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Research Summary:
The sense of happiness and expression 

varies from one person to another, from one 
culture to another, from one age to anoth-
er. The sources of happiness differ from one 
person to another. The definitions of hap-
piness have varied. Most researchers agreed 
that they are a set of behavioral indicators that 
indicate a general state of satisfaction In the 
individual and his constant quest to achieve 
his personal goals in the framework of main-
taining positive social relations with oth-
ers and happiness has strong positive effects 
on the behavior of the individual, including 
positive thinking where people think in dif-
ferent ways, and more positive when they 
are happy compared to their state of grief 
and grief, Those who are happy are more 
self-confident, more self-respecting, more 
socially competent, and are willing to solve 
their problems in better ways. They are more 
willing to provide social support to others:

1- Psychological -Well-Being among 
university students.

2- Significance of differences in the Psy-
chological -Well-Being of university stu-

dents according to gender variables )male, 
female( and specialization )scientific, hu-
man(

In order to achieve the research objec-
tives, the researcher adapted the psychomet-
ric measure of Psychological -Well-Being 
)Springe & Hauser, 2006( and the syllabus 
by )Dr. Mohammed Abu Hashim(, After 
extracting the cykometric properties of the 
scale, the scale was applied to the sample of 
)200( students from the university Appro-
priate Statistics The results showed the fol-
lowing:

1- Mustansiriya University students en-
joy Psychological -Well-Being.

2- There are no statistically significant 
differences in the Psychological -Well-Be-
ing of university students according to the 
variables of gender )male, female( and spe-
cialization )scientific, human(

The researcher came out with some recom-
mendations and suggestions.

* * *





525
»السعادة النفسية لدى طلبة الجامعة «

ندى صباح عباس الجنابي

ملخص البحث

ان الشعور بالسعادة والتعبير عنها يختلف من 
ثقافة الخــرى، ومــن مرحلة عمرية  فــرد الخــر، ومــن 
الخر  فرد  من  السعادة  مصادر  تتباين  كما  الخرى، 
ان  اال  النفسية  السعادة  تعريفات  وتعددت  وقــد 
من  مجموعة  انها  على  اتفقوا  الباحثين  معظم 
المؤشرات السلوكية التي تدل على توفر حالة من 
لتحقيق  المستمر  وسعيه  الفرد  لدى  العام  الرضا 
بالعالقات  االحتفاظ  اطار  في  الشخصية  اهدافه 
اثارا  وللسعادة  االخرين  مع  االيجابية  االجتماعية 
التفكير  منها  الــفــرد،  ســلــوك  على  يــة  قــو ايجابية 
كثر  االيجابي حيث يفكر الناس بطرق مختلفة، وا
بحالتهم  مقارنة  سعداء  يكونون  عندما  ايجابية 
كثر  ا السعداء  يكون  كذلك  والكابة،  الحزن  عند 
كفاءة  كــثــر  وا لــذواتــهــم  تقديرا  كــثــر  وا بالنفس  ثقة 
مشكالتهم  لحل  استعداد  ولديهم  اجتماعية، 
كثر استعدادا لتقديم المساندة  بطرق افضل، وهم ا
البحث  استهدف  لذلك  لالخرين  االجتماعية 

الحالي التعرف على:
١- السعادة النفسية لدى طلبة الجامعة.

لدى  النفسية  السعادة  في  الــفــروق  ــة  ل دال  -٢
طلبة الجامعة تبعا لمتغيري النوع ) ذكور , اناث( 

والتخصص )علمي ,انساني( .
الباحثة  قــامــت  البحث  اهـــداف  ولتحقيـق 

 Springe( لـ  النفسية  السعادة  مقياس  بتكييف 
السيد   Ahauser ,2006&( والمعرب من قبل )د. 
ــص  ــائ ــص ــخ ــراج ال ــخــ ــ ــت ابـــــو هـــاشـــم (وبــــعــــد اســ
السايكومترية للمقياس تم تطبيق المقياس على 
عينة البحث المكونة من )٢00( طالبا وطالبة من 
االحصائية  الوسائل  تطبيق  وبعد  الجامعة  طلبة 

المناسبة اظهرت النتائج مايلي :
١- يتمتع طلبة الجامعة المستنصرية بالسعادة 

النفسية . 
احــصــائــيــة في  ــة  لـ ــروق ذات دال فـ تــوجــد  ال  -٢
السعادة النفسية لدى طلبة الجامعة وفق متغيري 
النوع )ذكور، اناث( والتخصص )علمي، انساني(.
وقـــد خــرجــت الــبــاحــثــة بــبــعــض الــتــوصــيــات 

والمقترحات .

* * *
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الفصل االول:	 
: مشكلة البحث:	 

ً
أوال

	 Research problem:
 Psychological يعتبـر مفهـوم السـعادة النفسـية
النفـس  علـم  فـي  الرئيـس  المفهـوم   Well-Being
يـخ الفكـر  االيجابـي لمـا لـه مـن مكانـه بـارزة فـي تار
الثقافـات  فـي  الجميـع  سـعى  وقـد  االنسـاني، 
اسـمي  هدفـا  بوصفهـا  السـعادة  الـى  المختلفـة 
االيجابيـة،  المزاجيـة  بالحالـة  الرتباطهـا  للحيـاة 
الـذات  وتحقيـق  وجودتهـا  الحيـاة  عـن  والرضـا 
والتفاؤل)السـيد ابـو هاشـم، ١:٢0١0( وهـذا المعنـى 
يعتبـر قريـب الـى حـد مـا مـن مفهـوم جـودة الحيـاة 
مـن  والرضـا  بالسـعادة،  الفـرد  شـعور  يعنـي  والـذي 
اجـل تحقيـق المعنـى فـي الحيـاة وتحقيـق اهدافـه 
وقيمـه الخاصـة والتـي هـي نتـاج مـدى قدرتـه علـى 
علـى  قـادرا  يجعلـه  الـذي  بالشـكل  والنمـو  التطـور 
يتصـرف بحرية  تحقيـق اهدافـه مـن اجـل ان يحيا و
وذا  االخريـن  عـن  متميـزا  وجـوده  يصبـح  و وسـعادة 
هـذا  يتداخـل  و اتجاهاتـه،  يعكـس  واضـح  طابـع 
المفاهيـم  بعـض  مـع  النفسـية  للسـعادة  المفهـوم 
االخـرى وهـي )الشـعور بالراحـة - الرضـا عن الحياة 
- المتعـة فـي الحيـاة - التوافـق النفسـي - االنجـاز 
 :١٩٩٧ )مايـكل،   . القناعـة(   - النفسـي  االمـن   -

لعلـم  االساسـية  الغايـة  ان  مـن  الرغـم  وعلـى   )١5
النفـس هـي مسـاعدة الفـرد علـى ان يحيـا الحيـاة 
تجاهـل  فقـد  بالسـعادة  فيهـا  يشـعر  التـي  يلـة  الطو
يلـة المشـاعر االيجابيـة  علمـاء النفـس لسـنوات طو
مثـل:  السـلبية  االنفعـاالت  وظلـت  الشـخصية 
والتشـاؤم  النفسـية،  الضغـوط  كتئـاب،  اال القلـق، 
ودراسـاتهم،  بحوثهـم  فـي  واهتمامـا  تنـاوال  كثـر  اال
وتعـد دراسـات )Ryff1985-2007( عـن السـعادة 
هـذا  رسـخت  التـي  الدراسـات  كثـر  ا مـن  النفسـية 
المفهـوم وطـرق البحـث فيـه وكيفيـة قياسـه واهـم 
المؤشـرات للتعـرف عليه، حيـث وضعت )١٩88 
النفسـية  للسـعادة  السـتة  العوامـل  نمـوذج   )Ryff
البيئـي،  والتمكـن  الذاتـي،  )االسـتقالل  وهـي: 
مـع  االيجابيـة  والعالقـات  الشـخصي،  والتطـور 
االخرين، والحياة الهادفة، وتقبل الذات( . )السيد 
ارجايـل  مايـكل  يـرى  و  ،)338  :٢0١0 هاشـم،  ابـو 
)١٩٩٧( انـه يمكـن فهـم السـعادة النفسـية بوصفها 
بوصفهـا  او  الحيـاة  عـن  الرضـا  لدرجـة  انعكاسـا 
االنفعـاالت  حـدوث  تكـرار  لمعـدالت  انعكاسـا 
السـارة، وشـدة هـذه االنفعـاالت، لذلـك ينبغـي ان 
وهـي:  االعتبـار  فـي  للسـعادة  عناصـر  اربعـة  ناخـذ 
تـه المختلفة واالسـتمتاع  الرضـا عـن الحيـاة ومجاال
والشـعور بالبهجـة، والعنـاء بمـا يتضمنـه مـن قلـق 
هـو  النفسـي  واالمـن   . العامـة  والصحـة  واكتئـاب 
مفهـوم معقـد نظـرا لتاثـره بالتغيـرات التكنولوجيـة 
والمتالحقـة  السـريعة  قتصاديـة  واال واالجتماعيـة 
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المعاصـرة  الفتـرة  فـي  خاصـة  االنسـان  حيـاة  فـي 
النفسـية  بالسـعادة  الفـرد  شـعور  فدرجـة  لذلـك   .
االجتماعيـة  وعالقاتـه  النفسـية  بحالتـه  مرتبـط 
واالمـن  يـة،  والثانو االوليـة  لدوافعـه  اشـباعه  ومـدى 
يتمثـل  النفسـي يتكـون مـن جانبيـن االول داخلـي و
والثانـي  الـذات  مـع  النفسـي  التوافـق  عمليـة  فـي 
يتمثـل فـي عمليـة التكيـف االجتماعـي  خارجـي و

 )3٤0  :٢0١0، هاشـم  ابـو  )السـيد   .
الحالي  البحث  مشكلة  تحديد  يمكن  وبذلك 

بالتساؤالت التالية:
هل يتمتع طلبة الجامعة بالسعادة النفسية؟ 

النفسية  السعادة  مستوى  في  فرق  هناك  وهل 
بين الطلبة من الذكور واالناث؟ 

التخصص  و  العلمي  التخصص  طلبة  بين  و
االنساني؟.

