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PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE RYFF’S PSYCHOLOGICAL WELLالخصائص السيكومتريةBEING SCALE (PWB-42) OF A SAMPLE OF KUWAITIS
لدى عينة من الكويتيين ) (PWB-42لمقياس "رايف" للهناء النفسىي
Abstract
 (Ryff’s Psychological Well-Being Scaleتهدف الدراسة الحالية إلى إعداد صورة عربية لمقياس الهناء النفسي
دا×  6اختيارات ،بواقع ) (7بند لكل مقياس فرعي ،وتمثل العبارات في المقياس )(PWB-42 (Ryff,1989
يتكون من ) (42بن ً
مكونات الهناء النفسى الستة التي اقترحتها "رايف")االستقاللية ،والتمكين البيئي ،والنمو الشخصي ،و العالقات اإليجابية
مع اآلخرين  ،والحياة الهادفة  ،وتقبل الذات ( .استخدمت في هذه الدراسة عينتين مستقلتين من طالب جامعة الكويت
إجمالي قوامها ) (1643فردا بواقع ) (762من الذكور و ) (881من اإلناث ،وذلك لحساب الثبات والصدق ولفحص الفروق
ومقياس الرضا عن الحياة  (OHI)،و قائمة "أوكسفورد" للسعادة  PWB-42،بين الجنسين  .تم تطبيق مقياس الهناء النفسي
وقائمة "بيك" الثانية لالكتئاب  (AHS) ،ومقياس األمل للراشدين  (LOT-R ) ،واختبار التوجه نحو الحياة المعدل (SWLS)،
وقد أسفرت نتائج الدراسة عن تباين معامالت الثبات للمقاييس الفرعية الستة المكونة لمقياس الهناء النفسي (BDI-II) .
بين  0.70و 0.78بمتوسط للدرجة الكلية علي المقياس  .0.74كما اسفرت نتائج الصدق العاملي االستكشافي PWB-42
عن استخالص ستة عوامل مكونة لمقياس الهناء النفسي .كما كشفت النتائج عن ارتباطات جوهرية موجبة بين الهناء
النفسي وكل من والسعادة ،والرضا عن الحياة ،والتفاؤل ،واألمل في حين ارتبط الهناء النفسي بارتباط جوهري سالب
.مع اإلكتئاب .وأخيرا كشفت النتائج عن عدم وجود فروق جوهرية بين الجنسين في الهناء النفسي
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 .1مقدمة
ت عديدة ،يعد مفهوما الهناء الشخصي  ،Subjective well-beingوالسعادة  Happinessبشكل خاص ،من المفاهيم
لسنوا ٍ
ال ُمهملة من قبل اختصاصيي علم النفس في العالم بوجه عام ،في مقابل كل ما تم تناوله من مفاهيم مرتبطة بتعاسة اإلنسان وشقائه،
كاالكتئاب ،والقلق ،واالضطرابات االنفعالية! بالتالي كان التركيز منصبًا على الخصال السلبية في الشخصية اإلنسانية ،فقد تطرقت
الديانات ،والفلسفات إلى مفاهيم إيجابية عديدة ،كالحياة الكريمة ،وتطور الخصال اإليجابية عند اإلنسان في سبيل عيش حياة طيبة
سعيدة ،وغيرها من الموضوعات التي تهدف إلى التعرف على العوامل التي تسهم في إنماء سعادة اإلنسان ،وفعاليته في المجتمع.
إن مفهوم الهناء الشخصي هو واحد من أهم المفاهيم في مجال علم النفس اإليجابي ،ومن خالل مراجعة الدراسات النفسية في
مجال علم النفس اإليجابي واسعة النطاق ( Diener, 1984; Lyubomirsky, & Lepper, 1999; Diener, Oishi, & Lucas,
 )2003; Diener , Smith & Fujita, 1995يتبين للقارئ أنه تم التوصل إلى وجود عامل عام يتمثل في مفهوم الهناء
الشخصي .،SWB Subjective well-beingكما أن أغلب األدبيات التي تختص بمجال الهناء الشخصي تدين بالفضل لجهود
"دينر"  Dienerكما سيتبين للقارئ الحقًا.
قد يظن أغلب الباحثين أن علم النفس اإليجابي يعنى في المقام األول بدراسة السعادة ،في حين أن الباحث المدقق يكتشف أن
الهناء الشخصي هو قلب علم النفس اإليجابي ،من حيث شمولية هذا المفهوم وجمعه للجانبين المعرفي والوجداني ،وهو ما ستتطرق
له الباحث الحقًا.
وعندما قام الباحث بمراجعة الدراسات المعنونة بالهناء الشخصي  SWBفي قواعد البيانات العالمية الحظ الباحث التداخل
ً
استدالال
في استخدام مفهومي الهناء الشخصي والسعادة ،بحيث تُعنون بعض األبحاث بالهناء الشخصي ،وتستخدم مقاييس السعادة
على الهناء الشخصي ،في حين تستخدم دراسات أخرى معنونة بالهناء الشخصي مقاييس متعددة ،كمقاييس الرضا عن الحياة ،وتوازن
الوجدان ،واألمل وغيرها من المفاهيم اإليجابية ،كما سنفصل الحقًا ،لذا فإننا إن استشهدنا في البحث الحالي بدراسات معنونة بالسعادة،
فإننا بذلك أيضًا نقصد الهناء الشخصي وذلك لخلط الباحثين في استخدام المصطلحين ،على الرغم من صحة القياس في بعض تلك
األبحاث .إذًا ما الهناء الشخصي؟ وهل هناك فرق بين مفهوم الهناء الشخصي ومفهوم السعادة؟ وذكر كل من "عبدالخالق ،عيد،
النيال "(  ، 0202ص )02أن مفهوم الهناء الشخصي مفضّل عن السعادة؛ ألن للسعادة معاني كثيرة ومختلفة باختالف األفراد ،على
الرغم من شيوع استخدام مفهوم السعادة في كثير من األبحاث النفسية.

 .2مفهوم الهناء الشخصي Subjective well-being
يشير "دينر" ) -(Diener, 1984أول من استخدم مفهوم الهناء الشخصي باعتباره أعم وأشمل من مفهوم السعادة ،كون
األخير حالة انفعالية إيجابية ،على خالف الهناء الشخصي الذي هو عبارة عن تقييم معرفي ،أو حكم قيمي تجاه الحياة بشكل عام -إلى
أن الهناء الشخصي يتكون من عدة مكونات أساسية هي:
 -0الرضا عن الحياة بوجه عام  ، General Satisfaction with lifeويتضمن أحكام الشخص الكلية عن الحياة ،إضافة إلى
القناعة في مجال محدد في الحياة من مثل :الزواج ،والعمل .ويتضمن هذا التقييم المعرفي حول الرضا على ثالثة جوانب هي :
أ -الرضا عن الحياة من حيث تقييم المضمون المعرفي لألهداف التي تحققت.
ب -الحالة المعرفية أو الذهنية  ،والثقة بالنفس ،والسيطرة الموجهة نحو أحداث المستقبل.
ت -السعادة باعتبارها رد فعل وجداني تجاه ما يالقيه الفرد من أحداث وتجارب حياتية.
 -0توافر الوجدان اإليجابي بشكل متكرر  ،Positive Affectوهذا يعني المرور بالكثير من الخبرات واالنفعاالت السارة.
 -3الغياب النسبي للوجدان السلبي  ،Negative Affectويعني المرور األقل بالخبرات واالنفعاالت غير السارة.
ويذكر "دينر" ) (Diener, 1984أنه يمكن تقسيم المكونات األساسية للهناء الشخصي إلى عناصرأكثر تحديدا ،فالوجدان
اإليجابي مثال يمكن قسمته إلى :الفرح ،والقناعة ،والعاطفة ،والزهو ،واالفتخار ،ويمكن قسمة الوجدان السلبي إلى :الغضب ،والحزن،
والذنب ،والخزي ،والقلق ،وغيرها .في حين ينص تعريف "دينر" ( )Diener, Oishi & Lucas 2002, p.63على أن الهناء
الشخصي هو تقدير الشخص وتقويمه لحياته الشخصية من الناحيتين المعرفية والوجدانية ،ويشتمل هذا التقويم على مكونين هما:
األرجاع أو ردود األفعال االنفعالية لألحداث ،واألحكام المعرفية المتعلقة بالرضا واإلشباع ،ومن ثم يكون الهناء الشخصي مفهو ًما
ضا من المزاج السلبي ،ودرجة مرتفعة من الرضا عن الحياة.
شامالً يتضمن خبرة االنفعاالت السارة ومستوى منخف ً
و يشير "عبدالخالق" ( ،0222ص )003إلى أنه يمكن تقسيم مكونات الهناء الشخصي إلى الشعور بالرضا عن الحياة بوجه
عام ،والرضا عن جوانب محددة في الحياة ،مثل العمل ،أو الزواج ،أو الصحة ،أو القدرات الذاتية ،أو تحقيق الذات .باإلضافة إلى
عامل آخر وهو الوجدان اإليجابي ،والذي يغلب عليه الطابع االنفعالي اإليجابي  ،كالشعور بالبهجة الممزوجة بالتفاؤل ،والسعادة،
واألمل وغيرها من المشاعر اإليجابية ،ويتم قياس هذا العامل عادة من خالل سؤال األفراد بأن يصفوا حالتهم المزاجية خالل األسابيع
األخيرة ،أو أن يحددوا طول الفترة الزمنية التي الزمتهم خاللها المشاعر اإليجابية.
أما العامل الثالث الذي تناولته الدراسات بالقياس فهو الوجدان السلبي  ،وعالقته العكسية بالشعور بالرضا ،ويتم قياسه من
خالل األحكام التي يصدرها األفراد بأنهم غير سعداء ،أو مكتئبون ،أو قلقون .أنه يبدو بشكل عام أن وجهة النظر التي تعرف الهناء
الشخصي على أنه تقدير الشخص ،وتقييمه لحياته من الناحيتين المعرفية والوجدانية ،تتسق مع ما يقرره علماء آخرون من أن الهناء
الشخصي ليس مرادفًا للسعادة ،التي توصف بأنها حالة انفعالية حساسة للتغيرات المفاجئة في المزاج ،كما أن السعادة ال ترادف الرضا
عن الحياة أيضًا ،والذي يمثل حالة معرفية تعتمد على حكم الفرد.

و يذكر "عبد الخالق ،الشطي ،الذيب ،عباس ،أحمد ،الثويني ،وآخرون" ( ،)0223أن وجهة النظر التي توحد بين مفهومي
السعادة والهناء الشخصي لم تؤيدها الدراسات العلمية ،ففي حين يكون الهناء الشخصي عبارة عن تقدير الشخص وتقييمه لحياته من
الناحية المعرفية والوجدانية ،فإن السعادة هي الحالة الوجدانية والمشاعر اإليجابية وغياب المشاعر السلبية فقط.

 .3نظريات الهناء الشخصي
منذ خمسين عا ًما  ،تمت دراسة الهناء الشخصي في ظل مدرستين أساسيتين ،مبنيتين على مفهوم األداء اإليجابي .إحداهما،
قام بوضعها "برادبرن" ( Bradburnكما ذكر )Diener, Larsen, Levine, & Emmons, 1985 :منذ عام ( ،)0191حيث
قام بالتمييز بين جانبين أساسيين هما :الوجدان أو االنفعال اإليجابي ،والوجدان أو االنفعال السلبي .وقد اعتبر أن التوازن بين هذين
الجانبين هو ما يعرف بالسعادة .والكثير من التعديالت المفاهيمية والمنهجية قد تم إدخالها على هذا النموذج األولي للهناء الشخصي
فيما بعد .يعد نموذج "رايف" و"كايز" ) (Ryff & Keyes, 1995عن الهناء النفسى  Psychological Well-beingمن أكثر
النماذج التي رسخت لهذا المفهوم وقياسه ،وأهم مكوناته .وتُعرف "رايف" ) (Ryff, 1989, p.1070الهناء النفسى ،بأنه مجموعة
مـن المؤشـرات السلوكية التي تدل على ارتفاع مستويات رضا الفـرد عن حياتـه بشكل عـام .هذه الفكرة األساسية لنموذج الهناء
النفسي لدىRyff
كان هذا الهناء الشخصي  (Diener, Oishi & Lucas,2003لم يكن كذلك بالضرورة شرط للصحة العقلية على سبيل
المثال  ،قد يقول شخص ذهاني أنه سعيد رغم نفسيا انه يشعر باإلكتئاب .لذلك ،هناك مميزات إضافية ضرورية في تقييم الصحة
النفسية من خالل النموذج متعدد األبعاد الذي ال يعادل الصحة النفسية مع مجرد غياب المرض النفسى  ،بل هو نموذج يتطلب أيضا
من الفرد تحليل له أو بأفكاره الخاصة  ،وتقييم الذات وفقا لمعايير الفرد الخاصة  ،وتأكيد قيم الفرد واتخاذ الخيارات المناسبة لتمثيل
تلك القيم والعمل على تحقيق األهداف التي حددها الفرد لنفسه  ( Keyes, Shmotkin, & Ryff ,2002).ووفقا لهذا النموذج الجديد
للهناء النفسي ليس مرتبطا مباشرة بـ "السعادة" بل هو "نتيجة ثانوية لحياة جيدة" (  ،Ryff & Singer,1998,p.5وقد افترضت
"رايف" ( )Ryff & Keyes, 1995, p.720نموذ ًجا للهناء النفسى يشتمل على ( )9مكونات كما هي موضحة في جدول رقم (.)0
جدول رقم ( :)0نموذج الهناء النفسى من وضع "رايف" و"كايز" ()Ryff & Keyes, 1995
.0

المكونات
االستقاللية Autonomy

.0

التمكين البيئي Environmental Mastery

.3

النمو الشخصي
Personal Growth
العالقات اإليجابية مع اآلخرين Positive
Relations with Others
الحياة الهادفة Purpose in life

.9

تقبل الذات Self Acceptance

.4
.5

التعريف
يشير إلى استقاللية الفرد وقدرته على اتخاذ القرار ،ومقاومة اإلجهاد ،وضبط وتنظيم السلوك
الشخصي أثناء التفاعل مع اآلخرين.
قدرة الفرد على التمكن من تنظيم الظروف والتحكم في كثير من األنشطة ،واالستفادة بطريقة فعالة
من الظروف المحيطة ،وتوفير البيئة المناسبة والمرونة الشخصية.
قدرة الفرد على تنمية وتطوير قدراته ،وزيادة فعاليته وكفاءته الشخصية في الجوانب المختلفة،
والتفاؤل.
قدرة الفرد على تكوين وإقامة عالقات اجتماعية إيجابية متبادلة مع اآلخرين على أساس من  :الود ،
والتعاطف ،والثقة المتبادلة ،والتفهم ،والتأثير ،والصداقة ،واألخذ والعطاء.
قدرة الفرد على تحديد أهدافه في الحياة بشكل موضوعي ،وأن يكون له هدف ورؤية واضحة توجه
أفعاله ،وتصرفاته ،وسلوكياته مع المثابرة واإلصرار على تحقيق أهدافه.
ويشير إلى القدرة على تحقيق الذات واالتجاهات اإليجابية نحو الذات والحياة الماضية ،وتقبل المظاهر
المختلفة للذات بما فيها من جوانب إيجابية وأخرى سلبية.

تم وضع هذا النموذج باالعتماد على األساس المفهومي  Conceptual Frameللهناء النفسى ،حيث أصحاب النظرية
يفترضون – بعد القيام بعدد من التحليالت العاملية في هذا المجال( -انظر ) Ryff & Keyes, 1995 :أن الهناء النفسى هو العامل
العام الذي يشتمل على المكونات الفرعية التالية :السعادة ،والرضا عن الحياة ،والتفاؤل ،واألمل ،وحب الحياة ،وبناء على هذا التعريف
صممت "رايف"( )Ryff, 1989مقياس الهناء النفسي ( Ryff’s Psychological Well-Being Scale (PWBويحتوي
المقياس على عدد ( )002بندا بواقع ( )02بند لكل مقياس فرعى  ،وكذلك وضعت كل من "رايف  ،وكييس" ( Ryff, & Keyes,
،)1995, p.1072صورة أخرى من المقياس ذاته يتكون من ( )54بندًا في صورة أقصر طوال بواقع ( )1بنود لكل مقياس فرعي،
و كذلك وضعت "رايف " ) )Ryff, 2014صورة أخرى مختصرة من المقياس ذاته يتكون من ( )40بندًا بواقع ( )7بند لكل مقياس
فرعي  ،البعض منها بنود معكوسة ،وكذلك صورة مختصرة جدا تتكون من ( )02بندا بواقع ( )3بنود لكل مقياس فرعى .وتمثل
العبارات في المقياس مكونات الهناء النفسى الستة التي اقترحتها "رايف" (انظر جدول ،)0يقوم المبحوث باإلجابة عن البنود من
خالل اختيار بديل على مقياس سداسي ،حيث إن ( )0يمثل عدم الموافقة بشدة ،و( )9يمثل الموافقة بشدة ،يتم حساب الدرجة لكل
مقياس فرعي على حدة ،وتجمع معًا لحساب الهناء النفسي ككل.
يعتبر الهناء الشخصي عامالً عا ًما يندرج تحته :االستجابات االنفعالية لألفراد؛ السلبية واإليجابية ،والحكم الكلي بالرضا
عن الحياة ،والرضا عن مجاالت محددة .ويفصل "دينر ،ساه ،لوكاس ،وسميث" (Diener, Suh, Lucas & Smith, 1999,
) p.277كل مكون من المكونات السابقة (انظر جدول رقم .)0

جدول رقم ( :)0مكونات الهناء الشخصي ()Diener, & et al., 1999, p.277









الوجدان اإليجابي
الفرح Joy
االبتهاج Elation
القناعة
Contentment
الكبرياء Pride
العاطفة Affection
السعادة Happiness
النشوة Ecstacy








الوجدان السلبي
الذنب والخزي and
Shame
الحزن Sadness
القلق والغضب Anxiety and
Anger
االجهاد Stress
االكتئاب Depression
الحسد Envy
Guilt






الرضا عن الحياة
الرغبة في تغيير الحياة
Desire to change life
الرضا عن الحياة الحالية
Current life
الرضا عن الماضي Past
Satisfaction
الرضا عن المستقبل Future
Satisfaction








الرضا في مجال محدد
الوظيفة Work
األسرة Family
الصحة Health
التمويل Finances
الذات Self
الجماعة One’s Group

يشير "ستونز ،وكوزما" ) (Stones & Kozma, 1985إلى أنه ينبغي أن يُدرس كل مكون من مكونات الهناء الشخصي
بشكل منفصل عن اآلخر على الرغم من تداخل هذه المكونات في التحليل العاملي ،وبالتالي يقترحان إجراء التحليل العاملي من الرتبة
الثانية في دراسات الهناء الشخصي.
كما يضيف "دينر" ) (Diener, & et al., 1999, p.277أن الوجدان بنوعيه اإليجابي والسلبي يعكس تقييم األفراد
لألحداث في حياتهم اليومية .ويقترح كل من "برادبرن" ،و"كابلوفتز" ) (Bradburn, & Caplovitz, 1965أن عاملي الوجدان
اإليجابي والوجدان السلبي يعتبران عاملين مستقلين ،بالتالي ينبغي قياس كل منهما على حدة .يذكر "دينر" ( Diener, & et al.,
 ) 1999أنه من الخطأ أن يعتمد الباحث على استخدام مقياس عام للسعادة فقط ،أو المقاييس التي ال يمكنها أن تفصل بدقة بين مكونات
الهناء الشخصي ،بل قياس كل مكون من مكونات الهناء الشخصي على حدة.
وعلى الرغم من أن درجة استقاللية الوجدان اإليجابي والوجدان السلبي اللحظي (اآلني)  momentaryمازالت مثيرة
للجدل ،إال أن درجة استقاللية العاملين السابقين خالل فترات زمنية طويلة المدى  Long-termتعتبر مقبولة .وفي الشأن ذاته يؤكد
"دينر" ) (Diener, & Emmons, 1984أن عاملي الوجدان اإليجابي وال وجدان السلبي يزدادان استقاللية بزيادة المدة الزمنية
المقيس خاللها ،وبناء على هذا المنحى ينبغي على الباحثين في مجال الهناء الشخصي استخدام مقاييس تقيس كال الجانبين اإليجابي
والسلبي ،إضافة إلى أهمية قياس المشاعر المنفصلة  Discrete emotionsكالغضب ،والقلق ،والحزن.
إضافة إلى عاملي الوجدان اإليجابي والسلبي ،فإن المهتمين بمجال الهناء الشخصي ال يغفلون عن أهمية قياس الجانب
المعرفي والمتمثل في عامل الرضا عن الحياة ،وقد خلص "أندروز" ) (Andrews, & Whithey, 1976إلى أن الرضا عن الحياة
يعتبر عامالً مستقالً عن كال العاملين الرئيسين الوجدان اإليجابي والوجدان السلبي ،وقد أكد "دينر" على الخالصة ذاتها كنتيجة
ألبحاثه( .انظر .)Lucas, Diener, & Suh, 1996 :ويضيف "دينر" في نص آخر ) (Diener, & et al., 1999أنه وعلى مدى
ما يزيد عن سنتين من األبحاث في مجال الهناء الشخصي فإن معامالت صدق كل من العوامل الثالثة المستقلة التالية( :الوجدان
اإليجابي ،الوجدان السلبي ،والرضا عن الحياة) تعتبر أقوى من االرتباطات البينية ومن خالل البُنى المختلفة.

