قیمة داللة ) من الحیاة

بات المتزوجات وما یملكونھ من استقاللیة واعتماد وقد تكون الحاجات المشبعة لدى الطال
على أنفسھن و تحقیق الكثیر من حاجاتھن الفسیولوجیة واالجتماعیة واألمان والتقدیر وتحقیق الذات 

  .أكثر من غیرھن ھي سبب اتجاه الفروق في الرفاھیة النفسیة لصالح الطالبات المتزوجات

یق الذات لماسلو حیث ترى ھذه النظریة أن للفرد وھذا ما تؤكده نظریة التدرج الھرمي وتحق
مجموعة من الحاجات یسعى إلشباعھا،  والموضوعة على شكل ھرم تتمثل في الحاجات 
الفسیولوجیة،  ثم یأتي بعدھا الحاجة إلى األمان،  ثم الحاجات االجتماعیة،  ثم الحاجة إلى التقدیر،  

 الحاجات تولد لھ حالة من التوتر الداخلي،  تدفعھ ثم الحاجة إلى تحقیق الذات،  وأي نقص في ھذه
بسلوك یھدف إلى إشباعھا،  فإذا تم إشباع الحاجة لن تكون دافعة لھ،  ومن ثم ینتقل الفرد إلى إشباع 
الحاجة األعلى منھا مرتبة وھكذا،  وقد سماھا ماسلو بنظریة الحاجات،  فالفرد یقوم بسلوك ما 

  فمثال یسعى الفرد من خالل المشكالت التي یتعرض لھا إلشباع یقصد منھ إشباع حاجات معینة،
حاجتھ إلى األمن البدني والنفسي والوظیفي،  فإذا أشبعت ھذه الحاجة،  انتقل إلى الحاجة األعلى 
منھا مرتبة،  وھي حاجتھ للحب واالنتماء إلى جماعة،  وإذا أشبعت ھذه الحاجة انتقل إلى الحاجة 

الرواحیة، (ل إلى قمة ھرم ماسلو بالوصول إلى مرحلة تحقیق الذات األعلى وھكذا حتى یص
٢٠١٦ .(  

بینما تفسر الباحثة انعدام الفروق في بعد االستقاللیة بین الطالبات إلى طبیعة المجتمع 
  .السعودي والذي یتوسطن فیھ النساء ما بین االستقاللیة والتبعیة باختالف الحالة االجتماعیة لھن

 بین إحصائیة داللة ذات توجد فروق: "لقة بالفرض الرابع والذي ینص علىالنتائج المتع
لدى افراد عینة الدراسة تعزى لمتغیر الحالة االقتصادیة  النفسیة الرفاھیة درجات متوسطات

 )". آالف١٠ آالف ریال،  مرتفع أكثر من ١٠ إلى ٥ آالف ریال،  متوسط من ٥منخفض أقل من (

 (ANOVA)،  تم استخدام اختبار تحلیل التباین األحادي للتحقق من صحة ھذا الفرض
للعینات المستقلة بھدف التعرف على داللة الفروق في درجات الرفاھیة النفسیة بأبعادھا تبعًا 

  :)١٠(الختالف الحالة االقتصادیة لعینة الدراسة،  وجاءت النتائج كما وضحھا جدول 
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لداللة الفروق بین متوسطات درجات ) ANOVA(ادي نتائج اختبار تحلیل التباین األح) ١٠(جدول 
  ).٣١٦=ن(الرفاھیة النفسیة بأبعادھا تبعًا لمتغیر الحالة االقتصادیة 

