
8122019 

48 

 

 

 

 

 

السعادة النفسية وعالقتها بتقدير الذات واملرونة 
 املعرفية لدى طالب جامعة الكويت

 **لولوة مطلق فارس الجاسر                        *فيصل خليف ساير العنزي 

    

  

هدفت الدراسة إلى تحديد مستوى السعادة النفسية لدى طالب جامعة الكويت في جميع مراحلهم الدراسية، وإلى الكشف عن طبيعة  _امللخص

(  380العالقة بين السعادة النفسية وكل من املرونة املعرفة وتقدير الذات لدى تلك الفئة من املجتمع الكويتي، وقد تكونت عينة الدراسة من )

 وطالب
ً
تم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة. استخدم   2019/2020ة يدرسون في جامعة الكويت في الفصل األول من العام الدراس ي طالبا

)السعادة  الباحثان املنهج الوصفي االرتباطي، وذلك ملالئمته ألهداف الدراسة واختبار فرضياتها، وتم تطوير استبانة اشتملت على املقاييس الثالث

، املرونة املعرفية، وتقدير الذات(. بعد التأكد من صدق املقاييس وثباتها، تم تحليل البيانات باستخدام عدد من األساليب اإلحصائية النفسية

(. أظهرت النتائج أن السعادة النفسية وتقدير الذات لدى طالب جامعة الكويت توجد بمستوى  SPSSاملندرجة تحت منظومة التحليل اإلحصائي )

(، كما توجد عالقة 3.78( على التوالي، بينما توجد املرونة املعرفية بمستوى مرتفع بمتوسط حسابي )3.60( و )3.57متوسط بمتوسطي حسابي )

 و موجبة االتجاه بين السعادة النفس
ً
(، كما أثبتت النتائج 0.05αية وكل من املرونة املعرفية وتقدير الذات عند مستوى داللة )≥ داله إحصائيا

 بين  
ً
 بين تقديرات الذكور وتقديرات اإلناث حول السعادة النفسية، وكذلك عدم وجود فروق دالة إحصائيا

ً
عدم وجود فروق دالة إحصائيا

عديها )املكون املعرفي وغياب الوجدان السلبي(، بينما توجد فروق دالة  تقديرات الطالب حسب املرحلة الجامعية حول السعادة ا لنفسية، وبُ

عد "املكون االنفعالي" عند مستوى داللة )≥   حول بُ
ً
 من التوصيات لرفع مستوى  0.05αاحصائيا

ً
(. وبناًء على تلك النتائج قدم الباحثان عددا

 السعادة النفسية لدى الشباب الكويتي. 
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 جامعة طالب لدى املعرفية واملرونة الذات بتقدير  وعالقتها النفسية  السعادة

 الكويت 
 . املقدمة 1

ُرغم أن الغاية األساسية لعلم النفس هي البحث عن أسباب السعادة لدى     

 طيبة، إال أن دراسات علم النفس 
ً
اإلنسان، وكيفية توفيرها له ليحيا حياة

ركزت ولحقبٍة من الزمن جل اهتمامها على دراسة الجوانب السلبية في 

 الجوانب االيجابية فيه، مما جعل دراسة
ً
تلك  شخصية اإلنسان متجاهلة

 ال غنى عنه. وفي ذلك يذكر سيلجمان ]
ً
 إنسانيا

ً
[ أن دراسة 1الجوانب مطلبا

الجوانب السلبية، مثل اإلضطرابات النفسية، في شخصية االنسان ُيعتبر 

نظرة قاصرة، إذ أن علم النفس ال يقتصر على دراسة جوانب الضعف 

القوة واألمراض لدى اإلنسان، بل يجب أن يتعدى ذلك في دراسة جوانب 

 والنواحي االيجابية لدى الفرد. 

[ أن هناك حاجة ملحة للبحث 2وفي نفس املساق يؤكد قاسم وعبد هللا ]      

في مكامن القوة في شخصية اإلنسان التي ترتقي بجودة حياته وسعادتها، وأن 

عد من املفاهيم املحورية في مجال علم النفس االيجابي 
ُ
السعادة النفسية ت

إلنسان على مواجهة التحديات التي تواجهه وتمكنه من تطوير التي تساعد ا

[ بأن 3شخصيته والتخلص من مواضع الضعف التي تشوبها. ويشير مرس ي ]

 
ً
 قويا

ً
عتبر مؤشر للصحة النفسية لدى الفرد ووازعا

ُ
السعادة النفسية ت

ر للتأثير في البيئة التي يعيش فيها، وإن فقدان الشعور بالسعادة النفسية ُيعتب

نقطة البداية للكثير من املعضالت التي تصيب اإلنسان. إن ما يسعد 

اإلنسان ينمي صحته النفسية، وإن ما يشقيه يضعف نفسه ويحرفها عن 

عتبر السعادة النفسية إحدى وأهم مؤشرات الصحة 
ُ
مسار السواء، و ت

النفسية والدليل الواضح على مدى تأقلم الفرد مع املجتمع الذي يعيش فيه، 

 في نجاحه في مجاالت حياته املختلفة مرس ي ]و 
ً
 بارزا

ً
 [. 3بالتالي فإنها تلعب دورا

إن السعادة النفسية مصدرها مشاعر الفرد وأحاسيسه املحكومة       

ألفكاره، فالسعادة النفسية ترتبط إلى حٍد كبير بشخصية الفرد وطريقه 

ه من التحكم تفكيره التي يحتاج فيها إلى املرونة املعرفية التي تمكن

باستراتيجياته املعرفية لتقبل األفكار املتنوعة وتغيير أسلوب التفاعل معها، 

[. وهذا يعني أن 4والتي من خاللها يمكنه التصدي للمشكالت التي يواجهها ]

 إلى حٍد كبير في السعادة النفسية. ويؤكد 
ً
 مؤثرا

ً
عتبر عامال

ُ
املرونة املعرفية ت

ن الفرد من نقل مهاراته ومعارفه خالل [ أن املرونة املع5بيلقن ] 
ّ
رفية تمك

املواقف املختلفة، وهذا ُيعتبر من أهم احتياجات نجاح األداء في السياقات 

املختلفة. وإذا ما استطاع الفرد التكيف مع املوقف والحدث الذي يواجهه، 

 على حل مشكالته التي تظهر في ذلك املوقف، وسيصبح 
ً
فإنه سيصبح قادرا

 على التفاعل االجتماعي السليم، وهذا ما يجعل الفرد يشعر أكثر قدر 
ً
ة

بالطمأنينة وراحة النفس ويزيد من ثقته بنفسه وتقديره لذاته، مما يجعله 

 [. 6يشعر بالسعادة النفسية ]

ُيعتبر تقدير الذات عامٌل الزٌم للسعادة النفسية؛ إذ أن الفرد بدون ثقته      

من قبله ومن قبل اآلخرين سيشعر بأنه عاجٌز  بذاته وتقدير مهاراته وقدراته

عن حل مشكالته وغير قادر على مواجهة املوقف أو الحدث الذي يمر به، 

وهذا الشعور بتدني مستوى الثقة بالنفس سيؤدي إلى زيادة درجة اإلكتئاب، 

[ بأن 7مما يسبب تدني مستوى السعادة النفسيه لديه. ويشير الحجري ]

امٌل ضروري لنجاح الفرد في كثيٍر من مجاالت الحياة، تقدير الذات ُيعُد ع

مثل: التوافق الشخص ي، التوافق االجتماعي، العالقات االجتماعية، وقد 

يتعدى ذلك إلى املجال اإلبتكاري واإلبداعي، وهذه كلها متطلبات أساسية 

 لرفع مستوى األداء لديه.

الكلية، وقد يكون حكمه هذا إن تقدير الفرد لذاته يعني حكمه على الذات 

، ومن منطلق هذا الحكم قد يزيد أو يقل تقدير الفرد لذاته، 
ً
 أو سلبا

ً
ايجابا

وهذا ما يؤثر على طريقه تفكيره وفي أسلوب حياته ومشاعرة نحو اآلخرين، 

ويؤثر في أداءه ومدى تحقيقه ألهدافه الشخصية والعملية، حيث أن تقدير 

 [. 8يته وفاعليته في الحياة االجتماعية والعملية ]الفرد لذاته يزيد من إنتاج

ومن املعلوم أن الطالب إثناء مرحلتهم الدراسية في الجامعة ال بد وأن     

يتعرضوا للكثير من مصادر القلق والتوتر، ويواجهوا العديد من املشكالت 

 على مستوى السعادة 
ً
األكاديمية أو االجتماعية، األمر الذي ينعكس سلبا

سية لديهم، مما يجعل استخدامهم للمهارات والقدرات الشخصية التي النف

تجعلهم يتغلبون على هذه التحديات أمٌر بالغ الضرورة. وهذا يتطلب البحث، 

 مع توجه علم النفس الحديث، عن الجوانب االيجابية في شخصية 
ً
انسجاما

لتغلب على الطالب الكويتي في هذه املرحلة التي تزيد من قدراته وإمكاناته ل

 لهذه 
ً
مثل هذه التحديات، مما جعل التركيز على السعادة النفسية محفزا

 الدراسة. 

 . مشكلة الدراسة 2

      
ً
يواجه الشباب الكويتي في الجامعات الكثير من التحديات التي تؤثر سلبا

على حالتهم االنفعالية والتي تنعكس بشكٍل سلبي على تحصيلهم األكاديمي 

كيرهم وإبداعهم، وحتى على عالقاتهم وتفاعلهم االجتماعي مع وعلى مستوى تف

أقرانهم في الحرم الجامعي أو أفراد أسرهم، وهذا ما الحظه الباحثان خالل 

تدريسهما للطالب في املرحلة الجامعية وتفسيرهما الذهني للحالة النفسية 

عض التي تمر بها هذه الفئة من الطالب في املجتمع الكويتي. وقد أكدت ب

عد في 9الدراسات ]
ُ
[ أن السعادة النفسية لدى الشباب الكويتي بشكٍل عام ت

املستوى املتوسط، في الوقت الذي أثبتت فيه دراساٌت أخرى مستوى مرتفع 

من السعادة النفسية لدى قطاع الشباب في أقطاٍر أخرى. ومثل هذه 

ا التحديات تحتاج إلى سماٍت شخصية ايجابية تساعدهم على مواجهته

 وتمكنهم من التغلب عليها، واملض ي قدما في شؤون الحياه املختلفة.

[ على أهمية 10وقد أكدت بعض الدراسات، مثل دراسة ميلر وآخرون ]     

دراسة الجوانب اإليجابية لدى الفرد؛ مثل التفاؤل والسعادة، والتي تؤثر على 

ن السعادة [ بأ11الفرد بشكل ايجابي. وحسبما يشير عبد العال ومظلوم ]

 في التغلب على اإلضطراب النفس ي الذي يمر به 
ً
 بارزا

ً
النفسية تلعب دورا

الفرد، وتزيد من مستوى الحماس والروح املعنوية عند مواجهة املواقف 

 تدفعه للمثابرة واالجتهاد نحو تحقيق 
ً
 فاعال

ً
عتبر محفزا

ُ
الضاغطة، كما أنها ت

فسية تعمل على استعادة التوازن األهداف اإليجابية في حياته. فالسعادة الن

النفس ي لدى الفرد، كما أنها تخّفض من حدة التوتر عند مواجهته ملوقٍف 

 [.2ضاغط ]



8122019 

50 

واملرونة املعرفية تعبر عن قدرة الفرد على التكيف مع املوقف الذي يمر      

 إلى مدى قدرته على فهم وإدراك حالة 
ً
، استنادا

ً
 أو ايجابا

ً
به، سوآًء أكان سلبا

ك املوقف، مما يساعده ذلك في سهولة التفاعل مع الحالة الجديدة من ذل

ٍة محددة. وفي لكمشخالل تقديمه ألفضل البدائل القتراٍح أمٍر ايجابي أو حل 

[ أن املرونة املعرفية تتضمن قدرة الفرد على 12ذلك يرى كاناس وآخرون ]

ول الشخص تغيير أفكاره للتكيف مع موقٍف محدد، ويتطلب ذلك قابلية تح

من األفكار واملعتقدات االعتيادية بهدف التكيف مع املوقف الجديد، وهذا 

التكيف مع املوقف الجديد يساعده على مواجهة املشكالت وتجاوز املعيقات 

 الحياتية والعملية، وبالتالي تحقيق قدر كبير من السعادة النفسية له. 

 للكثير م      
ً
عتبر السعادة النفسية مصدرا

ُ
ن الجوانب اإليجابية لدى وت

 
ً
 لذاتهم، و أكثر ثقة

ً
الفرد، فاألشخاص السعداء نجدهم أكثر تقديرا

بأنفسهم، كما أن لديهم القابلية لحل مشاكلهم بأنفسهم. وفي ذلك يؤكد 

عد حالة من االرتياح النفس ي 2قاسم وعبد هللا ]
ُ
[ أن السعادة النفسية ت

نة وتقدير الذات، وال يمكن يشعر بها الشخص، وهي تعتمد على الطمأني

 لذاته.
ً
 للشخص أن يشعر بتلك الحالة إال إذا كان لديه تقديرا

بأنه ال توجد دراسة عربية بشكٍل  -على حد علمهما-وقد الحظ الباحثان      

عام، ودراسة كويتية بشكٍل خاص تناولت عالقة السعادة النفسية باملرونة 

، وبالتالي 
ً
فقد جاءت هذه الدراسة لسد هذه  املعرفية وتقدير الذات معا

الفجوة في مجال علم النفس االيجابي لدى الشباب الكويتي، ُممثلين بطالب 

جامعة الكويت، الذي يواجه الكثير من الضغوطات واملعيقات التي تحول 

 دون وصوله ملستوى مرتفع من السعادة النفسية. 