: اهمية البحث:	 
ً
ثانيا

	 The Important of the Reseach
 Psychological النفسية  السعادة  يعتبر مفهوم 
والرئيسي  المحوري  المفهوم   Well-Being
بارزة  مكانة  من  له  لما  االيجابي  النفس  علم  في 
في  الجميع  وسعى  االنساني،  الفكر  يخ  تار في 
هدفا  بوصفها  السعادة  الى  المختلفة  الثقافات 
اسمي للحياة الرتباطها بالحالة المزاجية االيجابية 
الذات  وتحقيق  الحياة  وجودة  الحياة  عن  والرضا 
في  الجنسين  بين  الفروق  ،وتتضح  والتفاؤل 
معينة،  عمريه  مراحل  في  السعادة  معدالت 

فالنساء اسعد في مرحلة الشباب )حيث يتمتعن 
في  اسعد  فيكونون  الرجال  اما  جاذبيتهن(،  بقمة 
قمة  الى  يصلون  )حيث  العمر  منتصف  مرحلة 
المكانة االجتماعية( . وبالرغم من وجود فروق بين 
مصادر  هناك  فان  السعادة  معدل  في  الجنسين 
والتفاعل االجتماعي(  للسعادة متشابهة )االسرة، 
ية  متساو بفرص  للجنسين  متاحة  مصادر  وهي 
بعض  نتائج  واظهرت   ،)٤6  :٢008 عالم،  )سحر 
وجود  النفسية  بالسعادة  المرتبطة  البحوث 
بعض  في  الذكورواالناث  بين  احصائيا  دالة  فروق 
مؤشرات السعادة النفسية لصالح الذكور والبعض 
تاثير موجب دال  او وجود  االناث،  االخرى لصالح 
 Cooper احصائيا للجنس على السعادة النفسية
& etal )1995(’’ Benjet & Hernandez-Guz-
 man)2001(’’, Shek)2001(,Roothman & et
al)2003(’’ واتفقت هذه النتائج مع نتائج دراسة 
الشربيني ،٢00٧(، )سحر عالم،  كل من: )السيد 
اكدت  والتي   )٢00٩ الجندي،  )امسية   ،)٢008
وجود فروق بين الذكور واالناث في السعادة النفسية 
بمكوناتها المختلفة . بينما انتهت دراسة كل من: 
 Cheng & Furnham )2003,2004( , Furr)2005(
 , Pontrotto & et al . )2007( , Burris & et al
2009(.( الى عدم وجود فروق بين الذكور واالناث 

في السعادة النفسية بمكوناتها المختلفة .
المرتبطة  الــبــحــوث  بــعــض  نــتــائــج  واظـــهـــرت 
بين  احصائيًا  داله  فروق  وجود  النفسية  بالسعادة 
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الذكور واالناث في بعض مؤشرات السعادة النفسية 
او  االنــاث،  لصالح  االخــر  والبعض  الذكور  لصالح 
بصفة  للجنس  احصائيا  دال  تاثيرموجب  وجــود 
تأثير موجب  او وجود  النفسية  السعادة  عامة على 
السعادة  على  عامة  بصفة  للجنس  احصائيًا  دال 
في  الجنسين  بين  التي  الفروق  عن  اما   . النفسية 
 Benjet &( دراســة  هدفت  فقد  النفسية  السعادة 
التعرف على  الى   ) Hernandes-Guzman,2001
النفسية،  السعادة  في  واالناث  الذكور  بين  الفروق 
بين  احصائيا  دالــة  فــروق  وجــود  النتائج  واظهرت 
تجاه  كل من صورة الجسم واال الذكور واالناث في 
بينما  االنــاث،  لصالح  كتئاب  واال االخرين،  نحو 
والتوافق  ــذات  ال تقدير  في  بينهم  فــروق  توجد  لم 

النفسي واالجتماعي .
 )SHEK, 2001( دراســـة  نتائج  واظــهــرت   -
الصينيين  واالنـــاث  الــذكــور  بين  للفروق  بالنسبة 
احصائيا  دالــه  فــروق  وجــود  النفسية،  السعادة  في 
كانت  كتئاب لصالح االناث حيث  في القلق واال
كانت  بينما  للذكور،  مقارنة  منخفضة  درجاتهم 
الحياة  في  واالهـــداف  العامة  الصحة  في  الفروق 

لصالح الذكور .
من   )Roothman & et’al 2003( وتحقق   -
الفروق بين الذكور واالناث في السعادة النفسية انه 
الرجال درجات  بينهم، حيث حقق  فروق  يوجـــد 
والذاتية  والمعرفية  الجسمية  المظاهر  في  مرتفعة 
بينما اظهرت االناث درجات مرتفعة في المظاهر 

العامة واالنفعالية والروحية واالجتماعية.
عدم  الــى   )٢005  ,Furr( ــة  دراسـ وتوصلت   -
واالنــاث في  الذكور  بين  دالة احصائيا  فروق  وجود 
هاشم،  ابو  )السيد   . المختلفة  بابعادها  السعادة 

.)3٤5 :٢0١0
ومما ورد اعاله تكمن االهمية النظرية للبحث :

١- اعتماد مقياس الحث الحالي في دراسات 
اخرى على عينات مختلفة .

تنمية  في  الحالية  الدراسة  من  االستفادة   -٢
ير تحقيق السعادة النفسية لدى االفراد . وتطو

السعادة  تناولت  محلية  بحوث  توفر  عدم   -3
النفسية لدى طلبة الجامعة .

ر االيــجــابــي  ــدو ــ كــيــد عــلــى اهــمــيــة الـ ٤- الــتــا
للشخصية من خالل ما تحققه السعادة النفسية .

ثالثا: اهداف البحث:	 
	 Aims of the Research:

يستهدف البحث الحالي التعرف على: 
١- السعادة النفسية لدى طلبة الجامعة.

طلبة  لدى  النفسية  السعادة  في  الفروق  لة  دال
االناث(   , الذكور   ( النوع  لمتغيري  تبعا  الجامعة 

والتخصص )علمي ,انساني(.
رابعا: حدود البحث:	 

	 Limit of the Research :
يــتــحــددالــبــحــث الــحــالــي بــطــلــبــة الــجــامــعــة 
الـــمـــراحـــل  الـــكـــلـــيـــات و  ــة  ــافـ كـ ــة  ي ــمــســتــنــصــر ال
ــيـــة لــلــتــخــصــصــيــن الــعــلــمــي واالنــســانــي  الـــدراسـ
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انـــــاث ( ومــن  الــجــنــســيــن ) ذكــــــور،  كـــال  ومــــن 
ــة لــلــعــام الـــدراســـي ــيـ  الـــدراســـة الــصــبــاحــيــة االولـ

. )٢0١8 - ٢0١٧(
: تحديد المصطلحات:	 

ً
خامسا

	 Limit of the Terms :
Psychological Well- النفسية:  السعادة 
السلوكية  المؤشرات  من  مجموعة  هي   :Being 
عن  الفرد  رضــا  يات  مستو ارتــفــاع  على  تــدل  التي 
حياته بشكل عام، وحددتها Ryff في ستة عوامل 

رئيسية هي:
لية Autonomy: وتشير الى استقاللية  االستقال
التفكير  وعــلــى  ــقــرار  ال اتــخــاذ  على  ــه  وقــدرت الــفــرد 
والتصرف بطرق معينة وتقييم نفسه وفقا للمعايير 
ذاتــه  تحديد  على  قــدرتــه  مــدى  اي  االجتماعية 
الضغوط  مقاومة  وعلى  الخاصة،  ارائــه  في  وثقته 
الشخصي  السلوك  وتنظيم  وضبط  االجتماعية، 
مدى  اي   . االخــريــن  مع  التفاعل  اثناء  الداخلي 
بذاته  واستقالله  بنفسه  مصيره  تقرير  على  قدرته 
دون  بنفسه  قراراته  اتخاذ  على  قدرته  مدى  وايضا 

