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ٔأسفشت عٚ ،سطاٛة نإ َتٝة ايٓفشٝس بايعافٛنزيو أسفشت ايذساسة عٔ إٔ دسجات ايشعٚ ،ة َشتفعةَٜرتٛهٝت ُتع بذالالت سٜ )فٜ(سا
اتًٝع ايتخصص يصاحل ايطًبة يف ايهٛٓفكا يٚ مٚد فشٛجٚٚ ،فكا يًحٓص يصاحل اإلْاثٚ ةٝة ايٓفشٝس بايعافٛم يف دسجات ايشعٚد فشٛجٚ
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Degrees of Psychological Well-Being among Students of Palestinian Universities in
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Abstract: This study aims at investigating the levels of psychological well-being among Palestinian
university students in Hebron District, and adapting Ryff's Psychological Well-being Scales to the
Palestinian environment, The researchers applied the Ryff’s Psychlogical Well-being Scales on a simple
random sample of (200) students located at three Palestinian universities (Hebron University, Al-Quds
open University, & Polytechnic University). Validity was confirmed. Moreover, the reliability of the scale
was confirmed by using Cronbach α coefficient. The study concluded that the degrees of Palestinian
students' psychological wellbeing were moderate. In addition to that, the study found that there were
differences in the degree of psychological well-being according to gender in favor of females, differences
according to the type of specialization in favor of students in the human colleges, differences due to the
economic level in favor of students with higher incomes, and differences due to the place of residence in
favor of villagers students. Furthermore, the study found there were no differences in the average
psychological well-being due to the sitting university. Finally, the study has come out a set of
recommendations stemming from its results, such as the need to address welfare for Palestinians,
especially in crowded cities, as well as the need to motivate university students in science faculties, and to
reduce the degrees of tension induced by the difficult context in which Palestinians live.
Keywords: Ryff's wellbeing scale, psychological wellbeing.
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ال شك أن الشخصية السوية الحسنة بما تتمتع
به من سمات إيجابية ممثلة في العافية النفسية
واألمل والتفاؤل والطمأنينة وراحة البال والرضا
عن الذات ،والعالقات االجتماعية الدافئة ،وطيب
العيش وجودة الحياة ،توفر للفرد فرصا كبيرة
للنمو واالرتقاء واالزدهار (عكاشة وسليم.)0202 ،
وقد كرس علم النفس مساحة كبيرة لفحص
مختلف جوانب الحزن واالكتئاب والقلق
والتعاسة والخوف والعدوان واالنحراف والمرض
(عبد العال ومظلوم ،)0202 ،وبدأ يسود مجال
البحث في علم النفس تيار يعزز التوجه إلى علم
النفس اإليجابي ،وبدأ العلماء يستقصون في
مفاهيم مثل األمل والتفاؤل والطمأنينة وجودة
الحياة والعافية النفسية (عكاشة وسليم،)0202 ،
ويرى سليجمان ( )0220أن علم النفس الحديث
أصبح يسعى لفهم االنفعاالت اإليجابية ويبني
جوانب القوة ،ويزود البشر بما يساعدهم على أن
يجدوا ما يسميه أرسطو "الحياة الطيبة" ،وهذا
التوجه الذي أخذه علم النفس اإليجابي ،إنما تم
وفق توصيات "مارتن سيلجمان" الذي دعا علماء
النفس إلى البحث في القوى اإليجابية في اإلنسان
ومواطن القوة عنده وتعزيزها وتدعيمها كبديل
عن البحث عن الجوانب السلبية والمرضية في
الشخصية اإلنسانية.
النفسية
وعليه أصبح مفهوم العافية
Psychological Well–Beingمن المفاهيم التي
يتم تناولها في الفترة األخيرة ،لما له من دور
هام في تحقيق الصحة النفسية والتوافق النفسي
والعافية والرضا لدى األفراد (عكاشة وسليم،
 ،)0202ويعتبر مفهوم (رايف) للسعادة
النفسية  Psychological Well–Beingمن المفاهيم
الرئيسة في علم النفس اإليجابي لما له من مكانة
بارزة في تاريخ الفكر اإلنساني ،وقد سعت
الثقافات المختلفة إلى الوصول إلى السعادة
بوصفها هدفا أسمى للحياة الرتباطها بالحالة
المزاجية اإليجابية ،والرضا عن الحياة وجودتها
وتحقيق الذات والتفاؤل (أبو هاشم،)0202 ،
ويتداخل هذا المفهوم مع بعض المفاهيم
اإليجابية األخرى كالشعور بالراحة ،والرضا عن

الحياة ،والمتعة في الحياة ،والتوافق النفسي،
واإلنجاز ،واألمن النفسي ،والقناعة والطمأنينة
وطيب العيش (الجمال.)0202 ،
وأصبح الوصول إلى العافية النفسية هدفا مهما
في حياة اإلنسان يسعى لتحقيقه كل من
الفالسفة والعلماء والحكومات المختلفة ،ويؤدي
تحقيقه إلى شعور الفرد بالرضا والبهجة
وتحقيق الذات واألمل والتفاؤل والتوجه نحو
الحياة بإيجابية (صالح ،)0202 ،ويرى فري
وستوتزر ) (Frey and Stutzer, 2002أن يكون
محور علم االقتصاد هو سعادة الفرد نظرا لما
يتصف به هذا الفرد من رؤيا مشرقة ،في حين
يرى أبو الحالوة ( )0202أن الفرد السعيد يتسم
بالقدرة على إدارة األزمات بمشاعر إيجابية،
والقدرة على تحمل الصعاب ،ومواجهة مواقف
الحياة وضغوطاتها.
وحصل مفهوم العافية النفسية على أهمية بالغة
في دراسات (رايف) ) )Ryff, 1985-2007التي
تناولت هذه المفهوم وطرق البحث فيه ،وكيفية
قياسه وأهم المؤشرات للتعرف عليه (أبو هاشم،
 ،)0202حيث وضعت (رايف) نموذجا يمكن من
خالله االستدالل على درجة سعادة الفرد ،وقد
أسمته نموذج العوامل الستة للسعادة النفسية
وهي( :االستقالل الذاتي ،والتمكن البيئي،
والتطور الشخصي ،والعالقات اإليجابية مع
اآلخرين ،والحياة الهادفة ،وتقبل الذات) (أبو
هاشم والقدور.)0200 ،
وال شك أن العافية النفسية من المفاهيم
المعقدة نسبيا نظرا لصعوبة تحليل عناصرها
والعوامل التي تبنى عليها ،إذ يشكل هذا المفهوم
العمود الفقري لعلم النفس اإليجابي الذي يتناول
الجانب اإليجابي من شخصية اإلنسان بعيدا عن
األمراض النفسية كالقلق واالكتئاب والتوتر
والخوف ،هذه العافية التي لطالما تناولها علماء
النفس كهدف نبيل يسعى اإلنسان للعيش في
ظالله ،والذي تتشارك العوامل النفسية
واالجتماعية والوجدانية والمعرفية واالقتصادية
في بلورتها وبنائها (عكاشة وسليم.)0202 ،