 أسئلة الدراسة  .أ

 ما تقدم، فإن مشكلة الدراسة تتمثل بالسؤال الرئيس التالي:  بناًء على

هل يوجد عالقة بين السعادة النفسية وكل من املرونة املعرفية وتقدير 

 الذات لدى طالب جامعة الكويت؟ 

 ومن هذا السؤال الرئيس تنبثق األسئلة الفرعية التالية: 

دير الذات لدى طالب ما مستوى السعادة النفسية، واملرونة املعرفية، وتق .1

 جامعة الكويت؟ 

 بين كل من السعادة النفسية من  .2
ً
هل توجد عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا

جهة واملرونة املعرفية وتقدير الذات من جهة أخرى لدى طالب جامعة 

 الكويت؟ 

 بين تقديرات طالب جامعة الكويت حول   .3
ً
هل توجد فروق دالة إحصائيا

 
ً
 أنثى(؟ - ملتغير النوع االجتماعي )ذكرالسعادة النفسية تبعا

 بين تقديرات طالب جامعة الكويت حول   .4
ً
هل توجد فروق دالة إحصائيا

 ملتغير املرحلة الجامعية )أولى 
ً
رابعة  -ثالثة -ثانية  –السعادة النفسية تبعا

 فأكثر(؟

 ب. أهداف الدراسة 

 يلي: تتضمن الدراسة الحالية مجموعة من األهداف تتمثل بما

 . التعرف إلى مفاهيم السعادة النفسية، املرونة املعرفية، وتقدير الذات. 1

 . التعرف إلى مستوى واقع السعادة النفسية لدى طالب جامعة الكويت. 2

 . التعرف إلى طبيعة العالقة بين السعادة النفسية وكل من املرونة 3

 املعرفية وتقدير الذات لدى طالب جامعة الكويت.

 ملتغيري: النوع 4
ً
. الكشف عن داللة الفروق في السعادة النفسية تبعا

 أنثى( واملرحلة الجامعية. -االجتماعي )ذكر

 ج. فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسة: ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة احصائية بين السعادة 

دراسة النفسية وكل من املرونة املعرفية وتقدير الذات لدى أفراد عينة ال

(. ومن هذه الفرضيه الرئيسة تنبثق الفرضيات α ≤ 0.05عند مستوى داللة )

 الفرعية التالية:

. ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة احصائية بين السعادة النفسية 1

 (.α ≤ 0.05واملرونة املعرفية لدى أفراد عينة الدراسة عند مستوى داللة )

داللة احصائية بين السعادة النفسية . ال توجد عالقة ارتباطيه ذات 2

 (.α ≤ 0.05وتقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة عند مستوى داللة )

( بين α ≤ 0.05. ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )3

 الختالف النوع 
ً
استجابات أفراد عينة الدراسة في السعادة النفسية تبعا

 إناث(. -االجتماعي )ذكور 

( بين α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) .4

 الختالف املرحلة 
ً
استجابات أفراد عينة الدراسة في السعادة النفسية تبعا

 الجامعية )أولى، ثانية، ثالثة، رابعة فأكثر(.

 د. أهمية الدراسة 

 واآلخ
ً
ر تكمن أهمية الدراسة الحالية بجانبين أساسيين، أحدهما نظريا

، وعلى النحو التالي:
ً
 تطبيقيا

: األهمية النظرية
ً
 أوال

تهتم الدراسة الحالية بأحد الجوانب اإليجابية لدى سلوك الفرد وبجزٌء من  -

علم النفس اإليجابي؛ وهو السعادة النفسية، ونحن بحاجٍة ماسة لتنمية 

وتدعيم مثل هذه الجوانب االيجابية، وقد حظيت مثل هذه الجوانب في 

 اآلونة األخيرة بإهتمام علم النفس باعتبارها إحدى مؤشرات الصحة

 النفسية.

تناولت الدراسة الحالية موضوعي املرونة املعرفية وتقدير الذات، وهما من  -

 الطالب 
ً
املطالب الرئيسة التي يحتاجها األفراد في الوقت الحاضر، خاصة

الجامعيين؛ وذلك لحاجتهم للتكيف مع التغيرات البيئية املحيطة، وتغيير 

 مع سوق العمل، إضافة
ً
إلى حاجتهم لتقدير ذاتهم من  طريقة تفكيرهم تماشيا

 أجل التغلب على التحديات الكثيرة التي تواجههم.

، واملكتبة الكويتية خاصة، بخلفية نظرية حول   -
ً
إثراء املكتبة العربية عامة

متغيرات البحث العلمي، وهي املرونة املعرفية، وتقدير الذات، والسعادة 

.النفسية، وذلك لغاية االستفادة منها من قبل ب
ً
 احثي علم النفس مستقبال

كما تتضح أهمية الدراسة الحالية من خالل املجتمع الذي تم فيه تطبيق  -

الدراسة؛ وهو املجتمع الجامعي املتمثل في الطلبة، ملا لهذة املرحلة العمرية 

من أهميٍة بالغة بالنسبة للمجتمع الكويتي، حيث أن الشباب هم من يمتلكون 

حدودة في البذل والعطاء والتضحية، بما يؤهلهم القدرات والطاقات الالم

 لتولي املواقع املتقدمة في املجتمع.

: األهمية التطبيقية
ً
 ثانيا

تقدم الدراسة الحالية أداتين للتراث السيكولوجي؛ أحدهما هي مقياس  -

املرونة املعرفية واألخرى مقياس تقدير الذات، واللتين يمكن االستفادة منهما 

 دراسات الالحقة.في البحوث وال

توجيه أصحاب القرار القائمين على العملية التربوية ألهمية املرونة املعرفية  -

وتقدير الذات في قدرتهما على التنبؤ في السعاد النفسية ألفراد املجتمع، 
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 الطالب الجامعيين، وبالتالي مساعدتهم في التخطيط للمناهج 
ً
خاصة

مية، والتي من خاللها يمكن تنمية املدرسية والجامعية والبرامج األكادي

السعادة النفسية من خالل تضمين موضوعات تعليمية تدعم املرونة 

 املعرفية وتقدير الذات. 

االستفادة من نتائج الدراسة الحالية في تصميم برامج إرشادية مالئمة  -

لتنمية الشعور بالسعادة النفسية لدى الطالب لتحقيق مستوى عاٍل من 

ة؛ مما يسهم ببناء مجتمع ايجابي مفعم بالنشاط والحيوية الصحة النفسي

 يسهم بشكٍل فاعل في النهوض بالوطن نحو التقدم واإلزدهار.

 ه. مصطلحات الدراسة

السعادة النفسية: تعّبر السعادة النفسية عن مستوى الرضا العام للفرد عن 

ات، وسعيه حياته، وما يتبع ذلك من شعوره باالرتياح والطمأنينة وتحقيق الذ

الدائم لتحقيق ما لديه من أهداف في ظل احتفاظه بالعالقات االجتماعية 

 من خالل 2الجيدة مع اآلخرين من أفراد مجتمعة ]
ً
[. وسيتم تحديدها إجرائيا

ستخدم في هذه الدراسة.
ُ
 مقياس السعادة النفسية امل

عرف بأنها قدرة الفرد على التكيف مع املواقف
ُ
املختلفة من  املرونة املعرفية: ت

بعدٍد  هذلك املوقف، باإلضافة إلى تفكير  خالل تغيير سلوكه بما يتناسب مع

[. وُيعرف 13من البدائل لحل مشكلٍة محددة واختيار البديل األفضل ]

 بأنه الدرجة التي يحصل عليها الطالب خالل استجابته على مقياس 
ً
إجرائيا

ستخدم في الدراسة الحال
ُ
 ية.املرونة املعرفية امل

عرف بأنها إدراك الفرد ملهاراته، ومعارفه، وخبراته، ومن ثم 
ُ
تقدير الذات: ت

ثقته بقدرته على حل مشاكله والتعامل بفاعلية مع املواقف املختلفة، مع 

 بأنها 14حسن التوافق واالنسجام مع األفراد اآلخرين ]
ً
عّرف إجرائيا

ُ
[. وت

ه على مقياس تقدير الذات الدرجة التي يحصل عليها الطالب من خالل اجابت

ستخدم في الدراسة الحالية.
ُ
 امل

 و. حدود الدراسة 

 تم اجراء هذا البحث في إطار عدٍد من الحدود، والتي تشمل:

الحد املوضوعي: اقتصرت الدراسة الحالية على السعادة النفسية وعالقتها 

 بكل من املرونة املعرفية وتقدير الذات.

البشري: اعتمدت الدراسة الحالية طالب جامعة الكويت في مختلف  الحد

 الكليات ولجميع املراحل الجامعية.

 .2019/2020الحد الزماني: الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي 

 الحد املكاني: تم تطبيق الدراسة الحالية في جامعة الكويت. 

 . اإلطار النظري 3

   Psychological Happinessأ. السعادة النفسية 

لم تحظى املشاعر االيجابية لدى الشخصية ولفترٍة طويلة باهتماٍم كبير      

من قبل علماء النفس، حيث كان التركيز على املشاعر السلبية في بحوثهم 

( لم 1970ودراستهم، مثل: التوتر والقلق واإلضطراب النفس ي. فقبل عام )

بأن  [15] ة النفسية، ويؤكد ذلك لو وشيةيكن هناك اهتمام واضح بالسعاد

(، كمصدٍر أساس ي 1973مصطلح السعادة تم إدراجه في علم النفس عام )

 لإلشباع البيولوجي واالجتماعي والنفس ي.

 . مفهوم السعادة النفسية: 1

 اختلف الباحثون في مجال علم النفس على مفهوم السعادة النفسية     

 من تباين رؤيتهم له 
ً
ذا املفهوم، فقد تناوله بعضهم من الناحية انطالقا

[ الذي عرف السعادة النفسية بأنها "حالة من 16االنفعالية، مثل العنزي ]

التوازن الداخلي التي ينتابها عدد من املشاعر االيجابية كاالبتهاج والرضا 

والسرور، ومثل هذه املشاعر ترتبط بالجوانب األساسية في الحياة كعالقة 

 اد أسرته وزمالءة في العمل وأفراد مجتمعة". الشخص بأفر 

والبعض تناول السعادة النفسية من الناحية املعرفية، مثل الدمرداش     

[ الذين عرفوا السعادة النفسية بأنها "حالة معرفية يعبر 17ومنصور وشند ]

عنها الفرد بايجابية تجاة املواقف املختلفة في حياته، ولها محددات داخلية 

ة، فالداخلية مثل شعور الفرد بتحقيق الذات والضبط الداخلي، وخارجي

والخارجية مثل توفر الحاجات األساسية لإلنسان، وينتج عن تلك الحالة 

القدرة على االستمتاع بأوقات العمل والفراغ". بينما تناولها البعض اآلخر من 

النفس ي الناحيتين؛ املعرفية واالنفعالية، فيعّرف معجم علم النفس والطب 

السعادة النفسية بانها "حالة من الهناء واإلشباع والفرح تنشأ في األصل من 

إشباع الدوافع، ولكنها تسمو إلى مستوى الرضا النفس ي، وهي بذلك وجدان 

[. ويتفق هذا التعريف مع ما ذهب إلية جوزيف 2يصاحب تحقيق الذات" ] 

فقط بغياب مشاعر  [ حيث يروا أن السعادة النفسية ال تقترن 18وزمالءه ]

اإلكتئاب، ولكنها تقترن بوجود عدد من الحاالت املعرفية واالنفعالية التي 

[ بأن السعادة النفسية عبارة عن 19تتسم بااليجابية. كما ترى عبد الوهاب ]

شعور داخلي ايجابي يعكس الرضا عن النفس والبهجة وتحقيق الذات 

 صعوبات واملشكالت بفاعلية.والضبط الداخلي والقدرة على التعامل مع ال

عد التعريفات التي تتناول السعادة النفسية من الناحيتين؛ اإلنفعالية     
ُ
وت

واملعرفية أكثر شمولية ملفهوم السعادة النفسية؛ إذ أن السعادة النفسية 

؛ فالسعادة النفسية هي مفهوم مركب يتكون 
ً
للفرد تنبني على الناحيتين معا

يجابية مرتكزة على عدد من األساليب املعرفية، من مجموعة انفعاالت ا

فبينما يرتبط الفرح والبهجة بالناحية االنفعالية، يرتبط رضا الفرد عما يمر 

به من إحساس بهذا الفرح بالقناعات الفكرية واملعرفية التي تعزز وتدعم هذا 

 اإلحساس. 

 . أنواع السعادة: 2

[، ودراسة قاسم وعبد 19بعض الدراسات، مثل دراسة عبد الوهاب ] أشارت

 [ إلى أنه يمكن تقسيم السعادة إلى ثالثة أنواع:2هللا ]

: وهي تعبر عن تصورات األفراد Subjective-Well Beingالسعادة الذاتية  .أ

وتقييمهم لحياتهم من الناحية االنفعالية السلوكية، وكذلك تقييمهم 

 الزمة للصحة النفسية.ألدوارهم ال
ً
عتبر أبعادا

ُ
 نفسية االجتماعية التي ت

: تتميز السعادة النفسية Psychological-Well Beingالسعادة النفسية  .ب

عن السعادة الذاتية من خالل ارتباطها باملشاعر االيجابية والصحة النفسية 

 ها. الجيدة، مثل إقامة روابط جيدة مع اآلخرين والحفاظ عليها وتطوير 

: وهي تشمل السعادة املادية Objective-Well Beingالسعادة املوضوعية  .ت

 والنمو والنشاط والصحة والسعادة االنفعالية واالجتماعية.

