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 امللخص:
ة إلى التعرف على مستوى الوفاء الوجودي والصحة النفسية اإليجابية لدى هدفت الدراس

طالب الجامعة، والكشف عن العالقة بين الوفاء الوجودي والصحة النفسية اإليجابية، 
وإمكانية التنبؤ بالصحة النفسية اإليجابية من خالل الوفاء الوجودي وأبعاده، وبحث اختالف 

ابية باختالف مستويات الوفاء الوجودي وأبعاده، والتعرف مستويات الصحة النفسية اإليج
على الفروق في الوفاء الوجودي والصحة النفسية اإليجابية تبعًا لمتغير النوع لدى طالب 

إناث( بكليتي 213 /رذكو 157( طالبًا جامعيًا )370الجامعة، تكونت عينة الدراسة من )
لدقهلية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام التربية والدراسات اإلنسانية جامعة األزهر با

( (EF-scaleالمنهج الوصفي، وقامت الباحثة باختيار مقياسين لمتغيري الدراسة، مقياس 

Existential Fulfilment Scale إعداد (Loonstra et al, 2007)  ،للوفاء الوجودي
 Lukat et al) إعداد the Positive Mental Health Scale (PMH-scale)ومقياس 

امتالك للصحة النفسية اإليجابية )تعريب الباحثة(، وقد أظهرت نتائج الدراسة  (2016 ,
وجود عالقة طالب الجامعة مستوى مرتفع من الوفاء الوجودي والصحة النفسية اإليجابية، 

عند  ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين الوفاء الوجودي والصحة النفسية اإليجابية
 وإمكانية التنبؤ بالصحة النفسية اإليجابية من الوفاء الوجودي وأبعاده، (P≤ 0,01) مستوى 

باستتتثناء البعتتد األول للوفتتاء الوجتتودي وهتتو قبتتول التتثات حيتتث كتتاح تتتاًيره  يتتر دال احصتتائيًا 
على الصحة النفسية اإليجابية، كما أسفرت النتائج عن وجود فروق ذات داللة احصائية عند 
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بتتين مرتفعتتي ومنخفلتتي الوفتتاء الوجتتودي وأبعتتاده فتتي الصتتحة النفستتية   (P≤ 0,01)مستتتوى 
اإليجابية لصالح مرتفعي الوفاء الوجودي وأبعاده، وعدم وجود فروق ذات داللة احصتائية فتي 
الوفاء الوجودي وأبعتاده لتدى طتالب الجامعتة وفقتًا لمتغيتر النتوع، فتي حتين وجتدت فتروق ذات 

في الصحة النفسية اإليجابية لتدى طتالب الجامعتة   (P≤ 0,05)داللة إحصائية عند مستوى 
  وفقًا لمتغير النوع لصالح الثكور.

 الكلمات المفتاحية: الوفاء الوجودي، الصحة النفسية اإليجابية، طالب الجامعة.
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 الوفاء الوجودي والصحة النفسية اإلجيابية

 دراسة تنبؤيه فارقهلدى طالب اجلامعة:  
 

 اهلل د/ حنان موسى السيد عبد                                                                    
 أستاذ مساعد علم النفس 

 كلية الدراسات اإلنسانية جامعة األزهر
 :مقدمة

اح في ظل ما ينطوي عليه الوجود اإلنساني من مخاطر وأحداث ضا طة تجعل اإلنس     
عرضة للصراعات واالضطرابات النفسية، أصبحت الساحة الدولية عامة والعربية خاصة في 
الوقت الراهن تستهدف تزايدًا ملحوظًا في الجهود الموجهة نحو االهتمام ببناء أفلل الصفات 
في حياة اإلنساح وتعزيز مواطن القوة في شخصيته، والبحث عن كل ما يجعل حياته أفلل، 

ومعنى، وذلك من خالل إجراء الدراسات، والمبادرات الوقائية التي تعزز وأكثر قيمة 
الجوانب، واالهتمامات اإليجابية الوجودية التي تخلق معنى للحياة والوجود اإلنساني مثل 
تعزيز الشعور بالوفاء الوجودي الثي يعتبر أسلوب حياة مليء بالمعنى، ومصدر من 

النفسية فلاًل عن كونه بعدًا إنسانيًا متميزًا من خالل مصادر شعور الفرد بالسعادة والصحة 
ما يتلمنه من مكونات إيجابية تتمثل في قبول الثات، وتحقيق الثات، وسمو الثات، 
باعتبارها مكونات حاسمة في تطوير الشعور الشخصي بمعنى الحياة، واستراتيجيات تكيف 

ا طة بما ينعكس إيجابيًا على مدى أو تاقلم تساعد اإلنساح على مواجهة أحداث الحياة الل
 تمتعه بصحة نفسية إيجابية.
أحد مجاالت البحث في علم النفس Existential fulfillment ويعد مفهوم الوفاء الوجودي 

 اإلنساني الوجودي المعاصر ومن المفاهيم البحثية الحديثة نسبيًا التي تبلورت على يد 
Langle (2003) ي هثا المجال، فقد عرفه بانه "طريقة حياة مليئة أحد الباحثين البارزين ف

بالمعنى وسمة إنسانية تعني استخدام الفرد لكفاءته، وقدرته الشخصية الوجودية على إيجاد 
المعنى الشخصي في الحياة والتعامل مع الثات والعالم بما يحقق االنسجام بينهما وبما ُيشِعر 

ود الكامل أو ما ُيعرف بالوفاء الوجودي"؛ ًم اإلنساح باإلنجاز للوصول إلى الشعور بالوج
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أسلوب حياة مليء بالمعنى  عرفوه بانه" Loonstra et al (2007)آخرين  نباحثيتبعه 

، يتسم به الفرد الثي يتمتع بدافعية عالية إلنجاز هدفه، وقدرة على إيجاد المعنى والهدف
ثات والعالم، يتكوح من الشخصي في الحياة، وكفاءة شخصية وجودية في التعامل مع ال

ًالًة سمات أساسية هي قبول الثات، وتحقيق الثات، وسمو الثات تمثل في الواقع ًالًة 
اهتمامات وجودية يجد الفرد في تحقيقها معنى للحياة ووجودًا كاماًل، وشعورًا باالنسجام بين 

اجه من صراعات نفسية العالم والنفس يمثل له إنجازًا وجوديًا، كما يتغلب بها الفرد على ما يو 
تثيرها الحدود الوجودية أو محددات الوجود اإلنساني المتمثلة في حدود حياته بسبب الموت، 

 وحدود قوته وقدراته وإمكاناته، والحدود الناجمة عن وجود اآلخرين أو العالم الخارجي".
نى أح الوفاء الوجودي كاسلوب حياة مليء بالمع Barzoki et al (2018)ويرى     

والهدف يكشف عن نهج نفسي وجودي للحياة يستطيع اإلنساح من خالله التغلب على 
األزمات التي تقابله في الحياة مع التخطيط للمستقبل والنظر للحياة نظرة تفاؤلية تدعو 

 Danilenko& Nosovaللتمسك، والرغبة في البقاء لتحقيق أهداف معينة؛ ويثكر 
لحياة كاملة وهادفة وسعيدة، ولكي يتحقق ينبغي على أح الوفاء الوجودي شرط  (2020)

رك معنى الحياة، ويتسم بعدد من الكفاءات الشخصية الوجودية مثل قبول داإلنساح أح يُ 
 &Solobutinaالثات، وتحقيق الثات، والسمو الثاتي، والحرية والمسؤولية؛ كما يثكر 

Miyassarova (2019) نغماس اإلنساح في حياته أح الوفاء الوجودي يتحقق من خالل ا
 اليومية وإدراكه لقدراته وقيوده وتوضيحه لموقفه تجاه تحديات الحياة ومشكالتها. 

رة  Langle et al (2003)ويوضح      أح الوفاء الوجودي من المفاهيم المهمة والمًؤ
إيجابيًا في حياة اإلنساح، وفي نمو وتطوير شخصيته، وتمتعه بصحة نفسية جيدة، وبمعنى 
آخر فالشخص القادر على إيجاد المعنى الشخصي في الحياة، ويستخدم كفاءته الشخصية 
الوجودية في التعامل مع ذاته والعالم فهو شخص يتمتع بصحة نفسية جيدة ومكتملة؛ ويؤكد 

Galante et al (2014, 1102)  على أح للوفاء الوجودي العديد من اآلًار اإليجابية
م، وصحته النفسية بشكل خاص، كما أنه مرتبط بالشخصية على صحة اإلنساح بشكل عا

السوية المثالية باعتباره معزز للشخصية وداعم لها في توافقها النفسي واالجتماعي؛ 
إلى أح الوفاء الوجودي يمثل القوى  Solobutina & Miyassarova (2019)ويشير

ير موقفه من ماضيه، الدافعة لإلنساح الكتشاف ما لديه من تصورات ذاتية إيجابية تغ
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وحاضره، وتحسن اتصاله بمشاعره، وقيمه بما يكسبه القدرة على فهم أفلل، وأكثر واقعية 

 لنفسه، والعالم، ولمعنى ما يحدث في الحياة.
من المفاهيم التي تقع تحت  Positive mental healthوتعد الصحة النفسية اإليجابية     

الهدف الرئيسي له، وذلك في ضوء ما أكد عليه كاًل  مظلة علم النفس اإليجابي، وتعتبر هي
باح المهمة األكثر أهمية في علم النفس Keyes (2002); Seligman (2011) من 

اإليجابي هي فهم وتشجيع الصحة النفسية اإليجابية لإلنساح، حيث انطلق هثا المفهوم عند 
Keyes (2002, 208)  باالزدهار من منظور إيجابي يقع على متصل كمي يبدأ

Flourishing  وينتهي بالوهنLanguishing  وأشار أح للصحة النفسية اإليجابية ًالًة
مكونات تتمثل في الرفاهية الوجدانية، والرفاهية النفسية، والرفاهية االجتماعية، وأح 
األشخاص الثين يحصلوح على أعلى درجات في هثه المكونات يصلوح إلى ما يسمى بحالة 

