
 لديهماضطرابات السلوك ب وعالقتهالوجود النفسي املمتلئ لألطفال 
  

 د/ طاهـر سعد حـسن عمــار
 دكتـوراه الفلسفة يف الرتبية 

 )ختصص صحة نفسية(      

 
 :ملخص الدراسة

وأبعاده تهدف        لألطفال  الممتلئ  النفسي  الوجود  مفهوم  عن  الكشف  إلى  الدراسة  هذه 
أي تهدف  كما  إلى  المحتملة،  الممتلئ    بين  عالقةالبحث  ًضا  النفسي  اضطرابات و الوجود 

 والذي  -تم تطبيق مقياس الوجود النفسي الممتلئ في صورته األولية    .ى األطفالالسلوك لد
إليها نتائج  ي التي أشارت  العامة  المؤشرات  السابقة  عدد من  تضمن  على عينة    -الدراسات 

، تتراوح  إناث  (119و)ذكور    (146)  منهم  دائية( من تالميذ المرحلة االبت265تتكون من )
النتائج  1.8( وانحراف معياري )8.4ط )( عاًما، بمتوس12-6أعمارهم ما بين ) (. وأسفرت 

باستخدام التحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي وجود ثالثة عوامل للوجود النفسي الممتلئ 
اإل العالقات  هي:  العالقايجابيلألطفال  األقران،  مع  اإلة  المرونة يجابيت  األسرة،  مع  ة 

 ورته النهائية ومقياس اضطرابات السلوك ة. وتم تطبيق مقياس الوجود النفسي في صيجابياإل
 ذكور  (87)من تالميذ المرحلة االبتدائية، منهم ( 200على عينة أخرى تتكون من ) لألطفال

)  إناث،  ( 113و) بين  ما  أعمارهم  عاًما،12-6تتراوح   )  ( معيا  (8.1بمتوسط  ري  وانحراف 
(، لتقنين المقياس في صورته النهائية، وأظهر المقياس مؤشرات جيدة للصدق والثبات، 1.4)

وجود عالقة عكسية بين الوجود    ،باستخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد،  وأشارت النتائج
التنبؤ   يمكن  وأنه  األطفال،  لدى  السلوك  واضطرابات  الممتلئ  السالنفسي  لوك  باضطرابات 

األطف الممتلئلدى  النفسي  الوجود  أبعاد  خالل  من  تفسرال  حيث  النفسي   ،  الوجود  أبعاد 
األطفال.تباين  ٪ من  47.1الممتلئ نحو   لدى  السلوك  فالعالقات    التغيرات في اضطرابات 

المشكالت الفعال مع  التعامل  الطفل على  إلى قدرة  األسرة واألقران باإلضافة   اإليجابية مع 
 وانخفاض اضطرابات السلوك  بالصحة النفسية والوجود النفسي الممتلئ  تمرسمترتبط بشكل  

 خالل فترة الطفولة. 
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 لديهماضطرابات السلوك ب وعالقتهالوجود النفسي املمتلئ لألطفال 
  

 د/ طاهـر سعد حـسن عمــار
 دكتـوراه الفلسفة يف الرتبية 

 )ختصص صحة نفسية(      

 قدمة:م
لألفددراد وتيثيراتهددا تبقددى فددي جميددع لتشددكيل البنددان النفسددي  تعددد الطفولددة فتددرة حاسددمة

تشددكيل جوانددح حيدداتهم فددي المسددتقبل. وقددد درس البدداجثون العديددد مددن العوامددل التددي تسددهم فددي 
 هذا البنان، ويعد الوجود النفسي الممتلئ أحد هذه العوامل.

اس م قيددة يددتإيجابيددويمكدن وصددف الوجددود النفسددي الممتلددئ للفددرد بينده حالددة وجوديددة  
الفدددرد العدددام  إحسددداسالدددذاتي تتضدددمن  حسددداسدرجدددة تحققهدددا مدددن خدددالل عددددد مدددن مؤشدددرات اإل

ة إلددددى عدددددد مددددن المؤشددددرات الموضددددو،ية تتضددددمن تقبددددل الددددذات، إضددددافبالسددددعادة  والرضددددا، 
ة مددددع انخددددرين، واالسددددتقاللية، والهدددددف مددددن الحيدددداة، والنمددددو الشخصددددي، يجابيددددوالعالقددددات اإل

 يجدابيى أخدر نجدد أن الوجدود النفسدي الممتلدئ يتضدمن الشدعور اإلوالهيمنة علدى البيةدة. بمعند
 ة أواألدان األمثل.يجابياإلوالفاعلية 

ويدددرى الدددبعل أن الوجدددود النفسدددي الممتلدددئ يختلدددف عدددن الصدددحة النفسدددية، فدددالوجود 
ة للوجدددود والسدددلوك والشدددعور، فدددي حدددين تشدددير يجابيدددالنفسدددي الممتلدددئ يشدددير إلدددى الحددداالت اإل

يواجههددا، ى مدددى متصددل لمجموعددة المشددايل النفسددية التددي يمكددن للفددرد أن الصددحة النفسددية إلدد
 & Exenberger) من الصحة النفسية الجيدة وتنهدي بمشدايل الصدحة النفسدية الشدديدة تبدأ

Juen, 2014; Putz et al., 2012; Winefield et al., 2012). 
عقليددة لجوانددح الة تتضددمن اإيجابيددف الوجددود النفسددي الممتلددئ بيندده حالددة يددعر ويمكددن ت

واالزدهددددار.  يجددددابيمددددن النمددددو اإلوالنفسددددية واالنفعاليددددة فددددي حيدددداة الفددددرد تددددؤدي بدددده إلددددى حالددددة 
(Linley & Joseph, 2004, p. 720-721) 

وقد تزايد دراسة مفهوم الوجود النفسي الممتلئ في العقود الماضدية األمدر الدذى أدى 
أهميدة مسداعدة األفدراد احثون فيده علدى ". حيدث أيدد البديجدابيإلى ظهور مجال "علم النفس اإل
والفاعليددددة  يجددددابياسددددتراتيجيات تهدددددف إلددددى تعزيددددز الشددددعور اإلعلددددى تحقيددددق قددددواهم، وتطددددوير 
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علم النفس  ويفترض. (Sin & Lyubomirsky, 2009, p. 467)ة واألدان األمثل يجابياإل
ة لسدددمات أو ة ال تكدددون بالضدددرورة عمليدددات تابعددديجابيدددأن الخصدددائا والخبدددرات اإل يجدددابياإل

 .(Duckworth et al.,2005, p. 630-634)لحاالت سلبية أخرى 
وعلى الرغم مدن تزايدد دراسدة مفهدوم الوجدود النفسدي الممتلدئ، ال يدزال مفهدوم الوجدود 

ومدن  (Jones et al., 2015, p. 57)النفسي الممتلئ للطفل أيثر تعقيدًدا لتحديدده وقياسده 
غيدددرات سدددات حدددول هدددذا المفهدددوم وطريقدددة قياسدددة والمتثدددم فهنددداك حاجدددة ملحدددة لمزيدددد مدددن الدرا

  المرتبطة به. 
 مشكلة الدراسة:

 تتلخا مشكلة الدراسة في التساؤالت انتية:
األبعاد  .1 هى  وما  األبعاد؟  متعدد  أم  أحادي  لألطفال  الممتلئ  النفسي  الوجود  هل 

 المكونة له؟ 
لدى األطفال؟ وهل  هل توجد عالقة بين الوجود النفسي الممتلئ واضطرابات السلوك   .2

 لوك لدى األطفال؟ لسللوجود النفسي الممتلئ أثر على اضطرابات ا
  أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مفهوم الوجود النفسدي الممتلدئ لألطفدال وأبعداده 
ا إلدددى  بحدددث العالقدددة بدددين الوجدددود النفسدددي الممتلدددئ واضدددطرابات المحتملدددة، كمدددا تهددددف أيضدددً

  المرحلة اإلبتدائية. طفالالسلوك لدى أ
 أهمية الدراسة:

 النظرية:األهمية  -1
تكمن أهمية الدراسة من الناحية النظرية فدي مراجعدة عددد مدن البحدوث والدراسدات التدي 

وتحديددد مؤشددراته وتحليلهددا لمعرفددة األبعدداد المحتملددة  تناولددا الوجددود النفسددي الممتلددئ لألطفددال،
بدددين الوجدددود النفسدددي الممتلدددئ قدددة المحتملدددة العال وكشدددف ،لمؤشدددراتالتدددي تتدددوزا عليهدددا هدددذه ا

 واضطرابات السلوك لدى أطفال المرحلة اإلبتدائية.
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 األهمية التطبيقية: -2
اس للوجدود النفسدي مقيتكمن أهمية الدراسة من الناحية التطبيقية في الحاجة إلى وجود 

ويمكدن  فسدي لألطفدال،لنا رشداداإلبدرامج قييم نتائج في ت ممتلئ لألطفال يمكن االعتماد عليهال
 استخدامه أيًضا من قبل األخصائيين النفسيين بالمدارس.

 مصطلحات الدراسة:
  Psychological well-beingالوجود النفسي الممتلئ  -1

ة تتضددمن الجوانددح العقليددة والنفسددية إيجابيدديشددير الوجددود النفسددي الممتلددئ لألطفددال إلددى حالددة 
ا للمقيدددداس  يجددددابيبدددده إلددددى النمددددو اإلواالنفعاليددددة فددددي حيدددداة الطفددددل وتددددؤدي  واالزدهددددار. وطبقددددً

المستخدم في الدراسة الحالية، يتضمن الوجود النفسي الممتلئ لألطفال ثالث عوامل رئيسدية، 
 دد مدى ظهورها وفًقا للتقدير الذاتي للطفل، هذه العوامل هي:والتي يتح
  ة مع األقران:يجابيالعالقات اإل •

التفاهم وحل المشكالت معهم   بوب من أصدقائه وقدرته علىوتتضمن شعور الطفل بينه مح
 ه بالسعادة عند تواجده بينهم.إحساسو 

 ة مع األسرة: يجابيالعالقات اإل •
الطفل   بالسعادة والرضا عن حياته، و وتتضمن شعور  ه  إحساس بيهميته لدى والديه، وشعوره 

 بحح أسرته له، وسعادته باألوقات التي يقضيها معهم.
 ة :جابييالمرونة اإل •

التعامل اإل مع المشكالت والمواقف الصعبة، وقدرته على    يجابيوتتضمن قدرة الطفل على 
 تجاوزها سريًعا، واستعادته لطبيعته بسهولة. 

 Behavior disordersطرابات السلوك اض -2
يمكدددن تعريدددف االضدددطرابات السدددلوكية لألطفدددال بينهدددا مجموعدددة مدددن السدددلوكيات واالنفعددداالت 

ا للمقيدداس المسددتخدم فددي الدراسددة الحاليددة، تتضددمن  الالتوافقيددة التددي يعددانى منهددا الطفددل، وطبقددً
ا لتقدددددديرات ك لألطفددددال سددددتة مجدددداالت، والتددددي يتحدددددد مدددددى ظهورهددددا وفاضددددطرابات السددددلو  قددددً

 المعلمين، هذه المجاالت هي:
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  Antisocial behaviorالسلوك المضاد للمجتمع  •
ا، تعمدددد تخويدددف انخدددرين والتعامدددل معهدددم ويتضدددمن الكدددذب أو اسدددتعمال الحيدددل والخددددا 

بقسوة، التمرد وعدم إطاعة األوامدر، عددم الشدعور باألسدف إذا أسدان التصدرف، كسدر األشديان 
 عمًدا، إثارة المشايل مع المعلمين. 

 Anxiety/Depression القلق وااليتةاب  •
القلدق، شدكوى بدين أحدد ال يحبده، الخدوف الشدديد و ويتضمن تغير مزاجه بشدكل مفداجئ، ال

 على أنه تبدو عليه مشاعر الحزن والكآبة.الشعور بانعدام القيمة، عالوة 
 Dependencyاالعتمادية  •

ا، يبكدددي كثيدددًرا، الوتتضدددمن االلتصددداق الشدددديد ب والددددين أو الكبدددار المسدددةولين عنددده عمومدددً
يسددددتطيع القيددددام بيعمالدددده دون االعتمدددداد علددددى يتطلددددح الكثيددددر مددددن االهتمددددام مددددن معلميدددده، ال 

 خرين.ان
   Headstrongالعناد  •

حيددث يكددون الطفددل متددوتر وعصددبي بشددكل كبيددر، يجددادل كثيددًرا، عنيددد وسددريع الغضددح، حدداد 
 الطبع ويفقد أعصابه بسهولة.