ومن بين تلكم األنواع الثالثة فقد اختار الباحثان السعادة النفسية؛ إذ أن 

لفرد لحياته مضمون السعادة النفسية في جانبها املعرفي يدور حول تقييم ا

 إلى الناحية الوجدانية املزاجية، وبالتالي فإن مفهوم 
ً
ومدى رضاه عنها، إضافة

 
ً
 السعادة النفسية أشمل، وإذا ما تحققت لدى الشخص حتما

 سيتحقق السعادة الذاتية واملوضوعية.

 . مكونات السعادة النفسية: 3

 عدة للسعادة الن
ً
فسية، وقد أجمع ذكر الباحثون في مجال علم النفس أبعادا

 [: 2،20الكثير منهم على ثالثة أبعاد رئيس من هذه األبعاد، وهي ]



8122019 

52 

ملكون االنفعالي: يتمثل بالفرح والسرور واالستمتاع، وهو ما ُيطلق عليه ا .أ

 بالوجدان االيجابي.

املكون املعرفي: وهو يعبر عن تقدير الفرد العقلي للرضا عن الحياة  .ب

ياة املختلفة، مثل: الدخل، الصحة، تحقيق الذات، والنجاح في مجاالت الح

 الزواج، األبناء، العالقات.

غياب الوجدان السلبي: ويعبر عنه بالغياب النسبي أو املطلق للمشاعر  .ت

 غير السارة، مثل مشاعر الحزن واأللم.

 . نظريات السعادة النفسية: 4

ُوضع للسعادة النفسية عدد من النظريات، ومن أشهر تلك النظريات، نظرية 

 [. 22[ ونظرية زيمرمان ]21سيلجمان ]

[ أن األشخاص السعداء 21نظرية "مارتين سيلجمان": يرى سيلجمان ] -

يستخدمون فنيات وأسس محددة تختلف عن تلك التي يستخدمها 

ق عليها " أسس السعادة". األشخاص غير السعداء؛ ومثل هذه األسس ُيطل

 في 23ومن وجهة نظر سكيززينت وهنتر ]
ً
[ فإن فئة السعداء هم األكثر ابداعا

حياتهم العملية، وإن منطلق هذا االبداع هو شعورهم بالسعادة، ذلك ألنهم 

 على املعايشة والتكيف لفترات منظمة في حياتهم ُيطلق عليها " 
ً
أكثر قدرة

نهٍج لزيادة هذا التدفق هو إدراك الفرد لقدراته (، وأن أفضل Flowالتدفق" )

ومهاراته، ومثل هذه املهارات يحتاج امتالكها إلى الشعور بالسعادة النفسية، 

 
ُ
إذ أن الفرد القلق ال يستطيع أن يستغل مثل هذه املهارات ليكون مبدعا

 غي عمله.
ً
 ومبتكرا

أساسيين: األول  [: تقوم نظرية زيمرمان على مبدأين22نظرية " زيمرمان ] -

يدعونا ألن نكون أشخاص سعداء فقط، واملبدأ الثاني: يدعونا نسعد أنفسنا. 

ومنطلق هذين املبدأين هو أن األجيال تتطور بإستمرار، ويصحب هذا 

التطور تزايد رغباتنا وتنوع احتياجاتنا، ومع هذا التزايد لالحتياجات والرغبات 

، مما ينتج عنه عدم الرضا وتدني يحدث عدم اكتمال الكثير من املتطلبات

 من هذين املبدأين، يرى زيمرمان 
ً
مستوى السعادة لدينا. وبالتالي، انطالقا

[ أن على الفرد أن يدرك ويحدد الهدف الذي يسبب له السعادة ويأخذ 22]

باألسباب التي تمكنه من نيل ذلك الهدف ليحقق سعادته، وال ينتظر أن 

 ه السعادة دون السعي إليه من جانبه. يتحقق له الهدف الذي يسبب ل

 . خصائص الشخصية السعيدة: 5

تتميز الشخصية السعيدة ببعض الخصائص التي تميزها عن الشخصية غير 

[ 25[ و أبو حماد ]24السعيدة، وقد ذكر بعض الباحثين، مثل سليمان ]

 بعض هذة الخصائص، مثل:

ية من الثقة بالنفس يزيد الثقة بالنفس: إن الشخصية التي تمتلك درجة عال -

لديها مستوى السعادة النفسية، ذلك لقناعة الفرد بمهاراته وقدراته على 

التصدي للمشكالت التي يواجهها، والقدرة على حلها، كما يزيد من تفاعلة مع 

األفراد اآلخرين في مجتمعة، وهذا من شأنه أن يزيد من مستوى البهجة 

 والسعادة لديه.

 واقعي: إن الشخصية السعيدة تمتاز بهذه الصفة؛ إذ أنها  التفكير بأسلوب -

 عن الخيال والوهمية، وبالتالي  
ً
تتعامل مع األحداث بوضعها الحقيقي بعيدا

ع الحال الذي يعيش فيه، مما وضع األهداف الشخصية بما يتالءم مع واق

 عن الصدمات وخيبة األمل الناتج عن عدم تحقيق األهداف  هيجعل
ً
بعيدا

 لواقعية.غير ا

ممارسة الرياضة: إن ممارسة الرياضة بانتظام يزيد لدى الفرد الشعور  -

بالراحة والطمأنينة، ويخفف لديه القلق واالضطراب النفس ي، كما أنه يزيد 

لديه املعنوية للتصدي للمشكالت التي يواجهها بحماس وفاعلية. كما أثبتت 

[ 
ً
يد لدى [ أن ممارسة الرياضة بانتظام يز 26،27بعض الدراسات حديثا

 له السعادة النفسية وإقباله على الحياة 
ً
الشخص هرمونات السعادة مسببة

 ومواجهة مشكالتها.

[  25قوة املعتقدات الدينية: أثبت بعض الدراسات، مثل دراسة أبو حماد ] -

أن التمسك باملعتقدات الدينية والثبات عليها يزيد من السعادة النفسية 

المي املثل األعلى في جلب السعادة النفسية لدى الشخص. وإن لفي ديننا اإلس

لدى الشخص املسلم املتمسك بمعتقداته الدينية؛ إذ أن اإلسالم يزرع في 

النفس حب التواضع، وحب الخير لآلخرين، والتمسك باألخالق الحميدة التي 

تعود بالخير على املجتمع ككل. وهذا من شأنه ان يولد لدى الشخص االرتياح 

باملوجود وصفاء النفس ونقاء السريرة، وهذا كلة يزيد  النفس ي والرضا

 مستوى السعادة النفسية لدى الشخص.

إستغالل الصداقة: إن األشخاص السعداء هم الذين يستغلون فرص  -

 في العمل أو في املناسبات االجتماعية من أجل  
ً
تفاعلهم مع اآلخرين، سواءا

ى اآلخرين نظرة الرضا تكوين عالقات طيبه مع اآلخرين على أن يكون لد

والبهجة للحياة، ومثل هؤالء األشخاص نجدهم يعملون على إعادة الحماس 

 والدفء لعالقاتهم القديمة في محاولٍة للحفاظ عليها. 

اإلبتسامة وحب املرح: ال شك أن املرح والسرور لدى الشخص يجعله يشعر  -

ن مشكالت في بالسعادة، إذ أن الضروف التي تمر على الشخص وما يواجه م

حياته تملي علية أوقات من اإلضطراب والقلق، وبالتالي فهو يحتاج بعد 

الخروج من مشكالته إلى وقت كاٍف يتغلب فيه على ما مر به من كآبة 

[  25الستعادة سعادته. وقت أثبتت بعض الدراسات، مثل دراسة أبو حماد ]

 ص. أهمية الضحك واملرح في إثارة هرمونات السعادة لدى الشخ

 ما يميل نحو قراءة الكتب ومطالعة  -
ً
حب القراءة: إن الشخص السعيد غالبا

ما هو جديد إلثراء معلوماته وتوسيع رقعة ثقافته، فتجده يضطلع على 

 
ً
القديم ويثابر للنيل من الجديد. ومثل هؤالء األشخاص نجدهم أكثر نجاحا

قدراتهم التي في حياتهم؛ ألنهم قادرون على البحث عن مكنون مهاراتهم و 

 [. 24،25تساعدهم على التميز واالبداع في شتى مجاالت الحياة ]

 ب. املرونة املعرفية:

 . مفهوم املرونة املعرفية: 1

املرونة املعرفية بأنها" القدرة على تكيف الفرد مع موقف [29]  عرف أندرسون 

محدد يتطلب حل مشكلة معينة، واالنتقال من فكرٍة ألخرى لغاية النظر 

[ أن املرونة املعرفية 8لمشكلة من جوانب متعددة". ويرى كاناس وآخرون ]ل

تعني " قدرة الفرد على تغيير االستراتيجيات املعرفية التي يستخدمها وذلك 

املرونة املعرفية بأنها " [30] لغاية معالجة املواقف الجديدة". ويعرف قندز 

الصعبة، والقدرة على القدرة على التعامل مع األحداث الجديدة واملواقف 

[ على أنها "القدرة على 9انتاج األفكار الجديدة والفعالة". ويعرفها هالل ]

التحويل بين االستجابات والسياقات واملهام املختلفة، وأخذ التناقضات في 

 املوضوع الواحد بعين االعتبار". 

[ بأن املرونة املعرفية هي قدرة الشخص على تطوير 13يشير السيد ]

 على معالجة املوقف الجديد ليكون است
ً
راتيجية املعرفة بحيث يكون قادرا

 معة". ويشير لين وآخرون ]
ً
[ بأن املرونة املعرفية تعبر عن 31أكثر انسجاما
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تغير الفكرة بتغيـر املوقــف، وهــي ســمة شخــصية وســلوك ذهنــي متقــدم يهدف 

 إلى إتاحــة الفرصــة لقبــول حلول بديلة غير 
ً
 حال

ً
األصلية تكون مؤهلة التخاذها

[ املرونة املعرفية بأنها العملية 32بديال ملشكلة معينة. يصف ديك وواسهارت ]

التي من خاللها يتم تجهيز ومعالجة املعلومات، ومن ثم تعديل العمليات 

 ملتطلبات املهام، كما تتضمن تحويل االنتباه واختيار 
ً
املعرفية استجابة

 ئمة.االستجابات املال 

ويرى الباحثان من خالل ما سبق من تعريفات للمرونة املعرفية بأن املرونة  

املعرفية تعّبر عن قدرة الشخص على التكيف مع املوقف الجديد من خالل 

اتباعه ألساليب محددة تمتاز بمرونتها على طرح عدد من البدائل ملعالجة 

 عن النمطية في التفك
ً
 ير.املشكلة في ذلك املوقف بعيدا

 . مكونات املرونة املعرفية:2

[ بأن هنالك مستويان عقليان يشكالن املرونة املعرفية؛ 13يشير السيد ] 

األول هو تجاوز الفرد ألفكاره ومعتقداته القديمة، والثاني هو التكيف مع 

فإنه يمكن [33] املوقف الجديد مع وجود الرغبة في ذلك. ووفق لكارترايت 

 لنوعين، وهما: تصنيف املرونة املعرفية

: وهي تعني قدرة الفرد على تغيير Adaptive Flexibilityاملرونة التكيفية 

أساليب تفكيره؛ فعندما يواجه مشكلة محددة يقوم بتغيير بنيته املعرفية 

 جديدة للمشكلة التي تواجهه.
ً
 ليقدم حلوال

وليد أكبر : وتعني قدرة الفرد على تSpontaneous Flexibilityاملرونة التلقائية 

قدر من األفكار املختلفة وسهولة االنتقال من فكرة إلى أخرى من بين هذه 

 األفكار.

[ في دراسٍة لهما من خالل التحليل العاملي 34وقد حدد كل من دينس وفاندر ]

( Control Flexibilityُبعدين رئيسين للمرونة املعرفية، وهما: البعد التحكمي )

إدراك املواقف الصعبة، وبعد البدائل  الذي يتعلق بميل الفرد نحو 

Flexibility) (Alternativeness  الذي يتعلق بقدرة الفرد على إدراك

التفسيرات البديلة للمواقف الحياتية، وقدرته على انتاج حلول بديلة 

 متعددة لتلك املواقف.

 . أهمية املرونة املعرفية:3

ار اليها العديد من الدراسات، للمرونة املعرفية أهمية كبيرة في حياة الفرد أش

 والتي يمكن التعرض للبعض منها كاآلتي:

الشخص الذي يمتلك املرونة املعرفية يستطيع تفهم املوقف الذي يمر  إن  -

به، وتغيير طريقة تفكيره ليتناسب وطبيعة ذلك املوقف، ومن ثم طرح 

 [.35مجموعة من الخيارات واختيار األنسب لحل املشكلة التي يواجها ]

ن املرونة املعرفية الفرد من السيطرة اإلرادية على استراتيجياته -
ّ
 تمك

املعرفية، مما يحفزه على املواجهة املستمرة ملا يجده من صعوبات، وتعزز 

 [. 36لدية القدرة على إدارة الوقت حسب طبيعة املشكلة التي تواجهه ]

يتضح أهمية املرونة املعرفية في أن األشخاص الذين يمتلكونها يتميزون  -

 [. 37بامتالكهم مهارات أفضل في اإلنتباه وتنظيم السلوك ]

يتضح دور املرونة املعرفية من خالل أثرها االيجابي على الفهم القرائي  -

[. إن الطالب الذين 38؛ 33وعملية التذكر، كما أثبتت بعض الدراسات ]

يمتازون باملرونة املعرفية يكون لديهم قدرة كبيرة على توليد األفكار وتنظيم 

 املعارف والخبرات، والقدرة على تعديلها بناًء على خبر 
ً
اتهم السابقة وتبعا

لطبيعة املوقف، مما يساعدهم على حل املشكالت بسهولة، على النقيض 

من األفراد الذين ال يتمتعون بقدٍر كاف من املرونة املعرفية حيث أنهم 

 يتعاملون مع املشكالت بأبسط الصور ويحاولون معالجتها بطريق سطحية.