ي يمثل أعلى مستويات الصحة النفسية اإليجابية والثين يحصلوح على درجات االزدهار الث
منخفلة يتسموح بالوهن أو اللعف النفسي، والثين يحصلوح على درجات متوسطة يطلق 

 عليهم معتدلي الصحة النفسية اإليجابية. 
حيث تتلمن وتمثل الصحة النفسية اإليجابية مفهومًا أكثر شمواًل من السعادة والرفاهية     

كاًل منهما، كما يمكن اعتبارهما مرحلة سابقة يمر بها الشخص وصواًل إلى الصحة النفسية 
، التي تعني العيش ضمن المدى المثالي (Crespo& Mesurado,2015,943)اإليجابية 

Optimal range  ُبر عن اكتمال الصحة النفسية علألداء البشري وتشير إلى مفهوم بنائي ي
ليه عندما تمتلئ حياته بالمعني، ويتمكن من تحقيق أهدافه، ويتناقض مع للشخص يصل إ

د اضطرابا متوسطًا في الصحة النفسية ُيخِبره األشخاص الثين يشعروح عمفهوم الوهن الثي يُ 
 Coddington؛ ويؤكد (Keyes, 2005)أح حياتهم جوفاء أو فار ة أي بال معنى، وهدف 

اإليجابية تتعلق بكوح الشخص إنسانًا كاماًل أي أنه  على أح الصحة النفسية (29 ,2007)
يعيش في أفلل حالة ممكنة ولديه القدرة على الصمود وتحقيق الثات والتكيف مع متطلبات 
الحياة؛ وترى وكالة الصحة العامة الكندية ممثلة في مبادرة صحة السكاح الكندية، والمعهد 

ح التصور اإليجابي للصحة النفسية أ CPHI&CIHI (2011)الكندي للمعلومات الصحية 
يعزز االستراتيجيات التي تدعم الحياة الصحية والمزدهرة في جميع القطاعات من أجل حياة 

 أفلل لإلنساح وينبغي االعتراف بها ليس كمفهوم أو نهج ولكن بشكل عام أسلوب حياة.
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ية بانها" حالة الصحة النفسية اإليجاب WHO (2005)وُتعِرف منظمة الصحة العالمية     
من الشعور بالرفاهية ُيدِرك فيها الشخص قدراته، ويمكنه من خاللها التعامل مع ضغوط 
الحياة العادية، والقيام بعمل منتج، ومثمر، ويكوح قادرًا على تقديم مساهمات لمجتمعه"؛ كما 

معهد الكندي ُتعِرفها وكالة الصحة العامة الكندية ممثلة في مبادرة صحة السكاح الكندية، وال
بانها" قدرة الشخص على الشعور والتفكير،  CPHI&CIHI (2011)للمعلومات الصحية 

والتصرف بطرق تعزز قدرته على االستمتاع بالحياة، والتعامل مع التحديات التي يواجها، 
وبالتالي فهي شعور إيجابي وجداني روحاني يحترم أهمية الثقافة، واالنصاف، والعدالة 

 Keyes & Simoes (2012)والترابط، والكرامة الشخصية"؛ ويرى كاًل من  االجتماعية،
أح الصحة النفسية اإليجابية هي" حالة من االزدهار تتمثل في تحقيق الشخص ألعلى 

 مستوى من المكونات الثالًة للرفاهية الوجدانية، والنفسية، واالجتماعية".  
إليجابية على أنها" مفهوم شامل يجمع للصحة النفسية ا Lukat et al (2016)وينظر     

بشكل أساسي بين الجوانب الوجدانية، والنفسية، واالجتماعية للرفاهية في بنية واحدة تصف 
شعور الشخص بمشاعر إيجابية والرضا عن الحياة، واألداء اإليجابي األمثل في حياته 

 Picco et al (2017); Bjornson et al (2019)الفردية، والمجتمعية"؛ ويثكر كاًل من 
أح الصحة النفسية اإليجابية تعد مزيجًا من الرفاهية الوجدانية، والنفسية، واالجتماعية 

( إلى أح الصحة 64، 2018اللرورية للفرد ليكوح بصحة نفسية جيدة؛ وُيشير عبدهللا )
النفسية اإليجابية تتلمن التمتع بصحة السلوك، وسالمته، وليست مجرد غياب أعراض 

( أح الصحة النفسية اإليجابية 465، 2018ض النفسي؛ ويثكر علواح وآخروح ) المر 
بمفهومها الحديث ال يعني فقط غياب المرض النفسي لدى الفرد، وإنما تؤكد على ضرورة 
وجود المشاعر اإليجابية لدى الفرد )طيب الحال الوجداني(، واألداء الوظيفي األمثل للفرد 

األداء الوظيفي األمثل لحياة الفرد في المجتمع ككل )طيب )طيب الحال السيكولوجي(، و 
 الحال االجتماعي(. 

سية اإليجابية وُتشير األدبيات النفسية إلى أح األشخاص الثين لديهم شعور بالصحة النف    
إسهامًا في مجتمعاتهم وأكثر انتاجية فيما يقوموح به من مهام، ويتمتعوح  هم أكثر نجاحًا، و

اعية أفلل، ويواجهوح ضغوطًا أقل في أنشتطهم اليومية، كما أنهم يدركوح بعالقات اجتم
ركوح بشكل جيد إمكاناتهم في مختلف جوانب الحياة، دام، ويُ ر أح الحياة تسير على ما يُ 



 م

 

 

) 7) 

 2022 إبريل  2ج 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 الوفاء الوجودي والصحة النفسية اإلجيابية
 لدى طالب الجامعة: دراسة تنبؤيه فارقه 

 
 ,Huppert&So, 2009, 138; Gokcen et al)ولديهم توقعات إيجابية لمستقبلهم

2012, 4)  
( أح مجال الصحة النفسية اإليجابية من 2، 2020ويثكر العصيمي، والهبيدة )    

المجاالت الجديدة الواعدة التي تتطلب تلافر الجهود بين الكثير من المؤسسات االجتماعية 
والتعليمية لدعمها، وتنميتها بهدف تحسين أداء طالب الجامعة، كما أح لها العديد من 

وجدانية، والنفسية، واالجتماعية للطالب، التاًيرات اإليجابية التي تعود بالنفع على الجوانب ال
وترى الباحثة أح الصحة النفسية اإليجابية لطالب الجامعة ُتعتبر عامل مهم جدًا في تميزهم 
سواء كاح ذلك من خالل توافقهم الدراسي، والجامعي، أو من خالل استعدادهم لمهنتهم 

التحديات؛ فقد ذكر  المستقبلية، أو من خالل بناء شخصية قوية قادرة على مواجهة
Seyranian et al (2018, 3)  أح الصحة النفسية اإليجابية أصبحت هدفًا تربويًا، ومطلبًا

 Josephضروريًا للتربية اإليجابية ال سيما عند طالب الجامعة؛ وأشار كاًل من 
(2015,823); Daty (2018, 28)  إلى أهمية الصحة النفسية اإليجابية في دعم التعلم

والنجاح األكاديمي، وأح التعليم العالي منوط بتوفير الفرص والبيئة الداعمة للصحة  الفعال
أح منظور الطالب  Ouweneel et al (2011,142)النفسية اإليجابية؛ فقد أوضح 

اإليجابي تجاه الحياة يرتبط بانخراطه الجاد المستمر في الدراسة، والقدرة على تحقيق أهدافه، 
وأح الصحة النفسية اإليجابية ُتساهم في تمكن الطالب من المشاركة وأ راضه في الحياة، 

إلى ضرورة االهتمام بالصحة النفسية  (208، 2004عبدهللا )الكاملة في تعلمهم، وأشار 
الجيدة لإلنساح كمدخل إلى الشخصية اإليجابية المتكاملة والمجتمع السوي خاصة وأح 

تسم بالتغيرات السريعة المتالحقة مما يجعله اإلنساح في الوقت الحاضر يعيش في عالم ي
يعيش في دائرة من اللغوط النفسية التي تفرضها االحتياجات، والرغبات، وبالتالي 
فاإلحساس بقدر مناسب من الصحة النفسية الجيدة يمنح الشخص شعورًا باألمن، والطمانينة، 

والعمل، واالنتاج في حياته واحساسًا بالرضا، وقدرة عالية من الدافعية للبثل، والعطاء، 
 الحاضرة والمستقبلية. 

إلى اح الصحة النفسية اإليجابية سمة إيجابية  CPHI& CIHI (2011)وأشارت     
متميزة، فهي مكوح أساسي من مكونات الصحة العامة يتاًر بعدد من العوامل الفردية، 

دعمها، وتنميتها هي تعزيز واالجتماعية، والثقافية، والمادية بشكل عام، وأح أفلل الطرق ل
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المرونة الفردية، واالبداع، وخلق البيئات الداعمة عالية الجودة، وتطوير القدرة على التكيف، 
والتاقلم، واالحساس بالمعنى، والمشاركة في الحياة، وإقامة عالقات اجتماعية؛ وأوضح 

اهم في سخارجية تُ أح العوامل الداخلية وال JCHS (2010)االتحاد الكندي المشترك للصحة 
الصحة النفسية اإليجابية لدى الشباب، وتشمل العوامل الداخلية كاًل من القيم، والمهارات، 

بقها الشباب لتوجيه وتنظيم قراراتهم وسلوكهم، أما العوامل الخارجية طوالتطورات الثاتية التي يُ 
ع تلك العالقات التي فتشمل العالقات اإليجابية مع الشباب في المنزل، والجامعة، والمجتم
 تتميز بتقديم الدعم، والرعاية، وإظهار القبول  ير المشروط، والتعاطف.

