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مستخلص الدراســــة
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف علي طبيعة العالقة بين السعادة النفسيــــة وكل من
المرونة المعرفيـــة والثقة بالنفس لدي عينة من طالب الدراسات العليا بجامعة سوهاج،
والكشف عن الفروق في كل من السعادة النفسيـة والمرونة المعرفيـــة والثقـة بالنفس تبعاً

الختالف النوع (ذكور  -إناث) ،إلي جانب التعرف علي مقدار إسهام كل من المرونة
المعرفيـــة والثقـــة بالنفس في التنبؤ بالسعادة النفسية ،ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت
الباحثتان مقياسين  :أحدهما لقياس المرونة المعرفية واآلخر لقياس الثقة بالنفس ،كما تم
استخدام قائمة السعادة النفسية تعريب "أحمد عبد الخالق" ( ،)2003وتكونت عينة الدراسة
من ( )297طالباً وطالبة من طالب الدراسات العليا  .وتوصلت الدراسة إلي وجود عالقة
ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بين درجات أفراد عينة الدراسة علي مقياس السعادة النفسية

ودرجاتهم علي م قياسي المرونة المعرفية بأبعاده الفرعية والثقة بالنفس ببعديه ،وال توجد
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات مجموعة الذكور ومجموعة اإلناث من
طالب الدراسات العليا علي مقياس السعادة النفسية ،في حين توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات درجات مجموعة الذكور ومتوسطات درجات مجموعة اإلناث من
طالب الدراسات العليا علي مقياسي المرونة المعرفية والثقة بالنفس بأبعادهما الفرعية ،كما
أظهرت النتائج تباين إسهام متغيري الثقة بالنفس والمرونة المعرفية بنسب مختلفة ودالة

إحصائياً في التنبؤ بالسعادة النفسية لدي أفراد عينة الدراسة .
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Psychological Well - Being in Relation to Cognitive Flexibility
and Self - Confidence among a Sample of Post Graduate Students at
Sohag University
Amna Kasem Ismeal Kasem
lecturer at Mental Hygine D.
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Sahar Mahmoud Mohamed Abdellah
lecturer at Educational psychology D.
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Abstract:
The current study aimed to identify the nature of the relation
between Psychological Well - Being and both of Cognitive Flexibility and
Self-Confidence of a sample of post graduate students in Sohag university,
exploring the difference in Psychological Well - Being, Cognitive
Flexibility and Self - Confidence according to gender (male / female) , and
to identifying the extent of the contribution of Cognitive Flexibility and
Self-Confidence in predicting the Psychological Well - Being of the study
sample .To achieve the objectives of the study, the researchers prepared
two measures, one for measuring Cognitive Flexibility and the other for
Self - Confidence , The list of Psychological Well - Being was used . The
study sample consisted of (297) Students of post graduate students . The
study found that there are a positive correlation between Psychological
Well - Being and the Cognitive Flexibility , a positive correlation between
the Psychological Well - Being and Self - Confidence, There were no
statistically significant differences between the means scores of males and
females on the Psychological Well - Being Scale . While there were
statistically significant differences at level (0.01) between the means scores
of male and female on the scales of Cognitive Flexibility and SelfConfidence, the Results also showed a difference in the contribution of the
variables of self-confidence and cognitive flexibility with different
percentages and a statistical function in predicting psychological Well Being among the study sample.
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مقدمــــــــــــة
شهدت الدراسات النفسية في العقود األخيرة اهتماماً كبي ارً بدراسة المتغيرات اإليجابية بعد

أن كرس علم النفس جانباً كبي ارً من دراساته لفحص مختلف الجوانب السلبية في حياة

اإلنسان ،فعلي الرغم من كون الغاية األساسية لعلم النفس هي مساعدة الفرد علي أن يحيا
حياة طيبة يشعر فيها بالسعادة ،فقد تجاهل علماء النفس لسنوات طويلة المشاعر اإليجابية

للشخصية ،ولهذا بات البحث في مفاهيم علم النفس اإليجابية منها مطلباً إنسانياً ملحاً .

حيث يشير "مارتن سيلجمـــــان ،ترجمة صفاء األعسر وآخرون" ( )10 : 2005أن مجرد

التركيــــز ع لي االضطرابات النفسيـــــة تعد نظرة قاصرة ،فعلم النفس ليس مجرد دراســـة
األمراض والضعف ،ولكنه دراســـــــــة القــــــوة والكشف عن النواحي اإليجابيــــــــة للفرد .
فالحاجة ملحة إلي مزيد من البحوث في مكامن القوة البشرية التي تسمو بحياة اإلنسان
وتجعلها أكثر جودة ،وتعد السعادة النفسية  Psychological Well - Beingمن
المفاهيم المحورية في علم النفس اإليجابي  Positive Psychologyوالذي تتركز جهوده
في إثراء القوي اإلنسانية بما يساعد الفرد على تجاوز الصعاب التي تواجهه نتيجة أحداث
الحياة ،من ثم تمكنه من تطوير شخصيته والتخلص مما يشوبها من نقص وضعف .
ويعتبر الشعور بالسعادة النفسية مؤش ارً مهماً من المؤشرات األساسية للتكيف والصحة

النفسية والقدرة علي التأثير في البيئة ،وعدم الشعور بالسعادة قد يعد بمثابة نقطة البداية
لكثير من المشكالت ،حيث يشير "كمال مرسي" ( )39 : 2000في هذا الصدد أن ما يسعد
اإلنسان ينمي صحته النفسية ،وما يشقيه يضعف نفسه وينحرف بها عن مسار السواء .
واإلحساس بالسعادة غاية يسعي لها اإلنسان في زمن تعاظمت فيه التحديات والمشكالت،
وهذه الحقيقة أكدتها "مايسة النيال ،وماجدة علي" ( )22 : 1995حيث أشارت إلى أن أرقي
خير يمكن أن يبلغه المرء بجهده هو الوصول إلي الشعور بالسعادة؛ إذ أن السعادة قمة
مطالب الحياة اإلنسانية ،فهي الغاية المنشودة التي يسعى البشر إلى الوصول إليها .
ويري ( Lyubomisky, et . al. (2005 : 803أن السعادة النفسية تلعب دو ارً

رئيساً في النجاح في مجاالت متعددة من الحيـــاة ،وأنها من أهم المؤشرات التي تدل علي
مستوي الصحة النفسية لدي الفرد وعلي مدي تأقلمه مع المجتمع الذي يعيش فيه ،وهي

تسهم بشكل إيجابي في شخصية الفرد .
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ويري "كمال مرسي" ( )40 : 2000أن السعادة النفسية تنبع من داخل الفرد أي من
أفكاره ومشاعره ،فالسعادة النفسية ترتبط أكثر بشخصية الفرد وطريقة تفكيره .
فتمتع الفرد بسمات وأنماط معرفيــــــة إيجابيــــــة تعد عامالً مهماً في سعــــــــادة الفرد

(السيد أبو هاشم 2010 ،؛ عبد اهلل محمود. )2010 ،

والمرونة المعرفية تعد بعداً مهماً من أبعاد الشخصية التي لها تأثير ايجابي وفعال على

حياة الفرد ،ألنها تمكن الفرد من تقبل األفكار المتنوعة والسيطرة على استراتيجياته المعرفية،
وتشجعه على مواجهة الصعوبات التي تعترضه .
فهي تعبر عن قدرة الفرد على نقل المعرفة والمهارات عبر المواقف والمجاالت المختلفة،
والتي تعد من أهم متطلبات نجاح األداء في السياقات المختلفة (ربيع رشوان ،ومحمد
عبد السميع . ) 120 : 2017 ،كما أنها العامل الذي ييسر علي الفرد التكيف مع
المواقف واألحـــداث ،وتُسهم في حل المشكـــــالت وفي التفاعل االجتمـــاعي السليم
). (Bilgin, 2009 : 351
فالمرونة المعرفية تساعد الفرد على التعامل والتكيف مع المواقف الحياتية الجديدة
والمتغيرة ،عن طريق تغيير الطرق واالستراتيجيات التي يستخدمها الفرد لمواجهة تلك المواقف
(يس ار بلبل ،واحسان حجازي. )60 : 2016 ،
وأشـارت دراسـات كـل مـن (Lee & Im , 2007 ; Furnham & Christoforou ,
) 2007 ; Johason & Krueger , 2006أنـه يمكـن للفـرد تطويـع قدراتـه للتوافـق مـع
البيئة الخارجية ويساعده فـي ذلـك مـدي تمتعـه بمرونـة عقليـة وسـلوكية للوصـول إلـي مسـتوي
أفضل من السعادة النفسية  .كما توصل ) Belus , et . al . (2012أيضـاً فـي هـذا الصـدد
أن المرونة المعرفيـة تحسـن مـا يمـر بـه الفـرد مـن محـن مـن خـالل تـأثير األفكـار علـي عاطفـة

الفرد ،ومن ثم تزيد إحساس الفرد بالسعادة النفسية .
فارتفاع المرونة المعرفية يعزز النواحي االنفعالية اإليجابية لدي الفرد ويرفع من قدرته
على التفاعل االجتماعي السليم ،في حين أن انخفاض المرونة المعرفية يقلل من قدرة الفرد
على استخدام المعلومات االجتماعية واالنفعالية ). (Gokcen, et . al. , 2014 : 188
وبمسح الدراسات السابقة التي أجريت علي السعادة النفسية والمرونة المعرفية الحظت
الباحثتان أن هذه الدراسات لم تتعرض لدراسة السعادة النفسية في عالقتها بالمرونة
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المعرفية ،وال التعرف علي دور المرونة المعرفية في التنبؤ بمستوي السعادة النفسية ،ومن
الدراسات التي أجريت علي المرونة المعرفية دراسة "سالمة المحسن ،وعبد الفتاح أحمد"
( )2016والت ي هدفت لبحث العالقة بين المرونة المعرفية والتطرف الفكري لدي عينة من
طلبة الجامعة ،وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية سالبة بين المرونة المعرفية والتطرف
الفكري ،كما أشارت النتائج إلي وجود فروق ذات داللة في المرونة المعرفية تعزي للنوع
ولصالح اإلناث  .وهذا ما دعمته دراســــــــة ) Cristian & Singer (2013من وجود فروق
في مستوي المرونة المعرفية تعزى إلى النوع لصالح اإلناث  .وتوصل )Gunduz (2013
إلى ارتباط المرونة المعرفية سلباً بالضغوط االجتماعية التي يتعرض لها الفرد  .وأظهرت

دراســـــــــــة ) Remer & Beversdorf (2010إلى أن الضغوط النفسية تُضعف مستوي
المرونة المعرفية ،وأن مستوى المرونة المعرفية لدى اإلناث كان أعلى منه عند الذكور  .في
حين توصلت دراسة "أحمد هالل" ( ) 2015والتي بحثت دور المرونة المعرفية في التفكير
بأحداث المستقبل لدي طالب الجامعة ،إلى أن المرونة المعرفية تشكل متغير وسيط بين
الذكريات الال رادية وبين التفكير بأحداث المستقبل ،وأسفرت عن وجود فروق ذات داللة
إحصائية تعزى للنوع لصالح الذكور في المرونــــــة المعرفيــــــة  .كما أظهرت نتائج دراسة "ثناء

عبد الحافظ" ( )2016أن هناك فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المرونة المعرفية تعزى
لمتغير النوع لصالح الذكور من طلبة الجامعة ،ودعمتها دراسة Farrant , et . al.
) (2012التي أشارت لوجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المرونة المعرفية تعزي
للنوع لصالح الذكور  .وتوصلت دراســـــــــــة ) Kim & Omizo (2003إلى أن هناك فروق
ذات داللة إحصائية في مستوى المرونة المعرفية لدى الطلبة الجامعيين لصالح الذكور في
حين أظهرت نتائج دراسة ) Cartwright, et . al. (2010عدم وجود فروق دالة إحصائياً
في مستوي المرونة المعرفية تعزي إلى النوع .

وهذا علي الجانب المعرفي وعلي الجانب الشخصي تعد الثقة بالنفس من المفاهيم
المحورية في مجال دراسة الشخصية ،فهي قوة مهمة في بناء شخصية الفرد وفي نموه
النفسي ،وميزة أساسية من ميزات الشخصية السوية التي ال تقتصر علي مجال محدد من
مجاالت التكيف وانما ترتبط بالتكيف العام ،فمعظم الجوانب اإليجابية في شخصية الفرد
كاالستقــــالل وتحقيق الذات والطموح واإلنجــــــــــــــــاز ال تنمو إال بنمو الثقة بالنفس .
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فهي العمود الفقري لشخصية اإلنسان ،إذ بدونها يفقد اإلنسان احترامه لذاته ويصبح
عرضة النتقاد اآلخرين واستغاللهم وبالتالي عيشه في حياة بائسة (نادية عامر : 2016 ،
.)8
وقد أشارت "أمسية الجندي" ( )26 : 2009إلي أن الثقة بالنفس من أهم المصادر
الشخصية للسعادة النفسية ،فالسعادة النفسية حالة وجدانية إيجابية تعكس شعور الفرد
بالبهجة والفرح نتيجة لما يتعرض له من مصادر شخصية منها الثقة بالنفس  .كما تؤكد أيضاً

"همت مصطفي" ( )294 : 2016في هذا الصدد أن الثقة بالنفس تعطي الفرد إحساساً
باالرتياح حال النجـــــــــــــــاح .

والثقة بالنفس تسهم بشكل مباشر في تحقيق التوافق النفسي ،فالشخص غير الواثق من
نفسه يكون غير متوافق نفسياً وبالتالي يصبح عرضة في أي لحظة لالضطراب (حسام أبو

سيف  629 : 2012 ،؛ عادل محمد  1997 ،أ . )5 :

كما أوضح ) Emmons & Thomas (2007 : 45أن الفرد بدون الثقة بالنفس
يمكن أن يفقد الكثير من الفرص المتاحة له بسبب الخوف من المخاطر والعواقب التي قد
تحدث .
وقد أشارت نتائج دراسة ) Cheng & Furnham (2002لوجود عالقة ارتباطية بين
السعادة والثقة بالنفس ،كما أجريت "رشا مبروك" ( )2008دراسة الستكشاف العالقة بين
السعادة وبعض سمات الشخصية لدى طالب الجامعة وتوصلت في دراستها إلي وجود عالقة
ارتباطية دالة إحصائياً بين السعادة والثقة بالنفس  ،وتوصـــــــــــــلت دراسة

Peterson

) (2009ل وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين الثقة بالنفس والرضا عن الحياة ،وأشارت دراسـة
) Natvig, et . al. (2003إلي أنه توجد عالقة موجبة بين السعادة وتحقيق الذات،
وأسفرت دراســـــــــات كل من (أماني عبد الوهاب 2006 ،؛ Cheng & Furnham , 2003
 ); Julie, et . al ., 2006عن وجود ارتباط موجب بين السعادة النفسية وتقدير الذات .
كما ارتبطت السعادة بتقدير الذات لدي المشاركين في العمـــــــــــــل التطوعي في دراســـــــــــــــــــــــة
"سعاد البشر" (. )2013

وأثبت دراسة ) French & Joseph (1999وجود عالقة

ارتباطية بين السعادة وتحق يق الذات لدي طالب الجامعة  .وفي دراسة

& Cheng

) Furnham (2003كان تقدير الذات منبئ قوي ومباشر للسعادة ،وتوصلت دراسة "السيد
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أبو هاشم" ( ) 2010إلي إمكانية التنبؤ من العوامل الخمسة الكبري للشخصية وتقدير الذات
بالسعادة النفسية .
ومن ثم ؛ تسعي الدراسة الحالية لبحث طبيعة العالقة بين السعادة النفسية وكل من
المرونة المعرفية والثقة بالنفس لدي عينة من طالب الدراسات العليا بجامعة سوهاج،
والكشف عن دور كل من المرونة المعرفية والثقة بالنفس في التنبؤ بالسعادة النفسية .

مشكلة الدراســـــــــــة
يواجه الشباب الجامعي تحديات كثيرة وصعبة تؤثر علي حالتهم االنفعالية ،وهو ما
الحظته الباحثتا ن من خالل تدريسهم لطالب الدراسات العليا وعلي األخص طالب الدبلوم
العامة في التربية ،فهناك عدد كبير من هؤالء الطالب محملين بمسئوليات وتواجههم ضغوط
تشكل عبئاً نفسياً عليهم ،ومثل هذه التحديات تتطلب سمات شخصية تتسم باإليجابية تمكنهم
من مواجهتها والمضي قدما في مجاالت الحياة المختلفة .

وقد أكد ) Miller, et . al. (2008 : 679علي أهمية دراسة الجوانب األكثر إيجابية
مثل السعادة والتفاؤل والتي بدورها تؤثر إيجابياً في حياة اإلنسان .