ن لدية القابلية على تقبل آراء إن الشخص الذي يمتاز باملرونة املعرفية يكو  -

اآلخرين، مما يحسن من تفاعله االجتماعي مع أفراد مجتمعة، كما يولد لدية 

 [. 33الرغبة في تجديد معلوماته ومعرفته ]

إن الطالب الذين يتمتعون بقدٍر عاٍل من املرونة املعرفية يكون لديهم قدرة  -

 بالطالب 
ً
الذين ال يمتلكون مستوى أكبر على حل املسائل الرياضية مقارنة

 [.39عاٍل من املرونة املعرفية ]

إن الطالب الذين يمتلكون مستوى عاٍل من املرونة املعرفية يكون لديهم  -

 [.2قدرة أكبر على التفكير اإلبداعي ]

يتضح مما سبق بأن املرونة املعرفية تساعد الفرد على التحرر من الجمود       

فكير التقليدي واالنطالق نحو أفق تفكيري جديد الفكري الذي يرتكز على الت

يتقبل آراء اآلخرين، سواًء متوافقة أو متعارضة مع آراءه، بحثا عن تقديم 

األفضل واملبدع من األفكار، وهذا كله يساعده على النجاح في حياته ويزيد 

 من مستوى شعوره بالسعادة النفسية.

 ج. تقدير الذات 

 . مفهوم تقدير الذات: 1

[ تقدير الذات بأنه "الدافع الذي يحدد مدى قدرتنا 40يعرف كوفينتون ]      

[ أن تقدير الذات يعبر عن 41على النجاح وتفادي الفشل"، ويذكر بوفي سو ]

املدركات واملعتقدات التي ُيقّيم بها الفرد نفسه. ويضيف بوفي سو أن تقدير 

إلى الشعور بمدى  الذات ال يتوقف على اعطاء تقييم للذات، بل يتعدى ذلك

كفاءة الذات وفعاليتها، وهذا ما يزيد تقدير الفرد واحترامه لسلوكه 

وتصرفاته، كما يؤكد بأن تقدير الفرد لذاته يتطور خالل مرحل عمره 

املختلفة من خالل تفاعله بالسياقات االجتماعية والثقافية التي يجدها في  

س السياق، يؤكد لورينتيو مؤسسات التنشئة االجتماعية والتعليمية. وفي نف

[ بأن تطوير شعور الفرد بالقيمة الذاتية ال يعتمد على محصلة 42وآخرون ]

نقاط القوة والضعف التي يشير اليها اآلخرون، أو خبرات النجاح والفشل التي 

يمر بها، أو الصورة االيجابية أو السلبية حول الذات، وإنما على كيفية تقييم 

اعل كل هذه األبعاد بعضها مع بعض، والصورة التي الفرد لذاته نتيجة تف

 يشكلها أمام نفسه واآلخرين. 

[ أن تقدير الذات تنبني على عمليات معرفية تبدأ من 43ويشير مونس ]     

 لتحقيقها، ومن 
ً
املالحظة والوعي وإدراك القدرات، وتميزها، ومقارنتها وصوال

ية. ويضيف مونس أن تقدير ثم تقييمها ومساواتها بمكانة اجتماعية أو ماد

الذات يشير إلى ما يشعر به الفرد ويعبر عنه من سلوك وتصرفات تعكس 

مدى تقديره لنفسه من الداخل واالحترام من قبل اآلخرين؛ ففي حال كان 

تقدير الفرد لذاته عالي فإنه يشعر بأن وجوده ذو قيمة عالية، وبالتالي يبدأ 

ية وجوده في مجتمعه كإنسان فاعل يحس بحب واحترام اآلخرين له، وأهم

وذو قيمة. لذا فإن القيمة الذاتية لدى الفرد تنطلق من مدى وعيه وتقديره 

 للمهارات والقدرات التي تميزه عن اآلخرين. 

 . السمات الدالة على تقدير الذات: 2

هنالك مجموعة من السمات التي تميز مستوى تقدير الذات لدى الفرد؛ 

 
ً
 أم منخفضا

ً
. وقد أشارت بعض الدراسات، مثل دراسة ميكائيل مرتفعا

 [ إلى هذه الصفات، والتي من أبرزها: 44وديريك وديفان ]
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السمات املميزة لفئة ذوي تقدير الذات املرتفعة: وتتضمن تقدير األداء  -

الذاتي وأداء اآلخرين ألداء الفرد. هناك عدد من املؤشرات التي تدل على 

ثل: املثابرة والقدرة على اإلنجاز بشكل جيد، القدرة تقدير الذات املرتفع، م

على تأثير الفرد في اآلخرين، أقل عرضة لألمراض، أكثر تكيف معرفي ونفس ي، 

اعتقادات أفضل عن اآلخرين، أقل عرضة لإلضطرابات النفسية، أكثر مرونة 

 لتقبل آراء وأفكار اآلخرين، أكثر قدرة على تحمل املسؤولية، وغيرها.

ات املميزة لفئة ذوي تقدير الذات املنخفضة: وتتضمن انخفاض السم -

 
ً
 لآلخرين، متحيز سلوكيا

ً
مستوى األداء األكاديمي، أكثر سخرية وتهكما

، وجود إضطرابات نفسية وعالمات التوتر والقلق، وجود مشكالت 
ً
وإدراكيا

 اإلضطرابات الصحية، مثل االضطراب في ساعات النوم والطعام، وغيرها.

 لعوامل املؤثرة على تقدير الذات: ا .3

[ إلى  43[ ودراسة مونس ]13أشارت بعض الدراسات، مثل دراسة السيد ]

 في تنمية تقدير الفرد لذاته:
ً
 بارزا

ً
 مجموعة من العوامل التي تلعب دورا

األسرة: ال شك أن تنمية تقدير الذات يعتمد على املراحل األولى من حياه  .1

امل طفلها بشكٍل ايجابي وتحاول مراعاة الجوانب الطفل؛ فاألسرة التي تع

النفسية والشخصية واالجتماعية لديه فإن ذلك سيؤدي إلى مستوى جيد 

من تقدير الذات لدى الفرد، وعلى النقيض من ذلك في حال أن كانت معاملة 

األسرة للطفل قاسية ولم تراعي هذه الجوانب، مما سيؤدي إلى تدني مستوى 

 ه. تقدير الذات لدي

 املدرسة من إهانة وعقاب وتفرقة.2
ً
 . سوء معاملة اآلخرين للطفل، خاصة

3 
ً
 في مرحلة الطفولة، وتبقي راسخة

ً
. أخطاء اجتماعية يقع بها الفرد، خاصة

في ذاكرته ومرافقة له في كل مراحل عمره، مما ينعكس ذلك على مستوى 

 تقديره لذاته.

 . وجود إعاقة جسدية لدى الفرد أو تدهور في حالتة الصحية.4

 . مكونات تقدير الذات: 5

[، ودراسة 45تتفق العديد من الدراسات، مثل دراسة مالهي وريسونس ]

[ على ثالثة مكونات رئيسة لتقدير الذات، وهي: البعد العقلي، 43مونس ]

 البعد االجتماعي، والبعد االنفعالي.

وهو تقدير الشخص لقدراته العامة التي تنعكس في األعمال البعد العقلي: 

 املوكلة له، وفي اآلراء، واملقترحات التي يقدمها لآلخرين. 

 البعد االجتماعي: هو تقدير الشخص لألفراد اآلخرين، وتقدير اآلخرين له. 

البعد االنفعالي: هو تقبل الشخص لنفسه، وميله نحو ذاته، وثقته بنفسه 

 وبقدراته املختلفة، وشعوره بأهميه نفسه.

 . الدراسات السابقة 4

قام الباحثان بإجراء مراجعة ألدبيات الدراسة، واتضح بأنه ال توجد دراسات 

، تقدير تناولت موضوع الدراسة الحالية بأبعاده الثالثة: السعادة النفسية

الذات، واملرونة املعرفية، والعالقة بينها، ولذا تم التطرق إلى الدراسات 

 القريبة من موضوع الدراسة.

 [ دراسة هدفت إلى الكشف عن طبيعة العالقة 25أجرى أبو حماد ]     

بين جودة الحياة النفسية وكل من السعادة النفسية والقيمة الذاتية، 

( طالب وطالبة في جامعة األمير سطام بن 270وتكونت عينة الدراسة من )

 
ً
عبد العزيز، وقد أثبتت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة احصائيا

بين جودة الحياة النفسية من جهة والسعادة النفسية والقيمة الذاتية من 

 جهٍة أخرى.

 [ بدراسة هدفت إلى الكشف عن طبيعة العالقة2وقام قاسم وعبد هللا ]     

بين السعادة النفسية وكل من املرونة املعرفية والثقة بالنفس لدى طالب 

 297الدراسات العليا في جامعة سوهاج، وتكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبا

وطالبة من طالب الدراسات العليا، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية 

 بين السعادة النفسية واملرونة امل
ً
عرفية والثقة موجبة ودالة إحصائيا

 بين تقديرات مجموعة الذكور 
ً
بالنفس، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا

 ومجموعة اإلناث من طالب عينة الدراسة علي مقياس السعادة النفسية.

[ بدراسة هدفت إلى التعرف إلى طبيعة العالقة 46وقام أبو النجا ومحمد ]     

وإعداد برنامج لتنمية  بين القدرة على اتخاذ القرار والسعادة النفسية،

القدرة على اتخاذ القرار من خالل تحفيز العوامل املؤثرة في السعادة 

( طالبة من طالبات كلية التربية في 100النفسية، وتكونت عينة الدراسة من )

 
ً
جامعة الجوف، وقد بينت النتائج وجود عالقة طردية موجبة دالة احصائيا

 ة.بين اتخاذ القرار والسعادة النفسي

[ دراسة هدفت إلى التعرف إلى تحديد واقع تقدير الذات 47وطبق دابابي ]     

بأبعادها األربعة )البعد الجسمي، األكاديمي، االجتماعي، والشخص ي( لدى 

معلمي املرحلة االبتدائية في مدينة ورقلة بالجزائر، وقد تكونت عينة الدراسة 

د مستوى مرتفع في تقدير ( معلم ومعلمة، ودلت النتائج إلى وجو 440من )

 الذات لدى غالبية املعلمين.

[ بدراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بين املرونة 48وقام بيكل والوبي ]     

املعرفية واستراتيجيات التوافق النفس ي لدى طلبة املرحلة الثانوية في تركيا، 

 تم اختيارهم عشوائيا من عد362وتكونت عينة الدراسة من )
ً
د من ( طالبا

املدارس الثانوية في مدينة أنقرة، وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطيه 

موجبة وداله إحصائيا بين املرونة املعرفية واستراتيجيات التكيف الفاعلة، 

ووجود عالقة ارتباطيه سالبة داله إحصائيا بين املرونة املعرفية وبين 

 استراتيجيات التجنب لدى الطلبة.

[ إلى تحديد مستوى املرونة املعرفية 31فت دراسة لين وآخرون ]بينما هد    

لدى طلبة املراحل الثانوية في تايوان، والكشف عن الدور الوسيط للمرونة 

املعرفية في العالقة بين الخصائص االنفعالية واألداء، وتكونت عينة الدراسة 

 وطالبة من طلبة املرحلة الثانوية في مدينة ت120من )
ً
ايبيه الثانوية في ( طالبا

تايوان، وقد أظهرت النتائج أن املرونة املعرفية لدى طلبة املرحلة الثانوية قد 

 مهما في 
ً
جاءت بمستوى متوسط، وأن املرونة املعرفية تؤدي دورا وسيطا

 العالقة بين الخصائص االنفعالية واألداء اإلبداعي لدى الطلبة.

دراسة هدفت إلى مقارنة بين الطلبة  [28وأعد كل من عبد الخالق وليستر ]     

الكويتيين واألمريكيين في مستوى )السعادة النفسية، التدين، قوة العقيدة 

 في الواليات 158الدينية، واالكتئاب(، و تكونت عينة الدراسة من )
ً
( طالبا

، وقد أسفرت الدراسة عن عدد من النتائج 192املتحدة، و )
ً
 كويتيا

ً
( طالبا

 من كان أبرزها: حص
ً
ول الطالب الكويتيين على متوسط درجات أعلى جوهريا

األمريكيين في التدين، وقوة العقيدة الدينية، واالكتئاب، في حين حصل 

 من الكويتيين في السعادة 
ً
الطالب األمريكيون على متوسطات أعلى جوهريا

 النفسية، وحب الحياة.

 تعقيب على الدراسات السابقة:

الدراسات السابقة يتضح بأنها ركزت في أهدافها على إظهار عند مراجعة     

الجانب االيجابي في شخصية الفرد واملتمثل في واحٍد أو أكثر من املتغيرات 

التالية: السعادة النفسية، املرونة املعرفية، وتقدير الذات، وبينت نتائجها 
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الفرد،  األثر االيجابي لهذه الجوانب على العديد من السمات الشخصية لدى

وكذلك فإن الدراسة الحالية ركزت على إظهار الجانب االيجابي وهو السعادة 

النفسية وعالقتها بالجوانب األخرى املتمثلة في املرونة املعرفية وتقدير الذات. 