( أح اكتمال الصحة النفسية يرتبط باعلى معدالت وضوح 16، 2012وذكر األعسر)    
أهداف الحياة، فثوي الصحة النفسية اإليجابية يعرفوح ماذا يريدوح من الحياة، وكيف 

دوح، كما أح لديهم أعلى معدالت الصمود، وتجاوز المحن، والتعلم يحصلوح على ما يري
أح الصحة النفسية اإليجابية ضرورية لجميع  Trompetter et al (2016)منها؛ ويرى 

األعمار، ومن المهم تمكين الشباب من التمتع بها ألهميتها في تحسين الصحة الجسمية، 
ية فيما يقوم به الشخص من مهام وأنشطة؛ والتحصيل التعليمي اإليجابي، وتحسين االنتاج

إلى أح األشخاص ذوي الصحة النفسية المكتملة، أو  Guo et al (2018)وأشار 
المزدهروح لديهم مستويات عالية من الرفاهية، ومشاعر إيجابية، ووظيفية بشكل جيد من 

 المنظور النفسي، واالجتماعي.
حياة إيجابية، ويتمتع بصحة نفسية  في ضوء ما سبق يتلح أح اإلنساح لكي يعيش    

باح الحياة ذات معنى  اً إيجابية ينبغي أح يشعر بالوفاء الوجودي أي أح يكوح لديه شعور 
وهدف، وقادرًا على ملئ حياته بمعاني ذات مغزى وجودي وأح تكوح لديه مجموعة من 

موه بثاته باعتبارها الكفاءات الشخصية الوجودية المتمثلة في قبوله لثاته، وتحقيقه لثاته، وس
، واستراتيجيات تكيفية تساعده على التعامل للسعي وراء الهدف في الحياة اً صحية نفسي اً طرق

مع الثات والعالم، ويستطيع من خاللها التغلب على الصراعات واألزمات التي تقابله في 
الرغبة في البقاء، الحياة مع التخطيط للمستقبل والنظر للحياة نظرة تفاؤلية تدعو للتمسك بها و 

رة بشكل إيجابي في  وبناًء عليه يعد مفهوم الوفاء الوجودي من المتغيرات المهمة والمًؤ
مستوى الصحة النفسية اإليجابية مما يجعل دراسته ضرورة ملحة لزيادة فهمه والتعرف على 
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تعد من  مدى ارتباط الصحة النفسية اإليجابية به لدى طالب الجامعة تلك الفئة المهمة التي

 في عملية التنمية والتطور المجتمعي. اً ريادي اً أهم شرائح المجتمع العمرية لما لها من دور 
 مشكلة الدراسة:

يتعرض طالب الجامعة للعديد من المواقف الحياتية اللا طة المصاحبة بصراعات     
ر سلبيًا على مختلف جوانب الشخصية لديهم وتمنعهم من الوص ول إلى داخلية وخارجية تًؤ

مستوى األداء األمثل في سلوكياتهم مما يؤدي بهم إلى الشعور بالوهن واللعف النفسي، 
بح الحاجه ماسة إلى تحصينهم وتميزهم بشخصية إيجابية من خالل تعزيز صومن ًم تُ 

شعورهم الشخصي بمعنى الحياة وتطوير كفاءتهم الشخصية الوجودية بدعم قبولهم لثواتهم، 
رر حكنهم من التغلب على الصراعات النفسية ويُ مموهم بها، بما يُ وتحقيقهم لها، وس

شخصيتهم من الجوانب المقيدة لها، ويجعلهم قادرين على التعامل بإيجابية مع الثات والعالم 
 اً وقائي تبر عامالً عورهم بالوفاء الوجودي الثي يُ عقق شُ حالمحيط وتحقيق االنسجام بينهما بما يُ 

ذو قيمة عالية للنمو اإلنساني  اً ألحداث الحياة اللا طة، ومصدر  لتقليل اآلًار اللارة
فره في نمط الحياة السليم والمثمر كما يعتبر من سمات االبد من تو  اً اإليجابي وعنصر 

الشخصية المميزة لألشخاص ذوي الكفاءة والفعالية االجتماعية اإليجابية، وضروري لشعور 
 ابية لتصبح حياته أسمى وأرقى.الطالب الجامعي بالصحة النفسية اإليج

أح األشخاص الثين يتمتعوح بمستويات عالية إلى  Barzoki et al (2018)فقد أشار     
من الوفاء الوجودي يقبلوح أنفسهم وإمكاناتهم إلى حد ما وال يبثلوح الكثير من الطاقة في 

كنهم التركيز أكثر على خلق المواقف التي يتلقوح فيها قدرًا اضافيًا من التقدير المطلوب ويم
الموضوع الثي يتعين عليهم القيام به مما يزيد من مستوى شعورهم بالصحة النفسية وبالتالي 

 تكوح لديهم فرصة أكبر لمواجهة تحديات الحياة بفاعلية.
إلى أح االهتمامات الوجودية اإليجابية المتمثلة في بعض  LeSueur (2019)كما أشار

في  اً حاسم اً ، ومكوناً نفسي ءً كقبول الثات والسمو بالثات تعتبر بنامكونات الوفاء الوجودي 
تطوير الشعور الشخصي بمعنى الحياة  كما أنها استراتيجيات تكيف، وتاقلم لمواجهة أحداث 
الحياة اللا طة، وتمتع طالب الجامعة بصحة نفسية جيدة، حيث أكد على دورها في تعزيز 

جامعي، وأنه ينبغي على أعلاء هيئة التدريس االهتمام المشاعر اإليجابية لدى الطالب ال
بتنميتها، والعمل على صقلها طوال الوقت الثي يقليه الطالب في الكلية من أجل تطوير 
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تحديات، وأحداث الحياة اللا طة؛ وأوضح  رتهم، وقوتهم الشخصية على مواجهةقد
Solobution& Miyassarova (2019)  من قيمة الحياة لدى أح الوفاء الوجودي ُيِزيد

اإلنساح، ويجعل موقفه تجاهها أكثر إيجابية، ومن ًم تتولد لديه حالة من الشعور بالصحة 
 النفسية اإليجابية.

إلى أح تعزيز الوفاء الوجودي لدى الشخص يصاحبه  Sym et al (2006)ويشير     
 Loonstra et al (2007)انخفاض في األعراض العصبية، واضطرابات الشخصية؛ ويرى 

من المكونات المساهمة في صنع الرفاهية النفسية لطالب  اً أساسي اً أح الوفاء الوجودي مكون
الجامعة، فعندما يقبل الطالب نفسه، وإمكاناته إلى حد ما، ويعتقد باح حياته ذات مغزى، وأح 
ه المهام، واألنشطة التي يقوم بادائها مفيدة، وحيوية فإح ذلك بدوره ينعكس على شعور 

بالرفاهية، والصحة النفسية الجيدة، ولهثا فهو مفهوم جدير باح يكوح في ُصلب اهتمامات 
 Tomic& Tomic (2008); Loonstra et alالمعنيين بالجانب النفسي؛ ويثكر كاًل من 

(2009); Kay (2014)  ،أح للوفاء الوجودي أهمية في وقاية اإلنساح من الشعور باإلرهاق
( إلى أح الوفاء الوجودي ُيمِثل أحد (Tomic& Tomic 2010يشير واالجهاد النفسي؛ و 

العوامل اإليجابية لألداء الشخصي، ومن المحددات المهمة لتفاني الشخص في أداء المهام، 
واألنشطة المكلف بها، وهثا بدوره يكوح له أكبر األًر على شعوره بصحة نفسية جيدة في 

 مكاح عمله.
أح األشخاص ذوي الوفاء الوجودي يتسموح  Loonstra et al, (2009)ويثكر     

بمجموعة من الخصائص فهم متواضعوح، ومتسامحوح، وروحانيوح، كما أنهم أكثر كفاءة، 
إلى أح  Kay (2019)وانتاجية، وأقل شعورًا باإلرهاق، واالجهاد النفسي؛ كما يرى 

المعاني الجميلة في  األشخاص الثين يتسموح بالوفاء الوجودي هم أشخاص مثاليوح يقدروح 
الحياة، ويقدسوح العالقات المبنية على االحترام والتقدير، وذوي دوافع عالية، ويعملوح 
باجتهاد لتوقعهم أح ما يقوموح به من مهام، وأنشطة يجعل حياتهم ذات أهمية أكبر، كما 

  أنهم أشخاص يسُموح بثواتهم، وقادرين على البثل، والعطاء دائمًا، وبال حدود.  
إلى أح شعور اإلنساح بامتالء حياته بالمعنى، والهدف يكوح  Keyes (2005)ويشير     

له تاًير على تمتعه بالصحة النفسية اإليجابية، وبالعكس فشعوره باح حياته جوفاء، وفار ة 
 Gilmourأي خالية من المعنى، والهدف يجعله يشعر بالوهن، واللعف النفسي؛ ويثكر
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الشخص بالصحة النفسية اإليجابية يتحقق من خالل ًقته في التعبير أح شعور  (4 ,2014)

عن أفكاره، وآرائه، وأح تكوح حياته لها معنى، وأح يكوح جيد في إدارة مسؤوليات حياته 
اليومية، وإقامة عالقات إيجابية مع اآلخرين، وأح يكوح لديه القدرة على المساهمة 

أح تمتع  Keyes (2007)بول االجتماعي؛ ويرى االجتماعية، واالندماج االجتماعي، والق
اإلنساح بالصحة النفسية اإليجابية يساهم في قدرته على العمل الزائد، واالنتاجية العالية، 

 Teismann et al (2017, 3)واالستعداد التام للمشاركة في المهام، واألنشطة؛ وأشار 
ومرنًا في وقاية طالب الجامعة من  تبر عاماًل مهمًا،عإلى أح الصحة النفسية اإليجابية تُ 

أعراض االكتئاب المؤدية إلى التفكير في االنتحار، وبالر م من أهمية الصحة النفسية 
اإليجابية إال أنه ال يزال هناك ندرة في انتشار الدراسات التي تتناولها، وهثا ما أكد عليه 