مجموع   مصدر التباین  األبعاد
  المربعات

درجة 
  الحریة

متوسط 
  المربعات

  مستوى الداللة  قیمة ف

  ١٫١٤  ٢  ٢٫٢٨  بین المجموعات
  ٠٫١٠  ٣١٣  ٣٣٫٦٧  داخل المجموعات

الھدف من 
  الحیاة

    ٣١٥  ٣٥٫٩٥  المجموع

  دالة  ٠٫٠٠  **١٫٥٩

  ١٫٠٨  ٢  ٢٫١٦  بین المجموعات
  تقبل الذات  ٠٫٤٦  ٣١٣  ١٤٣٫٩٥  داخل المجموعات

    ٣١٥  ١٤٦٫١١  المجموع

  غیر دالة  ٠٫٠٩  ٢٫٣٥

  ١٫٦٠  ٢  ٣٫٢٠  بین المجموعات
  االستقاللیة  ٠٫١٣  ٣١٣  ٤٢٫٨١  داخل المجموعات

    ٣١٥  ٤٦٫٠١  المجموع

  دالة  ٠٫٠٠  **١١٫٦٩

  ٢٫٨٤  ٢  ٥٫٦٩  بین المجموعات

  ٠٫٣١  ٣١٣  ٩٧٫٦٤  داخل المجموعات
العالقات 
 اإلیجابیة

    ٣١٥  ١٠٣٫٣٤  المجموع

  دالة  ٠٫٠٠  **٩٫١٢

  ٠٫٦٠  ٢  ١٫٢١  بین المجموعات

  ٠٫٥١  ٣١٣  ١٦١٫٠١  داخل المجموعات

النضج 
  الشخصي

    ٣١٥  ١٦٢٫٢٢  لمجموعا

  غیر دالة  ٠٫٣٠  ١٫١٧

  ٠٫٣٤  ٢  ٠٫٦٨٠  بین المجموعات

  ٠٫٢٨  ٣١٣  ٨٨٫٩٤  داخل المجموعات
التمكن من 

  البیئة

    ٣١٥  ٨٩٫٦٢  المجموع

  غیر دالة  ٠٫٣٠  *١٫١٩

  ٠٫٥٧  ٢  ١٫١٤  بین المجموعات
  ٠٫١٥  ٣١٣  ٤٩٫٣٥  داخل المجموعات

الدرجة 
  الكلیة

    ٣١٥  ٥٠٫٤٩  المجموع

  دالة  ٠٫٠٢  ٣٫٦٢

  ٠٫٠١قیم دالة عند مستوى      ** ٠٫٠٥قیم دالة عند مستوى *

 في متوسطات ٠٫٠٥وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند المستوى ) ١٠(وضح جدول 
 في متوسطات درجات الرفاھیة ٠٫٠١درجات الرفاھیة النفسیة بأبعادھا التي كانت مستوى الداللة 

تقبل الذات؛ ( االقتصادیة لعینة الدراسة،  فیما عدا األبعاد النفسیة بأبعادھا تبعًا الختالف الحالة
،  ولمعرفة ٠٫٠٥أكبر من ) ف(حیث جاءت قیمة داللة ) النضج الشخصي؛ والتمكن من البیئة

اتجاھات الفروق في الدرجة الكلیة واألبعاد الدالة قامت الباحثة باستخدام االختبار البعدي شیفیھ،  
  ): ١١(جدول وجاءت النتائج كما وضحھا 
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نتائج اختبار شیفیھ لكشف اتجاھات الفروق في درجات الرفاھیة النفسیة بأبعادھا تبعًا ) ١١(جدول 
  )٣١٦=ن(الختالف الحالة االقتصادیة لعینة الدراسة 

  مرتفع  متوسط  منخفض  المتوسط الحسابي  المجموعات  األبعاد

  ٠٫٠٧  *٠٫٢٣    ٣٫١٧  منخفض

الھدف من   ٠٫١٦    *٠٫٢٣  ٢٫٩٣  متوسط
  الحیاة

    ٠٫١٦  ٠٫٠٧  ٣٫٠٩  مرتفع

  *٠٫٢١  *٠٫٢٨    ٣٫٦٢  منخفض

  االستقاللیة  ٠٫٠٧    *٠٫٢٨  ٣٫٣٤  متوسط

    ٠٫٠٧  *٠٫٢١  ٣٫٤١  مرتفع

  *٠٫٣٣  ٠٫١٦    ٣٫٥٧  منخفض

العالقات   ٠٫١٧    ٠٫١٦  ٣٫٤١  متوسط
 اإلیجابیة

    ٠٫١٧  *٠٫٣٣  ٣٫٢٤  مرتفع

  ٠٫٠٩  *٠٫١٧    ٣٫٥٥  منخفض

  ٠٫٠٧    *٠٫١٧  ٣٫٣٨  متوسط
الدرجة الكلیة 

للرفاھیة 
  النفسیة

    ٠٫٠٧  ٠٫٠٩  ٣٫٤٥  مرتفع

  ٠٫٠١قیم دالة عند مستوى      ** ٠٫٠٥قیم دالة عند مستوى      *

 بین ٠٫٠٥أن ھناك داللة فروق دالة إحصائیًا عند مستوى داللة) ١١(یتضح من جدول 
لصالح ) الھدف من الحیاة( بعد درجات الطالبات ذوات الدخل المنخفض وذوات الدخل المتوسط في

كانت ھناك داللة ) االستقاللیة(،  وفي بعد )٣٫١٧(ذوات الدخل المنخفض بمتوسط حسابي وقدره
 بین درجات الطالبات ذوات الدخل المنخفض وذوات الدخل المتوسط ٠٫٠٥فروق عند مستوى

