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psychological happiness and self-worth. The sample
of the study consisted of 270 male and female students
(160 male students to 110 female students) at Prince
Sattam bin Abdul Aziz University. To achieve the
objectives of the study, the researcher used scales for
measuring the quality of psychological life, the
psychological happiness, and the level of self-worth,
after verifying the validity and reliability of these
scales. Means, standard deviations, and Pearson
correlation coefficients were used to address the
study’s questions.
The results of the study showed that the levels
of quality of psychological life, psychological
happiness and self-worth among the sample were
high. The quality of psychological life scored the
highest followed by psychological happiness and
self-worth. There was a statistically significant
correlation between quality of psychological life and
psychological happiness and self-worth. Moreover,
there were statistically significant differences
between the averages of the students of the Faculty of
Education and students of the Faculty of Science in
the results of the scales of the study, in favor of the
students of the Faculty of Science. the results showed
no statistically significant differences between the
averages of male and female students in the results of
the scale of the quality of psychological life, unlike
the scale of psychological happiness, which was in
favor of male students. There were statistically
significant differences between the male and female
students’ averages in the scale of self-worth, in favor
of females.
Keywords: Quality of Psychological Life,
Psychological Happiness, Self-Worth.
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هدفت الدراسة الحالية إلى الكشف عن طبيعة العالقة
بين جودة الحياة النفسية وكل من السعادة النفسية والقيمة
 والكشف عن الفروق بين الذكور واإلناث في كل من جودة،الذاتية
الحياة النفسية والسعادة النفسية والقيمة الذاتية لدى عينة
 تكونت عينة الدراسة.طلبة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز
ً
 ولتحقيق أهداف.( إناث001 - ذكور061) ( طالبا وطالبة270) من
،الدراسة استخدم الباحث مقياس جودة الحياة النفسية
 ومقياس القيمة الذاتية بعد التأكد،ومقياس السعادة النفسية
 ولإلجابة عن أسئلة الدراسة تم.من صدق تلك املقاييس وثباتها
، واالنحرافات املعيارية،استخدام املتوسطات الحسابية
 وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى.ومعامالت ارتباط بيرسون
جودة الحياة النفسية والسعادة النفسية والقيمة الذاتية لدى
ً
 حيث، عينة طلبة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز جاء مرتفعا
 يليه مستوى،جاء مستوى جودة الحياة النفسية في املرتبة األولى
 ووجود عالقة، ومن ثم مستوى القيمة الذاتية،السعادة النفسية
ً
ارتباطية إيجابية داله إحصائيا بين مقياس جودة الحياة النفسية
 ووجود فروق دالة،وبين كل من السعادة النفسية والقيمة الذاتية
ً
إحصائيا بين متوسطي درجات طالب كلية التربية وطالب كلية
 وعدم، ولصالح طلبة كلية العلوم،العلوم على مقاييس الدراسة
ً
وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات الذكور واإلناث على
 في حين يتبين من وجود فروق دالة،مقياس جودة الحياة النفسية
ً
إحصائيا بين متوسطات الذكور واإلناث على مقياس السعادة
ً
 ومن وجود فروق دالة إحصائيا بين،النفسية لصالح الذكور
متوسطات الذكور واإلناث على مقياس القيمة الذاتية لصالح
.اإلناث
 السعادة، جودة الحياة النفسية:الكلمات املفتاحيه
. القيمة الذاتية،النفسية

 تركز اهتمام علم النفس حول،على مدى عقود عديدة
ً
ً
 في،املشكالت واالضطرابات النفسية دراسة وتشخيصا وعالجا
،حين أهملت الجوانب اإليجابية في شخصية اإلنسان إلى حد كبير
 بدأ، ومطلع األلفية الثالثة،ولكن مع نهايات القرن العشرين
– اهتمام علماء النفس يتوجه نحو مواطن القوة – ال الضعف
 الستثمارها لصالح جودة حياة الفرد وتنمية،في الشخصية

Abstract
The present study aimed at revealing the
nature of the relationship between the quality of
psychological life and psychological happiness and
self-worth. The study also aimed at exploring the
difference between male and female students in
regard to their quality of psychological life and
832

املجتمعات ،وذلك في إطار ما يعرف بعلم النفس اإليجابي،
وأصبحت سمات الشخصية اإليجابية من أهم املوضوعات التي
يتم تناولها في دراسات علم النفس .لذلك تراجع االهتمام بمفاهيم
من قبيل املرض النفس ي والعوامل املؤدية لالضطراب لصالح
مفاهيم من قبيل الرفاهية النفسية والرضا عن الحياة والسالم
الداخلي وتقدير الذات والتفاؤل والشجاعة...إلى غير ذلك من
املفاهيم ذات الدالالت اإليجابية التي تعزز من فرص جودة
الحياة ،متجاوزة مجرد االكتفاء بالعادية والخلو من األعراض
املرضية (.)Seligman, 2005

وأعد العادلي ( )9116دراسة هدفت إلى معرفة مدى
إحساس طلبة الجامعة بجودة الحياة وعالقتها في بعض املتغيرات
منها :البلد ،والنوع ،والتخصص الدراس ي .وتكونت عينة الدراسة
من ) (400طالب جامعي (182) ،من ليبيا ،و) (218من ُعمان.
واستخدم الباحث مقياس جودة الحياة لطلبة الجامعة .وأظهرت
ً
نتائج الدراسة أن مستوى جودة الحياة كان مرتفعا في بعدين،
هما :جودة الحياة األسرية ،واالجتماعية ،ومتوسطا في بعدين ،هما
ً
جودة الصحة العامة ،وجودة شغل وقت الفراغ ،ومنخفضا في
بعدين ،هما جودة الصحة النفسية ،وجودة الجانب العاطفي.

وينتمي مفهوم جودة الحياة النفسية إلى ما يعرف بعلم
النفس اإليجابي الذي يعيد للفرد شعوره بالرضا والسعادة في
ضوء ظروفه الحالية وإمكاناته وقدراته املتاحة ،لذا يختلف هذا
املفهوم باختالف الفرد وظروفه الحياتية ،فاملكتئب قد يشعر
بجودة الحياة النفسية املتمثلة في السعادة ،واملتشائم قد يشعر
به في التفاؤل ،والبعض قد يشعر به في الوصول لألهداف وتحقيق
الغايات ،وهناك من يشعر به عند تحقيق العدالة وإمالء القيم
اإلنسانية في العالم أجمع ،ولكن الكل قد يشعر به في لحظات
الحب باختالف صوره وأنواعه ،ولذلك فإن علم النفس اإليجابي
يهدف إلى تغير في تركيز علم النفس من االنهماك فقط على عمليات
إصالح أو عالج في علم النفس ،الذي يتمثل في إصالح األشياء
الفاسدة في الحياة ،من أجل بناء جودة الحياة (مجدي.)9112 ،

وهدفت دراسة نعيمة ( )9109التعرف إلى مستوى جودة
الحياة لدى طلبة جامعتي دمشق ،وتشرين حسب متغيرات البلد:
دمشق والالذقية ،والنوع االجتماعي (ذكور ،إناث) وتخصص
(علوم نظرية ،علوم تطبيقية) .وتكونت عينة الدراسة من )(360
ً
ً
ً
طالبا بينهم ) (180طالبا من طلبة جامعة دمشق ،و ) (180طالبا
من طلبة جامعة تشرين .وأظهرت نتائج الدراسة عن وجود
مستوى
متدن من جودة الحياة الجامعية لدى طلبة كل من
ِ
جامعتي دمشق وتشرين والتأثير املشترك للمتغيرات الديموغرافية
ً
الثالثة معا في جودة الحياة.
وأجرى الدليمي وحسن ( )9109دراسة هدفت التعرف
إلى قيم تقدير الذات وجودة الحياة لدى طالبات جامعة بابل،
والتعرف إلى الفروق في تقدير الذات وجودة الحياة التي تعزى
ملستوى السنة الدراسية ،والتعرف إلى عالقة االرتباط بين تقدير
الذات وجودة الحياة .تكونت العينة من ( )29طالبة .وأظهرت
نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطيه معنوية بين تقدير الذات
وجودة الحياة لدى طالبات السنتين الثالثة والرابعة في جامعة
بابل ،وتفوق طالبات السنة الرابعة في متغيري تقدير الذات وجودة
الحياة.