.(Guo et al, 2018) 
    
عتبر قوة الزمة، وضرورية إلعادة بناء شخصية إيجابية وترى الباحثة أح الوفاء الوجودي يُ  

قوية متماسكة مؤكدة لثاتها متزنة انفعاليًا مبدعة قادرة على التوافق، والتفاعل بكفاءة مع 
تحديات الحياة، متمكنة من التعامل الثكي مع مصادر المشكالت، واللغوط النفسية؛ كما 

الب الجامعة في تحقيق الصحة النفسية اعد طسُيمثل أحد األساليب الحياتية التي تُ 
اإليجابية، فلكي يتمتع الطالب الجامعي بمستوى عاٍل من الصحة النفسية اإليجابية ينبغي أح 

على اشباع حاجاته  اً يشعر بمعنى الحياة، وأح حياته مليئة بالمعنى، والهدف، وأح يكوح قادر 
كل فعال؛ وبناًء على ذلك يمكن النفسية، مع االيفاء بواجباته العلمية واالجتماعية بش

االفتراض باح الصحة النفسية اإليجابية تعتمد إلى حد ما على كيفية تقييم الثات لوجودها 
في العالم، وذلك من خالل قدرة الشخص على اكتشاف، وادراك معنى حياته، وادراكه أيلًا 

أي العالم الخاص  للعالم الخارجي، والعمل على خلق حالة من التوازح بين الوجود الثاتي
بالشخص، والوجود المحيط به أي العالم الخارجي، وذلك بهدف تحقيق الوفاء الوجودي 

 كاسلوب حياة مليء بالمعنى. 
يتلح في ضوء ما سبق أح للوفاء الوجودي دورًا حيويًا ومهمًا في تحقيق الصحة     

ه خاص، مما يشير إلى النفسية اإليجابية ألفراد المجتمع بوجه عام ولطالب الجامعة بوج
 Barzoki etاحتمالية وجود عالقة ارتباطية بينهما، وربما يؤكد ذلك ما كشفت عنه دراسة 
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al (2018)  ،من وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الوفاء الوجودي وأبعاده والصحة النفسية
 &Danilenkoوإمكانية التنبؤ بها من خالل الوفاء الوجودي، وما توصلت إليه دراسة 

Nosova (2020)  باح الوفاء الوجودي يلعب دورًا مهمًا في شعور الطالب الجامعي
تمثل أحد أبعاد الصحة النفسية اإليجابية، حيث أسفرت الدراسة  ابالرفاهية الثاتية باعتباره

عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الوفاء الوجودي، والرفاهية الثاتية لدى طالب الجامعة 
وإمكانية التنبؤ بالرفاهية الثاتية من خالل أحد أبعاد الوفاء الوجودي وهو سمو في كوريا، 

من وجود عالقة ارتباطية  Mausch& Rys (2020)الثات؛ وما أسفرت عنه نتائج دراسة 
موجبة بين الوفاء الوجودي، والصحة النفسية لدى طالب الجامعة في أمريكا، وأح الوفاء 

وقًا به للصحة النفسية، ومع ذلك هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات  الوجودي معيارًا مًو
  Barzoki et al (2018) للتحقيق في هثا االحتمال وفقًا لما أشار إليه 

، والصحة النفسية اإليجابية ونظرًا لما قد يكوح لمتغير النوع من أًر على الوفاء الوجودي  
أنه بمراجعة نتائج دراسات الوفاء ريت العديد من الدراسات في هثا الصدد،  ير فقد ُأج

الوجودي تبين اتفاقها على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في الوفاء الوجودي تعزي 
 ,Langle et al, 2003; Kay, 2014; Danilenko& Nosova)إلى متغير النوع

ا وبمراجعة نتائج دراسات الصحة النفسية اإليجابية فيما يتعلق باختالف مستواه  (2020
 Keyes& Simoesوفقًا لمتغير النوع تبين تلارب وتعارض نتائجها فقد أشارت دراسة 

إلى وجود فروق في الصحة النفسية اإليجابية تعزي إلى متغير الجنس لصالح  (2012)
 Howell& Buro (2015); Guo et al (2018)الثكور، في حين أسفرت نتائج دراسات 
إليجابية تعزي إلى متغير الجنس لصالح اإلناث؛ بينما إلى وجود فروق في الصحة النفسية ا

إلى عدم وجود  Verma& Tiwar (2017); Duan&Xie (2019)لم تسفر نتائج دراسات 
فروق ذات داللة إحصائية بين الثكور، واالناث في الصحة النفسية اإليجابية؛ مما يتطلب 

 إجراء المزيد من الدراسات في هثا الصدد.
تم االشارة إليه من دراسات كشفت عن أهمية الوفاء الوجودي، والصحة وفي ضوء ما     

النفسية اإليجابية، وتناولت العالقة بين الوفاء الوجودي والصحة النفسية، وبحثت أًر متغير 
النوع على كٍل من الوفاء الوجودي والصحة النفسية اإليجابية، اتلح أح معظم الدراسات 

وبحثت أًر متغير النوع عليه تم اجرائها في بيئات أجنبية وكاح التي تناولت الوفاء الوجودي 
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، Loonstra et al (2007)من بينها دراسة واحدة ُأجريت على طالب الجامعة وهي دراسة 

على دراسة عربية واحدة اهتمت بدراسة الوفاء  -حدود علمها–ولم تعثر الباحثة، وذلك في 
ولت الصحة النفسية اإليجابية، وبحثت أًر متغير الوجودي، كما أح أ لب الدراسات التي تنا

النوع عليها ُأجريت في بيئات أجنبية، مع وجود ندرة في الدراسات التي أجريت على طالب 
إال على  -حدود علمها-الجامعة، وندرة في الدراسات العربية، فلم تعثر الباحثة وذلك في 

( األمر الثي يقلي 2020دة )(؛ العصيمي والهبي2018دراسة كٍل من علواح وآخروح )
بتسليط اللوء على هثين المفهومين، والتعرف إلى أي مدى يتمتع بهما طالب الجامعة، 
كما اتلح اهتمام القليل من الدراسات في البيئة األجنبية فقط بفحص العالقة بين الوفاء 

سي، الوجودي، والصحة النفسية بمفهومها القديم الثي يعني غياب أعراض المرض النف
 ,Barzoki et al)والرفاهية الثاتية باعتبارها تمثل أحد أبعاد الصحة النفسية اإليجابية 

2018; Danilenko& Nosova, 2020; Mausch& Rys, 2020) وبالتالي لم تعثر ،
على دراسة سواء في البيئتين العربية، واألجنبية تناولت  -حدود علمها -الباحثة، وذلك في
الوجودي، والصحة النفسية اإليجابية األمر الثي يعزز من أصالة الدراسة  العالقة بين الوفاء

د من الدراسات المبكرة في البيئتين ُتعفي أهمية خاصة عليها، ولثلك فهي لالحالية، ويُ 
العربية، واألجنبية التي تتناول العالقة بين هثين المتغيرين معًا لدى طالب الجامعة، بما 

جع باحثين آخرين على دراستهما لدى ُيش، وااليلاح لهثين المتغيرين، و ُيلِقي مزيدًا من الفهم
عينات مختلفة من األسوياء، والمرضى، وأيلًا دراسة العالقة بينهما، وبين متغيرات نفسية 

 وعليه يمكن صياغة مشكلة الدراسة في األسئلة اآلتية:أخرى عديدة، 

 ما مستوى الوفاء الوجودي لدى طالب الجامعة؟ -1
 ستوى الصحة النفسية اإليجابية لدى طالب الجامعة؟م ما -2
هل توجد عالقة ارتباطية بين الوفاء الوجودي، والصحة النفسية اإليجابية لدى  -3

 طالب الجامعة؟
هل يمكن التنبؤ بالصحة النفسية اإليجابية لدى طالب الجامعة من خالل درجاتهم  -4

 الكلية على الوفاء الوجودي؟
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لنفسية اإليجابية لدى طالب الجامعة من خالل درجاتهم هل يمكن التنبؤ بالصحة ا -5
 على أبعاد الوفاء الوجودي؟

هل توجد فروق بين مرتفعي، ومنخفلي الوفاء الوجودي، وأبعاده في الصحة  -6
 النفسية اإليجابية لدى طالب الجامعة؟

هل توجد فروق في الوفاء الوجودي، وأبعاده لدى طالب الجامعة ترجع إلى متغير  -7
 )ذكور/ إناث(؟النوع 

هل توجد فروق في الصحة النفسية اإليجابية لدى طالب الجامعة ترجع إلى متغير  -8
  النوع )ذكور/ إناث(؟

 أهمية الدراسة:
: تكمن األهمية النظرية للدراسة الحالية في اآلتي: األهمية النظرية 
، اً هام اً ن دور أهمية العينة التي تتناولها الدراسة، وهي فئة طالب الجامعة بما لها م-1

في منظومة التنمية المستقبلية في المجتمع، فطالب الجامعة هم لساح األمة الناطق،  اً وحيوي
وعقلها المفكر، ويدها البانية، وال يمكن ألي مجتمع أح يخطو نحو األمام ما لم يتم االهتمام 

 بالشباب.
وجودي، والصحة النفسية تتناوله الدراسة إذ ُيعد موضوع الوفاء ال الثيأهمية الموضوع -2

اإليجابية من الموضوعات الحديثة نوعًا ما التي القت اهتمامًا متزايدًا في اآلونة األخيرة في 
الدراسات النفسية، ولثلك تسعى الدراسة إلى توفير معلومات شاملة، وواضحة عن الوفاء 

ي، والصحة النفسية الوجودي، والصحة النفسية اإليجابية، كما يمكن القول أح الوفاء الوجود
اإليجابية من مواضيع العصر نظرًا لتعقد الحياة، وازدياد اللغوط والتوترات والصراعات، 
 وبحث المجتمعات، واألفراد على حد سواء عن وسائل تحسين نوعية الحياة التي يعيشونها.