 Hyperactiveالنشاط الحركي الزائد  •
يمكندده التركيددز فددي شددين ويتضددمن وجددود صددعو ة لدددى الطفددل فددي التركيددز واالنتبدداه، فددال 

ير، يجدد صدعو ة فدي حائًرا ويرتبك بسهولة، يتصرف بتهور ودون تفكواحد لوقا طويل، يبدو  
الدتخلا مدن سدديطرة أفكدار معيندة علددى عقلده، يتحددرك بشدكل مفدرط بصددورة دائمدة وال يسددتطيع 

 ا.أن يبقى ساينً 
 social withdrawalاالنسحاب االجتماعي  •

طفدال فدل فدي االنددماع مدع أقرانده، غيدر محبدوب مدن األويتضمن وجود صدعو ة لددى الط
 انخرين، منطوي وال يشارك انخرين. 

 حدود الدراسة:
 تتحدد الدراسة الحالية من خالل النقاط التالية:

 موضوع الدراسة: -1
 .الوجود النفسي الممتلئ لألطفال وعالقته باضطرابات السلوك لديهم  
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  المنهج المتبع: -۲
الددذي يقددوم علددى جمددع  فيالمددنهج الوصددتها تددم اسددتخدام مشددكلة الدراسددة وتسدداؤالفددي ضددون  

البيانددات عددن متغيددرات الدراسددة ثددم تحليلهددا وكشددف العالقددة بددين أبعادهددا بهدددف الوصددول إلددى 
  .استنتاجات عامة

 عينة الدراسة:  -۳
 عددددهاتدم استكشدداف عوامددل مقيدداس الوجددود النفسددي الممتلددئ  لألطفددال بددالتطبيق علددى عينددة  
( ذكدددور 146منهم )،بمحافظدددة المنوفيدددةدارس بعددددة مددد ( مدددن تالميدددذ المرحلدددة االبتدائيدددة265)
ا12-6تتددراوح أعمدددارهم مددا بددين ) ( إندداث،119و) ( وانحددراف معيددداري 8.4بمتوسددط ) ،( عامدددً
 ذكددددور (87)مددددنهم  تلميددددًذا (200) عددددددهايددددق علددددى عينددددة أخددددرى وتددددم إعددددادة التطب(. 1.8)
ا،12-6تتددراوح أعمدددارهم مددا بددين ) ،إندداث (113و) اف معيددداري ( وانحددر 8.1بمتوسددط ) ( عامدددً
تسدداؤل  عددنلمقيدداس فددي صددورته النهائيددة ول جابددة للتحقددق مددن الكفددانة السدديكومترية ل(، 1.4)

   الدراسة الثاني.
   المستخدمة:األدوات -٤

 مقياس الوجود النفسي الممتلئ لألطفال، إعداد الباحث  •
 (.2018مقياس اضطرابات السلوك، إعداد الباحث ) •

 :األسلوب اإلحصائي -٥
 لتتابعي لبيرسون.رتباط امعامل اال •
 .SPSSالتحليل العاملي االستكشافي باستخدام برنامج  •
 .AMOSالتحليل العاملي التوكيدي باستخدام بنامج  •
 .Multiple Linear Regressionتحليل االنحدار الخطي المتعدد  •

 اإلطار النظري:
ا للمفدددداسيم األساسددددية للدراسددددة، والتددددي تتمثددددلاإلطددددار النظددددري يتضددددمن  فددددي مفهددددومين  عرضددددً

 .لدى األطفال ك، ومفهوم اضطرابات السلو الممتلئ الوجود النفسيأساسيين هما مفهوم  
 أواًل: الوجود النفسي الممتلئ لدى األطفال:

الممتلئ في العقود الماضية األمر الدذى أدى إلدى  النفسي  تزايد دراسة مفهوم الوجود
دة األفدراد علدى فيه على أهميدة مسداع ". حيث أيد الباحثون يجابيظهور مجال "علم النفس اإل
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ة يجابيددوالفاعليددة اإل يجددابياسددتراتيجيات تهدددف إلددى تعزيددز الشددعور اإلتحقيددق قددواهم، وتطددوير 
 يجدابيويقدوم علدم الدنفس اإل .(Sin & Lyubomirsky, 2009, p.467)واألدان األمثدل 

رورة ون بالضددة ال تكدديجابيددعلددى افتددراض أساسددي هددو أن الخصددائا والخبددرات أو السددمات اإل
-Duckworth et al.,2005, p. 630)عمليدات تابعدة لسدمات أو لحداالت سدلبية أخدرى 

634) . 
علدى نظدرة  ابندانً  يجدابيويقوم البحث في الصحة النفسية مدن منظدور علدم الدنفس اإل

شدداملة للتجر ددة اإلنسددانية علددى اتسدداعها مددن المعاندداة والمددرض إلددى الصددحة والوجددود الممتلددئ. 
والسددلبي وتطبيقدددات كددال الجدددانبين  يجدددابيى ضدددرورة دراسددة اإلنسدددان بجانبيدده اإلفهددو يؤكدددد علدد

في واألدان األمثل، واألخذ  الممتلئالنفسي سوان في خفل معاناة األفراد أو في زيادة الوجود  
 .(Baumeister et al., 2001, p. 360-362 )االعتبار العالقة التبادلية بينهما

-Hedonic wellد الممتلددئ بددين وجددود المتعددة وفددرق البدداحثون فددي مجددال الوجددو 
being والوجددود الممتلددئ الموضدددوعي ،Eudaimonic well-being  والدددذي يعددرف  بينددده
ه فددي الحيدداة، والددذي يمكددن تيسددير تحقيقدده وغاياتدد إمكاناتددهاإلنسددان نحددو تحقيددق  ونضددالسددعى 

ذوًرا فلسديية، فحالدة ة. ور مدا يكدون لهدذا التمييدز جديجابيدعن طريق تدرايم المصدادر النفسدية اإل
، بينمدا حالدة الوجدود الجيدد تدرتبط Pleasureباللدذة   حساسي حالة عابرة تتضمن اإلالمتعة ه

الهدددف وهدددو مددا يعبدددر عددن أفكدددار بحالددة مسدددتمرة مددن االنخدددراط فددي الحيددداة والرضددا والمعندددى و 
. Good life (Kashdan et al.,2008, p. 219-220)أرسدطو عدن "الحيداة الجيددة" 

للشددعور  كحالددةا التصددور كمددا لددو كددان هندداك نوعددان للسددعادة همددا: السددعادة وفقددا لهددذفيصددب  
 للفضيلة. كحالةوالسعادة 

ثالث  (Diener et al.,1985, p.71)ويشير   وجود  مستقلة   مجاالت   ةإلى 
اإل  حساسل  )الوجدان  هي:  الممتلئ  بالوجود  الوجدان  Positive affect  يجابيالذاتي   ،

الحياة  Negative affectالسلبي   عن  والرضا   ،Life satisfaction  ويشير  المجاالن( 
األخير  المجالر األول والثاني إلى الجوانح الوجدانية واالنفعالية من هذا البنان، في حين يشي

 إلى جوانح التقييم المعرفي.
يعكدس  يجدابيإلى أن الوجددان اإل (Watson et al., 1988. P. 1063)ويشير 
المرتفدع هدو حالدة مدن الطاقدة  يجدابيالوجدان اإلفلنشاط والنمو. لحماسة واالفرد با درجة شعور
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ان اإليجددابي المددنخفل يعكددس الوجدددالعاليددة والتركيددز المكتمددل، والمشدداركة الممتعددة. فددي حددين 
بددالحزن والالمبدداالة. وفددي المقابددل، يشددير الوجدددان السددلبي إلددى البعددد العددام درجددة شددعور الفددرد 
، والمشدداركة غيددر الممتعددة، ويتضددمن مجموعددة Subjective distressلحالددة الكدددر الددذاتي 

شدددمةزاز، متنوعدددة مدددن الحددداالت المزاجيدددة واالنفعددداالت المنفدددرة مثدددل: الغضدددح، واالحتقدددار، واال
والشعور بالذنح، والخوف، والعصبية. ويصاحح الوجدان السلبي المنخفل حالدة مدن الهددون 

أبعدداد الحالددة الوجدانيددة، وهمددا عددامالن  ن السددلبيوالوجدددا يجددابيوالسددكينة. ويمثددل الوجدددان اإل
 Diener,1984, Diener)مستقالن يجح قياسهما بشكل منفصل. في حين يشير كدل مدن 

et al.,1985)  الدذاتي بدالوجود  حسداسإلى أن "الرضا عن الحياة" يمثدل الجاندح المعرفدي ل
  الممتلئ، ويشير إلى تقييم الفرد لمدى جودة حياته. 

الدذاتي بدالوجود الممتلدئ )السدعادة( بينده "مدزيج مدن  حسداساإل  كدن تعريدفمن ثم يمو 
متكددرر، ووجدددان سددلبي غيددر متكددرر، ومسددتوي عددالا مددن الرضددا عددن الحيدداة"  إيجددابيوجدددان 

(Diener,1984, Diener et al., 1991,1999)الددذاتي  حسدداس. ور مددا يعكددس اإل
تهم تسدير علدى مدا يدرام، فهدو بين حيدا شعرون بهبالوجود الممتلئ المدى الذي يعتقده الناس وي

 يمثل محصلة التقييم الوجداني والمعرفي الذاتي لجودة الحياة.
( أن نتدائج الدراسدات Lyubomirsky et al.,2005a, p. 825-835) وتشدير

السدلوك االجتمداعي  مثلة إيجابيالذاتي بالوجود الممتلئ مع خصائا   حساسارتباط اإل  تؤكد
السدعدان أيثدر  األفدرادمواجهة الجيدة للشددائد. وتؤكدد علدى أن صحي، واللسلوك ال، وايجابياإل

نتددائج هامددة ومؤشددرات ازدهددار ب تددرتبطإبددداًعا، وأيثددر كفددانة فددي حددل المشددكالت. وأن السددعادة 
 الصحة العقلية والبدنية.  وتميز، اإليجابيةاإلنجاز والعمل المنتج، والعالقات  مثل

ا للعوامدل Lyubomirsky et al.,2005b, p. 116-118وضدعا )و  ( نموذجدً
، ودراسدات بناًنا على نتائج الدراسات على التدوائمالذاتي بالوجود الممتلئ،    حساس ل  المحددة

تدددديثير التغيددددرات فددددي الظددددروف  التددددي تناولدددداة إلددددى الدراسددددات ضددددافسددددمات الشخصددددية، باإل
ا يتضدددمن ثالثدددة لدافعيدددة. واقترحدددا نموذجدددً الدراسدددات التدددي تناولدددا دور عوامدددل او المحيطدددة، 
 الذاتي بالوجود الممتلئ هي: حساساإل تحددسية عوامل رئي

 Genetics)أ( العامل الوراثي 
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  تقريًبا، والذي يمثل  اإلحساس الذاتي بالوجود الممتلئلمستوى    وراثًياالمحدد    الجانح  يتضمن
 . ممتلئل حساس الذاتي بالوجود الالمستقر والثابا  المعدل، ويمثل من تباين الفروق  50٪

 Life circumstances)ب( ظروف الحياة 
 تقريًبا مثل الدخل، السن، الحالة االجتما،ية، الصحة، والتدين، والتي تمثل  متغيراتوتتضمن 

 الذاتي بالوجود الممتلئ.  حساس٪ من تباين الفروق بين األفراد في اإل10
 Intentional activities )ج( األنشطة القصدية

اإللم ا  الممارساتوتتضمن   والسلوكية  و يجابيعرفية  على  ة  بناًنا  بها  القيام  الفرد  يختار  التي 
٪ من تباين الفروق بين األفراد في 40والتي تمثل نسبة كبيرة تصل إلى    أهدافه الشخصية

 الذاتي بالوجود الممتلئ  حساسمستوى اإل
 الممارساتبين    (Lyubomirsky et al., 2005b, p. 119-120)وأشارت   
الذاتي    حساستحقيق زيادة دائمة في اإلالوسيلة لة القصدية يمكن أن تكون  والمعرفي  السلوكية

القيام بها وتتطلح منه بعل الجهد    الفردبالوجود الممتلئ. وتشتمل أفعال وممارسات يختار  
تتضمن   ور ما  بلتفعيلها،  مثل  سلوكالقيام  معرفية  اتجاهات  وتغيير  جديدة،   سلوكيات 
أيًض  وأشارت  هذه  التسام .  أن  إلى  الشخا    الممارساتا  قيم  مع  توافقا  إذا  فعالة  تكون 

 . واتجاهاته
 ( مختلفةRyff, 1989,1995اقترح  أبعاد  ستة  من  يتكون  نموذع  النفسي    (  للوجود 

النموذع   ارتبط هذا  الممتلئ والذي    بمقياسالممتلئ،  النفسي  الوجود  لقياس  فيه وضعه    قدم 
األمثل    مجاالتستة   للوجود   المجاالتهذه    تعتبر،  Optimal well-beingمختلفة 

الناس في   لتحديات مختلفة يواجهها  لهذا   نضالهمافتراضات  من أجل األدان األمثل. فطبًقا 
 الوجود النفسي الممتلئ بما يلي:م يتحقق لديهالنفسية لألفراد الذين  المؤشراتتتحدد  النموذع

 ود الشخصية. دحالالوعي ب مع، إيجابيتقدير ذاتي  تضمنت تقبل الذات: .1
 روابط قوية مع انخرين.  بنانالقدرة على  تضمنت ة مع اآلخرين:إيجابيعالقات  .2
 .الفرد احتياجاتيلبي سياق بيةي  إدارةالقدرة على  تضمنت: الهيمنة على البيئة  .3
 الشخصية.  ة حريالو  بالهوية الفرديةقوي  إحساس تضمنت الستقاللية:ا .4
 .هيوحد جهود بشكلفي الحياة   هدافهأل الفردتحديد  تتضمنالهدف من الحياة:  .5
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الشخصي: .6 ا  القدرة  تتضمن  النمو  مدعلى  و   ىلتعلم  و الالحياة،  مستمر  التطور  النمو 
 لقدراتهم.