لهذا أصبح متغير جودة الحياة النفسية من أكثر
ً
املتغيرات تناوال في الفترة األخيرة من خالل تحقيق التوافق
والسعادة والرضا لدى األفراد ،وبالتالي االرتقاء بالصحة النفسية
اإليجابية.
أجرى الباحث مراجعة ألدبيات الدراسة ،وتبين أنه ال
توجد هناك دراسات تناولت مباشرة موضوع الدراسة في جودة
الحياة النفسية وعالقتها بالسعادة النفسية والقيمة الذاتية وفيما
يلي أهم الدراسات القريبة من موضوع الدراسة :حيث قام ( Shek,
 )1993في دراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين الهدف من الحياة
كبعد من أبعاد جودة الحياة والسعادة النفسية .وتكونت عينة
الدراسة من ) (500طالب  .واستخدام الباحث مقياس جودة
الحياة ومقياس السعادة النفسية .وأظهرت نتائج الدراسة عن
وجود عالقة إيجابية بين الهدف من الحياة والسعادة النفسية.

وهدفت دراسة أدم ( )9102التعرف إلى جودة الحياة
وعالقتها بتقدير الذات لدى طلبة قسمي علم النفس واإلرشاد
النفس ي في كلية التربية بجامعة دمشق .وتكونت عينة الدراسة من
) (100طالب ً بينهم ) (50من طلبة قسم علم النفس و ( )01من
طلبة قسم اإلرشاد النفس ي .وقد أظهرت نتائج الدراسة عدم
وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين جودة الحياة
ً
وتقدير الذات لدى أفراد عينة البحث ،وال توجد فروق تبعا
ً
للجنس في جودة الحياة .كذلك ال توجد فروق ً تبعا للتخصص
الدراس ي في جودة الحياة.
269
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وأجرى العمرات والرفوع ( )9102دراسة هدفت التعرف
إلى مستوى الرضا عن الحياة الجامعية وعالقتها بدرجة تقدير
الذات لدى طالبات جامعة الطفيلة في األردن .وتكونت عينة
الدراسة من ) (301طالبة تم اختيارهن بطريقة عشوائية،
واستخدم الباحثان مقياس جودة الحياة الجامعية ومقياس تقدير
الذات .وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة رضا الطالبات عن الحياة
الجامعية جاء بتقدير متوسط ،أما درجة تقديرهن لذواتهن فقد
جاء بدرجة عالية.

7102م

يتضح من األدبيات السابقة أن موضوع الدراسة الراهنة
وعينتها من املوضوعات التي لم تنل االهتمام والبحث من قبل
املتخصصين في علم النفس؛ حيث لم يعثر الباحث على دراسة
شبيهة بالدراسة الحالية من حيث دراستها ملوضوع جودة الحياة
النفسية وعالقتها بكل من السعادة النفسية والقيمة الذاتية،
وذلك في حدود علم الباحث في إطار ما توافر له من دراسات عربية
وأجنبية .وهذا يعزز األهمية البحثية للدراسة الحالية .واتفقت
الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة من حيث دراسة
ً
العينة من طلبة الجامعة ،وأيضا من حيث تناول متغيري الجنس
والتخصص الدراس ي مثل دراسة أدم ( ،)9102ودراسة نعيسة
( .)9109واختلفت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات
ً
السابقة التي لم تجد فروقا في عالقة جودة الحياة مع تقدير الذات
ً
تبعا ملتغير الجنس والتخصص كدراسة العادلي ( .)9116كما
استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تصميم مقاييس
الدراسة الحالية ،وصياغة أسئلة الدراسة ،وتعريف املصطلحات،
واالستشهاد ببعض الدراسات السابقة لتبيان أهمية الدراسة،
والتفسير الكيفي للنتائج ،والرجوع إلى املصادر واملراجع األصلية
ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية وتوظيفها.

وأجرى ماض ي ( )9106دراسة هدفت إلى قياس مستوى
جودة الحياة لدى طلبة جامعة ذي قار ،ومعرفة الفروق بداللة
الجنس واملرحلة العمرية والتخصص .وتكونت عينة الدراسة من
( )011طالب وطالبة ،وأظهرت نتائج الدراسة عن وجود فروق
دالة إحصائيا لصالح الوسط االفتراض ي البال  ، 010مقارنة
بالوسط الحسابي البال  ،20وبهذا فان طلبة جامعة ذي قار ال
يتمتعون بمستوى مقبول من جودة الحياة؛ كون متجهات قيم
الحياة لديهم تتعلق بالعزو الخارجي الذي تمثل في شعور الطالب
باألمن النفس ي؛ لوجود مجتمع ،وقيم مجتمعية وأعراف تحميه
من التهديدات وليت قوانين ومؤسسات .كما أظهرت النتائج عدم
وجود فروق بين الذكور واإلناث في مستوى جودة الحياة.
وهدفت دراسة الشاوي والسلمي ( )9102التعرف إلى
درجه جودة الحياة لدى طالبات كلية التربية البدنية وعلوم

تعد جودة الحياة النفسية من املتطلبات األساسية في
الوقت الحاضر لتحقيق الصحة النفسية اإليجابية ،وال شك أن
ً
ً
البيئة التي يجد فيها الفرد إشباعا ورعاية لشئونه تعطيه إحساسا
بالرضا عن الحياة والسعادة والتقدير اإليجابي لذاته ،ومن هنا
تأتي الحاجة إلى دراسة جودة الحياة النفسية لدى الشاب
الجامعي من أجل تدعيم املفاهيم املعاصرة للصحة النفسية
اإليجابية ،وتحقيق التوافق النفس ي واالجتماعي مما يقتض ي أن
يتمتع الفرد بقدر كاف من الصحة النفسية.

الرياضة للبنات ،ودرجة السعادة النفسية لدى طالبات كلية
التربية البدنية وعلوم الرياضة للبنات .وتكونت عينة الدراسة من
( )011طالبة من طالبات الكلية الرياضية للبنات .وقد أظهرت
نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين الوسط الفرض ي
ومتوسط أفراد العينة ،حيث كانت لصالح متوسط العينة مما
يدل على أن عينة البحث تتمتع بدرجه من السعادة النفسية
تفوق الوسط الحسابي ،كما أن أفراد العينة لديهن درجة من
جودة الحياة ،وال توجد عالقة ارتباط بين السعادة النفسية
وجودة الحياة لدى أفراد العينة ،قد يرجع ذلك إلى أن ارتباط
السعادة بالتفكير واملشاعر في املوقف يجعلها أي السعادة بإرادة

تكمن أهمية هذه الدراسة من خالل تناولها ملتغيرات
وسمات ذات طبيعية إيجابية للشخصية ،وهي جودة الحياة
النفسية والسعادة النفسية والقيمة الذاتية التي أخذت تحظى
باهتمام خاص في العقود األربعة األخيرة .كما تكمن أهمية هذه

اإلنسان ،فكل إنسان يخلق سعادته بنفسه وبإرادته ،وذلك وفق
الطريقة التي يفكر بها فضال عن نظرته للمواقف واألحداث.
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(جودة الحياة النفسية ،السعادة النفسية ،القيمة
الذاتية)؟
ً
 هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات
الذكور واإلناث على مقاييس الدراسة (جودة الحياة
النفسية ،السعادة النفسية ،القيمة الذاتية) لدى عينة من
الشباب الجامعي؟

الدراسة من أهمية الفئة املستهدفة في الدراسة ،وهي فئة طلبة
الجامعة ،وال شك أننا عندما نتحدث عن هذه الفئة من املجتمع،
فإننا نتحدث عن املستقبل والتنمية حيث إن الدور املنوط بهم في
املجتمع هو أساس في بناء ذلك املجتمع وتطويره؛ ألنهم صناع
للمستقبل ،وعليه تتأكد أهمية التعرف إلى توافقهم وصحتهم
ً
ً
النفسية ،حيث إنهم يمثلون قطاعا عريضا في املجتمع والذين
يقبلون على التعليم رغبة في تحقيق الذات ،ودعم فرص جودة
الحياة في املستقبل وبخاصة وأن سمة السعادة النفسية والقيمة
ً
ً
الذاتية ترتبط ارتباطا جوهريا في الصحة النفسية اإليجابية.