والسعادة النفسية تعمل كميكانيزم واق ضد اضطراب الفرد ،وتضفي علي األفراد مزيداً من

حب الحياة والميل للمثابرة والصمود والتعامل بإيجابية مع كل المواقف الضاغطة (تحية عبد
العال ،ومصطفي مظلوم . )135 : 2013 ،
ف السعادة النفسية تعين الفرد علي استعادة التوازن النفسي ،فضال عن كونها شعور
يحتا جه الفرد في حياته ليقاوم ويعادل من حدة التوتر الذي يتعرض له في بعض مواقف
الحياة الضاغطة .
ويؤكد "محمد أبو حالوة" ( )436 : 2010أن من يسعون للوصول إلي السعادة
واالقتراب منها وتحقيقها هم األجدر بأن يطلق عليهم ذوي العقلية السوية .
والمرونة المعرفية قدرة معرفي ة نشطة تكمن وراء السلوكيات التي تتميز بالفاعلية والنجاح
وتساعد األفراد علي حل المشكالت التي تعترضهم بشكل أفضل (يس ار بلبل ،واحسان حجازي،
 . )66 : 2016كما يرى ) Canas , et. al., (2005 : 96أن المرونة المعرفية تتضمن
قدرة الفرد على تعديل أفكاره للتكيف مع المواقف الجديدة ،ويتضمن ذلك التخلي على
المعتقدات والعادات القديمة بهدف التكيف مع الموقف الجديد .
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وللسعادة النفسية آثا ارً إيجابية علي سلوك الفرد ،فالسعداء أكثر ثقة بأنفسهم وأكثر تقدي ارً

لذواتهم ولديهم استعداد لحل مشاكلهم بطرق أفضل (أحمد عثمان. )151 : 2001 ،

حيث يري "يوسف أسعد" ( )43 : 1987أن السعادة حالة من االرتياح النفسي تعتمد
بصفة أساسية علي الشعور بالطمأنينة والثقة بالنفس ،فليس من الممكن أن يشعر الفرد
باالطمئنان إال إذا توفرت له هذه الثقة .
وقد الحظت الباحثتان أنه ال توجد دراسة عربية علي حد علمهما قد تناولت السعادة
النفسية في عالقتها بكل من المرونة المعرفية والثقة بالنفس وحاولت التعرف علي مدي
إسهام كل من المرونة المعرفية والثقة بالنفس في التنبؤ بالسعادة النفسية ،ولذا جاءت
الدراسة الحالية لسد مثل هذه الثغرة في مجال علم النفس اإليجابي للتعرف علي طبيعة
العالقة بين السعادة النفسيــــة وكل من المرونة المعرفيـــة والثقة بالنفس لدي عينة من طالب
الدراسات العليا بجامعة سوهاج ،والكشف عن الفروق في كل من السعادة النفسيـة والمرونة
المعرفيـــة والثقـة بالنفس تبعاً الختالف النوع (ذكور  -إناث) لتعارض نتائج الدراسات السابقة
في هذا الصدد ،وبحث ما إذا كان المرونة المعرفية والثقة بالنفس يسهمان بشكل دال في
التنبؤ بالسعادة النفسية لدي عينة من طالب الدراسات العليا ،ومن ثم ؛ دراسة مدي إمكانية
التنبؤ بالسعادة النفسية من خاللهما في منحي يأخذ بالتوجه الذي يري أن الشخصية كيان
متكامل مستقر نسبياً يسمح بالتنبؤ بسلوك الفرد في مواقف مستقبلية .
وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراســـــة الحالية في األسئلة اآلتية :

 -1ما طبيعة العالقة بين السعادة النفسيـــــــة والمرونة المعرفيـــة لدي أفراد عينة الدراســـــــة ؟
 -2ما طبيعة العالقة بين السعادة النفسيـــــــة والثقـــــــة بالنفس لدي أفراد عينة الدراســـــــــــــــة ؟
 -3هل يختلف مستوي السعادة النفسيــــة لدي أفراد عينــــــــة الدراســـــــــــــة تبعاً الختالف
النـــــــــــوع (ذكور  -إناث) ؟

 -4هل يختلف مستوي المرونة المعرفيـــــــــة لدي أفراد عينــــــــــة الدراســــــــــة تبعاً الختالف
النـــــــــوع (ذكور  -إناث) ؟

 -5هل يختلف مستوي الثقـــــــــــــــــــة بالنفس لدي أفراد عينــــــــة الدراســــــــــــة تبعاً الختالف
النــــــــــوع (ذكور  -إناث) ؟
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 -6ما مقدار إسهام كل من المرونة المعرفيــــــــــــة والثقـــــــــــــــــة بالنفس في التنبؤ بالسعادة
النفسية لدي أفراد عينة الدراســــــــة ؟

أهداف الدراســــــــــة
تهدف الدراسة الحالية إلي التعرف علي طبيعة العالقة بين السعادة النفسيـــــــة وكل من
المرونة المعرفيــــــــــــــــة والثقة بالنفس لدي عينة من طالب الدراسات العليا بالجامعة ،والكشف
عن الفروق في كل من السعادة النفسيـــــــــة والمرونة المعرفيــــــــــــــــة والثقـــــــــــــــــــة بالنفس تبعاً
الختالف النوع (ذكور  -إناث) ،إلي جانب التعرف علي مقدار إسهام كل من المرونة

المعرفيــــــــــــة والثقـــــــــــــــــة بالنفس في التنبؤ بالسعادة النفسية لدي أفراد عينة الدراسة .

أهمية الدراســــــــــــة
تبرز أهمية الدراسة من ناحيتين ،أحدهما نظرية واألخرى تطبيقية ونلخص ذلك فيما يلي:

أوالً  :األهميــــة النظريـــــــة :
 االهتمام بأحد الجوانب اإليجابية للسلوك وبجزء من اهتمامات علم النفس اإليجابي المتمثل
في السعادة النفسية ،ونحن في أمس الحاجة في الوقت الراهن إلي محاولة تنمية وتدعيم
هذه المتغيرات اإليجابية ،وقد حظي هذا الجانب علي االهتمام مؤخ ارً العتباره مؤش ارً مهماً
من مؤشرات الصحة النفسية وبعداً من أبعادها .

 كما تتضح أهمية الدراسة الحالية من خالل تناولها لموضوع المرونة المعرفية والثقة
بالنفس اللذان يعدان من المطالب الرئيسة التي يحتاج إليها األفراد ،وعلي األخص طالب
الدراسات العليا الحتياجهم للمرونة المعرفية لكي تمكنهم من التعامل بمرونة والتكيف مع
الظروف والمتغيرات البيئية المحيطة بهم ،وتغيير طريقة تفكيرهم وفقا لمتطلبات سوق
العمل ،واحتياجهم للثقة في ذواتهم في التعامل مع التحديات التي تواجههم .
 إثراء المكتبة العربية بإطار نظري وخلفية نظرية عن متغيرات البحث الحالي السعادة
النفسية والمرونة المعرفية والثقة بالنفس يستفيد منه الباحثين مستقبالً ،وهذا يعد إثراء
لألطر النظرية النفسية العربية في هذا المجال .

 وتكتسب الدراسة الحالية أهمية إضافية لكونها تجري علي شباب الجامعة من طالب
الدراسات العليا ،وما لهذه المرحلة العمرية من أهمية بالغة في حياة المجتمع حيث يمتلك
الشباب طاقات وامكانيات غير محددة في العطاء والبناء والتضحية تؤهلهم نحو المواقع
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المتقدمة في المجاالت كافة ،والناحية الثانية تتمثل في أهمية الجامعة نفسها كمصدر
لإلشعاع المعرفي ودورها في خدمة المجتمع .

ثانياً  :األهميــــــة التطبيقيـــــة :
 تقدم الد راسة الحالية إلي التراث السيكولوجي أداتين إحداهما لقياس المرونة المعرفية،
واألخرى لقياس الثقة بالنفس ،مما يتيح االستفادة من هاتين األداتين في الدراسات
والبحوث المستقبلية.
 المساهمة في توجيه اهتمام المسئولين والقائمين علي العملية التربوية إلي أهمية المرونة
المعرفية والثقة بالنفس في قدرتهما علي التنبؤ بالسعادة النفسية لدي طالب الجامعة
واالستفادة من ذلك في التخطيط للبرامج األكاديمية والمناهج الدراسية للعمل علي تنمية
الشعور بالسعادة النفسية من خالل تطوير مستوي الخدمات التعليمية المقدمة لهم،
وتضمين موضوعات تعليمية تعمل علي تدعيم مشاعر الثقة بالنفس وتحسين مستوي
المرونة المعرفية .
 إمكانية االستفادة من نتائج الدراسة الحالية في تصميم برامج إرشادية مناسبة لتنمية
مستوي الشعور بالسعادة النفسية لدي طالب الجامعة بهدف الوصول بهم إلي مستوي
مناسب من الصحة النفسية ؛ وهذا يسهم في بناء مجتمع إيجابي مفعم بالحيوية والنشاط .

مصطلحات الدراســـــــــــــة
السعادة النفسيــــــــة :
تعرف السعادة النفسية في الدراسة الحالية بأنها "الرضا العام لدى الفرد عن حياته
واإلشباع وما يتبعه من الهناء واالرتياح وتحقيق الذات ،وسعيه المستمر لتحقيق أهدافه
الشخصية في إطار االحتفاظ بالعالقات االجتماعية اإليجابية مع اآلخرين"  .وتتحدد إجرائياً
بمجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد علي مقياس السعادة النفسية المستخدم في الدراسة

الحالية .

املرونـــة املعرفيـــــة :
تعرف بأنها "قدرة الفرد علي التكيف مع مواقف الحياة المتنوعة والجديدة ،عن طريق
تغيير األساليب التي يستخدمها الفرد لمواجهة هذه المواقف ،باإلضافة إلي التفكير في بدائل
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ويعرف إجرائياً بالدرجة التي
متنوعة لحل المشكالت ،واختيار البديل المناسب للموقف" ُ .
يحصل عليها الفرد علي مقياس المرونة المعرفية المعد في الدراسة الحالية .

الثقــــــة بالنفس :
تعرف الثقة بالنفس في الدراسة الحالية بأنها "إدراك الفرد لكفاءته ومهارته واعتقاده
بقدرته علي تحقيق أهدافه وحل مشكالته والتعامل مع المواقف المختلفة بفاعلية مع حسن
التوافق مع اآلخرين"  .وتتحدد إجرائياً بمجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد علي مقياس
الثقة بالنفس المعد في الدراسة الحالية .

اإلطار النظري للدراســـــــــــة
أوالً  :السعادة النفسية : Psychological Well - Being
تجاهل علماء النفس لسنوات طويلة المشاعر اإليجابية للشخصية ،وظلت االنفعاالت
السلبية كالقلق واالكتئاب والتوتر والضغوط هي األكثر تناوالً واهتماماً في بحوثهم ودراستهم،

فاهتمام علماء النفس بدراســـة السعـــــــادة النفسيــــة لم يبدأ قبل عام  1970حيث يري كـــــــــل

من ) Lu & Shih (1997 : 181أن مصطلح السعادة أدرج مع مصطلحات علم النفس
في عام  1973واعتبروا أن اإلشباع البيولوجي واالجتماعي والنفسي هو السبب الحقيقي
للسعادة .

تعريف السعادة النفسية :
للسعادة النفسية معاني كثيرة وتعريفات شتي تعددت وتباينت لرؤي باحثيها ومتناوليها
من علماء النفس ،فالبعض تناولها من الناحية االنفعالية ،والبعض اآلخر تناولها من الناحية
المعرف ية  ،ولكن هناك من جمع بين االتجاه االنفعالي والمعرفي في تعريفه للسعادة النفسية .
فيعرفها معجم علم النفس والطب النفسي بأنها "حالة من الفرح والهناء واإلشباع تنشأ
أساساً من إشباع الدوافع ولكنها تسمو إلي مستوي الرضا النفسي وهي بذلك وجدان يصاحب
تحقيق الذات ككل" (جابر عبد الحميد ،وعالء الدين كفافي. )1485 : 1991 ،

وفى هذا جمع بين االتجاه االنفعالي الذي يتضمن الحالة المزاجية اإليجابية المتمثلة في
الفرح والهناء ،واالتجاه المعرفي الذي يتضمن تقيم الفرد لنوعية حياته طبقا لمعاييره
الشخصية ورضاه عنها .
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ويتفق في ذلك ما ذهب إليه "مايكل أرجايل" ( )24 - 23 ، 10 : 1993في تعريفه
للسعادة النفسية بأنها " :شعور عام بالرضا واإلشباع وطمأنينة النفس وتحقيق الذات والبهجة
واالستمتاع واللذة" ،وخلص من ذلك بأنه يمكن فهم السعادة النفسية بوصفها انعكاسا لدرجة
الرضا عن الحياة ،وبوصفها انعكاسا لمعدالت تكرار حدوث االنفعاالت السارة وشدة هذه
االنفعاالت ،وأن السعادة ليست عكس التعاسة تماماً .

ويري ) Joseph , et . al. (2004 : 464أن السعادة النفسية ال تعني فقط غياب

المشاعر االكتئابية ولكنها تعني أيضا وجود عدد من الحاالت االنفعالية والمعرفية التي تتسم
باإليجابية .
كما تري "أماني عبد الوهاب" ( )273 : 2006أن السعادة النفسية شعور داخلي إيجابي
شبه دائم يعكس الرضا عن الحياة والطمأنينة النفسية والبهجة واالستمتاع والضبط الداخلي
وتحقيق الذات والقدرة علي التعامل مع المشكالت والصعوبات بكفاءة وفاعلية .
فالسعاد ة النفسية هنا ال يقصد بها السعادة التي تشير إلي الشعور بالبهجة والسرور
والفرح فقط ،بل تضم أيضا تقييم معرفي لنوعية الحياة ككل أو حكم بالرضا عن الحياة يقوم به
الفرد تجاه حياته .
كما ركز البعض علي الجانب االنفعــــــــالي فقط في تعريفه للسعادة النفسيــــة كتعـــــــــريف
"مايسة النيال ،وماجدة علي" ( )24 : 1995فتعرفا السعادة النفسية بأنها "شعور وانفعال
متكامل يتراوح ما بين الطفولة السوية المشبعة وتحقيق اشباعات الحاضر ،كما أنها مشاعر
راقية سامية وانفعال وجداني إيجابي ما زال اإلنسان ينشده باعتباره من الغايات األساسية" .
ويعرفها "فريح العنزي" ( )354 : 2001علي أنها "حالة من التوازن الداخلي يسودها
عدد من المشاعر اإليجابية كالرضا واالبتهاج والسرور ،والتي ترتبط بالجوانب األساسية في
الحياة كاألسرة والعمل والعالقات االجتماعية" .
وهذه التعريفات جاءت في االتجاه الذي يركز علي االتجاه االنفعالي في تعريف السعادة
النفسية ،وأنها ال تتجاوز الشعور الذاتي باالنفعاالت السارة كالفرح والسرور والبهجة
والتفاؤل.
في حين ركز البعض علي الناحية المعرفية في تعريفه للسعادة النفسية كتعريف "كريمان
بدير" ( )297 : 1994حيث عرفت السعادة النف سية بأنها "تقدير عقلي لنوعية الحياة التي
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يعيشها الفرد ككل"  .ويعرف كل من ) Lu & Shih (1997 : 182السعادة النفسية علي
أنها حالة عقلية تتسم باإليجابية يخبرها اإلنسان ذاتياً وتحدث له من خالل وسائل مختلفة .

وجاء تعريف ) Veenhoven (2001 : 14للسعادة النفسية بأنها " :الدرجة التي

يحكم فيها الشخص إيجابياً على نوعية حياته الحاضرة بوجه عام" .

ويتفق في ذلك مع تعريف "مروة الدمرداش وآخران" ( )416 : 2010للسعادة النفسية

بأنها " حالة معرفية يعبر عنها الفرد بإيجابيته تجاه مواقف الحياة المختلفة ،ولها محددات
داخلية كشعور الفرد بالضبط الداخلي والقدرة علي تحقيق الذات ،وخارجية كتوفر الحاجات
األساسية للمعيشة اإلنسانية ،وينتج عنها قدرته علي االستمتاع بكل من وقت العمل والفراغ".
نخلص من كل ما سبق أن البعض في تعريفه للسعادة النفسية نظر إليها من زاوية
وجدانية فحسب علي أنها حالة انفعالي ة ذات طابع إيجابي تشتمل علي مجموعة من المشاعر
اإليجابية المتمثلة في الفرح والسرور واالرتياح والطمأنينة التي يشعر بها الفرد في موقف
السعادة،هذا الشعور الداخلي اإليجابي الذي يرتبط بمدي ما يحققه الفرد من نجاح وانجازات
في مختلف مجاالت الحياة ،مما يصبغ الحياة بصبغة إيجابية ويجعل اإلنسان أكثر اعتداالً من

الناحية المزاجية وأكثر طمأنينة وتحقيقاً لذاته ،في حين أن البعض نظر إليها من زاوية عقلية

معرفية تشتمل علي تقييم الفرد لحياته وما يدركه من رضا عنها ،والبعض اآلخر جمع بين

االتجاهين ؛ حيث أنه من األفضل الجمع بين ال ازويتين االنفعالية والمعرفية في تعريف
السعادة النفسية ألن السعادة النفسية مفهوم مركب من مجموعة انفعاالت إيجابية ترتكز علي
مجموعة من األساليب المعرفية ،فبينما يرتبط إحساس الفرح والسرور بالناحية االنفعالية
يرتبط الرضا بالقناعات الفكرية أو المعرفية الداعمة لهذا اإلحساس  ،فالسعادة النفسية ال
يقصد بها السعادة اللحظية التي تشير إلي البهجة والسرور والفرح فقط بل يقصد بها تقييم
معرفي لنوعية حياته ككل وحكم بالرضا عن الحياة يقوم به الفرد تجاه حياته .
وتعرف السعادة النفسية في الدراسة الحالية بأنها "الرضا العام لدى الفرد عن حياته
واإلشباع وما يتبعه من الهناء واالرتياح وتحقيق الذات ،وسعيه المستمر لتحقيق أهدافه
الشخصية في إطار االحتفاظ بالعالقات االجتماعية اإليجابية مع اآلخرين"  .وتتحدد إجرائياً
بمجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد علي مقياس السعادة النفسية المستخدم في الد ارسة

الحالية .
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أنواع السعـــــــــادة :
تذكر "أماني عبد الوهاب" ( )260 : 2006أن السعادة تتميز إلي ثالثة أنواع هي :
 -1السعادة الذاتية ) : Subjective Well - Being (SWBوتعكس تصورات األفراد
وتقييمهم لحياتهم من الناحية االنفعالية السلوكية ،والوظائف أو األدوار النفسية
االجتماعية التي تعتبر أبعاداً ضرورية للصحة النفسية .

 -2السعادة النفسية ) : Psychological Well - Being (PWBوهي تتميز عن
السعادة الذاتية أنها تزيد عنها بتعلقها وارتباطها باإليجابية والصحة النفسية الجيدة،
مثل القدرة علي متابعة األهداف ذات المغزى ،ونمو وتطور واقامة روابط جيدة ذات
معني مع اآلخرين .
 -3السعادة الموضوعية ) : Objective Well - Being (OWBوهي تتضمن السعادة
المادية والصحة والنمو والنشاط والسعادة االجتماعية والسعادة االنفعالية .
كما تري "سناء سليمان" ( )92 : 2010أن هناك نوعين للسعادة هما :
 -1السعادة القصيرة  :وهي التي تستمر فترة قصيرة من الزمن .
 -2السعادة الطويلة  :وهي التي تستمر فترة طويلة من الزمن ،وهي عبارة عن سلسلة من
محفزات السعادة القصيرة وتتجدد باستمرار لتعطي اإليحاء بالسعادة الدائمة .
وبعد استعراض رؤى الباحثين عن أنواع السعادة ؛ اهتمت الباحثتان بالسعادة النفسية
حيث أنها أعم ،فمضمون السعادة النفسية في جانبها المعرفي التأملي يدور حول تقيم الفرد
لحياته ورضاه عنها إلي جانب الناحية االنفعالية المزاجية ،واذا ما تحققت السعادة النفسية
فإن السعادة الذاتية والموضوعية سوف تتحقق ال محالة .