 )Ryff, 2008:13( . االعتماد على االخرين
 :  Envirnmental Masery البيئي  التمكن 
الظروف  تنظيم  من  التمكن  على  الفرد  قــدرة  وهو 
من  فعالة  بطريقة  االستفادة  ومــدى  به  المحيطة 
المناسبة،  البيئة  وتوفير  المحيطة،  الظروف  هذه 
يراه  ما  وفــق  البيئة  تغيير  اي  الشخصية  والمرونة 
يتناسب معه اي من خالل خبراته الماضية  الفرد و

االستفادة  يتم  فــرص  من  له  يتوفر  ومــا  والحاضرة 
االحساس  ومدى  حياته  اهداف  تحقيق  في  منها 
كانت  بالكفاية والقدرة على ادارة البيئية حتى ولو 
على درجة من التعقيد، والتحكم فيها اذ تعد هذه 
السمة من سمات الصحة النفسية والتي تتمثل في 
القدرة على التجديد واالبتكار، وخلق شخصيات 

.)Ryff,2008:14( . ذات سياقات مناسبة
 :Personal Growth التطور )النمو( الشخصي
ــر قـــدراتـــه،  ي ــطــو ــدرة الـــفـــرد عــلــى تــنــمــيــة وت ــ وهـــو ق
الجوانب  في  الشخصية  وكفاءته  فعاليته  يــادة  ز و
المختلفة، والشعور بالتفاؤل . اي مدى قدرة الفرد 
وتتسع  تتقدم  لكي  بها  تقاء  واال طاقاته  ادراك  على 
اي  لتلقي  ومستعدا  منفتحا  يكون  لكي  باستمرار 
الخبرات  الى رصيده من  خبرات جديدة تضاف 
بحيث  والنمو  التطور  هــذا  مثل  في  تساهم  التي 
سيجد  والــتــي  بالواقعية  االحــســاس  لــديــة  يــكــون 
ر الزمن . اذن تعتبر  الفرد نفسه بعدها قد تطور بمرو
من  مستمرة  عملية  للفرد  بالنسبة  هنا  الحياة 

التعلم والتغير والنمو .
 Positive االخــريــن  مــع  االيــجــابــيــة  الــعــالقــات 
Relations With Others: وهي قدرة الفرد على 
اجتماعية  وعــالقــات  صــداقــات  ــامــة  واق ين  تكو
من:  اســـاس  على  االخــريــن  مــع  متبادلة  ايجابية 
المتمثلة  المتبادلة  والثقة  لفة،  واال والمحبة  الود، 
في القدرة على التعاطف القوي بينهم، والتفهم، 
والعطاء  واالخـــذ  والــصــداقــة،  والــــدفء،  والــتــاثــيــر 
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اهم  مــن  وهـــذه  االنسانية  الــعــالقــات  مــن  وغــيــرهــا 
للنضج  معيار  تعد  النها  النفسية  الصحة  عناصر 
وتقاسم  ــذات  الـ تحقيق  على  ــقــدرة  وال والــتــوافــق 

.)Ryff , 2008: 15( . الوقت مع االخرين
وهــي   :Purpose In Life ــهــادفــة  ال الــحــيــاة 
بشكل  الحياة  في  اهدافه  تحديد  على  الفرد  قدرة 
افعاله  توجه  ية  رؤ و له هدف  وان يكون  موضوعي، 
على  واالصـــرار  المثابرة  مــع  وسلوكياته  وتصرفاته 
يتمتع  الــذي  الشخص  ان  اي  اهــدافــه.  تحقيق 
بالصحة النفسية دائما ما يحمل اهدافا وافكارا توفر 
له معنا واضحا لحياته اي يعتبر هو الشخص الذي 
والحاضر  الماضي  في  افعاله  بــان  ايمانا  يمتلك 
كانت ذات مغزى و توجهه نحو مستقبله حتما و 
تجعله مدركا للغرض من حياته والتي من خاللها 

ايجاد المعنى لها 
Self - Acceptance: وتشير الى  تقبل الذات 
االيجابية  تجاهات  واال الذات  تحقيق  على  القدر 
المختلفة  المظاهر  وتقبل  والحياة،  الــذات  نحو 
للذات بما فيها من جوانب ايجابية واخرى سلبية 
ين موقف ايجابي تجاه  اي مدى القدرة على تكو
من  متعددة  جــوانــب  بقبول  االعــتــراف  اي  نفسه 
النفس اي الشعور االيجابي تجاه الحياة الماضية 

.)Ryff & Singer 2008 :16( .
على  الباحثة  اعــتــمــدت  الــنــظــري:  التعريف 
تعريف  )Ryff, 2008( اعاله تعريفا نظريا للسعادة

النفسية .

التي  الدرجات  االجرائي: هو مجموع  التعريف 
النفسية  السعادة  الفرد في مقياس  يحصل عليها 

المكيف من قبل الباحثة.
الفصل الثاني:	 
الخلفية النظرىة والدراسات السابقة 	 

أ- الخلفية النظري:
ان الشعور بالسعادة والتعبير عنها يختلف من 
ثقافة الخــرى، ومــن مرحلة عمرية   فــرد الخــر، ومــن 
الخر  فرد  من  السعادة  مصادر  تتباين  كما  الخرى، 
»مايكل  فيعرفها  السعادة،  تعريفات  وتعددت   .
واالشباع  بالرضا  شعور  بانها   )١0:١٩٩٧( ارجايل« 

وطمانينة النفس وتحقيق الذات . 
في حين ترى »مايسة النيال وماجدة خميس« 
متكامل  وانفعال  شعور  السعادة  ان   )٢٤:١٩٩5(
وتحقيق  المشبعة  ية  السو الطفولة  مابين  يتراوح 
كما انها مشاعر راقية، انفعال  اشباعات الحاضر، 
الية  وجداني ايجابي مازال االنسان ينشد الوصول 
باعتباره من الغايات االساسية . وتحددها »امسية 
الجندي« )٢00٩: ٢6( بانها حالة وجدانية ايجابية 
يتعرض  لما  نتيجة  بالسعادة  الفرد  شعور  تعكس 
في  متمثلة  الشخصية  الــســعــادة  مــصــادر  مــن  لــه 
الثقة  التدين،  محددة،  اهــداف  وجود  )الصحة، 
والمستقبل  الدراسي  والنجاح  التعليم  بالنفس، 
المهني (، ومصادر السعادة االجتماعية والمتمثلة 
فــي ) الــحــب، االســــرة، االصـــدقـــاء، نــشــاط وقــت 
الفراغ(، وذلك كما يعبر عنها وفق ادراكه لها. بينما 
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 Psychological ان السعادة النفسية احد مكونات جودة الحياة )Gonzalez & et al ., 2006 : 267( يرى
Well-Being as a Component of Quality of Life . مما سبق يتضح وجود تباين في تعريف السعادة 
التي تدل على  السلوكية  المؤشرات  انها مجموعة من  اتفقوا على  الباحثين  ان معظم  اال  بشكل عام، 
االحتفاظ  اطار  في  الشخصية  اهدافه  لتحقيق  المستمر  وسعيه  الفرد  لدى  العام  الرضا  من  حالة  توفر 
تتكامل  لكي  انه   )Christopher,1999 :148( يضيف  و االخرين.  مع  االيجابية  االجتماعية  بالعالقات 
ية حول السعادة النفسية للفرد يجب التركيز على نوعية االهداف في الحياة، ووضع ومكانه الفرد  الرؤ

بين اقرانه، ومراحل النمو المختلفة له .
ية على سلوك الفرد، منها التفكير االيجابي حيث يفكر الناس بطرق مختلفة،  وللسعادة اثارا ايجابية قو
كثر ثقة  كذلك يكون السعداء ا كثر ايجابية عندما يكونون سعداء مقارنة بحالتهم عند الحزن والكابة،  وا
بطرق  مشكالتهم  لحل  استعداد  ولديهم  االجتماعية،  الكفاءة  في  كثر  وا لذواتهم  تقديرا  كثر  وا بالنفس 

كثر استعدادا لتقديم المساندة االجتماعية لالخرين )احمد عبد الرحمن، ١5١:٢00١( . افضل، وهم ا
هي    ابعاد  ستة  على  يشتمل  النفسية  للسعادة  نظريا  بناء   )Ryff , 1989:1069-1081( وقدمت 
)االستقاللية، والتمكن البيئي، والتطور الشخصي، العالقات االيجابية مع االخرين، والحياة الهادفة، 
وتقبل الذات( . وتم بناء هذا التصور النظري على اساس النظريات واالراء النظرية المختلفة في مجال 