يتكون اإلطار النظري من املفاهيم اآلتية:
 املفهوم األول :جودة الحياة النفسية:
ُيعد مفهوم جودة الحياة النفسية من املفاهيم الحديثة
ً
ً
نسبيا في مجال علم النفس التي بدأ االهتمام بها مؤخرا في إطار
ما يعرف بعلم النفس اإليجابي؛ ولهذا فإن جودة الحياة النفسية
ً
نظرا لحداثة عهده بهذا العلم تعددت التعريفات التي طرحت هذا
املفهوم من قبل الباحثين ،ومن أبرزها تعريف كومنس
( )Cummins, 1996الذي يشير إلى أن مفهوم جودة الحياة
النفسية بأنها :الصحة الجيدة ،أو السعادة ،أو تقدير الذات ،أو
الرضا عن الحياة ،أو الصحة النفسية ،ويرى دينير ودينير (Diener
) & Diener,1995جودة الحياة النفسية بأنها "ببساطة
شديدة تقويم الشخص لرد فعله للحياة ،سواء تجسد في الرضا
عن الحياة (التقويمات املعرفية) أو الوجدان (رد الفعل االنفعالي
املستمر)" .ويعرف ليتوين ( )Litwin, 1999جودة الحياة النفسية
بأنها ال تقتصر على تذليل الصعاب والتصدي للعقبات واألمور
السلبية فقط ،بل تتعدى ذلك إلى تنمية النواحي اإليجابية .كما
يعرف كل من ليمان ( ،)Lehman, 1998وجينياس ( Giannias,
 )1998جودة الحياة النفسية بأنها تتمثل في الشعور بالرضا
واإلحساس بالرفاهية واملتعة في ظل الظروف التي يحياها الفرد.

ُ
تعد هذه الدراسة ذات أهمية من الناحية التطبيقية في
تفسير سمتي السعادة النفسية ،والقيمة الذاتية ،وعالقتهما
بجودة الحياة النفسية ،فقد يكشف هذا عن إجراءات في مجال
التوجيه واإلرشاد النفس ي يساعدنا من خالله في رفع مستويات
الصحة النفسية اإليجابية ،وتقديم الخدمات اإلرشادية املناسبة
للطلبة مما يؤثر على أدائهم األكاديمي.

هدفت هذه الدراسة الكشف عن العالقة االرتباطية
بين جودة الحياة النفسية ،ومتغيري السعادة النفسية والقيمة
الذاتية لدى طلبة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز ،وكشف
الفروق بين الذكور واإلناث في متغيرات الدراسة (جودة الحياة
النفسية والسعادة النفسية والقيمة الذاتية).

تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 ما مستوى جودة الحياة النفسية والسعادة النفسية
والقيمة الذاتية لدى طلبة جامعة األمير سطام بن عبد
العزيز؟
ً
 هل توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا بين متغيرات
الدراسة (جودة الحياة النفسية ،السعادة النفسية ،القيمة
الذاتية) لدى عينة من الشباب الجامعي؟
ً
 هل توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات درجات طالب
كلية التربية وطالب كلية العلوم على مقاييس الدراسة

ويؤكد جونيكر وآخرون , .Gerritsen.D & Jonker, C.,
&  Bosboom P., &, Van der Steen J.T. (2004).أن جودة الحياة
النفسية باإلضافة إلى أنها تحرر املرء أو خلوه من األعراض الدالة
على االضطراب النفس ي أنها التقدير اإليجابي للذات ،االتزان
االنفعالي ،اإلقبال على الحياة ،وتقبل اآلخرين .كما يعرف
بيتون) )Betton , 2004جودة الحياة النفسية بأنها تقييم معرفي
انفعالي للحياة يشتمل علي الحالة املزاجية للفرد  ،وردود األفعال
االنفعالية تجاه األحداث أو الحكم حول إنجازاته في الحياة ،والرضا
عن الحياة مع الشعور بالتوافق" .ويعرف كارول رايف (Ryff, et al
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) , 2006جودة الحياة النفسية بأنها :اإلحساس اإليجابي بحسن
الحال كما يرصد باملؤشرات السلوكية التي تدل على ارتفاع
مستويات رضا املرء عن ذاته وعن حياته بشكل عام ،وسعيه
املتواصل لتحقيق أهداف شخصية مقدرة وذات قيمة ومعنى
بالنسبة له ،واستقالليته في تحديد وجهة ومسار حياته ،وإقامته
لعالقات اجتماعية إيجابية متبادلة مع اآلخرين واالستمرار فيها.
كما ترتبط جودة الحياة النفسية بكل من اإلحساس العام
بالسعادة والسكينة والطمأنينة النفسية .ويعرف الباحث جودة
الحياة النفسية في الدراسة الحالية بأنها شعور الفرد بالسعادة
والتفاؤل والبهجة واالرتياح والطمأنينة والرضا عن الحياة،
واالستمتاع بمختلف األنشطة الحياتية ،واألمن واألمان والثقة
بذاته وباآلخرين ،الذي يعتمد على مدى تقبل الفرد لذاته
وللمجتمع الذي يعيش فيه ،وتركيزه على اإليجابيات في حياته أكثر
من السلبيات.
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مستويات رضا الفرد عن حياته بشكل .ويعرف كل من كفافي
والنيال ) (2008الشعور بالسعادة بأنها حالة من املرح والهناء
ً
أساسا من إشباع الدوافع ،ولكنها قد تسمو إلى
واإلشباع تنشأ
مستوى الرضا النفس ي ،وهي وجدان يصاحب تحقيق الذات ككل.
ويرى كل من لووشية ( )Shih & Lu, 1997السعادة النفسية حالة
عقلية تتسم باإليجابية يشعر بها اإلنسان ًّ
ذاتيا ،وتحدث له من
خالل وسائل مختلفة .وفي الدراسة الحالية يعرف الباحث
السعادة النفسية بأنها حالة انفعالية إيجابية تشير إلى رضا الفرد
عن سلوكياته ،وحبه للحياة التي يعيشها.
خصائص الشخصية السعيدة:
تتميز الشخصية السعيدة بعدد من الخصائص
والسمات منها( ،سليمان:)6020 ،
 .0الثقة بالنفس :لقد ثبت عبر العصور كلها وفي املجتمعات أن
اإليمان الراسخ وقدراتنا الذاتية والثقة العالية بأنفسنا تزيد
من الرضا بالحياة بنسبة  30 %وتجعلنا أكثر سعادة في حياتنا
املنزلية والعملية.

أبعاد جودة الحياة النفسية:
ترى عبد الوهاب ()6002؛ (علي )6022 ،أن هناك
العديد من الباحثين يرون أن جودة الحياة النفسية تتضمن
ثالثة أبعاد ،هي:

 .9التفكير بطريقة واقعية :إن مفهوم الحياة ذات معنى وهي
بذلك تستحق أن نعيشها.