 .4قياس الهناء الشخصي
ان قياس الهناء  ،ينبغي أن يغطي الجانبين  :المتعة ، hedonicأي الهناء الشخصي (الشعور الجيد والرضا) والهناء
الشخصي  Subjective well-beingأو  eudemonicتعمل بشكل جيد على الصعيدين "العالقات التفاعلية الشخصية مع األخرين
"Interpersonalو" العالقات التفاعلية أو االرتباطية بين سمات الشخصية لدى الفرد"  Intrapersonalتم النظر فيها كأساس
جوهري لمفهوم الصحة النفسية اإليجابية للفرد . (Keyes,2005).شهدت العقود األخيرة التقدم المحرز في مجال قياس الهناء و قد
توصل الباحثون إلى إجماع واسع حول أفضل مقاييس التقرير الذاتي لتقييم الهناء الشخصي  :جدول الوجدان اإليجابي والسلبي The
) Positive and Negative Affect Schedule (PANAS: Watson, Clark, & Tellegan, 1988لتقييم الهناء الوجداني
و مقياس الرضا عن الحياة )Satisfaction with Life Scale (SWLS: Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985
وقد تم استخدام  SWLSبنجاح على مدار الثالثين سنة ،وظلت األدوات األكثر استخداما لقياس الهناء الشخصي .وخالفا لتقييم الهناء
الشخصي  ،ظهرت عدد من المشاكل السيكو مترية في العقود األخيرة  ،وليس هناك مقياس مقنن ومتفق عليه لقياس الهناء الشخصي.
فقط كانت هناك محاوالت لدمج مختلفة جوانب الهناء وتطوير األدوات التي تهدف إلى تقييم كال مكونات الشعور بالمتعة والرضا و
الهناء الشخصي .وقد كان أكثر نموذج بارز في هذا المجال والذي يجمع بين المؤشرات األساسية للشعور باالستمتاع والهناء الشخصي
عالوة على ذلك  ،فإن مقياس "رايف " ( ،)Ryff,1989للهناء النفسي psychological well-being Scaleالمقياس األكثر
استخدا ًما على نطاق واسع لقياس الهناء  ،وقد تم نقد المقياس على أسس مختلفة.
وقد ركزت "رايف" ) ، (Ryff,1989بشكل خاص على نظرية متعددة األبعاد المقترحة من مقاييس الهناء النفسي ،
المصممة لقياس األبعاد الستة االستقاللية ، Autonomyوالتمكين البيئي ، Environmental Masteryوالنمو الشخصي
 ،Personal Growthو العالقات اإليجابية مع اآلخرين  ، Positive Relations with Othersو الحياة الهادفة Purpose in
 ،lifeوتقبل الذات  Self- Acceptance.لقد أظهرت عدد من الدراسات أن مقاييس "رايف" ) ، (Ryff,1989للهناء النفسي ال
تقيس ستة أبعاد مختلفة (على سبيل المثال  (e.g., Springer & Hauser, 2006),أن بعض المقاييس الفرعية تتداخل إلى حد كبير
مع بعضها البعض ) (van Dierendonck, Díaz, Rodríguez-Carvajal, Blanco, & Moreno-Jiménez, 2008وأنهم
ال يقيسون بشكل كاف مستويات عالية من الهناء النفسي(Abbott, Ploubidis, Huppert, Kuh, & Croudace, 2010).

في اآلونة األخيرة فقط كانت هناك محاوالت لدمج جوانب مختلفة من الهناء وتطوير األدوات التي تهدف إلى قياس كال
مكونات المتعة  ، hedonicأي الهناء (الشعور الجيد والرضا) والهناء الشخصي  Subjective well-beingأو eudemonic
أكثر النموذج البارز الذي يجمع بين المؤشرات األساسية للهناء هو نموذج " كيز" للصحة النفسية اإليجابية ) (Keyes,2002يشتمل
نموذج "كيز " ) (Keyes,2002على ثالثة مكونات :الهناء الوجداني ) emotional well-being (EWB؛ المشاعر اإليجابية
والرضا عن الحياة  ، positive emotions and life satisfactionالهناء النفسي (PWB) psychological well-being
األداء الفردي اإليجابي ، positive individual functioningتتكون من ستة عناصر المذكورة أعاله للهناء النفسي  ،والهناء
االجتماعي social well-beingاألداء االجتماعي اإليجابي  ،positive social functioning,ويتألف من خمسة عناصر:
التماسك االجتماعي ، social coherenceالقبول االجتماعي  ، social acceptanceوالتحقيق االجتماعي social
 ،actualizationوالمساهمة االجتماعية  ، social contributionو االندماج االجتماعي  social integration).األداة المستخدمة
في البداية للتقييم من الصحة النفسية اإليجابية كما وصفها كيز  ،كان نموذج استمرارية الصحة العقلية Mental Health
) ،Continuum-Long Form (MHC-LF; Keyes, 2002, 2005استخبار تقرير ذاتي مكون من  42بند ًا  ،وعلى الرغم
من أن نموذج استمرارية الصحة العقلية  MHC-LFتلقى الدعم التجريبي لصدقه وثباته  ،إال إنه لم يستخدم على نطاق واسع في
البحوث وقد تم مؤخرا استبداله بنموذج استمرارية الصحة العقلية (MHCSF) Mental Health Continuum-Short Form
)(Keyes et al., 2008الذى يتكون من عدد  04بندا ا لتي تم اختيارها كبنود مع أكبر قدر من الصدق الظاهري  ،أي أفضل وصف
لكل عامل من عوامل الهناء ويتضمن العامل الفرعي الهناء الوجداني  EWBثالثة بنود (اثنان للوجدان اإليجابي  ،وبند واحد للرضا
عن الحياة)  ،في حين أن الهناء النفسي ) PWBستة بنود ) ،والهناء االجتماعي ( SWBخمسة بنود) .أصبحت الصورة المختصرة
من نموذج استمرارية الصحة العقلية  MHC-SFواحدة من األكثر األدوات شعبية واستخدمت على نطاق واسع في مجال الصحة
العقلية اإليجابية2014). ،& Duncan ،Schofield ،Jarden ، (Honeتمت ترجمة الصورة المختصرة من نموذج استمرارية
الصحة العقلية  MHC-SFإلى عدد من اللغات والتحقق من صدقه ا عبر الدراسات الثقافية المختلفة (Joshanloo,Wissing,
Khumalo, & Lamers, 2013; Karas´, Cieciuch, & Keyes2014; Lamers, Westerhof, Bohlmeijer, ten
Klooster, & Keyes, 2011; Petrillo, Capone, Caso, & Keyes, 2015).
ومع ذلك  ،النتائج غير الحاسمة بشأن البناء العاملى للصورة المختصرة من نموذج استمرارية الصحة العقلية MHS-SF
في البحوث السابقة والتي تستدعي المزيد من االستكشاف للبناء العاملي للمقياس.
وفى الجزء التالى سوف نخصصه لعرض تاريخى للمقاييس التى استخدمت لقياس الهناء بوجه عام .و يذكر "دينر"
) (Diener, 1984, p.544أن بدء قياس الهناء الشخصي كان على أيدي المهتمين بموضوع نوعية الحياة  ،Quality of Lifeوقد
ابتدأ القياس حينها في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي باستخدام مقاييس البند المفرد موضحة حسب التسلسل التاريخي في جدول
رقم (.)3
جدول رقم ( :)3يوضح أهم مقاييس البند المفرد لقياس الهناء الشخصي
المؤلف والسنة
"قارين ،فيروف ،وفيلد"
)(Gurin, Veroff, & Feld, 1960
"كانترل"
)(Cantril, 1965
"أندروز ،وويتي"
)(Andrews, & Withey, 1976

المقياس
مقياس "قارين" Gurin Scale
المقياس عبارة عن بند واحد يختار المفحوص فيه من بين ثالثة عبارات حول نظرته لكيفية سير األمور خالل
الفترة الحالية :سعيد جدًا – سعيد – غير سعيد.
سلم "كانترل" للقياس الشخصي Cantril’s self-anchoring Ladder
المقياس عبارة عن سلم من تسع نقاط أعلى السلم عبارة :أفضل حياة ممكنة بالنسبة لك ،وأسفل السلم عبارة :أسوأ
حياة ممكنة بالنسبة لك ،ويقوم المفحوص باختيار الدرجة التي تعبر عن الهناء الشخصي بالنسبة له.
مقياس السرور واالنزعاج Delighted-Terrible Scale
المقياس عبارة عن بند واحد حيث يسأل المفحوص :ما شعورك اتجاه حياتك ككل؟ ويختار المفحوص بين بدائل
اإلجابة التالية على متصل من سبعة اختيارات كما يلي =0 :مزعجة=0 ،غير سعيد =3 ،غير راض بشكل عام،
 =4مختلط =5 ،راض بشكل عام =9 ،ممتن =7 ،مسرور.

كثيرا ما تنتقد على خاصية الثبات .ويشير العديد من الباحثين
وعلى الرغم من تمتع مقاييس البند المفرد بميزة اإليجاز إال أنها ً
إلى أن مقاييس البند المفرد غير ثابتة عبر الزمن على الرغم من ارتفاع معامل ثباتها اللحظي ( Stock, Okun, Stock, Haring,
 & Witter, 1984كما ذكر  )Diener, 1984, p.544وعلى سبيل المثال فإن ثبات مقياس السرور واالنزعاج عبر الزمن من
خالل القياس بفاصل زمني مدته  05دقيقة كان ( ،)2.99وانخفض إلى ( )2.42بفاصل زمني مدته ستة أشهر! (انظرPalmore, :
 .)& Kivett, 1977, p.311كما يشير "دينر" ) (Diener, 1984, p.544إلى أن صدق المقاييس ذات البند المفرد المشار إليها
في الجدول رقم ( )3غالبًا ما تم التحقق منه من خالل قياس ارتباطها بمقاييس أخرى ذات البند المفرد ،ومن خالل التقرير الذاتي
لألشخاص أنفسهم! ويشير "الرسن" وزمالؤه ) (Larsen, Emmons, & Diener, 1983إلى أن الصدق االتفاقي لمقاييس البند
المفرد مع مقاييس الهناء الشخصي األخرى كان يقارب (ر= ،)2.42كما أنهم تحققوا من الصدق العاملي من خالل االرتباط مع ثمانية
مقاييس أخرى للوجدان اإليجابي والوجدان السلبي ،وبلغت قيمة االرتباطات ما يقارب (ر=  ،)2.35وبذلك تعتبر االرتباطات منخفضة.
وأخيرا ،يذكر "أندروز" ) (Andrews, & Withey, 1976أن مقاييس البند المفرد غالبًا ما تعاني من ميل المبحوث إلى اإلجابة
ً
بشكل إيجابي واالختيار ضمن الفئات اإليجابية فقط.

تم تصميم مقاييس ذات بنود متعددة  multi-item scalesفي فترة زمنية الحقة ،انظر جدول ( )4وقد اعتمد تصميمها على
فئات عمرية محددة من كبار السن ،وبذلك يتضح للباحث عدم صالحية تطبيق المقاييس على فئتي المراهقين والراشدين .ويشير
"دينر" ) (Diener, 1984, p.545إلى أن المقاييس الموضحة في الجدول التالي ال تقيس بالضرورة مكونات الهناء الشخصي كما
يتضح من عناوين المقاييس الفرعية فيها.
جدول رقم ( :)4يوضح أهم المقاييس ذات البنود المتعددة لقياس الهناء الشخصي لدى كبار السن
المؤلف
"الوتن" )(Lawton, 1975

وشيروود"
"موريس،
)Sherwood, 1975

&

(Morris

"نيوقارتن ،هافيغارست ،وتوبين" (Neugarten,
)Havighurst, & Tobin, 1961

"وود ،وايلي ،وشيفور" & (Wood, Wylie,
)Sheafor, 1969
"كوزما ،وستونز" (Kozma & Stones,
)1980

المقياس
مقياس مركز فيالدلفيا لطب الشيخوخة للروح المعنوية The Philadelphia Geriatric
Center Morale Scale - PGCMS
تم تصميم المقياس بهدق قياس الروح المعنوية ،والهناء الشخصي ،والرضا عن الحياة لكبار السن.
المقياس عبارة عن  71بندا موزعا على المقاييس الفرعية التالية -7 :االستثارة  6 :Agitationبنود
 -2االتجاهات حول الشيخوخة  5 :Atitudes toward one’s agingبنود  -3عدم الرضا عن
الوحدانية  6 :Lonely dissatisfactionبنود ،ويجاب عنها جميعا بنعم أو ال ،وتحسب الدرجة
الكلية للمقاييس الفرعية الستخالص الهناء الشخصي لكبار السن.
مراجعة مقياس مركز فيالدلفيا لطب الشيخوخة للروح المعنوية PGC-M
قام موريس وشيروود بالتحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس "الوتن" )(Lawton, 1975
وتكرار نتائج الصدق العاملي للمقياس.
قائمة الرضا عن الحياة Life Satisfaction Index – LSI
تتكون القائمة من عشرين بندا ،وتهدف لقياس الهناء الشخصي لدى كبار السن من خالل المقاييس
الفرعية التالية -7 :االستمتاع في مقابل الالمباالة  -2Zest vs. Apathyالحزم Resolution
 -3الصرامة  -4 Fortitudeاالنسجام بين األهداف المرجوة والتي تم تحقيقها Congruence
.between desired and achieved goals
قائمة الرضا عن الحياة – المعدلة LSI-Z
قام "وود" وزمالؤه بتنقيح قائمة "نيوقارتن" وزمالئه واختصارها من عشرين بندا إلى  73بندا بعد
إجراء التحليل العاملي على القائمة.
مقياس جامعة نيوفاوندالند للسعادة Memorial University of Newfoundland Scale
of Happiness – MUNSH
يتكون المقياس من  24بندا يهدف لقياس الوجدان اإليجابي والوجدان السلبي والخبرات .تم تقنين
المقياس على عينة (ن= )595وتراوحت األعمار من  95-65عاما.

وبشكل عام يذكر "دينر" ) (Diener, 1984, p.545أن الدراسات المتعلقة بأثر المرغوبية االجتماعية واإلذعان وارتباطها
مع المقاييس السابقة تعتبر نادرة .كما يشير "كمنج" وآخرون ) (Cumming, Dean, & Newell, 1958, p.4إلى أن معظم
وأخيرا يلخص "دينر" ()Diener, 1984, p.545
مقاييس الهناء الشخصي لكبار السن تعتمد في تكوينها على عوامل أيديولوجية،
ً
نقده للمقاييس الموضحة في جدول رقم ( )4كونها صالحة لقياس الهناء الشخصي لدى كبار السن فقط ،ثم ظهرت في فترة زمنية
الحقة عديد من المقاييس العامة للهناء الشخصي ،والتي ال تختص بفئة عمرية محددة ،والجدول رقم ( )5يوضح تلك المقاييس.
جدول رقم ( :)5يوضح أهم مقاييس الهناء الشخصي العامة
المؤلف
" برادبرن"( )Bradburn, 1969,

المقياس
مقياس توازن الوجدان ) Affect Balance Scale (ABSقام "برادبرن )" (Bradburn, 1969, p.53بطرح
نظريته التي يؤكد فيها على أن مفهوم الهناء الشخصي مركب من مكونين مستقلين يتمثالن في الوجدان اإليجابي
والوجدان السلبي ،ويؤكد "برادبرن )" (Bradburn, 1969, p.59على أن هذا التركيب مستقر عبر الزمن والمكان.
قامت النظرية بناء على النتائج االرتباطية المستخرجة من دراسة "برادبرن" و"كابلوفتس & "(Bradburn,
)Caplovitz, 1965التي أجريت على عينة قوامها ( )0229من المبحوثين من سكان والية "إيلينوي" بالواليات
المتحدة األمريكية ،حيث طبق عليهم مقياس تقرير ذاتي يحتوي على العديد من البنود التي تمثل الوجدان اإليجابي
والسلبي ،وقد طلب من المبحوثين أن ينظروا إلى خبراتهم خالل األسابيع القليلة الماضية ويجيبوا عن كل بند اعتمادًا
كثيرا ،وقد اعتمدت صياغة األسئلة في المقام األول على الخبرة
على صيغة ثالثية كما يلي=0 :ال=0 ،أحيانًاً =3 ،
االنفعالية التي يمر بها الشخص بغض النظر عن طبيعة الموقف .يتكون المقياس من عشر عبارات ،نصفها تقيس
الوجدان اإليجابي والنصف اآلخر للوجدان السلبي ،وتتراوح الدرجة في كل مقياس فرعي على حدة بين  5و ،05
وتشير الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع الوجدان سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا.
يلخص "دينر )" (Diener, 1984, p.547أهم عيوب مقياس الوجدان اإليجابي والسلبي فيما يلي-0 :غالبية بنود
الوجدان اإليجابي تعكس مشاعر اإلثارة -0مكونات البنود غير عاطفية -3المقياس يقيس وجود المشاعر من عدمها،
وليس شدتها  -4استجابة المرغوبية االجتماعية التي ترجع إلى عوامل أخرى غير مرضية أو ليس لها عالقة بالسمة
المراد قياسها ،وكل ما ذُكر يؤدي إلى انخفاض معامل االرتباط بين الجانبين الوجدان اإليجابي والسلبي .كما يضيف
"واتسن" وآخرون ) (Watson, Clark, & Tellegen, 1988, p.1064أن معامالت ثبات االتساق الداخلي
بطريقة معامل ألفا كرونباخ للمقياس غير مقبولة؛ (الوجدان اإليجابي  ،2.54الوجدان السلبي  )2.50كما أن معامالت