اإلنساني ُينظر إلى هثه الدراسة إلى حد كبير ضمن األطر النظرية لعلم النفس  -3
قد تكوح هثه الدراسة إضافة ألدبيات البحث  ، ولثلكوعلم النفس اإليجابي ،لوجوديا

في مجالي علم النفس اإلنساني الوجودي، واإليجابي، حيث  السيكولوجي في البيئة العربية
تناولت مفهومين من المفاهيم النفسية التي تتسم بالحداًة النسبية )الوفاء الوجودي، والصحة 

بية(، خاصة وأنهما على جانب كبير من األهمية من حيث االرتباط اإليجابي النفسية اإليجا
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-اهتمامًا كافيًا من الباحثين في البيئة األجنبية، وذلك في  بينهما، والتي لم تنل مجتمعة معاً 

، ومن ًم فإح هثه الدراسة تعد محاولة للتعرف على هثين المفهومين في -حدود علم الباحثة
 لهما. اً نظري اً وتقديم اطار البيئة العربية، 

ندرة الدراسات األجنبية التي تناولت الوفاء الوجودي، وعالقته بالصحة النفسية اإليجابية -4
تبحث في الكشف  -حد علم الباحثة -لحداًتهما نسبيًا، كما ال توجد أي دراسات عربية على

إلى ذلك وجدت الباحثة  ةً عن العالقة بين الوفاء الوجودي، والصحة النفسية اإليجابية، إضاف
ندرة في الدراسات العربية، واألجنبية التي تناولت الصحة النفسية اإليجابية، ومن ًم تظهر 
 الحاجة ماسة لدراستهما في البيئة المصرية نظرًا ألهمية هثين المتغيرين في المجال النفسي.

دراسة  في ضوء يةالصحة النفسية اإليجابمتغير في واللبط  ،اول الدراسة التحكمحتُ -5
 الجامعة.لدى طالب الوفاء الوجودي، وأبعاده إمكانية التنبؤ به من خالل 

:تكمن األهمية التطبيقية للدراسة الحالية في اآلتي األهمية التطبيقية: 
تزويد المكتبة العربية، والمهتمين بالقياس في مجالي علم النفس اإلنساني الوجودي،  -1

ربين لقياس الوفاء الوجودي، والصحة النفسية اإليجابية يتمتعاح عواإليجابي بمقياسين مُ 
بخصائص سيكومترية جيدة ومالئمة، ويتوافقاح مع الثقافة، والبيئة العربية بما يسمح 

 باستخدامهما في البحوث، والدراسات المستقبلية في البيئة العربية.
من الوفاء  لٍ ين في تناول كيد نتائج هثه الدراسة في فتح المجال أمام الباحثفقد تُ  -2

 الوجودي، والصحة النفسية اإليجابية بالدراسة في عالقتهما بمتغيرات جديدة. 
وسمو الثات( تحقيق الثات، و قد يكوح الوفاء الوجودي بابعاده األساسية )قبول الثات،  -3

وقابلة لالستخدام لوضع، وابتكار تدخالت نفسية تستهدف طالب نقطة انطالقة مهمة، 
دمج مثل  قق الوصول بهم إلى أعلى مستوى من الصحة النفسية اإليجابية،حلجامعة بما يُ ا

المتمثلة في أبعاد الوفاء  الوجوديةاإليجابية واالهتمامات  ،مواضيع علم النفس اإليجابي
ات مع الكلي همكطريقة لتحسين تكيفبالجامعات  الطالب الجدد استقبال في ندوات الوجودي

 الملتحقين بها.
نشر ًقافة الشعور بالوفاء الوجودي لدى طالب الجامعة، وما يترتب عليه من شعور  -4

 بالصحة النفسية اإليجابية يستطيع الطالب من خاللها مواجهة التحديات المختلفة في الحياة.
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توعية المسؤولين بالجامعة، وأعلاء هيئة التدريس، والوالدين باهمية دعم الوفاء  -5
ب الجامعة مما يؤدي إلى ازدهار، وتقدم المجتمع باكمله، فلاًل عن قيام الوجودي لدى طال

المتخصصين بوضع البرامج االرشادية التي تعمل على تنمية الصحة النفسية اإليجابية لدى 
 الطالب. 

اعد ساهم هثه الدراسة في إمداد المسؤولين في المجتمع العربي ببيانات، وتوصيات تُ ستُ  -6
 أوسع، وأشمل عن مفهومي الوفاء الوجودي، والصحة النفسية اإليجابية. على اعطاء انطباع

يتوقع من خالل نتائج الدراسة التعرف على تاًير متغير النوع في الوفاء الوجودي،  -7
 وأبعاده والصحة النفسية اإليجابية لدى طالب الجامعات في البيئة المصرية، وربما العربية.

 أهداف الدراسة : 
التعرف على مستوى الوفاء الوجودي، والصحة النفسية اإليجابية  :سة الحالية إلىتهدف الدرا

لدى طالب الجامعة، والكشف عن العالقة بين الوفاء الوجودي بابعاده، والصحة النفسية 
اإليجابية، وتوضيح مدى إمكانية التنبؤ بالصحة النفسية اإليجابية من الوفاء الوجودي، 

ستويات الصحة النفسية اإليجابية باختالف مستويات الوفاء وأبعاده، وبحث اختالف م
الوجودي، وأبعاده، والتعرف على الفروق في الوفاء الوجودي، والصحة النفسية اإليجابية تبعًا 

 لمتغير النوع.
 مصطلحات الدراسة:

     Loonstra et al تتبنى الباحثة تعريف:  Existential fulfillment الوفاء الوجودي  

يتسم به الفرد الثي  ،أسلوب حياة مليء بالمعنى والهدف"  للوفاء الوجودي بانه (2007) 
يتمتع بدافعية عالية إلنجاز هدفه، وبقدرة على إيجاد المعنى الشخصي في الحياة، وبكفاءة 
شخصية وجودية في التعامل مع الثات، والعالم، يتكوح من ًالًة سمات أساسية هي قبول 

ثات، وسمو الثات تمثل في الواقع ًالًة جوانب وجودية إيجابية يجد الفرد الثات، وتحقيق ال
في تحقيقها معنى للحياة، ووجودًا كاماًل، وشعورًا باالنسجام بين العالم، والنفس يمثل له 
إنجازًا وجوديًا، كما يتغلب بها الفرد على ما يواجه من صراعات نفسية تثيرها الحدود 
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جود اإلنساني المتمثلة في حدود حياته بسبب الموت، وحدود قوته الوجودية، أو محددات الو 

 وقدراته وإمكاناته، والحدود الناجمة عن وجود اآلخرين أو العالم الخارجي" 

 Lukat etتتبنى الباحثة تعريف  :Positive mental health الصحة النفسية اإليجابية 
al (2016) امل يجمع بشكل أساسي بين الجوانب للصحة النفسية اإليجابية بانها" مفهوم ش

الوجدانية، والنفسية، واالجتماعية للرفاهية في بنية عامة واحدة تصف شعور الفرد بمشاعر 
 إيجابية، والرضا عن الحياة، واألداء اإليجابي األمثل في حياته الفردية والمجتمعية".

 اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود اآلتية: الدراسة : محددات
الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على عينة من طالب، وطالبات جامعة األزهر بالدقهلية، *

 ( إناث. 213( ذكور، )157( طالبًا وطالبة بواقع )370تكونت من )
قت الدراسة على عينة من طالب جامعة األزهر بكليتي التربية بنين، ب*الحدود المكانية: طُ 

 لية.والدراسات اإلنسانية، بنات بالدقه
وذلك من ، م 2020/2021بقت أدوات الدراسة خالل العام الجامعي بطُ  :نيةاالزم الحدود*

احتوى على  https://forms.gle/Ct64eEe7XzncWWxHA خالل رابط الكتروني
، تعريب الباحثة (Loonstra et al, 2007)إعداد  أداتي الدراسة: مقياس الوفاء الوجودي

 تعريب الباحثة. (Lukat et al ,2016)إعداد  ومقياس الصحة النفسية اإليجابية

الدراسة وذلك على  متغيري تتناول الباحثة في هثا الجزء  النظري للدراسة : االطار
 النحو التالي:

 أواًل: الوفاء الوجودي:
 *مفهومه:

لمفاهيم الحديثة نسبيًا التي تناولها علم النفس ُيعتبر مفهوم الوفاء الوجودي أحد ا    
أح الوفاء الوجودي نهج جديد لتقييم  Langle et al (2003)اإلنساني الوجودي، فقد ذكر 

ثل طريقة حياة مليئة بالمعنى، وسمة مالقدرة على إيجاد المعنى الشخصي في الحياة، فهو يُ 

https://forms.gle/Ct64eEe7XzncWWxHA
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ودية في التعامل مع الثات والعالم بما إنسانية تعني استخدام الفرد لكفاءته الشخصية الوج
 Loonstra et alقق االنسجام بينهما، وبما يجعله يشعر باإلنجاز الوجودي وقد أشارحيُ 

إلى تحقيق العدالة  والسعيالحياة  ثل معنى أو هدفمإلى أح الوفاء الوجودي يُ   ((2007
ام بين النفس والعالم، وذلك بالوصول إلى شعور باالنسج الكاملة لتطبيعة الوجود البشري،

حدود الوجود يرها ثالصراعات النفسية التي تُ  على على البشر التغلب ينبغي ولكي يتحقق ذلك
قبول الثات، وتحقيق ًالًة عوامل ومهام وجودية أساسية هي من خالل  البشري ومواجهتها

الفرد يقبل  دما، يجد الفرد في تحقيقها معنى للحياة ووجودًا كاماًل، فعنالثات سموو ، الثات
 ذاته فإنه بثلكيقوم بتحقيق  ، وعندماإمكانياته الداخليةمحددات يتقبل  ذاته فإنه بثلك