تتمثدل فقددط فددي علدى أنهددا الصدحة النفسددية  فهددمال يمكددن مدن خددالل ماسدبق نجددد أنده 
الدذاتي  حسداساإل مؤشراتغياب أعراض االضطراب النفسي، ولكنها يجح أن تتضمن تحقق 

الوجددود النفسددي الممتلددئ الموضددو،ية. حيددث  يمكددن  مؤشددراتعددالوة علددى  ،بددالوجود الممتلددئ
ة يددتم قيدداس درجددة تحققهددا مددن إيجابيددندده حالددة وجوديددة وصددف الوجددود النفسددي الممتلددئ للفددرد بي

الفدددرد العدددام بالسدددعادة والرضدددا،  إحسددداسالدددذاتي تتضددمن  حسددداسخددالل عددددد مدددن مؤشدددرات اإل
ة مددع يجابيددالموضددو،ية تتضددمن تقبددل الددذات، والعالقددات اإلن المؤشددرات ة إلددى عدددد مددإضدداف

الهيمنددة علددى البيةددة. بمعنددى انخددرين، واالسددتقاللية، والهدددف مددن الحيدداة، والنمددو الشخصددي، و 
األدان  وأة يجابيدوالفاعليدة اإل يجدابيأخر نجدد أن الوجدود النفسدي الممتلدئ يتضدمن الشدعور اإل

 األمثل.
 لسلوك لدى األطفال:ثانًيا: اضطرابات ا
اسدددددتخدام مصدددددطل  "اإلعاقدددددات السددددددلوكية"  (Graubard,1973,p.246)يفضدددددل 

ويعرفهدا بينهددا "مجموعدة مددن السددلوكيات المفرطدة والمزمنددة واالنحرافيددة مدن األفعددال االندفا،يددة 
والعدوانيدددة إلدددى االيتةددداب واالنسدددحاب، التدددي يددددرك المالحدددي عددددم مالنمتهدددا ويرغدددح فدددي أن 

سدددلوك مختلدددف أو االضدددطراب السدددلوكي أنددده " أي  (Ross,1974,p.63)ف تتوقدددف". ويعدددر 
شددداذ عدددن السدددلوك االجتمددداعي السدددوي، ويتعدددارض مدددع المعدددايير االجتما،يدددة للسدددلوك. ويقدددع 

( Kauffman,1977,p.23) بصدورة متكدررة وشدديدة وال يتناسددح مدع عمدر فاعلده". ويسددتخدم
ألطفددال "الدذين يسددتجيبون بشدكل مددزمن مصدطل  "االضدطرابات السددلوكية" ل شدارة إلددى هدؤالن ا

ا وغيددر مرضددية شخصددًيا، ولكندده يمكددن تعلدديمهم وملحددول لبيةددت هم بطددرق غيددر مقبولددة اجتما،يددً
 السلوك األيثر قبواًل ورضا" 

و حلددددول نهايددددة السددددبعينات بدددددأ البدددداحثون فددددي التشددددكيك فددددي التركيددددز علددددى السددددلوك 
( أن (Bandura,1977فقدددد أدرك  وتحدددول اهتمدددامهم لدراسدددة المفددداسيم المعرفيدددة. الظددداهر
قددددد فشددددلا فدددي تفسددددير أنددددواا معقدددددة مدددن السددددلوك. وأشددددارت نظريددددة الددددتعلم السددددلوكية النظريدددة 

االجتماعي إلى مساهمة القدرات المعرفية للفرد في عملية التعلم. كمدا بددأت دراسدة المتغيدرات 
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لتدددي تدددؤثر بهدددا علدددى الوجدانيدددة مثدددل االنفعددداالت واألفكدددار والعالقدددات البينشخصدددية والطريقدددة ا
 ام. اإلدراك وعملية التعلم بشكل ع

في          والسلوكية"،  االنفعالية  "الصعو ات  إلى ظهور مصطل   التطورات  هذه  أدت  وقد 
الحالة   في  والنظر  فقط،  المالحي  السلوك  على  تؤكد  التي  التعريفات  عن  لالبتعاد  محاولة 

ويذكر   لألطفال.  واالنفعالية  الذين  (Bowman,1990,p.198الوجدانية  التالميذ  أن   )
احتياجات اجتما،ية وانفعالية غير ُملباة  صعو ات انفعالية سلوكية لديهم "  يوصفون بين لديهم

( أن الصعو ات (Williams,1991حين يالحي    تخدم بشكل غير مالئم تجارب التعلم". في
م بدًنا  النفسية،  المشايل  من  واسعة  مجموعة  تغطي  والسلوكية  االضطرابات االنفعالية  ن 

 ا. المزمنة إلى السلوك المضطرب مؤقتً 
وتوجد محداوالت عديددة لتصدنيف االضدطرابات السدلوكية لددى األطفدال، اعتمددت علدى        

موجهدة نحدو  سدلوكية إلدى اضدطراباتأيثر من محور واتجاه للتصنيف، حيث صنفها البعل 
مخدداوف، (الددذات  وحددن موجهددةسددلوكية  انخددرين )عدددوان، تخريددح، سددرقة(، واضددطرابات

ا (Gimple, G. & Holland, M. 2003, p.3)انسددحاب(  . ومددن التصددنيفات أيضددً
( الدددذي يصدددنف اضدددطرابات السدددلوك إلدددى أر دددع فةدددات Kauffman,1977تصدددنيف كوفمدددان )

مشايل النمو و رئيسية هي: الحركة الزائدة واالندفا،ية، العدوانية، االنسحاب وقصور النضج، 
 الخلقي والجنوح. 

إلددى أن االضددطرابات  (Shen et al., 2018, Ogundele, 2018)ويشددير    
هي: اضطراب فدرط الحركدة ونقدا االنتبداه، واضدطراب لدى األطفال األيثر شيوًعا   السلوكية

القلق العام، واضطراب التصدرف. وُيظهدر الدذكور معدداًل أعلدى  ، واضطرابالتحّدي المعارض
معددددارض، واضددددطراب اه، واضددددطراب التحددددّدي الفددددرط الحركددددة ونقددددا االنتبددددفددددي مددددن اإلندددداث 

تصدددرف، والسدددلوك المضددداد للمجتمدددع )السدددلوكيات الموجهدددة نحدددو الخدددارع( فدددي حدددين تظهدددر ال
اضدددطراب القلدددق المعمدددم واضدددطراب االيتةددداب الرئيسدددي  فدددياإلنددداث معدددداًل أعلدددى مدددن الدددذكور 

عالقددة  وجددودإلددى  ( 2018)طدداهر سددعد عمددار،ويشددير )السددلوكيات الموجهددة نحددو الددداخل(. 
ة إلى أنده يمكدن التنبدؤ بالسدلوك ضافعكسية بين الكفانة االجتما،ية واضطرابات السلوك. باإل

المضددداد للمجتمدددع لددددى األطفدددال مدددن خدددالل بعددددي الكفدددانة االجتما،يدددة )الدددوعي االجتمددداعي، 
 والمسةولية االجتما،ية(. 
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مددن  ٪10إلددى أن  (Shen et al., 2018, Faravelli et al.,2009)ويشددير 
ا للمقيدداس المسددتخدم فددي الدراسددة الحاليددة، ف ندده . سددلوكيطفددال يعددانون مددن اضددطراب األ وطبقددً

يمكددن تعريددف االضددطرابات السددلوكية بينهددا مجموعددة مددن السددلوكيات واالنفعدداالت الالتوافقيددة 
: السددلوك المضدداد للمجتمددع، القلددق وااليتةدداب، االعتماديددة، وتتضددمنالتددي يعددانى منهددا الطفددل 

ا  مسدددتوى والتدددي يتحددددد  االنسدددحاب االجتمددداعي.و اط الحركدددي الزائدددد، العنددداد، النشددد ظهورهدددا وفقدددً
 لتقديرات المعلمين.

األسددرة والمدرسددة همددا العددالم االجتمدداعي الصددغير لألطفددال ولهمددا تدديثير كبيددر علددى وتعددد 
ا، وفدددددي هدددددذا السدددددياق وضدددددع  مسدددددتوى الوجدددددود النفسدددددي الممتلدددددئ واضدددددطرابات السدددددلوك أيضدددددً

(Bronfenbrenner, 1979)  تصددور نظددري لتدديثير البيةددة االجتما،يددة علددى نمددو وسددلوك
الطفددل، فكددل الخبددرات التددي يمددر بهددا األطفددال سددوف تددؤثر فددي الوجددود النفسددي الممتلددئ لددديهم 
ا لهدددددذا التصدددددور فددددد ن األطفدددددال محددددداطون بطبقدددددات مدددددن  ا، ووفقدددددً واضدددددطرابات السدددددلوك أيضدددددً

والمجتمع العام والتي تؤثر جميًعا على المجموعات االجتما،ية مثل األسرة واألقران والمدرسة 
 الطفل. 

ا لتصددور  فدد ن سددلوك الطفددل فددي موقددف معددين ال  (Bronfenbrenner, 1979)ووفقددً
يتيثر فقط بالظروف المباشرة المحيطة به والمكونة لهذا الموقف بل يمتد التيثير إلدى أبعدد مدن 

موعة من البيةات التي تحتدوي ذلك، فالبيةة المؤثرة على سلوك الطفل هي تركيبة متداخلة لمج
يدل منهددا علدى األخددرى. كمدا أن التفدداعالت بددين هدذة البيةددات تمثدل القددوى المدؤثرة علددى سددلوك 
الطفل في موقف معين. و ناًنا عليه، ف نه لفهم سلوك الطفل يستلزم ذلك تحليل مجموعدة مدن 
الددددددددددددنظم تشددددددددددددكل فددددددددددددي مجملهددددددددددددا البيةددددددددددددة المحيطددددددددددددة بدددددددددددده وهددددددددددددذة البيةددددددددددددة كمددددددددددددا ذكددددددددددددر 

(Bronfenbrenner,1994, p.39-40)   :تتكون من خمسة نظم أساسية هي 
هدددو نمدددط مدددن األنشدددطة واألدوار االجتما،يدددة  :Microsystemالنظاااال المصااا ر  •

والعالقات البينشخصية التي يمر بها الطفدل فدي موقدف ومكدان محددد لده خصدائا 
شددكل تتفاعددل بماديدة واجتما،يددة ورمزيددة معينددة تسددم  أو تمندع االنخددراط فددي أنشددطة 

في البيةة المباشرة. وتتضمن األمثلة على ذلك إعدادات مثدل األسدرة والمدرسدة   معقد
 ومجموعة األقران.
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: ويشتمل على الروابط والعمليات التي تجري بدين Mesosystemالنظال الوسيط   •
بيةتين أو أيثر من البيةات التدي تتضدمن الطفدل )علدى سدبيل المثدال، العالقدات بدين 

ة أخددرى، فدد ن النظددام الوسدديط هددو نظددام يتضددمن العالقددات ، و عبددار المدرسددة(األسددرة و 
 بين األنظمة المصغرة.