 .0البعد الذاتي :أو الشعور الذاتي بجودة الحياة الذي يدور
ً
ً
حول كيف يكون الفرد سعيدا وراضيا عن حياته ،وتعكس
جودة الحياة الذاتية تصورات األفراد وتقييمهم لحياتهم من
الناحية االنفعالية السلوكية ،واألدوار النفسية واالجتماعية
ً
التي تعد أبعادا هامة للصحة النفسية.

 .3ممارسة الرياضة :إن األشخاص الذين يمارسون الرياضة
ً
ً
ً
ً
سواء كان ذلك عمال مكثفا أو مشيا طويال منتظما يشعرون
ً
بأنهم أصحاء ،ويشعرون بأنهم أفضل حاال ويستمتعون بحياة
أفضل ،وقد أفادت األبحاث أن التمرينات املنتظمة تزيد
السعادة مباشرة.

 .9البعد النفس ي :وهي تتميز عن جودة الحياة الذاتية ،حيث
تتعلق باإليجابية أو الصحة النفسية اإليجابية ،مثل القدرة
على متابعة األهداف ذات املغزى ،ونمو عالقات إيجابية
وتطورها وإقامتها مع اآلخرين.

 .2قوة املعتقدات الدينية ،وعدم ضعفها :أثبتت دراسة حول
تأثير الدين في القناعة في الحياة ،بصرف النظر عن الديانة
التي يعتقنها الناس ،فإن الذين يمتلكون معتقدات دينية
قانعون بحياتهم ،في حين أن من تنقصهم املعتقدات الروحية
غير قانعين ،كما بينت الدراسات أن املمارسات الدينية
النشطة مقرونة بحياة طويلة أكثر سعادة وصحة ،كما أن
اإليمان باهلل عز وجل واإلخالص له وإتباع النبي صلى هللا عليه
وسلم ،واإلقبال على الطاعات وتبني الغايات واألهداف
الحميدة من خصائص الشخصية السعيدة.

 .3البعد املوضوعي :هي مجموعة من املؤشرات القابلة
للمالحظة والقياس املباشر مثل :مستوى الدخل ،السعادة
املادية والصحية ،املكانة االجتماعية واالقتصادية،
والسعادة االنفعالية.
 املفهوم الثاني :السعادة النفسية:

 .0استغالل الصداقة :الشخص السعيد ،هو الذي يعيد
الدفء والحماس لعالقاته القديمة ،ويستفيد من الفرص في

عرفت رويف وسنكير ( )Ryff & Singer, 2008السعادة
النفسية بأنها مجموعة من املؤشرات السلوكية تدل على ارتفاع
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فعلى الفرد أن يدرك أن الجميع يتجه في نفس االتجاه؛ لذا
فعلى كل فرد أن يضع أهدافه نصب عينه وبخاصة
األهداف التي تحقق له السعادة ،وأن ينطلق صوبها ،ال أن
يقف وينتظر أن يتحقق له هذا الهدف السعيد دونما سعى
من جانبه ).(Zimmerman. 2007

العمل أو مع جيرانه لتوسيع قاعدة صداقاته ،والناس بحاجة
إلى أن يشعروا بأنهم جزء من ش يء أكبر ،وأنهم يهتمون
باآلخرين ،وأن اآلخرين يهتمون بهم ً
أيضا بشرط أن يتخير
األصدقاء الذين ينظرون إلى الحياة نظرة رضا وابتهاج وفرح.
 .6حب القراءة :على الفرد أن يكثر من القراءة ليضمن سالمة
عقله وجسده ،إن الشخص السعيد هو الذي يقرأ الكتب
ويستفيد مما يتعلمه ،ومن املتعة أن يحصل عليها إضافة إلى
ذلك تدريب العقل ،والشعور بالرضا؛ ألنه ُيمض ي وقته
بطريقة حكيمة.

 املفهوم الثالث :القيمة الذاتية:
هو ما يشعر ويعبر عنه املرء من تصرفات تعكس مدى
إحساسه بقيمته وتقديره لنفسه من الداخل واالحترام من قبل
اآلخرين .ففي حالة القيمة الذاتية العالية يشعر املرء بأن وجوده
ذو قيمة عالية ،ويحس بأنه يستحق الحب واالحترام ،وأنه إنسان
جيد ومهم ،والعكس صحيح لذا إن الشعور بالقيمة الذاتية
ينطلق من إدراك الفرد ووعيه بالقدرات واملهارات الذاتية التي
تميزه عن اآلخرين ،كما أن تطوير مشاعر قيمة الذات أكبر من
مجرد مجموع حصيلة خبرات النجاح والفشل ،أو امتالك صورة
إيجابية أو سلبية عن الذات ،ونقاط القوة والضعف أو مضمون
الرسائل التي يتلقاها من اآلخرين ،إنما األهم من ذلك كله هو
كيفية إدراك الفرد وتقييمه الذاتي لتفاعل هذه األبعاد كلها،
والصور التي يطورها تجاه نفسه واآلخرين ،ومدى الثمن والقيمة
التي يعطيها لذاته ).)Laurentiu, et al., 2012

 .2االبتسامة وحب املرح :إن الشخص السعيد هو من يخصص
ً
بعضا من الوقت للمتعة والبساطة والضحك واملرح ،هو أحد
العوامل األساسية التي تؤدي إلى العيش بقناعة وسعادة.
النظريات املفسرة للسعادة النفسية:
فيما يلي عرض ألهم النظريات املفسرة ملفهوم
السعادة النفسية ،منها:
 .0نظرية "مارتين سيلجمان :يرى "مارتين سيلجمان" أن
األشخاص السعداء في حياتهم ً
دائما ما تكون لديهم أسس
قوية لهذه السعادة ،ويستخدمون فنيات في حياتهم تختلف
عن تلك الفنيات التي يستخدمها غير السعداء بحياتهم،
وهذا ما أكده ً
أيضا كل من "ميهالي وسكيززينتمهالي"Mihaly
)& Csikszentmhlyi, 2003عند حديثهم عن اإلبداع والدور
الذي تؤديه الحالة املزاجية في العملية اإلبداعية من وقت
آلخر ،حيث أوضح "سنتمنتهالي" أن الراشد املبتكر يكون أكثر
معايشة لفترات منظمة في حياته تسمى "بالتدفق" ،Flow
ويؤكد "سليجمان" على أن أفضل طريقة لزيادة التدفق هي
إدراك الفرد ملهاراته الطبيعية ،أو ما يطلق عليه التوقيع على
نطاق القوة ).(Benedict, 2002
 .9نظرية "زيمرما" :يرى "زيمرما" أنه كلما تنامت رغباتنا
وتزايدت تطلعاتنا مقارنة باألجيال السابقة ،زاد عدم
سعادتنا وعدم رضانا بمعطيات العالم لنا ،أي أن هناك
عالقة ارتباطيه بين تطور األجيال وعدم الرضا ،أو عدم
السعادة بالحياة ملجابهة املتطلبات العصرية املتجددة
ً
واملتغيرة جيال بعد جيل؛ ولهذا تقوم هذه النظرية على
مبدأين أساسيين هما :املبدأ األول :يدعونا إلى أن نكون
سعداء بحياتنا فقط .واملبدأ الثاني" :دعونا نسعد أنفسنا"،

ويعرف غوفينتون ) (Covington, 1992القيمة الذاتية
هو ما يستحقه الفرد من احترام وتكريم ،وهي الدافع الذي يحدد
مدى قدرتنا على األقدام للنجاح أو اإلحجام عن الفشل ،وقيمة
ً
الذات كمهارة عامة تنطوي على عمليات معرفية بدءا من املالحظة
ً
والوعي واإلدراك للقدرات وتميزها ومقارنتها ،وصوال لتحقيقها وما
بعد تقيمها مساواتها واستبدالها بمكانة مادية أو اجتماعية
حياتية ،وذلك من خالل التقييم املنطوي على نتائج األعمال.
ويشير بوفي سون  Bovasso,إلى ) )2011أن القيمة
الذاتية هي املعتقدات واملدركات الكلية التي يقيم بها الفرد نفسه،
كما أن مفهوم قيمة الذات ال يتوقف على إعطاء تقييم للذات،
بل يتعداها إلى الشعور واإلدراك بمدى فاعليتها وكفاءتها ،مما يزيد
من احترامه وتقديره لسلوكياته وتصرفاته ،وتتطور قيمة الذات
خالل مراحل العمر املختلفة من خالل تفاعالت الفرد بالسياقات
الثقافية واالجتماعية ،التي توفرها مؤسسات التنشئة
االجتماعية ،وتتبلور قيمة الذات عند األفراد عن وعي وإدراك
وتأمل للقدرات والخبرات املكونة للذات.
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السمات الدالة على القيمة الذاتية:
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 .2أخطاء اجتماعية يقع بها تجلب له األلم والخجل ،والتي
يتذكرها الطفل كل حياته ويحملها في داخله حتى بعد الكبر.
 .0تواجد إعاقة جسدية لدى الطفل أو ضعف حالته الصحية.