كما وضحتها )Ryff, 1995:100( في الشكل التالي :  الشخصية، 

شكل )١( 
ابعاد السعادة النفسية عند رايف
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يتضح من الشكل السابق ان Ryff تؤكد على اسهام مفاهيم نظريات الشخصية : الصحة العقلية في 
 ،)Personal Development )Erikson والنمو الشخصي ،Aging Mental Health )Birren( الشيخوخة
 Executive والعمليات التنفيذية للشخصية ،Basic Life Tendencies Buhler وميول الحياة االساسية
للشخص  الكاملة  الوظائف   Maturi  ،Allport والنضج   ،Procsses of Personality Neugarten
والفردية   ،)Self-actualization )Maslow الــذات  Fully Functioning Person Rogers،وتحقيق 

. )Individuation )Jung
النفسية  للسعادة   Indicators وتمكن )Gonzalez & et al . 2006: 282( من تحديد )٢٩( مؤشر 
 ،)SAT. ENJO( بالوقت  واالستمتاع  الرضا  هي:  رئيسية  عوامل   )8( في  تصنيفهم  تم  االفراد،  لدى 
المدركة  S ESTEEM(، والمساندة االجتماعية  ٍ( الذات  التعلم )SAT. LEAR(، وتقدير  والرضا عن 
)S SUPPORT(، والضبط المدرك )CONTROL(، والقيم المادية )MATERIA(، والقيم المعرفية 
واظهرت   ،)INTERPE( البينشخصية  العالقات  او  االجتماعية  والقيم   ،)CAPACTT( والعقلية 
 : هو  النفسية  للسعادة  الكلية  الدرجة  في  العوامل  هذه  اسهام  ان  االساسية  المكونات  تحليل  نتائج 
)6٤.8٢%( الرضا عن الحياة )االستمتاع بالوقت، والرضا عن التعلم، والرضاعن العائلة واالصدقاء(، 
)المادية،  للقيم   )%56.80( العائلة(،  االصــدقــاء،   ( المدركة  االجتماعية  للمساندة   )%5٧.88(
والمعرفية والعقلية، واالجتماعية (، )53.٧0%( للضبط المدرك )الداخلي / الخارجي(، )%50.56( 

لتقدير الذات )االيجابي / السلبي( .
السعادة  ومنخفضى  مرتفعى  االفراد  لخصائص  تفصيليا  وصفا   )Ryff & Singer 2008 :25( وقدم 

كما يوضحها الجدول التالي :  النفسية 
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جدول )١( خصائص االفراد مرتفعي ومنخفضي السعادة النفسية

المنخفضينالمرتفعينمكونات

لية  االستقال
 autonomy

القرار  اتخاذ  على  القدرة  الفرد،  استقاللية 
الضغوط  مــقــاومــة  على  ــقــدرة  ال  - ــي  ــذات ال
بطرق  والــتــفــاعــل  التفكير   - االجتماعية 
 - للسلوك  الداخلي  والضبط   - مــحــددة 

تقييم الذات بمعايير شخصية .

وتقيممات  تــوقــعــات  على  التركيز 
ــريـــن لـــه - الــخــضــوع الحــكــام  االخـ
المهمة  القرارات  اتخاذ  في  االخرين 
في  االجتماعية  بالضغوط  التاثر   -

قراراته وافكاره

التمكن البيئي 
 Environment

 al Mastery

االحساس بالتمكن والكفاءة في ادارة البيئة 
- الضبط والتحكم في االنشطة الخارجية 0 
العمل بفعالية على استخدام االحتياطات 
المناسبة - القدرة على اختيار وايجاد بيئة 

مناسبة للحاجات والقيم الشخصية

الحياة  شــئــون  ادارة  فــي  الــصــعــوبــة 
اليومية - الشعور بعدم القدرة على 
تغيير او تحسين البيئة المحيطة - 
عدم الوعي بالفرص المناسبة - قلة 

السيطرة على البيئة المحيطة

التطور الشخصي 
 Personal
 Growth

 - للشخصية  المستمر  بــالــنــمــو  الــشــعــور 
الشعور  الجديدة-  الخبرات  على  االنفتاح 
كانعكاس  التفكير  فــي  التغير  بالتفاؤل- 
لــلــمــعــرفــة الــذاتــيــة والــفــاعــلــيــة - الــشــعــور 
والسلوكيات  للذات  المستمر  بالتحسن 

ر الوقت بمرو

الشخصي  النمو  بنقص  االحساس 
ر  بمرو التحسن  على  القدرة  عدم   -
بالحياة  االســتــمــتــاع  قلة   - الــوقــت 
بعدم  الشعور   - بالضجر  الشعور   -
سلوكيات  كــتــســاب  ا على  ــقــدرة  ال

واتجاهات جديدة



534
« السعادة النفسية لدى طلبة الجامعة»

ندى صباح عباس الجنابي

العالقات 
االيجابية 

مع االخرين 
 Positive

 Relations
With Other

ــعــالقــات  الـــــدفء والـــرضـــا والــثــقــة فـــي ال
االهتمام بسعادة  االخرين -  الشخصية مع 
والتأثير  التفهم  عــلــى  ــدرة  ــق ال  - ــن  ــري االخ
العالقات  فــي  والعطاء  واالخـــذ  والــصــداقــة 

االنسانية 

عدم الثقة وقلة العالقات الشخصية 
ين  تكو من  الصعوبة   - االخرين  مع 
عالقات دافئه منفتحه مع االخرين 
- االنعزال والشعور باالحباط - عدم 
جديدة  صــداقــات  ين  لتكو السعي 

مع االخرين 

االهداف في 
 Purpose الحياة

in Life

الحياة -  واالهداف في  بالتوجه  االحساس 
الحاضر  الوقت  في  الحياة  بمعنى  الشعور 
تحديد  في  والموضوعية  الثقة   - والماضي 

اهدافه في الحياة

 - الــحــيــاة  بمعنى  الــشــعــور  نــقــص 
اهدافه قليله - قله التوجه الذاتي- 
 - اهدفه  تحديد  على  القدرة  عــدم 
معتقدات  او  نظر  وجهة  لديه  ليس 

تضفى على حياته معنى

تقبل الذات 
Self-

Acceptance

تقبل   - ــذات  ال نحو  الموجبه  تجاهات  اال
من  تشمله  بما  للذات  المتعددة  المظاهر 
االيجابي  الشعور   - وسلبيات  ايجابيات 

عن الحياة الماضية

ــعــدم الــرضــا عــن الـــذات  الــشــعــور ب
الحياة  نحو  االمـــل  بخيبة  الــشــعــور 
المستمر  ــاج  ــ ــزع ــ االن  - ــمــاضــيــة  ال
بانهم  واالحــســاس  مــن االشــخــاص 

مختلفين عنه .

بهذا فقد اعتمدت الباحثة على ما طرحه ) Ryff,2008 ( حول ما يخص السعادة النفسية والذي  و
كاطار نظري في البحث الحالي.  اعتمد 

ب- درسات سابقة 
الدرسات التي تناولت السعادة النفسية :

)Benjet & Hernandez - Guzman )2001( : ١- دراسة
الذكور  بين  الفروق  على  التعرف  الى   )Benjet & Hernandez - Guzman )2001( دراسة  هدفت 
من   )5٢6( منهم  المكسيكيين،  من  فردا   )١١0٢( من  العينة  وتكونت  النفسية،  السعادة  في  واالنــاث 
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اعمارهم  ومتوسط  االنـــاث،  من   )5٧6( الــذكــور، 
المقاييس  بــعــض  عليهم  طــبــق   . ســنــة   )١١.8(
 : وهــي  النفسية  للسعادة  كمؤشرات  تعتبر  التي 
واالجتماعي،  النفسي  والــتــوافــق  الجسم،  صــورة 
كتئاب،  تجاه نحو االخرين، وتقدير الذات، واال واال
بين  احصائيا  دالــة  فــروق  وجــود  النتائج  واظهرت 
تجاه  كل من صورة الجسم واال الذكور واالناث في 
بينما   . ــاث  االن لصالح  كتئاب  واال االخرين  نحو 
والتوافق  ــذات  ال تقدير  في  بينهم  فــروق  توجد  لم 

.)Benjet , 2001: 47-65( النفسي واالجتماعي
)Shek 2001( : 2- دراسة

الصينيين  واالنــاث  الذكور  بين  الفروق  لمعرفة 
 Shek( في السعادة النفسية اظهرت نتائج دراسة 
طالبا   )٢١50( مــن  مــكــونــة  عــيــنــة  عــلــى   )2001
الــى ٢0( ســنــة، طبق   ١١( مــن  اعــمــارهــم  وطــالــبــة 
 General Health العامة  الصحة  استبيان  عليهم 
الحالة   - السمة  قلق  وقائمة   ،Questionnaire
بيك  وقائمة   ،State-Trait Anxiety Inventory
 ،)Beck Depression Inventory )BDI كتئاب لال
 Purpose -in- الحياة  في  االهـــداف  واستبيان 
القلق  في  احصائيا  دالــة  فــروق  وجــود   )Life )PIL
درجاتهم  كانت  حيث  االناث  لصالح  كتئاب  واال
في  الفروق  كانت  بينما  الذكور،  مقارنة  منخفضة 
الصحة العامةواالهداف في الحياة لصالح الذكور 