: ويشددتمل علددى الددروابط والعمليددات التددي تددتم بددين Exosystemالنظااال الخااارجي  •
بيةتددين أو أيثددر، بحيددث ال تحتددوي إحدددهما علددى األقددل علددى الطفددل، ولكددن فددي هددذه 

بيةددة المباشددرة التددي يعددي  داخددل ال العمليدداتالحالددة يحدددث تدديثير غيددر مباشددر علددى 
فيها الطفل )على سبيل المثال، تؤثر بيةدة عمدل الوالددين، والتدي ال تتضدمن الطفدل، 

 على بيةة األسرة التي تتضمن الطفل(.
ويتكددددون مددددن الددددنمط الشددددامل للددددنظم المصددددغرة : Macrosystemالنظااااال األ باااار  •

، وهيةددددات لمعتقددددداتأنظمددددة ا والوسدددديطة والددددنظم الخارجيددددة مددددع إشددددارة خاصددددة إلددددى
المعرفة، والموارد المادية، والعادات، وأنماط الحياة. أي أن النظدام األيبدر هدو نظدام 

  شامل يتضمن المعتقدات والمعارف وأنماط الحياة والثقافة.
والتددي يمددر  -: ويتضددمن التغيددرات عبددر الددزمن Chronosystemالنظااال النمنااي  •

 ئا الفرد و يةته. في خصا -السابقة بها المجتمع في سياقاته األر عة
و نددان علددى ذلددك فدد ن لكددل طفددل تجددارب بيةيددة فريدددة تتضددمن أدوار وعالقددات اجتما،يددة 
داخدل األسددرة وخارجهددا مددع األقددران فددي المدرسددة، تددؤثر هددذه التجددارب علددى معددارف وانفعدداالت 

يدؤدي  ابل ر مداوسلوكيات الطفل. ور ما تساعد على تحقق الوجود النفسي الممتلئ أو في المق
 خلل في هذه التجارب البيةية إلى تعرض الطفل لخطر نمو اضطرابات السلوك لديه.   ال

 دراسات سابقة:
عمار،   سعد  )طاهر  وعالقته  2012دراسة  الممتلئ  النفسي  "الوجود  بعنوان   )

الوجود   بين  العالقة  نو،ية  عن  الكشف  إلى  الدراسة  هذه  تهدف  الشباب".  لدى  بااليتةاب 
بااليتةاب من خالل  وااليتة  الممتلئ  النفسي التنبؤ  إمكانية  التحقق من  إلى  تهدف  كما  اب، 

الممتلئ.   النفسي  طالبا وطالبة تتراوح   ( 334) من    أجريا الدراسة على عينة تتكون الوجود 
( للوجود النفسي الممتلئ. Ryff, 1989( عاًما. وتم استخدام مقياس )19-17أعمارهم بين)

وجود   إلى  النتائج  أشارت  الممتلئ وقد  النفسي  الوجود  أبعاد  بين  دالة  عكسية  عالقة 
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البيةة،  يتةاب، وأنه يمكن التنبئ بااليتةاب من خالل أبعاد الوجود النفسي )الهيمنة على  واال
 ة مع انخرين، تقبل الذات(. يجابيالعالقات اإل

( والضيق  Winefield et al., 2012دراسة  الممتلئ  النفسي  "الوجود  بعنوان   )
إلى استكشاف مقياس للوجود هل من الضروري قياس كليهما مًعا؟". تهدف الدراسة  النفسي:  

وا الممتلئ  النفسي  الوجود  بين  العالقة  وفحا  الممتلئ  جمع النفسي  تم  النفسي.  لضيق 
ال من  لعينة  الهاتيية  المقابالت  طريق  عن  متغيرات 1933)ن=   راشدينالبيانات  تتضمن   )

ضيق النفسي، وثالثة مقاييس موجزة موجودة لتقييم جوانح  اجتما،ية وديموغرافية، ومقياس لل
الرضا عن  ة مع انخرين، والسيطرة على البيةة، و يجابيجود النفسي الممتلئ: العالقات اإلالو 

ضمالحياة.   وأشارت    تم  من صالحيته.  والتييد  عام  كمقياس  واستكشافها  الثالثة  المقاييس 
المرتبطة المتغيرات  أن  إلى  الدراسة  ترتبط    اإيجابيً   نتائج  الممتلئ  النفسي  ا  سلبيً بالوجود 

 بالضيق النفسي والعكس صحي . 
"نحو  (Pandyaswargo et al., 2015)دراسة   للقياسات    بعنوان  رؤية شاملة 

والذاتية   الممتلئلالموضو،ية  مراجع  ."لوجود  إجران  إلى  الدراسة  هذه  حول   ةتهدف  شاملة 
الممتلئ    النفسي  الدراسة إطار قياس الوجود  . وتناق الحالية  الممتلئ  مفاسيم الوجود النفسي

خالل اقتراح في إندونيسيا كدراسة حالة. وقدما الدراسة اقتراحات لتحسين نظام القياس من  
المفقودة من اللغز في قياس  قياس ذاتي جامع وتشاركي كنهج تكميلي مهم لتوفير األجزان 

فغالًبا   لألفراد.  الممتلئ  الوجود  في  الذاتية  التغيرات  القياسات  أن  المدني  المجتمع  يجد  ما 
إطا إنشان  أهمية  على  الدراسة  وأيدت  بها.  المرتبطة  المتغيرات  وتحديد  الفهم  في  ر  أسهل 
شامل للقياس الذاتي، والذي بدوره يساعد في تحديد العديد من ممارسات التنمية المحتملة أو 

  المناسبة.
( "Liddle & Carter, 2015دراسة  بعنوان  مقياس(  للوجود   بنان  ستيرلنغ  

االنفعالي النفسي الممتلئ لألطفال والتحقق من صالحيته". تهدف الدراسة إلى توفير وسيلة  
فاعل مقياس    البرامجية  لقياس  بنان  تم  لألطفال.  الممتلئ  الوجود  لتعزيز  المصممة 

(SCWBSكمقياس المتحدة(  )المملكة  التر وي  النفس  لعلم  ستيرلنغ   قبل مركز  عام    ( من 
أعما تتراوح  الذين  األطفال  لدى  الممتلئ  النفسي  االنفعالي  )للوجود  بين  عاًما.  15–8رهم   )

ل  الحالية  النظريات  على  اإل  النفسي  لوجودباالعتماد  النفس  وعلم  تضمنا يجابيالممتلئ   .
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الدراسة )  النهائية )  18( طفاًل من  1849عينة  (  12مدرسة. وتضمن المقياس في صورته 
تدور العالقات  و ح  ،بارة  عن  والرضا  واالسترخان  والبهجة  التفاؤل  التالية:  المؤشرات  ل 

 لصدق والثبات.. وأظهر المقياس مؤشرات جيدة ليجابيالشخصية واألدان اإل
الممتلئ   (Abed et al., 2016)دراسة   النفسي  الوجود  مقياس  "بنان  بعنوان 

وجود النفسي الممتلئ في سن ألطفال ما قبل المدرسة". تهدف الدراسة إلى تطوير مقياس لل
الدراسة على عينة )ن=  سنوات    (6-5( تتراوح أعمارها بين )370ما قبل المدرسة. أجريا 

في   مناطق  العرضية.من خمس  العينات  أخذ  باستخدام طريقة  الصورة   طهران،  تطبيق  تم 
موهم  المبدئية من مقياس الوجود النفسي الممتلئ على عينة الدراسة بشكل فردي، وأيمل معل

روتر   سلوك  التحليل    Rutterاستبيان  طرق  من  كل  باستخدام  البيانات  تحليل  تم  للطفل 
البني لفحا  والتوكيدي  االستكشافي  هذا  العاملي  أن  النتائج  كشفا  للمقياس.  العاملية  ة 

ة.  يجابيوالمرونة اإل  ،: مفهوم الذات، والرضا عن الحياةهي  المقياس له ثالثة عوامل رئيسية
مؤشرا والثباوكانا  الصدق  باإلت  مرضية.  للمقياس  بين ضافت  سلبية  عالقة  وجود  إلى  ة 

 الوجود النفسي الممتلئ والمشكالت السلوكية.
( بعنوان "عالقة التفاؤل بالوجود النفسي الممتلئ  Panchal et al., 2016دراسة )

التفاؤل   بالضيق". تهدف الدراسة إلى استكشاف العالقات بين  حساسة واإليجابيوالمرونة اإل
اإل الممتلئ والمرونة  النفسي  الدراسة من    حساسة واإليجابيوالوجود  بالضيق. وتكونا عينة 

عاًما. تم تحليل البيانات باستخدام  تحليل    25إلى    18لعمرية من  ( طالًبا في الفةة ا181)
متلئ ة بين التفاؤل والوجود النفسي المإيجابياالنحدار المتعدد. أظهرت النتائج وجود عالقة  

 ة هي مؤشر على الوجود النفسي الممتلئ.يجابية. وأن المرونة اإليجابيوالمرونة اإل
ة والتعاطف كعوامل  يجابيوان "المرونة اإل( بعنVinayak, Judge, 2018دراسة )

ة يجابيتنبئ بالوجود الممتلئ لدى المراهقين".  تهدف هذه الدراسة إلى فحا أثر المرونة اإل
الممتلئ. وأوالتعاطف على الوجو  النفسي  ( تتراوح أعمارهم 150جريا على عينة قوامها )د 

النفسي الممتلئ، و لو ل  : مقياس( عاًما، طبق عليهم ثالثة مقاييس15-13بين ) مقياس جود 
اإلل و يجابيلمرونة  لة،  وتحليل  مقياس  )ت(  واختبار  االرتباط  معامل  و استخدام  لتعاطف. 

المرون أن  وجد  المتعدد  الخطي  مرتبطان  االنحدار  والتعاطف  النفسي إيجابيً ة  بالوجود  ا 
بينما اتض  أن المرونة  الممتلئ، وتم اإلبقان على المرونة والتعاطف كمتنبةات بين الفتيات،  
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هي المؤشر الوحيد على الوجود النفسي الممتلئ بين األوالد. ووجد أن الفتيات أيثر تعاطًفا  
 ين على الوجود النفسي الممتلئ.ومرونة من األوالد. وال توجد فروق بين الجنس

( النفسي  Opree et al., 2018دراسة  للوجود  مقياس  وتقنين  "بنان  بعنوان   )
لأل لألطفال  الممتلئ  الممتلئ  النفسي  الوجود  مجال  في  الدراسات  أن  الباحثون  أشار  طفال" 

لحال  نادرة وأنه من أجل النهوض بالمجال يلزم وجود مقياس يتميز بالصدق والثبات كما هو ا
، حيث يتم قياس الوجود النفسي الممتلئ لديهم بشكل عام على  راشدينفي الدراسات على ال

( أبعاد  الشخصي،    على  الهيمنةستة  والنمو  منالبيةة،  الذات،    والهدف  وقبول  الحياة، 
. نظًرا ألن  (Ryff, 1989)ة مع انخرين( باستخدام مقياس  يجابيواالستقاللية، والعالقات اإل

الدراسة إلى تعديل ،باراته   غير مناسح  ألصلي  المقياس ا لالستخدام بين األطفال، تهدف 
( عاًما. أجريا الدراسة على عينة  12-8عمارهم بين )لجعلها مناسبة لألطفال الذين تتراوح أ 

)ن= )ن=157استطال،ية  رئيسية  وعينة  الختبار  1877(  و استخدام ا  صالحية(  لمقياس. 
و    12و    24م تطوير ثالثة إصدارات من المقياس تتكون من )التحليل العاملي التوكيدي، ت

التحقق من الصدق والثبات.    ( ،بارات على التوالي. تم اختبار جميع اإلصدارات من أجل 6
،بارة، ألنها األفضل   12أو    24وأوصا الدراسة باستخدام إصدارات المقياس المكونة من  

  في نتائج الصالحية.
 ابقة:تعقيب على الدراسات الس  

مدددن خدددالل العدددرض السدددابق لعددددد مدددن الدراسدددات السدددابقة، مدددع األخدددذ فدددي االعتبدددار 
ا للمقدددداييس  اخددددتالف العينددددات، واخددددتالف التعريددددف اإلجرائددددي للوجددددود النفسددددي الممتلددددئ طبقددددً