ح ذوات الدخل وفروقًا أخرى بین درجات ذوات الدخل المرتفع وذوات الدخل المنخفض لصال
) العالقات اإلیجابیة(،  وفي بعد )٣٫٦٢(المنخفض في كال المقارنتین وذلك بمتوسط حسابي وقدره

 بین درجات الطالبات ذوات الدخل المنخفض والمرتفع ٠٫٠١وجدت داللة فروق عند مستوى
جدت ،  أما في الدرجة الكلیة فقد و)٣٫٥٧(لصالح ذوات الدخل المنخفض بمتوسط حسابي وقدره 

 بین درجات الطالبات ذوات الدخل المنخفض والدخل المتوسط ٠٫٠٥داللة فروق عند مستوى 
،  وعلیھ یمكن القول أن )٣٫٥٥(لصالح الطالبات ذوات الدخل المنخفض بمتوسط حسابي وقدره

اتجاه الفروق جاءت لصالح الطالبات ذوات الدخل المنخفض في الدرجة الكلیة للرفاھیة النفسیة 
  ).الھدف من الحیاة؛ االستقاللیة؛ العالقات اإلیجابیة(اد ولألبع

 والتي (Eric & Chris,2008)وتختلف نتیجة ھذا الفرض مع نتیجة دراسة اریك وكریس 
  .أثبتت أن العالقة إیجابیة بین الرفاھیة النفسیة والمستوى االقتصادي
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رى أن السعادة والسرور وتتفق ھذه النتیجة مع نظریة روبیر عن التوازن الدینامیكي حیث ت
یشكالن الھدف األساسي لطیب الحیاة البشریة مما یؤثر على حیاة الفرد وصحتھ النفسیة وللعامل 

  .االقتصادي دور في ذلك في حال التقبل والرضا عن الحالة االقتصادیة أو عدمھ

ویمكن تفسیر وجود فروق لصالح طالبات المستوى االقتصادي المنخفض في الرفاھیة 
نفسیة بأن الطالبات ذوات الدخل المنخفض یعشن حالة من الرضا والقناعة ومتطلبات الحیاة ال

ومظاھرھا لدیھن أقل مقارنة بزمیالتھن ذوات الدخل المتوسط والمرتفع،  وھذا ما أكده یونس 
 بأن قوة العالقة بین الثروة والرفاھیة النفسیة تتناقص عند المستویات العلیا من الدخل، ) ٢٠١١(

،  ویظھر ھذا واضحًا  في "تناقص ھامش المنفعة"مما یعبر عما یطلق علیھ علماء االقتصاد 
الدراسات التي تؤكد على أن األمریكیین األكثر ثراًء لدیھم قدر أقل من الرفاھیة النفسیة مقارنة 

  .بالمواطنین األقل ثراًء

  :ملخص نتائج الدراسة

  :خلصت نتائج الدراسة إلى ما یلي              

 توى مرتفع من الرفاھیة النفسیة لدى الطالبات عینة الدراسةوجود مس. 
  عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات درجات الرفاھیة النفسیة بأبعادھا تبعًا

فقد ) تقبل الذات؛ والتمكن من البیئة(الختالف الكلیة لعینة الدراسة،  فیما عدا البعدین 
تقبل (ح طالبات كلیة التربیة واآلداب في بعد وجدت داللة فروق بین المجموعات لصال

 ).التمكن من البیئة(ولصالح طالبات كلیة إدارة األعمال في بعد ) الذات
  توجد فروق ذات داللة إحصائیة في درجات الرفاھیة النفسیة بأبعادھا تبعًا الختالف الحالة

فلم تكن ھناك ) الستقاللیةا(االجتماعیة لعینة الدراسة لصالح المتزوجات،  فیما عدا البعدین 
 .داللة فروق بین المجموعات

  توجد فروق ذات داللة إحصائیة في متوسطات درجات الرفاھیة النفسیة بأبعادھا تبعًا
الختالف الحالة االقتصادیة لعینة الدراسة لصالح الطالبات ذوات الدخل المنخفض،  فیما 

فلم تكن ھناك داللة فروق ) من البیئةتقبل الذات؛ النضج الشخصي؛ والتمكن (عدا األبعاد 
 .بین المجموعات

  :توصیات الدراسة

  :في ضوء نتائج الدراسة توصي الباحثة بما یلي

 إعداد وتصمیم البرامج التربویة والمقررات التي تساعد في تنمیة وتحقیق الرفاھیة النفسیة.  
  للتثقیف بالطریقة تصمیم مواقع الكترونیة تابعة للجامعة تقدم حلقات تدریبیة عن بعد