.)Shek, 2001,: 405-412(
 )Roothman & et al 2003( 2- دراسة

وتحقق )Rootman & et al 2003( من الفروق 
لدى  النفسية  السعادة  فــي  واالنـــاث  الــذكــور  بين 
رجل،   )٩0( منهم  فــردا   )3٧8( من  مكونه  عينة 
سنة،   )60 الــى   ١8( من  اعمارهم  امـــراة،   )٢88(
المختلفة  للمظاهر  مقياس   )١3( عليهم  طبق 
واالنفعالية   ،General العامة   : النفسية  للسعادة 
المعرفية   ،Physical والجسمية   ،Affective
 ،Self والذاتية   ،Spiritual والروحية   ،Cognitive
وجــود  النتائج  واظــهــرت   .  Social واالجتماعية 
الرجال درجات مرتفعة  بينهم، حيث حقق  فروق 
بينما  والذاتية،  والمعرفية  الجسمية  المظاهر  في 
اظهرت االناث درجات مرتفعة في المظاهر العامة 
 Roothman ,( واالجتماعية  والروحية  واالنفعالية 

 .)2003: 212-218
 )Furr, 2005 ( : 4- دراسة

عينة  على   )Furr, 2005 دراســـة)  وتوصلت 
ومنهم  بالجامعة،  وطالبة  طالبا   )١٤6( من  مكونة 
قائمة  عليهم  طبق  طالبة   )8٢( طــالــبــا،   )6٤(
 Oxford Happiness Inventory اكسفورد للسعادة
 Satisfaction with الحياة  عن  الرضا   : وتشمل 
 ،Personal Efficacy الشخصية  والفعالية   ،Life
 Sociadility  / االجتماعية  القدرة   / والتعاطف 
 Positive االيــجــابــيــة  الــنــظــر  وجــهــة   ،Empathy
 Physical Well- الجسمية  والسعادة   ،outlook
تقدير  ومقياس   ،Cheerfulness واالبتهاج   ،being
فــروق دالة  الــى عــدم وجــود   Self Rsteem ــذات  ال
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احصائيا بين الذكور واالناث في السعادة بابعادها 
.)Farr, 2005:105-137( المختلفة

5-دراسة الشربيني )2٠٠7( 
الشربيني«  »الــســيــد  ــة  دراســ نــتــائــج  ــرت  ــه واظ
)٢00٧ (على عينة مكونة من )٤03( طالبا وطالبة 
طالبة،   )٢٩0( طالبا،   )١١3( منهم  بالجامعة، 
فــروق  وجــود  الحياة  جــودة  مقياس  عليهم  طبق 
العالقات  في  ــاث  واالن الذكور  بين  احصائيا  دالــة 
ــرة، والــعــالقــات االيــجــابــيــة مع  االيــجــابــيــة مــع االســ
كاديمي لصالح االناث، بينما  االخرين، والرضا اال
لم توجد فروق بينهم في الدقة واالستمتاع بالحياة، 
)الشربيني،  االداء  وفعالية  الحياة،  عــن  والــرضــا 

 .)80-٢: ١00٧
٦- دراسة سحر )2٠٠٨( 

وطبقت »سحر عالم« )٢008( مقياس السعادة 
يشمل : الحكمة والمعرفة، والشجاعة،  الحقيقية و
والحب واالنسانية، والعدالة، واالعتدال، والتسامي 
على عينة مكونة )5١0( طالبا وطالبة بالمرحلتين 
ية منهم )٢06( طالبا، )30٤( طالبة  االعدادية والثانو
بين  احصائيا  دالــة  فــروق  وجــود  النتائج  واظهرت 
الذكور واالناث في الحكمة والمعرفة، والشجاعة، 
كانت  بينما  الذكور لصالح  واالعــتــدال  والعدالة، 
لصالح  والتسامي  واالنسانية  الحب  في  الــفــروق 

االناث . )سحر، ٢008، ص ٤3١-٤65(.
ج- االفادة من الدراسات السابقة :

١- افادت الدراسات السابقة الباحثة في بلورة 

وتحديد مشكلة بحثها الحالي .
في  الباحثة  السابقة  الــدرســات  افـــادت   -٢

تحديد اهداف بحثها الحالي .
في  الباحثة  السابقة  ــات  ــدرس ال ــادت  افـ  -3

اختبار وتكييف مقياس بحثها الحالي .
ــــادت الـــدرســـات الــســابــقــة الــبــاحــثــة في  ٤- اف
لتحليل  المناسبة  االحصائية  الــوســائــل  اختبار 

بيانات بحثها الحالي .
الــبــاحــثــة  ــقــة  الــســاب ــات  ــ ــدراس ــ ال افـــــادت   -5
الى  وصــوال  الحالي  بحثها  نتائج  وتحليل  تفسير 

التوصيات والمقترحات المطلوبة.
الفصل الثالث:	 
إجراءات البحث	 

الكفيلة  ــراءات  االجــ اهــم  الفصل  هــذا  يتناول 
بتحقيق اهداف البحث الحالي من حيث تحديد 
اداة  وتحديد  العينة  واخــبــار  ومــؤشــراتــه  مجتمعه 
البحث التي استخدمت في جمع البيانات التي 
كد من صدقها وثباتها فضال عن اجراءات  يتم يتا
في  اعتمدت  التي  االحصائية  والوسائل  التطبيق 

تحليل البيانات .
: مجتمع البحث:	 

ً
أوال

الظاهرة  اووحـــدات  مفردات  جميع  به  يقصد 
كل  بأنه  المجتمع  يعرف  البحث،و يشملها  التي 
هي  التي  الظاهرة  بيانات  يحملون  الذين  ــراد  االف
مجموعة  هــو  فالمجتمع  الــدراســة،  مــتــنــاول  فــي 
كاملة من االفراد اواالشياء اوالدرجات التي يرغب 
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الباحث في دراستها )داود وعبد الرحمن ،١٩٩0: 66(.
في  الكليات  افــراد  عدد  بلغ  ،اذ  الجامعةالمستنصرية  طلبة  من  الحالي  البحث  مجتمع  يتألف 
الفراد  الكلي  العدد  بلغ  اذا  طالبة  و)١53٤0(  طالب   )١55٤8( بواقع  كلية   )١3( المستنصرية  الجامعة 

مجتمع البحث )30888( طالبا وطالبة والجدول )٢( يوضح ذلك .

جدول )2(
عدد افراد مجتمع البحث موزعين حسب الكليات والتخصص والنوع

ت
التخصصالكلية

المجموعالجنس

اناثذكور

30٤03١5١6١٩١انسانياالداب١

٢5١6٢٢5٤٤٧٧0انسانيالتربية٢

قتصاد3 ٢036١٢٧٢3308انسانياالدارةاال

5٩٢٧٤8١3٤0علميالهندسة٤

386٧3٩3٩٧806انسانيالتربية االساسية5

١١08١3١٧٢٤٢5علميالعلوم6

٤١١١635٧٤انسانيالسياحة٧

35١53388٤علميالطب8

١٩53٩٩5٩٤علميالصيدلة٩

٢٢03٧85٩8علميطب االسنان١0

5٩5٧٩٩١3٩٤انسانيالقانون١١

3٢333٧660انسانيالعلوم السياسية١٢

٢٩٤503٤٤انسانيالتربية الرياضية١3

١55٤8١53٤030888المجموع
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: عينة البحث :	 
ً
ثانيا

بواقع )١00( طالب،  تكونت عينة البحث من )٢00( طالبا وطالبة، بنسبة )0.65%( من مجتمع البحث و
الكليات)الهندسة،  من  المتساوي  يع  التوز ذات  الطبقية  العشوائية  بالطريقة  اختيروا  طالبة،   )١00( و 

العلوم، االداب ،التربية( للتخصصين العلمي واالنساني، والجدول رقم )3( يوضح ذلك .