هناك العديد من السمات الدالة على مستوى القيمة
الذاتية لدى األفراد ،منها (:)Everett & Ken, 2011
 .0السمات املميزة لفئة ذوي القيمة الذاتية املرتفعة وتتضمن:
تقييم األداء الذاتي وأداء اآلخرين بشكل أكثر إيجابية ،العمل
الجاد والقدرة على اإلنجاز ضمن معايير أعلى ،القدرة على
التأثير في اآلخرين ،أكثر سعادة وتكييف نفس ي ومعرفي ،أكثر
صحة وأقل عرضة لألمراض ،اعتقادات وتصورات أفضل
عن اآلخرين ،أقل عرضة لالضطرابات النفسية والسلوكيات
ً
االنحرافة مثل اإلدمان ،أكثر انفتاحا وقابلية للتغير واملرونة
وتحمل املسؤولية.
 .9السمات املميزة لفئة ذوي القيمة الذاتية املنخفضة
ً
ً
وتتضمن :تدني مستوى اإلنجاز األكاديمي ،متحيزاعنصريا
ً
ً
ً
ً
وسلوكيا وإدراكيا ،أكثر انتقادا وتهكما وسخرية من اآلخرين،
مشاكل عاطفية واضطرابات نفسية من توتر وقلق وإحباط،
مشكالت االضطرابات الصحية مثل األكل والنوم واألمراض
الجسدية.

جودة الحياة النفسية :وصول الفرد لدرجة النضج
الشخص ي والنفس ي ،اللذين يحققان له السعادة الذاتية ،ومن ثم
إيجاد معنى لحياته من خالل األمل الذي يبعثه على أشكال حياته
كافة ،بحيث يصبح راضيا عنها (خميس .)9101 ،ويعرف الباحث
ً
جودة الحياة النفسية إجرائيا في الدراسة الحالية بالدرجة التي
يحصل عليها الفرد على مقياس جودة الحياة النفسية املستخدم
في هذه الدراسة.
السعادة النفسية :هي مشاعر وأحاسيس ذاتية نابعة
من داخل الفرد ،تنطوي على اإلحساس بالراحة واالطمئنان
والرضا النفس ي ،والتي تبدو جليا في املوضوعية بالنظر إلى األشياء
والتعامل اإليجابي مع آخرين ،وهي تختلف عن الشعور املؤقت أو
العابر باللذة أو النشوة التي يعقبها في بعض األحيان أحاسيس
بالكآبة والتعاسة (الحسيني .)9111 ،وتعرف إجر ًّ
ائيا في ضوء
الدرجة التي يحصل عليها املستجيب على مقياس السعادة
النفسية املستخدم في هذه الدراسة.

العوامل املؤثرة على القيمة الذاتية:
هناك العديد من العوامل املؤثرة على تنمية القيمة
الذاتية ،ومنها ).)Micheal, et al., 2011

القيمة الذاتية :هي معتقدات األفراد عن قدراتهم
الذاتية ،والتي يشعرون بها من خالل املواقف الحياتية التفاعلية
مع اآلخرين ،وتبنى وفق خطوات منظمة تبدأ بالوعي بالقدرات ،ثم
وصف األداء ،ويليها تحديد الجهد القادر على بذله ،وهي مرادفة
ملفهوم قيمة القدرات ،وتفسر دوافع السلوك نحو اإلنجاز وتجنب
الفشل ) .)Covington, 1992وتعرف إجر ًّ
ائيا في ضوء الدرجة التي
يحصل عليها املستجيب على مقياس القيمة الذاتية املستخدم في
هذه الدراسة.

 .0األسرة :إن القيمة الذاتية للطفل تبنى في السنين األولى من
الحياة ،فلذلك إن إقالل القيمة الذاتية عادة ما ينشأ في
البيت .إن األهل املتذبذبين في طريقة تعاملهم وإظهار
ً
ً
مشاعرهم تجاه الطفل ،فأحيانا يكونون لطيفين وأحيانا
قساة أو متوترين .إن األطفال يتضررون بهذه التغيرات في
التربية بنسبة بسيطة ،لكن مشاعر إقالل القيمة الحقيقية
ممكن أن تنشأ عندما ينتقد الوالدان ويرفضان ويهينان
ً
كثيرا ،أيضا عندما يضعان مقاييس عالية للتصرف غير
واقعية في البيت ،والتفرقة واملقارنة بين األخوة ،والتفضيل
في البيت من ناحية الجمال واملظهر والذكاء واإلنجاز.
 .9ظروف صعبة تمر بها العائلة ككل ،ظروف مادية،
اجتماعية ،خالفات زوجية.
 .3سوء معاملة اآلخرين بالذات املدرسين ،كاإلهانة ،والعقاب،
والتفرقة.

تتحدد الدراسة الحالية باملحددات اآلتية :املحدد
املوضوعي :يتحدد البحث الحالي بمتغيرات موضوعية وبأفراد
العينة التي تم الحصول عليها ،وكذلك يتحدد باملقاييس
املستخدمة فيه .واملحدد البشري :طلبة جامعة األمير سطام بن
عبد العزيز .واملحدد املكاني :تطبق الدراسة على طلبة كلية التربية

872

العزيز ،والبال عددهم ( .)220تكونت عينة الدراسة من ()921
ً
ً
طالبا وطالبة ،منهم ( )061طالبا ،و ( )001طالبة ،من جميع

وطلبة كلية العلوم والدراسات اإلنسانية واملحدد ألزماني :تم
تطبيق الدراسة في العام الجامعي (.)9102-9102

املستويات الدراسية (األولى ،الثانية ،الثالثة ،الرابعة) ،في كلية
التربية وكلية العلوم والدراسات اإلنسانية في جامعة األمير سطام
بن عبد العزيز ،تم اختيارهم من خالل العينة العشوائية

استخدمت الدراسة املنهج الوصفي االرتباطي الذي يعد
ً
أكثر املناهج اتساقا مع مشكلة الدراسة وأهدافها.

البسيطة ،حيث تم تطبيق مقاييس الدراسة املتمثلة في مقياس
جودة الحياة النفسية ،ومقياس السعادة النفسية ،ومقياس
القيمة الذاتية .والجدول ( )0يبين توزيع أفراد عينة الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من طالب املستويات (األولى،

حسب متغيري الدراسة.