مصادر السعادة النفسية :
تتباين مصادر السعادة النفسية من فرد آلخر ،وقد اهتم كثير من علماء النفس بتحديد
هذه المصادر ،وتجمع األدبيات النفسية علي أن للسعادة النفسية مصدرين رئيسيين ،هما
المصدر الداخلي ويتمثل في سمات الفرد وقدراته ومستوي الصحة العامة لديه ،ومصدر
خارج ي يتمثل في ظروف حياة الفرد الخارجيـــة من حيث الدخل والمكانة والمهنة واالستقـــــــرار
األسري وعالقاته االجتماعيــــــــــــــــــــــة (عبد اهلل محمود . )211 : 2010 ،
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وسمات شخصية الفرد وعلي األخص نمط تفكيره ومعتقداته تعد المحدد الرئيس لسعادته
بدرجة تفوق تأثير مصادر البيئة الخارجية ،وهو ما يؤكـــــده كل من

& Tkach

) Lyubomirsky (2006 : 184حيث يري أن بيئة الفرد قد توفر له العديد من مصادر
السعادة إال أن هذا الفرد قد ال يستمتع بما توفره البيئة الخارجية من مصادر مبهجة ويعزي
ذلك إلى السمات السلبية الالتوافقية لديه ،والى أنماط التفكير السلبي وما يمارسه الفرد من
تحكمات ال عقالنية تسبب له العديد من المضايقات والمتاعب ،بما يفسد استمتاعه بالحياة
ورضاه عنها.
فالعوامل الداخلية المتمثلة في خصائص الفرد وتفكيره تلعب دو ارً مزدوجاً في سعادة الفرد،

األول أنها مسئولة عن تقدير وفهم وتفسير الفرد للموقف الخارجي ،والثاني أنها تعد محدداً
رئيساً لقدرة الفرد علي تبني أهدافاً واضحة يسعي لتحقيقها مما ينمى لديه شعو ارً بالنجاح

واالنجاز والتفوق وادراك المعني من الحياة (عبد اهلل محمود . )236 : 2010 ،

وعلي الرغم من أن الشخصية تقوم بدور مهم في مستوي السعادة ،فإنها ليست العامل
المؤثر الوحيد فالسعادة هي نتاج تفاعل مركب بين الشخص وبيئته (أحمد عبد الخالق
وآخرون . )588 : 2003 ،فالتفسير الدقيق لمصادر السعادة النفسية يتطلب تضمين تأثير
الخصائص الشخصية إلي جانب العوامل البيئية الموقفية ،فالسعادة النفسية هي نتاج تفاعل
الجانبان معا بصورة متكاملة ،وأن ما توفره البيئة الخارجية من مصادر للسعادة يتحدد دوره
بما يتمتع به الفرد من سمات شخصية إلي جانب التقييم العقلي للفرد .
واالتجاهات الحديثة في دراسات السعادة تضيف مصد ارً ثالثاُ يتمثل في سعي الفرد

المتعمد للحصول علي السعادة ،فكل إنسان يخلق سعادته بنفسه وبإرادته وفق طريقته فى

التفكير ونظرته لألمور واألحداث (السيد أبو هاشم . )335 : 2010 ،فالسعادة ليست معطى
جاه ازً بل يجب النضال من أجلها بوصفها هدفاً حياتياً ،وأن تكاسل الفرد وجموده في الوصول

إلى هذا الهدف هو السبب الرئيسي وراء شقاء اإلنسان .

مكونات السعادة النفسيــــة :
اهتم علماء النفس بتحليل السعـــــادة النفسيــــــة وتحديد مكوناتها ،وأجمــــــع الكثيـــــر
ومنهم "عبد اهلل محمود " ( )197 : 2010علي أن للسعادة النفسية مكونين رئيسيين هما :
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 -1المكون المعرفي  :ويتمثل في الرضا عن الحياة بوجه عام

Overall Life

 ، Satisfactionوالتي تعد بمثابة التقدير العقلي للفرد لرضاه وتوفيقه ونجاحه في
مجاالت حياته المختلفة (اإلنجاز  ،تحقيق الذات  ،الدخل  ،الصحة  ،األسرة  ،األبناء ،
الزواج  ،األصدقاء  ،العالقات).
 -2المكون االنفعالي  :أو ما يعرف بالوجدان اإليجابي  Positive affectويتمثل في
مشاعر الفرح واالبتهاج والسرور واالستمتاع واللذة .
ويمكن إضافة مكون ثالث يتمثل في غياب الوجدان السلبي  Negative affectويعنى
المرور بخبرات أقل من المشاعر غير السارة ،كمشاعر األلم والحزن .
هذا وقد ذهب "مايكل أرجايل" ( )14 : 1993أن للسعادة النفسية ثالث مكونات :
 -1الوجدان اإليجابي  : Positive affectوهو المكون االنفعالي للسعادة بوصفها حالة
انفعالية.
 -2غياب الوجدان السلبي  : Negative affectأو ما يسمي بغياب العناء النفسي .
 -3الرضا عن الحياة ( : Overall Life Satisfactionالمكون المعرفي للسعادة) ويشمل
التقييم الذاتي اإليجابي لحياة الفرد ،والحكم الذي يصدره الفرد بشكل متزن علي حياته
ومدي رضاه عنها .
وهذا ما اتفق فيه "سيد البهاص" ( )328 : 2009في أنه إذا كانت السعادة النفسية
تعنى في ُبعدها االنفعالي الشعور باالستمتاع والبهجة واللذة ،وفي ُبعدها المعرفي تعنى التأمل
في الحياة والتعبير بالرضا عنها ،فإن ثمة ُبعداً ثالثاً للسعادة يتمثل في غياب المعاناة

النفسية.

فالسعادة النفسية تشمل تكرار المشاعر اإليجابية وغياب المشاعر السلبية والرضا عن
الحياة بصفة عامة ،حيث يعزي ال مكونان األوالن إلى المظاهر االنفعالية ،في حين يعزي
المكون الثالث إلى المظاهر المعرفية .
على حين يرى "حامد زهران" ( )11 : 2005أن السعادة النفسية تتضمن بعدين
أساسيين :
 -1الشعور بالسعادة مع النفس  :ودالئل ذلك الشعور بالراحة النفسية ،ويأتي ذلك عن طريق
االستفادة من مسرات الحياة اليومية ،واشباع الدوافع والحاجات النفسية األساسية،
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والشعور باألمن والطمأنينة والثقة ،ووجود اتجاه متسامح تجاه الذات ،واحترام النفس
وتقبلها ،ونمو مفهوم موجب للذات وتقديرها حق قدرها.
 -2الشعور بالسعادة مع اآلخرين  :ودالئل ذلك ينعكس من خالل حب اآلخرين والثقة فيهم،
واحترامهم وتقبلهم واالعتقاد في ثقتهم المتبادلة ،ووجود اتجاه متسامح نحو اآلخرين،
والقدرة على إقامة عالقات اجتماعية سليمة ودائمة ،والتفاعل االجتماعي السليم ،والقدرة
على التضحية والتعاون وخدمة اآلخرين ،وتحمل المسئولية .
وقدمت ) Ryff & Keyes (1995 : 720بناءاً نظرياً للسعادة النفسية وأشارت له

كبنية متعددة األبعاد تعكس تقييمات األفراد ألنفسهم ونوعية حياتهم ،وتدل علي ارتفاع
مستويات رضا الفرد عن حياته بشكل عام ،وحددتها في ستة مكونات رئيسة ،وهي :
 -1االستقاللية  : Autonomyوتعني إحساس الفرد بتقرير مصيره وقدرته علي اتخاذ القرار
ومقاومة الضغوط االجتماعية ،وضبط السلوك الشخصي وتنظيمه .
 -2التمكن البيئي

 : Environmental Masteryوتعني قدرة الفرد علي إدارة حياته

وعالمه المحيط به بفعالية ،والتحكم في كثير من األنشطة ،واالستفادة بطريقة فعالة من
الظروف المحيطة ،وتوفر البيئة المناسبة والمرونة الشخصية .
 -3النمو الشخصي  : Personal Growthوهو إحساس الفرد بالنمو والتطور المستمر،
وقدرته علي تنمية قدراته وتطويرها ،وزيادة فعاليته وكفاءته الشخصية في الجوانب
المختلفة.
 -4العالقات اإليجابية مع اآلخرين  : Positive Relations with Othersوتعني امتالك
الفرد عالقات عالية الجودة مع اآلخرين علي أساس من الود والتعاطف والثقة المتبادلة
.
 -5الحياة الهادفــة  : Purpose in Lifeوهو اعتقاد الفرد بأن حياته هادفة وذات معني
وقدرته علي تحديد أهدافه في الحياة بشكل موضوعي ،وأن يكون له رؤية واضحة توجه
أفعاله مع المثابرة واإلصرار علي تحقيق أهدافه .
 -6تقبل الذات

 : Self - Acceptanceوهو تقييمات الفرد اإليجابية لذاته ولحياته

الماضية ،مع تقبل المظاهر المختلفة للذات بما فيها من جوانب إيجابية وأخري سلبية،
كما تشير إلي القدرة علي تحقيق الذات .
- 96 -

السعادة النفسيـة في عالقتها بالمرونة المعرفية والثقة بالنفس لدى عينة من طالب الدراسات العليا .....

في حين ذهب "كمال مرسي" ( )40 : 2000إلي أن السعادة النفسية تتكون من ثالث
جوانب متداخلة ومتكاملة ال يمكن الفصل بينها وتتمثل في :
 -1جانب معرفي  :يظهر فيما يدركه الفرد السعيد من رضا ونجاح وتوفيق ومعاونة .
 -2جانب وجداني  :يظهر فيما يشعر به الفرد السعيد من متعة وفرح وسرور .
 -3جانب نزوعي أو نفسي حركي  :يظهر فيما يعبر به الفرد السعيد عن سعادته سواء

بالكالم أو بالحركات وتعبيرات الوجه التي تدل علي مشاعر السعادة وادراك الرضا بالحياة .

املداخل النظرية املفسرة للسعادة النفسية :
هناك مداخل عديدة في تفسير السعادة النفسية وفقاً التجاهات ورؤى أصحابها ،وفيما

يلي تناول مختصر لهذه المداخل :

 - 1املدخل البيئي :
أكد أنصار هذا المدخل على األحداث الحياتية لتفسير السعادة ؛ ولهذا ركزوا على فحص
األحداث األساسية المهمة في الحياة سواء أكانت إيجابية أم سلبية لتوضيح التغيرات الحادثة
في الشعور بالسعادة النفسية ،فيري كل من (أحمد عبد الخـــالق وآخرون 586 : 2003 ،؛
) Veenhoven , 1994 : 101أن السعادة تتأثر بأحداث الحياة وتقلباتها سواء أكانت
إيجابية أو سلبية ،وأن مستوي السعادة لدي بعض الناس يمكن أن يتغير بدرجة كبيرة عبر
الزمن ،حيث أن العوامل الخارجية البيئية تقوم بدور مهم في الشعور السعادة .
ولهذا أكد ) Heylighen (1992أن السعادة الحقيقية تعكس قدرة الفرد على التحكم في
المواقف البيئية المحيطة من أجل الوصول إلى تحقيق األهداف واشباع الحاجات .

 - 2املدخل الشخصي :
يؤكد هذا المدخل على دور الفرد وحكمه على الحياة التي يعيشها بأنها سعيدة أم بائسة،
ويفترض أصحاب هذا المنحي أن السعادة سمة ثابتة تعتمد أساساً علي الشخصية

وخصائصها وبصفة خاصة العوامل الخمسة الكبرى بوصفها محددات مهمة للسعادة؛ ويؤكد
هذا المدخل علي أن لدى كل فرد إمكانات فطــــــــرية خاصة للشعور بالسعـــــــادة وأنها تتحــــــدد
عن طريق عوامـــــــــل الشخصيـــــــــة (أحمد عبد الخالق وآخرون  587 - 586 : 2003 ،؛
ماجدة بخيت 31 - 30 : 2011 ،؛ . (Diener & Diener, 1996 : 181
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 - 3املدخل املعريف :
والسعادة في ضوء هذا المدخل تأتي من نظرة الفرد لحياته وتقييمه لها ،وهذه النظرة قد
تكون من القمة إلي القاع ،فالفرد الذي يعبر عن وجهة نظر متفائلة نتيجة تراكم الخبرات
اإليجابية في حياته فإنه يحكم علي حياته بأنها سعيدة ،وقد تأتي السعادة من القاع إلي
القمة ،فتفاعل الفرد مع أحداث الحياة من خالل سمات شخصيته اإليجابية كالثقة بالنفس
ووجهة الضبط وتقدير الذات كل ذلك يوجه حكم الفرد علي حياته بأنها سعيدة (داليا مؤمن ،
. )443 : 2004

 - 4املدخل االجتماعي :
اعتبر هذا المنحنى من المناحي المبكرة في تفسير السعادة والذي يفترض أن بعض
المتغيرات االجتماعية المرتبطة بالخصائص السكانية كـ (الحالة االجتماعية ومتوسط الدخل
الشهري أو السنوي والتوافق الزواجي واألسري) باإلضافة إلي تداخل بعض العوامل
الديموجرافية كالعمر والجنس هي التي تفسر الفروق الفردية في الشعور بالسعادة النفسية،
فالسعادة في ضوء هذا المنحي تتأثر بالسياقات االجتماعية والثقافية ،إال أن الدراسات األحدث
في مجال السعادة النفسية قد ألقت الشكوك حول هذا المنظور المبكر حيث قد ظهر أن تأثير
المتغيرات االجتماعية المرتبطة بالخصائص السكانية والديموجرافية جد قليل وال يفي بالتفسير
المناسب (أحمد عبد الخالق وآخرون  587 : 2003 ،؛ ماجدة بخيت . ) 30 : 2011 ،

 - 5املدخل التكاملي يف تفسري السعادة :
يرى أصحاب هذا المدخل أن السعادة مفهوم شامل متعدد األسباب ،وأن مصادر السعادة
متنوعة ومن الخطأ االقتصار في تفسيرها علي جانب واحد فقط واهمال الجوانب األخرى ،وأنه
من أجل التفسير والتحليل الدقيق للسعادة ينبغي النظر إليها من خالل ما يسمى بالمدخل
المتكامل الذي يتضمن كل المداخــــــل السابقــــــــة مكتملة في تحليل وتفسير السعــــــــــادة
). (Brief, et . al . , 1993 : 647
هذا ويؤكد "كمال مرسي" ( )42 : 2000على أن المنظور التكاملي في تفسير السعادة
يري أن السعادة النفسية تعد حالة أو سمة ،إذ أن االستعداد للسعادة هو سمة في شخصية
اإلنسان ،أما السعادة ذاتها فهي حالة في موقف معين ،والشعور بالسعادة محصلة بين
االستعداد للسعادة والمواقف التي يعيشها الفرد وطريقة تعامله معها وفق معرفته وتفكيره .
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وهكذا يتضح أهمية النظر للسعادة النفسية بنظرة تكاملية في التفسير ،الذي يصف
التأثير المشترك لكل من الشخصية والبيئة ،فالسعادة النفسية هي نتاج التفاعل المركب بين
الفرد وبيئته فهم يتفاعالن في تحديد الرضا عن الحياة كمكون معرفي للسعادة النفسية وفي
التوازن الوجداني واعتدال المزاج كمكون انفعالي للسعادة.

ثانياً  :املرونــــة املعرفيـــــــة : Cognitive Flexibility
تعريف املرونـــة املعرفيــــــة :
لقد تعددت التعريفات المتعلقة بالمرونة المعرفية ،وفيما يلي عرض لبعض هذه التعريفات
:
حيث عرف ) Spiro, et. al. (1990المرونة المعرفية بأنها "عملية إعادة التمثيل
التي تتطلب إعادة بناء المعرفة ومعالجتها لتوظيف المعرفة بغرض التكيف مع المواقف
الجديدة ،وانتاج البدائل حسب التغيرات ومتطلبات الموقف" (في :سحر عبد الكريم ،وسماح
إبراهيم. )46 : 2015 ،
كما عرف ( Anderson (2002 : 83المرونة المعرفية بأنها "قدرة الفرد علي التكيف
مع موقف معين يتطلب حل المشكالت ،وقدرته علي االنتقال بسهولة ويسر من فكرة إلى فكرة
أخري ،والنظر إلى المشكلة من خالل وجهات متعددة".
ويشير ( Deak (2003 : 271إلي أن المرونة المعرفية هي "قدرة الفرد علي بناء
ُ
التمثيالت المعرفية والتعديل المستمر فيها ،وتوليد االستجابات اعتماداً علي جميع المعلومات

المتوفرة في الموقف" .

ويرى ) Canas, et. al. (2005 : 96أن المرونة المعرفية تعني "القدرة علي تغيير
االستراتيجيات المعرفية التي يستخدمها الفرد لمعالجة المواقف الجديدة".
وهذا التعريف يتضمن ثال ثة عناصر أساسية  :أولها أن المرونة المعرفية قدرة ،ثانيها :
تغير االستراتيجيات المعرفية التي يستخدمها الفرد والتي تعتبر سلسلة من العمليات لحل
المشكلة ،وثالثها  :أن هذا يحدث لمواجهة المواقف والظروف الجديدة وغير المتوقعة .
وتعرفها "النا يوسف" ( )42 : 2009بأنها "القدرة علي رؤية األشياء من خالل زوايا
مختلفة لعمل تلك األشياء باستخدام استراتيجيات متنوعة ،وتتمثل هذه القدرة في العمليات
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العقلية التي من شأنها أن تميز بين الفرد الذي لديه إمكانية تغيير اتجاه تفكيره من زاوية
آلخري بشكل إيجابي عن الفرد الذي يجمد تفكيره في اتجاه واحد" .
ويعرف ) Bilgin (2009 : 351المرونة المعرفية بأنها "العامل الذي ييسر علي الفرد
ُ
التكيف مع المواقف واألحداث ،كما أنه ُيسهم في حل المشكالت وفي التفاعل االجتماعي .