جدول ) 3 (
حجم عينة البحث موزعين حسب الكلية والتخصص والنوع

الجنسالتخصصالكلية

المجموعاناثذكور

٢5٢550علميالهندسة

٢5٢550علميالعلوم

٢5٢550انسانياآلداب

٢5٢550انسانيالتربية

١00١00٢00المجموع

: أداة البحث 	 
ً
ثالثا

مقياس السعادة النفسية :	 
من  والمعرب   )Supping & Hauser 2006( لـ  النفسية  السعادة  مقياس  بتكيف  الباحثة   قامت 

تية :  ) د. السيد محمد ابو هاشم ( على البيئة العراقية وذلك وفقا للخطوات اال
 )Ryff, 2008( أ. تحديد تعريف السعادة النفسية مع مكوناتها حسب التعريف النظري لـ

ليكرث  اسلوب  وفق  السداسي  التدرج  ذات  فقرة   )5٤( من  المكون  المقياس  فقرات  عرض  ب. 
)ارفض بشدة، ارفض بدرجة متوسطة، ارفض بدرجة قليلة، اوافق بدرجة قليلة، اوافق بدرجة متوسطة، 

اوافق بشدة( 
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: تحليل الفقرات 	 
ً
رابعا

أ -التحليل المنطقي للفقرات 
مقياس  فــقــرات  صالحية  مــن  كد  التا لغرض 
لالداة  االولية  الصورة  عرضت  النفسية،  السعادة 
من  محكما   )١0( على  فقرة   )5٤( عددها  والبالغ 
ية والنفسية  االساتذة المختصين في العلوم التربو
كل  صالحية  حول  ارائهم  البــداء   )٢( ملحق  انظر 
التعريف  ضــوء  فــي  المقياس،  فــقــرات  مــن  فــقــرة 
وضع  حيث  النفسية،  السعادة  لمقياس  النظري 
امام الفقرات ثالثة حقول )صالحة، غير صالحة، 
يــغ اســتــجــابــات  الــتــعــديــل الــمــقــتــرح(، وبــعــد تــفــر
المقياس،  فقرات  من  فقرة  كل  على  المحكمين 
من  كثر  فا  )%٩5( بنسبة  الفقرات  جميع  قبول  تم 
بدائل  تعديل  تم  حيث  صالحة،  وعدها  الخبراء 
)ارفض  وهي  بدائل   )5( الى  واختصارها  االجابة 
بدرجة  اوافق  متردد،  قليلة،  بدرجة  ارفض  بشدة، 
المقياس  اصبح  وبــذلــك   ) بشدة  اوافـــق  قليلة، 

صالح ومالئم منطقيا للبيئة العراقية .
تصحيح المقياس : 	 

-١( الدرجات  باعطاء  المقياس  تصحيح  تم 
السلبية  من  تتدرج  حيث  للفقرات   )5-٤-3-٢

الى االيجابية.
اعداد تعليمات المقياس : 	 

ــقــرات  ــة عــلــى ف ــ ــاب وضـــعـــت تــعــلــيــمــات االجــ
فقط  واحد  بديل  اختيار  تتضمن  والتي  المقياس 
للفقرة،  المخصصة  الخمسة  الــبــدائــل  بين  مــن 

للبديل  المخصص  بالحقل   )( عالمة  بوضع 
الذي يناسب المستجيب.

التجربة االستطالعية:	 
والــوقــت  التعليمات  وضـــوح  معرفة  اجــل  مــن 
ــعــيــنــة  ــة )ال ــب ــل ــدى ط ــ ــة لـ ــابـ الــمــســتــغــرق لـــالجـ
كد من وضوح تعليمات  االستطالعية(بهدف التا
لبدائل  العينة  افراد  فهم  ومدى  وفقراته،  المقياس 
عشوائية  عينة  على  المقياس  تطبيق  تم  االجابة 
بلغ عددها )30( طالبا وطالبة اختيرت عشوائيا، 
التربية  كلية  من  طالبة   )١5( و  طالبا   )١5( بواقع 
االساسية، قسم االرشاد والنفسي وتبين ان جميع 
المعنى  حيث  مــن  ومفهومه  واضــحــة  الــفــقــرات 
والصياغة، كما تبين ان متوسط وقت االجابة على 

فقرات المقياس )٢٢.5( دقيقة . 
ب- التحليل االحصائي للفقرات :

 	: Validity الصدق
ــمــهــمــة في  ــص ال ــائ ــص ــن خ ــدق مـ ــصـ ــد الـ ــع ي
االخــتــبــارات والــمــقــايــيــس الــنــفــســيــة، فــاالخــتــبــار 
ــقــادر على قياس  ال الــصــادق هــو ذلــك االخــتــبــار 
Ana-( اجلها  من  وضــع  التي  الظاهرة  او  السمة 
مقياس  صــدق  تقدير  ــل  وألج  )stasi,1976:134
بــاســتــخــراج  الــبــاحــثــة  قــامــت  النفسية  الــســعــادة 

تي : الصدق بعده مؤشرات لى النحو اال
١- الصدق الظاهري:

خالل  من  الصدق  من  النوع  هــذا  تحقق  لقد 
على  النفسية  الــســعــادة  مقياس  فــقــرات  عــرض 
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بمالحظاتهم  االخــذ  وتــم  عليه،  للحكم  النفس  وعلم  التربية  في  والختصين  الخبراء  من  مجموعة 
كحد ادنى الموافقة الخبراء على فقرات المقياس )  وتعديالتهم، وذلك باالعتماد على نسبة ) ٩5% ( 
بهذا االجراء اكتسبت الفقرات خاصية هذا النوع من الصدق وبلغ عددها)  بلوم واخرون، ١٩83 : ١٢5 ( و

5٤ ( فقرة.
: Construct Validity 2- الصدق البنائي

يقصد بهذ االنوع من الصدق مدى قدرة المقياس او االختبار لكشف السمة، او اي ظاهرة سلوكية  و
يًا او سمة معينة.  كما يهتم بطبيعة الظاهرة التي يقيسها المقياس، اي مدى تضمنيه بناء نظر معينة، 
)Ansitasi , 1976 : 2010(. تحتاج عملية استخراج الصدق الى عينة يتناسب حجمها وعدد الفقرات 
يشير نانلي )Nannally , 1978( الى ان نسبة عدد افراد العينة الى عدد الفقرات بحيث  المراد تحليلها، و
Nannal- ( وذلك لتقليل فرص المصادفة في عملية التحليل االحصائي ) ١-5 )ان ال تقل عن نسبة 
lys,1978:2 ( لذا فقد بلغت عينة التحليل االحصائي في البحث الحالي )٤00( طالبا وطالبة من طالبة 

كما موضح في جدول )٤(. الجامعة المستنصرية 

جدول )4(
حجم عينة التحليل االحصائي موزعين حسب الكلية والتخصص والنوع

الجنسالتخصصالكلية

المجموعاناثذكور

5050١00علميالصيدلة

5050١00علميالعلوم

5050١00انسانيالتربية االساسية

5050١00انسانيالقانون

٢00٢00٤00المجموع
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أ- تتميز الفقرات :
كون العينات صغير، ولهذا  كبيرًا في حالة  تذكر انستازي Anastasi, 1988 , ان خطأ العينة يصبح 
رد في انستازي،  كما و كيلي  يرى  كل مجموعة ) ٢5% ( وال يزيد عن ) 33 % ( و يفضل ان ال تقل نسبة 
ان النسبة هي )٢٧%( )Anstasi, 1997: 213( وقد بلغت في هذه العينة )١08( في المجموعة العليا 
لة الفروق  و ) ١08 ( في المجموعة الدنيا، وباستعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين، الختبار دال
تبين  والدنيا لكل فقرة، ونتيجة للتحليل االحصائي  العليا  المتوسطات الحسابية للمجموعتين  بين 
لة )0.05( اذ بلغت القيمة التائية الجدولية )١.٩6( وبدرجة  ان فقرات المقياس مميزة عند مستوى دال

حرية )٢١٤( وكما موضحة في جدول )5( .

جدول )5 (
القيم التائية لفقرات المقياس الختبار داللة الفروق بين المجموعتين العليا والدنيا

المجموعة الدنياالمجموعة العليات

القيمة التائية 
المحسوبة

الفقرة
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

١٢.6٢0٤١.١٢5١٢.3٢٤١0.8٩٤٧٢.١٤٢

٢3.388٩١.0٧5١٢.٤630١.١٤٧36.١30

3٤.0٤630.٩٩8٩٢.35١٩١.٤68١٩.٩١٧

٤٤.١٢0٤0.٩٧36٢.30560.٩80٧١3.6٤٧

53.٢٩630.٩٧88٢.٢١30١.068٢٧.٧٧0

6٤.0٧٤١١.0١١٢٢.١0١٩١.١5٩6١3.3٢٢
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٧3.5٢٧8١.١٧٩٧١.888٩١.١38٤١.38٩

8٢.685٢١.٢٩٤5١.٧8٧0١.١٧655.336

٩3.٢٩63١.٢6٩8١.٩35٢0.٩٧٩08.8٢٢

١03.5٩٢6١.0٤١5١.٧6850.٩١3١١3.686

١١3.٧٧٧8١.0٤٤٢٢.3٩8١0.٩١65١0.3١٩

١٢3.50٩3١.٢86١٢.٢٢٢٢١.١05١٧.888

١33.٤٩0٧١.١٢٤3١.6٤8١0.660١١٤.6٩8

١٤٤.0٤630.٩٢١0١.٩35٢0.8568١٧.٤٤١

١53.8٩8١0.٩853١.888٩0.8٤65١6.0٧5

١63.١85٢6.١٢03١.٩٧٢٢١.١06١8.00٧

١٧3.8333١.0٢٧٧٢.6١١١١.٢٢١6٧.٩5٧

١8٤.0٢٧8١.0630١.8٤٢6١.05١6١5.١8٧

١٩3.٤٢5٩١.١6١٧٢.٢5٩3١.١38٧٧.٤53

٢03.0556١.٢6663.١٧5٩3.8٧380.30٧

٢١٢.٧٧٧8١.٢٤05٢.53٧0١.٢٢6١١.٤3٤

٢٢3.١0١٩١.١5٩6٢.٤١6٧١.68633.٤٧٩

٢33.5١85١.٢٤١٧١.5٧٤١0.٧٢6١١٤.0٤٩

٢٤3.١٧5٩١.3٤53١.33330.6١١٤١٢.٩58

٢5٤.05560.٩٤56٢.3333١.٢8٩8١١.١٩١

٢6٢.٩٢5٩١.٢05٢٢.١٢٩6١.05١05.١٧5

٢٧3.١38٩١.3٤٩٧٢.٢٤0٧١.0٩٢65.3٧5
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٢83.٩808١.033٢٢.٢٩63١.0٧88١١.603