االرتباط مع المقاييس األخرى (الصدق االتفاقي) غير مقبولة أيضًا (الوجدان اإليجابي تراوحت معامالت االرتباط
من  2.40إلى  ،2.53والوجدان السلبي من  2.31إلى ).2.50
"كامبل ،كونفيرس ،ورودجرز"
& (Campbell, Converse,
)Rodgers, 1976

"دوباي" )(Dupuy, 1978

"تيليجن" )(Tellegen, 1979

"الرسن" )(Larsen, 1984

( Diener,
وآخرون
"دينر"
Emmons, Larsen, & Griffin,
،)1985

)et al., 1988
"واطسون وصحبه"

(Watson

"رايف" )(Ryff, 1989

و"لو"
و"مارتن"
"أرجايل"
( Argyle, Martin, & Lu,
)1995

قائمة الوجدان العام Index of General Affect
القائمة عبارة عن ثمانية بنود ،كل بند يقيس بعد ثنائي القطب كالتالي -0 :ممل في مقابل مثير Boring/Interesting
 -0بائس فس مقابل ممتع  -3 Miserable/Enjoyableوحيد في مقابل ودود  -4 Lonely/Friendlyعديم الفائدة
في مقابل جدير باالهتمام  -5 Useless/Worthwhileفارغ في مقابل ممتلئ  -9 Empty/Fullمثبط للعزيمة في
 -7 Discouraging/Hopefullذو مردود في مقابل مخيب للظن
مقابل باعث لألمل
 -2 Rewarding/Disappointingيدفعني لألفضل في مقابل ال يعطيني الفرصة Bring out the best in
 .me/doesn’t give me much of a chanceيقوم المفحوص باختيار رقم من  7-0في مقابل كل بند من البنود
للتعبير عن مشاعره اتجاه حياته .الخصائص السيكومترية للمقياس :معامل ثبات ألفا للقائمة ( ،)2.21واالرتباط مع
مقياس الرضا عن الحياة (ر= )2.55واالرتباط مع مقياس (ر= )2.50بالتالي فالمقياس يتمتع بخصائص سيكومترية
مقبولة.
جدول الهناء الشخصي العام General Well-Being Schedule
هناك العديد من النسخ من هذا المقياس ( 02بند ،و 00بند ،و33بند) يعتبر المقياس ذو ( )02بند األكثر استخدا ًما
ويهدف لقياس ( )9عوامل هي -0 :القلق  -0 anxietyاالكتئاب  -3 depressionالهناء الشخصي اإليجابي
 -4 Positive Well-Beingالسيطرة على الذات  -5 Self Controlالحيوية  -9 Vitalityالصحة العامة
 . General Healthيمكن حساب الدرجة على المقاييس الفرعية كل على حدة ،أو جمعها ،وتمثل الدرجة الكلية على
المقاييس الفرعية ثالثة فئات هي  -0الكرب التام  -0 ،Severe Distressالكرب المتوسط Moderate Distress
 -3الهناء الشخصي.Subjective well-Being
استخبار الشخصية الفارق Differential Personality Questionnaire
إحدى المقاييس الفرعية الستخبار الشخصية الفارق يهدف إلى قياس الهناء الشخصي ،وهو يتكون من  00بندًا لقياس
الوجدان اإليجابي ،االتجاهات اإليجابية  ، Positive Attitudesوالتفاؤل.
مقياس شدة الوجدان Affect Intensity Measure
يهدف المقياس إلى قياس القوى ،وشدة استجابات الفرد الوجدانية .يتكون المقياس في صورته األصلية من ( )42بندًا،
وهناك نسخة مختصرة مكونة من ( )02بندًا.
مقياس الرضا عن الحياة)Satisfaction with Life Scale (SWLS
قام "دينر" وآخرون ( ،)Diener, Emmons, Larsen, & Griffin, 1985بإعداد مقياس يهدف إلى قياس الرضا
العام عن الحياة ،وقياس الحكم المعرفي لمدى شعور الفرد بالرضا العام دون تفصيل لمجاالت الرضا ،كالعمل ،أو
العالقات ،أو الصحة ،لكنه مع ذلك يسمح للمبحوث بأن يقيم نوعًا من التكامل بين هذه المجاالت وغيرها ،بالطريقة
التي يختارها وبالتالي يقيس الرضا عن الحياة ككل .كما أنه ال يتطرق للمفاهيم القريبة كالوجدان السلبي أو الشعور
بالوحدة .يتكون المقياس في صورته األصلية من ( ) 5بنود ،وبدائل اإلجابة عبارة عن سبعة بدائل ،يحدد عليها
المفحوص درجة موافقته أو عدم موافقته على صحة البنود الخمسة .حيث تعبر الدرجة  7عن الموافقة بشدة ،و 0عن
المعارضة بشدة .يتميز المقياس في صورته األصلية بخصائص سيكومترية جيدة (انظر Pavot, & Diener, :
1993; Pavot, Diener, Colvin, & Sandvik, 1991
جدول الوجدان اإليجابي والسلبي )The Positive and Negative Affect Schedule (PANAS
قام "واتسن" وآخرون بتصميم مقياس يهدف إلى قياس الهناء الشخصي لدى األفراد (Watson et al.,
)1988, p.1063تم وضع المقياس باالعتماد على نتائج التحليل العاملي بحيث تُقبل البنود المتشبعة على العامل
األول ( 2.42وأكثر) ،وفي الوقت ذاته يكون تشبعها على العامل اآلخر يقارب الصفر ،بحيث ال يتداخل العامالن
(المرجع السابق ، p.1064) ،وتضمن المقياس عشرة بنود لقياس الوجدان اإليجابي ،وعشرة بنود أخرى للوجدان
السلبي ،كل بندين منها يصنفان في فئة واحدة .
يذكر "واتسن" وآخرون ( )Watson et al., 1988, p.1065-1066أن المقياس يتمتع بالخصائص
السيكومترية المقبولة ،فقد تراوحت معامالت ثبات ألفا من ( 2.29إلى  )2.12بالنسبة للوجدان اإليجابي ،ومن
( 2.24إلى  )2.27للوجدان السلبي ،وجميعها تعتبر معامالت ثبات مرتفعة .كما أن معامالت االرتباط بين الوجدان
اإليجابي والوجدان السلبي منخفضة حيث تراوحت بين ( -2.00و )-2.03وبذلك فإن تباين المقياسين الفرعيين
يتراوح بين  %0إلى  %5من التباين الكلي .كما تم التحقق من الصدق العاملي وأشارت النتائج إلى استخالص
عاملين مستقلين أحدهم معنون بالوجدان اإليجابي (بلغت قيمة أعلى تشبع  2.75وأقل تشبع  )2.50وعامل آخر
معنون بالوجدان السلبي (بلغت قيمة أعلى تشبع  2.74وأقل تشبع  )2.50بقيمة تباين كلي  %92.7وبذلك يتحقق
وأخيرا فقد تم التحقق من الصدق االختالفي للمقياس ( Watson et al., 1988,
الصدق العاملي للمقياس.
ً
 )p.1068حيث بلغت معامالت االرتباط كما يلي( :قائمة بيك لالكتئاب ر= 2.59للوجدان السلبي ،ر=-2.35
للوجدان اإليجابي)  ،و(مقياس حالة القلق ر= 2.50للوجدان السلبي ،ر= -2.35للوجدان اإليجابي).
مقياس الهناء النفسي ( ،Ryff’s Psychological Well-Being Scale (PWBوالذي يتكون من ستة مقاييس
فرعية :االستقاللية  ،Autonomyوالتمكين البيئي  ،Environmental Masteryوالنمو الشخصي Personal
 ، Growthو العالقات اإليجابية مع اآلخرين  ، Positive Relations with Othersو الحياة الهادفة Purpose
 ، in lifeوتقبل الذات  . Self- Acceptanceفي شكله األصلي ،يتكون مقياس الهناء النفسي  PWBمن  002بندا
( 02بند لكل مقياس فرعى .)Ryff ,1989 ،لتقليل عبء المستجيب ،منذ ذلك الحين تم إنشاء إصدارات مختصرة
لألداة بما في ذلك  24بندا ( 04بندا لكل مقياس فرعى) و  54بندا (تسعة بنود لكل مقياس فرعى) 40 ،بندًا (سبعة
بنود لكل مقياس فرعى) ،و  02بندا (ثالثة بنود لكل مقياس فرعى) إصدارات ( .)Ryff, 2014البحوث الالحقة لها
"رايف " ( ) Ryff, 2014ركزت على تطويروتنقيح  PWBباستخدام عينات من الشباب في منتصف العمر ،وكبار
السن الستكشاف أنماط الهناء المحتملة عبر مراحل نمائية مختلفة من عمر االنسان(.) Ryff, 1989, 2014
قائمة أوكسفورد للسعادة ) Oxford Happiness Inventory (OHIقام كل من "أرجايل" و"مارتن"
و"لو )" (Argyle, Martin, & Lu, 1995بوضع قائمة تهدف إلى قياس السعادة بوصفها سمة ثابتة في
الشخصية ،وتشتمل القائمة على ( )01مجموعة من العبارات ،وتضم كل مجموعة أربع عبارات ،يطلب من
المبحوث أن يختار عبارة واحدة من كل مجموعة وتعطى لكل عبارة أوزان متدرجة (من صفر إلى  ،)3وللقائمة في
صيغتها اإلنجليزية اتساق داخلي مرتفع ،وثبات إعادة التطبيق مرتفعان ،إضافة إلى تحقق الصدد .يذكر "هيلز"

"بيتش" ()Bech, 1998

"كيز")( Keyes, 2002, 2005

و"أرجايل )" (Hills, & Argyle, 2002, p.1073-1074أن القائمة استُخدمت على نطاق واسع ،وفي العديد
من الدول كبريطانيا (انظر) ،:Furnham, & Brewin, 1990; Joseph, & Lewis, 1998وأسبانيا
(انظر) ،:Sanchez, 1994والواليات المتحدة األمريكية (انظر : Valiant, 1993).كما استخدمت القائمة
للمقارنة عبر الثقافية لعينات من الطلبة في أستراليا ،وكندا ،وبريطانيا ،والواليات المتحدة األمريكية
(انظر) ،:Francis, Brown, Lester, & Philipchalk, 1998كما تمت ترجمة القائمة إلى العبرية (انظر :
) ،Francis & Katz, 2000والصينية (انظر: Lu & Shih, 1997).
كما يشير "هيلز" و"أرجايل" ( ) Hills, & Argyle, 2002, p.1074إلى أن بنود قائمة أوكسفورد للسعادة بمثابة
معكوس بنود قائمة "بيك" لالكتئاب (.)BDI: Beck, Ward, Mendelson, Hock, & Erbaugh, 1961
ً
موجزا
تقدم منظمة الصحة العالمية جدول الهناء الشخصي Well-Being Index (Bech, 1998) WHO-5تقيي ًما
للهناء الوجداني  Emotional Well-beingعلى مدى فترة  04يوما .تعكس لغة إيجابية لتعريف منظمة الصحة
العالمية للصحة ،البنود الخمسة تسجل الهناء النفسي على عكس األعراض . Bech, Olsen, Kjoller,
Rasmussen, 2003; de Wit, Pouwer, Gemke, Delemarre-van deWaal,& Snoek 2007),تغطي
البنود مزاج إيجابي (الشعور بروح طيبة ،الشعور باالسترخاء) ،الحيوية (أن تكون نشطة وتستيقظ طازجة وراحة)،
واالهتمام باألشياء .يمكن استخدام  WHO-5كمسح لقياس النوعية الذاتية للحياة  ،وعلى الرغم من إيجابية المقياس
لقياس لالكتئاب Heun, Burkart, Maier, Bech,1998; Löwe B, Spitzer RL, Gräfe K, Kroneke
 K, Quenter A, Zipfel S, et al.2004].بنود المقياس تستغرق دقيقة أو دقيقتين لإلجابة  ،وكانت نقاط القطع
تشير إلى الضيق النفسيmental distress .المقياس متاح في معظم اللغات األوروبية .وذكرت العديد من الدراسات
معامالت ألفا لالتساق الداخلي تتراوح بين  2.20إلى - Löwe, Spitzer, Gräfe, Kroneke, 0224( 2.15
Quenter, Zipfel, et al ) .وكشفت نتائج التحليل العاملي عن أحادية البعد للمقياس (Awata, Bech,
Koizumi, Seki, Kuriyama, Hozawa, et al, 2007).كما حسب ارتباط جدول الهناء الشخصWHO-
5مع مقياس مركز الدراسات الوبائية لالكتئابCenter for
 ، (Heun, Burkart,حيث تراوحت بين 2.4-إلى Epidemiologic Studies Depression scale 2.97-
تم الحصول على أعلى العالقات االرتباطية مع مقياس القلق واالكتئاب في المستشفى Maier, Bech, 1999).
 ، theعند  ، 72.79.و  72.73.مع استبيان صحة المريض Hospital Anxiety and Depression scale
Patient Health Questionnaire (2004- Löwe, Spitzer, Gräfe, Kroneke, Quenter, Zipfel, et
المقابلة المقننة(حساسية  DIA-X Structured Clinical ٪ 20.5 ،تم قياس صدق المحك تم تقييمه مقابل ) al
 ، Liwowsky, Kramer, Mergl, Bramesfeld,وخصوصية  ، ٪ 72.3 ،للكشف عن أي اضطرابات وجدانية
Allgaier, Pöppel
 Composite International Diagnostic Interview:وضد مقابلة التشخيص الدولي المركب , et al, 2009.
&) Henkel, Mergl, Kohnen, Maier, Möller,حساسية  ٪ 13لالكتئاب في خصوصية 0223, ٪ 94
مقارنة ضد المقابلة السريرية المنظمة للدليل الرابع التشخيصي اإلحصائي لألمراض النفسية Hegerl, 2003).
نتائج حساسية لالكتئاب الحاد يتراوح بين  ٪ 29إلى  ، WHO-5 ٪ 15أظهر جدول الهناء الشخص DSM-IV
 (Löwe, Spitzer, Gräfe, Kroneke, Quenter, Zipfel, etوخصوصية  ٪ 73ل ٪ 23لنقاط قطع متفاوتة
توزيع اعتدالي  WHO-5في المسح الوطني الدنماركي (ن =  ، )1540أظهر جدول الهناء الشخص al,2004.
Mental health subscale of the SF-36 (Bech, Olsen, Kjoller,أفضل من مقاييس الصحة النفسية،
يقيس الوجدان اإليجابي فقط  ،فإنه ال  WHO-5على الرغم من أن جدول الهناء الشخص Rasmussen,2003).
(Henkel, Mergl,يزال يقدم مسح جيد لالكتئاب عن طريق تسجيل غياب وجود المشاعر اإليجابية .في الواقع ،
Coyne, Kohnen, Möller, Hegerl ,2004).
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نموذج استمرارية الصحة العقلية ;Mental Health Continuum-Long Form (MHC-LF
 ، )Keyes, 2002, 2005استخبار تقرير ذاتي مكون من  42بند ًا  ،وعلى الرغم من أن نموذج استمرارية
الصحة العقلية  MHC-LFتلقى الدعم التجريبي لصدقه وثباته  ،إال إنه لم يستخدم على نطاق واسع في
البحوث وقد تم مؤخرا استبداله
الصورة المختصرة لنموذج استمرارية الصحة العقلية (MHCSF) Mental Health Continuum-
 )Short Form (Keyes et al., 2008الذى يتكون من عدد  04بندا التي تم اختيارها كبنود مع أكبر قدر
من الصدق الظاهري  ،أي أفضل وصف لكل عامل من عوامل الهناء ويتضمن العامل الفرعي الهناء
الوجداني  EWBثالثة بنود (اثنان للوجدان اإليجابي  ،وبند واحد للرضا عن الحياة)  ،في حين أن الهناء
النفسي ( PWBستة بنود) و ،والهناء االجتماعي ( SWBخمسة بنود).
مقياس الهناء) The Well-Being scale ( Lui, & Fernando, 2017يتكون المقياس من 01بند69
اختيارات
مقاييس الهناء العام Scales of General
 Well-beingيتكون من  95بند تم اختيار بند واحد من كل مقياس من المقاييس األربعة عشر بعد فحص
األعمال المنشورة مسبقًا وتقييمات صدق المحتوى  .،دعمت النتائج بنية العوامل المتسقة مع الصورة
المطولة للم قياس ،وكذلك االتساق الداخلي الجيد .باإلضافة إلى ذلك  ،ترتبط درجات الهناء العام بين الصورة
القصيرة ( )04بندا والطويلة ( )95بندا بمعامل ارتباط (ر=  ) 2.19وكان كل بند في النموذج القصير
مرتب ً
طا بقوة بالمقياس الفرعى فى الصورة المطولة .وتقدم الصورة المختصرة من المقياس  SGWBالمكون
ً
موجزا للهناء استنادًا إلى تعريف وظيفى جديد وشامل لمفهوم الهناء ،ويعد ذلك مفيد ًا
من  04بند ًا تقيي ًما
للباحثين واألطباء النفسيين.