ويعرفها ) Bennet & Muller (2010 : 455بأنها "القدرة علي التنقل بين
ُ
االستجابات والعمليات العقلية لتوليد إستراتيجية جديدة".
ويري ( Gunduz )2013 : 1049أن المرونة المعرفية هي "القدرة علي التعامل مع
األحداث الجديدة والمواقف الصعبة ،والقدرة علي إنتاج األفكار الجديدة والفعالة".
ويعرف "أحمد هالل" ( )7 : 2015المرونة المعرفية بأنها "القدرة على التحويل بين
االستجابات والمهام والسياقات المختلفة ،وأخذ التناقضات الموجودة في موضوع واحد في

االعتبار".
وتعرفها "مروة جابر" ( )1068 : 2015بأنها "القدرة على تبنى وتغيير االستراتيجيات
المعرفية المستخدمة لحل المشكالت ومعالجة المواقف الطارئة وغير المتوقعة".
ويشير "السيد بريك" ( ) 96 : 2017أن المرونة المعرفية تتمثل في "قدرة الشخص علي
ُ
تطوير استراتيجياته المعرفية بحيث يستطيع معالجة المواقف الجديدة ليكون أكثر انسجاماً

معها".

ومما سبق يتضح أن المرونة المعرفية تشير إلي قدرة الفرد علي تكييف استجابته وفقاً

لمتطلبات الموقف وقابليته للتخلي عن السلوكيات القديمة واستبدالها بسلوكيات جديدة .
وتعرف المرونة المعرفية في الدراسة الحالية بأنها "قدرة الفرد علي التكيف مع مواقف الحياة
المتنوعة والجديدة ،عن طريق تغيير األساليب التي يستخدمها الفرد لمواجهة هذه المواقف،
باإل ضافة إلي التفكير في بدائل متنوعة لحل المشكالت ،واختيار البديل المناسب للموقف" .
وتُعرف إجرائياً بالدرجة التي يحصل عليها الفرد في مقياس المرونة المعرفية المعد في
الدراسة الحالية ،والمكون من بعدين هما  :بعد البدائل ويعنى القدرة علي إنتاج حلول بديلة
ومتعددة للمواقف الحياتية ،وبعد التحكم ويقصد به القدرة علي السيطرة علي المواقف الصعبة
التي يتعرض لها الفرد وقدرته علي التغلب عليها .
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أبعاد املرونة املعرفيـــــــة :
ُيشير ) Dennis & Vander )2010إلي أن المرونة المعرفية تتمثل في القدرة علي
التحول الذهني للتكيف مع المؤثرات البيئية المتغيرة والقدرة علي إنتاج حلول بديلة متعددة
للمواقف الصعبة .
والمرونة المعرفية تتكون من مستويين من العمل العقلي الذي يقوم به الفرد ،األول :هو
تجاوز الفرد لمعتقداته وأفكاره القديمة ،والثاني :التكيف مع المواقف الجديدة بهدف إحداث
نوع من التكيف مع األوضاع الجديدة مع توافر الرغبة في ذلك (السيد بريك. )96 : 2017 ،
ووفقاً لـما أشار له ) Cartwright (2008 : 64 - 67تُصنف المرونة المعرفية إلي
نوعينُ ،يطلق على النوع األول المرونة التكيفية  Adaptive Flexibilityوتُشير إلي قدرة
الفرد علي تغيير أساليب تفكيره ،فحينما تواجه الفرد مشكلة معينة تتطلب حالً يقوم الفرد

بتغيير بنيته المعرفية للتوصل إلي حلول غير تقليدية للمشكالت ،أما النوع اآلخر فيتمثل في

المرونة التلقائية  Spontaneous Flexibilityوالتي تعرف بأنها قدرة الفرد علي إنتاج
أكبر قدر ممكن من األفكار المتنوعة واالنتقال من فكرة إلى أخرى .
فالمرونة التكيفية تعني قدرة الفرد علي تعديل بنيته المعرفية والتغيير فيها ،أما المرونة
التلقائية فتعني اعتماد الفرد علي بنيته المعرفية واستخدامها في إنتاج أفكار متعددة ومتنوعة
دون حدوث أي تعديل أو تغيير فيها .
ولقد توصال كل من ) Dennis & Vander (2010 : 341في دراستهما من خالل
التحليل العاملي لوجود بعدين للمرونة المعرفية تمثل البعد األول في التحكم ويقيس الميل إلي
إدراك تعقيدات المواقف الصعبة ،والبعد الثاني هو بعد البدائل الذي يقيس القدرة علي إدراك
التفسيرات المتعددة والبديلة للمواقف الصعبة والقدرة علي إنتاج البدائل .
وعلي هذا فالمرونة المعرفية تتضمن بعدين هما  :البعد التحكمى  Controlالذي يتعلق
بميل الفرد إلي إدراك المواقف الصعبة علي أنها مقيدة ،والبعد الثاني البدائل Alternatives
والذي يتضمن قدرة الفرد علي إدراك التفسيرات البديلة المتعددة لألحداث والمواقف الحياتية،
وقدرته علي إنتاج حلول بديلة متعددة للمواقف الصعبة .
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أهمية املرونـــــة املعرفيــــــة :
المرونة المعرفية تتيح للفرد تقبل وجهات النظر المختلفة ،ومعرفة كل البدائل واالختيارات
المتاحة للموقف ،واالستعداد الجيد لمتطلبات هذا الموقف الذي يواجهه ،وتغيير طريقة تفكيره
وفقاً لطبيعته ،كما أنها تمكنه من التعامل بمرونـــة مع مختلف الظــــــــروف والمواقف .

وتعد المرونة المعرفية أحد مظاهر عملية تجهيز ومعالجة المعلومات ،وتتضمن تفعيل

وتعديل العمليات المعرفية استجابة للمتطلبات المتغيرة للمهام وعوامل السياق ،وتشمل القدرة
علي تحويل االنتباه وانتقاء االستجابات المناسبة ). )Deak & Wiseheart , 2015
وتتضح أهمية المرونة المعرفية في كونها وظيفة عقلية تساعد الفرد علي تغيير وتنويع
طرق التعامل مع المواقف وفقاً لطبيعتها (سالمة المحسن ،وعبد الفتاح أحمد: 2016 ،

. )116

فعندما يتعرض الشخص لمشكلة معينة ولها عدة حلول ،فإن الشخص الذي يمتلك مرونة
معرفية هو ذلك الذي يقوم ببناء تمثيالت معرفية جديدة أو تعديل مخزونه المعرفي،
وبالتالي يستطيع توليد استجابات جديدة وفقاً للمعلومات المتاحــــــة في هذا المـــــوقف
). (Deak, 2003 : 271

كما توفر المرونة المعرفية لسلوك الفرد السيطرة اإلرادية علي استراتيجياته المعرفية،
دورً إيجابياً في قدرته علي إدارة
وتشجعه علي االستمرار في مواجهة الصعوبات ،كما أن لها ا

الوقت ،واالتصال اإليجابي باآلخرين ( . )Bergamin, et. al., 2012 : 25فالمرونــــة
المعرفيـــــة تُشير إلي القدرة على بناء المعرفة بطرق متنوعة مما يتيح التكيف مع متطلبــــــات
الموقف .
واألفراد الذين يمتلكون مهارات المرونة المعرفية يتميزون بمهارات أفضل في االنتباه
وتنظيم السلوك ،كما إنها تمكنهم من االنتقال المرن بين المهام بالطريقة التي تيسر التحكم
في انتباههم وسلوكياتهم ). (Farrant, et. al., 2012
وأوضحت نتائج

دراسة ) Cartwright, et. al. (2010وجود تأثير إيجابي

للمرونة المعرفية علي الفهم القرائي ،وللمرونة المعرفية دور في عملية التذكر ،ويشير كل من
)(Dennis & Vander, 2010 ; Cartwright, 2008
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يمتلكون مستوى مرتفع من المرونة المعرفية بقدرتهم علي توليد األفكار وتنظيم معارفهم
وخبراتهم وتعديلها اعتمادا علي خبراتهم السابقة ووفقاً لطبيعة الموقف ،مما يتيح لهم حل

المشكالت بفعالية وصوالً إلى النتائج المرغوبة ،أما األفراد الذين ال يتمتعون بقدر كاف من

المرونة المعرفية فإنهم يعالجون المشكالت بطريقة سطحية ويتعاملون مع المشكلة في أبسط

صورها .
كما أشارت دراسة ) Cristian & Singer (2013إلى وجود تأثير ايجابي للمرونة
المعرفية في القدرة علي حل مسائل الرياضيات  .وأشارت نتائج دراسة Taconnat , et.
) al. (2009إلي أن من أكثر العوامل فعالية في عملية التذكر هي المرونة المعرفية ،وأن
كبار السن يعانون صعوبة في التذكر ويعود سببه إلى ضعف المرونة المعرفية .
ومما سبق يتضح ؛ أهمية المرونة المعرفية ودورها الفعال في حياة الفرد فهي تبعد الفرد
عن الجمود الفكري وتتيح له تغيير زاويا تفكيره ،وتقبل وجهات النظر األخرى المختلفة
والمتعارضة مع وجهة نظره الخاصة ،وكل هذا قد ينعكس بدوره علي نجاحه في حياته وفي
شعوره بالسعادة النفسية .

ثالث ًا  :الثقـــــة بالنفس : Self - Confidence
تقع الثقة بالنفس ضمن مجموعة السمات التي تحدد درجة التكامل الدينامي للشخصية
والتكيف العام ،فعلي الرغم من كونها من السمات الصغرى في مجال الشخصيـــــــــــــة فهي علي
درجة كبيرة من األهمية الرتباطها ارتباطاً موجباً بالسمات واألبعاد الدالة علي حسن التوافق
والصحة النفسية (فريح العنزي . )424 : 1999 ،

فهي تسهم بشكل مباشر في تحقيق التوافق النفسي لألفراد ،وترتبط بمفهوم الفرد
اإليجابي عن ذاته وتقديره المرتفع للذات ،ومن ثم تلعب دو ارً مهماً في تحقيق الفرد لذاته مما
يكون له األثر األكبر في تحقيق الهوية اإليجابية (عادل محمد  1997 ،أ . )6 :

والثقة بالنفس سمة متعلمة يكتسبها الفرد خالل مسيرته التطورية منذ الطفولة وتنمو
لديه من خالل خبراته ومن خالل مواقف الحياة التي يواجهها ،حيث يعد نجاح الفرد في
التغلب علي المواقف المختلفة حاف ازً لزي ادة مستوي الثقة بالنفس ،وبالتدريج تنمو لديه القدرة
علي إنشاء العالقات االجتماعية الناجحة مع اآلخرين ،ويتعلم تحمل المسئولية واتخاذ الق اررات
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المناسبة ،والتحدث أمام اآلخرين بجراءة وغيرها من سلوكيات وأنشطة تكسبه الثقة بالنفس مع
مرور الوقت (أحمد قواسمة ،وعدنان الفرح . )36 : 1996 ،

تعريف الثقـــــة بالنفس :
عرف "جابر عبد الحميد وعالء الدين كفافي" ( )1991الثقة بالنفس بأنها االعتداد
بالذات والثقة من جانب الفرد بقدراته وكفاءاته وأحكامه ،فهي حسن اعتداد المرء بنفسه
واعتباره لذاته وقدراته حسب الظروف التي هو فيها دون إفراط (عجب أو غرور أو كبر) ودون
تفريط (من ذلة أو خضوع) .
ويعرفها "أحمد قواسمة وعدنان الفرح" ( )37 : 1996بأنها سمة شخصية يشعر معها
الفرد بالكفاءة والقدرة علي مواجهة الصعاب والظروف المختلفة مستخدماً أقصي ما تتيحه له

إمكاناته وقدراته لتحقيق أهدافه المرجوة ،وهي مزج إيجابي من الفكر والشعور والسلوك الذي
يعمل علي تشجيع النمو النفسي السوي والوصول بالفرد إلي المستوي المطلوب من الصحة

النفسية والتكيف النفسي واالجتماعي .
وتعرف ) Sunderland (2004 : 212الثقة بالنفس بأنها قدرة الفرد علي تبؤ وضع
معين بطريقة صحيحة ،وتخلصه من أي نقص في المهارات الالزمة وتنمية مهاراته الالزمة
ليكمل مهامه مع إدراكه إمكانية اختالف تلك المهام واألدوار مع تغير النشاط االجتماعي .
فالثقة بالنفس شكل عميق من احترام الذات القائم علي الفهم الصحيح للسمات والقدرات
وتأكد الفرد فيما يملكه من قدرات ومهارات تمكنه من تحقيق النجاح .
وذهب "جيلفورد " إلي اعتبار الثقة بالنفس عامالً عاماً يمثل اتجاه الفرد نحو ذاته ونحو

بيئته االجتماعيـــــــة ،ويري أنها ترتبط بميل الفرد إلي اإلقـــــــدام نحو البيئــــــــة أو االبتعاد عنها
(في  :النا الداوودي ،وغسان أبو فخر. )92 : 2012 ،
ومن خالل اإلطالع علي التعريفات السابقة للثقة بالنفس فإنها تتفق علي أن الثقة
بالنفس تتضمن جانب إدراكي معرفي يتمثل في إدراك الفرد لكفاءته ومعرفته لقدراته ومهاراته
وتقبله لها ،وتترجم هذه األفكار والمعتقدات اإليجابية عن الذات في أفعال سلوكية تنم عن
مدي ثقة الفرد بنفسه وقدرته علي التعامل مع المواقف الحياتية ،فالثقة بالنفس تبدأ بمعتقدات
إيجابية عن الذات يتبعها رضا وتقبل لذاته ثم تترجم ذلك في األفعال ،وتعرف الثقة بالنفس في
الدراسة الحالية بأنها "بإدراك الفرد لكفاءته ومهارته واعتقاده بقدرته علي تحقيق أهدافه وحل
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مشكالته والتعامل مع المواقف المختلفة بفاعلية مع حسن التوافق مع اآلخرين" ،وتتحدد
إجرائياً بمجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد علي مقياس الثقة بالنفس المعد في الدراسة

الحالية .

مظاهر الثقــــــــة بالنفس :
صنف "جيلفورد" المظاهر الدالة علي الثقة بالنفس في الشعور بالكفاية والشعور بتقبل
اآلخرين ،واإليمان بالنفس واالتزان االنفعالي (في :فريح العنزي .) 418 - 417 : 1999 ،
ويري "فريح العنزي" ( ) 418 : 1999أن من مظاهر الثقة بالنفس اإلحساس بالقدرة
علي مواجهة مشكالت الحياة الراهنة والمستقبلية ،والقدرة علي البت في األمور واتخاذ الق اررات
وتنفيذ الحلول ،وتقبل الذات والشعور بتقبل اآلخرين واحترامهم ،والشعور باألمن عند مواجهة
اآلخرين والتعامل معهم والثقة بهم ،والترحيب بالخبرات والعالقات الجديدة .
ويضيف "السيد عبد العال" ( )12 : 2006إلي مظاهر الثقة بالنفس قدرة الفرد علي
التعاون ومساعدة اآلخرين ،والرغبة في الظهور والقيادة والميل للزعامة والقدرة علي إدارة
المواقف ،مع اعتزاز الفرد بقدرته وبذاته والتعبير بلباقة عما يريده أو يشعر به واإلقدام وعدم
التردد أو الخوف .
في حين يذكر "فريح العنزي" ( )418 : 1999بعضاً من مظاهر ضعف الثقة بالنفس

تتمثل في  :اإلحساس بالعجز عن مواجهة المشكالت واالعتماد علي الغير في األمور العادية،
الميل إلي التردد والتراجع والمغاالة في الحرص ،القلق حول التصرفات والصفات الشخصية،
الحساسية للنقد االجتماعي والشك

في أقوال اآلخرين وأفعالهم ،الخوف من المنافسة

واالستياء من الهزيمة والشعور بنقص الجدارة والكفاءة ،المسايرة لآلخرين خوفا من النقد
والشعور بالخجل واالرتباك في المواقف الجديدة .

مكونات الثقــــــة بالنفس :
يري ) Baggerly & Max (2005 : 391-393أن الثقة بالنفس تدور في فلك
خمسة مكونات ه ي  :النظر إلي الذات علي أنها قادرة واإليمان بقدرتها علي عمل األشياء
كاآلخرين ،الشعور باالنتماء واإليمان بأنه جزء متكامل مع اآلخرين ،التفاؤل بالمستقبل والنظرة
اإليجابية للحياة ،مواجهة الفشل من خالل النظر لخبرات الفشل علي أنها فرصة للتعلم والنمو
في الحياة ،امتالك مصادر مناسبة من التعزيز من خالل نماذج الدور .
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وتري "نعمات علوان ،وعبد الرؤوف الطالع" ( )178 : 2014أن الثقة بالنفس تنقسم
إلي الثقة الجوهرية التي تتصل بكيان اإلنسان وما بداخله ،والثقة الموقفية التي تتعلق
بالمواقف االجتماعية واإلنسانية حسب احتياج الشخص لها .
ويتضح من ذلك أن الثقة بالنفس تتضمن جانب متعلق بذات الفرد ومقوماته الداخلية
ويتمثل في إدراك الفرد لكفاءته وايمانه بقدراته ومهاراته والتي تتمثل في أفعال تعكس مدي ثقة
الفرد في قدراته من خالل التعامل بفاعلية مع المواقف الحياتية وتحمل المسئولية واتخاذ
الق اررات ،وتتضمن جانب آخر اجتماعي متعلق بالموقف االجتماعي ويتمثل في مواجهة
اآلخرين وحسن التوافق معهم ،مع القدرة علي إنشاء العالقات االجتماعية الناجحة معهم .