وتعددت جوانب تحديد العافية النفسية عند
كثير من علماء النفس والباحثين ،حيث ترى
رايف وزمالؤها ) ،(Ryff & colleagues, 2006أن
العافية النفسية هي :شعور الفرد اإليجابي بطيب
العيش وحسن الحال ،واستقالليته في الحياة
واعتماده على نفسه ،وقدرته على اتخاذ قراراته
بنفسه وتنظيم شؤون حياته المختلفة ،واالستفادة
بفاعلية وإيجابية من جميع الظروف البيئية
المحيطة به ،وأن يكون له هدف واضح وواقعي
يوجه جل أفعاله وسلوكياته وتصرفاته في سبيل
الوصول إلى هذا الهدف ،وقدرته على بناء عالقات
اجتماعية متوازنة ودافئة وإيجابية مع اآلخرين،
كما ترتبط العافية النفسية بكل من اإليمان
باهلل والتوكل عليه واإلحساس بالعافية
الحقيقية والطمأنينة النفسية والراحة واالرتياح
النفسي والثقة والتعاطف والصداقة والتعاون
وحب الغير واألخذ والعطاء والسكينة.
كذلك ينظر ستيوارت -براون
) )2000إلى العافية النفسية على أنها :حالة
وجدانية شعورية ،تتخلق لدى الفرد عندما تصبح
مشاعره االنفعالية اإليجابية كالحيوية والحب
وحسن التعامل مع اآلخرين وطيب العيش والثقة
بالنفس في حالة توازن.
Stewart-Brown,

بينما يرى جونزاليز وكاساس وكويندرز
) (Gonzalez, Casas, & Coenders, 2007أن
العافية النفسية تعد أحد مكونات جودة الحياة
Psychological Well – Being as a Component of
 .Quality of Lifeويحددها أرجايل ( )0991بأنها

شعور طيب نحو الذات والطمأنينة النفسية
وراحة البال والحيوية والعالقات االجتماعية
الدافئة والتفاؤل واألمل .في حين ترى النيال
وعلي ( )0991أن العافية شعور وجداني إيجابي
يبدأ ظهوره عند الفرد منذ طفولته السوية
ويستمر معه خالل مراحل عمره ،وهي مشاعر
راقية يسعى اإلنسان للوصول إليها باعتبارها من
الغايات األساسية التي تضفي على الحياة قيمة
ومعنى ،وقد وضعت (رايف) وكيز ( & Ryff
 )Keyes, 1995نموذجا للسعادة النفسية يعرف
باسم نموذج العوامل الستة يتضمن العوامل
اآلتية:

تقبل الذات  :Self-Acceptanceويشير إلى القدرة
على تحقيق الذات وفق القدرات واإلمكانيات
المتاحة ،وكذلك االتجاهات اإليجابية نحو الذات
والحياة الماضية ،وتقبل المظاهر المختلفة للذات
بما فيها من جوانب إيجابية وأخرى سلبية،
واالرتقاء بالذات صعودا إلى الكمال.
اآلخرين Positive Relations

العالقات اإليجابية مع
 :With Othersقدرة الفرد على بناء وتكوين
عالقات اجتماعية دافئة مع اآلخرين مبنية على
الثقة المتبادلة والود واالحترام والتعاون
والتعاطف واالنتقاد البناء.
االستقاللية  :Autonomyقدرة الفرد على تقرير
مصيره بنفسه ،وقدرته على اتخاذ قراراته بذاته
وبمحض إرادته ،وقدرته على مقاومة الضغوط
االجتماعية ،والقدرة على ضبط وتنظيم السلوك
الشخصي أثناء تفاعله مع اآلخرين ،والقدرة على
التفكير والتصرف بطرق منطقية وتقييم نفسه
وفقا للمعايير االجتماعية المقبولة،
التمكن البيئي  :Environmental Masteryقدرة
الفرد على السيطرة على البيئة والتحكم بها
وتنظيمها لصالحه ،والقدرة على تحليل البيئة من
اجل االستفادة بطريقة فعالة من الظروف
المحيطة ،إضافة إلى التحلي بالمرونة والهدوء
في التعامل مع البيئة المحيطة وتغييرها من
خالل خبراته الماضية والحاضرة لتكون وسيلة
لتحقيق أهداف حياته ،والقدرة على إدارة البيئة
والتجديد واالبتكار.
الهدف من الحياة  :Purpose in Lifeقدرة الفرد
على تحديد أهدافه في الحياة بشكل موضوعي،
وأن يكون له هدف ورؤية واضحة توجه
تصرفاته وسلوكه وأفعاله وأفكاره نحو تحقيق
هذا الهدف ،مع التحلي بروح المثابرة والصبر
واإلصرار واإليمان ومقاومة كل العقبات التي قد
تحول دون الوصول إلى الهدف المنشود.
النمو الشخصي  :Personal Growthقدرة الفرد
على تنمية قدراته وتطويرها ،وزيادة فعاليته
وكفاءته الشخصية في الجوانب المختلفة،
كذلك قدرته على إدراك طاقاته واالرتقاء بها،
والتحلي بالمرونة الكافية واالستعداد العقلي
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والنفسي لتلقي خبرات جديدة تضاف إلى خبراته
السابقة.
وقدمت كل من رايف وسنجر
 )2008وصفا تفصيليا لخصائص األفراد مرتفعي
النفسية ،ففي مجال
ومنخفضي العافية
االستقاللية ترى (رايف) أن األفراد الذين
يتمتعون بدرجات عالية من العافية لديهم
القدرة على اتخاذ القرار بمحض إرادتهم،
ومقاومة الضغوط االجتماعية التي تقف حائال
دون مقدرتهم على اتخاذ القرار ،كذلك
يمتلكون مهارة التفكير المنطقي والتفاعل بطرق
عديدة وضبط انفعاالتهم وسلوكهم في مختلف
المواقف ،في حين يتأثر األفراد منخفضي العافية
بالضغوط االجتماعية في اتخاذ القرار،
ويخضعون ألحكام اآلخرين وقراراتهم.
( Ryff & Singer,

وفي مجال التمكين البيئي فإن األفراد السعداء
لديهم كفاءة عالية في إدارة البيئة وترويضها
لصالحهم ،والعمل بفاعلية على اقتناص الفرص
المناسبة واستغاللها على أكمل وجه من أجل
النهوض بحياتهم وذواتهم ،لكن األفراد غير
السعداء يجدون صعوبة بالغة في إدارة شؤون
حياتهم اليومية ،ويشعرون بعدم القدرة على
تحسين البيئة المحيطة بهم وليس لديهم الوعي
الكافي بالفرص المناسبة لقدراتهم وميولهم
واهتماماتهم.
وفي مجال النمو الشخصي فإن العمل المستمر
على تطوير الشخصية ،واالنفتاح على الخبرات
والمعارف الجديدة ،ومرونة التفكير في التعامل
مع المواقف الحياتية ،والشعور بالتفاؤل
والتحسين المستمر للذات والسلوك ،يعد من أهم
ما يتميز به األفراد السعداء ،مقابل ذلك فإن
اإلحساس بنقص النمو الشخصي ،وعدم القدرة
على امتالك خبرات جديدة بمرور الوقت ،وقلة
االستمتاع بالحياة ،والجمود في التعامل مع
األزمات والمواقف الجديدة ،كل ذلك من
& (Ryff
خصائص األفراد منخفضي العافية
).Singer, 2008