) ألكثر المقاييس استخدا ًما لقياس الهناء الشخصي في الدراسات السابقة خالل السنوات9( ونعرض في الجدول التالي رقم
:) مرتبة حسب التسلسل التاريخي0201-0121(
)0202-0121(  ) يوضح المقاييس المستخدمة لقياس الهناء الشخصي في الدراسات السابقة خالل السنوات9( جدول رقم
المقاييس المستخدمة
Ryff’s Psychological Well-Being Scale (PWB( مقياس الهناء النفسي
Mental Health Continuum-Long Form (MHC- نموذج استمرارية الصحة العقلية
)LF; Keyes, 2002, 2005
MHCSF) Mental Health ( الصورة المختصرة لنموذج استمرارية الصحة العقلية
)Continuum-Short Form (Keyes et al., 2008
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Crossland, 1989).
Depression Happiness Scale (DHS: Joseph & Lewis, مقياس االكتئاب والقلق
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Larsen, & Griffin, 1985).
Positive attitude towards life (PAL: Grob, 1995; االتجاهات االيحابية تجاه الحياة
Grob, et al., 1991).
Self-esteem Scale (SE: Grob, 1995; Grob, et al., 1991).
The British Household Panel Survey (Institute for المسح البريطاني المنزلي
Social & Economic Research, 2009).
A four item scale from: The مقياس ذو أرعة بنود مأخوذ من دراسة علم االقتصاد الجديد
New Economics Foundation Study.
Satisfaction with Life Scale (SWLS: Diener, Emmons, مقياس الرضا عن الحياة
Larsen, & Griffin, 1985).
Satisfaction with Life Scale (SWLS: Diener, Emmons, مقياس الرضا عن الحياة
Larsen, & Griffin, 1985).
Affect Balance Scale (ABS: Bradburn, 1969).مقياس توازن الوجدان
Oxford Happiness Inventory (OHI: Argyle, Martin, & قائمة أوكسفورد للسعادة
Crossland, 1989).
Satisfaction with Life Scale (SWLS: Diener, Emmons, مقياس الرضا عن الحياة
Larsen, & Griffin, 1985).
Subjective Happiness Scale (SHS).مقياس السعادة الشخصية
The Positive and Negative Affect Schedule جدول توازن الوجدان اإليجابي والسلبي
(PANAS: Watson, Clark, & Tellegan, 1988).
The Center for Epidemiological Studies – مركز األبحاث الوبائية مقياس االكتئاب
Depression Scale (CESD).
The Subjective Well-being Index (Campbell, Converse, فهرس الهناء الشخصي
& Rodgers, 1976).
Satisfaction with Life Scale (SWLS: Diener, Emmons, مقياس الرضا عن الحياة
Larsen, & Griffin, 1985).
The Positive and Negative Affect Schedule جدول توازن الوجدان اإليجابي والسلبي
(PANAS: Watson, Clark, & Tellegan, 1988).
Satisfaction with Life Scale (SWLS: Diener, Emmons, مقياس الرضا عن الحياة
Larsen, & Griffin, 1985).
The Positive and Negative Affect Schedule جدول توازن الوجدان اإليجابي والسلبي
(PANAS: Watson, Clark, & Tellegan, 1988).
Satisfaction with Life Scale (SWLS: Diener, Emmons, مقياس الرضا عن الحياة
Larsen, & Griffin, 1985).
The Positive and Negative Affect Schedule جدول توازن الوجدان اإليجابي والسلبي
(PANAS: Watson, Clark, & Tellegan, 1988).
The Well-Being scale ( Lui, & Fernando, 2017) مقياس الهناء
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 .5مقياس الهناء النفسي (Ryff’s Psychological Well-Being Scales (PWB
تبنت " رايف" ) "( Ryff ,1989وجهت نظر الهناء التي تركز على قضايا تحقيق الذات وتعظيم اإلمكانات الشخصية
لتطوير أداة التقرير الذاتي ذات منشأ نظري يجمع بين المفاهيم ذات الصلة بهذا المجال .وكانت النتيجة طورت أداة جديدة اسمها
مقاييس الهناء النفسي ، (Scales of Psychological Wellbeing -PWB; Ryff, 1989) Theوالتي تتكون من ستة مقاييس
فرعية :االستقاللية ، Autonomyوالتمكين البيئي ، Environmental Masteryوالنمو الشخصي  ، Personal Growthو
العالقات اإليجابية مع اآلخرين  ، Positive Relations with Othersو الحياة الهادفة  ، Purpose in lifeوتقبل الذات Self-
Acceptance.في شكله األصلي ،يتكون مقياس الهناء النفسي  PWBمن  002بندا ( 02بند لكل مقياس فرعى(Ryff ,1989). ،
لتقليل عبء المستجيب ،منذ ذلك الحين تم إنشاء إصدارات مختصرة لألداة بما في ذلك  24بندا ( 04بندا لكل مقياس فرعى) و 54
بندا (تسعة بنود لكل مقياس فرعى) 40 ،بندًا (سبعة بنود لكل مقياس فرعى  :أنظر الجدول رقم  ،)7 ،9و  02بندا (ثالثة بنود لكل
مقياس فرعى)  (Ryff, 2014).البحوث الالحقة لها "رايف )  " (Ryff, 2014ركزت على تطويروتنقيح  PWBباستخدام عينات
من الشباب في منتصف العمر ،وكبار السن الستكشاف أنماط الهناء المحتملة عبر مراحل نمائية مختلفة من عمر االنسان (Ryff,
1989, 2014 ).على الرغم من مجموعة من التعاريف المفاهيمية واإلجرائية لمفهوم الهناء النفسي الذى يشير الى أن الهناء يتحقق
من خالل الخبرات الذاتية المستمدة من فضائل الحياة لتحقيق الذات والتعبير الشخصى والنشاط الحيوي (انظر & : Huta
Waterman,2014).ومن مراجعة األدبيات في المجال ،يتضح ان مقاييس الهناء النفسي  PWBقد ترجمت إلى أكثر من ( )32لغة
مختلفة وظهرت في أكثر من  052مجلة علمية عالمية( (Ryff, 2014وذلك باستخدامات متنوعة لموضوعات بحثية (على سبيل
المثال  :الشخصية  ،والصحة البيولوجية  ،والتدخالت السريرية)  ،وقد استخدم المقياس في عدد كبير من العينات السكانية الممثلة
وطنيا ) ، (Abbott et al,2010باإلضافة إلى مجموعات عينات سكانية فرعية أصغر . (Fava , 2001).
فيما يلي تعريف األبعاد الموجهة لنظرية الهناء النفسي:
تقبل الذات:
مرتفع الدرجة :لديه موقف إيجابي تجاه الذات؛ يعترف ويقبل جوانب متعددة من الذات ،بما في ذلك الصفات الجيدة والسيئة.
لديه شعور إيجابي عن الحياة الماضية.
منخفض الدرجة :يشعر بعدم الرضا عن الذات ،ويشعر بخيبة أمل إزاء ما حدث في الماضي ،ويشعر بالقلق إزاء بعض
الصفات الشخصية ،يتمنى أن يكون مختلف عما هو عليه.
العالقات اإليجابية مع اآلخرين:
مرتفع الدرجة :لديه عالقات دافئة ومرضية وثقة مع اآلخرين ؛ يشعر بالقلق إزاء رفاهية اآلخرين ؛ قادر على التعاطف  ،و
والمودة والحميمية ؛ يفهم أن يأخذ ويعطي العالقات اإلنسانية.
منخفض الدرجة :لديه عدد قليل من العالقات الحميمية والثقة مع اآلخرين ؛ يجد صعوبة في أن يكون اجتماعيا ومنفت ًحا وحذرا
من اآلخرين؛ يميل إلى العزلة ومحبط من العالقات الشخصية مع اآلخرين ؛ ليس لديه استعداد لتقديم تنازالت للحفاظ على العالقات
الخاصة مع اآلخرين.
االستقاللية:
مرتفع الدرجة :معتمد على نفسة ومستقل وقادر على تقدير شخصيته ،وكذلك قادر على مقاومة المواقف االجتماعية المجهدة
للتفكير والتصرف بطرق معينة ،ينظم السلوك من الداخل  ،ويقيم ذاته تبعا لمعاييره الشخصية.
منخفض الدرجة :يشعر بالقلق إزاء توقعات وتقييم اآلخرين له ،ويعتمد على أحكام اآلخرين التخاذ قرارات مهمة ،يتوافق مع
المواقف االجتماعية المجهدة للتفكير والتصرف بطرق معينة.
التمكين البيئي:
مرتفع الدرجة :لديه شعور بالتمكن من السيطرة والكفاءة في تدبر البيئة ،يتحكم في مجموعة معقدة من األنشطة الخارجية،
قادرا على اختيار أو إنشاء سياقات مناسبة لحاجاته وقيمه الشخصية.
يستفيد من الفرص المحيطة بفعالية ،ويكون ً
منخفض الدرجة :لديه صعوبة في تدبر الشؤون اليومية ،يعتقد بأنه غير قادر على تغيير أو تحسين السياق االجتماعي المحيط،
وغير مدرك للفرص المحيطة ،يفتقر إلى اإلحساس بالسيطرة على العالم الخارجي.
الحياة الهادفة:
مرتفع الدرجة :لديه أهداف في الحياة والتوجه اإليجابي نحو الحياة ،ويشعر أن هناك معنى للحاضر والحياة الماضية ،يحمل
معتقدات التي توضح الهدف من الحياة ،لديه أهداف ومتطلبات للعيش.
منخفض الدرجة :يفتقر إلى الشعور بالمعنى الحياة؛ له أهداف قليلة ،يفتقر إلى اإلحساس بالتوجه نحو الحياة؛ ال يرى الهدف
في الحياة الماضية؛ ال يوجد لديه التوقعات أو المعتقدات التي تعطي معنى للحياة.

النمو الشخصي:
مرتفع الدرجة :لديه شعور بالتطور المستمر  ،يرى أن الذات تنمو وتتوسع  ،منفتح على تجارب جديدة  ،مدرك إلمكاناته ،
يعتقد بأن هناك تطور ذاته وسلوكه م ع مرور الوقت  ،يتغير بطرق تعكس المزيد من المعرفة الذاتية والفعالية.
منخفض الدرجة :لديه شعور بالركود الشخصي ،ويفتقر إلى الشعور بالتحسن أو التوسع مع مرور الوقت ،ويشعر بالملل و
غير مهتم بالحياة ،يعتقد بأنه غير قادر على تطوير اتجاهات أو سلوكيات جديدة.
ومع ذلك  ،فان مقياس الهناء النفسي  PWBSقد خضع للتدقيق النفسي الكبيرمن الناحية السيكومترية ) (Ryff, 2014والتى
تركزت هذه الدراسات على وجه الحصر تقريبا في قضايا صدق البناء من خالل عدة مناهج مختلفة باستخدام التحليل العاملي
اإلستكشافي والتوكيدي لدرجات المقياس على عينات محددة ) (Abbott et al.,2010ومع ذلك اهتمام أقل تم منحه لحساب ثبات
المقياس .من المستغرب بالنظر إلى أن ثبات النتائج ليست مجرد مقدمة لصدق البناء )  (Messick,1995ولكن له أيضا تطبيقات
لتفسير اختبارات الداللة اإلحصائية المرتبطة باختبار الفرضية الصفرية وتقدير تأثير حجم العينات على النتائج
. (Thompson,2003; Thompson & Vacha-Haase, 2000).على الرغم من معايير حساب ثبات درجة المقياس محددة من
الجمعية النفسية األمريكية )  (American Psychological Association –APAبهدف التفسير واالستخدام  ،فان ضعف
اللغة المستخدمة في صياغة بنود المقياس وسوء الفهم وتفسير معامالت الثبات  ،فضال عن اختالف طرق حساب الثبات ،تنتشر
األدبيات العلمية ) (Sijtsma & van der Ark, 2015; Thompson, 2003; Wilson, Mack, & Sylvester, 2011الثبات
يقاس بمقدار خطأ القياس الذي يؤثر على الدرجة المالحظة وهي خاصية ديناميكية لدرجات المقاييس لـمجموعة من الممتحنين  ،بدال ً
من أن يكون الثابت الحقيقي أو الفعلي للمقياس (American Educational Research Association –AERA; American
Psychological Association –APA & National Council on Measurement in Education -NCME; Plake
 Crocker & Algina, 1986. ) .& Wise , 2014وبالتالي ،هناك عدد من العوامل تؤثر على نتائج الثبات ،على سبيل المثال
ال الحصر :عينات غير متجانسة ،نوع معامل الثبات المقاس الذي يتم تقديره ضمن عينة الدراسة ،وخصائص المقياس (على سبيل
المثال ،عدد بنود المقياس).
المؤشر األكثر شيوعا للثبات داخل النظرية الكالسيكية هو معامل ألفا) ، (Sijtsma,2009ويشار إليها أيضًا باسم "كرونباخ
" ألفا  (Cronbach’s ,1951).يوفر معامل ألفا أقل تقدير لثبات المقياس )  (Sijtsma, 2009وتقييس المدى الذي ترتبط به بنود
المقياس مع بعضها البعض لعينة محددة من البيانات ( ) Helms, Henze, Sass & Mifsud, 2006يتأثر معامل ألفا بخصائص
العينة والمقياس ،كما يتأثرعلى نحو خاص بعدد بنود المقياس  (Cortina, 1993).وبالتالي ،هذا النهج قد يحذر من االعتماد المفرط
على معامل ألفا لتقدير ثبات المقياس دون فهم أكبر للخصائص القياسية التي يمكن أن تؤثر على المقياس (أي عدد بنود المقياس،
معادلة التكافؤ ،أحادية البعد للمقياس  (Cortina, 1993; Schmitt, 1996; Sijtsma, 2009).ولتسليط الضوء على معايير
االختبارات التربوية والنفسية أن تقديرات ثبات درجة المقياس يجب أن تكون مفصلة لجميع الدرجات ،يحدد الطريقة المستخدمة
لتقدير درجة الثبات وأي إحصاءات وصفية عن العينات التي يتم التطبيق عليها (انظر & : AERA, APA, & NCME : Plake
wise, 2014).بغض النظر عن األهداف العلمية للبحوث الميدانية  ،مهمة  APAتفترض القوة على االستدالل اإلحصائي أيضًا وما
يقدمه الباحثون من تقديرات لثبات درجات المشاركين حتى لو كان الغرض من الدراسة ليس التحقق من الخصائص السيكو مترية
للمقياس  (Wilkinson,1999).كما يتم تحديد درجات المقياس وتغيرها من خالل بيانات المشاركين ،لن تظل تقديرات الثبات ثابتة
عبر الدراسات ). (Thompson, 2003اقترح "فاكا هاس" ) Vacha-Haase ,1998طريقة لفحص ثبات درجات المقياس المستمدة
من أداة عبر مختلف الشروط (على سبيل المثال ،الدراسات التجريبية مقابل الدراسات غير التجريبية) وتطبيق المقياس (على سبيل
المثال ،التطبيق المتكرر للمقياس خالل فترات زمنية مختلفة ،إلخ) .عمومية الثبات )  (Reliability generalization- RGتعتمد
(Vachaعلى تقييم درجة تباين الثبات عبر الدراسات المختلفة ألداة معينة ومدى فعالية المصادر ذات الصلة لهذا التباين
 ، Haase,1998).والتأكيد على التأثير المحتمل للعينات المختلفة على عدد العوامل المكونة للمقياس و نتائج الثبات (Vacha-
.)Haase & Thompson, 2011
بينما يتم غالبا تقدير ثبات درجات المقياس في الدراسات التي استخدمت الهناء النفسي  PWBSعلى سبيل المثال(Abbott ،
) ،et al., 2010; Mack et al., 2012مقارنات لـدرجة الثبات عبر دراسات لم يتم فحصها بنفس الدرجة العلمية .يبدو أن البحوث
التي تستخدم الهناء النفسي  PWBهي بحاجة الى دراسة عمومي الثبات أعطيت (أ) توافر إصدارات متعددة من األداة  PWBالتي
يمكن أن تؤثر على قيم الثبات( ،ب) استخدام  PWBعبر المجموعات التي تختلف في توجهاتها الثقافية التي يمكن أن تؤثر على ثبات
درجات المقياس ،و (ج) االنتقادات من ثبات اإلصدارات المختصرة من  PWBفي األدبيات .في حين أن البيانات من  PWBهو
لدراسة وتطبيقات عمومية الثبات ، RGالحجج المقدمة قد تمتد إلى أي باحث نفسي يقوم باستخدام البيانات الكمية في اعداد أدوات
التقرير الذاتي ال بد أن يشيرو الى الثبات عند نشر نتائج أبحاثهم ،والهدف الرئيسي لهذا المشروع البحثي التحقق من تقديرات معامل
ألفا ومقارنته بالدراسات السابقة المرتبطة عبر الدراسات باستخدام Cortina,1993;Sijtsma,2009; Thompson, ( PWBS
 )2003جنبا إلى جنب مع المضي في استخدام الدراسات الطولية ) ،(Vacha - Haase, 1998و الفروق في العمر ،وخصائص
المقياس (على سبيل المثال ،عدد البنود في المقياس  )PWBمن شأنه أن يفسر تباين كبير في معامل ألفا عبر الدراسات.

جدول رقم ( )9يلخص نتائج تحليل تجميعي لعدد  094دراسة منشورة) (Crouch, Mack, Wilson & Kwan, 2017يحساب ثبات
اإلتساق الداخلى بطريقة معامل "ألفا " Coefficient Alphaلمقياس"رايف " للهناء النفسي (.)PWB; Ryff, 1989, 2014
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2,24

50

54

2,74

52

2.22

97

2,25

2,73

1

2,74

02

2,20

1

2.25

05

2,24

2,22

2

2,20

005

2,29
2,21

المراهقين

العد
د
02

2.94

صغار الراشدين

34

2.77

34

الراشدين

49

2.70

47

2.74

كبار السن

00

2.97

1

2.91

00

اناث

2

2,79

00

2.72

1

2,74

ذكور

3

2,77

3

2.92

-

-

4

اناث  +ذكور

02
2

2,70

02
0

2.70

02
2

2,73

02
5

2,77

عدد البنود

5

2,72

5

2.74

05

2,73

7

2,72

03

اللغة اإلنجليزية

54

2,79

53

2.72

51

2,77

51

2,20

72

2,71

ترجمة

40

2.97

49

2,97

47

2,91

47

2,74

47

2,70

2.70

متوسط

ع6
(تقبل الذات)

العد
د
02

العد
د
00

2,95

2.95

2,74

34

2.75

34

50

2,77

50

2,74

2,74

02

2,73

02

00

2,75

00

2,20

2,70

5

2,20

3

024

2,22

002

2,75

2,20

2

2,74

7

77

2,27

55

2,24

40

2,25

49

2,79

2.70

2.73

العدد

متوسط

2.74

2.72

م

العدد

م

05

2,20
2,22

2.25

2.20

يتضح لنا من الجدول رقم ( )9الذي يعرض لعدد ا لدراسات السابقة التي أجريت على مقياس"رايف " للهناء النفسي وكذلك
متوسط معامل "ألفا" كرونباخ لتلك الدراسات  ،أن المقاييس تتمتع بثبات مرتفع ،حيث تراوحت قيم معامل ألفا كرونباخ بين (-2,70
 )2,25وهي جميعها مقبولة ألنها تزيد عن ( .)2.72والجدول رقم ( )7يعرض ملخص نتائج الدراسات االرتباطية السابقة التي تناولت
المقاييس المتفرعة من مقياس"رايف " للهناء النفسي فى عالقتها ببعض المتغيرات ذات الصلة.
جدول رقم ( :)7ملخص نتائج الدراسات االرتباطية التي تناولت المقاييس المتفرعة من مقياس"رايف " للهناء النفسي
المرجع

& Schmutte
Ryff,1997

Ryff,1989

العينة

 032فردا من
الراشدين من
اواسط العمر
في امريكا

 005فردا من
الراشدين من
اواسط العمر
في امريكا
 300فردا من
الراشدين من

المقاييس
PWBS

ع1
االستقاللية

ع2
التمكين
البيئي

ع3
النمو
الشخصي

ع5
الحياة
الهادفة

ع4
العالقات
اإليجابية مع
اآلخرين
2.24

2.00-

2.01-

2.00
2.21
2.202.00
2.42-

2.02
2.20
2.25
2.20
2.94-

2.02
2.27
2.22
2.24
2.45-

2.95

2.50

2.55
2.402.40

2.40
2.322.39

العصابية NEO-PI-R

2.03-

2.03-

2.23-

االنبساطNEO-PI-R
االنفتاح العقلي NEO-PI-R
القبولNEO-PI-R
اإلتقانNEO-PI-R
الوجدان السلبي Affect Blance
)(Bradburn,1969
الوجدان اإليجابي Affect Blance