الثانية ،الثالثة ،الرابعة) وطالباتها بجامعة األمير سطام بن عبد

الجدول (:)02
ً
توزيع أفراد عينة الدراسة وفقا ملتغيري الدراسة
املتغير

مستويات املتغير

التكرار

الذكور

اإلناث

النسبة املئوية

العلوم

031

20

00

48.1

التربية

021

20

00

51.8

الكلي

921

061

001

100

أولى

31

00

00

93.1

ثانية

31

00

00

93.1

ثالثة

31

91

01

93.1

رابعة

30

90

00

96.2

الكلي

031

20

00

100

أولى

30

91

01

90.1

ثانية

30

91

00

90.1

ثالثة

30

90

00

90.1

رابعة

30

91

00

90.1

الكلي

021

20

00

100

الكلية

السنة
الدراسية
كلية العلوم

السنة
الدراسية
كلية التربية

ودراسة أدم ( ،)9102وفي ضوء ذلك تم اشتقاق الفقرات؛ اشتمل
املقياس بصورته األولية من  02عبارة ،وتقع اإلجابات على
العبارات في ستة مستويات ،هي( :أوافق بشدة -أوافق بدرجة
متوسطة -أوافق بدرجة قليلة -أرفض بدرجة قليلة -أرفض بدرجة
متوسطة -أرفض بشدة) .وتتراوح الدرجات لكل عبارة ما بين ستة

 األداة األولى :مقياس جودة الحياة النفسية:
تم االطالع على أدبيات الدراسة ،والدراسات السابقة
ذات العالقة باملوضوع ،منها دراسة العمرات والرفوع (،)9102

275

01

72

درجات إلى درجة واحدة؛ بحيث تعطى اإلجابة (أوافق بشدة) ستة
درجات ،بينما تعطى اإلجابة (أرفض بشدة) درجة واحدة .وتدل
الدرجة املرتفعة على تمتـع الفـرد بدرجة مرتفعة من جودة الحياة
النفسية.

7102م

احتساب معامـل ارتبـاط العبـارات باألبعاد ،وكــذلك معامــل ارتبــاط
األبعــاد بالدرجــة الكليــة؛ وذلــك للتحقــق مــن صــدق املقيــاس
وثباته .وجــاءت جميــع قــيم معــامالت االرتبــاط دالــة إحصــائيا عنــد
مســتوى ( .)1.10أما في الدراسة الحالية فقد تم احتساب صدق
املقياس باحتساب صدق االتساق الداخلي ،وذلك باحتساب
صدق البند مع البنود األخرى ،حيث بل ( ،)1.22وقد كانت جميع
بنود املقياس دالة عند ( .)1.10كما تم احتساب معامل الثبات في
الدراسة الحالية عن طريق التطبيق وإعادة التطبيق وقد بل
الثبات بطريقة “ألفا كرونباخ (.)1.21

عرض املقياس بصورته األولية على مجموعة من
املحكمين من ذوي االختصاص في مجال علم النفس ،والصحة
النفسية؛ إلبداء آرائهم حول عبارات املقياس ،وإمكانية تعديل
الصياغة أو حذفها  ،أو إضافة عبارات جديدة للمقياس ،وب ً
ناء
على آرائهم تم حذق ( )3عبارات ،وتعديل ( )2عبارات ،بينما
العبارات التي حصلت على اتفاق ( )%21فأكثر من أراء املحكمين
تم اعتمادها ،فأصبح املقياس بصورته النهائية يتكون من ()00
عبارة .كما تم التأكد من صدق املقياس باحتساب معامل االرتباط
بين درجات كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس ،وتراوحت معامالت
االرتباط بين درجات العبارات مع الدرجة الكلية للمقياس (،)1.2
ً
وهي دالة إحصائيا عند مستوى ()1.10؛ مما يؤكد صدق املقياس
واالطمئنان على استخدامه في القياس .والستخراج ثبات املقياس
أجرى الباحث احتساب معامل ثبات املقياس بطريقة إعادة
االختبار وتم تطبيق االختبار على عينة الصدق نفسها ملرتين
ً
وبفاصل زمني ( )91يوما ،إذ بل معامل ارتباط بيرسون بين
التطبيق األول والتطبيق الثاني ( )1.20مما يطمئن على ثبات
املقياس .كما تم احتساب ثبات املقياس بطريقة االتساق الداخلي
كرونباخ ألفا إذ بلغت معامالت االرتباط للمقياس ككل (،)1.20
وبذلك تكون أداة الدراسة صادقة ،وثابتة ،وقابلة للتطبيق
ألهداف الدراسة الحالية.

 األداة الثالثة :مقياس القيمة الذاتية:
تم االطالع على أدبيات الدراسة ،والدراسات السابقة
ذات العالقة باملوضوع ،منها دراسة الربابعة ( ،)9102ودراسة كيلي
( ،)Kelly, 2007وفي ضوء ذلك تم اشتقاق الفقرات؛ إذ اشتمل
املقياس بصورته األولية من ) (49عبارة ،وتقع اإلجابات على
العبارات في ستة مستويات ،هي( :أوافق بشدة -أوافق بدرجة
متوسطة -أوافق بدرجة قليلة -أرفض بدرجة قليلة -أرفض بدرجة
متوسطة -أرفض بشدة) .وتتراوح الدرجات لكل عبارة ما بين ستة
درجات إلى درجة واحدة؛ بحيث تعطى اإلجابة (أوافق بشدة) ستة
درجات ،بينما تعطى اإلجابة (أرفض بشدة) درجة واحدة .وتدل
الدرجة املرتفعة على تمتـع الفـرد بدرجة مرتفعة من القيمة
الذاتية .تم التحقق من صدق املقياس من خالل عرضة على
مجموعة من املختصين في مجال علم النفس واإلرشاد النفس ي،
وبعد أخذ آرائهم تم حذف ) (6عبارات ،وتعديل ) (3عبارات،
وبذلك تكون املقياس في صورته النهائية من ) (43عبارة .كما تم
التحقق من صدق بناء املقياس عن طريق احتساب معامل
االرتباط بين الدرجة على العبارة والدرجة الكلية للمقياس ،وقد
أشارت النتائج إلى ارتفاع معامل االرتباط لجميع العبارات التي
كانت جميعها دالة عند مستوى ) (1.10مما يؤكد صدق املقياس
واالطمئنان على استخدامه في القياس.كما تم احتساب ثبات
املقياس بطريقة إعادة االختبار وتم تطبيق االختبار على نفس عينة
ً
الصدق ملرتين وبفاصل زمني ) (20يوما ،إذ بل معامل ارتباط
بيرسون بين التطبيق األول والتطبيق الثاني ( .(1.26كما تم
احتساب ثبات املقياس بطريقة االتساق الداخلي كرونباخ ألفا إذ
بلغت معامالت االرتباط للمقياس ككل ( .)1.21وبذلك تكون أداة
الدراسة صادقة ،وثابتة ،وقابلة للتطبيق ألهداف الدراسة
الحالية.

 األداة الثانية :مقياس السعادة النفسية:
مقياس السعادة النفسية أعده ))Rosemary, 2006
لقياس السعادة النفسية ،وقد قامت بترجمته وتقنينه َوفق البيئة
العربية ،الجمال ) .)9103ويتكون املقياس من ) (42عبارة لقياس
السعادة النفسية .ثم ظهـرت صـور عديـدة مـن هـذا املقيـاس؛ منهـا
الصـورة الحاليـة ،وهو من نوع التقرير الذاتي يجيـب عنهـا األفـراد
فـي ضـوء مقيـاس سداسـي التـدريج (أرفض بشدة ،أرفض بدرجة
متوسطة ،أرفض بدرجة قليلـة ،أوافق بدرجـة قليلـة ،أوافق بدرجة
متوسطة ،أوافق بشدة) وتعطي الدرجات ) (6،0،2،3،9،0في حالـة
العبـارات املوجبة ،والعكس في حالة العبارات السالبة ،وتدل
الدرجة املرتفعة على تمتـع الفـرد بدرجة مرتفعة من السعادة
النفسية .تم احتساب االتساق الداخلي للمقياس من خالل
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ملعرفة مستوى جودة الحياة النفسية والسعادة
النفسية والقيمة الذاتية لدى طلبة جامعة األمير سطام بن عبد
العزيز جرى إيجاد املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية
ملقاييس الدراسة (جودة الحياة النفسية ،السعادة النفسية،
القيمة الذاتية) وجدول ( )9يوضح ذلك.