تكون مجتمع الدراسة لكافة الدراسات السابقة من الطلبة كبيئة مناسبة 

لدراسة الحالية من الطلبة لتحقيق غرض الدراسة، وكذلك تكون مجتمع ا

 كبيئة تالئم أهدافها. استفادت الدراسة الحالية من 
ً
الجامعيين تحديدا

الدراسات السابقة في جوانب عدة؛ مثل بناء اإلطار النظري، ومنهجية 

الدراسة، واألساليب االحصائية املستخدمة، وفي صياغة نتائج الدراسة، 

القة بين ثالثة من املتغيرات، وهي: وغيرها، وقد اختلفت عنها في اختبار الع

 السعادة النفسية، املرونة املعرفية، وتقدير الذات.

 . الطريقة واالجراءات 5

 أ. منهج الدراسة 

تم استخدام املنهج الوصفي االرتباطي، وذلك ملالئمته لدراسة العالقة بين       

لي فهو األكثر السعادة النفسية وكل من املرونة املعرفية وتقدير الذات، وبالتا

 لتحقيق أهداف الدراسة، واإلجابة على أسئلتها، واختبار فرضياتها.
ً
 مواءمة

 ب. مجتمع الدراسة 

بناًء على مشكلة الدراسة وأهدافها فقد تم تحديد املجتمع املستهدف      

والذي تمثل بجميع طالب وطالبات جامعة الكويت املسجلين في الجامعة 

( حسب إحصائية 36465والبالغ عددهم ) ،2019/2020للعام الدراس ي 

 . 2019الجامعة للعام 

 ج. عينة الدراسة

تم اتباع أسلوب الرابطة األمريكية لتحديد حجم عينة الدراسة وفقا 

 للمعادلة التالية:

N×Z2×p×(1-p ) 

 =  S (:1معادلة )

e2×(N−1)+ Z2× p×(1−p ) 

 حيث أن:

S حجم العينة = 

N حجم مجتمع الدراسة = 

 =p ( ألن ذلك سوف يعطي أكبر حجم عينة ممكن.0.5نسبة املجتمع تساوي ) 

 =Z2 ( 0.95قيمة اختيار مربع كاي عند درجة حرية واحدة ومستوى ثقة )

 (.  3.841وهي )

 e( 0.05= هامش الخطأ.) 

 (، تمثل حجم العينة املطلوب ب 2بعد التعويض في املعادلة أعاله )معادلة  

( طالب وطالبة، وبعد توزيع االستبانات على عينة الدراسة، تم الحصول 380)

 ( استبانة صالحة للتحليل.342على )

 د. أدوات الدراسة 

 اشتملت الدراسة على ثالث أدوات رئيسة لجمع البيانات تمثلت في اآلتي:

 . مقياس السعادة النفسية:1

[  49ياس آبوت وآخرون ]لقياس مستوى السعادة النفسية تبنى الباحثان مق

[، وهو يتكون من 50للسعادة النفسية والذي تم ترجمته من قبل الجمال ]

( فقرة، وقد تم التأكد من صدقه وثباتة. تم تعديل بعض فقرات املقياس 42)

في الدراسة الحالية، وحذف فقراٍت أخرى ليتالءم مع طبيعة بيئة مجتمع 

( مجاالت، وهي: 3فقرة موزعة على )( 36الدراسة، ليصبح املقياس يتكون من )

 املكون املعرفي، املكون االنفعالي، وغياب الوجدان السلبي. 

 تصحيح مقياس السعادة النفسية: .أ

( مجاالت؛ 3( فقرة موزعة على ) 36يتكون املقياس بصورته النهائية من )      

مجال  ( فقرة،14( فقرة، مجال املكون االنفعالي )12مجال املكون املعرفي )

( فقرات. يعتمد املقياس الحالي للسعادة النفسية 10غياب الوجدان السلبي )

التدرج الخماس ي )ال أوافق بشدة، ال أوافق، غير متأكد، أوافق، أوافق 

عطيت الدرجات )
ُ
( على التوالي في حال الفقرات 5، 4، 3، 2، 1بشدة(، وقد أ

درجة املرتفعة على تمتع املوجبة، والعكس في حال الفقرات السالبة. وتدل ال

الشخص بدرجة عالية من السعادة النفسية، والعكس في حال الدرجات 

املنخفضة. وبالتالي، فإن الدرجة الكلية التي يمكن أن يحصل عليها الطالب 

(. ولتصنيف مستوى السعادة النفسية 180-36على املقياس تتراوح بين )

متوسط، عالي )، فقد تم  بداللتها الكلية إلى ثالثة مستويات )منخفض،

 اعتماد املعادلة اآلتية:

 (: 2املعادلة )

  1/3- 5=  3الحد األدنى للمقياس(/  -طول الفئة = )الحد األعلى للمقياس 

فإن مستويات اإلجابة على املقياس تكون كالتالي )جدول رقم  =، وبذلك 1.33

1) 

 1 جدول 

 مستوى درجات السعادة النفسية 

 2.33-1 مستوى منخفض 

 3.67-2.34 مستوى متوسط 

 5-3.68 مستوى عالي

 للمقياس: الخصائص السيكومترية .ب

 دالالت الصدق والثبات للمقياس:

 للتأكد من كفاءة مقياس السعادة النفسية ألغراض الدراسة الحالية، تم 

 ايجاد مؤشرات الصدق بالطرق اآلتية:

 صدق املحتوى: 

 ( محكمين10( فقرة على )42تم عرض املقياس بصورته األولية )     

االختصاص قي مجال علم يعملون في جامعات كويتية مختلفة من أصحاب  

، وعلى مدى 
ً
النفس التربوي، وذلك للحكم على مدى صحة الفقرات لغويا

وضوحها، ومالئمتها لألبعاد التي أدرجت تحتها. وقد تم اعتماد اجماع بنسبة 

%( من املحكمين على سالمة الفقرات، وبناًء عليه تم حذف سبعة فقرات 90)

 لغاية زيادة توضيحها من املقياس، كما تم تعديل بعض الفقرا
ً
ت لغويا

 ( فقرة. 36للمستجيبين ليصبح املقياس مكون من )

 . صدق البناء:2

من أجل التحقق من دالالت صدق بناء املقياس تم تطبيقه على عينة من      

، وتم حساب معامالت 30مجتمع الدراسة وخارج عينتها بلغت )
ً
( طالبا

قياس مع درجة املحور الذي االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات امل
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(، وكذلك بين درجة كل فقرة 0.841( و )0.562يتضمنها، وقد تراوحت بين )

(، وقد تجاوزت 0.746( و )0.426مع درجة املقياس ككل، وقد تراوحت بين )

 عند مستوى داللة )51( ]0.25جميعها )
ً
 دالة احصائيا

ً
 ≥ α[، وهي جميعا

 وهذا يدل على صالحية جميع فقرات األداة. كما عمل  (،0.05

الباحثان على حساب معامالت االرتباط بين املحاور ببعضها، وقد تراوحت 

 عند مستوى داللة 0.845( و )0.542بين )
ً
(، وجاءت جميعها دالة احصائيا

(α ≤ 0.05 كما تم حساب معامالت االرتباط بين محاور املقياس مع الدرجة ،)

(، وجاءت جميعها دالة 0.861( و )0.554للمقياس، وقد تراوحت بين ) الكلية

 عند مستوى داللة )
ً
. وهذا مؤشر على صدق البناء α ≤ 0.05احصائيا

ً
( أيضا

 للمقياس.

 . ثبات املقياس:3

تم استخالص مؤشرات ثبات املقياس من خالل استخدامي أسلوبي      

حساب قيمة االتساق الداخلي االتساق الداخلي وإعادة االختبار، حيث تم 

باستخدام معامل كرونباخ ألفا للمقياس ككل، وعلى مستوى كل محور. كما 

، و تم إعادة  30تم تطبيق املقياس على عينة استطالعية قدرها 
ً
طالبا

االختبار بفاصل زمني قدرة أسبوعين، ومن ثم ايجاد معامل االرتباط بين 

( يبين نتائج اختبار قياس الثبات 2 التطبيقين، والجدول أدناة )جدول رقم

 ملحور السعادة النفسية.

 2جدول 

 معامالت الثبات ملقياس السعادة النفسية بمحاوره الفرعية وداللته الكلية باستخدام معادلة كرونباخ ألفا وإعادة االختبار

 االختبار إعادة ألفا كرونباخ الفقرات عدد املحور 

 874. 878. 12 املكون املعرفي

 854. 854. 14 املكون االنفعالي

 841. 839. 10 غياب الوجدان السلبي

 729. 727. 36 السعادة املعرفية )الكلي( 

( أن 2أظهرت نتائج اختبار ثبات مقياس السعادة النفسية )الجدول      

(، وعلى 0.878( و )0.839معامالت ثبات كرونباخ ألفا قد تراوحت بين )

(، كما تراوحت قيم معامالت الثبات 0.727الدرجة الكلية للمقياس )

(، وبلغت للدرجة الكلية 0.874( و )0.841باستخدام إعادة االختبار بين )

 (. وهذا مؤشٌر على دقة ثبات املقياس.0.729)

 . مقياس تقدير الذات  2

[ وقد  53؛52قام الباحثان بمراجعة العديد من مقاييس تقدير الذات ]      

توصال إلى بناء مقياس يتناسب مع البيئة الكويتية تعكس عباراته النظرة 

االيجابية للنفس، بحيث ينظر الطالب لنفسه نظرة تتضمن ثقته بنفسه، 

وإحساسه بجداراته وكفاءاته، واالستعداد لتقبل أفكار وآراء اآلخرين. وقد 

 ( فقرة. 23احتوى هذا املقياس على )

 أ. تصحيح مقياس تقدير الذات: 

( فقرة، وقد تراوحت الدرجات لكل فقرة ما 18تضمن مقياس تقدير الذات ) 

عطى درجة واحدة لإلجابة )ال أوافق بش5 -1بين )
ُ
دة(، بينما ( درجات، بحيث ت

عطى خمسة درجات لإلجابة )أوافق بشدة(، والعكس في حال الفقرات 
ُ
ت

السالبة. وتدل الدرجة املرتفعة على تمتع الفرد بدرجة عالية من تقدير 

الذات، والعكس من ذلك عند حصوله على الدرجة املنخفضة. وبالتالي، فإن 

قياس تتراوح بين الدرجة الكلية التي يمكن أن يحصل عليها الطالب على امل

(. ولتصنيف مستوى تقدير الذات بداللتها الكلية إلى ثالثة 90 -18)

(، وتم تحديد 2مستويات(منخفض، متوسط، عالي( فقد تم اعتماد املعادلة )

 (.1مستويات اإلجابة على املقياس وفق الجدول )

 ب. الخصائص السيكومترية للمقياس:

 .صدق املحتوى: 1

( محكمين من ذوي االختصاص في مجال علم 10على ) تم عرض املقياس      

النفس والصحة النفسية، وذلك من أجل الحصول على آرائهم حول مالئمة 

الفقرات ومدى صحتها. وقد تم األخذ بمقترحات املحكمين، حيث تم تعديل 

بعض الفقرات من حيث التركيب اللغوي، كما تم إلغاء بعض الفقرات 

%( من رضا املحكمين، وبذلك 80أقل من ) ( التي حصلت على3وعددها )

 ( مجاالت.4( فقرة موزعة على )20يصبح املقياس مكون من )

 . صدق البناء: 2

الستخراج دالالت صدق البناء تم تطبيق املقياس على عينة استطالعية      

( طالًبا من طالب جامعة الكويت وخارج عينة الدراسة، وتم 30قدرها )

بيرسون بين درجة كل فقرة مع درجة املحور الذي  حساب معامالت ارتباط

(، وبين درجة كل فقرة مع درجة 0.675( و )0.435يتضمنها، وقد تراوحت بين )

(، وكذلك بين درجة كل  0.628( و ) 0.412املقياس الكلي، وقد تراوحت بين )

( و 0.451محور من محاور األداة مع درجة املقياس الكلي، وقد تراوحت بين )

( 0.25(، فقد تجاوزت بقية الفقرات )11( و )8(. باستثناء الفقرتين: )0.646)

 عند مستوى داللة )51]
ً
(. وبذلك α ≤ 0.05[، وجاءت جميعها دالة احصائيا

( من املقياس ليتكون مقياس تقدير 11( و )8فقد تم استثناء الفقرتين )

 ( فقرة.18الذات بعد اختبار الصدق البنائي من )

 س: . ثبات املقيا3

قام الباحثان باستخدام مؤشرات ثبات مقياس تقدير الذات من خالل      

استخدام معامل كرونباخ ألفا وأسلوب إعادة االختبار لقياس االتساق 

الداخلي للمقياس ككل، وعلى مستوى كل محور. ومن أجل ذلك، فقد تم 

، وبعد أسبوعي30تطبيق املقياس على عينة استطالعية قدرها )
ً
ن تم ( طالبا

إعادة االختبار إليجاد معامل االرتباط بين التطبيقين، والجدول أدناه )جدول 

 ( يبين نتائج اختبار قياس الثبات ملحور تقدير الذات. 3رقم
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 3جدول 

 معامالت الثبات ملقياس تقدير الذات بمحاوره الفرعية وداللته الكلية باستخدام معادلة كرونباخ ألفا وإعادة االختبار 