وحللت رايف وسنجر خصائص األفراد السعداء
في مجال عالقاتهم االجتماعية مع اآلخرين

فوجدت أن الدفء والثقة باآلخرين واالهتمام
بهم وتكوين صداقات حقيقية معهم على أساس
االحترام المتبادل والتفهم والتعاون والعطاء
المتبادل من أهم ما يميز هؤالء السعداء ،أما
األفراد الذين ال نصيب للسعادة في حياتهم
فتراهم يجدون صعوبات كبيرة في تكوين
عالقات جيدة مع اآلخرين ،وإن وجدت تلك
العالقات فإن عدم الثقة والتشكيك واإلحباط
وتدني االحترام من أهم ما يميزها  ،وترى رايف
وسنجر ( )Ryff & Singer, 2008أن الشعور الطيب
بالحياة ووضع األهداف السامية فيها ،والسعي
الدؤوب لتحقيق تلك األهداف من أهم ما يوصف
به من يتمتعون بدرجات عالية من العافية  ،أما
اآلخرون فال معنى حقيقي للحياة عندهم وليس
لديهم المهارة و القدرة الكافية على تحديد
نظرتهم وماذا يريدون من الحياة ،وإن وجدت فال
يملكون خططا واضحة لتحقيق أهدافهم & (Ryff
)Singer, 2008أ.

وقد أجريت العديد من الدراسات لفحص
الخصائص السيكومترية لمقياس رايف للسعادة
النفسية وللكشف عن المتغيرات المرتبطة
بالعافية النفسية ،فقد استخدم هاوسر وسبرنغر
وبودروفسكا (Hauser, Springer, Pudrovska,
) ، 2005بيانات من دراسات طولية من جامعة
ويسكونسن-ماديسون ( )WLS, 1993 - 2004والمسح
الوطني للعائالت ( )NSFH, 1992 - 2001للتحقق
من استقرار البنية العاملية لنموذج (رايف)
سداسي العوامل للسعادة النفسية ،وأظهرت النتائج
في العينتين تحقيق النموذج لدرجة مرتفعة من
االتساق الداخلي بين األبعاد وبعضها ،وأن معامل
استقرار البنية العاملية مرتفع ( ،)28,1وحقق
النموذج شروط مطابقة جيدة.
وفحص أبوت ومجموعة من الباحثين
& Huppert, Kuh, Wadsworth,

(Abbott,
Ploubidis,

 Croudace,الخصائص السيكومترية
)2006
لمقياس (رايف) للسعادة النفسية لدى عينة من
النساء البريطانيات ،وأظهرت النتائج وجود
ارتباط موجب دال إحصائيا بين األبعاد المكونة
للمقياس والدرجة الكلية ،وكذلك األبعاد
ببعضها ،وتمتع المقياس بدرجة مرتفعة من

الصدق التنبؤي للصحة النفسية للعينة ،باإلضافة
إلى تحقق شروط حسن المطابقة للنموذج
سداسي األبعاد باستخدام التحليل العاملي.
ودرس كوك ورفاقه

Cooke, Bewick, Barkham,

) )Bradley, & Audin, 2006العافية النفسية لدى
طالب السنة األولى بالجامعة في بريطانيا حيث
طبق مقياس العافية النفسية على عينة مكونة من
( )2999طالبا وطالبة ،حيث أظهرت نتائج الدراسة
انخفاض درجات العافية النفسية لديهم وارتفاع
مستوى القلق واإلجهاد واالكتئاب نتيجة
وجودهم في مجتمع جامعي جديد.
وتناولت دراسة فيرناندز ورفاقه
2010

Teixeira,

&

( (Fernandes,

Vasconcelos-Raposo,

الخصائص السيكومترية لمقياس (رايف) للسعادة
النفسية لدى المراهقين البرتغاليين ،وتكونت
العينة من ( )0992طالبا وطالبة بالمرحلة
الثانوية والجامعية ،وطبق عليهم جميعا مقياس
(رايف) للسعادة النفسية ،وأظهرت النتائج تمتع
النسخة البرتغالية من المقياس بدرجة مقبولة
من االتساق الداخلي وكذلك صدق نموذج
(رايف) للسعادة النفسية في البيئة البرتغالية.
وتناول نيجوفان ( )Negovan, 2010أبعاد العافية
النفسية لدى طالب الجامعة ،وتكونت العينة من
( )229طالبا وطالبة بالجامعة من كليات علم
النفس والعلوم التربوية ،وطبق عليهم مقياس
(رايف) للسعادة النفسية الشخصية ،وأظهرت
النتائج تمتع مقياس (رايف) للسعادة بدرجة
مرتفعة من االتساق الداخلي والصدق المرتبط
بالمحك من خالل بعض المؤشرات للسعادة
الشخصية لدى الطالب ،وكذلك الصدق البنائي
حيث حقق النموذج سداسي العوامل شروط حسن
مطابقة مقبولة.
ودرس أبو هاشم والقدور( )0200في جامعة
الزقازيق دالالت صدق وثبات الصورة العربية من
مقياس العافية النفسية لكارول (رايف) ()PWB
على عينات مصرية وسعودية وسورية من طلبة
الجامعة ،وقد شارك في الدراسة عينة قوامها
( )0212طالبا وطالبة منهم ( )212طالبا وطالبة
من المصريين )202( ،طالبا وطالبة من