فهو  ،أو يسمو بها ذاتهيتجاوز  وعندما ،من أجل النمو الشخصي إمكاناتهور طيستكشف ويُ 
ع م ،وأنه جزء من كل أكبر، القدرة على رؤية الثات من منظور الواقع الخارجيلديه  بثلك

يستمد معنى الحياة وأح  ،ممحترمة معه إيجابية عن عالقات البحث، و يناآلخر إدراكه لوجود 
  ت الناجحة.من هثه العالقا

اإليجابية  العواملثل أحد ُيم يأح الوفاء الوجود Tomic & Tomic (2010) ويثكر    
ألنشطة المكلف تبر من المحددات المهمة للتفاح في أداء المهام واع، حيث يُ لألداء الشخصي
أسلوب حياة مليء الوفاء الوجودي بانه"  Barzoki et al (2018) رف عبها الشخص، ويُ 

 أح الوفاء Kay (2019)  كدؤ "، ويُ بالمعنى والهدف يكشف عن نهج نفسي وجودي للحياة
لمثاليين واألفراد ذوي الدوافع العالية ا يتسم به األفرادالوجودي أسلوب حياة مليء بالمعنى 

يجعل حياتهم ذات أهمية  ما يقوموح به من مهام وأنشطةلتوقعهم أح  باجتهادثين يعملوح ال
ق الرفيع ل، كما يرى أح اإلنساح الثي يتمتع بالوفاء الوجودي هو اإلنساح صاحب الخُ أكبر

دس قدر المعاني الجميلة في الحياة ويُ قالقادر على البثل والعطاء دائمًا وبال حدود والثي يُ 
ت المبنية على االحترام والمحبة والتقدير، وبثلك تسمو نفسه إلى مراتب العلو بما العالقا

 & Solobutina قق الشعور باإلنجاز، والكمال الوجودي إلى حد ما، ويرى حيُ 
Miyassarova (2019)   انغماس الشخص في أح الوفاء الوجودي يتحقق من خالل

 .ه لموقفه تجاه تحديات الحياة ومشكالتهاحياته اليومية وإدراكه لقدراته وقيوده وتوضيح
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قبول للوفاء الوجودي ًالًة أبعاد أساسية تتمثل في:  Loonstra et al (2007) وحدد    

وهو سلوك يسعى فيه الفرد إلى القيم مما يجلب القبول االجتماعي والمودة واالحترام،  الذات:
لمعنى الشخصي من خالل الرغبة وهو اتجاه نمو الفرد وسعيه للوصول إلى ا تحقيق الذات:

في التعبير عن كل القدرات الفطرية وتفعيلها مستقلة في ضوء ما يتمتع به من كفاءة 
وهو جوهر الوجود البشري والشرط األساسي له، ويرتبط بالبعد  سمو الذات:واستقاللية، 

ثه القدرة الروحي للبشر الثي يميز البشرية عن جميع الكائنات الحية األخرى، فمن خالل ه
الروحية يكوح الفرد قادرًا على التواصل مع عالم ما وراء الثات وأنه بدوح سمو الثات يقع 
الفرد في الفراغ الوجودي أو ما يسمي باإلحباط الوجودي، ويعني سمو الثات االهتمام 
برفاهية اآلخرين فهو سمة شخصية تتجاوز االحتياجات الشخصية تتكوح من الشعور 

 عي بالقوى  ير العادية، ووملات من البصيرة. بالكمال والو 

يتلح مما سبق أح الوفاء الوجودي أسلوب حياة مليء بالمعنى يتصف به الشخص     
رة على إيجاد المعنى الشخصي في الحياة ولديه دالمثالي صاحب الدوافع العالية الثي لديه قُ 

الًة سمات إيجابية للفرد هي كفاءة شخصية وجودية للتعامل مع الثات والعالم، يتكوح من ً
تبر بمثابة مهام وجودية يتغلب بها الفرد على ما عقبول الثات، وتحقيق الثات، وسمو الثات تُ 

قق حيرها حدوده الوجودية، كما يجد في تحقيقها معنى للحياة يُ ثاجه من صراعات نفسية تُ و يُ 
 لديه الشعور باإلنجاز الوجودي.   

 *أهمية الوفاء الوجودي:
م على الصحة هشر مُ ؤ تبر مُ عأح الوفاء الوجودي يُ  Langle et al (2003)ذكر        

النفسية الجيدة أو المكتملة لدى الفرد فالشخص القادر على إيجاد المعنى الشخصي في 
الحياة ويستخدم كفاءته الشخصية الوجودية في التعامل مع الثات والعالم هو شخص يتمتع 

أح الشعور بالوفاء الوجودي يترتب عليه  Sym et al (2006)بصحة نفسية جيدة، ويرى 
، وأكدت ِحدتهاواضطرابات الشخصية أو يقلل من  العصبية،انخفاض في شدة األعراض 
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 Tomic et al, 2004; Tomic & Tomic, 2008; Loonstra et)العديد من الدراسات 
al, 2009; Kay, 2014) اح من الشعور باإلرهاق على أهمية الوفاء الوجودي لوقاية اإلنس

 واالجهاد النفسي وتمتعه بصحة نفسية جيدة.
أح للوفاء الوجودي دورًا مهمًا في أح يكوح  Tomic& Tomic (2010) ويثكر       

لف بها بكفاءة وهثا بدوره يكوح له أكبر األًر كاإلنساح متفانيًا في عمله ويؤدي مهامه المُ 
 Loonstra et al (2007) ; Kay عمله،  وأكدعلى شعوره بصحة نفسية جيدة في مكاح 

كما أح له آًار  ة لدى الفردالنفسي يةأهمية حاسمة في الرفاه أح للوفاء الوجودي  (2019)
ذات حياته باح  كبيرة على الصحة النفسية للفرد في مكاح عمله وأدائه فعندما يعتقد الفرد

بانه يتمتع  هينعكس على شعور  بدوره  فإح ذلكبها مفيدة وحيوية  يقومالتي  المهاممغزى وأح 
 اً مهم اً للوفاء الوجودي دور إلى أح  ) 2017Rubtcova et alبصحة نفسية جيدة، وأشار )

يقة مع اآلخرين أح للوفاء  Monroz et al (2017)، ويرى في العالقات الشخصية الًو
للفرد في السعي وراء  ثل الفعالية الثاتيةمالوجودي أهمية في ضبط النفس وقوة االرادة التي تُ 

 Barzoki et al) األهداف والقدرة على تحقيقها بما يجعله يشعر بصحة نفسية جيدة؛ ويثكر
، ويتمتعوح بمستويات عالية إلى حد ما وامكاناتهمأح األفراد الثين يقبلوح أنفسهم  (2018

فيها قدًرا  الكثير من الطاقة في خلق المواقف التي يتلقوح   يبثلوح ال من الوفاء الوجودي
كنهم التركيز أكثر على الموضوع الثي يتعين عليهم القيام مإضافًيا من التقدير المطلوب، ويُ 

لديهم فرصة أكبر لمواجهة  بحصتُ  ، وبالتالييد من مستوى شعورهم بالصحة النفسيةز مما يُ  به
 .تحديات الحياة بفاعلية

اعد سيُ اء الوجودي أح الوف Solobutina & Miyassarova (2019)ويرى        
ثل القوى الدافعة إلحداث تغيرات لدى م، فهو يُ رك الحتياجاتهدالشخص على أح يكوح مُ 

الفرد في فهم نفسه والعالم من خالل تغيير موقفه من ماضيه وحاضره وإعادة االتصال 
فه في زيادة قيمة الحياة لدى الفرد ويجعل موق اً بمشاعره وقيمه، كما أح للوفاء الوجودي دور 

سن اتصاله بنفسه ويجعله يبدأ في فهم أفلل لمعنى ما حتجاه الحياة أكثر إيجابية، كما يُ 
يحدث في الحياة، ويجعل من السهل عليه اتخاذ القرارات في الموضوعات قيد النظر حتى 
تلك المتعلقة بالتعبير عن المشاعر  ير السارة، ويزيد شعوره بالحرية الداخلية واالستقاللية 
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ًقته بنفسه، ويجعله متفانيًا فيما يقوم به من أنشطة ومهام، باإلضافة إلى جعله يتحرر ويزيد 

هر القدرة على اختيار سلوكه معتمدًا ظبح أكثر تركيزًا وانتباهًا، ويُ صمن توقعات اآلخرين، ويُ 
 على فهم أكثر واقعية للموقف الثي يمر به من جهة وقدراته الشخصية من جهة أخرى. 

 والنماذج المفسرة للوفاء الوجودي:  * النظريات

كد ؤ تُ :  ( (PEA))Langle, 2003المعاصرة في التحليل الوجودي الشخصي نظرية ال    
وتحمل المسؤولية في  هو استخدام قوة القرار ر التحليل الوجودي الشخصيعلى أح جوه

والرضا  لمن أجل الحصول على مستوى من الوجود الكامتنفيث الهدف الثي اختاره الفرد 
مستمر وفعال للثات والواقع  أسلوبالوجودي هو  بالوفاء شعور الفردأح  عنه، كما تفترض

عوامل تمثل مكونات الوفاء الوجودي )المسافة الثاتية، أربع يتحقق لديه من خالل المحيط 
ة على وقدرة الفردتعتمد على مستوى تنمية الشخصية و  سمو الثات، الحرية، والمسؤولية(

 للعالم المحيط.ك الواقعي اإلدرا

( في الوفاء الوجودي: يفترض هثا النموذج أح الوفاء (Loonstra et al, 2007نموذج     
الصراعات  من خالل تغلبهم على الوجودي والحصول على وجود كامل لدى البشر يتحقق

دود قوتهم حو حدود حياتهم، بسبب الموت، مثلة في تالمُ  الحدود الوجوديةيرها ثالنفسية التي تُ 
لثلك يتعين و  ،العالم الخارجي أعم ل، أو بشكوالحدود الناجمة عن وجود اآلخرين، وإمكاناتهم