2.02
2.24
2.212.23
2.40-

2.07
2.20
2.202.20
2.93-

2.02
2.02
2.25
2.23
2.03-

2.03
2.23
2.09
2.202.32-

2.52

2.90

2.30

2.42

2.54

السعادةAffect Blance
الوجدان السلبيAffect Blance
الوجدان اإليجابي Affect Blance

2.39
2.322.09

2.90
2.502.40

2.05
2.002.39

2.32
2.012.09

2.40
2.012.45

ع6
تقبل
الذات

الدرجة
الكلية
للهناء
النفسي
2.00-

اواسط
في امريكا

العمر

Ryff, et
al.1994

 033فردا من
الراشدين من
اواسط العمر
في امريكا

& Ryff
Keyes,
1995

 0022فردا من
الراشدين من
اواسط العمر
في امريكا

Gao
&
Mclellan,
2018

 770فردا من
المراهقين في
الصين

Lin, 2015

 321فردا من
طلبة الجامعة
في تايوان

Hsu,
& Hsu,Lee
Wolff, 2017

 3487فردا من
الراشدين من
اواسط العمر
في امريكا

& Springer,
Hauser,
2006

 928فردا من
الراشدين من
اواسط العمر
في امريكا

Li, 2014

 202فردا من
الراشدين من
اواسط العمر
في تايوان

الحياة Life

عن
الرضا
Satisfaction
Index(Neugarten et al,
)1961
(Zung
اإلكتئاب Depression
)Scale,Zung,1965
السعادة (بند واحد)
الرضا(بند واحد)
اإلكتئاب (Radloff,
)1977
السعادة (بند واحد)
الرضا عن الحياة (بند واحد)
CES-D
اإلكتئاب (Radloff,
)1977
تقبل الذاتPWBS
العالقات اإليجابية مع اآلخرين
PWBS
التمكين البيئيPWBS
النمو الشخصيPWBS
االستقالليةPWBS
الحياة الهادفةPWBS
CES-D

االستقاللية PWBS
التمكين البيئي PWBS
النمو الشخصي PWBS
العالقات اإليجابية مع اآلخرين
PWBS
الحياة الهادفة PWBS
تقبل الذات PWBS
الرضا عن الحياة Satisfaction
with Life
Scale (SWLS; Diener,
& Emmnos, Larsen,
)Griffin, 1985
الذات Self-Esteem
تقدير
))ScaleRosenberg, 1965
االستقاللية PWBS
التمكين البيئي PWBS
النمو الشخصي PWBS
العالقات اإليجابية مع اآلخرين
PWBS
الحياة الهادفة PWBS
تقبل الذات PWBS
االستقاللية PWBS
التمكين البيئي PWBS
النمو الشخصي PWBS
العالقات اإليجابية مع اآلخرين
PWBS
الحياة الهادفة PWBS
تقبل الذات PWBS
االستقاللية PWBS
التمكين البيئي PWBS
النمو الشخصي PWBS
العالقات اإليجابية مع اآلخرين
PWBS
الحياة الهادفة PWBS
تقبل الذات PWBS

2.09

2.90

2.32

2.43

2.51

2.73

2.52

2.32-

2.92-

2.42-

2.33-

2.92-

2.51-

2.52-

2.30

2.50

2.09

2.32

2.40

2.54

2.31

2.32
2.42-

2.90
2.92-

2.00
2.00-

2.42
2.49-

2.55
2.59-

2.94
2.72-

2.45
2.50-

2.22
2.00
2.02-

2.42
2.31
2.52-

2.05
2.02
2.07-

2.09
2.35
2.35-

2.03
2.02
2.04-

2.39
2.40
2.45-

2.03
2.09
2.32-

2.53
2.04

2.52
2.95

2.53
2.30

2.95
----

2.55
2.32

---2.95

2.57
2.43

2.51
2.53
---2.55

---2.30
2.51
2.32

2.59
---2.50
2.94

2.95
2.30
2.04
2.32

2.32
2.94
2.31
----

2.25
2.53
2.53
2.55

2.92
2.49
2.45
2.42

---2.92
2.93
2.70

2.51
---2.20
2.10

2.53
2.74
---2.22

2.90
2.27
2.20
----

2.43
2.55
2.52
2.50

2.53
2.95
2.73
2.93

2.54
2.72
2.91
2.73

2.53
2.94
----

2.93
2.73
----

2.92
2.71
----

2.92
2.72
----

---2.72
----

2.90
-------

2.92
2.70
2.90

----

----

----

----

----

----

2.72

---2.41
2.39
2.02

2.03
---2.43
2.02

2.04
2.02
---2.09

2.23
2.22
2.20
----

2.20
2.24
2.25
2.21

2.03
2.37
2.00
2.07

2.47
2.37
2.45
2.02

2.04
2.39
---2.51
2.50
2.04

2.00
2.90
2.03
---2.59
2.95

2.04
2.34
2.04
2.59
---2.30

2.21
2.40
2.23
2.95
2.30
----

---2.49
2.20
2.32
2.94
2.32

2.00
---2.03
2.52
2.53
2.55

2.00
2.54
2.47
2.55
2.50
2.40

2.31
2.53
---2.42
2.57
2.93

2.32
2.52
2.42
---2.57
2.93

2.94
2.53
2.90
2.57
---2.92

2.32
2.95
2.57
2.93
2.92
----

---2.55
2.57
2.91
2.92
2.90

2.55
---2.57
2.92
2.52
2.92

2.45
2.57
2.59
2.51
2.92
2.95

2.59
2.57

2.93
2.91

2.91
2.92

2.90
2.92

---2.59

2.94
----

2.93
2.90

Sirigatti et
al. 2013

 0004فردا من
المراهقين في
ايطاليا

Villar et al.
2010

1267فردا من
في
المسنين
اسبانيا

Linley et al,
2009

 0930فردا من
الراشدين في
المملكة المتحدة

متوسط

االستقاللية PWBS
التمكين البيئي PWBS
النمو الشخصي PWBS
العالقات اإليجابية مع
PWBS
الحياة الهادفة PWBS
تقبل الذات PWBS
االستقاللية PWBS
التمكين البيئي PWBS
النمو الشخصي PWBS
العالقات اإليجابية مع
PWBS
الحياة الهادفة PWBS
تقبل الذات PWBS
االستقاللية PWBS
التمكين البيئي PWBS
النمو الشخصي PWBS
العالقات اإليجابية مع
PWBS
الحياة الهادفة PWBS
تقبل الذات PWBS
اإلكتئاب
السعادة
الرضا عن الحياة
االستقاللية PWBS
التمكين البيئي PWBS
النمو الشخصي PWBS
العالقات اإليجابية مع
PWBS
الحياة الهادفة PWBS
تقبل الذاتPWBS

اآلخرين

اآلخرين

اآلخرين

اآلخرين

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

-------------

2.75
2.99
2.30
2.55

---------2.50
2.03
2.31

------2.33
---2.00
2.39

------2.03
2.00
---2.32

------2.02
2.32
2.55
----

------2.02
2.39
2.32
2.34

------2.02
2.50
2.40
2.31

2.90
2.29
2.90
2.72
2.92
2.92

2.02
2.02
-------------

2.32
2.50
-------------

2.55
2.40
-------------

2.34
2.31
-------------

---2.40
-------------

2.40
----------------

2.97
2.70
2.71
2.92
2.24
2.20

------2.352.32
2.00
---2.55
2.47
2.31

------2.522.50
2.53
2.42
---2.42
2.52

------2.002.04
2.05
2.39
2.45
---2.44

------2.342.33
2.31
2.02
2.52
2.47
----

------2.402.31
2.40
2.05
2.42
2.40
2.37

------2.552.52
2.51
2.39
2.51
2.47
2.52

2.72
2.20
2.402.33
2.90
2.99
2.92
2.55
2.55

2.37
2.42

2.40
2.99

2.59
2.53

2.37
2.52

---2.35

2.42
-----

2.57
2.73

نستنتج من الدراسات االرتباطية المعروضة في الجدول رقم ( )7مايلي:
.0
.0
.3
.4
.5
.9
.7
.2
.1
.02
.00
.00
.03

متوسط ارتباط السعادة إيجابي ًا مع الهناء النفسي( PWBSر= )2.33في عدد ( )4دراسات.
متوسط ارتباط الرضا عن الحياة مع الهناء النفسي( PWBSر= )2.90في عدد ( )4دراسات .
متوسط ارتباط الوجدان اإليجابي مع الهناء النفسي( PWBSر= )2.44في دراستين.
متوسط ارتباط الوجدان السلبي مع الهناء النفسي( PWBSر= )-2.32في دراستين.
متوسط ارتباط تقدير الذات مع الهناء النفسي( PWBSر= )2.72في دراسة واحدة.
متوسط ارتباط االستقاللية  PWBSمع الهناء النفسي( PWBSر= )2.99في عدد ( )7دراسات.
متوسط ارتباط التمكين البيئي  PWBSمع الهناء النفسى( PWBSر= )2.92في عدد ( )7دراسات.
متوسط ارتباط النمو الشخصي  PWBSمع الهناء النفسى( PWBSر= )2.55في عدد ( )7دراسات.
متوسط ارتباط العالقات اإليجابية مع اآلخرين  PWBSمع الهناء النفسى( PWBSر= )2.55في عدد ( )7دراسات.
متوسط ارتباط الحياة الهادفة  PWBSمع الهناء النفسى( PWBSر= )2.57في عدد ( )7دراسات.
متوسط ارتباط تقبل الذات  PWBSمع الهناء النفسى( PWBSر= )2.73في عدد ( )7دراسات.
متوسط ارتباط القلق مع األمل (ر=  )-2.39في دراستين ،ومع التفاؤل (ر= )-2.37في دراسة واحدة ،ومع الرضا عن
الحياة (ر= )-2.42في دراسة واحدة.
ويمكن تلخيص نتائج الدراسات اإلرتباطية المعروضة في الجدول رقم ( )7ان أعلى ارتباطات للمقاييس المتفرعة من
مقياس الهناء النفسى  PWBSكانت تقبل الذات  ،واإلستقاللية  ،والتمكين البيئي ،والحياة الهادفة  ،والنمو الشخصي ،
والعالقات اإليجابية مع اآلخرين وذلك على التوالي .هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فكانت أعلى اإلرتباطات الموجبة مع
مقياس الهناء النفسى  PWBSكانت كل من تقبل الذات  ،والرضا عن الحياة والسعادة على التوالى ،في حين جاء اإلكتئاب
كاعلى ارتباط عكسي مع الهناء النفسى .PWBS

جدول رقم ( :)2ملخص لنتائج بعض دراسات الصدق العاملي التي أجريت على مقياس الهناء النفسي PWBS
كما ورد في الدراسات السابقة.
م

مؤلف الدراسة والسنة

البلد

العينة

النتيجة

0

Dierendonck,2005

هولندا

0

Springer et al, 2006

أمريكا

3

Springer & Hauser, 2006

أمريكا

402
طلبة
جامعة
تحليل
تجميعي
لعدد 35
دراسة
منشورة
9020
راشدين

( )9عوامل (مؤشر المطابقة جيد) SRMR=0.05
( )5عوامل (مؤشر المطابقة جيد) SRMR=0.06

4

Linley et al, 2009

المملكة
المتحدة

5

Villar, et al, 2010

اسبانيا

0930
طلبة
جامعة
0097
مسنين

9

Sirigatti et al, 2013

ايطاليا

7

Li, 2014

تايوان

2

Joshanloo, 2016

ايران

0007
طلبة
ثانوية
202
راشدين
0017

1

Hsu et al, 2017

أمريكا

3427
راشدين

( )9عوامل (مؤشر المطابقة جيد) SRMR=0.03

02

Gao & Mclellan, 2018

الصين

770
مراهق

عامل واحد (مؤشر المطابقة منخفض )SRMR=0.12
( )9عوامل (مؤشر المطابقة جيد )SRMR=0.04

( )9عوامل (مؤشر المطابقة جيد) SRMR=0.04

( )9عوامل (مؤشر المطابقة جيد) SRMR=0.06
( )5عوامل (مؤشر المطابقة جيد) SRMR=0.07
( )4عوامل (مؤشر المطابقة جيد) SRMR=0.08
عامل واحد (مؤشر المطابقة منخفض) SRMR=0.9
عامالن (مؤشر المطابقة جيد )SRMR=0.04
عامل واحد (مؤشر المطابقة جيد ) SRMR=0.06
)(4عوامل (مؤشر المطابقة جيد) SRMR=0.08
عامل واحد (مؤشر المطابقة منخفض) SRMR=0.11
( )9عوامل (مؤشر المطابقة جيد) SRMR=0.07
عامل واحد (مؤشر المطابقة جيد) SRMR=0.4
( )9عوامل (مؤشر المطابقة جيد) SRMR=0.03
عامل واحد (مؤشر المطابقة منخفض )SRMR=0.11
عامالن (مؤشر المطابقة جيد) SRMR=0.08
( )3عوامل (مؤشر المطابقة جيد) SRMR=0.04

يتضح من الجدول رقم ( )2ملخص لنتائج بعض دراسات الصدق العاملي التوكيدى لعدد  02دراسات
أجريت على مقياس الهناء النفسي  PWBSكما ورد في الدراسات السابقة ،تبين مايلى:
.0
.0
.3
.4
.5
.9

استخالص ( )9عوامل من مقياس الهناء النفسي  PWBSبمؤشر مقبول لجذر متوسط مربعات البواقي المعياريةSRMR
من واقع عدد ( )9دراسات.
استخالص ( )5عوامل من مقياس الهناء النفسي  PWBSبمؤشر مقبول لجذر متوسط مربعات البواقي المعياريةSRMR
من واقع عدد ( )0دراسة.
استخالص ( )4عوامل من مقياس الهناء النفسي  PWBSبمؤشر مقبول لجذر متوسط مربعات البواقي المعياريةSRMR
من واقع عدد ( )0دراسة.
استخالص ( )3عوامل من مقياس الهناء النفسي  PWBSبمؤشر مقبول لجذر متوسط مربعات البواقي المعياريةSRMR
من واقع عدد دراسة واحدة فقط.
استخالص ( )0عوامل من مقياس الهناء النفسي  PWBSبمؤشر مقبول لجذر متوسط مربعات البواقي المعياريةSRMR
من واقع عدد ( )0دراسة.
استخالص ( )0عوامل من مقياس الهناء النفسي  PWBSبمؤشر مقبول لجذر متوسط مربعات البواقي المعياريةSRMR
من واقع عدد ( )0دراسة.
وعليه يمكن اإلستنتاج ان أفضل بناء عاملى لمقياس الهناء النفسي  PWBSهو نموذج ( )9عوامل المكونة للهناء النفسي
:االستقاللية  ،Autonomyوالتمكين البيئي  ،Environmental Masteryوالنمو الشخصي  ، Personal Growthو
العالقات اإليجابية مع اآلخرين  ، Positive Relations with Othersو الحياة الهادفة  ، Purpose in lifeوتقبل
الذات .Self- Acceptance

من خالل ما تم عرضه نصل إلى خالصة مفادها أن مفهوم الهناء النفسي قد ظهر من خالل عملية القياس فقط حيث ال توجد
نظرية حتى اآلن ،كما تم الحصول على نتائج ارتباطية وأخرى عاملية فيما يختص بالمفهوم ،ولم يتفق الباحثون في طرق قياس الهناء
الشخصي كما تم التفصيل سابقًا.
ومن خالل المتغيرات المرتبطة بمفهوم الهناء الشخصي كما عرضنا في قسم الدراسات االرتباطية والعاملية السابقة،
سوف يقوم الباحث بانتقاء عدة متغيرات لدراستها في البحث الحالي ،وذلك بنا ًء على االتجاه السائد في دراسة الهناء النفسي بمكوناته،
الوجدان اإليجابي (المقاييس المتفرعة من مقياس الهناء النفسي  ،والسعادة  ،والرضا عن الحياة) والوجدان السلبي (اإلكتئاب)
) ،(Diener, Smith, & Fujita, 1995وأيضًا باالعتماد على نتائج الدراسات االرتباطية يتوقع الباحث استخالص عامل ثنائي
القطب للهناء النفسي (الوجدان اإليجابي والوجدان السلبي).

 .6أهداف الدراسة
في ضوء ما سبق عرضه في الجزء السابق ،في أنه ال توجد أي دراسة عربية على حد علمنا استخدمت مقياس الهناء
النفسى  ، PWBS-42والدراسة المقترحة هي األولى عربيا من نوعها والتي تحاول االجابة على التساؤالت التالية:
أ-
ب-
ت-

التعرف على مؤشرات ثبات المقاييس المتفرعة من مقياس الهناء النفسى. PWBS-42
التعرف على مؤشرات الصدق العاملي المقاييس المتفرعة من مقياس الهناء النفسى. PWBS-42
التعرف على مؤشرات صدق اإلتفاقي واإلختالفي لمقياس الهناء النفسى. PWBS-42

 .7أسئلة الدراسة
يمكن تلخيص الفروض التي تطرحها هذه الدراسة على النحو اآلتي:
 .0ما معامالت ثبات المقاييس المتفرعة من مقياس الهناء النفسى  PWBS-42؟
 .0هل يمكن استخالص ستة عوامل استكشافية من المقاييس المتفرعة من مقياس الهناء النفسى  PWBS-42لدى طلبة الجامعة؟
 .3ما دالالت صدق اإلتفاقي واإلختالفي لمقياس الهناء النفسى  PWBS-42؟

 .8أهمية الدراسة
األهمية النظرية تكمن في فحص الصورة العربية لمقياس الهناء النفسى  ، PWBS-42حيث تعد هذه الدراسة أول دراسة
محلية عربية حسب علم الباحث تهدف إلى التعرف على الخصائص السيكو مترية للصورة العربية لمقياس الهناء النفسى PWBS-
 . 42أما بالنسبة لألهمية التطبيقية لهذه الدراسة فهي توفير صورة العربية لمقياس الهناء النفسى  PWBS-42ويساعد على قياس
الهناء النفسي في مجاالت التقويم والبحث العلمي التي تساهم في سد تلك الفجوة في المكتبة العربية ،فضال عن التعرف على الصحة
النفسية للطلبة حيث إن انخفاض متوسط ال هناء النفسي يشير إلى وجدان سلبي ،في حين أن ارتفاع متوسط الهناء النفسي يشير إلى
وجدان إيجابي ،وبالتالي الوقوف على مشكالتهم والسعي إلى حلها.

 .9منهجية الدراسة
تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لفحص الخصائص السيكو مترية للصورة العربية من مقياس الهناء النفسى PWBS-
 42؟ على عينات من طلبة جامعة الكويت مع مراعاة الشروط التي تتطلبها أداة الدراسة موضع البحث ،وعملية التحقق من ثباتها
وصدقها.

 .11حدود الدراسة
.0
.0
.3
.4

إمكانية تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء المحددات اآلتية:
المجال المكاني :دولة الكويت.
المجال البشري :طلبة جامعة الكويت في دولة الكويت.
المجال الزماني :الفصل الدراسي الثاني والصيفي من العام الدراسي 0201/0202م ،والفصل الدراسي األول من العام الدراسي
0202/0201م بجامعة الكويت.
المجال الموضوعي :المقاييس المتفرعة من مقياس الهناء النفسى . PWBS-42

أ -عينات الدراسة:
أوال -عينة الدراسة األولى لحساب ثبات االتساق الداخلي بمعادلة كرونباخ والفروق بين الجنسين والصدق العاملي االستكشافي
للمقاييس المتفرعة من مقياس الهناء النفسى ( PWBS-42انظر :جدول رقم )12 ،11 ،9
اختيرت عينة عشوائية – تم حساب حجمها بتطبيق معادلة روبرت ماسون – قوامها ( )0033من الكويتيين ،بواقع ()500
من الطالب  ،و( )900من الطالبات (متوسط أعمارهن  02.12عاما ،بانحراف معياري  )0.24المقيدين في مقرر مدخل في علم
النفس خالل الفصل الدراسي الثاني والصيفي من العام الدراسي 0201/0202م  ،والفصل الدراسي األول من العام الدراسي
 0202/0201بجامعة الكويت.