عرض النتائج ومناقشتها:
 السؤال األول :ما مستوى جودة الحياة النفسية
والسعادة النفسية والقيمة الذاتية لدى طلبة جامعة
األمير سطام بن عبد العزيز؟.

الجدول (:)06
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية ملقاييس الدراسة (جودة الحياة النفسية ،السعادة النفسية ،القيمة الذاتية)
املقياس

العدد

الوسط الحسابي

االنحراف املعياري

التقدير

الرتبة

جودة الحياة النفسية

270

4.762

0.2197

مرتفع

1

السعادة النفسية

270

4.63

0.388

مرتفع

2

القيمة الذاتية

270

4.215

0.3585

مرتفع

3

يبين الجدول ( )9من خالل قيم املتوسطات الحسابية
أن مستوى جودة الحياة النفسية والسعادة النفسية والقيمة
ً
الذاتية لدى طلبة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز جاء مرتفعا
حيث جاء مقياس جودة الحياة النفسية في املرتبة األولى يليه
مقياس السعادة النفسية ،ومن ثم مقياس القيمة الذاتية .وتعزى
هذه النتيجة إلى كيفية إدراك الطالب لجودة الحياة النفسية
حيث إن التعليم والتدريب والتجارب التي يمر بها الطالب تدفع
به ألن يدرك قواعد جودة الحياة النفسية وأساسياتها ،التي
يمكن أن يصل إليها من خالل هذه التجارب والتدريبات التي
يتلقاها داخل الجامعة .كما أن التنشئة األسرية والرعاية
ً
ً
واالهتمام تلعب دورا مهما في تعزيز جودة الحياة النفسية ،مما
ينعكس ذلك على تكوين القيمة الذاتية وتعزيزها لديهم مما يؤدي
في النهاية إلى الشعور بالسعادة النفسية ،وشعوره باالنتماء،
ومحبته لذاته .وتتفق هذه النتائج مع دراسة العادلي ( )9116التي
ً
أظهرت مستوى عاليا من اإلحساس بجودة الحياة النفسية لدى
ً
ً
أفراد العينة ككل ،سواء أكانوا ذكورا أم إناثا .وتختلف نتائج هذه
الدراسة مع دراسة نعيسة ( )9109التي أظهرت وجود مستوى
متدن من جودة الحياة الجامعية لدى طلبة كل من جامعتي
ِ
دمشق وتشرين ،والتأثير املشترك للمتغيرات الديموغرافية الثالثة
ً
معا في جودة الحياة.
ً
 السؤال الثاني :هل توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا
بين متغيرات الدراسة (جودة الحياة النفسية ،السعادة

النفسية ،القيمة الذاتية) لدى عينة من الشباب
الجامعي؟
ملعرفة العالقة بين متغيرات الدراسة (جودة الحياة
النفسية ،السعادة النفسية ،القيمة الذاتية) لدى عينة من
الذكور واإلناث جرى إيجاد معامل ارتباط بيرسون وجدول ()3
يوضح ذلك.
الجدول (:)00
معامل ارتباط بيرسون بين متغيرات الدراسة (جودة الحياة النفسية،
السعادة النفسية ،القيمة الذاتية)
املقياس

جودة الحياة
النفسية

السعادة
النفسية

القيمة
الذاتية

جودة الحياة النفسية

1

**0.460

**0.198

السعادة النفسية

**0.460

1

1.2

القيمة الذاتية

**0.198

1.2

1

يبين الجدول ( )3وجود عالقة ارتباطيه إيجابية داله
ً
إحصائيا بين مقياس جودة الحياة النفسية ،وكل من مقياس
السعادة النفسية ومقياس القيمة الذاتية ،في حين يتبين من
ً
جدول ( )3وجود عالقة ارتباطيه إيجابية داله إحصائيا بين
مقياس القيمة الذاتية ،ومقياس السعادة النفسية .وتعزى هذه
النتيجة إلى ترابط املفاهيم ،جودة الحياة النفسية والسعادة
النفسية والقيمة الذاتية؛ إذ إن توافر جودة الحياة النفسية يبعث
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الشعور بالسعادة النفسية والقيمة الذاتية ،واألسرة هي العامل
الهام لبناء جودة حياة نفسية إيجابية ألبنائهم ،وبالتالي تبنى عند
أبنائهم اتجاهات إيجابية نحو أنفسهم واآلخرين ونحو مستقبلهم.
ً
 السؤال الثالث :هل توجد فروق دالة إحصائيا بين
متوسطات درجات طالب كلية التربية وطالب كلية العلوم
على مقاييس الدراسة (جودة الحياة النفسية ،السعادة
النفسية ،القيمة الذاتية)؟

7102م

لإلجابة على السؤال الثالث واملتعلق بوجود فروق دالة
ً
إحصائيا بين متوسطات درجات طالب كلية التربية وطالب كلية
العلوم على مقاييس الدراسة (جودة الحياة النفسية ،السعادة
النفسية ،القيمة الذاتية) لدى عينة من الذكور واإلناث جرى
إيجاد اختبار (ت) للعينات املستقلة T-Test For Independent
 Samplesوالجدول ( )2يوضح ذلك.

الجدول (:)00
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية و اختبار (ت) للعينات املستقلة بين متوسطات درجات طالب كلية التربية وطالب كلية العلوم على مقاييس
الدراسة (جودة الحياة النفسية ،السعادة النفسية ،القيمة الذاتية)
املقياس
جودة الحياة النفسية

السعادة النفسية

القيمة الذاتية

الكلية

العدد

املتوسطات
الحسابية

االنحرافات
املعيارية

تربية

143

4.689

0.160

علوم

127

4.845

0.248

تربية

143

4.590

0.362

علوم

127

4.680

0.410

تربية

143

4.590

0.362

علوم

127

4.680

0.410

درجات
الحرية

قيمة ت

الداللة
اإلحصائية

268

-6.220

0.00

268

-2.116

0.035

268

-2.530

0.012

ً
يبين الجدول ( )2وجود فروق دالة إحصائيا بين

ً
تنعكس إيجابا على جودة حياة املتعلمين النفسية واألكاديمية.

متوسطات درجات طالب كلية التربية وطالب كلية العلوم على

عال من
وبهذا فإن جودة التعليم تهدف إلى تحقيق مستوى ِ
السعادة النفسية والقيمة الذاتية للمتعلمين.
ً
 السؤال الرابع :هل توجد فروق دالة إحصائيا بين
متوسطات درجات الذكور واإلناث على مقاييس الدراسة
(جودة الحياة النفسية ،السعادة النفسية ،القيمة
الذاتية) لدى عينة من الشباب الجامعي؟

مقاييس الدراسة (جودة الحياة النفسية ،السعادة النفسية،
القيمة الذاتية) لصالح طلبة كلية العلوم .وتعزى هذه النتيجة إلى
طلبة كليات العلوم الذين يتميزون بسمات سلوكية معرفية
تميزهم عن أقرانهم من طلبة الكليات األخرى ،منها :التحلي بقدر
عال من الثقة بالنفس ،وتحمل القلق والضغط ،وضبط النفس،
ِ
والدافعية الشديدة إلى العمل األكاديمي ،والنظر بشكل إيجابي

لإلجابة على السؤال الرابع واملتعلق بوجود فروق دالة

للذات ،والتمتع بأعلى قدر من التركيز واالنتباه .كما تلعب التنشئة
ً ً
األسرية والظروف املحيطة دورا هاما في رفع مستوى جودة الحياة

الدراسة (جودة الحياة النفسية ،السعادة النفسية ،القيمة

النفسية والشعور بالسعادة والقيمة الذاتية لدى الطالب ومنها:

الذاتية) لدى عينة من الذكور واإلناث جرى إيجاد اختبار (ت)

إخضاع كليات العلوم لنظام الجودة العالمي ،مما أدى إلى رفع
ً
ً
ً
جودة التعليم التي تمثل مدخال مهما وفعاال لجودة الحياة

للعينات املستقلة  T-Test For Independent Samplesوالجدول

ً
إحصائيا بين متوسطات درجات الذكور واإلناث على مقاييس

( )0يوضح ذلك.