٢٩3.83330.٩0١٧٢.60١٩١.٢8٢١8.١65

30٢.60١٩0.٩١65٢.١38٩١.008٩3.530

3١3.8333١.0٩80٢.٧500١.3٢6٤6.538

3٢٢.53٧0١.١٤٧3٢.٢٤0٧١.08٤0١.٩5١

333.٢8٧0١.30٤6٢.0833١.٢3٩06.٩53

3٤3.6١١١١.0٢١6٢.٤630١.٢33٧٧.٤٤٩

353.٩٩0٧١.٢٤٩3٢.٧5٩3١.٤٩066.580

36٢.٧500١.068٩٢.٢٤0٧١.٤06٧٢.٩٩6

3٧3.8٩8١١.0٢٢5٢.٢8٧00.٩٤٧٧١٢.00٩

38٢.8056١.0٤53٢.3٤٢6١.05١63.٢٤5

3٩3.8٢٤١١.083٧٢.6٧5٩١.3٩٩86.٧٤0

٤03.١85٢١.086٤٢.666٧0.86٤٧3.88١

٤١3.666٧١.١١0٧٢.٧٧٧8١.٢١005.6٢٤

٤٢٤.٢٢٢٢0.٩306٢.35١٩١.٤3٩٤١١.3٩6

٤3٤.580.58٩3.٢80.٧٤6١٢.٢8١

٤٤6.6٢0.58٢.3.360.٧80١١.6٤٧

٤5٤.٧30.5٤83.360.٧30١3.5١3

٤6٤.٧٩0.٤3٩3.٤30.6٧0١5.٢6٢

٤٧٤.٧80.٤٤٧3.5١0.8٢3١٢.١٢3

٤8٤.8٤0.36٩3.680.٧55١٢.٤٢١
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٤٩٤.8٩0.35٤3.880.٧١٤١١.٤38

50٤.530.6١٤3.٢١0.٧٧0١٢.0٧١

5١٤.650.50٤3.5٤0.80٧١0.5١0

5٢٤.6٢0.56١3.560.٧٤٢١0.٢٧٩

53٤.٤80.٧0٩3.٤00.86١8.٧6٤

5٤٤.330.٧0٧3.3١0.80١8.633

 )0.١  ( ومستوى   ١.٩6 تساوي   )  0.05  ( مستوى  عند   )  ٢١٤  ( حرية  بدرجة  الجدولية  التائية  القيمة 
تساوي ) ٢.5١6( ومستوى ) 0.00١ ( تساوي ) ٢٩١.3 (

ب - اسلوب ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس )االتساق الداخلي(:
استخدمت الباحثة معامل ارتباط بيرسون، الستخراج العالقة بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس 
كان  الكلية للمقياس  بالدرجة  الفقرة  ارتباط درجة  زاد معامل  كلما  انه  والمعروف  الكلية له،  والدرجة 
الفقرات ذات معامل  ان جميع  وتبين   . )فيركسون، 6٢٩:١٩٩١(  كبر  ا المقياس  في  احتمال تضمينها 
كما في  لة )0.05( وبقيمة جدولية )0.٩8(، ودرجة حرية )3٩8(  ارتباط دال احصائيا، عند مستوى دال

جدول )6( .

جدول ) ٦ (
قيم ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس

يةمعامل االرتباطت لة المعنو يةمعامل االرتباطتالدال لة المعنو الدال

دالة٢80.53300.00دالة١١.١١50.0٢١

دالة٢٩0.3٢600.00دالة٢0.36500.00
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دالة300.١٩300.00دالة٤5600.00.30

دالة3١0.33500.00دالة٤0.6٤600.00

دالة3٢0.١650.00١دالة٤5٢00.00.50

دالة330.3٧300.00دالة60.55١00.00

دالة3٤0.٤٤٤00.00دالة٧0.56600.00

دالة350.٢6٩00.00دالة80.35٧00.00

دالة360.١٢٧0.0١١دالة٤5٢00.00.٩0

دالة3٧0.5٧600.00دالة١00.5٤٢00.00

دالة380.١٩٢00.00دالة٤٧١00.00.١١0

دالة3٩0.36١00.00دالة١٢0.3٧٢00.00

دالة٤00.٢6٩00.00دالة٤٩500.00.١30

دالة٤١0.36000.00دالة١٤0.66300.00

دالة٤٢0.5٤800.00دالة١50.58٢00.00

دالة٤30.٢6١00.00دالة٤8٩00.00.١60

دالة٤٤0.3١٤00.00دالة٤٩٩00.00.١٧0

دالة٤50.٢3600.00دالة١80.63١00.00

دالة٤60.١٩000.00دالة٤6١00.00.١٩0

دالة٤٧0.٢6٢00.00دالة١١00.0٢٧.٢00

دالة٤80.3١٤00.00دالة١3٢.٢١0.0٧50

دالة٤٩0.١6300.00دالة٢6٧00.00.٢٢0
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دالة500.٢3٤00.00دالة٢30.66000.00

دالة5١0.١٧600.00دالة٢٤0.5٩١00.00

دالة5٢0.١١500.00دالة٢50.55300.00

دالة530.١5300.00دالة٢٢٩00.00.٢60

دالة5٤0.٢١٢00.00دالة٢٧0.33800.00

لة ) 0.05 (  تبلغ القيمة الجدولية لمعامل االرتباط ) 0.0٩8 ( عند متسوى دال

 	Reliability : خامسا : الثبات
إستخدم الباحثان عدة طرائق في تقدير الثبات هي : 
T-Test-Retest ١- طريقة االختبار: اعادة االختبار

ر  قامت الباحثة بتطبيق المقياس على عينة بلغت )١00( طالبا وطالبة من عينة الصدق، وبعد مرو
اسبوعين اعيد تطبيق المقياس على المجموعة نفسها وهي مدة مناسبة )فيركسون، 527:1991( بعد 
كمله حيث  ذلك حسب معامل ارتباط بيرسون بين درجات التطبيق االول والثاني، على المقياس با
بمقارنته  الكلي  المقياس  ثبات  معامالت  تقيم  وعند   )0.0٧٩( ككل  للمقياس  الثبات  قيمة  بلغت 
يتمتع  المقياس  ان  على  ل  االستدال يمكن  انه  النتائج  هذه  من  تبين  ته،  ومجاال السابقة  بالدراسات 

بدرجة عالية من االستقرار.
كرونباخ( : 2- الثبات بطريقة معامل االتساق الداخلي باسلوب )الفا

ان  الى  يشير  وهذا   )0.083( الكلية  بصورته  للمقياس  كرونباخ  الفا باسلوب  الثبات  معامل  بلغ  قد 
المقياس الحالي يتمتع بثبات عالي وهذا ما يؤكد علية )Cronbach, ١٩8٤(، من ان المقياس الذي له 

. )Cronbach,1984:63( معامل ثبات عالي هو مقياس دقيق
سادسا : الخطا المعياري للمقياس:	 

يذكر )conen( ان الخطا المعياري للمقياس مؤشرات دقة المقياس او االختبار النه يوضح مدى اقتراب 
يعد تطبيق معادلة  درجات الفرد على االختبار او المقياس من الدرجة الحقيقية )Conen,1955:56( . و

الخطا المعياري للمقياس كانت قيمة الخطا لمعامالت للمقياس ككل مبينة في الجدول رقم )٧(.
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جدول ) 7 (
الخطأ المعياري لمعامالت ثبات االعادة واالتساق الداخلي لمقياس السعادة النفسية

كرونباخالخطأ المعياري العادة االختبارالسمة الخطأ المعياري اللفا

3.6٢3.٢5السعادة النفسية

بين قيم معامالت الثبات عالقة عكسية،  يالحظ من قيم الخطا المعياري اعاله ان العالقة بينها و و
كلما زاد معامل الثبات قل الخطا المعياري للمقياس وبالعكس )عفانة، ١٩٩٧:٩3(  اي انه 

سابعا : بعض المؤشرات االحصائية للمقياس )وصف المقياس (:	 
تية في ادناه والجدول )8(  تم وصف مقياس السعادة النفسية من خالل المؤشرات االحصائية اال

يوضح ذلك :

جدول )٨ (
المؤشرات االحصائية للمقياس

١6١.٧3المتوسط

١6٢.٧٤الوسيط

١6٢.٧٧المنوال

٩.٤3االنحراف

88.٩٢التباين

لتواء 0.3٢١اال

0.80١التفلطح

٢١6المدى
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٢.3اصغر درجة

٢٢6اعلى درجة

: المقياس بصورته النهائية:	 
ً
ثامنا

مقياس  اصبح  والثبات،  الصدق  بمؤشرات  المتمثلة  القياسية  الخصائص  من  التحقيق  بعد 
كما في ملحق )3( وبذلك فان الدرجة الكلية  السعادة النفسية بصيغته النهائية مكون من )5٤( فقرة 
للمقياس في حدها االعلى )٢٧0( درجة وفي حدها االدنى )5٤( درجة، وبمتوسط فرضي )١6٢( درجة، 

وبذلك اصبح المقياس جاهزا للتطبيق على عينة البحث بصورته النهائية .
: التطبيق النهائي :	 

ً
تاسعا

طبق المقياس البالغ عدد فقرات )5٤( فقرة ملحق رقم )3(، على عينة البحث البالغة )٢00( طالبا 
وطالبة من طلبة الجامعة المستنصرية.