النظريات املفسرة للثقــــــة بالنفس :
 - 1االجتاه اإلنساني :
يؤكد "روجرز" علي العالقة بين السواء والتوافق النفسي وبين اإلنسان وثقته بنفسه،
ويري أن أفضل الطرق لفهم السلوك اإلنساني هي النظر إليه من خالل اإلطار الداخلي
المرجعي للفرد نفســـــه (في  :محمد الشناوي . )1994 ،وأرجع أن مشاعر النقص وفقدان
الثقة بالنفس لوجود فجوة بين الذات الواقعية والذات المثالية ،وبين االنجازات الفعلية
والطموحات غير الواقعيـــــــــــــــــــة للفرد (أحمد قواسمة  ،وعدنان الفرح . )37 : 1996 ،

 - 2االجتاه االجتماعي :
أصحاب هذا االتجاه يؤكدون علي أهمية العوامل االجتماعية والثقافية في تشكيل الثقة،
ولنوعية العالقات بين الفرد والمحيط االجتماعي الذي ينتمي إليه أهمية في ذلك .
وفسر هذا االتجاه الثقة بالنفس باعتبارها جزء من البناء االجتماعي للذات ،حيث تتكون
من اإلطار المرجعي االجتماعي ،ويلعب التقدير الذي يقيم به الفرد ذاته الدور الوسيط بين
الذات والعالم الواقعي ،وعلي ذلك فعندما تحدث تغييرات في بيئة الفرد االجتماعية فإن الثقة
بالنفس هي العامل الذي يحدد نوعية التغييرات التي ستحدث في تقييم الفرد تبعاً لذلك ،وطبقاً
لذلك فإن الثقة بالنفس تربط بين تكامل الشخصية من ناحية وقدرة الفرد علي أن يستجيب

لمختلف المثيرات التي يتعرض لها من ناحية أخري ؛ ولذلك فإن الشخصية التي تتمتع بدرجة
عالية من التكامل تحظي بدرجة عالية من الكفاية في الوسط االجتماعي الذي توجد فيه (أحمد
العازمي. )220 : 2014 ،
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ويتضح لنا أنه من األفضل الجمع بين االتجاهين اإلنساني واالجتماعي ،فالشخصية كيان
متكامل تتأثر ثقتها بما تملكه من قدرات وم هارات وبما تحققه من نجاحات في البيئة ،وتنعكس
بدورها علي تحقيق أهدافه واتخاذ ق ارراته ومواجهة المواقف الحياتية الصعبة .

أهمية الثقــــــة بالنفس :

تظهر أهمية الثقة بالنفس في نواحي متعددة فهي من المقومات الرئيسة للنجاح ،فالثقة
بالنفس والنجاح وجهان لعملة واحدة فهي طريق النجاح في الحياة ،وفقدان الثقة بالنفس
بداية الشعور بالفشل ،كما أن الثقة بالنفس تساعد الفرد علي مواجهة الصعاب والتعامل
بفاعلية مع المشكالت التي تعترض حياته ،وهو ما أكده "عادل محمد" ( 1997أ  )5 :أن
الثقة بالنفس تلعب دو ارً مهماً في حياة اإلنسان ،فهي تكسب الفرد قوة االحتمال في مواجهة
المشكالت التي تعترضه .

والثقة بالنفس ترتبط ارتباطا وثيقا بالشخصية المتكاملة وهي مظه ارً بار ازً من مظاهرها،

ومن السمات الشخصية المهمة المؤثرة في سلوك الفرد عبر مراحل حياته المختلفة ،وعنصرا
مهما من عناصر التكيف السليم بشقيه الشخصي واالجتماعي .
فالشعور بالثقة واألمن يشكالن أولي األزمات أو التحديات التي يواجهها الفرد في بداية
حياته لتحقيق التكيف النفسي واالجتماعي (أحمد قواسمة ،وعدنان الفرح . )37 : 1996 ،
فهي تساهم بشكل مباشر في تحقيق التوافق النفسي ،فالشخص غير الواثق من نفسه
يكون غير متوافق نفسياً وبالتالي يصبح عرضة في أي لحظة لالضطراب (حسام أبو سيف ،

 629 : 2012؛ عادل محمد  1997 ،أ . )5 :

كما أوضح ) Emmons & Thomas (2007 : 45أن الفرد بدون الثقة بالنفس
يمكن أن يفقد الكثير من الفرص المتاحة له بسبب الخوف من المخاطر والعواقب التي قد
تحدث .
وتظهر أهمية الثقة بالنفس فيما تمنحه للفرد من إحساس بالسعادة النفسية ،فثقة الفرد
في قدراته وامكانياته والتي تعد مفتاحاً للنجاح قد تنعكس علي شعوره بالسعادة ،كما قد تختفي

الكثير من معاني الحياة الجميلة وتحجب بسبب تشوه إدراك الفرد لقدراته وامكاناته .

وهذا ما أثبتته دراسة ) Hoffiman (2006التي أسفرت نتائجها عن وجود عالقة وثيقة
بين الثقة بالنفس واإلحساس بالسعادة ،ودراسة ) Maccoby (1992التي أشارت إلي أن
- 107 -

السعادة النفسيـة في عالقتها بالمرونة المعرفية والثقة بالنفس لدى عينة من طالب الدراسات العليا .....

من يتمتع بالثقة في النفس يشعر بالسعادة والهناء والرضا ويصبو إلي تحقيق الذات ،ومن
يفقدها يشعر بالتعاسة والبؤس وال يتمكن من إحراز تقدم في شخصيته .
والشعور بالقدرة علي األداء يعد مصد ارً من مصادر البهجة النفسية لإلنسان ،فاألفكار

المعززة لالحترام الذاتي المصحوبة باألفعال الصحيحة قد تمنح الفرد المزيد من المتعة والرضا
عن حيــــــاته (زهرية عبد الحق 313 : 2005 ،؛ سيد عثمان. )380 : 1994 ،
وتؤكد "جماالت غنيم" ( ) 114 : 2005أن الثقة بالنفس تعطي صاحبها الشعور باألمن
وتدفعه للقيام بأعمال كبيرة يستغل فيها كل قدراته ويتم من خاللها تحقيق السعادة والرضا عن
النفس .
فاإلحساس بالثقة بالنفس ُيعتبر حجر الزاوية في بناء الشخصية السوية وقد الحظت
الباحثتا ن أنه ال توجد دراسة عربية علي حد علمهما جمعت بين السعادة النفسية وكل من
المرونة المعرفية والثقة بالنفس لبحث طبيعة العالقة بينهم ،أو حاولت التعرف علي مدي
إسهام كل من المرونة المعرفية والثقة بالنفس في التنبؤ بالسعادة النفسية ،ولذا جاءت
الدراسة الحالية لسد مثل هذه الثغرة في مجال علم النفس اإليجابي .

فروض الدراســـــــــة :
 -1توجد عالقة ارتباطيه موجبة بين السعادة النفسيـة والمرونة المعرفيــــة لدي أفراد عينة
الدراسـة .
 -2توجد عالقة ارتباطيه موجبة بين السعادة النفسيـــــــة والثقـــــــة بالنفس لدي أفراد عينة
الدراســـــــة .
 -3ال يختلف مستوي السعادة النفسيـــة لدي أفراد عينة الدراســـة تبعاً الختالف النــوع (ذكور-
إناث) .

 -4ال يختلف مستوي المرونـــة المعرفيـــة لدي أفراد عينة الدراســــــة تبعاً الختالف النــوع
(ذكور -إناث) .

 -5ال يختلف مستوي الثقــــــــة بالنفس لدي أفراد عينـــة الدراســـــــة تبعاً الختالف النـــــوع (ذكور
 -إناث) .

 -6يتباين إسهام كل من المرونة المعرفيــــــــــــة والثقـــــــــــــــــة بالنفس في التنبؤ بالسعادة
النفسية لدي أفراد عينة الدراســـــة .
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إجـــــراءات الدراســـــــــــة
أوالً  :منهج الدراســـــــــة :
اعتمدت الدراسة علي المنهج الوصفي الذي يسعى إلى تحديد الوضع الحالي لظاهرة
معينة ،لكونه أكثر موائمة لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة علي تساؤالتها والتحقق من
فروضها من خالل الفنيات السيكومترية التي تم استخدامها بما يتناسب مع العينة في ضوء
المتغيرات المختارة .

ثانياً  :عينة الدراســــــــة :
 - 1العينة االستطالعيــــــــة :
اختيرت العينة االستطالعية بطريقة عشوائية من طالب الدراسات العليا بكلية التربية
جامعة سوهاج (طالب الدبلوم العامة في التربية نظام العام الواحد) ،وتكونت من ( )128طالباً

وطالبة ( 46طالباً 82 ،طالبة) ،بمتوسط عمري ( ،)25.82وبانحراف معياري (، )1.974
واستخدمت درجات هذه العينة في تقنين أدوات الدراســـــة .

 - 2العينة األساسيـــــــة :
تكونت عينة الدراسة األساسية من ( )297طالباً وطالبة من طالب الدراسات العليا بكلية

التربية جامعة سوهاج (طالب الدبلوم العامة في التربية نظام العام الواحد) 76( ،طالباً،

 221طالبة)  ،بمتوسط عمري ( ، )25.14وبانحراف معياري ( ، )1.41واستخدمت درجات
هذه العينة في استخالص نتائج الدراسة والتحقق من صحة فروضها .
ثالثاً  :أدوات الدراســـــة  :تكونت أدوات الدراسة الحالية من :

 - 1قائمة أكسفورد للسعـــادة النفسية :
قام بإعداد هذه القائمة كل من ) Argyle , Martin , & Lu (1995لقياس مستوي
الشعور بالسعادة وفقا لما يدركه الفرد ،وتعد قائمة أكسفورد للسعادة من أوسع مقاييس
السعادة استخداماً في الدراسات النفسية حيث استخدمت في بيئات ثقافية مختلفة ،وتتمتع
القائمة في الصيغة األجنبية بمعدالت ثبات وصدق مرتفعة ،وقام "أحمد عبد الخالق" ()2003

بتعريبها وادخال بعض التعديالت عليها ،وتشتمل القائمة علي  29بنداً وتعد قائمة أحادية

البعد ،ويتم االستجابة علي القائمة وفقاً لتدرج خماسي البدائل علي طريقة ليكرت وبذلك تتراوح
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الدرجة علي كل بند من ( )1-5وجميع الفقرات إيجابية ،وتتراوح الدرجة الكلية علي القائمة
بين ( ،)29 - 145وتدل الدرجة المرتفعة للمفحوص علي شعور مرتفع بالسعادة ،وكشفت
القائمة في صيغتها العربية عن تمتعها بخصائص سيكومترية مرتفعة من ناحية الثبات
والصدق.
واستخدمت القائمة في عدة دراسات في البيئة العربية والبيئة المصرية كدراســــــة
"نجوي اليحفوفي"( ،)2006ودراسة "حسن الفنجري" ( ،)2007ودراسة "داليا مؤمن"
( ،)2004ودلت نتائج هذه الدراسات علي تمتع القائمة بمستويات مرتفعة من الصدق والثبات
؛ وكل هذا دعم استخدام القائمة في الدراسة الحالية .
وفي الدراسة الحالية للتأكد من ثبات وصدق القائمة قامت الباحثتان بتطبيق القائمة علي
عينة الدراسة االستطالعية  .ولحساب ثبات المقياس تم استخدام الطرق التالية :
تم حساب معامل ثبات ألفا كرونباخ وبلغ معامل الثبات ( ، )0.946وتم حساب الثبات
بطريقة التجزئة النصفية وبلغ معامل الثبات بطريقة سبيرمان  -براون ( ، )0.961وجميعها
قيم مرتفعة ودالة إحصائياً عند مستوي ( )0.01مما يعطي الثقة الستخدام القائمة في الد ارسة

الحالية.

أما عن الصدق في الدراسة الحالية فقد تم استخدام الطرق التالية:
 صدق المحك  :وبلغ معامل االرتباط بين قائمة السعادة ومقياس االكتئاب إعـــــــــداد
"عادل محمد" ( 1997ب) ( )0.88-وهو معامل ارتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة

( )0.01مما يعد مؤش ارً على صدق القائمة .

 الصدق البنائي :عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بند في القائمة بالدرجة
الكلية علي بقية البنود بعد حذف درجة البند Item Remainder Correlation
مما يدعم بأن بنود القائمة تقيس مكوناً مشتركاً وأنها متجانسة فيما بينها ،كما يوضحها

الجدول التالي :
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جدول ()1
معامالت االرتباط بين درجة كل بند في قائمة السعادة النفسية بالدرجة الكلية
علي بقية البنود بعد حذف درجة البند
رقم
البند

معامل االرتباط

رقم
البند

معامل االرتباط

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

**0.609
**0.615
**0.555
**0.530
**0.518
**0.719
**0.411
**0.522
**0.764
**0.732

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

**0.424
**0.616
**0.721
**0.607
**0.508
**0.511
**0.590
**0.654
**0.822
**0.621

رقم
البند

معامل االرتباط

21
22
23
24
25
26
27
28
29

**0.640
**0.671
**0.629
**0.660
**0.504
**0.579
**0.490
**0.478
**0.577

** دالة عند مستوى ()0.01

وكانت جميع معامالت االرتباط دالة إحصائياً ،ويشير ذلك لصدق بنائي مرتفع للقائمة يجعلنا

نثق في نتائجها .

 صدق المقارنة الطرفية بالمحك (الصدق التمييزي)  :حيث أن القدرة التمييزية للقائمة تعد
دليالً علي صدقها ،ولذلك تم تحديد األفراد الذين يمثلون األرباعي األعلى ( )%27واألفراد

الذين يمثلون األرباعي األدنى ( )%27على المحك وهو مقياس االكتئاب إعــــداد

"عادل محمـــد" ( 1997ب) ،ثم حسبت قيمة "ت" ومستوى داللتها للفـــــــــروق بين
درجـــــــات المجموعتين علي قائمة السعادة ،كما هو موضح بالجدول اآلتي :
جدول ()2
صدق المقارنة الطرفية بالمحك لقائمة السعادة النفسية
المستوى

قائمة
السعادة

 % 27األدنى من الوسيط على
المحك
االنحراف
المتوسط
العدد
المعياري
35

121.69

8.95

 % 27األعلى من الوسيط على
المحك
االنحراف
العدد المتوسط
المعياري
35
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74.97

13.77

قيمة
"ت"

مستوى
الداللة

16.8
2

0.01
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وجاءت قيمة "ت" دالة إحصائياً عند مستوى داللة ( ،)0.01ومن ثم ؛ فإن للقائمة قدرة

تمييزية واضحة بين المستويات المتباينة (المرتفعة والمنخفضة) ،مما يمثل جانباً من جوانب
صدق القائمة ويضمن صالحيتها لالستخدام .

 - 2مقياس املرونــــــة املعرفيـــــــة :
يهدف المقياس إلـي التعـرف علـي مسـتوي المرونـة المعرفيـة لـدي طـالب الدراسـات العليـا،
كما يظهر من خـالل االسـتجابة علـي فقـرات المقيـاس ،وتـم إعـداد المقيـاس بعـد القـراءة الناقـدة
لإلطار النظري المتعلق بالمرونة المعرفيـة ،وبعـد اإلطـالع علـي مـا أتـيح للباحثتـان مـن مقـاييس
ودراسـات تناولـت المرونــــــــة المعرفيــــــــة ،ومنهـا  :دراسـات كـل مـن (Cristian & Singer,
2013 ; Remer & Beversdorf, 2010 ; Kim & Omizo, 2003 ; Canas,
) ، et. al., 2003 ; Carvalho & Amorim, 2000ودراسـات كـل مـن (مـروة جـابر،
 2015؛ أحمـــد هـــالل ، 2015 ،ســـالمة المحســـن ،وعبـــد الفتـــاح أحمـــد 2016 ،؛ ســـربناس
وهــدان ،وعبيــر علــي ،)2016 ،وفــى ضـــــوء ذلــك ،تكــون مقيــاس المرونــــــــــة المعرفيـــــــــــــة مــن
 30فقرة موزعة علي بعدين همــــــــــــا  :بعد البدائل وبعد التحكم ،ويشـير بعـد البـدائل إلـى القـدرة
علــى إنتــاج حلــول بديلــة ومتعــددة للمواقــف الحياتيــة ،ويتكــون مــن  16فقــــــــــــرة  10فق ـرات
إيجابيـــــــــة ( )27 ، 25 ، 23 ، 21 ، 18 ، 11 ، 10 ، 9 ، 3 ، 1و 6فقرات سـلبية ( 2
 ،]) 24 ، 22 ، 17 ، 16 ، 8 ،أما بعد التحكم فيشـير إلـي قـدرة الفـرد علـي السـيطرة علـي
المواقف الصعبة التي يتعرض لها وقدرته علي التغلب عليها ،ويتكــــــــــون هـذا البعــــــــــــــــــــــــــــــــــد
من  14فقـــــــــــــــــــــرة  7إيجابيـة ( ، )30 ، 28 ، 20 ، 19 ، 14 ، 7 ، 5و  7سـلبية ( ،4
. ])29 ،26 ،15 ،13 ،12 ،6
ويتم تصحيح المقياس علي مقياس خماسي وفقاً إليجابية أو سلبية الفقـرة ،يتبـع كـل فقـرة

خمسة استجابات هي ( :دائماً -غالباً -أحياناً -ناد ارً  -أبـداً) ،وتأخـذ هـذه االختيـارات الـدرجات

( )1، 2 ،3 ،4 ،5علـــي الترتيـــب ،وذلـــك فـــي حالـــة الفقـــرات االيجابيـــة ،أمـــا الفقـــرات الســـلبية
فتصحح بطريقة عكسية .