السعوديين )122( ،طالبا وطالبة من السوريين،
واستخدم الباحثون معامل االرتباط ،ومعامل
كرونباخ ألفا ،والتجزئة النصفية ،والتحليل
العاملي ،وأظهرت نتائج الدراسة توفر درجات
مقبولة من االتساق الداخلي باستخدام معامل
االرتباط في البيئة المصرية – السعودية –
السورية ،وتوفر درجة مقبولة من الثبات
لمقياس العافية النفسية المعرب في البيئة
المصرية والسعودية والسورية باستخدام معامل
ألفا كرونباخ ،والتجزئة النصفية ،كما أشارت
الدراسة إلى عدم وجود اختالف في البناء العاملي
لمقياس العافية النفسية لدى طلبة الجامعات
باختالف الجنسية.
وحللت دية ( )0200الخصائص السيكومترية
لمقياس كارول (رايف) للسعادة النفسية ))PWB
باستخدام عينة قوامها ( )2,1طالبا وطالبة من
طلبة الجامعة األردنية في عمان ،منهم  92عينة
استطالعية ،وكانت ثلث العينة من الذكور
بسبب طبيعة توزيعهم في الجامعة ،وتكون
المقياس من  ,2فقرة ،حيث مثلت هذه الفقرات
معا مؤشرا للسعادة النفسية من خالل ستة أبعاد
هي :تقبل الذات ،االستقاللية ،العالقات اإليجابية
مع اآلخرين ،النمو الشخصي ،التمكن من البيئة،
الهدف من الحياة .وقد بينت التحليالت
السيكومترية أن المقياس المترجم للغة العربية
يتصف بصدق الترجمة والصدق الظاهري ،كما
يتمتع بدرجات اتساق داخلي مرتفعة ()2892
ولديه معايير ثبات عالية بلغت ( )28,1تنسجم مع
تلك التي أوجدها واضعو المقياس .كما أشارت
الدراسة ومن خالل استخراج معامالت االرتباط
بين كل من الفقرات واألبعاد والمقياس إلى
تمتع المقياس المعرب بصدق البناء ،وهذا يشير
إلى أن هذه الدراسة توفر نسخة مترجمة للغة
العربية من مقياس العافية النفسية تتمتع
بالصدق والثبات.
وهدفت دراسة صالح ( )0202إلى الكشف عن
العالقة بين الشعور بالعافية والتوجه نحو الحياة
لدى عينة من المعاقين حركيا المتضررين من
العدوان اإلسرائيلي على غزة ،كما هدفت لمعرفة
إذا ما كان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين
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متوسطات درجات الطالب على مقياس العافية
والتوجه نحو الحياة تعزى إلى متغير (الحالة
االقتصادية ،والعمر ،والجنس ،ودرجة اإلعاقة)،
وتكونت عينة الدراسة من ( )000طالبا وطالبة
من المعاقين حركيا الملتحقين ببرامج التعليم
المستمر بالجامعة اإلسالمية ،واستخدمت الباحثة
مقياس العافية ومقياس التوجه نحو الحياة من
إعدادها ،وأظهرت الدراسة وجود عالقة دالة
إحصائيا بين الشعور بالعافية لدى المعاقين
حركيا المتضررين من العدوان اإلسرائيلي على
غزة ،والتوجه نحو الحياة ،كما أسفرت الدراسة
إلى عدم وجود فروق بين الطلبة على مقياس
العافية ومقياس التوجه نحو الحياة تعزى إلى
متغير الجنس.
وهدفت دراسة الجمال ( )0202إلى التعرف على
طبيعة العالقة بين العافية النفسية بمكوناتها
الفرعية والتحصيل الدراسي واالتجاه نحو
الدراسة الجامعية لدى طلبة جامعة تبوك ،حيث
تناولت الباحثة عينة مكونة من ( )01,طالبا
وطالبة موزعين على كليات التربية واآلداب
والعلوم ،حيث طبق عليهم مقياس العافية النفسية
ومقياس االتجاه نحو الدراسة الجامعية،
واستخدمت الباحثة معامل االرتباط واختبار (ت)
وتحليل التباين األحادي االتجاه وتحليل االنحدار،
وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقات ارتباطية
دالة بين درجات الطلبة في العافية النفسية
بمكوناتها الفرعية والتحصيل الدراسي ،وكذلك
أظهرت الدراسة وجود فروق بين متوسطات
مستويات الذكور واإلناث في العافية النفسية
بمكوناتها الفرعية ،وكذلك عدم وجود فروق
بين متوسطات مستويات الطلبة ذوي التخصصات
العلمية وذوي التخصصات األدبية في العافية
النفسية بمكوناتها الفرعية .وتناولت دراسة أبو
عمشة ( )0202الذكاء االجتماعي والذكاء
الوجداني وعالقتهما بالشعور بالعافية لدى طلبة
الجامعة في محافظة غزة ،واختار الباحث عينة
قوامها ( )922من طلبة الجامعات في محافظة
غزة وطبق عليهم مقيـاس الذكاء االجتماعي
ومقيـاس الذكاء الوجداني ،ومقياس أكسفورد
للسعادة ،وأسفرت الدراسة عن أن درجات كل من

الذكاء االجتماعي والذكاء الوجداني والشعور
بالعافية لـــدى أفـــراد عينـــة الدراســـة
مـــن طلبـــة الجامعـــات بمحافظـــة
غـــزة قد ظهر بنسب متوسطة ،وأن هناك
عالقة طردية بين كل من الـذكاء االجتمـاعي
والـذكاء الوجداني والدرجة الكلية للشعور
بالعافية لدى أفراد العينة ،وعن عدم وجود
فـروق فـي الـذكاء االجتمـاعي والـذكاء
الوجـداني والشـعور بالعافية تبعـا لمتغيـر
الكليـة لدى أفراد العينة ،وعن وجود فـروق فـي
الـذكاء االجتمـاعي والـذكاء الوجـداني
والشـعور بالعافية تبعـا لمتغيـر الجامعـة
لصالح طلبة جامعة األزهر.
ويالحظ من العرض السابق للدراسات التي
أجريت حول موضوع العافية النفسية أن العافية
النفسية ترتبط بعالقات طردية بالتوجه نحو
الحياة والتحصيل الدراسي والثقة بالنفس
واالستقاللية ،كما لوحظ وجود عالقة إيجابية
بين كل من الذكاء الوجداني والذكاء
االجتماعي من جهة والعافية من جهة أخرى كما
في دراستي (الجمال )0202 ،و(صالح.)0202 ،
كما بحثت الدراسات السابقة الخصائص
السيكومترية لمقياس رايف للسعادة النفسية
وخلصت بنتيجة تمتع هذا المقياس بدالالت صدق
وثبات عالية كما في دراسات (دية )0200 ،و(أبو
هاشم والقدرو )0200 ،و()Fernandes et al, 2010
وجميع تلك الدراسات عززت الدالالت
السيكومترية لمقياس رايف من حيث درجات
الصدق والثبات العالية.
وتأتي الدراسة الحالية الستكمال جهود الباحثين
في استقصاء مستويات العافية النفسية لدى
الشباب الجامعي في البيئة الفلسطينية كبيئة لم
تجر فيها مثل هذه الدراسات.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
تبدو الحاجة في البيئة الفلسطينية ملحة لكشف
عن العافية النفسية لدى األفراد في المجتمع
الفلسطيني ،وذلك ألن المجتمعات العربية
والفلسطينية تعاني من أزمات سياسية واقتصادية