الصحیحة لحل المشكالت للوصول إلى الرفاھیة النفسیة یعدھا مدربین معتمدین عن بعد 
  .وأخصائیین نفسیین واجتماعیین

  تشجیع مراكز البحث العلمي إلعداد مزید من األبحاث حول العوامل المؤثرة في كل من
 المتغیرین لدى طالبات الرفاھیة النفسیة،  ووضع نماذج إرشادیة متجددة لتنمیة ھذین

  .الجامعة
 إعداد ورش العمل البرامج التدریبیة من قبل قسم اإلرشاد في الكلیات المختلفة بالجامعات. 
 توعیة الطلبة بمفھوم الرفاھیة النفسیة وأبعاده الفرعیة وتأثیره على صحتھم النفسیة. 
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 تحسین مستوى الرفاھیة االھتمام بمراكز األحیاء من خالل تفعیل برامج إرشادیة تساعد على 
  .النفسیة

  تطویر مستویات الخدمات النفسیة واإلرشادیة لمساعدة الطلبة على تحقیق أعلى قدر ممكن
  .من الرفاھیة النفسیة لدیھم
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  المراجــــــع

  :المراجع العربیة: أوًال

دار . اإلرشاد التربوي،  مفھومھ،  خصائصھ ) ٢٠٠٣. (األسدي،  سعید وإبراھیم،  مروان      -١
  .ثقافة للنشر،  عمانال

دسمیة أح،  الجمال -٢ اه    ). ٢٠١٣. (م ي واالتج صیل الدراس ا بالتح سیة وعالقتھ سعادة النف ال
و وك     نح ة تب الب جامع دى ط ة ل مجلة كلیة التربیة ،  دراسات تربویھ ونفسیة. الدراس

  .٢٣٠ – ١٧١،  )٧٨(،   مصر-بالزقازیق 
ف       -٣ ـد اللطی داث ال   ) ٢٠٠٩(خلیفـة،  عب شطة واألح ز     األن ة،  مرك دى طالب الجامع سارة ل

 . ٦٤-١،  )٥(البحوث والدراسات النفسیة،  الرسالة،  
ان  -٤ ائي،  إیم المجتمع       ). ٢٠١٥. (الط اة ب ودة الحی ق ج ي تحقی سي ف اد النف دور اإلرش

  .٧١-٥٠،  )٤٥. (المعاصر،  مجلة البحوث التربویة والنفسیة
سن  -٥ ي،  ح د المعط ودة ال ). ٢٠٠٥. (عب سي وج اد النف ر،   اإلرش ع المعاص ي المجتم اة ف حی

 .القاھرة. مؤتمر اإلنماء النفسي والتربوي لإلنسان العربي
وي   ). ١٩٨٦. (كندریان،  سھام وخضر،  بھاء الدین     -٦ ة الترب وي،  مجل . تقویم اإلرشاد الترب

 .كلیة التربیة،  جامعة بغداد
ؤ  ). م  ٢٠١٠. (مساعده،   جھاد    -٧ وم دور المؤسسات التربویة في عصر العولمة،  م  تمر العل

 .جامعة الزیتونة. التربویة
 اتجاه جدید لدراسة القوى والفضائل    –علــم الــنفس االیجابي    ). ٢٠١٢. (معمریة،  بشــیر   -٨

 .الجزائر،  دار الخلدونیة. اإلنسانیة
ان       -٩ ام وسرمیني،  إیم دي وشاھین،  ھی سیة    ). ٢٠١٤. (یاسین،  حم ة النف صداقة والرفاھی ال

 .٣٥١-٣٧٩،  ٩٧،  )٢٥(عة،  مجلة كلیة التربیة جامعة بنھا،  لدى عینة من طلبة الجام
اؤل        ). ٢٠١٦. (خرنوب،  فتون   - ١٠ الي والتف ذكاء االنفع ا بال سیة وعالقتھ ة النف دراسة  : الرفاھی

ة دمشق         ي جامع ة ف ة التربی ة كلی ن طلب ة     . میدانیة لدى عینة م ات العربی ة اتحاد الجامع مجل
 .٢٤٢-٢١٧،  )١ (١٤. للتربیة وعلم النفس

ة،  حسام       - ١١ ان؛ ھیب اس ). ٢٠١٣. (شند،  سمیرة؛ سلومھ،  حن ة  مقی سیة  الرفاھ شباب  النف  لل
 .٦٩٤-٦٧٣،  )٣٦(مصر،  – النفسي اإلرشاد مجلة. الجامعي