 ا مددع الوجددود النفسدديإيجابيددً المسددتخدمة فددي كددل دراسددة، نجددد أن المؤشددرات العامددة التددي تددر ط 
ة  واألدان الفعال، العالقات يجابيلرضا عن الحياة، المرونة اإلذات، اتقبل التتضمن:  الممتلئ
 Opree et al., 2018, Vinayak, Judge, 2018, Abed et)ة مع األخرين   يجابياإل

al., 2016)يجدابي، التفاؤل، البهجة، االسترخان، الرضا عن العالقات الشخصية، األدان اإل  
(Liddle & Carter, 2015, Panchal et al., 2016 .)ة إلدى وجدود مؤشدرات ضدافباإل

( والضديق 2012ترتبط سلبًيا مع الوجود النفسي الممتلدئ  مثدل االيتةداب )طداهر سدعد عمدار،
ور مدا مدن الضدروري   (Winefield et al.,2012, Panchal et al., 2016)النفسدي 

 .رتبطة بهرات الموالمتغيجود مزيد من الدراسات عن الوجود النفسي الممتلئ لدى األطفال و 
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 الطريقة واإلجراءات:
 عينة الدراسة: (1

تم استكشاف عوامل مقياس الوجود النفسي الممتلئ  لألطفال بالتطبيق على عينة تتكدون مدن 
( ذكددور 146مددنهم ) ( مددن تالميددذ المرحلددة االبتدائيددة بعدددة مدددارس بمحافظددة المنوفيددة،265)
( وانحدددراف معيددداري 8.4وسدددط )ا، بمت( عامدددً 12-6تتدددراوح أعمدددارهم مدددا بدددين ) ( إنددداث119و)
ذكددور  (87)تلميددًذا، مددنهم ( 200(. وتددم إعددادة التطبيددق علددى عينددة أخددرى تتكددون مددن )1.8)
ا،12-6تتددراوح أعمدددارهم مددا بددين ) إندداث، (113و) ( وانحددراف معيددداري 8.1بمتوسددط ) ( عامدددً
تسدداؤل  عددنبددة لمقيدداس فددي صددورته النهائيددة ول جال للتحقددق مددن الكفددانة السدديكومترية(، 1.4)

 الدراسة الثاني.  
 أدوات الدراسة: (2

 إعداد/ الباحث  الوجود النفسي الممتلئ لألطفال مقياس)أ( 
 الهدف من المقياس:  -1 

لقيدداس مسددتوى الوجدود النفسددي الممتلددئ لدددى أطفدال المرحلددة االبتدائيددة، والددذي  هدو أداة تهدددف
ح العقليددددة والنفسددددية الجواندددد ة تتضددددمنإيجابيددددحالددددة لممتلددددئ بوصددددفه يحدددددد الوجددددود النفسددددي ا

ا للمقيدددداس  يجددددابيواالنفعاليددددة فددددي حيدددداة الطفددددل وتددددؤدي بدددده إلددددى النمددددو اإل واالزدهددددار. وطبقددددً
المستخدم في الدراسة الحالية، يتضمن الوجود النفسي الممتلئ لألطفال ثالث عوامل رئيسدية، 

ا للتقددير الدذاتي للطفدل، هدذه العوامدل هدي: ة يجابيدالعالقدات اإل والتي يتحدد مددى ظهورهدا وفقدً
 ة.يجابيوالمرونة اإلة مع األسرة، يجابيمع األقران، العالقات اإل

 خطوات إعداد المقياس: -2
االطددالا علددى دراسددات و حددوث سددابقة ومقدداييس تناولددا الوجددود النفسددي الممتلددئ، مثددل:  (1

الدددذي قددددم تصدددور نظدددري للوجدددود النفسدددي الممتلدددئ يتضدددمن سدددتة  (Ryff,1995)نمدددوذع 
)الهيمندددة علدددى البيةددددة، النمدددو الشخصدددي، الهددددف مددددن الحيددداة، قبدددول الددددذات، ي:أبعددداد ه

 (Ryff,1989)، والمقيددداس القدددائم عليددده ة مدددع انخدددرين(يجابيدددالعالقدددات اإلاالسدددتقاللية، 
( ،بددددارة موزعددددة علددددى األبعدددداد السددددتة سددددابقة الددددذكر، والصددددورة 42والددددذي يتكددددون مددددن )

( ،بدارة،  ومقيداس 18كدون مدن )والدذي يت (Ryff & Keyes, 1995)المختصدرة لده 
(Opree et al., 2018)  للوجدود النفسدي الممتلدئ لألطفدال والدذى وضدع علدى غدرار
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 (Lyubomirsky,2005a, 2005b)، ونمددددوذع  راشدددددينلل (Ryff,1989)مقيدددداس 
ا يتضدمن ثالثدة عوامدل رئيسدية  الدذاتي بدالوجود الممتلدئ،  حساسل  حيدث اقترحدا نموذجدً

الدذاتي بددالوجود الممتلدئ هددي:) العامددل  حسدداسات النداس مددن اإلتسداهم فددي تحديدد مسددتوي
، األنشددطة القصدددية(، ومقيدداس سددتيرلنج للوجددود النفسددي الممتلددئ ظددروف الحيدداة الددوراثي،
-8للفةدة العمريدة مدن ) The Stirling Children's Well-being Scaleلألطفدال 

اس كمقيد UK( عاًما تم إعدداده مدن قبدل مركدز علدم الدنفس التر دوي بالمملكدة المتحددة 15
عام للوجود النفسي واالنفعالي الممتلئ باالعتماد على النظريدات الحاليدة للوجدود الممتلدئ 

 ( ،بددارة تددددور حدددول المؤشددرات التاليدددة: التفددداؤل12ويتكدددون مدددن ) يجددابيوعلددم الدددنفس اإل
 & Liddle) يجددابيالعالقددات الشخصددية واألدان اإلعددن والبهجددة واالسددترخان والرضددا 

Carter, 2015)ومقيداس . (Abed, et al., 2016) ( بدارة 12والدذي يتضدمن، )
  ة(.يجابيموزعة على ثالثة عوامل هي: )مفهوم الذات، الرضا عن الحياة، والمرونة اإل

،بدددارة تصدددف المظددداهر  (15)لباحدددث بتحديدددد اعتمددداًدا علدددى هدددذا التدددراث العلمدددي قدددام ا  (2
ثدم  ،فدي صدورته األوليدةالمختلفة للوجود النفسي الممتلئ لدى األطفال. تم طبع المقيداس 

( طفددداًل مدددن تالميدددذ المرحلدددة االبتدائيدددة 265علدددى عيندددة عدددددها ) هقدددام الباحدددث بتطبيقددد
 بمحافظة المنوفية.  

طفدددال، تدددم األنفسدددي الممتلدددئ لددددى بغيدددة الوصدددول إلدددى المكوندددات األساسدددية للوجدددود ال   (3
كونددددات إخضدددداا المقيدددداس فددددي صددددورته األوليددددة  للتحليددددل العدددداملي باسددددتخدام طريقددددة الم

ا لمحددك  0.3لتدددوير العوامددل التددي ال يقددل تشددبعها عددن  promaxاألساسددية وطريقددة  وفقددً
Kaiser وأسددفر التحليددل العدداملي عددن ثالثددة عوامددل مستخلصددة، وتددم اسددتبعاد المفددردات ،

تسداؤل  عدنارات( التي لم تتشبع بيحد هذه العوامدل. كمدا هدو موضد  فدي اإلجابدة ،ب  3)
 الدراسة األول.

قدام الباحددث بحسدداب صدددق وثبددات مقيدداس الوجدود النفسددي الممتلددئ لألطفددال فددي صددورته  (4
( طفاًل من 200عن طريق تطبيقه على عينة أخرى قوامها ) ،بارة(، وذلك 12النهائية )

 ئية وذلك كما يلي:تالميذ المرحلة االبتدا
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 :Reliabilityواًل: الثبات أ
 Test-retest. وتم حساب الثبات بطريقة إعدادة التطبيدق 0.69يان معامل ألفا لكرونباك =
 (1يما هو موض  بجدول)

 (1جدول ) 
 مقياس الوجود النفسي الممتلئ لألطفال والدرجة الكلية بطريقة إعادة التطبيق حساب ثبات  أبعاد 

 البعد 
ة مع  يجابيقات اإل العال

 األقران
 الدرجة الكلية  ة يجابي المرونة اإل ة مع األسرة يجابيالعالقات اإل 

 0.757 0.704 0.775 0.791 معامل  ال
  

 :Validityثانًيا: الصدق 
( أن كل معامالت 2يتض  من الجدول)   لمفردات المقياس:التجانس الداخلي  -1

الخاص بها في المقياس، دالة عند مستوى  االرتباط بين درجة كل مفردة ودرجة البعد 
 . 0.01داللة 
( نجد أن كل معامالت االرتباط  3من الجدول ) التجانس الداخلي ألبعاد المقياس: -2

 0.01عند مستوى داللة  بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية دالة 
 (2جدول ) 

 ئ لألطفال ودرجة البعد  معامل االرتباط بين درجة كل مفردة في مقياس الوجود النفسي الممتل 
رقم  
 المفردة 

رقم   معامل االرتباط 
 المفردة 

رقم   معامل االرتباط 
 المفردة 

 معامل االرتباط 

1 0.778** 5 0.791** 9 0.665** 
2 0.612** 6 0.749** 10 0.431** 
3 0.772** 7 0.660** 11 0.715** 
4 0.726** 8 0.541** 12 0.405** 

 

 (3جدول ) 
 باط بين درجات أبعاد مقياس الوجود النفسي الممتلئ لألطفال والدرجة الكلية  معامالت االرت 

 ة يجابي المرونة اإل ة مع األسرة يجابيالعالقات اإل  ة مع األقران يجابيالعالقات اإل  البعد 
 ** 0.678 ** 0.645 **0.698 معاملال

توضدي  ذلدك وسديتم حقق من صددق البنيدة العامليدة للمقيداس تالصدق العاملي: تم ال -3
 اإلجابة على تساؤل الدراسة األول.تفصياًل عند 
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ا(، درجدة تصحيح المقياس : تعطى ثالث درجات ل جابة )نعم(، درجتين ل جابة )أحياندً
( فيددتم 13،  12وذلددك لجميددع ،بددارات المقيدداس مددا عدددا العبددارتين )واحدددة ل جابددة )ال(، 

( والدرجدددة العليدددا 12لمقيددداس)ومدددن ثدددم تكدددون الدرجدددة الددددنيا ل تصدددحيحها بشدددكل عكسدددي.
(36.) 

 (2018)ب( مقياس اضطرابات السلوك )إعداد الباحث، 
ي العديددد مددن ،بددارات هددذا المقيدداس مدديخوذ مددن قائمددة المشددكالت السددلوكية لألطفددال الددذ

( Peterson & Zill, 1986ومقيداس ) ،(Achenbach & Edelbrock, 1981وضدعه )
،بدارة  27تتضدمن و ( سدنة. 12 –4ألطفدال مدن ). ويطبدق علدى القياس مشايل سلوك الطفل

 ى ستة مقاييس فر،ية وهي كالتالي:عل موزعة
: يتصدف مدن يحصدل علدى درجدة   Antisocial Behaviorالسالوك الماااد للمجتماع -1

مرتفعة على هذا المقياس بالكذب والخداا، تعمد تخويف انخرين والتعامل معهدم بقسدوة، 
لشددعور باألسددف إذا أسددان التصددرف، كسددر األشدديان التمددرد وعدددم إطاعددة األوامددر، عدددم ا

 .27، 22، 11، 10، 9، 4عمدًا، إثارة المشايل مع معلميه. ويشمل العبارات أرقام 
:  يتصددف مدن يحصددل علدى درجددة مرتفعددة Anxiety/Depression  لا  واال تئااابالق -2

شديد على هذا المقياس بتغير مزاجه بشكل مفاجئ، الشكوى بين أحد ال يحبه، الخوف ال
والقلق، الشعور بانعدام القيمة، عالوة على أنه تبدو عليه مشاعر الحزن والكآبة، ويشمل 

 .20، 14، 5، 2، 1العبارات أرقام 
:  يتصف من يحصل على درجة مرتفعة على هذا المقياس Dependency  العتماديةا -3

ا، يتطلح الكثيدر بينه شديد االلتصاق بوالديه أو الكبار المسةولين عنه عموًما، يبكي كثيرً 
من االهتمام من معلميه، ال يستطيع القيام بيعماله دون االعتماد على انخرين، ويشدمل 