واجتماعية ،وهي بحاجة إلى األخذ بالمتغيرات
اإليجابية على المستوى الفردي والجماعي ،ليس
من أجل المساعدة في تخفيف المعاناة الجسمية
والنفسية واالجتماعية لدى األفراد فقط ،وإنما
لرفع كفاءتهم في مواجهة التحديات
والضغوطات اليومية ،وكذلك تكمن مشكلة
الدراسة في أن فئة الشباب الجامعي في فلسطين
يعانون من أزمات نفسية كثيرة ،ولما كانت
مدينة الخليل من أكبر المدن الفلسطينية ،فإن
هذه الدراسة تحاول الكشف عن مستويات الشعور
بالعافية ،وفحص الفروق في الشعور بالعافية
وفقا لبعض المتغيرات المستقلة وتحديدا فإن
هذه الدراسة حاولت اإلجابة على األسئلة اآلتية:
 .0ما درجات الشعور بالعافية النفسية كما
يدركها طلبة الجامعات الفلسطينية
بمحافظة الخليل؟
 .0هل تختلف مستويات الشعور بالعافية
النفسية لدى طلبة الجامعات بمحافظة
الخليل وفقا لمتغيرات الجنس ومكان
السكن ونوع الكلية والجامعة التي يدرس
فيها الطلبة ،ومستوى الدخل؟
أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى استقصاء واقع درجات
الشعور بالعافية لدى الشباب الجامعي في
محافظة الخليل ،والتحقق من دالالت الفروق في
درجات الشعور بالعافية وفقا لبعض المتغيرات
المستقلة كجنس الطالب ،ومكان سكنه ،والجامعة
التي يدرس فيها ،ومستوى دخل الطالب ،األمر
الذي قد يساعد الفئات المعنية بالشباب في
المجتمع الفلسطيني على تعزيز الجوانب
اإليجابية ،والحد من العوامل التي قد تؤثر سلبا
على العافية النفسية لدى الشباب الجامعي في
محافظة الخليل.
أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة في أنها توفر مقياسا
مقننا في البيئة الفلسطينية يكشف عن درجات
الشعور بالعافية النفسية لدى فئة الشباب ،وهذا
من شأنه أن يساعد الباحثين لتوظيفه في البيئة

الفلسطينية لغايات إجراء الدراسات المرتبطة
بموضوع العافية النفسية ،كما وتكمن أهمية
هذه الدراسة في أنها تشخص واقع الشعور
بالعافية النفسية لدى الشباب األمر الذي قد يفيد
أولياء األمور والتربويين في تحسين واقع
الظروف النفسية التي يعيش فيها الشباب
الفلسطيني .وتستمد هذه الدراسة أهميتها من
أهمية الموضوع الذي تتناوله ،حيث للسعادة
النفسية آثار إيجابية قوية على سلوك الفرد،
منها التفكير اإليجابي إذ يتناول الناس قضاياهم
الحياتية الهامة بطريقة أكثر إيجابية عندما
يكونون سعداء ،ويكون السعداء أكثر ثقة بالنفس
وأكثر تقديرا لذواتهم ولديهم استعداد لحل
مشكالتهم بطرق أفضل (صالح.)0202 ،
محددات الدراسة
تتحدد نتائج هذه الدراسة بدرجة تمثيل العينة
للمجتمع المدروس وهم طلبة الجامعات
الفلسطينية في محافظة الخليل ،مما يضع قيودا
على تعميم نتائجها إال على بيئات مشابهة.
وتتحدد إمكانية تعميم نتائج الدراسة الحالية تبعا
لعدة شروط هي الخصائص الديموغرافية
والتحصيلية ألفراد الدراسة وتبعا للخصائص
السيكومترية لألداة المستخدمة في الدراسة،
والتي استندت إلى أسلوب التقرير الذاتي
باإلضافة إلى طبيعة العوامل الزمنية والظرفية
لتطبيق الدراسة الحالية والتي امتدت خالل
الفترة الواقعة في الشهور الثالثة األولى من العام
.0209

الطريقة واإلجراءات
تحقيقا ألهداف الدراسة استخدم المنهج البحثي
الوصفي المسحي (التل؛ البطش؛ وأبو زينة ،
 ،)0221حيث يوفر هذا المنهج بيانات عن واقع
الظاهرة المراد دراستها ،مع تفسير لهذه البيانات،
نظرا ألن الدراسة الحالية هدفت للتحقق من
صدق وثبات مقاييس رايف للسعادة النفسية،
والتعرف على مستويات الشعور بالعافية لدى
طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل.

مجلد  00عدد  0إبريل0201 ،

درجات الشعور بالعافية النفسية لدى طلبة اجلامعات الفلسطينية يف حمافظة اخلليل
نبيل جربين اجلندي وجبارة عبد تالمحة

مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة
المسجلين في الجامعات الفلسطينية التالية:
الخليل وعددهم  ,102طالبا ،والقدس المفتوحة
وعددهم  02001طالبا وبوليتيكنك فلسطين
وعددهم  1102طالبا ،وذلك في العام الدراسي
 ،0209/0201وبلغ عدد الطلبة جميعا في الجامعات
الثالث ( )02121طالبا وطالبة.
عينة الدراسة
اختار الباحثان عينة الدراسة بالطريقة العشوائية
البسيطة ،إذ قام الباحثان بزيارة الجامعات
المشمولة بالدراسة وتم توزيع أدوات الدراسة
بشكل عشوائي بين الطلبة في حرم كل جامعة،
مع مراعاة رغبة الطالبة أو الطالبة باالستجابة
عن فقرات أداة الدراسة ،وقد بلغ حجم العينة 022
طالبا وطالبة ،موزعين على ثالث جامعات،
وتوزعت عينة الدراسة وفقا لكل من الجامعة
ومستوى الدخل كما يتضح في جدول .0
جدول 1
توزيع عينة الدراسة وفقا لكل من الجامعة ومستوى الدخل
الجامعة  /مستوى
الدخل

أقل
من

0222

الخميل

-0222
0222

أكثر
من

المجموع

0222

القدس المفتوحة

02
02

73

20

32

بوليتكنك فمسطين

03

02

4

35

المجموع

30

73
54

22
72

32
022

أداة الدراسة
مقاييس

رايف

للسعادة

النفسية

Ryff's

).)Psychological Well-Being scales (PWB

استخدم الباحثان في الدراسة الحالية مقاييس
العافية النفسية من إعداد كارول رايف (Carol
) .Ryff, 1989وعبر عنه بمقياس رايف وليس
بمقاييس رايف كي ال يقع المستفيد من الدراسة
في لبس البحث عن عدة مقاييس  ،وتتكون
الصورة األصلية للمقاييس من  002فقرة موزعة
على  9ستة أبعاد بواقع  02عشرين فقرة لكل بعد.
وقد ظهرت صور كثيرة من هذا المقياس منها
الصورة الحالية المستخدمة لغايات البحث