ھ   - ١٢ ع ط ھ،  ربی سیة      ). ٢٠٠٨. (ط رات النف بعض المتغی ا ب ة وعالقتھ ة الثقافی ة للھوی دراس
امعي  شباب الج دى ال ة ل ر  . االجتماعی ستیر غی الة ماج مس،   رس ین ش ة ع شورة،  جامع من

 .مصر
ائھم   لدى النفسیة بالرفاھیة وعالقتھ االنتماء). ٢٠١٤. (طھ،  منال - ١٣ ربین وأبن  دراسة  : المغت

 .٧٣-٩،  )١٥٩ (٣األزھر،  مصر،   جامعة -مجلة التربیة. تنبؤیة
 .دار المسیرة: عمان. تفكیر وذكاء الطفل). ٢٠٠٩. (قطامي،  نایفة - ١٤
شیر  - ١٥ ة،  ب ابي  . )٢٠١٢. (معمری نفس االیج م ال ضائل     -عل وى والف ة الق د لدراس اه جدی اتج

 .دار الخلدونیة: الجزائر. اإلنسانیة
ادل  - ١٦ شاوي،  ع ق     ). ٢٠١١. (المن ستقبل والقل ق الم ن قل ل م ا بك سیة وعالقتھ ة النف الرفاھی

ة    ة الثانوی ة المرحل ن طلب ة م دى عین ي ل صیل الدراس اعي والتح صریة . االجتم ة الم المجل
 .٣٦٦-٣١٦،  )٢١(فسیة،  للدراسات الن

  



  

  م٢٠١٩ لسنة )٩ج (العشرون العدد                               مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٣٢

  المراجع األجنبیة: ثانیًا

1- Culbertson , W. & Zillmer , E. (2012):  Tower of London Drexel 
university:  2nd Edition (TOLDX) , Technical manual , USA , 
Multi_Health Systems (MHS). 

2- Dixon, D.N., and J.A. Glover. (1984) counseling: A problem Solving 
Approach. Wiley and Sons. 

3- Edwards, S. (2005). Exploring The Relationship Between Physical 
Activity, Psychological Wellbeing and Physical Self-perception in 
Different Exercise Groups, South Africa Journal for Research in Sport, 
Physical Education and Recreation, 27(1), 75-90. 

4- Elias, H (2006) Academic adjustment and psychological well-being 
among students in an international school in Kualalumpur, Malaysia. 
Journal of personality and social psychology Vol, 25 No, 4 p 1012- 
1022. 

5- Eric, Emerson & Chris, Hatton (2008): Self- reported well-being of 
Women and Men with intellectual disabilities in England. American 
Journal on mental retardation. Vol, 113 No.,2 p 143 – 155. 

6- Kapikiran, N. (2011). Focus on Positive and Negative Information As 
The Mediator of The Relationship Between Empathy, Tendency Guilty, 
and Psychological Well-being in University Student, Educational 
Sciences: Theory & Practice, 11(3), 1141-1147. 

7- Ryff, C., Magee, W., Kling, K.,& Wing, E. (1999). Forging Macro-
Micro Linkages in The Study of Psychological Well-being. In C.Ryff & 
V. Marshall (Eds) The Self and Society in Aging Processes , (PP247-
278), New York: Springer Publishing Company. 

8- Springer , K ;Pudrovska, T; and Huser, R (2011). Does  Psychological 
well-being change with age ? Longitudinal tests of age variations and 
further exploration of the multidimensionality of ryff  model of 
psychological well-being. Social Science Research, 40, 392-398 

10- Meeberg, G. (1993). Quality of Life: a Concept Analysis. Journal of 
Advanced Nursing. 18 , (1), 32-38. 



  

  م٢٠١٩ لسنة )٩ج (العشرون العدد                               مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٥٣٣

11- Michael A. (2009). The Role of Optimism and Working Alliance and 
its Utility in Predicting Therapeutic Outcomes in Counseling 
Relationship. Doctoral Dissertation. Old Dominion University. USA. 

12- Rogerson, R. (1999). Quality of Life and City Competitiveness. Urban 
Studies. 36, 969-986. 

13- Solso, R. (2004). Cognitive psychology. Indian branch: person 
education. 

14- Sternberg, Robert. J. (2003). Cognitive Psychology. Wadsworth 
adivision of Thomson Learning, Ine. 

15- Tree, H. (2009). Multiple Sclerosis Severity, Pain Intensity, and 
Psychosocial Factors: Associations with Perceived Social Support, 
Hope, Optimism, Depression, and Fatigue. Dissertation of  Doctoral, 
University of Central Missouri, USA. 

 

 

  
  