 .26، 25، 24، 23العبارات أرقام 
:  يتصف من يحصل على درجة مرتفعة على هذا المقيداس بينده   Headstrong  العناد -4

د الطبددع و يفقددد متددوتر وعصددبي بشددكل كبيددر، يجددادل كثيددًرا، عنيددد وسددريع الغضددح، حددا
 .19، 18، 6، 3أعصابه بسهولة، ويشمل العبارات أرقام 

جدة مرتفعدة علدى :  يتصدف مدن يحصدل علدى در   Hyperactive  النشاط الحركاي النائاد -5
هذا المقيداس بدين لديده صدعو ة فدي التركيدز واالنتبداه، فدال يمكنده التركيدز فدي شدين واحدد 
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بتهدور ودون تفكيدر، يجدد الكثيدر مدن  لوقا طويدل، يبددو حدائًرا ويرتبدك بسدهولة، يتصدرف
صددعو ة فددي الددتخلا مددن سدديطرة أفكددار معينددة علددى عقلدده، يتحددرك بشددكل مفددرط بصددورة 

 .17، 16، 13، 8، 7ن يبقى سايًنا، ويشمل العبارات أرقام دائمة وال يستطيع أ
: يتصف مدن يحصدل علدى درجدة مرتفعدة Social Withdrawal االنسحاب االجتماعي -6

بين لديده صدعو ة فدي االنددماع مدع أقرانده، غيدر محبدوب مدن األطفدال  على هذا المقياس
 .21، 15، 12انخرين، منطوي وال يشارك انخرين. ويشمل العبارات أرقام 

وقددد تددم حسدداب صدددق وثبددات مقيدداس اضددطرابات السددلوك فددي صددورته النهائيددة، وذلددك        
 -:لة االبتدائية. وذلك كما يلي( طفاًل من تالميذ المرح303بعد تطبيقه على عينة قوامها )

 :Reliabilityأواًل: الثبات 
وطريقدة معامدل ألفدا لكرونبداك كمدا تم حساب الثبات بطدريقتين همدا: طريقدة التجزئدة النصديية، 

 (. 4هو موض  بجدول )
 (4جدول) 

 ت الثبات لمقياس اضطرابات السلوك وللمقياسين الفرعيين معامال 

 المؤشر
معامل ألفا  
 لكرونباك 

يقة التجزئة النصيية باستخدام معادلة طر 
Spearman –Brown 

طريقة التجزئة النصيية   
باستخدام معادلة  

Guttmann 
 0.87 0.88 0.86 معامل الثبات 

 

 :Validityثانًيا: الصدق 
 التجانس الداخلي كما يلي:  الباحث بحساب صدق المقياس باستخدام طريقة قام        
المقياس: عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجات كل   التجانس الداخلي لمفردات-1

دالة االرتباط  معامالت  كل  وكانا  الكلى.  االختبار  ودرجات  داللة    مفردة  مستوى  عند 
0.01 . 

التجانس الداخلي ألبعاد المقياس: عن طريق حساب معامالت االرتباط بين درجة كل   -3
وكانا   للمقياس.  الكلية  والدرجة  االر بعد  معامالت  داللة  كل  مستوى  عند  دالة  تباط 

0.01 . 
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 ية المستخدمة في الدراسة:ألساليب اإلحصائا (٥
 معامل االرتباط التتابعي لبيرسون. •
 .SPSSالتحليل العاملي االستكشافي باستخدام برنامج  •
 .AMOSنامج ر التحليل العاملي التوكيدي باستخدام ب •
 .Multiple Linear Regressionتحليل االنحدار الخطي المتعدد  •

 خطوات التطبي : (6
اإلطار   -1 على  بناًنا  لألطفال  الممتلئ  النفسي  الوجود  مقياس  ببنان  الباحث  قام 

النظري السابق واالطالا على عدد من المقاييس ودراسات سابقة تحدد المؤشرات 
 العامة للوجود النفسي الممتلئ، بما يتناسح وطبيعة عينة الدراسة.   

الوجود -2 مقياس  بتطبيق  الباحث  لألط  قام  الممتلئ  األولية  النفسي  في صورته  فال 
عينة   بمحافظة  265)عددهاعلى  مدارس  بعدة  اإلبتدائية  المرحلة  تالميذ  من   )
)المنوفية منهم  و)146،  ذكور  إناث119(  التحليل    (  ب ستخدام  النتائج  وتحليل 

على   واإلجابة  للمقياس  العاملي  البنان  لتحديد  والتوكيدي  اإلستكشافي  العاملي 
   الدراسة األول. تساؤل

  -الباحث بتطبيق مقياس الوجود النفسي الممتلئ لألطفال في صورته النهائية    قام -3
الضعيف التشبع  العبارات ذات  منهم (  200على عينة أخرى )ن=  -بعد استبعاد 

إناث من تالميذ المرحلة اإلبتدائية بمحافظة المنوفية بهدف   ( 113و)   ذكور  (87)
السيكوم الكفانة  من  للمقياسالتييد  باإلترية  مقياسضاف.  لتطبيق  اضطرابات   ة 
العينة نفس  على  تطبيق   السلوك  الثاني عن طريق  الدراسة  تساؤل  على  ل جابة 

المتعدد. الخطي  االنحدار  تحليل  اإلحصائي  5ويوض  جدول)  أسلوب  الوصف   )
 عينة على المقاييس المستخدمة.اللبيانات 
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 (  5جدول) 

 ات الوجود النفسي الممتلئ واضطرابات السلوك ألفراد الدراسة لدرجالمتوسط واالنحراف المعياري 

 البعد    
 االنحراف المعياري  المتوسط

 الذكور
 87ن=

 اإلناث 
 113ن= 

 الكلي 
 200ن=

 الذكور
 87ن=

 اإلناث 
 113ن= 

 الكلي 
 200ن=

الوجود النفسي  
 الممتلئ 

 1.78 1.99 1.27 9.93 9.49 10.49 ة مع األقران يجابيالعالقات اإل
 1.52 1.58 1.45 13.40 13.35 13.45 ة مع األسرة يجابيالعالقات اإل

 1.74 1.54 1.98 5.87 5.97 5.72 ة يجابيالمرونة اإل
 3.69 3.48 3.92 29.19 28.81 29.67 الدرجة الكلية 

 اضطرابات السلوك 

 2.99 2.05 3.75 8.10 7.50 8.86 السلوك المضاد للمجتمع 
 3.24 3.23 3.26 8.14 8.33 7.89 القلق وااليتةاب 
 2.91 3.07 2.44 6.37 7.01 5.52 االعتمادية
 2.99 2.95 3.06 6.73 6.67 6.68 العناد

 3.08 2.53 3.65 8.06 7.79 8.40 النشاط الحركي الزائد
 1.71 1.72 1.70 4.52 4.52 4.51 االنسحاب االجتماعي 
 15.25 14.55 16.19 41.89 41.92 41.85 الدرجة الكلية 

 
 نتائج الدراسة:  

 أواًل: النتائج المتعلقة بالتساؤل األول
الذي ينا على: هل مقياس الوجود النفسي الممتلئ لألطفال أحادي أم متعدد األبعاد؟ وما  

 هى األبعاد المكونة لهذا المقياس؟
بغية الوصول إلى المكونات األساسية للوجود النفسي الممتلئ لألطفال، تم تطبيق  

) ال األولية  صورته  في  )15مقياس  قوامها  عينة  على  المرحلة  265،بارة(  أطفال  من   )
طريقة   باستخدام  االستكشافي  العاملي  للتحليل  المقياس  بيانات  إخضاا  وتم  االبتدائية. 

األساسية وطريقة   لمحك    promaxالمكونات  وفًقا  المائل  الدتييد من Kaiserللتدوير  بعد   ،
التح شروط  العامللتحقق  برنامج    ،ييل  أظهر  مصفوفة   SPSSحيث  محدد  قيمة  أن 
( االرتباط  الشرط،  0.275معامالت  هذا  تحقق  يؤكد  مما  الصفر  عن  تختلف  قيمة  وهى   )

مما    0.5من    ( وهى قيمة أيبر0.650)  KMOأولكن  _مير_ة إلى أن معامل كايزضافباإل
نس العينة ة لشرط تجاضاف، باإل Sampling Adequacyيعنى تحقق شرط مالنمة العينة  

( كاى  مر ع  داللة  مستوى  فحا  خالل  من  لحجمها  بارتليا χ2بالنسبة  الختبار   )
Bartlett's Test of Sphericity   =قيمة مر ع كاى كانا  قيمة   334.366حيث  وهى 
( من  أقل  داللة  مستوى  عند  عوامل  0.001دالة  ثالثة  عن  العاملي  التحليل  وأسفر   .)
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أ الكامن لكل منها  (،  6يبر من الواحد الصحي  كما هو موض  بجدول)مستخلصة، الجذر 
 ٪( من تباين الدرجات على المقياس. 43.338وهى تفسر مًعا ما نسبته )

 ( 6جدول )
 التحليل العاملي قيم الجذر الكامن ونسبة التباين المفسر للعوامل المستخلصة من 

 ين الكلي نسبة التاب نسبة التابين الذي يفسره العامل  الجذر الكامن  رقم العامل 
1 2.450 20.415٪ 

43.338٪ 2 1.417 11.807٪ 
3 1.334 11.116٪ 

( جدول  الممتلئ  6ويظهر  النفسي  الوجود  مقياس  في  البعد  أحادية  تحقق  عدم   )
ف ن شرط أحادية البعد يتحقق إذا كانا نسبة   (Lord,1980)لألطفال فوفًقا لما أشار إليه  

( وهذا الشرط غير  2الكامن للعامل الثاني تزيد عن )  الجذر الكامن للعامل األول إلى الجذر
ة  ضاف (، باإل2( وهى أقل من )1.729تساوى ) (  6متحقق، فالنسبة كما يتض  من جدول)

( لقيم الجذور الكامنة لعوامل المقياس يؤكد عدم وجود عامل واحد مسيطر، 1إلى أن شكل)
الكام  Scree testاختبار    (Cattel,1966)  فقد اقترح القيمة للقيم  نة والعوامل حيث تمثل 

ذا حتى نصل إلى نقطة االنكسار األعلى العامل األول والقيمة التي تليها العامل الثاني وهك
المنح المنحني )ى  نفي  الخط  لمسار  التى يحدث عندها تحول بدرجة ملحوظة  النقطة  وهى 

د العوامل التي  عدد النقاط فوق نقطة االنكسار تمثل عد  حيث نجد أن  (من االنحدار الشديد
ويرى   التفسير،  في  الباحث  عليها  اخت  (Costello & Osborne, 2005)يعتمد  بار أن 

Scree test       .هى أفضل طريقة لتحديد عدد العوامل 
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 (  1شكل ) 

 التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة  للعوامل الناتجة من التحليل العاملي 
 ( 7جدول )

 صائًيا لمقياس الوجود النفسي الممتلئ لألطفال وتشبعاتها بعد تدوير المحاور مصفوفة العوامل الدالة إح

جدول) )7ويبين  العبارات  استبعاد  بعد  الثالثة  المقياس  عوامل  على  العبارات  توزيع   )3 
عن   تشبعها  يقل  والتي  العوامل  هذه  بيحد  تتشبع  لم  التي  العوامل  0.3،بارات(  وهذه  أو  ، 

 اد الثالثة هي:األبع
 

العبارة رقم 
 العبارة في المقياس

 العامل
1 2 3 

   0.808 أصدقائي يحبونني  1
   0.766 أنا محبوب 4
   0.490 عندما تحدث لي مشكلة يمكنني حلها  7
   0.422 أنا سعيد عندما أيون مع أصدقائي 10
  0.733  أنا مهم لوالدي 2
  0.645  لدي حياة جميلة وأنا سعيد بها  5
  0.629  عائلتي يحبونني  8
  0.495  أنا شخا سعيد  11

رقم العبارة 
 في المقياس

رقم العبارة  العامل العبارة
 في المقياس

 العبارة

 0.747   عندما أتعرض لموقف صعح أظل غضبان طوال اليوم 3
 0.703   قف صعح ال يمكنني أن أعود لطبيعتي بسهولة عندما أتعرض لمو  6
 0.516   مشكلة أهدأ سريعاً عندما تحدث لي  9
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 األقران":ة مع يجابيالعامل األول "العالقات اإل -1 
تعكس ،بارات هذا العامل شعور الطفل بينه محبوب من أصدقائه وقدرته على التفاهم وحل  