الحالي ،والتي تتكون من  20فقرة بواقع  1سبع
فقرات لكل بعد من أبعاد العافية النفسية الستة
وهي :االستقاللية ،التمكن البيئي ،النمو الشخصي،
العالقات اإليجابية مع اآلخرين ،الهدف في الحياة،
وتقبل الذات .ويطلب من المستجيبين تقدير
مدى موافقتهم على فقرات المقاييس الستة على
سلم ليكرت مكون من خمس درجات تتراوح من
معارض بشدة ()0؛ معارض ()0؛ محايد ()2؛
موافق ()2؛ إلى موافق بشدة ( ،)1وذلك
بالترتيب في حالة العبارات الموجبة االثنين
والعشرين ( ،)00وتعكس في حالة العبارات
السالبة ( )02العشرين ذات األرقام التالية،1 ،2 :
،20 ،22 ،01 ،09 ،02 ،09 ،0, ،01 ،09 ،01 ،02 ،02 ،02
 .20 ،29 ،29 ،22 ،20ويتراوح متوسط الدرجة
الكلية للشعور بالعافية النفسية ما بين ()002–20
درجة ،وتدل الدرجة المرتفعة على تمتع الفرد
بدرجة مرتفعة من العافية النفسية.
وقد تم تقنين أداة الدراسة على البيئة العربية
الفلسطينية ضمن مجموعة من الخطوات تكمن
في حصول الباحثين على النسخة األصلية من
مقاييس رايف للسعادة النفسية ( Ryff's
 ،)Psychological Well-Being scales (PWBوبوشر
بتقنينه ليتالءم مع البيئة العربية الفلسطينية،
وذلك من خالل القيام بعدة خطوات أهمها:
ترجمة فقرات المقياس من اللغة اإلنجليزية إلى
اللغة العربية ،وكذلك تم اعتماد الترجمة
العكسية  Back translationللتحقق من أن عملية
الترجمة قد تمت بشكل دقيق وصحيح .كما تم
استخراج مؤشرات الصدق والثبات لضمان
الخصائص السيكومترية الكافية للمقاييس وذلك
كما يلي.
صدق المحكمين
تم التحقق من صدق المحكمين بعرض المقياس
على خمسة محكمين من ذوي الخبرة
واالختصاص في علم النفس وعلم النفس
التربوي واإلرشاد التربوي والقياس والتقويم في
الجامعات الفلسطينية ،وقد أقروا بمالءمة
الفقرات ومناسبتها للبيئة الفلسطينية ،وعن
قدرتها عن الكشف عن الشعور بالعافية النفسية

لدى المستجيبين ،في حين تم تعديل فقرتين
فقط تعديال طفيفا هي الفقرات ذات األرقام  ,و
 02من فقرات المقياس المرفق حتى تكون أكثر
مالءمة للبيئة الفلسطينية.
ثبات المقياس :تم التحقق من ثبات المقياس
بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة الثبات
(ألفا كرونباخ) حيث بلغت نسبة الثبات ()28,0
وهي قيمة تسمح باستخدام المقياس ألغراض
البحث العلمي.
مصطلحات الدراسة
العافية النفسية
يقصد بالعافية النفسية )(Ryff et al., 2006
اإلحساس اإليجابي بحسن الحال وطيب العيش
ويمكن االستدالل عليه بالمؤشرات السلوكية
التي تدل على ارتفاع مستويات رضا الفرد عن
ذاته وعن حياته بشكل عام ،وسعيه المتواصل
لتحقيق أهداف شخصية مقدرة وذات قيمة
ومعنى بالنسبة له ،واستقالليته وقدرته على
إدارة حياته بنفسه واتخاذ قراراته دون االلتفات
ألية ضغوطات اجتماعية ،وإقامته لعالقات
اجتماعية إيجابية متبادلة مع اآلخرين مبنية على
الثقة والتعاون واالستمرار فيها ،كما ترتبط
العافية النفسية بكل من اإلحساس العام بالعافية
والسكينة والطمأنينة النفسية والتفاؤل واألمل
وحب اآلخرين ومساعدتهم واإليمان والتوكل
على اهلل .وباألداء واالشتغال الوظيفي اإليجابي
Well–Being

:Psychological

(.)Ryff & Keyes, 1995, p. 719

طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة الخليل:
ويقصد بهم جميع الطلبة في مرحلة
البكالوريوس في الجامعات القائمة في محافظة
الخليل وهي جامعة الخليل وجامعة القدس
المفتوحة وجامعة بوليتكنيك فلسطين.
إجراءات الدراسة :تم تحديد مجتمع الدراسة،
وتم تحديد عدد أفراد العينة من كل جامعة ثم
تم الحصول على الموافقة من إدارة كل جامعة
لغايات تطبيق أدوات الدراسة فيها ،ثم قام
الباحثان بزيارة الجامعات المشمولة في الدراسة،
وتم اختيار الطلبة بشكل عشوائي لتعبئة أداة
الدراسة وقد تم مراعاة أن يكون المستجيب أو

المستجيبة لديه الرغبة في االستجابة على أداة
الدراسة مما يضمن نتائج أكثر دقة ،وبعد ذلك
تم تجميع االستبانات وتفريغها وتحليلها
اإلحصائية للعلوم
باستخدام برنامج الرزم
االجتماعية.
المعالجة اإلحصائية :تم استخدام المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة معامل
ألفا كرونباخ وحساب معامل الثبات عن طريق
التجزئة النصفية واختبار "ت" ،واختبار تحليل
التباين األحادي (One way analysis of variance
) .(ANOVAوقد تم تحليل هذه البيانات إحصائيا
باستخدام رزمة البرامج اإلحصائية للعلوم
االجتماعية ( )SPSSلإلجابة عن أسئلة الدراسة.

نتائج الدراسة
لإلجابة على سؤال الدراسةاألول وهو :ما درجات
الشعور بالعافية النفسية لدى طلبة الجامعات
الفلسطينية بمحافظة الخليل؟ تم استخراج
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة على كل
فقرة من فقرات المقياس وذلك بعد عكس
الفقرات السلبية وترتيبها تنازليا وفقا ألهميتها،
وكانت النتائج كما يوضحها جدول  0في ملحق
الدراسة.
يتبين من جدول  0أن استجابات الطلبة على
مقياس العافية النفسية كانت معظمها إيجابية،
وتراوحت النسب المئوية لالستجابات بين
( )%1981 - %2281وكانت أعلى الفقرات من
حيث متوسط االستجابة هي الفقرة رقم ()21
والتي كان نصها "أنا لست واحدا من الناس
الذين يعيشون بال هدف" بنسبة مئوية بلغت
( ،)%1981وجاءت الفقرة رقم ( 2,لدي قدرة
على إيجاد أسلوب حياة لنفسي يتفق مع ما أحب)
في المرتبة الثانية ،بينما احتلت الفقرة رقم 2
(ال أهتم باألنشطة التي تحسن من خبراتي
وآفاقي) المرتبة الثالثة ،وقد كانت درجات
الشعور بالعافية على هذه الفقرات مرتفعة ،بينما
كانت أدنى ثالث فقرات مرتبة على التوالي
الفقرة رقم (( )09كثيرا ما أشعر بالضغط
واإلرهاق مما أتحمله من مسؤوليات) ،والفقرة

مجلد  00عدد  0إبريل0201 ،

درجات الشعور بالعافية النفسية لدى طلبة اجلامعات الفلسطينية يف حمافظة اخلليل
نبيل جربين اجلندي وجبارة عبد تالمحة