ثل هثه موسمو الثات، حيث تُ  ،وتحقيق الثات ،وجودية هي قبول الثات أداء عدة مهام عليهم
ني تبر اللبنات األساسية في بناء علم النفس اإلنساعالمهام مكونات الوفاء الوجودي، وتُ 

، فاولئك الثين يقبلوح للسعي وراء الهدف في الحياة اً صحية نفسي اً طرقالوجودي، باعتبارها 
ققوح ذواتهم ويسموح بها  يقبلوح األشياء كما هي ويقبلوح مهامهم الخاصة، ويقبلوح حويُ 

مع الحرص عليهم قبول مهامهم الخاصة، وحدود إمكاناتهم،  إمكاناتهم وقيودهم الجوهرية،
ير تلك االمكانات  المحدودة من أجل النمو الشخصي في الفهم والقدرات، فلاًل على تطو 

وشعورهم بانهم جزء من كل أكبر، وقدرتهم ، عن تجاوزهم لثواتهم من خالل اعترافهم بالواقع
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 األخرين همإدراكعلى رؤية الثات من منظور الواقع الخارجي، وتجاوزهم المصالح الثاتية، و 
وتقديرهم والدخول في عالقات معهم تتسم باالحترام والتقدير ويشعروح  في العالم الخارجي

بالمسؤولية تجاهها ويستمدوح منها معنى الحياة، والوصول إلى شعور أساسي باالنسجام بين 
 معنى للحياة، ووجوًدا كاماًل. البشر في تحقيق هثه المهام الوجودية، يجد العالم والنفس، ف

 يجابية:ثانيًا: الصحة النفسية اإل
 *مفهومها:

نالت المفاهيم اإليجابية في اآلونة األخيرة اهتمامًا بحثيًا كبيرًا حيث اهتم علم النفس     
اإليجابي بالبحث عن القوى اإليجابية لدى اإلنساح كبديل للبحث عن مواطن اللعف 

ية أو والجوانب السلبية وتم تداول مصطلحات السعادة والرفاهية والصحة النفسية اإليجاب
االزدهار في األدبيات النفسية بشكل مترادف إال أح الصحة النفسية اإليجابية )االزدهار( ال 

بر عن السعادة أو قمة الرضا عن الحياة فحسب بل هو مركب من المشاعر اإليجابية عتُ 
مقترنة باألداء األمثل وبثلك فالصحة النفسية اإليجابية أو االزدهار تمثل مفهومًا أكثر 

بالسعادة والرفاهية حيث تلم داخلها أنماطًا متعددة من الرفاهية  ةً عًا وشمواًل مقارناتسا
 ; Huppert & So, 2013)كالرفاهية الوجدانية، والنفسية، واالجتماعية ، والروحية 

Crespo & Mesurado, 2015)     
لبارزين في مجال ولقد تبلور مفهوم الصحة النفسية اإليجابية على يد اًنين من الباحثين ا   

فقد تبنا منظور جديد لتعريف الصحة  Seligman  & Keyes علم النفس اإليجابي هما
النفسية  انبثق من تطوير مفهوم الرفاهية والسلوكيات اإليجابية بما في ذلك االنتاجية واالبداع 

قياس والعالقات الجيدة والسلوك االجتماعي والصحة النفسية الجيدة، وياخث في االعتبار 
العديد من المقومات النفسية اإليجابية لدى الفرد مثل الشعور بالرضا والتفاؤل واالنخراط في 

تدل  بمثابة عالمات ازدهار الحياة والعالقات اإليجابية مع اآلخرين واعتبار هثه المقومات
 Optimal / Positive mental على تمتع الفرد بصحة نفسية مكتملة أو إيجابية  
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health  ونفسية  وجدانيةاألداء النفسي األمثل للفرد في الحياة اليومية ووجود رفاهية  تعني

 ( Lukat et al ,2016 ; LeSueur,2019)واجتماعية عامة 
أح مصطلح الصحة النفسية في الواقع يرتبط بالمشكالت  Lamers (2012)ويرى     

هنا لإلشارة إلى معالجة الجوانب والشكاوي النفسية لثلك فإح اضافة كلمة " إيجابية" ضرورية 
اإليجابية للصحة النفسية حيث يتم دراسة الصحة النفسية من منظور ايجابي، يشير إلى عدم 

نية والنفسية واالجتماعية التي وجود أعراض نفسية مرضية ووجود مشاعر الرفاهية الوجدا
منظمة الصحة العالمية  كل معًا تعريفًا للصحة النفسية اإليجابية، بما يتماشى مع تعريفُتش

الثي يعتبر الفرد يتمتع بصحة نفسية إيجابية عند تجربته مشاعر الرفاهية الوجدانية وعند 
 العمل بفاعلية في كل من الحياة الخاصة واالجتماعية. 

من منظور إيجابي  Keyes (2002)وقد انطلق مفهوم الصحة النفسية اإليجابية عند     
أح للصحة النفسية إلى االزدهار وينتهي بالوهن النفسي، وأشار يقع على متصل كمي يبدأ ب

اإليجابية ًالًة مكونات تتمثل في الرفاهية الوجدانية، والرفاهية النفسية، والرفاهية 
االجتماعية، فاألفراد الثين يحصلوح على أعلى درجات على هثه المكونات الثالًة يصلوح 

أعلى مستويات الصحة النفسية اإليجابية، أما بحالة االزدهار الثي يمثل  ىإلى ما يسم
األفراد الثين يحصلوح على درجات منخفلة على هثه المكونات الثالًة فإنهم يتسموح 
بالوهن النفسي أو اللعف النفسي ، أما االفراد الثين يحصلوح على درجات متوسطة في 

 ابية.تدلي الصحة النفسية اإليجعلق عليهم مُ طهثه المكونات الثالًة فيُ 
الصحة النفسية اإليجابية بانها" حالة  WHO (2005)رف منظمة الصحة العالمية عوتُ     

رك فيها الفرد قدراته، ويمكنه التعامل مع ضغوط الحياة العادية، دمن الشعور بالرفاهية يُ 
والقيام بعمل منتج ومثمر ويكوح قادر على تقديم مساهمات لمجتمعه"، وأشارت وكالة 

ة الكندية ممثلة في مبادرة صحة السكاح الكندية، والمعهد الكندي للمعلومات الصحة العام
إلى الصحة النفسية اإليجابية بانها" قدرة الفرد على  CPHI&CIHI (2011الصحية )

زز قدرته على االستمتاع بالحياة والتعامل مع التحديات عالشعور والتفكير والتصرف بطرق تُ 
ور إيجابي عاطفي روحاني يحترم أهمية الثقافة واالنصاف التي يواجها وبالتالي فهي شع
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أح الصحة  Picco et al (2017)والعدالة االجتماعية والترابط والكرامة الشخصية"، ويثكر 
عد مزيجًا من الرفاهية الوجدانية، والنفسية واالجتماعية اللرورية للفرد النفسية اإليجابية تُ 

 ليكوح بصحة نفسية جيدة".
إلى الصحة النفسية اإليجابية بانها " مجموعة من  Huppert& So (2009) ويشير    

المعالم الجوهرية تتمثل في المشاعر اإليجابية، واالندماج والهدف من الحياة، باإلضافة إلى 
أي ًالًة من المعالم االضافية المتمثلة في تقدير الثات، والتفاؤل، والصمود، والحيوية، 

بانها" امتالك  Seligman (2011,16-17)رفها عالقات اإليجابية"، ويُ والتحديد الثاتي، والع
الفرد لمجموعة من المشاعر اإليجابية والقدرة على المشاركة أو االنخراط في االنشطة 
االجتماعية والقدرة على اقامة العالقات الجيدة مع اآلخرين وامتالك معاح جيدة وإيجابية عن 

بانها" حالة من   Keyes & Simoes (2012)رفها عكما يُ  الحياة والقدرة على االنجاز"،
االزدهار تتمثل في تحقيق الفرد ألعلى مستوى من المكونات الثالًة للرفاهية الوجدانية، 

 والنفسية، واالجتماعية".
أح الصحة النفسية اإليجابية  مفهوم مركب من المشاعر  Satici et al (2013)ويرى      

باألداء األمثل لألنشطة التي يقوم بها الفرد بهدف اختبار المشاعر اإليجابية المقترنة 
اإليجابية أو االنخراط اإليجابي مع الجماعة أو اقامة العالقات اإليجابية مع اآلخرين أو فهم 
المعنى في المواقف المقدمة أو القدرة على االنجاز بهدف تعزيز وتعميق وتوسيع توجه الفرد 

بانها "مزيج من الشعور بالسعادة  Gilmour (2014, 3)رفها ُيعو اإليجابي نحو الحياة؛ 
واالهتمام بالحياة والرضا عنها والعمل أو األداء بشكل إيجابي و جيد في الحياة ويتحقق ذلك 
من خالل أح يكوح لدى الفرد قدرة على المساهمة االجتماعية، واالندماج االجتماعي، 

عي، واالتقاح البيئي باح يكوح جيد في ادارة مسؤوليات والقبول االجتماعي، والتماسك االجتما
حياته اليومية، واقامة عالقات ايجابية مع اآلخرين، والتنمية الثاتية باح يكوح لديه تجارب 

بح شخصًا أفلل، والحكم الثاتي باح يثق في التعبير عن أفكاره وآرائه، صتجعله ينلج ويُ 
 وأح تكوح حياته لها معنى". 
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أح الصحة النفسية اإليجابية زملة من السمات اإليجابية  Hone et al (2014)ويثكر     

الخاصة بمدى ادراك الفرد وتقييمه للحياة التي يعيش فيها سواء على المستوى الوجداني 
إلى أنها حالة ذاتية  Tiwari& Agashe (2016, 1582)والنفسي واالجتماعي، ويشير 