كفاءة املقياس :
وللتأكـد مـن مـدى كفـاءة المقيـاس تـم حسـاب ثباتـه وصـدقه علـي عينـة الدراسـة االسـتطالعية
كالتالي :
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ثبــات المقيــاس  :قامــت الب ـاحثتين بحســاب ثبــات المقيــاس مــن خــالل اســتخدام معامــل
ألفــــــــــــا للثبــات (ألفـــا كرونبــاخ) والتجزئـــة النصــفية بطريقــة ســـبيرمان  -بــراون وجتمـــان
والجدول ( )3يبين نتائج حساب ثبات المقياس بتلك الطرق :
جدول ()3
معامالت ثبات مقياس المرونة المعرفية
م

البعد

1
2
3

البدائل
التحكم
المرونة المعرفية

التجزئة النصفية
سبيرمان  -براون

جتمان

**0.940
**0.883
**0.950

**0.935
**0.879
**0.949

معامل ألفا
**0.929
**0.875
**0.945

** دالة عند مستوى ()0.01

يتضح من الجدول ( )3ارتفاع معامالت ثبات المقياس مع اختالف الطرق المستخدمة في

حسابه ،وجميعها دالة عند مستوى داللة ( ، )0.01مما يشير لثبات المقياس .

أما عن صدق المقياس  :فقد قامت الباحثتان بحسابه من خالل استخدام الطرق اآلتية :

 صدق المحك  :وبلغ معامل االرتباط بين مقياس المرونة المعرفية المعد في الدراسة ومقياس
المرونة المعرفية لــــــ ) Dennis & Vander (2010تعريب "عالء الدين أيوب" ()2011

( )0.76وهو معامل ارتباط دال إحصائياً عند مستوى داللة (. )0.01

 الصدق البنائي :عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بند في المقياس بالدرجة الكلية
علي بقية بنود المقياس بعد حذف درجة البند كما يوضحها الجدول التالي:
جدول ()4
معامالت االرتباط بين درجة كل بند في مقياس المرونة المعرفية بالدرجة الكلية
للمقياس بعد حذف درجة البند
رقم
رقم
معامل االرتباط
معامل االرتباط
رقم البند
معامل االرتباط
البند
البند
**0.786
21
**0.700
11
**0.631
1
**0.715
22
**0.480
12
**0.720
2
**0.620
23
**0.459
13
**0.469
3
**0.608
24
**0.545
14
**0.362
4
**0.370
25
**0.651
15
**0.718
5
**0.657
26
**0.596
16
**0.701
6
**0.683
27
**0.774
17
**0.476
7
**0.721
28
**0.871
18
**0.627
8
**0.518
29
**0.612
19
**0.584
9
**0.563
30
**0.491
20
**0.593
10
** دالة عند مستوى ()0.01
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وكانــت جميــع معــامالت االرتبــاط دالــة إحصــائياً ،ممــا يعــد مؤش ـ ارً علــى صــدق المقيــاس،

وهكذا يتضح؛ تمتع مقياس المرونة المعرفية بدرجة جيدة من الصدق والثبات .

االتساق الداخلي :
تم حسابه لمقياس المرونة المعرفية علي ثالثة مراحل ،أولها  :تمثل في حساب معامالت
االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية علي المقياس ،وثانيها :
تمثل في حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والبعد الذي تنتمي
إليه ،أما المرحلة الثالثة  :فتمثلت في حساب مصفوفة معامالت االرتباط بين األبعاد الفرعية
للمقياس وبعضها البعض والدرجة الكلية لمقياس المرونة المعرفية  .والجداول (، )6( ، )5
( )7توضح ما تم التوصل إليه بهذا الصدد  .جدول ()5
معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس المرونـــــة المعرفيــــــــة والدرجة الكلية
رقم
العبار
ة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

معامل
االرتباط

رقم
العبارة

معامل
االرتباط

رقم
العبارة

معامل
االرتباط

**0.660
**0.747
**0.519
**0.405
**0.743
**0.725
**0.501
**0.661
**0.613
**0.618

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

**0.727
**0.518
**0.498
**0.576
**0.680
**0.633
**0.796
**0.886
**0.638
**0.524

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

**0.806
**0.744
**0.651
**0.642
**0.411
**0.685
**0.712
**0.747
**0.558
**0.597

رقم
العبارة
4
5
6
7
12
13
14
15

البعد
معامل
االرتباط
**0.459
**0.739
**0.738
**0.598
**0.551
**0.531
**0.622
**0.697

جدول ()6
** دالة عند مستوى 0.01
معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه لمقياس المرونـــــة
المعرفيـــــة
رقم
العبارة
1
2
3
8
9
10
11
16

البعد
معامل
االرتباط
**0.720
**0.749
**0.590
**0.670
**0.606
**0.662
**0.734
**0.614

األول
رقم
العبارة
17
18
21
22
23
24
25
27

معامل
االرتباط
**0.802
**0.913
**0.811
**0.741
**0.697
**0.635
**0.449
**0.740

** دالة عند مستوى 0.01
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الثاني
رقم
العبارة
19
20
26
28
29
30

معامل
االرتباط
**0.746
**0.662
**0.642
**0.722
**0.593
**0.634
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جدول ()7
مصفوفة معامالت ارتباط األبعاد فيما بينها والدرجة الكلية لمقياس المرونة المعرفية
الدرجة الكلية لمقياس
( )2بعد التحكم
( )1بعد البدائل
البعــــــــــــــــــــــــد
المرونة المعرفية
**0.973
* *0.845
( )1بعد البدائل
**0.945
( )2بعد التحكم
** دالة عند مستوى 0.01

ويظهر من الجداول السابقة ( )7 ، 6 ، 5أن جميع معامالت االرتباط جوهرية ودالة
إحصائياً عند مستوى ( )0.01مما يشير إلي توافر مؤشرات التماسك الداخلي للمقياس المعد.

 - 3مقياس الثقـــــة بالنفـس :
تم إعداد هذا المقياس بهدف تشخيص مستوي الثقة بالنفس لدي طالب الدراسات العليا،
وعلي الرغم من وفرة المقاييس السابقة إال أن الظواهر السلوكية ظواهر متغيرة من الصعب
ضبطها بشكل كامل ودقيق ،فالمقياس الذي يناسب تشخيص الظاهرة في وقت سابق ال يمكن
أن يشخص الظاهرة ذاتها في وقت الحق ،كما أن ذلك فيه إثراء للمكتبة السيكومترية بمقاييس
متخصصة لقياس األبعاد المختلفة للثقة النفس ،إلي جانب بناء مقياس يتمتع بخصائص
سيكومترية مقبولة وتكون له قيمة عملية لدي المشتغلين في فروع علم النفس التطبيقية
المختلفة وامكانية استخدامه كأداة تقييمية وتشخيصية ،بيد أن مقياس جديد ال يعني االستغناء
عن المقاييس الموجودة بل سيتم االستفادة منها كمصدر من مصادر بناء المقاييس الجديدة،
وفيما يلي عرض للخطوات التي تم إتباعها في تصميم المقياس مع بيان أهم معالمه :

 وضع فقرات المقياس :بعد اإلطالع علي التراث السيكولوجي المتعلق بالثقة بالنفس

والد ارسات السابقة والمقاييس التي اهتمت بقياس مستوي الثقة بالنفس من قبيل مقيــــــاس
"فريح العنزي"( ،)1999ومقياس "سيدني شروجر" ترجمة "عادل محمد" (1997أ)،
ومقيــــــــــــاس "أحمد قواسمة وعدنان الفرح" ( ،)1996ومقيــــــــاس "محمد الديب ،وصالح عبد
السميع" ( )2000ق امت الباحثتان بدراسة استطالعية علي عدد من طالب الدراسات العليا
بهدف جمع أكبر عدد من المفردات التي تقيس الثقة بالنفس ،حيث طرح عليهم سؤاالً

مفتوحـــــــاً مضمونه حدد السلوكيــــــــات التي تمارسهــــا أو ما تشعر به من إحساس في مواقف

يومية تواجهها وتدل علي سمة الثقة بالنفس ،ثم جمعت االستجابات وروجعت مراجعة دقيقة
واستخلصت العبارات التي تتعلق بمفهوم الثقة بالنفس .
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 الصورة األولية للمقياس  :بناء علي الخطوة السابقة تم التوصل إلي قائمة مكونة
من ( )28عبــارة وضعت لها بدائل ثالثـــة لإلجابــــــة (دائمـــاً  ،أحيانـــاً  ،نـــــاد ارً) تعطي لها

الدرجـــــــات ( )1 ، 2 ، 3علي الترتيب في حالة العبارات الموجبة ويعكس التصحيح في حالة
العبارات السالبة ،وتشير الدرجة المرتفعة إلي أن ثقة الفرد مرتفعة في نفسه ،وبذلك تم بناء
المقياس في صورته المبدئية ثم أجريت عليه عمليات التقنين اآلتية للتحقق من كفاءته
(صدقه وثباته):

 صدق التحليل العاملي :
وقد تم إجراء التحليل العاملي لبنود المقياس ،حيث استخرجت المصفوفة االرتباطية
لدرجات أفراد عينة التقنين على البنود المتضمنة في المقياس وتحليلها عاملياً بطريقة

المكونات األساسية  Hoteling Principal Componentsوتم تحديد قيم التباين للعوامل
(الجــــزر الكــــــامن  )Eigen valueلتحديد عدد العوامل المستخرجة ذات التشبعات الدالة،
ثم أديرت العوامل تدوي ارً متعامداً بطريقة  Varimaxلـــ  Kaiserبغرض الوصول إلى حل

عاملي نهائي وإلعطاء معنى سيكولوجي للعوامل المستخرجة يمكن تفسيره وتعليله ،وقد أسفر
ذلك اإلجراء عن ظهور عاملين فرعيين تشبعت عليهما ( )24بنداً من بنود المقياس تشبعاً

جوهرياً ،وقد استوعبت تلك العوامل ( )% 57.913من حجم التباين الكلى ،ويتشبع كل منها
بعدد من البنود مع األخذ بأن يكون محك التشبع الجوهري للبند بالعامل على األقل ، 0.3

ومن ثم ؛ فقد حذفت ( ) 4بنود لم تصل إلى حد التشبع المقبول ،والتشبعات الجوهرية لبنود
هذين العاملين موضحة في الجدول التالي :
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جدول ()8
التشبعات الجوهرية لبنود العامل األول وبنود العامل الثاني لمقياس الثقة بالنفس
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

بنود العامل األول
التشبع
رقم البند
0.598
1
0.823
3
0.695
5
0.661
7
0.677
9
0.815
11
0.732
13
0.757
15
0.423
17
0.805
19
0.793
21
0.644
23
0.698
24

م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

بنود العامل الثاني
رقم البند
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22

التشبع
0.655
0.545
0.574
0.554
0.705
0.632
0.520
0.543
0.712
0.687
0.659

ويمكن تفسير تلك العوامل كالتالي :
العامل األول  :وهو عامل قوى جذره الكامن =  ،9.549استوعب  % 34.105من حجم
التباين الكـلى ،وقد تشبعـت به ( )13بنـداً من بنـود المقياس ،تراوحت تشبعـاتها بين

( ) 0.823 : 0.423ويمكن تسمية هذا العامل في ضوء فحص مضمون بنوده وتشبعاتها بـ
"البعد الذاتي للثقة بالنفس" حيث تدور بنوده حول إدراك الفرد لكفاءته وايمانه بقدراته
ومهاراته والتي تتمثل في أفعال تعكس مدي ثقة الفرد في هذه المقومات الداخلية من خالل
التعامل بفاعلية مع المواقف الحياتية وتحمل المسئولية واتخاذ الق اررات .
العامل الثاني  :وهو عامل قوى جذره الكامن =  ،6.666استوعب  % 23.808من حجم
التباين الكـلى ،وقد تشبعـت به ( )11بنـداً من بنـود المقياس ،تراوحت تشبعـاتها بين

( ) 0.712 : 0.520ويمكن تسمية هذا العامل في ضوء فحص مضمون بنوده وتشبعاتها بـ
"البعد االجتماعي للثقة بالنفس" حيث تدور بنوده حول إدراك الفرد لقدرته علي مواجهة
اآلخرين وحسن التوافق معهم ؛ مما يدل على اتفاق التحليل العاملي مع اإلطار النظري
لمتغير الثقة بالنفس ،ويدل على صدق المقياس إذ تنتظم بنوده في عوامل متسقة تشير إلى
مكونات الثقة بالنفس .
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 الصدق البنائي :
عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بند في المقياس بالدرجة الكلية علي
بقية البنود بعد حذف درجة البند  ، Item Remainder Correlationكما يوضحها
الجدول التالي :

جدول ()9
معامالت االرتباط بين درجة كل بند في مقياس الثقة بالنفس بالدرجة الكلية
علي بقية البنود بعد حذف درجة البند

رقم
البند

معامل االرتباط

رقم
البند

معامل االرتباط

رقم
البند

معامل االرتباط

1
2
3
4
5
6
7
8

**0.490
**0.508
**0.713
**0.546
**0.581
**0.531
**0.548
**0.546

9
10
11
12
13
14
15
16

**0.619
**0.603
**0.709
**0.586
**0.619
**0.465
**0.647
**0.527

17
18
19
20
21
22
23
24

**0.409
**0.593
**0.688
**0.657
**0.672
**0.526
**0.579
*0.588

** دالة عند مستوى ()0.01

وكانت جميع معامالت االرتباط دالة إحصائياً مما يجعلنا نثق في نتائج المقياس .

 ثبات المقياس :

قامـــت البـــاحثتين بحســـاب ثبـــات المقيـــاس مـــن خـــالل اســـتخدام معامـــل ألفـــــــــــــا للثبـــات
(ألفــا لكرونبــاخ) والتجزئــة النصــفية بطريقــة ســبيرمان  -ب ـراون وجتمــان والجــدول ( )10يبــين
نتائج حساب ثبات المقياس بتلك الطرق :

م

البعد

البعد الذاتي
1
البعد االجتماعي
2
الثقــــــــة بالنفــــــس
3
** دالة عند مستوى ()0.01

جدول ()10
معامالت ثبات مقياس الثقة بالنفس
التجزئة النصفية
جتمان
سبيرمان  -براون
**0.968
**0.968
**0.964
**0.968
**0.976
**0.977

معامل ألفا
**0.952
**0.947
**0.932

يتضح من الجدول السابق ارتفاع معامالت ثبات المقياس مع اختالف الطرق المستخدمة
في حسابه ،وجميعها دالة عند مستوى داللة ( ، )0.01مما يشير لثبات المقياس .
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نتائج الدراسة ومناقشتها
أوالً  :نتائج الفرض األول ،ومناقشتها  :وينص هذا الفرض علي أنه :

"ت وجد عالقة ارتباطيه موجبة بين السعادة النفسيـــــــة والمرونة المعرفية لدي أفراد عينة
الدراســـــــــة" .
وللتحقق من صحة هذا الفرض تـم حسـاب معـامالت االرتبـاط "لبيرسـون" بـين درجــات أفـراد
عينــة الدراســة علــي مقياســي الســعادة النفســية والمرونــة المعرفيــة ،كمــا هــو موضــح بالجــدول
التالي :

جدول ()11
معامالت االرتباط بين درجات أفراد العينة على مقياسي السعادة النفسية والمرونة المعرفية
المرونة المعرفية

األبعـــاد
السعادة النفسية

بعد البدائل
**0.460

بعد التحكم
**0.594

الدرجة الكلية للمرونة المعرفية
**0.542

** دالة عند مستوى ()0.01

كشفت نتـائج هـذا الفـرض عـن وجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة ودالـة إحصـائياً عنـد مسـتوى

داللة ( )0.01بين درجات أفراد عينة الدراسة من طالب الدراسات العليـا علي مقيـاس السـعادة

النفسية ودرجاتهم علي مقياس المرونة المعرفية ببعديه وتشير هـذه النتـائج إلـى تحقـق صحــة
الفرض األ ول للدراسـة ،وهـذا يعنـى أن طـالب الدراسـات العليـا ممـن لـديهم مسـتوى مرتفـع مـن
السعادة النفسية لديهم مستوى مرتفع من المرونة المعرفية .
وعلي الرغم من وعدم وجود دراسات سابقة تناولت العالقـة المباشـرة بـين السـعادة النفسـية
والمرونــة المعرفيــة يمكــن االســتناد إليهــا فــي تفســير هــذه النتيجــة ،إال أن هــذه النتيجــة يمكــن
تفسـيرها فـي ضـوء مـا أشـارت لـه دراسـات كـل مـن & (Lee & Im , 2007 ; Furnham
) Christoforou , 2007 ; Johason & Krueger , 2006أنـه يمكـن للفـرد تطويـع
قدراتــه للتوافــق مــع البيئــة الخارجيــة ويســاعده فــي ذلــك مــدي تمتعــه بمرونــة عقليــة وســلوكية
للوصول إلي مستوي أفضل مـن السـعادة  .ومـا توصـل لـه ) Belus , et . al . (2012مـن
أن المرونة المعرفيـة تحسـن مـا يمـر بـه الفـرد مـن محـن مـن خـالل تـأثير األفكـار علـي عاطفـة
الفــرد ،ومــن ثــم تزيــد إحســاس الفــرد بالســعادة  .وتعتبــر هــذه النتيجــة منطقيــة ،فعنــدما يتمتــع
الفرد بالقدرة علي تغيير وجهة نظره وتنوع استجاباته وتقبـل وجهـة نظـر اآلخـرين ،واعـادة بنـاء
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المعرفــة بعــدة طــرق وعلــي نحــو تلقــائي ،وتكييــف اســتجابته بمــا يــتالءم مــع الموقــف ،كــل ذلــك
يؤدي إلي تمتع الفرد بالسعادة النفسية .
كما أن النتيجة السابقة يمكن مناقشتها في ضوء ما أسفرت عنه أدبيات البحث ،من أن
السعادة النفسية ينظر لها علي أنها تقييم معرفي لنوعية الحياة ،وأن المرونة المعرفية تعد
بعداً مهماً من أبعاد الشخصية ومن المتغيرات التي لها تأثير ايجابي وفعال على حياة الفرد،
ألنها تمكن الفرد من تقبل األفكار المتنوعة والسيطرة على استراتيجياته المعرفية ،وتشجعه