( 02ال أشعر باالرتياح خالل تعاملي مع الناس)
والفقرة ( 01عندما أتعرض لموقف جديد ،فإنني
ال استمتع كثيرا إذا تطلب معالجة هذا الموقف
تغيير طريقة تفكيري المألوفة في الحياة) وقد
كانت النسب المئوية على هذه الفقرات متدنية.
كما يتضح من جدول  0أن الدرجة الكلية
للشعور بالعافية قد كانت متوسطة ،وهذا يعني
أن طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة
الخليل يتمتعون بدرجات متوسطة من العافية،
رغم الظروف الصعبة التي يمرون بها على كل
المستويات االقتصادية واالجتماعية والسياسية،
وتتفق هذه النتيجة في المجتمع الفلسطيني مع
نتائج دراسة أبو عمشة ( )0202التي أظهرت أن
درجات الشعور بالعافية لدى الطلبة الجامعيين
في قطاع غزة قد كانت بدرجات متوسطة.
ولإلجابة على سؤال الدراسة الثاني" :هل تختلف
درجات الشعور بالعافية النفسية لدى طلبة
الجامعات الفلسطينية بمحافظة الخليل وفقا
لمتغيرات الجنس ومكان السكن ونوع الكلية
والجامعة ومستوى الدخل؟" تم استخراج النتائج
المتعلقة بالفرضيات الصفرية عند مستوى
الداللة (α

.)2821

وللتحقق من صحة الفرضية األولى تم استخدام
اختبار (ت) الختبار داللة الفروق في متوسطات
درجات العافية النفسية وفقا لمتغير الجنس
وجدول  2يوضح ذلك.
يتبين من جدول  2أنه يوجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات درجات الطلبة على
مقياس العافية النفسية يعزى لمتغير الجنس،
حيث وجد أن قيمة ت =  2802وهي قيمة دالة
إحصائيا عند مستوى (<  )2.20ويوضح جدول 2
أن الفروق في متوسط درجات الشعور بالعافية
كان لصالح اإلناث بمتوسط حسابي بلغ (م=
02,809؛ ع= )09822مقابل الذكور بمتوسط بلغ
(م= 022819؛ ع= .)0982ويمكن أن تعزى هذه
النتيجة إلى أن اإلناث يشعرن بأن دراستهن
الجامعية قد حققت لهن ذواتهن ،فال يفكرن
كثيرا في القضايا المتعلقة بتحمل المسؤولية
في المستقبل كتكاليف الزواج وتوفير المسكن،

والبحث عن وظيفة بعد التخرج ،في حين يفكر
الشاب الجامعي كثيرا في وظيفة بعد التخرج
وفي بناء مستقبله في ظل األوضاع االقتصادية
الصعبة ،ذلك أن مسؤولية توفير المسكن في
المجتمع الفلسطيني هي مسؤولية الذكور،
فيشعر الشباب الذكور بعبء ومسؤولية تجعل
درجات الشعور بالعافية لديهم أقل من تلك التي
تشعر بها اإلناث (أبو عمشة.)0202 ،
جدول 3
نتائج اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطات درجات الشعور
بالعافية النفسية وفقا لمتغير الجنس

الجنس

العدد

ذكور

25

المجموع

022

إناث

272

المتوسط

االنحراف

202035

22005

200007

22022

الحسابي
204002

المعياري
22020

درجات

قيمة

254

7002

الحرية

ت*
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وتتفق نتائج هذه الدراسة الحالية مع نتائج
دراسة الجمال ( )0202والتي أوضحت وجود
فروق بين متوسطات مستويات الذكور واإلناث
في العافية النفسية ،لصالح اإلناث .وتختلف هذه
النتيجة مع نتائج دراسة صالح ( )0202والتي
أوضحت عدم وجود فروق بين متوسطات
مستويات الذكور واإلناث في الشعور بالعافية
النفسية.
وللتحقق من صحة الفرضية الثانية تم استخدام
اختبار (ت) الختبار داللة الفروق في متوسطات
درجات الشعور بالعافية النفسية لدى الطلبة
الجامعيين وفقا لمتغير مكان السكن (قرية،
مدينة) وجدول  2يوضح ذلك.
يتبين من جدول  2أنه يوجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات درجات الطلبة على
مقياس العافية النفسية يعزى لمتغير السكن،
حيث وجد أن قيمة ت =  0821ومستوى الداللة
=  2820وهذه قيمة دالة إحصائيا ،ويوضح جدول
أن الفروق كانت لصالح الطلبة الذين يسكنون
القرى بمتوسط حسابي  021800مقابل الطلبة
الذين يسكنون في المدينة بمتوسط  ،022892ولم
تتوفر للباحثين دراسات سابقة درست هذا
المتغير ولذلك فقد قام الباحثان بعقد بؤرة

نقاش اشتملت على سبعة من أساتذة علم اجتماع
وعلم نفس لغايات الوقوف على هذه النتيجة،
وقد أسفرت نتائج بؤرة النقاش إلى أن سكان
القرى يتمتعون بعالقات اجتماعية عميقة ودافئة،
وهدوء في العيش ،وأجواء نقية بعيدة عن التلوث،
ويعتمدون على الخروج للتنزه في المناطق
الريفية بعيدا عن ضوضاء المدينة ،بينما تتسم
العالقات االجتماعية في المدينة بالرسمية ،كما
ويؤثر ازدحام السكان والتلوث واألصوات
المزعجة من المصانع والسيارات في الشعور
باإلحباط وعدم الرضا عن الواقع المعاش ،عدا
عن توفر جميع الخدمات التي كانت تقدم في
المدينة في الزمن الماضي في القرية األمر الذي
جعل سكان القرى يتمتعون بدرجات عافية نفسية
أعلى من نظرائهم في المدينة.

المتوسط

االنحراف

درجات

قيمة

الحسابي

المعياري

الحرية

ت

عممية

جدول 4

إنسانية

224
52

200033

23032

254

0043

المجموع

022

203040

22023

نتائج اختبار (ت) الختبار داللة الفروق في متوسطات درجات
الشعور بالعافية النفسية وفقا لمتغير مكان السكن

مكان

السكن
قرية

العدد
23
0

مدينة

02

المجمو

02

ع

2

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

20302

2704

20202

0004

207043

24072

2
7
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قيمة
ت*

0
0
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4
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وللتحقق من صحة الفرضية الثالثة تم استخدام
اختبار (ت) الختبار داللة الفروق في متوسطات
درجات الشعور بالعافية النفسية لدى الطلبة
الجامعيين وفقا لمتغير نوع الكلية (علمية،
إنسانية) وجدول  1يوضح ذلك.
يتبين من خالل جدول  1أنه يوجد فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطلبة على
مقياس العافية النفسية يعزى لمتغير نوع الكلية،
حيث وجد أن قيمة ت = 08,10ومستوى الداللة
=  ،2820وهذه قيمة دالة إحصائيا ،ويوضح جدول
أن الفروق في متوسط درجات الشعور بالعافية
كان لصالح طلبة الكليات اإلنسانية بمتوسط
حسابي  029802مقابل طلبة الكليات العلمية

بمتوسط  .020811وتعزى هذه النتيجة إلى أن
طلبة الكليات اإلنسانية يمتازون بالعالقات
اإليجابية الدافئة والمساقات الدراسية مرتبطة
بالخدمة اإلنسانية وتتعامل مع اإلنسان ،في حين
أن طلبة الكليات العلمية تتسم دراستهم بالصعوبة
والتعقيد والتجريد والبعد عن الواقع ،إضافة إلى
أنهم ال ينمون ذكاءهم االجتماعي بشكل كبير
فيشعرون بسعادة أقل مقارنة بطلبة الكليات
اإلنسانية (أبو عمشة.)0202 ،
جدول 5
نتائج اختبار (ت) الختبار داللة الفروق بين متوسطات درجات
الشعور بالعافية النفسية وفقا لمتغير الكمية