الباحث تسمية هذا العامل   يقترحلذلك  ه بالسعادة عند تواجده بينهم  إحساسالمشكالت معهم و 
 ".األقرانة مع يجابيباسم "العالقات اإل

 ": ة مع األسرةيجابيالعامل الثاني "العالقات اإل -2
وشعوره بالسعادة والرضا عن  بيهميته لدى والديه،  الطفل    شعورتعكس ،بارات هذا العامل   

الباحث    يقترح  لذلك  ، وسعادته باألوقات التي يقضيها معهمه بحح أسرته لهإحساسحياته، و 
 ". ة مع األسرة يجابيتسمية هذا العامل باسم "العالقات اإل

 ة ":يجابيالعامل الثالث "المرونة اإل -3
على الطفل  قدرة  العامل  هذا  ،بارات  اإل  تعكس  والمواقف    يجابيالتعامل  المشكالت  مع 

لطبيعته بسهولة لذلك يقترح الباحث تسمية على تجاوزها سريًعا، واستعادته    تهالصعبة، وقدر 
 ".ة يجابيباسم "المرونة اإل    هذا العامل
( ،بدارة 12األبعاد الثالثة في مقيداس واحدد تضدمن فدي صدورته النهائيدة) ،باراتوقد تم جمع 

المقيدداس علددى ،بددارات ( توزيددع 8لقيدداس الوجددود النفسددي الممتلددئ لألطفددال. ويوضدد  جدددول)
 . الثالثةاألبعاد 

 (  8جدول ) 
 أبعاد مقياس الكفانة االجتما،ية وأرقام العبارات الخاصة بكل بعد  

 أرقام العبارات  عد الب م
 ،  10، 7،  4،  1 ،بارات(  4ة مع األقران )يجابيالعالقات اإل 1
 12،  11،  8،  5،  2 ،بارات(  5ة مع األسرة )يجابيالعالقات اإل 2
 9،  6،  3 ،بارات( 3ة )يجابيالمرونة اإل 3

 الصدق البنائي أو العاملي
ي( عن طريق دراسة العالقات بين وللتحقق من البنان العاملي للمقياس )الصدق العامل

المؤشرات والعوامل الكامنة )الصدق التقار ي( و ين العوامل الكامنة فيما بينها )الصدق  
 AMOS التوكيدى باستخدام برنامج التمايزي( تم استخدام التحليل العاملي
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 (  2شكل ) 

 النموذع البنائي ألبعاد مقياس الوجود النفسي الممتلئ لألطفال 
 

 (9جدول ) 
   مؤشرات حسن المطابقة االحصائية لنموع األبعاد الثالثي لمقياس الوجود النفسي الممتلئ لألطفال

 أفضل  مطابقة  القيمة الناتجة  المؤشر 
 5أقل من  CMIN  /DF            1.7ياى المعيارية     

 0.90أيبر من  GFI 0.951مؤشر جودة المطابقة               
 0.90أيبر من  NFI 0.745معيارية          مؤشر المطابقة ال

 0.90أيبر من  CFI 0.870مؤشر المطابقة المقارن            
 0.90أيبر من  AGFI 0.925مؤشر حسن المطابقة المصح   

 0.90أيبر من  TLI 0.832لويس                 -مؤشر توكر
 0.90أيبر من  IFI 0.877مؤشر المطابقة المتزايد            

 أو أقل RMSEA 0.05 0.05جذر متوسط مر عات الخطي التقريبي  

لنموذع العالقات بين    (Goodness of Fit)لمؤشرات حسن المطابقة    ( 9)جدول يتض  من  
على   القيم  أفضل  على  يحوز  أنه  لألطفال  الممتلئ  النفسي  الوجود  لمقياس  الثالثة  األبعاد 

المعيارية كاى  المطابقة  ،مؤشرات  المص  ،وجودة  المطابقة  رامسي   ، حوحسن  ومؤشر 
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RMSEA دالة النموذع  تقديرات  جميع  وأن  المؤشرات  باقي  على  جيدة  مطابقة  وقيم   ،
 (.  0.001ند مستوى الداللة ) إحصائًيا ع

 الثاني : النتائج المتعلقة بالتساؤل  ثانًيا
هل  على:  ينا  بين  الذي  عالقة  الممتلئا   توجد  النفسي  السلوك    لوجود  لدى  واضطرابات 

 وهل للوجود النفسي الممتلئ أثر على اضطرابات السلوك لدى األطفال؟   األطفال؟
بين أبعاد الوجود النفسي الممتلئ واضطرابات   دالة إحصائًياوجدت عالقة عكسية  

و  األطفال  لدى  جميع    (10)جدوليوض    السلوك  أن  منه  يتض   حيث  العالقة.  هذه 
 . 0.01  معامالت االرتباط دالة عند مستوى داللة

 (  10جدول) 
   اضطرابات السلوك معامالت ارتباط أبعاد الوجود النفسي الممتلئ مع أبعاد 

 البعد

 أبعاد اضطرابات السلوك لدى األطفال 
الدرجة  
 الكلية

السلوك  
المضاد  
 المجتمع 

القلق  
 وااليتةاب 

 
 العناد االعتمادية 

 

النشاط 
الحركي  
 الزائد 

 االنسحاب
 

أبعاد الوجود 
  النفسي لدى
 األطفال 

ة  يجابيالعالقات اإل
 ** 0.57- ** 0.57- ** 0.41- ** 0.53- ** 0.64- ** 0.59- ** 0.33- مع األقران 

ة  يجابيالعالقات اإل
 ** 0.51- ** 0.39- ** 0.48- ** 0.47- ** 0.44- ** 0.46- ** 0.50- مع األسرة

 * *0.42- ** 0.38- ** 0.38- ** 0.38- ** 0.40- ** 0.47- ** 0.36- ة يجابيالمرونة اإل
 ** 0.69- ** 0.63- ** 0.57- ** 0.63- ** 0.68- ** 0.70- ** 0.53- الدرجة الكلية 

 

كان    Multiple Linear Regressionاستخدام أسلوب تحليل االنحدار الخطي المتعدد   و 
المعدل   التحديد  المتغيرات   0.471يساوي    Adjusted R Squareمعامل  وهذا معناه أن 

النف الوجود  أبعاد  تفسر  المستقلة وهى  الممتلئ  التابع 47.1سي  المتغير  في  التغيرات  ٪ من 
 وهو اضطرابات السلوك لدى األطفال.
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 (11جدول ) 

 لنموذع االنحدار المتعدد ANOVA تحليل التباين 

 المصدر 
 درجات الحرية 

DF 
مجموا  
 المر عات 

 متوسط المر عات 
 المحسو ة ف 

F 
الداللة  
 اإلحصائية 

 7386.716 21160.148 3 االنحدار 
60.101 

مستوى داللة  
0.001 

 122.905 24089.432 196 الخطي 
  46249.580 199 الكلي 

جدول) من  عن11ويتض   المتعدد  االنحدار  نموذع  داللة  داللة    د(  وهو  0.001مستوى   .
 بمثابة اختبار عام لداللة اإلحصائية للنموذع.

 
 (  12جدول ) 

 دار نتائج اختبار الداللة اإلحصائية لمعامالت االنح

قيمة معامالت   المعامالت 
 االنحدار 

قيمة إحصائي 
 االختبار )ت( 

مستوى الداللة  
 اإلحصائية

 0.001 17.561 126.442 ثابا االنحدار أ  

معامل االنحدار لكل بعد من أبعاد 
 لألطفال  الوجود النفسي الممتلئ

 0.001 5.270- 2.783- 1ب
 0.001 5.047- 3.032- 2ب
 0.001 5.952- 2.780- 3ب

جدول)     من  التنبؤ  12ويتض   يمكن  أنه  األطفال  (  لدى  السلوك  من خالل  باضطرابات 
، األسرةة مع  يجابي، العالقات اإلة مع األقرانيجابيالعالقات اإلأبعاد الوجود النفسي الممتلئ ) 

   .(ةيجابيالمرونة اإلو 
 :التعقيب على النتائج

النتائج في مجملها إلى الممتلئ لألطفال هو مفهوم متعدد أن الوجود النفس  تشير  ي 
الممتلئ لألطفال على ثالثة مجاالت   النفسي  للوجود  العامة  المؤشرات  تتوزا  األبعاد، حيث 
والمرونة   األسرة،  مع  اإليجابية  والعالقات  األقران،  مع  اإليجابية  العالقات  هي:  رئيسية 

عن الوجود    (Ryff,1995)  لنموذع الذي طرحه. وتتفق هذه النتائج إلى حد ما مع ااإليجابية
تقبل الذات، والعالقات اإليجابية مع    هي:والذي تتضمن ستة أبعاد    راشدينالنفسي الممتلئ لل

ور ما   البيةة.  على  والهيمنة  الشخصي،  والنمو  الحياة،  من  والهدف  واالستقاللية،  انخرين، 
النفسي الوجود  أبعاد  إلى ثالثة  لأل  الممتلئ  يمكن تفسير اختزال  تفاوت إلى  فقط  بعاد  أطفال 
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. فكثير من ،بارات مقياس  راشدينمقارنة بال ألطفالوالنفسي واالجتماعي لالنمو العقلي درجة 
الممتلئ النفسي  )  الوجود  وضعه  )Ryff,1989الذي  له  المختصرة  والصورة   )Ryff & 

Keyes, 1995 .بارات مجردة ال تتناسح مع األطفال، ) 
النتاو  الدراسات مثلمع عدد  أيًضا  ئج  تتفق هذه   ,Opree et al.,2018):  من 

Vinayak, Judge, 2018, Abed et al., 2016, Panchal et al., 2016, 
Liddle & Carter, 2015)   وجود إلى  نتائجها  أشارت  التي  الدراسات  إلى  باإلضافة 

(  2012مؤشرات ترتبط سلبًيا مع الوجود النفسي الممتلئ مثل االيتةاب )طاهر سعد عمار،
، حيث أظهرت الدراسة الحالية وجود عالقة  (Winefield et al., 2012)يق النفسي  والض

الممت النفسي  أبعاد الوجود  دالة إحصائًيا بين  السلوك لدى األطفال،  عكسية  لئ واضطرابات 
 .  وأنه يمكن التنبؤ باضطرابات السلوك لدى األطفال من خالل أبعاد الوجود النفسي الممتلئ

تفسير   يمكن  لألطفالور ما  الممتلئ  النفسي  الوجود  مؤشرات  تحقق  بين   -ذلك 
يجابية مع األسرة، الموزعة على أبعاده الثالثة: العالقات اإليجابية مع األقران، والعالقات اإل

نموه  للطفل التي تساعد على تيسير  اإليجابية  النفسية    المصادرزيد من  ي  -والمرونة اإليجابية
يو االنفعالي   ور ما  إلى  االجتماعي،  غيابها  منؤدي  الطفل  النفسية   تلك  حرمان  المصادر 

. لديه  لوكإلى خطر نمو اضطرابات الس  ذلكؤدي  يور ما    ،السليم  هاإليجابية التي تدعم نمو 
مستوى  ف على  كبير  تيثير  ولهما  لألطفال  الصغير  االجتماعي  العالم  هما  واألقران  األسرة 

ألقران قد تسم  أو تمنع تحقق الوجود النفسي الوجود النفسي الممتلئ لديهم. فبيةة األسرة وا
وأنشطة   أدوار  من  تتيحه  بما  لديه  السلوك  اضطرابات  تمنع  أو  تسم   وقد  للطفل  الممتلئ 

تما،ية وعالقات بينشخصية. باإلضافة إلى أن القدرات المرتبطة بالمرونة اإليجابية مؤشر اج
متلئ، فهي تمثل التكيف الناج  ضروري لصحة الطفل النفسية وأحد أبعاد وجوده النفسي الم

المشكالت. مواجهة  في  األطفال    للطفل  تعرض  الحديث  العصر  في  المتسارعة  فالتغيرات 
والدعم   الترابط  ضعف  يؤدي  ور ما  مبكرة.  سن  في  مثيل  لها  يسبق  لم  وتحديات  لضغوط 

لوجود  االجتماعيين اللذين يحتاجهما الطفل إلى انخفاض األمن االنفعالي وانخفاض الشعور با
اضط نمو  في  أيًضا  ذلك  يساعد  ور ما  الممتلئ،  األطفال.  النفسي  لدى  السلوك  ر ات 

الفعال مع   التعامل  فالعالقات اإليجابية مع األسرة واألقران، باإلضافة إلى قدرة الطفل على 
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وانخفاض  الممتلئ  النفسي  والوجود  النفسية  بالصحة  مستمر  بشكل  ترتبط  المشكالت 
 ل فترة الطفولة.اضطرابات السلوك خال

 توصيات الدراسة: 
حا • فترة  الطفولة  النفسي  تعتبر  الوجود  ويعتبر  لألفراد،  النفسي  البنان  لتشكيل  سمة 

من  لذلك  البنان،  هذا  سالمة  في  تسهم  التي  العوامل  أهم  أحد  للطفل  الممتلئ 
 الضروري توجيه جهود الباحثين لدراسة هذا المفهوم.  