على مواجهة الصعوبات التي تعترضه .
ويؤكد "فتحي الضبع" ( )152 : 2012علي اختالف األفراد الذين يرون أنفسهم سعداء
مقارنة بغير السعداء في األساليب المعرفية والدافعية التي يستخدمونها ،والتي تعمل علي
استمرار وزيادة مستوي السعادة لديهم .
فارتفاع المرونة المعرفية يعزز النواحي االنفعالية اإليجابية لدي الفرد ويرفع من قدرته
على التفاعل االجتماعي السليم ،في حين أن انخفاض المرونة المعرفية يقلل من قدرة الفرد
على استخدام المعلومات االجتماعية واالنفعالية ). (Gokcen, et . al. , 2014 : 188
وأن المرونة المعرفية هي العامل الذي ييسر علي الفرد التكيف مع المواقف واألحداث،
كما أنها تُسهم في حل المشكالت ).(Bilgin, 2009 : 351
ويتفق هذا مع ما أشار له "عبد اهلل محمود" ( )246 : 2010من أن القدرة علي التغيير
وتقبل األفكار غير المألوفة ،يجعل الفرد أكثر قدرة علي االندماج والتكيف مع المواقف فيرتفع
لديه مستوي السعادة .
ثانياً  :نتائج الفرض الثاني ،ومناقشتها  :وينص هذا الفرض علي اآلتي :

"توجد عالقة ارتباطيه موجبة بين السعادة النفسيـــــــة والثقـــــــة بالنفس لدي أفراد عينة

الدراســـــــــــة" .
وللتحقق من صحة هذا الفرض تـم حسـاب معـامالت االرتبـاط "لبيرسـون" بـين درجــات أفـراد
عينة الدراسة علي مقياسي السعادة النفسية والثقة بالنفس ،كما هو موضح بالجدول التالي :
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جدول ()12
معامالت االرتباط بين درجات أفراد العينة على مقياسي السعادة النفسية والثقة بالنفس
الثقة بالنفس

األبعـــاد
السعادة النفسية

البعد الذاتي

البعد االجتماعي

الدرجة الكلية للثقة بالنفس

** 0.533

** 0.626

** 0.654

** دالة عند مستوى ()0.01

كشفت نتـائج هـذا الفـرض عـن وجـود عالقـة ارتباطيـة موجبـة ودالـة إحصـائياً عنـد مسـتوى

داللة ( )0.01بين درجات أفراد عينة الدراسة من طالب الدراسات العليـا علي مقيـاس السـعادة

النفسية ودرجاتهم علي مقياس الثقة بالنفس ببعديه (الذاتي  ،االجتماعي) وتشير هـذه النتـائج
إلــى تحقــق صحـــة الفــرض الثــاني للدراســـة ،وهــذا يعنــى أن طــالب الدراســات العليــا ممــن لــديهم
مستوى مرتفع من السعادة النفسية لديهم مستوى مرتفع من الثقة بالنفس .
وتتفق هذه النتيجة مع ما أسفرت عنه دراسات كل من (رشا مبروك 2008 ،؛
) Hoffiman, 2006 ; Cheng & Furnham , 2002عن وجود عالقة ارتباطية
موجبة دالة إحصائياً بين السعادة والثقة بالنفس ،وتوصـــــــــــــلت دراسة )Peterson (2009

لوجود عالقة ارتباطيه موجبة بين الثقة بالنفس والرضا عن الحياة .

كما يؤيد هذه النتيجة ما توصلت إليه دراســـات كل من (سعاد البشر 2013 ،؛
أماني عبد الوهاب 2006 ،؛ (Cheng & Furnham , 2003 ; Julie, et . al .,
 2006عن وجود ارتباط موجب بين السعادة النفسية وتقدير الذات ،فكلما كان الفرد شاع ارً
بقيمته وتقدير اآلخرين له كلما شعر بالسعادة النفسية  .كما توصلت دراسة (Natvig, et .

) al. , 2003 ; French & Joseph, 1999لوجود عالقة ارتباطية موجبة بين السعادة
وتحقيق الذات .
كما أن النتيجة السابقة يمكن مناقشتها في ضوء ما أسفرت عنه أدبيات البحث ،حيث
أشار ) Maccoby (1992إلي أن من يتمتع بالثقة في النفس يشعر بالسعادة والهناء
والرضا ويصبو إلي تحقيق الذات ،ومن يفقدها يشعر بالتعاسة والبؤس وال يتمكن من إحراز
تقدم في شخصيته  .كما أن الشخصية السعيدة تتميز بعدة سمات منها الثقة بالنفس والقدرة
علي التفكير بطريقة واقعية ) . (Wood , et . al. , 2010 : 5فالتسلح بالثقة بالنفس
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يعد أم ارً في غاية األهمية لحماية الفرد من الشعور بالنقص والتردد والتي تكون بداية حتمية

للفشل مما يجعله عرضة لالستثارة والشعور بالغضب (عبد الحميد رجيعة- 87 : 2015 ،

. )88
ويمكن تفسير العالقة الموجبة بين السعادة النفسية والثقة بالنفس بأن الشخص الذي
يشعر بالثقة في قدراته وامكاناته هو شخص يتمتع باألمل والطموح والتقدير االجتماعي ،وكل
هذه مؤشرات تثير االنفعاالت اإليجابية وتبعث علي الشعور بالحماس والبهجة ؛ وكل هذا
ينعكس علي شعور الفرد بالسعادة النفسية ،كما أن الشخص الواثق في قدراته يكون قاد ارً
علي أن يخطط لحياته بشكل فعال ،ويتمكن من وضع أهداف محددة لنفسه ويشعر باالستقالل
ويطور من شخصيته ويقبل ذاته ،ويطور عالقاته مع اآلخرين ويتفاعل مع أحداث الحياة
بإيجابياتها وسلبياتها ،مما يمنحه الشعور بالسعادة النفسية .

ثالثاً  :نتائج الفرض الثالث ،ومناقشتها  :وينص هذا الفرض علي اآلتي :
"ال يختلف مستوي السعــــــادة النفسيــــــة لدي أفراد عينة الدراســـــــــــة تبعاً الختالف النـــــــوع

(ذكور  -إناث)"

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،
وتم استخدم اختبار "ت" للعينات المستقلة للكشف عن داللة الفروق بين متوسطي درجات
أفراد العينة الذكور واإلناث من طالب الدراسات العليا علي مقياس السعادة النفسية ،كما هو
موضح بالجدول التالي :
جدول ()13
نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطي درجات الذكور واإلناث من أفراد عينة الدراسة علي
مقياس السعادة النفسية
ذكــــور

إنـــاث

(ن = )76

(ن = )221

المجموعة
مقياس
السعادة النفسية
السعادة النفسية

المتوسط
92.87

االنحراف
المعياري
37.74

المتوسط
98.47
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قيمة "ت"
وداللتها

المعياري
26.59

 1.411-غير دالة
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وبــالنظر إلــى جــدول ( )13يتضــح أنــه ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســط
درجات مجموعة الذكور ومتوسط درجات مجموعة اإلناث من أفراد عينـة الدراسـة علـي مقيـاس
الســعادة النفســية ،وعلــي هــذا ؛ يمكــن القــول بــأن صــحة هــذا الفــرض قــد تحققــت ،وتجــد هــذه
النتيجة تأييـداً فـي دراسـات كـل مـن ( :محمـد معشـي 2016 ،؛ هـاني محمـد 2014 ،؛ السـيد

أبـــو هاشـــم 2010 ،؛ ســـيد البهـــاص 2009 ،؛ رشـــا مبـــروك 2008 ،؛ نجـــوي اليحفـــوفي،
 2006؛ فـريح العنـزي 2001 ،؛ Burris , et. al . 2009 ; Cheng, & Furnham
 ), 2003والتــي أكــدت نتائجهــا علــي عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين طــالب
الجامعـة فـي الشــعور بالسـعادة النفسـية تعــزي لمتغيـر النــوع ،وأرجعـوا ذلـك بــأن طـالب الجامعــة
وبغــض النظــر عــن النــوع تتشــابه ظــروف حيــاتهم وتتشــابه نظــرتهم للمســتقبل وتتشــابه مصــادر
السعادة لديهم ،وبالتالي ال يوجـد فـرق جـوهري بيـنهم فـي السـعادة النفسـية  .فـي حـين تختلـف
نتيجــة الدراســة الحاليــة مــع نتــائج دراســات كــل مــن ( :أمســية الجنــدي 2009 ،؛ ســحر عــالم،
 2008؛ حســـن الفنجـــري 2007 ،؛ داليـــا مـــؤمن 2004 ،؛ أحمـــد عبـــد الخـــالق وآخـــرون ،
 2003؛ سهير سالم)2001 ،

حيث وجدت فروق جوهرية بين الـذكور واإلنـاث

فـــي الســـعادة لصـــالح الـــذكور ،وأرجعـــت هـــذه الدراســـات الفـــروق للطبيعـــة الثقافيـــة فـــي هـــذه
المجتمعات التي تدعم الوضعية االجتماعية للذكر مما يجعله يشـعر بالسـعادة أكثـر مـن نظيرتـه
التي تقع عليها ضغوط أكبر  .في حين توصلت دراسة (آمال جـودة  2010 ،؛ أحمـد الطراونـة
 2014 ،؛ أماني عبد الوهاب  )2006 ،لوجود فروق فـي الشـعور بالسـعادة النفسـية لصـالح
الطالبــات ،وأرجعــت ذلــك لظــروف التنشــئة االجتماعيــة والثقافيــة التــي تــزود اإلنــاث بنــوع مــن
المساندة االجتماعية توفر لها حالـة إيجابيـة تعززهـا فـي تخفيـف األحـداث الضـاغطة ممـا يـوفر
لها فرصاً للسعادة .

ويمكن تفسير نتيجة الدراسة الحاليـة فـي عـدم اخـتالف مسـتوي السعـــــــادة النفسيـــــــة لـدي

أفراد عينة الدراســـــــــــة تبعاً الخـتالف النــــــــوع فـي ضـوء تشـابه الظـروف الحياتيـة فمـع التطـور

الحــالي والتغيـرات االجتماعيــة واالقتصــادية التــي تمــر بهــا الــبالد فــي اآلونــة األخيــرة عمــل علــي
عدم وجود فروق في الظروف الحياتية ،فكل من الطـالب والطالبـات يتعرضـون لظـروف حياتيـة
متشابهة وهي ظروف مرحلة الشباب والتي تتضمن استكمال الدراسة والبحـث عـن فرصـة عمـل
مناسبة في ظل ارتفاع نسبة البطالة واختيار شريك الحيـاة المناسـب ،ومـع تسـاوي أدوارهـم فـي
- 123 -

السعادة النفسيـة في عالقتها بالمرونة المعرفية والثقة بالنفس لدى عينة من طالب الدراسات العليا .....

الحيــاة ومــا يلقــي علــي كــاهلهم مــن أعبــاء ومســئوليات انعكــس أثــر كــل هــذا علــي أف ـراد العينــة
الـــذكور واإلنـــاث بـــنفس الدرجـــة ؛ ممـــا أدي لعـــدم وجـــود فـــروق بيـــنهم فـــي مســـتوي الســـعادة
النفسية.
ولعــل التعــارض بــين نتيجــة الدراســة الحاليــة ونتــائج بعــض الدراســات الســابقة قــد يرجـــع
الخــــتالف العوامــــل الثقافيــــة واالجتماعيــــة وطبيعــــة الظــــروف االقتصــــادية وظــــروف التنشــــئة
االجتماعيــة التــي أجريــت عليهــا هــذه الدراســات ،فمــع تفــاوت خصــائص هــذه المجتمعــات قــد
تختلف الظروف والعوامل الخارجية المحيطة بعيناتهـا ،والتـي مـن شـأنها أن تـؤثر علـى حاجـات
الشبـاب النفسية وتطلعاتهم وما قد يـواجههم مـن مشـكالت وضـغوط ،قـد تلعـب بـدورها دو ارً فـي
اختالف مستوي شعورهم بالسعادة النفسية .

رابعاً  :نتائج الفرض الرابع  ،ومناقشتها  :وينص هذا الفرض علي اآلتي :
" ال يختلف مستوي المرونة المعرفيـــــــــــة لدي أفراد عينة الدراســـــــــــة تبعاً الختالف النوع (ذكور
 -إناث)"

وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،
ثم استخدم اختبار "ت" للعينات المستقلة للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد
العينة الذكور واإلناث من طالب الدراسات العليا على مقياس المرونة المعرفية بأبعاده الفرعية،
كما هو موضح بالجدول التالي :
جدول ()14
نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات مجموعة الذكور ومجموعة اإلناث من أفراد عينة
الدراسة علي مقياس المرونة المعرفية
ذكــــور
(ن =)76

المجموعة
المقياس
بأبعاده الفرعية
البدائل
التحكم
المرونة المعرفية

إنـــاث
(ن =)221

المتوسط

االنحراف
المعياري

المتوسط

االنحراف
المعياري

60.62
49.20
109.82

16.19
12.34
27.52

38.25
35.78
74.03

20.40
16.87
35.26

قيمة "ت"
وداللتها
** 8.66
** 6.36
** 8.04

** دالة عند مستوى ()0.01

وبالنظر إلى جدول ( )14يتضح أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة
( )0.01بين متوسطات درجات مجموعة الذكور ومتوسطات درجات مجموعة اإلناث من
طالب الدراسات العليا علي مقياس المرونة المعرفية ببعديه ،وكان متوسطات درجات مجموعة
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الذكور أعلي من متوسطات درجات مجموعة اإلناث؛ مما ُيظهر أن اتجاه داللة الفروق يكون
في اتجاه مجموعة الذكور ،وعلى هذا؛ يمكن القول بأن صحة هذا الفرض لم تتحقق .
وتشير هذه النتيجة إلي تفوق الذكور في المرونة المعرفية علي اإلناث ،وتتفق هذه النتيجة
مع نتائج دراســــــــــــات كل من (Farrant, et. al. , 2012 ; Kim & Omizo , 2003
; أحمد هالل )2015 ،التي توصلت لوجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى المرونة
المعرفية لدى الطلبة الجامعيين تعزى إلي النوع لصالح الذكور  .بينما تختلف هذه النتيجة مع
نتائج دراسات كل من ( Remer & Beversdorf , 2010؛ مروة جابر )2015 ،التي
توص لت لوجود فروق ذات داللة احصائية في المرونة المعرفية تعزي إلي النوع لصالح اإلناث
.

كما تختلف مع نتيجة دراسة ) )Cartwright, et al. , 2010التي توصلت

لعدم وجود فروق دالة إحصائياً في مستوى المرونة المعرفية تعزى إلى النوع .

ويمكن تفسير تفوق الذكور علي اإلناث في المرونة المعرفية إلي تمتع الذكور في مجتمعنا
بحرية أكثر من اإلناث ،مما يتيح لهم فرص أكثر للتعرض لمواقف وتجارب كثيرة ومتنوعة،
ويهيئ لهم فرص للتدرب علي استخدام المرونة المعرفية في مختلف المواقف ويدعمها لديهم،
وذلك ألن ثقافة المجتمع الشرقي تعطى فرصاً متعددة للذكر للمحاولة والخطأ ،وقد تتغاضى
عما يرتكبه من أخطاء ،ولكنها ال تسمح لإلناث بالحرية الممنوحة للذكر وال تتيح لها خوض
التجارب ،وتحاسبها علي ما تفعله من أخطاء ،وتجعلها حذرة ومتحفظة من خوض المحاوالت
وارتكاب األخطاء ،ويجعلها كل هذا أقل مرونة وأضعف خبرة من الذكور .
فثقافة المجتمع الشرقي تطالب المرأة بالتحفظ وااللتزام بعادات وتقاليد المجتمع،
وتربيها علي الحذر والتروي وتحيطها بنمط شديد من الحماية الزائدة ؛ وقد يؤدى ذلك لجمود
التفكير لديها ،مع عدم القدرة على تكييف استجاباتها وفقا لطبيعة المواقف التي تتعرض لها،
وينعكس ذلك سلباً على مرونتها المعرفية ،علي عكس الذكور الذين يتمتعون بمساحة حرية

واستقاللية أكبر مما يتيح لهم التحرر من معظم هذه القيود ،ويوفر لهم القدرة علي تغيير

وتبديل استجاباتهم ،مما ينعكس إيجابياً على مرونتهم المعرفية.