 : الوسائل االحصائية:	 
ً
عاشرا

الحقيبة  برنامج  باستخدام  لي  اال الحاسب  الباحثة  استخدمت  الحالي  البحث  بيانات  لتحليل 
.)spss( االحصائية للعلوم االجتماعية

الفصل الرابع:	 
 : عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها:	 

ً
أوال

يتضمن الفصل الحالي عرضا للنتائج وتفسيرها ومناقشتها في ضوء اهداف البحث وكما ياتي :
الهدف االول : التعرف على السعادة النفسية لدى طلبة الجامعة 	 

الدرجات  متوسط  حساب  تم  البحث،  عينة  افراد  لدى  النفسية  السعادة  مستوى  تحديد  لغرض 
الكلية للمقياس ولجميع افراد العينة البالغ عددهم )٢00( طالب وطالبة، وتبين ان المتوسط الحسابي 
لدرجاتهم )١8١.63( وبانحراف معياري قدره )٩.٤3(، كما حسب المتوسط النظري لدرجات مقياس 
السعادة النفسية، وكان مقداره )١6٢(، واختبر الفرق بين المتوسطين باستخدام االختبار التائي لعينة 
تساوي  المحسوبة  التائية  القيمة  ان  تبين  للمجتمع،  الحسابي  المتوسط  حول  ل  لالستدال واحــدة 
لة )0.05(، وبدرجة حرية )١٩٩(،  )٢٩.٧٤( في حين ان القيمة الجدولية تساوي )١.٩6( عند مستوى دال
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لة احصائية  كبر من القيمة الجدولية، مما يدل على ان الفرق ذي دال اي ان القيمة التائية المحسوبة ا
لصالح المتوسط الحسابي للمجتمع، وانه فرق معنوي وغير ناجم عن عامل المصادفة والجدول )٩( 

يوضح ذلك : 

جدول )9(
نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لمقياس السعادة النفسية

عدد افراد 
العينة

المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المتوسط 
النظري

درجة 
الحرية

مستوى القيمة التائية
الداللة عند 

) ٠.٠5( الجدوليةالمحسوبة

دال63٩.٤3١6٢١٩٩٢٩.٧٤١.٩6.٢00١8١

لة )0.05( وبدرجة حرية )١٩٩( بلغت القيمة الجدولية )١.٩6( عند مستوى دال
الهدف الثاني : التعرف على الفرق في مستوى السعادة النفسية لدى طلبة الجامعة وفقا لمتغيري 	 

النوع )ذكور-اناث (، والتخصص )علمي - انساني( .
للتعرف على الفروق في السعادة النفسية لدى افراد عينة البحث قامت الباحثة باستعمال تحليل 

التباين الثنائي للتعرف على تلك الفروق، وكما موضح في جدول) ١0( . 

جدول )١٠ (
يوضح تحليل التباين الثنائي لدرجات السعادة النفسية لعينة البحث وفق لمتغيري النوع والتخصص

مصدر التباين
Sowrce

مجموعة 
المربعات

ss

درجة 
الحرية

df

متوسط 
المربعات

MS

القيمة الفائية 
المحسوبة

مستوى
داللة

غير دال50.٤١6١50.٤١60.3٧٢الجنس

غير دال١35.3١١١١35.3١١0.٤0٧التخصص
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غير دال33٢.٢٢٢١33٢.٢٢٢١.033الجنس X التخصص

6300١.6٤0١٩63٢١.٤36الخطأ

633٢0.٤30١٩٩الكلي

لة )0.05( وبدرجتي حرية )١.١٩6( . القيمة الفائية الجدولية تساوي )3.8٩(، عند مستوى دال

هي  التخصص(  )النوع،  لمتغيري  وفقا  النفسية  السعادة  درجات  في  الفرق  ان   )١٠( الجدول  من  تبين 
كاالتي : 

انــاث(،   - )ذكــور  النوع  لمتغيري  وفقا  النفسية  السعادة  في  احصائية  لــة  دال ذات  فــروق  توجد  ال  •
حيث بلغت القيمة الفائية المحسوبة )0.3٧٢( وهي اصغر من القيمة الجدولية البالغة )3.8٩( وعند 
لة )0.05( وبدرجتي حرية )١٩6.١( مما يدل على ان الطالب ال يختلفون عن الطالبات في  مستوى دال

مستوى السعادة النفسية.
لة احصائية في السعادة النفسية وفقا لمتغير التخصص )علمي -انساني(،  توجد فروق ذات دال • ال
البالغة  الجدولية  الفائية  القيمة  من  اصغر  وهــي   ،)0.٤0٧( المحسوبة  الفائية  القيمة  بلغت  حيث 
لة )0.05( وبدرجتي حرية )١٩6.١( مما يدل على ان طلبة التخصص العلمي  )3.8٩(، وعند مستوى دال

ال يختلفون عن طلبة التخصص االنساني في مستوى السعادة النفسية.
والتخصص، وفي درجات مقياس، حيث  الجنس  تفاعل  لة احصائية في  توجد فرق ذات دال • ال
بلغت الفائية المحسوبة )١.033(، وهي اصغر من القيمة الفائية الجدولية البالغة )3.8٩( عند مستوى 

لة )0.05( وبدرجتي حرية )١.١٩6( . دال
يمكن ان يشير ذلك الى ان طلبة عينة البحث من التخصص العلمي واالنساني من الذكور واالناث  و
بين في االعمار والمرحلة الدراسية نفسها . لديهم مستوى متقارب في السعادة النفسية، لكونهم متقار

 : االستنتاجات 
ً
ثانيا

مما توصل الية البحث من نتائج في الدراسة الحالية استنتجت الباحثة ما يلي :
١- يتمتع طلبة الجامعة المستنصرية بالسعادة النفسية .

تتاثر السعادة النفسية لدى طلبة الجامعة المستنصرية بالنوع والتخصص . ٢- ال
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 : التوصيات 	 
ً
ثالثا

توصي  ان  يمكن  نتائج  مــن  ماظهر  ــوء  ض فــي 
الباحثة باالتي :

وســمات  بحاجــات  الجامعــة  اهتمــام   -١
الطلبــة النفســية والشــخصية حتــى تســاعدهم 
الكليــة  داخــل  تكيفهــم  علــى  وتشــجعهم 
المعلومــات  تقبــل  علــى  تســاعدهم  وبالتالــي 

. المعرفــة  عــن  والبحــث 
٢- اقامة ندوات توعية لتنمية السعادة النفسية 

لدى طلبة الجامعة .
وحدات  وتوجيهات  بــأرشــادات  االهتمام   -3
ير  وتطو تنمية  اجــل  مــن  الكليات  داخــل  االرشـــاد 

السعادة النفسية لدى طلبة الجامعة .
وخارجها  الكليات  داخــل  نشاطات  اقامة   -٤
تعمل على نشروتنمية السعادة النفسية لدى طلبة 
اثربالغ االهمية على الجانب  الجامعة لما لها من 

العلمي لدى الطلبة .
: المقترحات 	 

ً
رابعا

تم  فقد  الحالي  البحث  لمتطلبات  استكماال 
وضع عدد من المقترحات :

الــســعــادة  لتنمية  ــادي  ــ ارشـ بــرنــامــج  ــنــاء  ب  -١
النفسية لدى طلبة الجامعة .

السعادة  بين  العالقة  لمعرفة  دراســة  اجــراء   -٢
البحث  يشملها  لــم  اخـــرى  ومتغيرات  النفسية 

الحالي .
3- اجـراء دراسـة مقارنـه فـي مسـتوى السـعادة 

الصباحيـة  الدراسـات  طلبـة  بيـن  النفسـية 
. والمسـائية 

٤- اجراء دراسة مقارنة في بين طلبة الكليات 
الرسمية الحكومية والكليات االهلية في مستوى 

السعادة النفسية .

* * *
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