ثانيا -عينة الدراسة الثانية لحساب الصدق اإلتفاقي واإلختالفي والتحليل العاملي االستكشافي
لمتغيرات الدراسة (مقياس الهناء النفسى ، PWBS-42و قائمة اكسفورد للسعادة ،OHIو مقياس الرضا عن
الحياة  ،SWLSو قائمة "بيك" الثانية لالكتئاب ،(BDI-IIاختيرت عينة عشوائية – تم حساب حجمها بتطبيق معادلة روبرت
ماسون – قوامها ( )502من الطلبة الكويتيين ،بواقع ( )042من الطالب  ،و ( )072من الطالبات (متوسط أعمارهن 00.00
عاما ،بانحراف معياري  )0.90المقيدين في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  0202/0201بجامعة الكويت بجامعة
الكويت (انظر  :جدول رقم .) 03
ب -أدوات الدراسة:
 -1مقياس الهناء النفسي (Ryff’s Psychological Well-Being Scales (PWBS-42
تبنت " رايف" ) "( Ryff ,1989وجهت نظر الهناء التي تركز على قضايا تحقيق الذات وتعظيم اإلمكانات الشخصية
لتطوير أداة التقرير الذاتي ذات منشأ نظري يجمع بين المفاهيم ذات الصلة بهذا المجال .وكانت النتيجة طورت أداة جديدة اسمها
مقاييس الهناء النفسي ، (Scales of Psychological Wellbeing -PWB; Ryff, 1989) Theوالتي تتكون من ستة
مقاييس فرعية :االستقاللية  ،والتمكين البيئي  ،والنمو الشخصي  ،و العالقات اإليجابية مع اآلخرين  ،و الحياة الهادفة  ،وتقبل
الذات في شكله األصلي .يتكون مقياس الهناء النفسي  PWBS-42من  40بندًا  6 9فئات لإلجابة ،و بواقع ( )7بنود لكل مقياس
فرعى ). (Ryff, 2014
 -2قائمة اكسفورد للسعادة): (Oxford Happiness Inventory- OHI
وهي من إعداد "أرجايل ،مارتن ،كروسالند )" (Argyle, Martian & Crossland, 1989أعدت لقياس سمة
السعادة ،وقد تمت مراجعة القائمة وبعضا ً من خصائصها من قبل كل من "أرجايل ،مارتن ،لو " ( Argyle, Martin & Lu,
) ،1995تتكون قائمة اكسفورد للسعادة ) (OHIمن  01بنداً ،كل بند يضم أربع عبارات على المفحوص أن يختار عبارة واحدة
فقط من بينها على أساس ما شعر به في األسبوع السابق بما في ذلك اليوم ،ولكل عبارة درجة موزونة من (صفر )3 -على سبيل
المثال( :صفر :نادرا ً ما أضحك :0 ،أضحك أحياناً :0 ،أضحك كثيراً :3 ،أضحك دائماً) ،بحيث تكون الدرجة الدنيا للقائمة 01
والدرجة العليا  .27وقد قام (األنصاري  ،0207 ،ص )312بإعداد القائمة للمجتمع الكويتي ،وتحقق من خصائصها السيكومترية
من خالل تطبيقها على عينات من طلبة جامعة الكويت قوامها ( )702فردا للمعايير والثبات وأخرى قوامها ( )322فردا لحساب
الصدق.
وكشفت نتائج التحليل العاملي االستكشافي بطريقة المكونات األساسية استخالص ستة عوامل بنسبة تباين كلي بلغت
 ،%51,49كما كشفت نتائج التحليل العاملي التوكيدي بطريقة االحتمال األقصى عن تشبع بنود قائمة أوكسفورد للسعادة ()OHI
على ستة عوامل فسرت  %29,42من التباين الكلي ،كما كشفت النتائج أيضا ً عن ارتباطات جوهرية موجبة حيث ارتبطت قائمة
أوكسفورد للسعادة ( )OHIبكل من مقياس الرضا عن الحياة (( )SWLSر= ،)54,2واختبار التوجه نحو الحياة المعدل (LOT-
( )Rر= ،)34,2ومقياس األمل للراشدين (( )AHSر= ،)41,2وبلغ معامل ألفا كرونباخ لقائمة أوكسفورد للسعادة ( )OHI
 ،)(88,0في حين بلغ معامل ثبات إعادة التطبيق (بعد أسبوع من تطبيقه) بلغت قيمته ( .)14,2وعموما تشير النتائج إلى أن قائمة
أوكسفورد للسعادة ( )OHIتتمتع بصدق وثبات جيد.
 -3مقياس الرضا عن الحياة)The Satisfaction With Life Scale (SWLS
المقياس من وضع "دنر،و ايمونز ،والرينز ،وجريفين)،" (Diener & Emmons, Larsen, Griffin, 1985
ويشمل المقياس خمس عبارات ،يجاب عنها على أساس مقياس سباعي يبدأ من اختيار "معارض بشدة" ( )0وينتهي باختيار
"أوافق بشدة" ( .)7وتتراوح الدرجة الكلية على المقياس بين  5و  . 35وتدل الدرجة العليا على المقياس على مستوى مرتفع
من الرضا عن الحياة .وقد استخدم هذا المقياس في بالد كثيرة وبلغات عديدة ،وترجم "عبد الخالق" ( )0222المقياس إلى اللغة
العربية ،وحسب معامل ارتباط البند بالدرجة الكلية بعد حذف البند تراوحت هذه االرتباطات بين (ر= 2.34و ر=  )2.73كما
تراوحت معامالت ثبات ألفا لكرونباخ بين (ر= 2.70و ر= )2.29وقد حسب ثبات إعادة التطبيق بعد أسبوع على ثالث عينات
مختلفة من طالب الجامعة وطالباتها ووصل معامل الثبات إلى (ر=  2.29و ر= 2.21و ر=  ،)2.10وهي معامالت مرتفعة.
وتراوح الصدق المرتبط بالمحك (التقدير الذاتي للرضا عن الحياة اعتمادا على عبارة واحدة) بين (ر= ، 2.52و ر=،),73
وقد اعتمدت هذه النتائج على عينات كويتية قوامها ( )0490من طالب المدارس الثانوية والجامعة والموظفين من الجنسين
وتشير النتائج السابقة إلى اتساق داخلي مرتفع للمقياس على الرغم من قصره ،وثبات مرتفع عبر الزمن ،وصدق محك مرتفع
أيضا (عبد الخالق وآخرون .)0202 ،وقد قام (األنصاري ،0207 ،ص )030بإعداد صورة كويتية للمقياس ،وتحقق من
خصائصه السيكومترية من خالل تطبيقه على عينات من طلبة جامعة ،وتشير النتائج إلى اتساق داخلي مرتفع للمقياس على
الرغم من قصره ،وثبات مرتفع عبر الزمن ،وصدق محك مرتفع أيضا.
 -4اختبار التوجه نحو الحياة المعدل)Life Orientation Test (LOT-R
قام "شاير" و"كارفر )"(Scheier, & Carver, 1985بإعداد مقياس يهدف لقياس سمة التفاؤل .يتكون المقياس
من ( )00عبارة ،وبدائل اإلجابة هي اختيار الرقم المناسب من بين خمسة اختيارات.كما قام "شاير" و"كارفر" و"بريدجز "
)(Scheier, Carver, & Bridges, 1994الحقًا بتعديل اختبار التوجه نحو الحياة وأطلق عليه اختبار التوجه نحو الحياة
المعدل ، LOT-Rويتكون المقياس المعدل من ( )02بنود تقيس التفاؤل في مقابل التشاؤم ،بحيث تقيس التفاؤل ثالثة بنود،

وثالثة بنود أخرى لقياس التشاؤم ،و أربعة بنود حشو .بدائل اإلجابة هي مقياس رباعي (=2الأوافق بتاتًا)=0( ،ال أوافق)،
(=0محايد) =3( ،أوافق)=4( ،أوافق تما ًما).
قام (األنصاري ،0204 ،ص )400بتعريب وإعداد االختبار للمجتمع الكويتي ،والتحقق من الخصائص السيكومترية
ذكرا ،و  072أنثى)،و
لالختبار على ثالث عينات مستقلة من طلبة جامعة الكويت قوامها على التوالي ( 015بواقع ً 35
ذكرا ،و 027أنثى) ،واستخلص ثالثة عوامل من التحليل العاملي
ذكرا ،و  097أنثى) ،و( 095بواقع ً 52
( 000بواقع ً 44
لالختبار ،كما كانت معامالت االرتباط بين اختبار التوجه نحو الحياة ،والتفاؤل (ر= ،)2.70ومع االكتئاب (ر=،)-2.90
ومع الوسواس القهري (ر= )-2.75ومع الذنب (ر= )-2.30ومع الخزي (ر= ،)-2.47وتم حساب الثبات بطريقة معامل
ألفا فبلغت قيمته ( )2.23وبطريقة القسمة النصفية ( ،)2.75وبذلك فإن معامالت الثبات جميعها تشير إلى الثبات المقبول
للمقياس بوجه عام.
 -5مقياس األمل للراشدين (Adult Hope Scale- AHS):
من إعداد "سنايدر وزمالئه) ،" (Snyder et al., 1991وتعريب (عبد الخالق ،)0224 ،يتكون المقياس من 00
بنداً ،ثمانية بنود منها تقسم إلى مقياسين فرعيين هما (أ) القدرة على الفعل  Agencyأو اإلرادة  Willويقيس دافعية الفرد
للتحرك نحو أهدافه كما يدركها ،وتمثل البنود التي أرقامها ،)00-02-1-0(:و(ب) السبل  Pathwaysويقيس قدرة الفرد
على إيجاد طرق عملية للوصول إلى أهدافه كما يدركها في ظل ظروف معوقة أو غير معوقة للوصول إلى الهدف ،وتمثل
البنود التي أرقامها ،)2-9-4-0(:وأربعة بنود من االستبانة ال تصحح ضمن درجة المقياس لتشتيت ذهن المفحوص وعدم
معرفة هدف المقياس ،وهي تمثل البنود التي أرقامها .)00-7-5-3 (:يجاب عن كل بند وقد قام "األنصاري" (،0207
ص )032-025بإعادة التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس -على أساس بدائل اإلجابة الثماني ( خطأ تماماً=،0
خطأ غالباً= ،0خطأ إلى حد ما= ،3خطأ قليالً= ،4صحيح قليالً= ،5صحيح إلى حد ما= ،9صحيح غالباً= ،7صحيح
تماماً= )2التي وردت في الصورة األصلية للمقياس -على عينات مستقلة من طلبة جامعة الكويت .
 -6قائمة "بيك" الثانية لالكتئابBeck Depression Inventory-II (BDI-II):
تتكون قائمة "بيك" الثانية لالكتئاب ) (Beck, Steer, & Brown, 1996من ( )00بندًا يجاب عن البنود بمقياس
رباعي ( )3-2وتتميز القائمة باعتمادها األعراض المتضمنة في محك تشخيص االضطربات االكتئابية في الدليل التشخيصي
واالحصائي الرابع لالضطرابات العقلية الصادر عن الجمعية األمريكية للطب النفسي American Psychiatric
Association’s Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Forth Edition (DSMIv).وقد قام (األنصاري ،0204 ،ص )312بإعداد القائمة للمجتمع الكويتي ،وتحقق من خصائصها السيكومترية من خالل
تطبيقها على عينة من طلبة جامعة الكويت قوامها ( ،)222فاستخلص عاملين من خالل التحليل العاملي التوكيدي للقائمة،
ويمكن عنونتهما بالعامل المعرفي الوجداني ،والعامل الجسدي اإلجهادي ،كما تم حساب ثبات إعادة التطبيق بعد أسبوع
للقائمة وبلغت قيمته ( .)2.22وتحقق األنصاري (المرجع السابق ،ص )422من صدق القائمة من خالل تطبيقها على عينة
قوامها ( )493من طلبة جامعة الكويت ،وكانت ارتباطات القائمة كالتالي :مع القلق (ر= ،)2.54والتشاؤم ( ،)2.99واليأس
(ر= ،)2.34والعصابية (ر= ،)2.50والغضب (ر= ،)2.45والالمباالة (ر= ،)2.03والتفكير االنتحاري (ر=،)2.59
وجميع معامالت االرتباط سابقة الذكر دالة عند مستوى ( .)2.20وبلغ معامل الثبات بطريقة القسمة النصفية (،)2.10
ومعامل ثبات ألفا "كرونباخ" ( ،)2.13وثبات إعادة التطبيق بعد أسبوع ( ،)2.71وبذلك فإن معامالت الثبات جميعها تشير
إلى الثبات المقبول للقائمة بوجه عام.
ت -اجراءات التطبيق:
بعد الحصول على موافقة من جامعة الكويت ،قام الباحث بجمع البيانات عن طريق تطبيق مقياس الهناء النفسى
 ، PWBS-42علي عينات من طالب جامعة الكويت  ،وتمت عملية التطبيق من خالل االتصال المباشر بأفراد العينة علي
تعبئة بنود المقياس بصورة جمعية.
ث -االساليب االحصائية:
تم تحليل البيانات كميا بواسطة برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية وبواسطة األساليب اإلحصائية التالية:
 .0معامالت االرتباط لتقدير الثبات والصدق اإلتفاقي واإلختالفي لمقياس الهناء النفسى  PWBS-42و متغيرات الدراسة
التالية  :قائمة اكسفورد للسعادة  ،OHIو مقياس الرضا عن الحياة  ،SWLSواختبار التوجه نحو الحياة المعدل LOT-
 ، Rومقياس األمل للراشدين  ، AHSو قائمة "بيك" الثانية لالكتئاب .BDI-II
 .0التحليل العاملي االستكشافي للمقاييس المتفرعة من مقياس الهناء النفسى  PWBS-42و متغيرات الدراسة التالية :قائمة
اكسفورد للسعادة  ،OHIو مقياس الرضا عن الحياة  ، SWLSواختبار التوجه نحو الحياة المعدل  ، LOT-Rومقياس
األمل للراشدين  ، AHSو قائمة "بيك" الثانية لالكتئاب . BDI-II
 .3تحليل التباين األحادي لتقدير الفروق بين متوسطات المجموعات (الذكور /اإلناث) لمقياس الهناء النفسىPWBS- .
.42

 .11نتائج الدراسة
أوال -نتائج السؤال األول :ما معامالت ثبات المقاييس المتفرعة من مقياس الهناء النفسى  PWBS-42؟
تم حساب ثبات االتساق الداخلي المقاييس المتفرعة من مقياس الهناء النفسى  - PWBS-42وذلك على العينة اٲلولى ،بواقع
( )500من الطالب و ( )900من الطالبات  -على طريقة معامالت ألفا من وضع كرونباخ بعد تطبيق واحد ولصيغة واحدة للمقياس،
وذلك لبيان مدى االتساق في االستجابات لجميع بنود المقياس الواحد ،ولذلك يعطى معامل ألفا درجة اتساق ما بين البنود .وأسفرت
النتائج (انظر جدول رقم  ) 1عن حصول اإلناث على متوسطات ٲعلى من الذكور في النمو الشخصي فقط .في حين حصل الذكور
على متوسط أعلى من اإلناث في التمكين البيئي فقط .كما استخرجت معامالت ثبات ستة مقاييس فرعية :االستقاللية ،والتمكين البيئي،
والنمو الشخصي  ،و ال عالقات اإليجابية مع اآلخرين  ،و الحياة الهادفة  ،وتقبل الذات المكونة لمقياس الهناء النفسي ، PWBS-42
ويبين جدول ( )1نتيجة هذا التحليل .
و يتضح أيضا من الجدول ( )1أن معامالت ثبات ألفا تراوحت بين  2.72لمقياس التمكين البيئي  ،و 2.79لمقياس تقبل الذات
بمتوسط  2.10للدرجة الكلية لمقياس الهناء الشخصي لدى عينة الذكور .كما يتضح من الجدول ( )1أن معامالت ثبات ألفا تراوحت
بين  2.70لمقياس النمو الشخصي  ،و 2.77لمقياس تقبل الذات بمتوسط  2.21للدرجة الكلية لمقياس الهناء الشخصي لدى مجموعة
اإلناث في .وبوجه عام يعد معامل الثبات الذي يساوى أو يزيد على 2.72مقبوال في مقاييس الشخصية ( (Anastasi,1988ومع ذلك
فإن النظرية السيكومتريه الحديثة تؤكد على ضرورة االحتفاظ بتجانس البنود عند مستوى متوسط ،بحيث ال يزيد عن  2.72تقريبا،
وذلك حتى يضيف كل بند جانبا جديدا من المعلومات ،ربما يرفع من تنوع عينة السلوك واتساقها في المقياس الواحد
(.(Anastasi,1988
كما تم حساب ارتباط كل بند بعد استبعاد هذا البند من الدرجة الكلية في المقاييس الفرعية :االستقاللية ،والتمكين البيئي ،
والنمو الشخصي  ،و العالقات اإليجابية مع اآلخرين  ،و الحياة الهادفة  ،وتقبل الذات المكونة لمقياس الهناء النفسي - PWBS-42
أي ارتباط البند بالدرجة الكلية على بقية البنود Item- reminder correlationفي المقياس الفرعي الواحد والمقياس الكلي وذلك
على العينة اٲلولى الكلية (ن= )0033فردا ولم يتم الفصل بين الجنسين في هذا التحليل نظرا لعدم وجود فروق في متوسطات الهناء
النفسي كما هو موضح في الجدول رقم (.)02
جدول رقم ( :)1معامالت ثبات ألفا لل مقاييس المتفرعة من مقياس الهناء النفسى PWBS-42
نص البند

معامل

ألفا بعد

اإلرتباط

حذف البند

حذف البند

ألفا بعد

المصحح

للمقياس

للمقياس

الفرعي

الكلي

مقياس االستقاللية AU
0

أعبر عن آرائي دون خوف ،حتى لو كانت تتعارض مع آراء اآلخرين.

2.52

2.92

2.12

7

قراراتي ال تتأثر بما يفعله اآلخرون.

2.41

2.72

2.10

03

أشعر بالقلق بخصوص رأي اآلخرين عني.

2.94

2.92

2.12

01

أتأثر باألشخاص ذوي اآلراء القوية.

2.92

2.73

2.10

05

أثق بآرائي ،حتى لو كانت مخالفة لرأي األغلبية من الناس.

2.55

2.91

2.12

30

ي التعبير عن آرائي حول الموضوعات المثيرة للجدل.
من الصعب عل ّ

2.45

2.72

2.10

37

أحكم بنفسي وفق ما أرى أنه مهم ،وليس وفق ما يتفق عليه اآلخرين أنه مهم.

2.50

2.70

2.12

مقياس التمكين البيئي EM
0

بصفة عامة ،أشعر أنني مسؤول عن الوضع الذي أعيش فيه.

2.51

2.99

2.12

2

متطلبات الحياة اليومية تصيبني بخيبة األمل واإلجهاد النفسي.

2.42

2.74

2.10

04

أشعر بعدم الراحة مع المجتمع والناس المحيطين بي.

2.51

2.90

2.12

02

أستطيع تدبر مسؤوليات حياتي اليومية بشكل جيد.

2.53

2.94

2.12

09

مسؤولياتي تجعلني أشعر باإلرهاق.

2.43

2.97

2.10

30

ي صعوبة في تنظيم حياتي بطريقة ُمرضية لي.
لد ّ

2.55

2.90

2.12

32

أنا قادر على اختيار أسلوب حياتي بالصورة التي أتمناها.