نوع
الكمية

العدد

205020

20022
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وتختلف هذه النتيجة عن نتيجة دراسة أبو عمشة
( )0202التي أظهرت عدم وجود فروق في درجات
الشعور بالعافية النفسية تعزى لنوع الكلية ،كما
وتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة الجمال
( )0202التي أظهرت عدم وجود فروق في درجات
الشعور بالعافية النفسية وفقا لنوع الكلية.
وللتحقق من صحة الفرضية الرابعة تم استخدام
اختبار تحليل التباين األحادي للتحقق من داللة
الفروق في متوسطات درجات الطلبة على مقياس
العافية النفسية يعزى لمتغير الجامعة (الخليل،
القدس المفتوحة ،بوليتكنك فلسطين).
ومن أجل ذلك تم أوال حساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات
درجات الشعور بالعافية وفقا لنوع الجامعة،
وجدول  9يوضح ذلك.
يتبين من خالل جدول  9أنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطلبة على
مقياس العافية النفسية يعزى لمتغير الجامعة،
حيث وجد أن قيمة ف =  0899ومستوى الداللة
=  2809وهذا غير دال إحصائيا ،وتعزى هذه
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جدول 6

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات درجات الشعور بالعافية النفسية وفقا لنوع الجامعة ،وكذلك تحميل التباين األحادي
لمقارنة متوسطات درجات الشعور بالعافية النفسية وفقا لمتغير نوع الجامعة
الجامعة
الخميل
القدس

المفتوحة
بوليتكنك
فمسطين

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

مجموع

مصدر التباين

المربعات

204024

23037

بين المجموعات

454023

203077

23030

داخل المجموعات

37003023

200052

24003

المجموع

30203020

درجات

متوسط

المربعات
005027

قيمة ف

الحرية

0
253

032005
255

( 2022غير دال
عند مستوى

)2023

جدول 7
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتوسطات درجات الشعور بالعافية النفسية وفقا لمتغير مستوى الدخل
مستوى الدخل
أقل من
0222

-0222
0222
أكبر من
0222

المتوسط
الحسابي

202023

االنحراف
المعياري

24027

مصدر التباين
بين المجموعات

مجموع

المربعات
2432023

203075

20002

داخل المجموعات

30044002

205077

23000

المجموع

30203022

متوسط

المربعات
504070
023000

درجات
الحرية

قيمة ف*

0
253

7005

255
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النتيجة إلى أن الطلبة في مختلف جامعات
محافظة الخليل يعيشون نفس الظروف
االقتصادية ونفس الثقافة المجتمعية كما أنهم
يتبنون نفس القيم االجتماعية واإلنسانية إضافة
إلى تشابه الدراسة من حيث المساقات والنظام
الجامعي بين الجامعات المختلفة في الخليل .إال
أنه ورغم تشابه الظروف في الجامعات
الفلسطينية إال أن نتائج دراسة أبو عمشة ()0202
قد أظهرت فروقا في درجات الشعور بالعافية
باختالف الجامعة ،وبرر ذلك بالفروق بين
الجامعات فيما تقدمه من خدمات وأنشطة وبيئة
تعليمية تساهم في تعزيز البناء النفسي للطالب،
وتشعره بأنه يحقق ذاته األمر الذي ينعكس على
درجات الشعور بالعافية النفسية.
وللتحقق من صحة الفرضية الخامسة تم
استخدام تحليل التباين األحادي الختبار داللة
الفروق في متوسطات درجات الطلبة على مقياس
العافية النفسية وفقا لمتغير مستوى الدخل.
ومن أجل ذلك تم حساب المتوسطات الحسابية

واالنحرافات المعيارية لمتوسطات درجات الشعور
بالعافية وفقا لمستوى الدخل ،وجدول  1يوضح
ذلك.
يبين جدول  1أنه توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات درجات الطلبة على
مقياس العافية النفسية يعزى لمتغير مستوى
الدخل ،حيث وجد أن قيمة ف =  2829ومستوى
الداللة =  2822وهذا دال إحصائيا ،ولتحديد هذا
الفرق تم استخدام اختبار المقارنات المتعددة
 LSDللمقارنات البعدية بين طلبة الجامعات على
مقياس العافية النفسية وفقا لمستوى الدخل ،وقد
بلغت قيمة هذا المعامل بين فئة أقل من 0222
شيكل وفئة الدخل أكثر من  2222شيكل ()1.9,
وهي قيمة دالة إحصائيا أي أن الفروق في
متوسطات درجات الشعور بالعافية وفقا لمستوى
الدخل كانت لصالح األفراد الذين مستوى دخلهم
أكثر من  ،2222ومن أجل الوقوف على هذه
النتيجة تم عقد بؤرة نقاش مع سبعة من
المختصين في علم االجتماع وعلم النفس وقد

أسفرت نتيجة بؤرة النقاش عن أن مستوى الدخل
المرتفع يمنح الطالب جانبا من الرفاهية والتمتع
بالحياة ،ويسهل له متطلبات التعلم ،والحصول
على كثير من متع الحياة ومتطلباتها وبالتالي
يساعد إيجاد وتعزيز الشعور بالعافية.
التوصيات
في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة يوصي
الباحثان بما يأتي:
.1

.2

.3

.4

.5

ضرورة أن تقدم البرامج التربوية
واإلرشادية لطلبة الجامعات حول كيفية
تكوين االتجاه الصحيح نحو الدراسة من
أجل تخفيف الضغوط الناجمة عن صعوبة
المواد الدراسية األمر الذي يخفف من
ضغوطاتهم ويساعدهم على تحقيق التفاعل
اإليجابي وما يتبعه من سعادة نفسية.
ضرورة االهتمام ببعض جوانب الرفاهية
خصوصا في المدن المكتظة ،وذلك عبر
إيجاد وسائل للترفيه مثل المتنزهات العامة،
والنوادي الشبابية االجتماعية.
ضرورة تحفيز الطلبة الجامعيين في الكليات
العلمية على وجه الخصوص ،والتخفيف من
درجات التوتر الحادثة لديهم بفعل المواد
الدراسية والظروف الصعبة التي يواجهها
الطالب الجامعي في فلسطين.
ضرورة العمل على تهيئة المناخ الجامعي
الذي يشعر فيه الطلبة بوضعهم وقيمتهم
الذاتية داخل مجتمعهم عبر إشراكهم
بأنشطة ال صفية تسهم في تخفيف التوتر
والقلق وتساعد في التفريغ النفسي للطالب.
ضرورة تحسين الوضع االقتصادي لطلبة
الجامعات ،وتوفير المنح الدراسية ليتسنى
لهم تحقيق ذواتهم والوصول إلى الراحة
والعافية النفسية.
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