 االختبار إعادة ألفا كرونباخ الفقرات عدد املحور 

 782. 784. 4 الجوانب النفسية

 789. 787. 5 الجوانب االجتماعية

 781. 783. 5 الجوانب الجسدية

 772. 770. 4 الجوانب األكاديمية

 831. 834. 18 تقدير الذات )الكلي(

 تراوحت قد ألفا كرونباخ ثبات معامالت أن ( 3 الجدول ) أعاله الجدول  يبين      

 قيم تراوحت كما ،(0.834) الكلية الدرجة وعلى ،(0.787) و( 0.770) بين 

 وبلغت ،(0.789) و( 0.772) بين  االختبار إعادة باستخدام الثبات معامالت

 فإن  وبذلك. املقياس ثبات دقة على مؤشر وهذا(. 0.831) الكلية للدرجة

 . فقرة( 18) من تكون  قد النهائية بصورته الذات تقدير مقياس

 :املعرفية املرونة مقياس.3

ين  اضطالع بعد
َ
  ؛ 33 ؛ 9] املعرفية باملرونة املتعلق النظري  اإلطار على الباحث

 فقرة ( 20) من تكون  والذي املعرفية، املرونة مقياس إعداد تم فقد[ 54

 . التحكم وُبعد البدائل  ُبعد: وهما ُبعدين، على موزعة

 : املعرفية املرونة مقياس تصحيح .أ

،) الخماس ي  التدرج على املقياس تصحيح تم .ب
ً
، أبدا

ً
، نادرا

ً
، أحيانا

ً
 غالبا

 
ً
 الترتيب، على( 5 ،4 ،3 ،2 ،1) الدرجات الخيارات هذة أخذت وقد ،(دائما

 وقد. السالبة للفقرات بالنسبة والعكس املوجبة، الفقرات حالة في وذلك

 درجة  بين  ما فقرة لكل الدرجات تراوحت وقد. فقرة( 20) املقياس هذا تضمن

عطى بحيث درجات، خمس إلى واحدة
ُ
 ) لإلجابة واحدة درجة ت

ً
 بينما ،(أبدا

عطى
ُ
 ) لإلجابة درجات خمسة ت

ً
. السالبة الفقرات حال في والعكس ،(دائما

 املرونة تقدير من عالية بدرجة الفرد تمتع على املرتفعة الدرجة وتدل

 وبالتالي، . املنخفضة الدرجة على حصوله عند ذلك من والعكس املعرفية،

 تتراوح  املقياس على الطالب عليها يحصل أن يمكن التي  الكلية الدرجة فإن 

 مستويات ثالثة إلى املعرفية املرونة مستوى  ولتصنيف. فقرة( 100-20) بين 

 تحديد  وتم ،(2) املعادلة اعتماد تم فقد) عالي متوسط، منخفض،)

 (.1) الجدول  وفق املقياس على اإلجابة مستويات

 :للمقياس السكومترية الخصائص. ب

 : املحتوى  صدق. 1

 علم  مجال في االختصاص ذوي  من محكمين ( 10)  على املقياس عرض تم     

 لها املحددة للمحاور  الفقرات مالئمة مدى لتقييم النفس ي  واإلرشاد النفس

، سالمتها من والتأكد
ً
 بعض  تعديل تم وآرائهم، مالحظاتهم على وبناءً  لغويا

 هو ما على املعرفية املرونة مقياس بقي وبذلك منها، أيٍ  إلغاء دون  الفقرات

 .تغيير دون  وتراكيبها العشرين الفقرات عدد حيث من عليه

 : البناء صدق. 2

 املقياس تطبيق خالل  من البناء صدق دالالت باستخراج الباحثان  قام     

 ( 30) قدرها استطالعية عينة على
ً
 وخارج الكويت جامعة طالب من طالبا

 مع فقرة كل درجة بين  بيرسون  ارتباط معامالت  حساب وتم الدراسة، عينة

 درجة وبين ،(0.842) و( 0.524) بين  تراوحت وقد يحتويها، الذي املحور  درجة

 ،( 0.712) و( 0.442) بين  تراوحت  وقد الكلي، املقياس درجة مع فقرة كل

  وقد  الكلي، املقياس درجة مع األداة محاور  من محور  كل درجة بين  وكذلك

 كما ،[51( ]0.25) من أكبر جميعها وجاءت(. 0.792) و( 548) بين  تراوحت

  دالة جميعها جاءت
ً
 على  يدل وهذا(. α ≤ 0.05) داللة مستوى  عند احصائيا

 .الدراسة هذه في املعرفية املرونة مقياس وأبعاد فقرات جميع صالحية

 : املقياس ثبات. 3

 استخدامي خالل  من املعرفية املرونة مقياس ثبات مؤشرات استخالص تم     

 الداخلي االتساق حساب تم حيث اإلختبار، وإعادة الداخلي اإلتساق أسلوبي

 تطبيق  تم كما. محور  ولكل  ككل، للمقياس ألفا كرونباخ معامل باستخدام

  30) اختيارها تم التي  االستطالعية العينة على املقياس
ً
 تم ثم ومن ،(طالبا

 بين االرتباط معامل اليجاد أسبوعين  قدرها  زمنية مدة بعد االختبار إعادة

 الثبات قياس اختبار نتائج يبين ( 4 رقم جدول ) أدناه والجدول . التطبيقين

 .املعرفية املرونة ملحور 

 4 جدول 

 االختبار وإعادة ألفا كرونباخ معادلة باستخدام الكلية وداللته الفرعية بمحاوره املعرفية املرونة ملقياس الثبات معامالت

 االختبار إعادة ألفا كرو نباخ الفقرات عدد املجال

 948. 945. 10 ُبعد البدائل

 951. 949. 10 ُبعد التحكم 

 774. 776. 20 املرونة املعرفية )الكلي( 

 كانت ألفا كرونباخ ثبات معامالت أن ( 4 الجدول ) أعاله الجدول  يبين       

 معامالت  قيم جاءت كما ،(0.776) الكلية الدرجة وعلى ،(0.949) و( 0.945)

 الكلية للدرجة وبلغت ،(0.951) و( 0.948) االختبار إعادة باستخدام الثبات

 بصورته املقياس فإن وبذلك. املقياس ثبات دقة على مؤشر وهذا(. 0.774)

 . فقرة( 20) من تكون  قد لنهائيةا

 

 النتائج. 5

 وتقدير النفسية، السعادة مستوى  ما: األول  بالسؤال املتعلقة النتائج. أ

 الكويت؟ جامعة طالب لدى املعرفية واملرونة الذات،

 واالنحرافات الحسابية املتوسطات ايجاد تم السؤال هذا عن لإلجابة

  ككل املجال ملقياس وكذلك أعاله، املجاالت أبعاد من ُبعد لكل املعيارية

 ( 5 الجدول )
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 5 جدول 

 (املعرفية املرونة الذات، تقدير  النفسية، السعادة) ألبعاد املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 املستوى  االنحراف املعياري  املتوسط الحسابي  املجال

 متوسط  64769. 3.6491 املعرفي املكون 

 متوسط  75966. 3.5763 املكون االنفعالي

 متوسط  73850. 3.4831 غياب الوجدان السلبي

 متوسط  57657. 3.5695 السعادة النفسية )الكلي( 

 تقدير الذات 

 متوسط  82965. 3.4731 الجوانب النفسية

 متوسط  68245. 3.6201 الجوانب االجتماعية

 متوسط  76103. 3.5631 الجوانب الجسدية

 عالي 5214. 3.7181 الجوانب األكاديمية

 متوسط  7421. 3.5936 تقدير الذات )الكلي( 

 املرونة املعرفية 

 عالي 51201. 3.8215 ُبعد التحكم 

 عالي 61954. 3.7421 ُبعد البدائل

 عالي 0.5215 3.7818 املرونة املعرفية )الكلي( 

 طالب لدى النفسية السعادة مستوى  أن ( 5 جدول ) أعاله الجدول  يوضح      

، كان ( الكلي) السعادة مقياس على الكويت  جامعة
ً
 بلغ  حيث متوسطا

 ُبعد  أحل وقد ،(57657). املعياري  واالنحراف ،(3.5695) الحسابي املتوسط

 وبانحراف ،(3.6491) حسابي بمتوسط األول  الترتيب في املعرفي املكون 

 بمتوسط الثاني الترتيب في االنفعالي املكون  ُبعد وجاء ،(64769). معياري 

 الوجدان  غياب ُبعد وجاء ،(75966). معياري  وبانحراف ،(3.5763) حسابي

 معياري  وبانحراف( 3.4831) حسابي بمتوسط الثالث الترتيب في السلبي 

 تقدير  ملقياس وبالنسبة. متوسط بمستوى  جميعها جاءت وقد ،(73850).

 املتوسط باملستوى  جاء الذات تقدير مستوى  أن  على املقياس فيدل الذات

 ُبعد  أحل وقد ،(7421). معياري  وبإنحراف( 3.5936) حسابي بمتوسط

 وبإنحراف( 3.7181) حسابي بمتوسط األول  بالترتيب األكاديمية الجوانب

 بمتوسط األخير الترتيب في النفسية الجوانب ُبعد وأحل ،(5214). معياري 

 املرونة ملقياس بالنسبة أما ،(82965). معياري  وبإنحراف( 3.4731) حسابي

  قد  الدراسة عينة أفراد لدى املعرفية املرونة مستوى  أن  إلى فيشير املعرفية

 معياري  وبإنحراف( 3.7818) حسابي بمتوسط املرتفع باملستوى  جاء

 حسابي  بمتوسط األول  الترتيب في التحكم ُبعد أحل وقد ،(0.5215)

 الترتيب في البدائل ُبعد أحل بينما ،(51201). معياري  وبإنحراف( 3.8215)

 كل جاء وقد ،(61954). معياري  وبإنحراف( 3.7421) حسابي بمتوسط الثاني

 . املرتفع باملستوى  منهما

 دالة ارتباطيه عالقة توجد  توجد  هل: الثاني بالسؤال املتعلقة النتائج. ب

 
ً
 وتقدير  املعرفية واملرونة جهة من النفسية السعادة من كل بين إحصائيا

 الكويت؟ جامعة طالب لدى أخرى  جهة من الذات

 درجات بين ( بيرسون ) االرتباط معامل استخدام تم السؤال هذا عن لإلجابة

 املعرفية واملرونة النفسية السعادة مقياس ي على الدراسة عينة أفراد

 الجدول ) الذات وتقدير النفسية السعادة مقياس ي  على وكذلك ،(6 الجدول )

7.) 

 6 جدول 

 املعرفية واملرونة النفسية السعادة مقياس ي على العينة أفراد  درجات بين االرتباط معامالت

 املرونة املعرفية )الكلي( بعد البدائل  التحكم  بعد 

 841.** 836.** 673.** السعادة النفسية 

 (0.01) مستوى  عند دالة** 

  ودالة موجبة طردية عالقة وجود( 6 جدول ) أعاله الجدول  يبين       
ً
 إحصائيا

 جامعة طالب من الدراسة عينة أفراد درجات بين ( 0.01) داللة مستوى  عند

 املرونة مقياس على ودرجاتهم( الكلي) النفسية السعادة مقياس على  الكويت

  عدم يعني  مما(. البدائل وبعد التحكم بعد) بُبعديه املعرفية

 داللة ذات ارتباطيه عالقة توجد ال:" القائلة الصفرية الفرضية قبول 

 الدراسة عينة أفراد لدى املعرفية واملرونة النفسية السعادة بين  احصائية

 عالقة توجد: " البديلة الفرضية وقبول  ،(α ≤ 0.05) داللة مستوى  عند

 لدى املعرفية واملرونة النفسية السعادة بين  احصائية داللة ذات ارتباطيه

 (".α ≤ 0.05) داللة مستوى  عند الدراسة عينة أفراد

 7 جدول 

 الذات وتقدير  النفسية السعادة مقياس ي على العينة أفراد  درجات بين االرتباط معامالت

 تقدير الذات )الكلي( الجوانب األكاديمية الجوانب الجسدية الجوانب االجتماعية الجوانب النفسية  

 705.** 496.** 492.** 624.** 745.** السعادة النفسية 

 (0.01. )مستوى  عند دال االرتباط** 

  ودالة موجبة طردية عالقة وجود( 7جدول ) أعاله الجدول  يبين       

 
ً
 من الدراسة عينة أفراد درجات بين( 0.01) داللة مستوى  عند إحصائيا

 على ودرجاتهم( الكلي) النفسية السعادة مقياس على الكويت جامعة طالب



 

59 

 االجتماعية، الجوانب النفسية، الجوانب) بأبعاده الذات تقدير مقياس

 الفرضية قبول  عدم يعني  مما(. األكاديمية الجوانب الجسدية، الجوانب

 السعادة بين  احصائية داللة ذات ارتباطيه عالقة توجد ال:" القائلة الصفرية

 ≥ α) داللة مستوى  عند الدراسة عينة أفراد لدى الذات وتقدير النفسية

 داللة ذات ارتباطيه عالقة توجد: " البديلة الفرضية وقبول  ،("0.05

 عند الدراسة عينة أفراد لدى  الذات  وتقدير النفسية السعادة بين  احصائية

 ( ".α ≤ 0.05) داللة مستوى 

  دالة فروق توجد هل: الثالث بالسؤال املتعلقة النتائج .ج
ً
 بين  إحصائيا

  النفسية السعادة حول  الكويت جامعة طالب تقديرات
ً
 النوع ملتغير تبعا

 ؟(أنثى  -ذكر)