خامساً  :نتائج الفرض اخلامس ،ومناقشتها  :وينص هذا الفرض علي اآلتي :
" ال يختلف مستوي الثقـــــة بالنفس لدي أفراد عينة الدراســــــة تبعاً الختالف النوع (ذكور-
إناث) "
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وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية،
ثم تم استخدم اختبار "ت" للعينات المستقلة للكشف عن داللة الفروق بين متوسطات درجات
أفراد العينة الذكور واإلناث من طالب الدراسات العليا علي مقياس الثقة بالنفس بأبعاده
الفرعية ،كما هو موضح بالجدول التالي :
جدول ()15
نتائج اختبار "ت" لداللة الفروق بين متوسطات درجات مجموعة الذكور ومجموعة اإلناث من
أفراد عينة الدراسة علي مقياس الثقة بالنفس بأبعاده الفرعية
ذكــــور
(ن = )76

المجموعة
مقياس
الثقة بالنفس
البعد الذاتي
البعد االجتماعي
الثقــــــــة بالنفس

إنـــاث
(ن = )221

المتوسط

االنحراف
المعياري

المتوسط

االنحراف
المعياري

27.82
22.46
50.28

5.55
6.148
9.55

20.65
18.95
39.60

7.23
6.214
11.86

قيمة "ت"
وداللتها
** 7.86
** 4.26
** 7.08

** دالة عند مستوى ()0.01

وبالنظر إلى جدول ( )15يتضح أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى داللـة
( )0.01بين متوسطات درجات مجموعة الذكور ومتوسطات درجات مجموعة اإلناث مـن أفـراد
عينــة الدراســة علــي مقيــاس الثقــة بــالنفس بأبعــاده الفرعيــة ،وكــان متوســط درجــات مجموعــة
الذكور علي المقياس وأبعاده الفرعية أعلي من متوسط درجات مجموعـة اإلنـاث ممـا ُيظهـر أن
اتجاه داللة الفروق يكون في اتجاه مجموعة الـذكور ،وهـذا يعنـى أن مجموعـة الطـالب الـذكور
مــن طــالب الدراســات العليــا هــم أكثــر ثقــة بأنفســهم مــن اإلنــاث وعلــى هــذا؛ يمكــن القــول بــأن
صحة هذا الفرض لم تتحقق .
وتتسق هـذه النتيجـة مـع مـا توصـلت لـه دراسـة "فـريح العنـزي" ( )1999مـن وجـود فـروق
جوهريــة فــي الثقــة بــالنفس تعــزي للنــوع فــي اتجــاه الــذكور ،وقــدم لــذلك تفســيرات ســيكولوجية
وبيولوجيـة وبيئيـة متعلقـة بأســلوب التنشـئة االجتماعيـة لكـل مــن الـذكور واإلنـاث وبخاصـة فــي
مجتمعنا العربـي الـذي يحـيط اإلنـاث بحمايـة زائـدة ،وال يسـمح لهـن بـالتعبير الحـر عـن مشـاعر
الضيق والنقص بالمقارنة بالذكور ،كما يؤيد هذه النتيجة مـا توصـل إليـه كـل مـن (عبـد الحميـد
رجيعــة  2015 ،؛ خالــد العطيــات 2011 ،؛ محمــد الــديب ،وصــالح عبــد الســميع)2000 ،
عن وجود فروق ذات داللـة إحصـائية فـي ثقـة طـالب وطالبـات الجامعـة بأنفسـهم تعـزي للنـوع،
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وقد جاءت هذه الفروق لجانب الذكور ،وفسر ذلك بأن اآلباء يسـمحون بحريـة أبنـائهم الـذكور
أكثــر مــن اإلنــاث ويعطــونهم دو ارً كبي ـ ارً فــي اســتقالل شخصــياتهم أكثــر ممــا يعطــون لإلنــاث .
مـا توصـلت إليـه دراسـة "زهريـة عبـد الحـق" ( )2005مـن

وتختلـف هـذه النتيجـة مـع

عدم وجود فروق في الثقة بالنفس تعزي للنوع .
ويمكن تفسير تلك النتيجة في ضوء أساليب التنشـئة االجتماعيـة والظـروف المجتمعيـة فـي
البيئة العربية التي ال زالت تتـيح للـذكر بصـورة أوسـع مزيـد مـن االسـتقاللية والحريـة والمشـاركة
فــي العديــد مــن النشــاطات االجتماعيــة بخــالف األنثــى ؛ فــال زالــت النظــرة العامــة للفتــاة تحكمهــا
الكثير من األعراف والتقاليد التي تمثل قيود عليها ومؤثرة علي ثقتها بنفسها .

سادساً  :نتائج الفرض السادس ،ومناقشتها  :وينص هذا الفرض علي اآلتي :
" يتباين إسهام كل من المرونة المعرفيــــــــــــة والثقـــــــــــــــــة بالنفس في التنبؤ بالسعادة النفسية
لدي أفراد عينة الدراسة " .
وللتحقــق مــن صــحة هــذا الفــرض اســتخدمت الباحثتــان أســلوب تحليــل االنحــدار المتعــدد
الخطوات  Stepwise Regression Analysisلمعرفة أقوى المتغيرين إسـهاماً فـي التنبـؤ
بدرجــة الســعادة النفســية ،وقــد تــم الحصــول علــي نمــاذج االنحــدار المتعــدد التاليــة ويوضــح
الجدول التالي ما تم التوصل إليه من نتائج في هذا الصدد .
جدول ()16
نتائج تحليل االنحدار المتعدد لمتغيري المرونة المعرفية والثقة بالنفس علي درجة السعادة النفسية
المتغيرات
المستقلة
الثقة بالنفس

االرتباط
البسيط
r

االرتباط
المتعدد
R

إسهام
 R2في
التباين

قيمة "ف"
لإلسهام

**220.032 0.427 0.654 0.654

قيمة
نسبة
اإلسهام

معامل
االنحدار
B

قيمة "ت"
لداللة
معامل
االنحدار

قيمة
الثابت

42.7

1.597

14.833
**

29.442

معادلة االنحدار  :السعادة النفسية = ( )1.597الثقة بالنفس )29.442( +
الثقة بالنفس
8.755 1.319
0.654
30.361
44
** 6.805 0.440 0.663
المرونةةةةةةةةةةةةةة
2.609 0.130
0.542
المعرفية
معادلة االنحدار /السعادة النفسية = ( )1.319الثقة بالنفس  )0.130( +المرونة المعرفية )30.361( +
** دالة عند مستوى ()0.01
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يظهــر مــن النتــائج الموضــحة فــي جــدول ( )16وجــود نمــوذجين انحــدار متعــدد ،والختبــار
داللــة هــذه النمــاذج تــم اســتخدام تحليــل التبــاين للمتغي ـرات المســتقلة فــي كــل نمــوذج ،ويوضــح
الجدول ( )17نتائج تحليل التباين لنموذجين االنحدار .
جدول ()17
تحليل التباين بين النمـــاذج االنحدارية
المصدر

مجموع
المربعات

درجات
الحرية

متوسط مجموع
المربعات

()1

الثقة
بالنفس

االنحدار
البواقى
المجموع

112878.149
151337.514
264215.663

1
295
296

112878.149
220.032
513.009

0.01

()2

الثقة
بالنفس
المرونة
المعرفية

االنحدار
البواقى
المجموع

116301.746
147913.917
264215.663

2
294
296

58150.873
503.109

0.01

النماذج

النسبة
الفائية

115.583

مستوى
الداللة

ويتضح من جدول ( )17وجود تأثير دال لمتغيري (الثقة بـالنفس والمرونـة المعرفيـة) علـى
السعادة النفسية؛ حيث جاءت جميع قيم "ف" دالة إحصائياً عند مستوى داللة (. )0.01
واتضح من جدول ( )16أن تحليل االنحدار متعدد الخطوات قد تم في خطوتين :

الخطوة األولى  :أظهـرت هـذه الخطـوة أن متغيـر "الثقـة بـالنفس" هـو أعلـى المتغيـرات المسـتقلة
ارتباطاً بمتغير السعادة النفسية واألكثر إسهاماً فيه ،حيـث بلغـت قيمـة االرتبـاط المتعـدد بينهمـا

( ،)0.654وأن متغير الثقة بالنفس يسهم بنسـبة تبـاين مقـدارها ( )%42.7مـن تبـاين متغيـر

الســعادة النفســية ،أي أنــه يســهم إســهاماً داالً موجب ـاً فــي الســعادة النفســية لــدى أف ـراد عينــة
الدراسـة ،ومــن ثــم يمكـن التنبــؤ بالســعادة النفســية لـدى أفـراد العينــة مـن خــالل معرفــة درجــاتهم

على مقياس الثقة بالنفس .
وعلى ذلك يمكن صياغة المعادلة االنحدارية في هذه الخطوة كالتالي :
السعادة النفسية = ( )1.597الثقة بالنفس )29.442( +
الخطــوة الثانيــة  :وفــي هــذه الخطــوة األخيــرة تــم إضــافة متغيــر المرونــة المعرفيــة علــي أنــه
المتغيــر المســتقل الثــاني فــي الترتيــب واألهميــة بالنســبة لمتغيــر الســعادة النفســية ،حيــث بلغــت
قيمــة معامــل االرتبــاط المتعــدد بــين الثقــة بــالنفس والمرونــة المعرفيــة وبــين الســعادة النفســية
( ، )0.663وبلغــت قيمــة التبــاين المشــترك النــاتج عنهمــا فــي تبــاين متغيــر الســعادة النفســية
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( )0.44بنسبة ( ،)%44ومن المالحظ أن إضافة متغير المرونة المعرفية قد أحدث زيـادة فـي
قيمة التباين المشترك مقدارها ( ،)0.013حيث بلغت قيمة "ف" لهذا اإلسـهام ( )6.805وهـى
قيمــة دالــة عنــد مســتوى ( )0.01وتــدل علــى أن اإلســهام الثــاني إســهام دال إحصــائياً ،وتقــدر
نســبة إســهام المرونــة المعرفيــة ( )%1.3مــن تبــاين الســعادة النفســية ،وهــذا يؤكــد علــى مــدى

تأثير وأهمية المرونة المعرفية في التنبؤ بالسعادة النفسية لدى أفراد العينة .
ومــن ثــم يمكــن التنبــؤ بــدرجات أف ـراد العينــة فــي متغيــر الســعادة النفســية مــن خــالل معرفــة
درجاتهم في (الثقة بالنفس والمرونـة المعرفيـة) فـي ضـوء أوزان االنحـدار والمقـدار الثابـت لكـل
متغير  .وعلى ذلك يمكن صياغة المعادلة االنحداريـة الدالـة علـى التنبـؤ فـي صـورتها النهائيـة
:
الســــــعادة النفســــــية = ( )1.319الثقــــــة بــــــالنفس  )0.130( +المرونــــــة المعرفيــــــة +
()30.361
ومــن هــذه النتــائج يتضــح تبــاين إســهام متغيــري الثقــة بــالنفس والمرونــة المعرفيــة بنســب
مختلفــة ودالــة إحصــائياً فــي التنبــؤ بالســعادة النفســية لــدى أف ـراد العينــة ،وهــذه النتــائج حققــت
صحة الفرض السادس من فروض الدراسة .

وهذه النتيجة تؤكد علي الدور الهـام الـذي تلعبـه كـل مـن الثقـة بـالنفس والمرونـة المعرفيـة
باعتبارهما من أهم الجوانب اإليجابية في تكوين الشخصية السـعيدة ،وانطالقـاً مـن أن معـادالت

االنحــدار تعتمــد اعتمــاداً مباشـ ارً علــى معــامالت االرتبــاط ،لــذا تــأتى نتــائج هــذا الفــرض تــدعيماً

لنتائج الفروض االرتباطية السابقة .

كمـا تتفـق هـذه النتيجـة فـي ضـوء مـا توصـلت لـه دراسـة "جمـاالت غنـيم" ( )2005مـن أن
الثقة بالنفس تعطي صاحبها الشعور باألمن وتدفعه للقيام بأعمال كبيرة يستغل فيها كل قدراتـه
ويتم من خاللها تحقيق السعادة والرضا عن النفس ،ودراسة "السيد أبـو هاشـم" ( )2010التـي
توصــلت إلمكانيــة التنبـــؤ مــن العوامـــل الخمســة الكبـــري للشخصــية وتقـــدير الــذات (المظهـــر ،
االجتمــاعي  ،األداء) بالســعادة النفســية ،وفــي دراســة ) Cheng, furnham (2003كــان
تقدير الذات منبئ قوي ومباشر بالسعادة .
كمــا تتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا ي ـراه "عــادل محمــد" ( 1997أ  )6 :مــن أن الثقــة بــالنفس
تسهم بشكل مباشر في تحقيق التوافق النفسي لألفراد ،وهي ترتبط بمفهـوم الفـرد اإليجـابي عـن
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ذاته وتقديره المرتفع للذات ،وتلعب دو ارً مهماً في تحقيق الفرد لذاته مما يكون له األثـر األكبـر
فـي تحقيـق الهويـة اإليجابيـة لـه ،كمـا أوضـح ) Emmons & Thomas (2007 : 45أن

الفــرد بــدون الثقــة بــالنفس يمك ـن أن يفقــد الكثيــر مــن الفــرص المتاحــة لــه بســبب الخــوف مــن
المخــاطر والعواقــب التــي قــد تحــدث ،ومــن افتقــر إلــي الثقــة بــالنفس افتقــر إلــي أســلوب الحيــاة
الصحيح والعـيش بشـكل أفضـل ؛ ومعهـا قـد تختفـي الكثيـر مـن معـاني الحيـاة الجميلـة وتحجـب
بسبب تشوه إدراك الفرد لقدراته وامكاناته .
كما يمكن مناقشة هذه النتيجة في ضوء مضمون الثقة بـالنفس الـذي ينطـوي علـي شـعور
الفـــرد بـــالتفوق واليقينيـــة وادراكـــه لكفاءتـــه ومهارتـــه واعتقـــاده بقدرتـــه علـــي تحقيـــق أهدافـــه
وحل مشكالته ،والتعامل مع المواقف المختلفـة بفاعليـة مـع حسـن التوافـق مـع اآلخـرين والثقـة
بعالقاتــه معهــم ؛ كــل هــذا يعــد مفتاحــاً للنجــاح يجعــل الفــرد قــاد ارً علــي التعامــل بفاعليــة مــع
اآلخــرين ويدفعــه للســعي لإلمــام ،ومــن ثــم تــؤدي بــه للنجــاح واالســتقرار النفســي؛ ممــا يــنعكس

إيجابيا علي شعور الفرد بالطمأنينة والرضا عن نفسه وعن حياته وتعزز شعوره بالسعادة .
ويؤكــد ذلــك كــل مــن (حســام أبــو ســيف  629 : 2012 ،؛ زهريــة عبــد الحــق: 2005 ،
 313؛ عــادل محمــد 1997 ،أ  )5 :مــن أن الثقــة بــالنفس تســاهم بشــكل مباشــر فــي تحقيــق
التوافق النفسي ،فاألفكار المعززة لالحترام الذاتي المصحوبة باألفعـال الصـحيحة قـد تمـنح الفـرد
المزيــد مــن المتعــة والرضــا عــن حيــــــــاته ،فــي حــين أن الشــخص غيــر الواثــق مــن نفســه يكــون
غيـر متوافـق نفسـياً وبالتـالي يصـبح عرضـة فـي أي لحظـة لالضـطراب  .وكـل هـذا ؛ يشـير إلـى
قوة متغير الثقة بالنفس في التنبؤ بدرجة السعادة النفسية .

كمــا يمكــن تفســير إســهام المرونــة المعرفيــة فــي التنبــؤ بالســعادة النفســية فــي ضــوء أن
الشخص الذي يتمتع بمرونة معرفية يبتعد كل البعد عن الجمود المعرفي ،فهو يسـتطيع تكييـف
اســتجابته تبعــا للموقـــف الــذي يتواجـــد فيــه ،وتعــديل بنائـــه المعرفــي وفقـــا لألحــداث والمثيـــرات
الموجودة في الموقف ،كما أنه يستطيع االنفتاح علـي مختلـف اآلراء وتقبلهـا ،وكـل ذلـك يمكنـه
مــن تحقيــق النجــاح فــي مواجهــة المواقــف؛ ممــا يــنعكس إيجابيــا علــي الفــرد ويســهم فــي تمتعــه
بالســعادة النفســية ،كمــا أن تعــدد البــدائل يشــير إلــي شــعور الفــرد بقدرتــه علــي الســيطرة علــي
األحداث المرتبطة بحياته ،وأن البيئـة الخارجيـة تـوفر لـه العديـد مـن المثيـرات المتاحـة ،ففرصـه
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فــي التطــور والنمــو وتحقيـق األهــداف تعــد ميســرة مقارنــة بــاآلخرين ،ممــا قــد يســهم فــي زيــادة
مشاعر الرضا والسعادة لديه .
ويتفق هذا مع مـا بينتـه نتـائج دراسـة "أحمـد الطراونـة" ( )2014مـن أن الـتحكم الـذاتي قـد
فسـر نسـبة مـن السـعادة النفســية لـدي طـالب الجامعـة ،وأعـزي ذلــك إلـي أن الفـرد الـذي يمتلــك
التحكم الذاتي يمتلك المقدرة علي التحكم شعورياً وعقالنيـاً فـي ذاتـه ممـا يـنجم عـن ذلـك تعزيـز
إيجابي للذات ،ويتحول من األساليب غير المرغوبة في التفكير والسـلوك إلـي أسـاليب مرغوبـة،

ويساعده ذلك علي التكيف مما ينعكس علي سلوكه االجتماعي بشكل سليم ومالئم ؛ وكـل ذلـك
يجعل الفرد يشعر بالسـعادة النفسـية  .وكـل هـذا ؛ يشـير إلـى قـوة متغيـر المرونـة المعرفيـة فـي
التنبؤ بدرجة السعادة النفسية .

توصيات الدراسة وحبوثها املقرتحة :
في ضوء نتائج الدراسة الحالية توصي الدراسة بما يلي :


ضرورة تركيز الدراسات النفسية علي تنمية الجوانب اإليجابية في الشخصية وعلي رأسها
السعادة النفسية ،مع زيادة االهتمام بالبحث في العوامل المعرفية والنفسية التي من
شأنها تنمية الشعور بالسعادة النفسية لدي األفراد .



االهتمام بتنمية المرونة المعرفية والثقة بالنفس لدي الشباب ،لما لهما من دور فعال في
تحقيق طموحاتهم وأهدافهم في الحياة دون التعرض لإلحباط أو االستسالم لليأس؛ وكل
هذا ينعكس علي زيادة مستوي الشعور بالسعادة النفسية .



عقد ندوات ودورات إرشادية لتوجيه وارشاد طالب الجامعة بصفة عامة وطالب الدراسات
العليا بصفة خاصة في كيفية التعامل مع مشكلة ضعف الثقة بالنفس ،مما يعزز ثقتهم
بأنفسهم لتحدي الظروف الحياتية واتخاذها كفرص لإلنجاز ،وتدريبهم علي مواجهة
النظرة السلبية للحياة بنظرة إيجابية يسودها الشعور بالسعادة النفسية .



توجيه اهتمام التربويين وجميع مؤسسات المجتمع بتربية النشء وتعظيم مكامن القوة
والجوانب اإليجابية في الشخصية والتميز اإليجابي لديهم وتحسين مستوي المرونة
المعرفية وثقتهم بأنفسهم والتي تمكن من التوائم اإليجابي مع التغير وتحسين نوعية
وجودة الحياة اإلنسانية ،والسعي لتدعيم العوامل التي تؤثر علي السعادة النفسية .
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وفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج ،واستكماالً لحلقة البحث في هذا المجال،
يمكن القول أن الدراسة الحالية تمهد لدراسات الحقة من أمثلتها ما يلي :



دراسة بعض المتغيرات اإليجابية األخرى كــــــــ (اإليثار ،الصالبة النفسية)كمنبئات
بالسعادة النفسية .



تصميم برامج إرشادية لتنمية السعادة النفسية لدي طالب الجامعة .



فاعلية برن امج قائم علي المرونة المعرفية والثقة بالنفس كمدخل لتحسين السعادة
النفسية



إجراء دراسة تتناول متغيرات الدراسة الحالية علي شرائح عمرية أخري .
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