2.59

2.94

2.12

مقياس النمو الشخصي PG
3

ال اهتم باألنشطة التي تطور خبراتي ومهاراتي.

2.59

2.97

2.12

1

أعتقد أنه من المهم المرور بتجارب جديدة ،تتحدى طريقة تفكيرك بشأن نفسك والعالم من حولك.

2.93

2.72

2.10

05

عندما أفكر في األمر ،أجد أنني لم أتقدم كثيرا كشخص على مدار السنوات.

2.59

2.99

2.12

00

أعتقد أنني تطورت كثيرا ً كشخص مع مرور الوقت.

2.41

2.91

2.12

07

ال أستمتع في التواجد في مواقف جديدة تتطلب مني تغيير طريقتي القديمة المألوفة في عمل األشياء.

2.53

2.70

2.10

33

إن الحياة بالنسبة لي ،هي عملية تعلم وتغيير ونمو مستمر.

2.43

2.70

2.12

31

توقفت عن تطوير أو عمل تغييرات كبيرة في حياتي منذ فترة طويلة.

2.90

2.99

2.12

مقياس العالقات اإليجابية مع اآلخرين PR
4

يراني معظم الناس على أنني شخص محب وعطوف.

2.54

2.74

2.12

02

المحافظة على عالقات وثيقة مع اآلخرين ،صعب ويجعلني أشعر باإلحباط.

2.51

2.70

2.12

09

أشعر بالوحدة ،لدي القليل من األصدقاء المقربين الذين أشاركهم مخاوفي.

2.55

2.73

2.12

00

أستمتع بالحوار وتبادل الحديث مع أفراد العائلة واألصدقاء.

2.49

2.74

2.12

02

يصفني الناس بأنني شخص يحب العطاء ،وعلى استعداد لمشاركة وقته مع اآلخرين.

2.50

2.73

2.12

34

ال يوجد لدي عالقات تتصف بالمودة والثقة مع اآلخرين.

2.57

2.73

2.12

42

أشعر بالثقة المتبادلة بيني وبين أصدقائي.

2.91

2.70

2.12

مقياس الحياة الهادفة PL
5

أعيش حياتي يوما بيوم ،وال أفكر في المستقبل.

2.52

2.70

2.10

00

لدي إحساس بهدفي واتجاهي في الحياة.

2.90

2.92

2.12

07

أنشطتي اليومية تافهة وغير مهمة ،بالنسبة لي.

2.47

2.72

2.12

03

ال يوجد لدي فكرة جيدة عما أحاول تحقيقه في حياتي.

2.95

2.99

2.12

01

أستمتع بوضع خطط للمستقبل ،والعمل على تحقيقها في الواقع.

2.59

2.92

2.12

35

يعيش بعض الناس حياتهم دون هدف ،ولكنني لست واحدا منهم.

2.93

2.97

2.12

40

أشعر أحيانا كما لو أنني فعلت كل ما يمكن فعله في الحياة.

2.45

2.73

2.10

مقياس تقبل الذات SA
9

اشعر بالسرور تجاه الكيفية التي سارت بها حياتي.

2.94

2.77

2.12

00

انا إيجابي وأشعر بالثقة بوجه عام.

2.77

2.75

2.12

02

أشعر بأن الكثير من الناس الذين أعرفهم ،استفادوا من الحياة أكثر مني.

2.53

2.20

2.10

04

أحب شخصيتي بجميع جوانبها.

2.57

2.77

2.12

32

في العديد من الجوانب أشعر بخيبة األمل في انجازاتي في الحياة.

2.47

2.22

2.12

39

تقديري لذاتي ليس إيجابيا ،كشعور معظم الناس تجاه أنفسهم.

2.95

2.72

2.12

40

عندما أقارن نفسي بأصدقائي ومعارفي ،أشعر بالرضا عن نفسي وعن حياتي.

2.72

2.73

2.12

جدول ( : )02االرتباط ومعامل ألفا للبنود المفردة مع الدرجة الكلية (بعد التصحيح أي بعد استبعاد البند) للمقاييس الفرعية لمقياس الهناء النفسي
PWBS-42

المتغيرات
االستقاللية AU
التمكين البيئي EM
النمو الشخصي PG
العالقات اإليجابية مع اآلخرين PR
الحياة الهادفة PL
تقبل الذات SA
الدرجة الكلية PWBS

ذكور
(ن=)500
م
0
.51
2.23
3
.31
2.31
3
.77
2.10
3
.09
0.20
3
.42
2.99
3
.70
2.37
0
2.55 23.02

ع
لفا
5
.70
5
.72
5
.70
7
.79
9
.75
9
.79
3
.74

إناث
(ن=)900
ع
م
ا
لفا
5
0
2
.73
.92
1.03
4
0
2
.75
.51
1.32
5
3
2
.70
.99
0.19
9
3
2
.74
.00
0.90
5
3
2
.70
.23
2.40
9
3
2
.77
.25
2.97
0
0
2
.74
9.52 24.02

ايمة ف
2
.44
2
3.50
2
.01
2
.01
2
.41
2
.59
2
.35

ق
ستوى
الداللة
0
--0
.220
1
.220
0
--2
--2
--4
---

م

مربع آيتا

-

2.220

2

2.20

2

2.222

-

2.220

-

2.220

-

2.222

-

2.222

يتضح من قراءة الجدول رقم ( )02أن معامالت االرتباط المصححة بين البنود المفردة والدرجة الكلية لمقياس اإلستقاللية
بين ( )2,94 – 2,45لدى افراد العينة الكلية .كما نالحظ أن جميع معامالت االرتباط المصححة مقبولة في جميع البنود السبعة (،0
 )37 ،30 ،05 ،01 ،03 ،7ألنها تزيد عن (≥ .)2.32وتراوحت معامالت ثبات ألفا بعد حذف البند بين ( )2,73 – 2,92بمتوسط
( )2,73لدى أفراد العينة.
كما يتضح أيضا ً من جدول ( ) 02أن معامالت االرتباط المصحح بين البنود المفردة والدرجة الكلية لمقياس التمكين البيئي
تراوحت بين (2,43ــ  )2.51لدى العينة الكلية  ،كما نالحظ أن معامالت االرتباط مقبولة أي (≥ )2.32في جميع البنود السبعة 7
بنود وهي ( )32 ،30 ،09 ،02 ،04 ، 2 ، 0هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تراوحت معامالت ألفا بعد حذف البند بين (– 2,90
 )2,74بمتوسط .
كما يتضح أيضا ً من الجدول رقم ( ) 02أن معامالت االرتباط المصحح بين البنود المفردة والدرجة الكلية لمقياس النمو
الشخصي بين ( 2,43و )2.93العينة الكلية  ،وهي جميعا غير مقبولة ألنها تقل عن (≥ )2.32في جميع البنود السبعة  7بنود وهي
( .)31 ،33 ،07 ،00 ،05 ،1 ،3كما يتضح أيضا أن معامالت ألفا بعد حذف البند بين ( )2,70 – 2,99بمتوسط (.)2,70
ومن الجدول رقم ( )02يتضح أيضا ً أن معامالت االرتباط غير المصحح بين البنود المفردة والدرجة الكلية لمقياس العالقات
اإليجابية مع اآلخرين تراوحت بين ( 2.49ــ  )2.91لدى العينة الكلية ،كما نالحظ أن معامالت االرتباط مقبولة أي (≥ )2.32في
جميع البنود السبعة  7بنود وهي ( . )42 ،34 ،02 ،00 ،09 ،02 ،4هذا من ناحية ،ومن ناحية أخرى ،تراوحت معامالت ألفا بعد
حذف البند بين ( )2,74 – 2,70بمتوسط (. )2,75
ويتبين كذلك من الجدول رقم ( )02أن معامالت االرتباط المصححة بين البنود المفردة والدرجة الكلية لمقياس الحياة الهادفة
تراوحت بين ( 2.45ــ  )2.95لدى العينة الكلية .وهي جميعا مقبولة ألنها تزيد عن (≥ )2.32في جميع البنود السبعة  7بنود وهي
( . )40 ،35 ،01 ،03 ،07 ،00 ،5كما تراوحت معامالت ألفا بعد حذف البند بين ( )2,73 – 2,99بمتوسط (. )2,70
ويتبين كذلك من الجدول رقم ( )02أن معامالت االرتباط المصححة بين البنود المفردة والدرجة الكلية لمقياس تقبل الذات
تراوحت بين ( 2.47ــ  )2.72لدى العينة الكلية .وهي جميعا مقبولة ألنها تزيد عن (≥ )2.32في جميع البنود السبعة  7بنود وهي
( .)40 ،39 ،32 ،04 ،02 ،00 ،9كما تراوحت معامالت ألفا بعد حذف البند بين ( )2,20 – 2,73بمتوسط (. )2,77
عند مقارنة نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج دراسة (  )Crouch, Mack, Wilson & Kwan, 2017التي استخدمت
التحليل التجميعي لعدد ( )094دراسة عالمية منشورة عن مقياس الهناء النفسي ( PWBSانظر جدول رقم  ،)9:سجلت معامالت
ثبات مقبولة للمقاييس الفرعية لمقياس الهناء النفسي  :PWBSاالستقاللية ،والتمكين البيئي  ،والنمو الشخصي  ،و العالقات اإليجابية
مع اآلخرين  ،و الحياة الهادفة  ،وتقبل الذات المكونة لمقياس الهناء النفسي  ، PWBS-42حيث كان هناك تقارب بين نتائج عينة
اإلناث في الدراسة الحالية للمقاييس الفرعية ( ) 2.77 ،2.70 ،2.74 ،2.70 ،2.75 ، 2.73وذلك على التوالي مع نتائج عينة
اإلناث في الجدول رقم ( )9الدراسة التحليل التجميعي للمقاييس الفرعية الستة ( ،)2.25 ،2.75 ،2.20 ،2.74 ،2.72 ، 2.79هذا
من ناحية ومن ناحية أخرى كان هناك تقارب بين نتائج عينة الذكور في الدراسة الحالية للمقاييس الفرعية (،2.70 ،2.72 ، 2.70
 )2.79 ،2.75 ،2.79وذلك على التوالي مع نتائج عينة الذكور في الجدول رقم ( )9دراسة التحليل التجميعي للمقاييس الفرعية الستة
( ،)2.22 ،2.70 ،2.20 ،2.75 ،2.92 ،2.77مما يؤكد أن جميع المقاييس الفرعية تتمتع بثبات اتساق داخلي مقبول بطريقة معامل
ألفا كرونباخ ألنها تزيد عن ( .)2.72مما يؤكد عمومية الثبات عبر دراسات مختلفة استخدمت الهناء النفسي Abbott et ( PWBS
.)al., 2006; Mack et al., 2012
ثانيًا :نتائج السؤال الثاني :هل يمكن استخالص خمسة عوامل استكشافية من المقاييس المتفرعة من مقياس الهناء النفسى
 PWBS-42لدى طلبة الجامعة؟
تم استخراج معامالت االرتباط المتبادلة بين بنود مقياس الهناء النفسى  PWBS-42وعددها ( 40بندا) على من اجمالي
العينة اٲلولى  ،بواقع ( )0033من الطالب والطالبات الجامعة  ،وتبين للباحث أن مصفوفة االرتباطات بين بنود مقياس الهناء النفسى
 PWBS-42قابلة للتحليل العاملي وفقا ً الختبار "برتليت" داال ً إحصائياً ،ويعني عندما يكون داال ً إحصائيا ً (ألفا دون  ),52أي ان
مصفوفة االرتباطات ليست مصفوفة خالية من العالقات ،كما أن اختبار "كايزر ماير )" Kiaser-Mayer-Olkin (KMOبلغ
( ), 22لكافة المصفوفات ،وبالتالي فهو أعلى من ( ),52وفقا ً لمحكات "كايزر" ،وهو مقياس عام لكفاءة التعيين .وبذلك تم تحليل
مصفوفة االرتباطات بين بنود مقياس الهناء النفسى  PWBS-42عاملي ا بطريقة " هوتيلنج" للمكونات األساسية ،فضال عن تدوير
العوامل المباشرة تدويرا مائال بطريقة "األبليمين" وباستخدام محك "جتمان" ،وذلك لتحديد عدد العوامل بحيث يعد العامل جوهريا
إذا كانت قيمة الجذر الكامن >2ر . 0كما تم استخدام محك " أوفرول " كليت " لجوهرية تشبع البند بالعامل وهو > 32ر ،2ويوضح
جدول ( ) 00مصفوفة البنية التي تحتوي على التشبعات التي تعامل كمعامالت االرتباط بين عامل معين وبند أو متغير معين ،بالتالي
فإن عالقة العامل بالبند ليست عالقة صافية ،وإنما تحتوي أيضًا على العالقة المشتركة بين العوامل بالبند ،فارتباط العامل بالبند
يحتوي على عالقة صافية ممزوجة بالعالقة المشتركة بين العوامل بالبند.

جدول (: )00العوامل المائلة المستخرجة من استجابات عينة الطالب والطالبات والشيوع (ه ت) والجذر الكامن ونسبة التباين لمقياس الهناء
النفسى PWBS-42
المقاييس الفرعية

االستقاللية AU

التمكين البيئي EM

النمو الشخصي PG

العالقات اإليجابية مع
اآلخرين RO

الحياة الهادفة PL

تقبل الذات SA

الجذر الكامن
تباين العامل
التباين الكلي

رقم البند

ع1
االستقاللية

0

2.95

7
03
01
05
30
37
0
2
04
02
09
30
32
3
1
05
00
07

2.90
2.92
2.52
2.72
2.54
2.59

ع2
التمكين
البيئي

ع3
النمو
الشخصي

ع4
العالقات اإليجابية مع
اآلخرين

ع5
الحياة الهادفة

ع6
تقبل الذات

قيم
الشيو
ع
2.40
2.92
2.47
2.43
2.90
2.90
2.53
2.42
2.43
2.52
2.43
2.32
2.49
2.47
2.43
2.41
2.40
2.47
2.42

2.53
2.55
2.70
2.94
2.53
2.92
2.92
2.95
2.92
2.94
2.91
2.53

33
31
4
02
09
00
02
34
42
5
00
07

2.72
2.77
2.55

2.59
2.45
2.42
2.40
2.42
2.40
2.45
2.42
2.51
2.52
2.92
2.41

2.40
2.97

03
01
35
40

2.74
2.72
2.72
2.93

2.55
2.90
2.42
2.40

2.95
2.94
2.57
2.59
2.92
2.93
2.77

9
00
02
04

2.70
2.27
2.94
2.74

2.50
2.75
2.45
2.55

32
39
40

2.41
2.97
2.27
0.90
3.25

2.93
2.44
2.79

00.32
09.12

4.04
02.00

0.35
5.59

0.22
4.49
%55.19

0.70
4.21

يتضح من الجدول رقم ( )00أنه أمكن استخالص ستة عوامل وهي االستقاللية ،و التمكين البيئي ،و النمو الشخصي ،و
العالقات اإليجابية مع اآلخرين ،و الحياة الهادفة ،و تقبل الذات .وتراوحت قيم تشبع بنود االستقاللية بين ( ,54و ،),72و التمكين
البيئي بين ( ,53و ،),70والنمو الشخصي بين ( ,40و ،),91و العالقات اإليجابية مع اآلخرين ( ,59و ،),77و الحياة الهادفة (,55
و ،),72وتقبل الذات بين ( ,41و .),72وتراوحت قيم الجذر الكامن بين ( 0,90و ،)00,32كما تراوحت نسب تباين العامل بين
( %3,25و ،)%09,12أما نسبة التباين الكلي فكانت نسبة ال بأس بها تساوي  ،%55,19ويتضح أيضا ً من الجدول ( )00قيم شيوع
البنود (مجموع مربعات تشبعات البند على جميع العوامل المستخلصة في المصفوفة للعينة) وقد تراوحت بين  ,42و  ،,79وعلى أي
حال فيكن النظر إلى قيم الشيوع للبند في مصفوفة عاملية – من ناحية معينة – باعتبارها معامل ثبات لهذا البند ،حيث تمثل قيم الشيوع
في هذه الحالة التباين الحقيقي الذي استخلص معبرا ً عن تباينات مختلفة يشترك فيها البند مع غيره من البنود طالما بقى تباين الخطأ
في مصفوفة البواقي معبرا ً بدوره عن الجزء من التباين الكلي الذي ال يشترك فيه المقياس مع غيره من البنود نتيجة ألخطاء القياس.
وبوجه عام نالحظ أن قيم الشيوع تتراوح بين مقبول ومتوسط لدى العينة ،ويمكن تفسير ذلك في ضوء أسلوب استجابة المرغوبية
االجتماعية لدى أفراد العينة.
ووصلت النسبة الكلية للعوامل جميعا ً إلى  %55.19للعينة ،وهي تشير إلى أن العوامل المستخرجة تكفي إلى حد ما
الستيعاب قدر مقبول من التباين .وبوجه عام يجب على الباحث أن يتحكم بأكبر قدر ممكن في هذه المتغيرات بما يؤدي إلى زيادة
التباين الكلي ،وبالتالي خفض حجم التباين الذي يكون مصدره الخطأ .وتباين الخطأ هو القدر من التباين الذي ال يستخلص عامليا ً
ويتبقى في المصفوفة االرتباطية بعد استخالص العوامل المختلفة في شكل البقايا (تيغرة.)0200 ،
كما تم تحليل مصفوفة االرتباطات المتبادلة بين المقاييس المتفرعة من مقياس الهناء النفسى  PWBS-42عامليا بطريقة "
هوتيلنج" للمكونات األساسية ،فضال عن تدوير العوامل المباشرة تدويرا مائال بطريقة "األبليمين" وباستخدام محك "جتمان" ،وذلك
لتحديد عدد العوامل بحيث يعد العامل جوهريا إذا كانت قيمة الجذر الكامن >2ر . 0كما تم استخدام محك " أوفرول " كليت " لجوهرية
تشبع البند بالعامل وهو > 32ر ،2ويوضح جدول ( )00المصفوفة اإلرتباطية العاملية وذلك على العينة اٲلولى الكلية (ن=)0033
فردا ولم يتم الفصل بين الجنسين في هذا التحليل نظرا لعدم وجود فروق في متوسطات الهناء النفسي كما هو موضح في الجدول رقم
(.)00
جدول رقم ( :)00معامالت اإلرتباط والثبات للمقاييس المتفرعة من مقياس الهناء النفسى  PWBS-42والعامل اإلستكشافي المائل
المستخلص منها
المقاييس المتفرعة من مقياس
الهناء النفسى PWBS-42
 -1االستقاللية AU