 -ذكور ) الدراسة عينة أفراد درجات متوسط بين  الفروق داللة عن للكشف

 للعينات ( ت) اختبار استخدام تم النفسية السعادة مقياس على( إناث

 (. 8 الجدول ( )independent samples- T test) املستقلة

 8 جدول 

 النفسية السعادة مقياس على  الدراسة عينة  أفراد  من واإلناث الذكور  درجات متوسط بين الفروق لداللة"  ت" اختبار  نتائج

 االحتمالية قيمة "ت" درجات الحرية فرق املتوسطات  املتوسط  العدد  النوع االجتماعي 

 542. 611. 340 08980. 3.5991 225 ذكور  املعرفي املكون 

 3.5093 117 إناث

 527. 634.- 340 07940.- 3.6289 225 ذكور  املكون االنفعالي

 3.7083 117 إناث

 602. 523.- 340 07474.- 3.4642 225 ذكور  غياب الوجدان السلبي

 3.5389 117 إناث

 848. 192.- 340 02145.- 3.5640 225 ذكور  النفسية )الكلي(  السعادة 

 3.5855 117 إناث

  دالة فروق وجود عدم( 8) أعاله الجدول  يوضح      
ً
 متوسط بين إحصائيا

 على الدراسة عينة أفراد من اإلناث فئة درجات ومتوسط الذكور  فئة درجات

 تنص التي  الثالثة الفرضية صحة تحقق وبالتالي. النفسية السعادة مقياس

 بين ( α ≤ 0.05) داللة مستوى  عند احصائية داللة ذات فروق توجد ال"  على

  النفسية السعادة في الدراسة عينة أفراد استجابات
ً
 النوع الختالف تبعا

 (".إناث -ذكور ) االجتماعي

  دالة فروق توجد هل: الرابع بالسؤال املتعلقة النتائج. ه
ً
 بين  إحصائيا

  النفسية السعادة حول  الكويت جامعة طالب تقديرات
ً
 املرحلة" ملتغير تبعا

 ؟("فأكثر رابعة -ثالثة - ثانية – أولى) الجامعية

 حول  الدراسة عينة أفراد درجات متوسطات بين الفروق داللة عن وللكشف

  النفسية السعادة
ً
 اختبار استخدام تم فقد الجامعية، املرحلة ملتغير تبعا

 الجدول  في كما النتائج وجاءت ،" F"  معامل لحساب االحادي التباين تحليل

 (.9 الجدول ) أدناه

 9جدول 

 الجامعية املرحلة متغير  بحسب النفسية السعادة متغير  في  الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات بين الفروق لداللة األحادي التباين تحليل اختبار  نتائج

 االستنتاج  االحتمالية Fمعامل  مربع املتوسطات  درجة الحرية مجموع املربعات  

 غير دالة 365. 1.069 616. 3 1.847 املجموعات بين املكون املعرفي

 576. 339 79.521 املجموعات داخل

  342 81.368 املجموع

 دالة 011. 3.882 1.534 3 4.603 املجموعات بين املكون االنفعالي

 395. 339 54.547 املجموعات داخل

  342 59.150 املجموع

 غير دالة 679. 505. 278. 3 835. املجموعات بين غياب الوجدان السلبي

 551. 339 76.064 املجموعات داخل

  342 76.899 املجموع

 غير دالة 427. 933. 310. 3 931. املجموعات بين السعادة النفسية )الكلي( 

 333. 339 45.941 املجموعات داخل

  342 46.873 املجموع

 ( 0.05) مستوى  عند دالة* 

  دالة فروق وجود عدم( 9 جدول ) أعاله الجدول  من يتضح     
ً
 بين احصائيا

 عام، بشكٍل  النفسية السعادة في الدراسة عينة أفراد درجات متوسط

 ( السلبي  الوجدان  غياب املعرفي، املكون : )للبعدين بالنسبة وكذلك
ً
 ملتغير تبعا

  دالة فروق ُوجدت بينما الجامعية، املرحلة
ً
 املكون ) لُبعد بالنسبة احصائيا

 الكلي، السعادة مقياس على الرابعة الفرضية صحة يبرهن وهذا(. االنفعالي

 داللة مستوى  عند احصائية داللة ذات فروق توجد ال"  أنه على تنص والتي 

(α ≤ 0.05 )النفسية السعادة في الدراسة عينة أفراد استجابات بين  
ً
 تبعا

 ( ".فأكثر رابعة ثالثة، ثانية، أولى،) الجامعية املرحلة الختالف

  فئات بين " االنفعالي املكون "  لُبعد بالنسبة الفروق مصدر عن وللبحث
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 استخدام تم فقد الجامعية املرحلة مستوى  حسب الدراسة عينة أفراد

 Post-Hoc)) البعدية للمقارنات( Scheffe' Test")شيفيه"  اختبار

Comparison Tests ( 10  جدول .) 

 10 جدول 

 النفسية السعادة في العينة أفراد استجابات بين الفروق ر   مصد عن للكشف"  Scheffe' Test"  شيفيه اختبار  باستخدام الَبعدية املقارنات نتائج

ب( -فرق املتوسطات )أ املرحلة الجامعية )ب( املرحلة الجامعية )أ(  متغيرات السعادة النفسية   االحتمالية 

 990. 05179. السنة الثانية األولى السنة املكون االنفعالي

 752. 18452.- السنة الثالثة

 023. 42627.* السنة الرابعة فأكثر

 509. 23631.- السنة الثالثة السنة الثانية

 109. 37448.- السنة الرابعة فأكثر

 663. 18996.- السنة الرابعة فأكثر السنة الثالثة

( أن فرق املتوسطات الحسابية بين 10يتضح من الجدول أعاله )جدول       

 بين فئتي " املرحلة 
ً
فئات املرحلة الجامعية في "املكون االنفعالي" دالة احصائيا

الجامعية" للسنة األولى واملرحلة الجامعية للسنة الرابعة فأكثر، ولصالح فئة 

من فئة املرحلة الجامعية األولى، حيث أن املتوسط الحسابي لهذه الطالب 

 الفئة أكبر من املتوسط الحسابي لفئة املرحلة الجامعية الرابعة فأكثر. 

 . مناقشة النتائج6

أظهرت النتائج أن مستوى السعادة النفسية بشكٍل عام وإلبعاده )املكون      

الوجدان السلبي( لدى طالب جامعة الكويت املعرفي، املكون االنفعالي، غياب 

، وكذلك بالنسبة ملستوى تقدير الذات، بينما كان مستوى 
ً
كان متوسطا

.
ً
 املرونة املعرفية مرتفعا

[ التي بينت أن 28الخالق ولستر ] تتفق هذه النتيجة مع دراسة عبد     

مستوى السعادة النفسية لدى الطالب الكويتيين جاءت بمستوى متوسط. 

وقد يعود تفسير هذه النتيجة إلى ان الطالب في الجامعات الكويتية يحملون 

 وأن الكويت 
ً
عبء املهام األكاديمية إلى جانب املسؤولية االجتماعية، خاصة

في الجامعات الكويتية بشكًل عام. ومثل هذه  تشهد نهضة تعليمية رائدة

األعباء األكاديمية قد تبدو قليلة في بداية املرحلة الجامعية، وهذا ما يجعل 

الطالب السنة األولى والثانية يشعرون بمستوى أعلى من السعادة النفسية 

على جانب املكون االنفعالي خاصة، ثم يبدأ مستوى السعادة النفسية 

 يجة لتراكم العبء الجامعي. باالنخفاض نت

وقد يعود تفسير نتيجة املرونة املعرفية باملستوى املرتفع إلى أن الطلبة       

الكويتيين بشكٍل عام، وفي الجامعات بشكٍل خاص يمتلكون القدرة في التكيف 

مع املوقف الذي يمرون به من حل للمشكالت أو تقديم اقتراحات اثناء 

 على خلفيتهم املعرفية، وهذا يعكس جودة جلساتهم النقاشية اعتما
ً
دا

التعليم الكويتي في صقل شخصية الطالب بحيث يستفيد من املعرفة التي 

اكتسبها وخبرته األكاديمية ليتفاعل مع الواقع الذي يواجهه في حياته العملية 

من خالل قدرته على التكيف مع املواقف املختلفة، وهذا ما يؤكده ارتفاع 

 ُبعد  مستوى ُبعدي
ً
ذين جاءا بتقدير مرتفع، خاصة

َ
املرونة املعرفية ال

التحكم، والذي جاء بالترتيب األول. أما بالنسبة ملجال تقدير الذات والذي 

جاء باملستوى املتوسط، فقد يعود سبب ذلك إلى أن الطالب الكويتي ما زال 

مكن في ينقصه دافع اإلدراك ملستوى مهاراته وخبراته ومعارفه، والتي من امل

ظل متغيراٍت عدة لم يتم استثمارها بالشكل املناسب الذي ُيشعره بتقديرة 

 يحتاج إلى تفعيل 
ً
 وأنه في هذه املرحلة تحديدا

ً
بمستوى أفضل لذاته، خاصة

 في ميادين 
ً
الكثير من الطاقات املعرفية واملهاريه لديه التي يحتاجها قريبا

 العمل املختلفة.

 وموجبة بين درجات أفراد عينة  أظهرت النتائج وجود عالقة
ً
دالة إحصائيا

الدراسة من طالب جامعة الكويت على مقياس السعادة النفسية بشكٍل عام 

 ودرجاتهم على مقياس املرونة املعرفية بُبعديه )بعد التحكم وبعد البدائل(.

وتأتي هذه النتيجة مطابقة ملا توصلت إليه بعض الدراسات، مثل دراسة       

[، التي فسرت منطقية هذه النتيجة بأن الفرد الذي يتمتع 2بد هللا ]قاسم وع

بالقدرة على تنوع استجابته، وتغيير وجهه نظره، وتقبل وجهة نظر اآلخرين، 

 مع املوقف الذي يمر به فإن ذلك يجعله يشعر 
ً
وتكييف إجابته انسجاما

ونة [ إلى أن املر 56؛55بالسعادة بشكٍل أفضل. وأشارت بعض الدراسات ] 

ن الفرد من تطويع قدراته لالستجابة للمؤثرات الخارجية، كما 
ّ
املعرفية تمك

[ إلى أن املرونة املعرفية تجعل أفكار الفرد 57أشارت دراسة بيلس وآخرون ]

تستحوذ على عواطفه، السبب الذي يزيد من قدرته على مواجهة املحن التي 

 السعادة.يمر بها في حياته، وهذا ما يزيد شعوره وإحساسه ب

ن      
ّ
ويمكن مناقشة هذه النتيجة للدراسة الحالية بأن املرونة املعرفية تمك

الطالب الجامعي في الجامعات الكويتية من تقبل األفكار من مصادرها 

مثل املعلومات الواردة من املدرسين الجامعيين التي تمتاز بالحوار  -املختلفة 

الواردة من الطلبة والتي تتميز بالتنوع وتبادل األدوار في النفاش، واملعلومات 

ومن ثم السيطرة على استراتيجياته املعرفية لكيفية التفاعل  -الثقافي الواسع 

نه من القدرة على مواجهة ما يعترضه من صعوبات، 
ّ
مع هذه األفكار بما يمك

سوآءا في الجامعة أو خارج محيط الجامعة، وهذا يؤدي إلى تّمكين الطالب 

وى التقييم املعرفي لنوعية الحياة التي يمارسها بوجود الطلبة من رفع مست

 من مصادر 
ً
 مهما

ً
اآلخرين في البيئة الجامعية. وُيعتبر التقييم املعرفي مصدرا

 السعادة النفسية في حياة الفرد. 

[ عالقة املرونة املعرفية بالسعادة النفسية من 5,58[ويفسر بعض الباحثين 

رونة املعرفية تعزز الجوانب االنفعالية االيجابية خالل تأكيدهم على أن امل

لدى الشخص وتمكنه من التفاعل االجتماعي السليم، الذي يمكن الفرد من 

سهولة التكيف مع االحداث واملواقف ويسهم في حل املشكالت، بل يجعل 

 على تحقيق أهدافه الشخصية، وهذا ما يزيد من مستوى 
ً
الفرد أكثَر قدرة

ية لديه، وذلك على النقيض من الفرد الذي لديه مستوى السعادة النفس

 على قدرته في استخدام 
ً
منخفض من املرونة املعرفية والتي تنعكس سلبا

األساليب االجتماعية واالنفعالية في السيطرة على املواقف التي يواجهها، مما 

 يقلل من مستوى السعادة النفسية لديه.
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 وموجبة بين درجات أفراد عينة وأظهرت النتائج وجود عالقة دا    
ً
لة إحصائيا

الدراسة من طالب جامعة الكويت على مقياس السعادة النفسية بشكٍل عام 

ودرجاتهم على مقياس تقدير الذات بأبعاده )الجوانب النفسية، الجوانب 

 االجتماعية، الجوانب الجسدية، الجوانب األكاديمية(.

التي أثبتت وجود عالقة  [25]حماد وتتفق هذه النتيجة مع دراسة أبو      

 بين السعادة النفسية وتقدير الذات لدى 
ً
طردية موجبة ودالة إحصائيا

الفرد، وُيعزي ذلك إلى املعاملة األسرية التي يتلقاها الفرد منذ الصغر في 

مراحل الطفولة، فاألسرة التي تهيء ألبنائها حياة آمنة، وتعليم جيد، وتماسك 

هم شعور بالراحة والطمأنينة، مما يولد لديهم زيادة أسري قوي تنش ي لدي 

مستوى السعادة النفسية التي تزيد من ثقه الفرد بنفسه، وتفّهم إمكانياته، 

ومهاراته الشخصية، واعتزازه بقدراته الذهنية والجسدية، وهذا كله ينعكس 

 على زيادة مستوى تقدير الذات لديه. 