النفسية .فكلما كان هناك اهتمام بجودة التعليم ،من املتوقع أن
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الجدول (:)00
املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية و اختبار (ت) للعينات املستقلة بين متوسطي درجات الذكور واإلناث على مقاييس الدراسة (جودة الحياة
النفسية ،السعادة النفسية ،القيمة الذاتية)
املقياس
جودة الحياة النفسية

السعادة النفسية

القيمة الذاتية

الجنس

العدد

املتوسطات
الحسابية

االنحرافات
املعيارية

ذكور

160

4.76176

0.235

إناث

110

4.7626

0.196

ذكور

160

4.86

0.255

إناث

110

4.3

0.302

ذكور

160

4.03906

0.316

إناث

110

4.47198

0.243

ً
يبين الجدول ( )0عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا
بين متوسطات الذكور واإلناث على مقياس جودة الحياة النفسية
ً
في حين يتبين وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات الذكور
واإلناث على مقياس السعادة النفسية ولصالح الذكور ويتبين
ً
كذلك من جدول ( )0وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات
الذكور واإلناث على مقياس القيمة الذاتية ولصالح اإلناث .حيث
تشير النتائج عن عدم وجود فروق على مقياس جودة الحياة
النفسية ويعزى ذلك إلى طبيعة الظروف املحيطة بالطلبة في
البيئة الجامعية املناسبة والتي تسهم في تعليم الطلبة حل
ً
املشكالت التي تواجههم يوميا واملتعلقة بالنواحي األكاديمية
واالجتماعية والنفسية .يوجد فروق في القيمة الذاتية بين الذكور
واإلناث ولصالح اإلناث وتعزى هذه النتيجة إلى توفر بيئة جامعية
آمنة وداعمة للطالبات مما يعزز من قيمتهن الذاتية كما ينعكس
ذلك على شخصيتهن ونظرتهن لذاتهن وللحياة .كما تعود إلى أن
ً
األسرة غالبا ما توفر املكانة االجتماعية واحترام الذات ،والحماية
والشعور بالقيمة والدفء العائلي واإلحساس باألمن لدى اإلناث
ابنتهم والقيام بزيارة الجامعة والسؤال عن ابنتهم يؤدي ذلك إلى
تعزيز القيمة الذاتية لديهن .وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة
العمرات والرفوع ( )9102والتي أظهرت إلى أن درجة رضا الطالبات
عن الحياة الجامعية جاء بتقدير متوسط ،أما درجة تقديرهن
لذواتهن فقد جاء بدرجة عالية .وتختلف نتائج هذه الدراسة مع
دراسة أدم ( )9102والتي أظهرت عدم وجود عالقة ارتباطيه ذات
داللة إحصائية بين جودة الحياة وتقدير الذات لدى أفراد عينة

درجات
الحرية

قيمة ت

الداللة
اإلحصائية

268

-.031-

0.975

268

16.404

0.000

268

12.098-

0.000

ً
البحث وال توجد فروق تبعا للجنس في جودة الحياة .كذلك ال
ً
توجد فروق تبعا للتخصص الدراس ي في جودة الحياة .كذلك تشير
النتائج إلى وجود فروق في السعادة النفسية بين الذكور واإلناث
ولصالح الذكور وتعزى هذه النتيجة إلى أن الذكور يستطيعون
القيام بادوار مختلفة ومتعددة في مجتمعهم مما يؤدي إلى اعتدال
املزاج والنظرة املتفائلة للحياة وللمستقبل وينعكس ذلك على
شعورهم بالسعادة النفسية واملسؤولية اتجاه أنفسهم واتجاه
اآلخرين .وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة ( )Shek, 1993والتي
أظهرت وجود عالقة إيجابية بين الهدف من الحياة والسعادة
النفسية.

ً
بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوص ي
الباحث بما يأتي :
 .0بناء برامج تدريبية لطلبة الجامعة لتوعيتهم بأهمية السعادة
النفسية ،والقيمة الذاتية ،وتوضيح دورها اإليجابي في تنمية
جودة الحياة النفسية بكل مجاالتها.
 .9تحسين جودة الحياة النفسية لدى الطلبة من خالل تقديم
البرامج التدريبية والتثقيفية.
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 .00علي ،السيد ( .)9100التوجه اإليجابي نحو الحياة وعالقته ببعض
سمات الشخصية السوية لدى عينة من طالب الجامعة من
الجنسين .الكويت ،املؤتمر اإلقليمي الثاني لعلم النفس.
 .09العمرات ،محمد والرفوع ،محمد ( .)9102مستوى الرضا عن
الحياة الجامعية وعالقته بتقدير الذات لدى طالبات جامعة
الطفيلة التقنية في األردن .املجلة الدولية التربوية املتخصصة،
.923-966 )09(3

 .0أدم ،بسماء والجاجان ،ياسر ( .)9102جودة الحياة وعالقتها
بتقدير الذات .مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية،
سلسلة اآلداب والعلوم اإلنسانية.360-320 ،)0(36 ،
 .9الجمال ،سمية ( .)9103السعادة النفسية وعالقتها بالتحصيل
الدراس ي واالتجاه نحو الدراسة الجامعية لدى طالب جامعة
تبوك .مجلة كلية التربية جامعة الزقازيق.60-0)9(32 ،

 .03كفافي ،عالء الدين والنيال ،مايسة ( .)9112سيكولوجية
السعادة .مصر :دار املعرفة الجامعية.

 .3الحسيني ،عبد العزيز ( .)9111ضغوط الحياة .الرياض :دار
أشبيليا.

 .02ماض ي ،عبد الباري ( .)9106مستوى جودة الحياة لدى طلبة
جامعة ذي قار .مجلة جامعة ذي قار.012-20 )0(00 ،

 .2خميس ،إيمان ( .)9101جودة الحياة وعالقتها بكل من الرضا
الوظيفي وقلق املستقبل لدى معلمات رياض األطفال .املؤتمر
العلمي الثالث :تربية املعلم وتأهيله ،جامعة جرش الخاصة.

 .00مجدي ،الدسوقي ( .)9112دراسة ألبعاد الرضا عن الحياة
وعالقتها ببعض املتغيرات لدى عينة من الراشدين كبار السن.
املجلة النفسية للدراسات النفسية.021-002 )2(31 ،

 .0الدليمي ،ناهدة ،وايمان ،حسن ( )9109تقدير الذات وعالقتها
بجودة الحياة لطالبات جامعة بابل ،مجلة جامعة بابل للعلوم
اإلنسانية.0029-0096 )2(91 ،

 .06املشاقبة ،محمد ( .)9100جودة الحياة كمنبئ لقلق املستقبل
لدى طالب كلية التربية واآلداب في جامعة الحدود الشمالية.
مجلة جامعة طيبة للعلوم التربوية.22-33 )0(01 ،

 .6الربابعة ،حمزة ( .)9102أثر برنامج تدريبي مستند لنظرية فيجو
ً
تسكي وفقا ملنطقة النمو الحدي في تنمية قيمة الذات واملهارات
القيادية لدى طلبة الصف الخامس األساس ي في األردن( .رسالة
دكتوراه غير منشوره) ،الجامعة األردنية.عمان  ،األردن.

 .02نعيمة ،رغداء ( .)9109جودة الحياة لدى طلبة جامعتي دمشق
وتشرين .مجلة جامعة دمشق.020-020 )0(92 ،
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