ا • الوجود  بقياس  االهتمام  الممتلئ  ضوروة  النفسي  للنفسي  نموهم  لمتابعة  ألطفال 
 السليم. 

أبعاد   • الممتلئ  االهتمام ببحث عالقة  النفسي  لدى األطفال، الوجود  أخرى  بمتغيرات 
 . ه لمفهوم والتطبيقات المرتبطة ب ا   لهذا   للوصول لفهم أعمق 

  . االهتمام  ببنان برامج  لتنمية الوجود النفسي الممتلئ لألطفال  •



 

 

 

) 204 ) 
 2020 أبريل ، 1ج، 62جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 باضطرابات السلوك لديهمالوجود النفسي املمتلئ لألطفال وعالقته 

 :ملراجعا
 أواًل: المراجع العربية:      

الشباب: 2012طاهر سعد عمار ) .1 الممتلئ وعالقته بااليتةاب لدى  النفسي  الوجود   .)
 .  486-457. ص ص. 2012، أبريل 31عدد  :النفسي رشادمجلة اإلدراسة تنبؤية. 

) طاهر .2 عمار  السلوك 2018سعد  باضطرابات  وعالقتها  االجتما،ية  الكفانة   .)
.  النفسي  رشاد مجلة اإل: دراسة تنبؤيه.  أطفال المرحلة االبتدائيةالتحصيل الدراسي لدى  و 

 . 196-151(، 1) 53جامعة عين شمس،  ،يلية التر ية
3. Abed, N., Pakdaman, S., Heidari1, M. & Tahmassian, K. (2016). 

Developing Psychological Well-Being Scale for Preschool 

Children. Global Journal of Health Science, 8(11), 104-111. 

4. Achenbach, T., & Edelbrock, C. (1981). Behavioral problems and 

competencies reported by parents of normal and disturbed 

children aged four through sixteen. Monographs of the Society for 

Research in Child Development, 46(1), 1-82. 

5. Bandura, A. (1977). Social learning theory. New York: General 

Learning Press. 

6. Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C., & Vohs, K. 

D.(2001). Bad is stronger than good. Review of General 

Psychology,5, 323–370. 

7. Bowman, I. (1990). Curriculum, Support and Continuum of 

Emotional and Behavioural Difficulties in Evans, P. and Varma, 

V. (Eds) Special Education: Past presentand Future. London: The 

Falmer Press. 

8. Bronfenbrenner, U. (1979). The Ecology of Human Development: 

Experiments by Nature and Design. Cambridge, MA: Harvard 

University Press. 

9. Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human 

development. International Encyclopedia of Education. Vol 3, 2nd 

Ed, Oxford: Elsevier. Reprinted in: Gauvain, M. & Cole, M. 

(Eds.), Readings on the development of children, 2nd Ed.(1993,pp. 

37-43) NY: Freeman. 

10. Cattell, R. B. (1966). The scree test for the number of factors. 

Multivariate Research, 1, 245-276. 



 

 

 

) 205 ) 
 2020 أبريل ، 1ج، 62جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 طاهر سعد حسن عمارد. 

 
11. Costello, A. B. , & Osborne, J. W. (2005). Best practices in 

exploratory factor analysis: Recommendations for getting the 

most from your analysis. Practical Assessment, Research & 

Evaluation, 10, 1-9. 

12. Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 

95, 542-575. 

13. Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., Griffin, S. (1985). The 

satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49, 71-75. 

14. Diener, E., Sandvik, E., & Pavot, W. (1991). Happiness is the 

frequency not the intensity of positive versus negative affect. In F. 

Strack, M. Argyle, & N. Schwarz (Eds.), Subjective well-being: 

An interdisciplinary perspective (pp. 119-140). Oxford, England: 

Pergamon. 

15. Diener, E., Suh, E. M., Lucas, R. E., & Smith, H. L. (1999). 

Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological 

Bulletin, 125, 276-302. 

16. Duckworth, A.L., Steen, T.A., Seligman, M.E.P. (2005). Positive 

psychology in clinical practice. Annual Review of Clinical 

Psychology, 1, 629–651. 

17. Exenberger, S., & Juen, B. (2014). Well-being, resilience and 

quality of life from children’s perspective. Springer Briefs in well-

being and quality of life research. http://dx.doi.org/10.1007/978-

94-007-7519-0_1 

18. Faravelli. C., Sauro, C. L., Castellini, G., Ricca, V., & Pallanti, S. 

(2009). Prevalence and Correlates of Mental Disorders in a 

School-Survey Sample. Clinical Practice & Epidemiology in 

Mental Health, 2009, 5, 1-8. 

19. Gimple  G.  and  Holland,  M.(2003).  Emotional  and  Behavior  

problems  of  young  children, New York. The Guilford press. 

20. Graubard, P. S.(1973). Children with behavioral disabilities. In L. 

M. Dunn (Ed.), Exceptional children in the schools: Special 

education in transition (2nd edition). New York, New York, Holt, 

Rinehart and Winston. 

21. Jones, A. S., Laliberte, T., & Piescher, K. N. (2015). Defining and 

strengthening child well-being in child protection. Child and 

Youth Services Review, 54, 57-70.  

http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2015.05.001 

http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-7519-0_1
http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-7519-0_1
http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth.2015.05.001


 

 

 

) 206 ) 
 2020 أبريل ، 1ج، 62جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 باضطرابات السلوك لديهمالوجود النفسي املمتلئ لألطفال وعالقته 

22. Kashdan, T. B., Biswas-Diener, R., & King, L. A. (2008). 

Reconsidering happiness: The costs of distinguishing between 

hedonics and eudaimonia. The Journal of Positive Psychology, 

3(4), 219−233. 

23. Kauffman, J. M. (1977).Characteristics of children’s behavior 

disorders. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill. 

24. Liddle, I., & Carter, G. F. A. (2015). Emotional and psychological 

well-being in children: The development and validation of the 

Stirling Children’s Well-being Scale. Educational Psychology in 

Practice, 31(2), 174–185. doi:10.1080/02667363.2015.1008409 

25. Linley, P. A., & Joseph, S. (2004). Positive Psychology in 

practice. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc. 
26. Lord, F. M. (1980). Applications of Item Response Theory to Practical 

Testing Problems. NJ: Lawrence Erlbaum Associates Inc. 

27. Lyubomirsky, S., King, L. A., & Diener, E. (2005a). The benefits 

of frequent positive affect: Does happiness lead to success? 

Psychological Bulletin, 131, 803–855. 

28. Lyubomirsky, S., Sheldon, K. M., & Schkade, D. (2005b). 

Pursuing happiness: The architecture of sustainable change. 

Review of General Psychology, 9, 111–131. 

29. Ogundele, M. O.(2018). Behavioural and emotional disorders in 

childhood: A brief overview for paediatricians. World J Clin 

Pediatr, 7(1), 9-26. http://dx.doi.org/10.5409/wjcp.v7.i1.9 

30. Opree, S.J., Buijzen, M. & Reijmersdal, E.A. (2018). Development 

and validation of the psychological well-being scale for children. 

Societies, 8, 18; doi:10.3390/soc8010018. 

31. Panchal, S., Mukherjee, S., & Kumar, U. (2016). Optimism in 

Relation to Well-being, Resilience, and Perceived Stress. 

International Journal of Education and Psychological Research, 

5(2), 1-6. 

32. Pandyaswargo, A. H.; Abe; N., Fransiscus, Y. (2015).Objective 

and Subjective Measurements for Development and Well-being: 

Some Perspectives from a Bottom-up Study in Indonesia. Global 

Environmental Research, 19, 207-2016. 

33. Peterson, J. L., & Zill, N. (1986). Marital disruption, parent-child 

relationships, and behavioral problems in children. Journal of 

Marriage and the Family, 48(2), 295-307. 

http://dx.doi.org/10.5409/wjcp.v7.i1.9


 

 

 

) 207 ) 
 2020 أبريل ، 1ج، 62جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 طاهر سعد حسن عمارد. 

 
34. Putz, R., O’Hara, K., Taggart, F., & Stewart-Brown, S. (2012). 

Using WEMWBS to measure the impact of your work on mental 

well-being: a practice-based user guide. Well-being project. 

Coventry: Coventry city council. 
https://www.corc.uk.net/media/1244/wemwbs_practitioneruserguide.pdf 

35. Ross, A.O.(1974). Psychological disorders of children. New York, 

McGraw-Hill. 

36. Ryff, C. D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations 

on the meaning of psychological well-being. Journal of 

Personality and Social Psychology, 57, 1069-1081. 

37. Ryff, C. D. (1995). Psychological well-being in adult life. Current 

Directions in Psychological Science, 4, 99-104. 

38. Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of 

psychological well-being revisited. Journal of Personality and 

Social Psychology, 69(4), 719–727. 

39. Shen, Y. M., Chan, B. S.,  Liu1, J. B., Zhou, Y., Cui, X. L., He1, 

Y.,  Fang, Y., Xiang, Y. , & Luo, X. (2018). The prevalence of 

psychiatric disorders among students aged 6-16 years old in 

central Hunan, China.  BMC Psychiatry, 18:243. 

https://doi.org/10.1186/s12888-018-1823-7 

40. Sin, N. L., & Lyubomirsky, S. (2009). Enhancing well-being and 

alleviating depressive symptoms with positive psychology 

interventions: a practice-friendly meta-analysis. Journal of 

Clinical Psychology, 65(5), 467-487.    

41. Vinayak, S. & Judge, J. (2018). Resilience and empathy as 

predictors of psychological well-being among adolescents. 
International Journal of Health Sciences and Research, 8 (4), 192-200. 

42. Watson, D., Clark, L. A., & Tellegen, A. (1988). Development and 

validation of brief measures of positive and negative affect: The 

PANAS scales. Journal of Personality and Social 

Psychology,54,1063–1070. 

43. Winefield, H. R., Gill, T. K., Taylor, A. W., & Pilkington, R. M. 

(2012). Psychological well-being and psychological distress: Is it 

necessary to measure both? Psychology of Well-Being: Theory, 

Research and Practice, 2(3), 1-14. Doi: 10.1186/2211-1522-2-3 

44. Williams, P. (1991).The Special Education Handbook: 

An Introductory Reference. Milton Keynes: Open University Press. 

  



 

 

 

) 208 ) 
 2020 أبريل ، 1ج، 62جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 باضطرابات السلوك لديهمالوجود النفسي املمتلئ لألطفال وعالقته 

Psychological well-being of children and its relationship with their 

behavior disorders 

 

Abstract: 
 

        This study aims to reveal the concept of t the psychological well-

being of children and its possible dimensions, also aims to examine 

the relationship between psychological well-being and behavior 

disorders in children. A scale of the psychological well-being in its 

initial form - which includes the general indicators indicated by the 

results of a number of previous studies - was applied to a sample 

consisting of (265) primary school students, including (146) males and 

(119) females, whose ages ranged between (6-12) Years, with an 

average of (8.4) and a standard deviation (1.8). The results, using 

exploratory factor analysis and confirmatory analysis, showed that 

there are three factors for the psychological well-being of children: 

positive relationships with peers, positive relationships with the 

family, and resilience. The psychological well-being scale was applied 

in its final form and the behavior disorders scale on another sample 

consists of (200) of primary school students, including (87) males and 

(113) females, whose ages ranged between (6-12) Years, with an 

average of (8.1) and a standard deviation (1.4), to ensure the validity 

of the scale in its final form. The scale showed good indicators of 

validity and reliability, the results -using multiple linear regression 

analysis- provide an inverse relationship between psychological well-

being and behavior disorders in children, and that behavior disorders 

in children can be predicted through psychological well-being, Where 

the dimensions of psychological well-being explain about 47.1% of 

the variation in changes in behavior disorders in children. Positive 

relationships with the family and peers, as well as the child's ability to 

deal effectively with problems, are constantly linked to mental health 

and psychological well-being and reducing behavior disorders during 

childhood. 

 

 