1
AU

2
EM

3
PG

4
PR

5
PL

6
SA

---

 -2التمكين البيئي EM

1.44

---

 -3النمو الشخصي PG

1.49

1.54

---

 -4العالقات اإليجابية مع
اآلخرين PR

1.42

1.66

1.61

---

 -5الحياة الهادفة PL

1.36

1.52

1.69

1.52

---

 -6تقبل الذات SA

1.53

1.64

1.63

1.64

1.56

---

قيم الشيوع
معامل الفا

العامل

1.73

1.67

1.45

1.71

1.81

1.64

1.78

1.84

1.71

1.75

1.82

1.67

1.73

1.77

1.61

1.76

1.85

1.72

الجذر الكامن

3.77

تباين العامل

%62.89

يتضح من جدول رقم ( ) 00ارتباط مكونات الهناء النفسى في الدراسة (االستقاللية ،و التمكين البيئي ،و النمو الشخصي ،و
العالقات اإليجابية مع اآلخرين ،و الحياة الهادفة ،و تقبل الذات) بارتباطات جوهرية موجبة ،وكان أعلى ارتباط جوهري موجب بين
الحياة الهادفة و النمو الشخصي (ر= )2,91في حين كان أقل ارتباط جوهري موجب بين الحياة الهادفة و االستقاللية (ر=.)2,39
كما يتضح من جدول رقم ( )00استخالص عامل أحادي القطب ،احتوى على تشبعات جوهرية موجبة لمكونات الهناء النفسى جميعها
(تقبل الذات ر= ،2.25والنمو الشخصي ر= ،2.24و العالقات اإليجابية مع اآلخرين ر= ،2.20والتمكين البيئي ر= ،2.22و الحياة
الهادفة ر= ،2.77و االستقاللية ر= )2.97وذلك علي التو الي ،بجذر كامن (مجموع مربعات تشبعات كل البنود لكل عامل على حدة
من عوامل المصفوفة العاملية) بلغت قيمته ( ،)3.37ويفسر ما نسبته  %90.21من التباين الكلي .كما تراوحت قيم شيوع العوامل
(مجموع مربعات تشبعات البند على جميع العوامل المستخلصة في المصفوفة) بين  2.45و 2.70عند مقارنة نتيجة الدراسة الحالية
مع متوسط نتائج الدراسات ( Schmutte & Ryff,1997; Ryff,1989; Ryff, et al.1994; Ryff & Keyes,1995; Gao
;& Mclellan, 2018; Lin, 2015; Hsu, Hsu,Lee & Wolff, 2017; Springer, & Hauser, 2006; Li, 2014

 )Sirigatti et al. 2013; Villar et al. 2010; Linley et al, 2009المعروضة في جدول رقم ( )7لعدد ( )00دراسة عالمية
منشورة عن مقياس الهناء النفسي  ، PWBSسجلت معامالت ارتباط جوهرية موجبة بين كل مقياس فرعي مع الدرجة الكلية لمقياس
الهناء النفسي  ( PWBSتقبل الذات ر= ،2.73و االستقاللية ر= ،2.99والتمكين البيئي ر= ،2.92و الحياة الهادفة ر= ،2.57و
العالقات اإليجابية مع اآلخرين ر= ،2.59والنمو الشخصي ر= ،) 2.55وذلك على التوالي  ،حيث كان هناك تقارب بين نتائج
الدراسات السابقة مع نتائج الدراسة الحالية للمقاييس الفرعية في ارتباطها مع الدرجة الكلية لمقياس الهناء النفسي  ، PWBSفي حين
يكمن اإلختالف في ترتيب المتغيرات من األعلي إلى األدني ارتباطا بالدرجة الكلية للهناء النفسي حيث ان متغير تقبل الذات جاء في
المركز األول في عينة الدراسة الحالية وكذلك في متوسط الدراسات العالمية في حين اختلفت ترتيب المتغيرات األخرى خاصة فيما
يتعلق بمقياس اإلستقاللية الذي جاء في الترتيب السادس ومقياس العالقات اإليجابية مع األخرين الذي جاء في الترتيب الثالث بالنسبة
لعينة الدراسية الحالية في حين جاء مقياس اإلستقاللية في الترتيب الثاني ومقياس العالقات اإليجابية مع األخرين الذي جاء في
الترتيب الخامس في متوسط الدراسات العالمية نتيجة لطبيعة الثقافة العربية التي تصنف بثقافة جمعية  Collectivismفي مقابل
الثقافة الغربية التي تتسم بالفردية  Individualismو التي تركز علي زيادة االعتماد على الذات في المواقف االجتماعية التي تضمن
تفاعال مع األفراد داخل نسق المجتمع وانخفاض مؤشر الترابط والتعاون مع اآلخرين  ،فضال عن لديه عدد قليل من العالقات
الحميمية والثقة باآلخرين .
ويتضح أيضا من الجدول ( )00أن معامالت ثبات ألفا تراوحت بين  2.72لمقياس التمكين البيئي ،و 2.72لمقياس النمو
الشخصي .وبوجه عام يعد معامل الثبات الذي يساوى أو يزيد على 2.72مقبوال في مقاييس الشخصية (. ) Anastasi,1988ولعل
االتساق بين نتائج التحليل العاملي للصيغة العربية لمقياس الهناء النفسى  PWBS-42في الدراسة الحالية المتمثل في استخالص ستة
عوامل ،في مقابل نظيره في الصيغ األجنبية للمقياس مع نتائج عدد ( )9دراسات (انظرDierendonck,2005; Springer et :
al, 2006; Springer & Hauser, 2006; Sirigatti et al, 2013; Li, 2014; Hsu et al, 2017; Gao & Mclellan,
 ) 2018يؤكد ثبات البنية العاملية للبنود المقياس المكونة ستة عوامل وهي االستقاللية ،و التمكين البيئي ،و النمو الشخصي ،و
العالقات اإليجابية مع اآلخرين ،و الحياة الهادفة ،و تقبل الذات.
ولعل االختالف بين نتائج التحليل العاملي للصيغة العربية لمقياس الهناء النفسى  PWBS-42في الدراسة الحالية المتمثل
في استخالص ستة عوامل ،في مقابل نظيره في الصيغ األجنبية للمقياس والمتمثل في استخالص خمسة عوامل (انظر:
) ، )Dierendonck,2005; Springer & Hauser, 2006واستخالص أربعة عوامل (انظرSpringer & Villar, et al, :
; ، ) 2010;Hauser, 2006واستخالص ثالثة عوامل (انظر ، ) Joshanloo, 2016:واستخالص عامالن (انظرLinley et :
; ، ) al, 2009; Joshanloo, 2016واستخالص عامل واحد عام (انظرSpringer & Hauser, 2006; Linley et al, :
; . ) Joshanloo, 2016; Gao & Mclellan, 2018 2009; Villar, et al, 2010; Li, 2014وربما تختلف نتائج التحليل
العاملي لمقياس الهناء النفسى  PWBSألسباب عدة منها اختالف عدد أفراد العينة ونوعيتها وتباين استجابات المفحوصين على بنود
المقياس وطريقة التحليل العاملي المستخدم سواء كانت (تدوير مائل أو متعامد) وعوامل المصفوفة سواء كانت (النمطية أو البنيوية
 ،)...إال أن أغلب هذه الدراسات اتفقت على وجود مجموعة من العوامل المحددة تتفاوت بين عامل إلى ستة عوامل  ،وعليه فإن البنية
العاملية لمقياس الهناء النفسى  PWBSال تزال بحاجة إلى مزيد من البحث والدراسة لتأكيد بنيته العاملية التي تضم البنود اإلثني
وأربعون .ان استخالص عامل أحادي القطب -من الدراسة الحالية -احتوى على تشبعات جوهرية موجبة لمكونات الهناء النفسى
جميعها (تقبل الذات ،والنمو الشخصي ،و العالقات اإليجابية مع اآلخرين ،والتمكين البيئي و الحياة الهادفة ،و االستقاللية) وذلك علي
التوالي مما يشير إلى أن المقاييس الفرعية لمقياس الهناء النفسى  PWBS-42ترتبط بارتباطات جوهرية موجبة مع بعضها البعض
()van Ryff,1989,2014; Dierendonck, Díaz, Rodríguez-Carvajal, Blanco, & Moreno-Jiménez, 2008
مكونة لعامل عام يطلق عليه الهناء النفسي وذلك تبعا لتصور "رايف" ) ,)Ryff & Keyes,1995; Ryff,1989وتتعارض نتائج
الدراسة الحالية مع نتائج بعض الدراسات التي افادت بان المقاييس المتفرعة من مقياس الهناء النفسى ) ) Ryff,1989ال يقيسون
بشكل كاف مستويات عالية من الهناء النفسي ( .)Abbott, Ploubidis, Huppert, Kuh, & Croudace, 2010وبوجه عام
ومن خالل نتائج الدراسة الحالية يعتبر الهناء الشخصي عامال ً عا ًما يندرج تحته مكونات الهناء النفسى الستة (االستقاللية ،والتمكين
البيئي ،والنمو الشخصي ،والعالقات اإليجابية مع اآلخرين ،والحياة الهادفة ،وتقبل الذات) التي اقترحتها "رايف" في مقياس الهناء
النفسى  PWBS-42الذي تم تعريبه في الدراسة الحالية والذي يتكون من ( )40بندًا بواقع ( )7بند لكل مقياس فرعي.
ثالثا :نتائج السؤال الثالث :ما دالالت صدق اإلتفاقي واإلختالفي لمقياس الهناء النفسى PWBS-42؟
قام الباحث بحساب الصدق اإلتفاقي واإلختالفي على عينة الدراسة الثانية وقوامها ( )502من الطلبة الكويتيين ،بواقع ()042
فردا من الطالب ،وأخرى قوامها ( )072فردا من الطالبات (لم يتم الفصل بين الذكور واإلناث النه ال توجد فروق دالة إحصائيا
بينهما كما سبقت اإلشارة إلى ذلك) وذلك من خالل حساب االرتباطات بين قائمة أكسفورد للسعادة ( )OHIوكل من المقاييس التالية:
مقياس الرضا عن الحياة ) ،(SWLSاختبار التوجه نحو الحياة المعدل ( ،)LOT-Rمقياس األمل للراشدين ) (AHSكما هو موضح
في الجدول رقم (.)03

جدول رقم ( :)03يوضح مصفوفة معامالت االرتباط المتبادلة بين مقياس الهناء النفسى  PWBS-42ومتغيرات الشخصية.
مقياس الهناء
النفسى
PWBS-42

قائمة
أوكسفورد
للسعادة
OHI

مقياس الهناء النفسى
PWBS-42

----

قائمة أوكسفورد
للسعادة ()OHI

**2.52

اختبار التوجه نحو
الحياة المعدل
()LOT-R
مقياس الرضا عن
الحياة
()SWLS
مقياس األمل
للراشدين
()AHS
قائمة "بيك" الثانية
لالكتئاب(.BDI-II

**2.59

**2.52

اختبار
التوجه
نحو الحياة
المعدل
LOT-R

مقياس
الرضا
عن
الحياة
SWLS

مقياس
األمل
للراشدين
AHS

قائمة "بيك"
الثانية
لالكتئابB
DI-II

----

العامل

قيم الشيوع

معامل
الفا
2.70

2.21

2.91

2.12

2.22

2.94

2.79

2.71

2.93

---**2.99

**2.44

**2.50

----

**2.42

**2.40

**2.59

**2.49

**2.59-

**2.32-

**2.49-

**-
2.41

2.72

2.79

2.52

2.72

2.72

2.41

---2.29

**2.31-

2.95-

2.40

----

الجذر الكامن

3.97

تباين العامل

%90.02

** القيمة جوهرية عند مستوى 2.220
يتضح من الجدول رقم ( )03أن أعلى ارتباط موجب دال إحصائيا لمقياس الهناء النفسى  PWBS-42كان مع مقياس الرضا
عن الحياة ( )SWLSوقد بلغت قيمته ( ،)2,99ثم مع قائمة أوكسفورد للسعادة ( )OHIوقد بلغت قيمته ( ، )2.52ثم مع اختبار
التوجه نحو الحياة المعدل ( )LOT-Rلقياس التفاؤل وقد بلغت قيمته ( ،)2,59ثم مع مقياس األمل للراشدين وقد بلغت قيمته (،)2.42
وقيمة هذه االرتباطات تعتبر دالة على الصدق التقاربي أو اإلتفاقي حيث إنها ارتباطات موجبة ودالة مما يدل على أنها تقيس الوجدان
اإليجابي في الشخصية  ،في حين يرتبط مقياس الهناء النفسى  PWBS-42سلبيًا مع متغير الوجدان السلبي (االكتئاب) وقد بلغت
قيمته ( ،)2.59-وقيمة هذا االرتباط تعتبر دالة على الصدق اإلختالفي لمقياس الهناء النفسى  PWBS-42مما يشير الى انه يقيس
شيئا ً مختلفا ً عما تقيسه المقاييس األخرى أي يختلف في بنائه عنهم وهذا يعطينا الثقة في استخدام مقياس الهناء النفسى PWBS-4
لقياس ماوضع لقياسه .و يتضح أيضا من الجدول ( )03أن معامالت ثبات ألفا تراوحت بين  2.70لمقياس الهناء النفسي  ،و2.12
لمقياس السعادة .وبوجه عام يعد معامل الثبات الذي يساوى أو يزيد على 2.72مقبوال في مقاييس الشخصية (عبد الخالق.)0119 ،
كما يتضح من جدول رقم ( )03استخالص عامل ثنائي القطب يمكن تسميته بعامل الهناء الشخصيSubjective well-
 ، beingاحتوى على تشبعات جوهرية موجبة للمتغيرات الوجدان اإليجابي جميعها (الهناء النفسي ،والسعادة ،والرضا عن الحياة ،
والتفاؤل ،واألمل) وبتشبعات جوهرية سالبة مع أحد متغيرات الوجدان السلبي (اإلكتئاب) بجذر كامن (مجموع مربعات تشبعات كل
المقاييس للعامل على حدة من عوامل المصفوفة العاملية) بلغت قيمته ( ،)3.97ويفسر ما نسبته  %90.02من التباين الكلي .كما
تراوحت قيم شيوع العامل (مجموع مربعات تشبعات المقاييس على العامل المستخلص في المصفوفة) بين  2.40لمقياس األمل
و2.91لمقياس الهناء النفسي .تتفق هذه النتيجة إجماليًا مع تعريف "دينر ) " (Diener, 2000للهناء الشخصي من حيث احتواء هذا
المفهوم على عدة مكونات كالرضا عن الحياة ،وتوافر الوجدان اإليجابي بشكل متكرر (االنفعاالت السارة) ،والغياب النسبي للوجدان
السلبي (االنفعاالت غير السارة).
كما يُرجع الباحث هذا النسق من ترتيب لمتغيرات الوجدان اإليجابي جميعها (ا لهناء النفسي ،والسعادة ،والرضا عن الحياة ،
والتفاؤل ،واألمل) و أحد متغيرات الوجدان السلبي (اإلكتئاب) إلى العوامل الشخصية في العينة ،مع توقع اختالف الترتيب من ناحية
التشبعات بشكل بسيط في دراسات أخرى على عينات مختلفة .يكمن متغير األمل في أدنى ترتيب للمتغيرات ،وقد يعكس ذلك طبيعة
المرحلة العمرية ألفراد العينة من طلبة الجامعة ،حيث البحث الدائم عن العمل ليس بتحدي للجميع بحكم الجنسية الكويتية التي توفر
فرص العمل في القطاع الحكومي والخاص لجميع الخريجين .وبالنسبة لترتيب متغير الوجدان السلبي في القطب الثاني من العامل
المستخلص فقد كان تشبع متغير االكتئاب BDIمما تتفق نتيجة االرتباط المستخلص بالعامل المستخلص ،مع نص "دينر" والذي مفاده
أن تشبع الوجدان اإليجابي والسلبي في عامل ثنائي يعتبر أقوى من االرتباطات البينية بينهما في عوامل مستقلة ،حتى من خالل البنى
المختلفة (انظر.)Diener, & et al., 1999 :
يمكن إيعاز اإلرتباطات الجوهرية الموجبة بين الهناء النفسى ومتغيرات الوجدان اإليجابي  ،بإعتبار أن الهناء النفسى عبارة
عن مجموعة مـن المؤشـرات السلوكية التي تدل على ارتفاع مستويات رضا الفـرد عن حياتـه بشكل عـام والشعور الجيد ( Ryff,
 )1989و السعادة باعتبارها رد فعل وجداني إيجابي تجاه المواقف واألحداث ،تتسق تماما مع مكونات مفهوم الرضا عن الحياة -على
الرغم من أن األخير يتضمن حكم الشخص المعرفي تجاه األحداث-ويتضمن تعريف "دينر" ( )Diener, 2000للرضا عن الحياة:

تكرار المرور بالخبرات ،واالنفعاالت السارة ،وفي السياق ذاته يقع مفهوم التفاؤل من حيث إنه استعداد شخصي للتوقع اإليجابي
لألحداث .يمكننا استثناء مفهوم األمل من حيث التشابه في المكونات والتعريف ،من حيث أن مفهوم األمل مبني على أساس نظري
يتضمن مكونين هما اإلرادة والسبل ،وذلك يفسر انخفاض معامالت ارتباط األمل ببقية المتغيرات (على الرغم من جوهريتها) مقارنة
مع نظيراتها من ارتباطات مابين الهناء النفسى ،والسعادة ،والرضا عن الحياة ،والتفاؤل ،وفي الوقت ذاته يرى الباحث أن هذه
االرتباطات اإليجابية المستخلصة تعد بمثابة مؤشرات جيدة للصدق االتفاقي لمقياس الهناء النفسى  ،PWBS-42وبالتالي تدعم
الخصائص السيكومترية األخرى للمقياس  .وتتسق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة التي اطلع عليها الباحث ،والتي
تم تطبيقها إما باستخدام نفس الصورة ( 40بند ًا بواقع سبعة بنود لكل مقياس فرعى) من المقياس المستخدم في الدراسة الحالية من
ناحية عدد البنود  ،أو صور أخرى لمقياس الهناء النفسي  002( PWBبندا بواقع  02بند لكل مقياس فرعى ،و 24بندا بواقع  04بندا
لكل مقياس فرعى  ،و  54بندا بواقع  1بنود لكل مقياس فرعى ،و  02بندا بواقع  3بنود لكل مقياس فرعى ) وذلك لقياس المتغيرات
ذاتها ،كما أن جميع الدراسات السابقة تم تطبيقها في بيئات ثقافية مختلفة عن مجتمع الدراسة الحالية ( Ryff,1989; Ryff, et
.) al.1994; Ryff, 2014
 .); Ryff & Keyes,1995; Hsu, Hsu,Lee & Wolff, 2017أما عن ارتباط مقياس الهناء النفسى ،PWBS-42
سلبيا مع االكتئاب يعد صدق اإلختالفي لمقياس الهناء النفسى  ،PWBS-42ومن ثم يضيف إلى الخصائص السيكومترية للمقياس،
حيث تحقق الصدق االختالفي له في أول صورة عربية له .وتتسق نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة  ،والتي تم تطبيقها
إما باستخدام نفس المقاييس المستخدمة في الدراسة الحالية ،أو مقاييس أخرى لقياس المتغيرات ذاتها (انظرSchmutte & :
Ryff,1997; Ryff,1989; Ryff, et al.1994; Ryff & Keyes,1995

).

 .12التوصيات
على ضوء النتائج التى توصلت إليها الدراسة فإن الباحث يوصي باألتى:
 .0إجراء دراسات تستخدم مقياس الهناء النفسى  PWBS-42على مجتمعات وثقافات مختلفة لتأكيد بنيتها التي تضم البنود الواحد
والعشرين.
 .0تطبيق مقياس الهناء النفسى  PWBS-42على عينات متنوعة من الراشدين.
 .3إجراء دراسات تستخدم أسلوب التحليل العاملي التوكيدي  CFAباستخدام حسن المطابقة لمقياس الهناء النفسى من خالل دراسة
النموذج الذي يتم فيه افتراض أن كل البارامترات متساوية لدى العينات المختلفة.
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