دراسة الحالية بأن الطالب الجامعي في كما يمكن تفسير هذه النتيجة لل     

الكويت الذي يمتاز بصحة جوانب تقدير الذات )الجسدية، والنفسية، 

 على تنمية الكثير من املهارات الحياتية؛ 
ً
واالجتماعية، وأكاديمية( يكون قادرا

مثل حسن التفاعل االجتماعي مع اآلخرين، والقدرة على ممارسة الرياضة، 

سبات االجتماعية، مما يولد لديه شعور الثقة بالنفس واملشاركة في املنا

 واالعتزاز باملهارات التي يمتلكها، مما يسبب له الشعور بالسعادة النفسية.

 بين متوسط درجات فئة      
ً
دلت النتائج على عدم وجود فروق دالة إحصائيا

الذكور ومتوسط درجات فئة اإلناث من أفراد عينة الدراسة على مقياس 

ادة النفسية وألبعاده )املكون املعرفي، املكون االنفعالي، غياب الوجدان السع

 السلبي(.

، والتي [60] وبيريس [59]وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من معش ي      

 بين تقديرات الطالب 
ً
أجمعت نتائجهما على عدم وجود فروق دالة احصائيا

النفسية، ونسبت ذلك إلى أن طالب والطالبات في مستوى شعورهم بالسعادة 

الجامعات، بغض النظر عن نوعهم، تتشابه ظروفهم الحياتية وتطلعاتهم 

للمستقبل وتتشابه مصادر السعادة لديهم، مما يقلل من فارق مستوى 

 السعادة النفسية لديهم.

التي  [62]و ودراسة عالم  [61]بينما تختلف مع دراسة كل من الجندي 

ة بين فئتي الذكور واإلناث في تقدير الذات، ولصالح وجدت فروق جوهري

الذكور، وقد عزت هذه الدراسات تلك النتيجة في مجملها إلى طبيعة ثقافة 

املجتمع الذي يتم فيه إجراء الدراسة، والتي تدعم الوضعية االجتماعية 

للذكور أكثر من اإلناث، مما يجعلهم يشعرون بالسعادة أكثر من اإلناث، 

لن اإلناث مسؤوليات أسرية واجتماعية بشكٍل أكبر، وبالتالي زيادة حيث يتحم

 الضغوط النفسية لديهن، وهذا ما يقلل مستوى السعادة النفسية لديهن.

ويفسر الباحثان نتيجة الدراسة الحالية بأن املجتمع الكويتي يوفر للذكور      

سية، واإلناث اإلمكانات الالزمة التي تدعم مقومات الشخصية )النف

واالجتماعية، والجسدية، واألكاديمية(، كما أن ثقافة املجتمع الكويتي 

بتكوينته العربية املسلمة تلزم الذكور و اإلناث على حٍد سواء في الكثير من 

 
ً
 ومحافظا

ً
 متماسكا

ً
املسؤوليات األسرية واالجتماعية، التي تجعل منه مجتمعا

ؤوليات املجتمعية، وفي الحقوق على عاداته وتقاليده، وهذا التساوي في املس

والواجبات يجعل الطلبة في الجامعات، الذكور واإلناث، ينظرون نظرة 

متقاربة نحو التفاؤل والسعادة، ويمتلكون وجهات نظر وتوجهات متقاربة 

لألخذ باألساليب الفاعلة التي تتسم بالتفكير الذي يستند إلى املرونة املعرفية 

 م من األخذ بأسباب السعادة النفسية. والثقة بالنفس التي تمكنه

 بين متوسط     
ً
 عدم وجود فروق دالة احصائيا

ً
وقد أثبتت النتائج أيضا

درجات أفراد عينة الدراسة في السعادة النفسية بشكٍل عام، وكذلك بالنسبة 

 ملتغير املرحلة 
ً
للبعدين: )املكون املعرفي، غياب الوجدان السلبي( تبعا

 بالنسبة لُبعد )املكون االنفعالي(.الجامعية، بينما وُ 
ً
 جدت فروق دالة احصائيا

ورغم قلة الدراسات التي تناولت هذه العالقة، إال أن دراسة عبد الخالق       

أشارت إلى أنه ال يوجد فرق جوهري في مستوى السعادة  [28]وليستر 

وذلك النفسية )الكلي( لدى طالب الجامعات في مراحلهم الجامعية املختلفة، 

الجامعية لدى الطلبة تكون متشابهة لدى الطلبة في  الظروفألن طبيعة 

 تتعلق 
ً
مراحلهم املختلفة، وأن السعادة النفسية ترتبط بعوامل أكثر تأثيرا

 األسرة أو املجتمع.  بظروف

عتبر من الدول      
ُ
ويمكن تفسير نتيجة الدراسة الحالية بأن دولة الكويت ت

 للتعليم، ولكل مراحلة؛ املدرسية، التي تعنى جامعاتها ا
ً
هتماما كبيرا

 من سياسة الكويت التعليمية 
ً
والجامعية، والدراسات العليا. وانطالقا

 تعليمية متميزة للطالب 
ً
الناجحة، فإن الجامعات الكويتية تهيء ظروفا

الجامعي، ولجميع مراحله الجامعية، مما يقلص إلى حٍد كبير من مستوى 

 فسية بين مختلف املراحل الجامعية.فارق السعادة الن

وقد ُيعزى السبب في داللة الفرق بين فئة املرحلة الجامعية األولى وفئة      

املرحلة الجامعية الرابعة فأكثر في اجاباتهم حول "املكون االنفعالي" إلى أن 

الطلبة في هذه املرحلة )املرحلة الجامعية األولى( ما زالوا في الطور األول من 

مل األعباء األكاديمية والتي ما زالت قليله لم تشكل الضغط النفس ي تح

بالشكل امللحوظ ولم يتعرضوا ملرحلة متقدمة من مشاعر القلق والتوتر 

 ما يتعرضون له في املراحل الالحقة من دراستهم الجامعية، وهذا 
ً
الذي عادة

ل املتقدمة ما يجعلهم يشعرون بدرجة من السعادة أكبر من زمالئهم في املراح

 من الجامعة.

 توصياتال. 7

بناًء على ما توصلت إلية الدراسة من نتائج، يقدم الباحثان مجموعة من 

 التوصيات تتمثل في اآلتي:

ضرورة تركيز الدراسات النفسية الحالية على الجوانب االيجابية في  .1

االهتمام بالبحث في شخصية الفرد، وعلى رأسها السعادة النفسية، مع زيادة 

العوامل النفسية واملعرفية التي تنمي الشعور بالسعادة النفسية لدى 

 األفراد.

ضرورة االهتمام في تنمية تقدير الذات واملرونة املعرفية لدى قطاع  .2

الشباب العربي بشكٍل عام، والشباب الكويتي بشكٍل خاص، ملا لهذين 

ين من دور فاعل في تحقيق أهداف
َ
 عن العامل

ً
هم وطموحاتهم في الحياة بعيدا

 اليأس واإلحباط، مما سينعكس على رفع مستوى الشعور بالسعادة النفسية.

العمل على عقد دورات وندوات ارشادية بغرض ارشاد وتوجيه للطالب  .3

بصورة عامة، ولطالب الجامعات بصورة خاصة لتوجيههم في كيفية التعامل 

ي تقدير الذات، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم مع املشكالت املتعلقة بالضعف ف

ويصبحون قادرين على تحدي الظروف الحياتية واستغاللها كفرص لإلنجاز، 

وتدريبهم على مواجهة النظرة السلبية بنظرة ايجابية للحياة تساعدهم على 

 الشعور بالسعادة النفسية.
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م في العمل على توجيه اهتمام التربويين ومؤسسات املجتمع باالهتما .4

تعظيم مكامن القوة والكثير من الجوانب االيجابية في شخصية الفرد منذ 

النشء، وزرع فيهم التميز االيجابي وتحسين درجة املرونة املعرفية وتقدير 

الذات، مما يمكن فيهم التوائم االيجابي مع التغير في املواقف الحياتية 

 ويحسن لديهم جوانب جودة الحياة االنسانية.
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(. املرونة املعرفية وعالقتها 2016[ املحسن، سالمة وأحمد، عبد الفتاح )35]

مجلة   بالتطرف الفكري لدى طلبة جامعة األمير سطام بن عبد العزيز.

كلية التربية )تصدر عن جامعة األمير سطام بن عبد العزيز(، مج  

 .140  -110(، 4(، ع )32)

عالقته باالبتكار االنفعالي لدى (. تقدير الذات و 2019[ مونس، خالد ) 43]

معلمي املرحلة األساسية األولى في قطاع غزة. مجلة جامعة النجاح 

 . 965-934(، 6(، ع )33لألبحاث )العلوم االنسانية(، مج )

(. فاعلية 2018[ أبو النجا، أمينة مصطفى و محمد، عالية الطيب )46]

سعادة النفسية برنامج تنمية القدرة على اتخاذ القرار وأثره في ال

لطالبات كلية التربية بجامعة الجوف. املجلة الدولية لتطوير التفوق، 

 .  163-143(، 17((، ع )9مج 

(. السعادة النفسية وعالقتها بالتحصيل الدراس ي 2013[ الجمال، سمية )50]

واالتجاه نحو الدراسة الجامعية لدى طالب جامعة تبوك. مجلة كلية 

 . 65-1(، 2، ع )39، مج التربية جامعة الزقازيق

(: SPSS(. النظام اإلحصائي )2012[ الزعبي، محمد والطالفحة، عباس )51]

 ، عمان: دار وائل للنشر.3فهم وتحليل البيانات االحصائية. ط

(. االكتئاب وعالقته بتقدير الذات ومعنى 2007[ عثمان، محمد سعد )52]

عين شمس،  الحياة لدى الشباب. رسالة ماجستير منشورة، جامعة

 كلية التربية، مصر.

(. التوافق النفس ي االجتماعي وعالقته 2011[ حسين، علي وعبد، اليمة )53]

بتقدير الذات لدى طلبة كلية التربية الرياضية جامعة كربالء. مجلة 

 .177-193(، 3(، ع )11القادسية لعلوم التربية الرياضية، مج)

. التفكير ما وراء املعرفي وعالقته (2016[ عبد الحافظ، ثناء عبد الودود )54]

(، 1(، ع )2، مج )ذباملرونة املعرفية لدى طلبة الجامعة. مجلة األستا

385-410 . 

(. العوامل الخمسة الكبرى للشخصية 2016[ معش ي، محمد بن علي )59]

وعالقتها بكل من السعادة النفسية واألمل لدي طالب الدراسات العليا 

-283(، 93التربية، جامعة الزقازيق، ع ) بجامعة جازان. مجلة كلية

334 . 

(. مصادر الشعور بالسعادة وعالقتها 2009[ الجندي، أمسية السيد )61]

جامعة األسكندرية. املجلة  -بالذكاء الوجداني لطالب كلية التربية
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املصرية للدراسات النفسية )تصدر عن الجمعية املصرية للدراسات 

 .70 – 11(، 62(، ع )19النفسية(، مج )

(. معدالت السعادة الحقيقية لدي عينة من 2008[ عالم، سحر فاروق )62]

طالب املرحلتين اإلعدادية والثانوية. دراسات نفسية )تصدر عن رابطة 

 . 72-40(، 3(، ع )18اإلخصائيين النفسيين املصرية(. مج )
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PSYCHOLOGICAL HAPPINESS AND 

ITS RELATIONSHIP TO SELF-ESTEEM 

AND COGNITIVE FLEXIBILITY 

AMONG KUWAIT UNIVERSITY 

STUDENTS 

FAISAL KHULAIF SAYER AL-ANZI      LULWA MUTLAQ FARES AL-JASSER 

College of Basic Education in Kuwait 

ABSTRACT_ The study aimed to determine the level of psychological happiness at the students of Kuwait 

University in all their university stages, and to investigate the relationship between psychological 

happiness and both cognitive flexibility and self-esteem at the individuals of the study sample. The study 

sample was composed of (380) male and female students studying in the first semester of the academic year 

2019/2020 who were selected by the random simple method. The researchers used the descriptive 

relational approach because it was fit to the study objectives as well as its hypotheses testing. A self-report 

questionnaire including the three measurements (psychological happiness, cognitive flexibility, and self-

esteem) was developed. After the confirmation of questionnaire validity and reliability, the collected data 

were analyzed using a number of statistical methods following the Statistical Analysis System (SPSS). The 

study results found that both the psychological happiness and self-esteem at the students of Kuwait 

University was found at the medium level with arithmetic mean of (3.57) and (3.60) respectively, wheras 

cognitive flexibility was found at the high level with arithmetic mean of (3.78), and there was a significant 

and positive relationship between the psychological happiness and both cognitive flexibility and self-esteem 

at the significance level of (α ≤ 0.05). Moreover, the results confirmed that there were not statistically 

significant differences between male and female estimates on the psychological happiness, there were no 

statistically significant differences between the students estimates due to the university stage on the 

psychological happiness as well as its dimensions (cognitive component and the absence of negative 

emotion), while there were statistically significant differences on the dimension of " emotional component" 

at the significance level of (α ≤0.05). According to these findings, the researchers provided a set of 

recommendations to raise the level of psychological happiness among Kuwaiti youth . 

KEYWORDS: Psychological Happiness, Cognitive Flexibility, Self-Esteem, Students, Kuwait Society . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