حياة والشعور باح الفرد يمارس مواهبه وقدراته وقدرته من الرفاهية والحماس لالستمتاع بال
على اتخاذ خيارات جيدة في الحياة والتعامل مع الصعود والهبوط الطبيعي في الحياة 
واكتشاف امكانياته والسعي إلى تطويرها ونموها، وتكيف الفرد مع العالم واآلخرين باقصى 

وذكاء يقظ مع مراعاة  ،على مزاج معتدلوالقدرة على الحفاظ  ،والسعادة ،قدر من الفعالية
 والتصرف بسعادة. ،السلوكيات االجتماعية

بانها" القدرة على البناء والحفاظ على العالقات  Vaingankar et al (2016)رفها عويُ     
وامتالك مهارات التاقلم ومتابعة النمو والتطور الشخصي أو الثاتي واالستقاللية والمشاركة 

إلى الصحة النفسية اإليجابية على  Mjosund (2017)لروحية"، وينظر في الممارسات ا
أنها ظاهرة ديناميكية وجانب دائم من الحياة تعزز من الخبرات في المجاالت الوجدانية 
 والنفسية واالجتماعية والروحية للحياة وتكوح مصحوبة بشعور من الطاقة؛ ويرى 

VanderWeele (2017, 8149 ) فيها كل أشكال حياة الشخص وبثلك  أنها" حالة تطيب
ثل رفاهية إنسانية متكاملة، تتلمن خمسة مكونات هي: السعادة والرضا عن الحياة، مفهي تُ 

والصحة الجسمية والنفسية، ووجود معنى و رض للحياة، والفلائل، ووجود عالقات 
عر الجيدة بانها " مزيج من المشا Hojabrian et al (2018)رفها ُيعاجتماعية جيدة"،  و 

 Shin& Jinواألداء الفعال وهي بمثابة تجربة حياتية جيدة يخوضها الفرد"؛ وتعني عند 
Lim (2018,2) .الرفاهية النفسية وغياب المرض النفسي 

وتتلمن الصحة النفسية اإليجابية ًالًة مستويات : المستوى األول: االزدهار، وهو     
انه تحقيق الفرد لما لديه من قدرات ومواجهته رف "بعيمثل الصحة النفسية المكتملة ويُ 

للغوط الحياة اليومية العادية والقيام بعمل منتج ومثمر وتقديم اسهامات للمجتمع الثي 
(، المستوى الثاني: متوسطي الصحة النفسية اإليجابية: يقع (WHO, 2005يعيش فيه" 

وهم من ال تنطبق عليهم  متوسطي الصحة النفسية اإليجابية بين االزدهار والوهن النفسي
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(، 6-5، 2012محكات االزدهار أو الوهن النفسي الثي هو عكس االزدهار )األعسر، 
هو غياب األعراض اإليجابية لألداء أو هو  Languishingوالمستوى الثالث: الوهن النفسي 

ر حالة تتكامل فيها المشاعر السلبية مع مشكالت األداء الوظيفي للفرد ويتمثل في الشعو 
بالحزح والسام  والخواء والركود وعدم االهتمام والشعور باإلرهاق  واالفتقار إلى هدف 
والشعور بالفراغ وغياب األداء الوظيفي اإليجابي في الحياة ، ومن ًم فإح الصحة النفسية 
اإليجابية ال تتمثل في غياب أعراض المرض النفسي فقط، كما أح غياب الصحة النفسية 

 (Keyes& Simoes, 2012).تتمثل في وجود أعراض المرض النفسي فقط اإليجابية ال 
أهم السمات المميزة لألفراد ذوي الصحة النفسية اإليجابية فهم  Keyes, (2007)وحدد     

 ،والسلمية ،والهدوء ،والسعادة ،والروح المعنوية الجيدة ،واالهتمام بالحياة ،يتسموح بالبهجة
ى مخاطر االنتحار، وهو األقل في االقدام عل ،األمراض المزمنة والخلو من ،والبهجة بالحياة

 واالستعداد التام للمشاركة في األنشطة. ،واالنتاجية العالية ،والقدرة على العمل الزائد
حظ أح هناك اتفاق عام بين الباحثين على أح الفي ضوء ما تم عرضه من تعريفات يُ     

بر أيلًا عن عني فقط غياب المرض النفسي بل يُ مفهوم الصحة النفسية اإليجابية ال يع
كد الصحة ُتؤ اكتمال الصحة النفسية، والوصول لألداء األمثل واالسهام في المجتمع، حيث 

النفسية بمفهومها الحديث على ضرورة وجود المشاعر اإليجابية لدى األفراد )الرفاهية 
نفسية(، واألداء الوظيفي األمثل لحياة الوجدانية(، واألداء الوظيفي األمثل للفرد )الرفاهية ال

 الفرد في المجتمع ككل )الرفاهية االجتماعية(.
            *أهمية الصحة النفسية اإليجابية:

إلى أح الصحة النفسية اإليجابية من عوامل  Teismann et al (2017,1-2)أشار     
ثل أحد عوامل الخطر مالمرونة التي تحمي طالب الجامعة من أعراض االكتئاب التي تُ 

إلى أح للصحة  Vaingankar et al (2016)الرئيسية للتفكير في االنتحار؛ وأشار 
النفسية اإليجابية آًار مفيدة في التعافي من األمراض النفسية والبقاء على قيد الحياة؛ وأشار 

إلى أح األشخاص ذوي  White& Eyber (2018); Guo et al (2018)كاًل من 



 م

 

 

) 27) 

 2022 إبريل  2ج 70جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 الوفاء الوجودي والصحة النفسية اإلجيابية
 لدى طالب الجامعة: دراسة تنبؤيه فارقه 

 
سية المكتملة أو المزدهروح لديهم مستويات عالية من الرفاهية ومشاعر إيجابية الصحة النف

 ووظيفية بشكل جيد من المنظور النفسي واالجتماعي. 
على أح الصحة النفسية اإليجابية بابعادها المختلفة  CPHI&CIHI (2011)وأكدت     

بتحسين الصحة العامة لدى )الرفاهية الوجدانية، والنفسية، واالجتماعية( مترابطة وترتبط 
األشخاص ذوي المستويات العالية منها حيث يكونوا أقل عرضة للمرض النفسي وانخفاض 
مستوى النشاط البدني ويتمتعوح بصحة بدنية ممتازة مقارنة باألشخاص ذوي المستويات 

 المعتدلة أو المنخفلة من الصحة النفسية اإليجابية.
ى أح المشاعر اإليجابية كجزء من الصحة النفسية ( إل16، 2012وأشار األعسر )    

اإليجابية يتوقع منها نتائج صحية نفسية وبدنية مما يرتبط إيجابيًا بطول العمر وانخفاض 
معدالت الوفيات، كما أح اكتمال الصحة النفسية ترتبط باعلى معدالت وضوح أهداف 

ح من الحياة وكيف يحصلوح على الحياة، فثوي الصحة النفسية اإليجابية يعرفوح ماذا يريدو 
 ما يريدوح كما أح لديهم أعلى معدالت الصمود وتجاوز المحن والتعلم منها.

أح الصحة النفسية اإليجابية ضرورية لجودة حياة  Trompetter et al (2016)ويرى     
الية اعد على التعامل مع الحياة بشكل أكثر فعسالفرد كما أنها مهمة الزدهار المجتمع فهي تُ 

فهي ضرورية لجميع األعمار ومن المهم تمكين الشباب من التمتع بالرفاهية اإليجابية 
ألهميتها في تحسين الصحة البدنية والتحصيل التعليمي اإليجابي وتحسين االنتاجية في 

 Mantas et al (2015); Picco العمل وما يقوم به الفرد من مهام وأنشطة؛ وأكد كاًل من
et al (2017) ًر على جوانب مختلفة من الحياة بما ُتؤ لى أح الصحة النفسية اإليجابية ع

في ذلك أسلوب حياة الفرد وسلوكه، وأدائه االجتماعي، وعالقاته الشخصية باإلضافة إلى 
 ظر لها على أنها مصدر ًراء في الحياة اليومية.نمساهمتها في تحسين نوعية الحياة، كما يُ 

 ذج المفسرة  للصحة النفسية اإليجابية:* التصورات النظرية والنما
بمفهوم الصحة النفسية  Seligmanانطلق اهتمام  Seligman, 2000):تصور)    

اإليجابية من اهتماماته بمفهوم السعادة الحقيقية، ًم مفهوم الرفاهية كمفهوم أكثر تفصياًل من 
كمحك ومعيار للرفاهية،  السعادة والثي تبلور بعد ذلك إلى مفهوم الصحة النفسية اإليجابية
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وتبنى دعم وتنمية الصحة النفسية اإليجابية على مستوى األفراد واألسر والمجتمعات كهدف 
رئيسي لعلم النفس اإليجابي وقد قدم نظرية في الفلائل اإلنسانية تلمنت خمسة فلائل 

وهي اختصار لتلك  PERMAاهم في بناء الصحة النفسية اإليجابية أطلق عليها ستُ 
، االندماج أو Positive emotionsلمكونات الخمسة المتمثلة في: المشاعر اإليجابية ا

، والعالقات Meaning of life، ووجود معنى للحياة Engagementاالنشغال اإليجابي 
 & Accomplishment .( Seligman ، واالنجازPositive relationshipاإليجابية 

Csikszentmihaly,2000 ; Seligman,2011) 
عدد األبعاد نظرًا تعدد المصادر ومُ تف بالنموذج مُ ر عُ   (:(Keyes, 2005نموذج         

في هثا النموذج على العديد من المصادر العلمية المختلفة مثل النظريات Keyes  العتماد 
والدراسات العلمية في مجال علم االجتماع ومجال علم النفس خاصة الدراسات والبحوث 

اصة بمفهوم الرفاهية النفسية، كما قام بمراجعة بعض المصادر الطبية الخاصة النفسية الخ
بمفهوم المرض النفسي والصحة النفسية عمومًا والصحة النفسية اإليجابية بشكل خاص 
وتوصل إلى نظرية خاصة في تفسير الصحة النفسية اإليجابية تعرف بنظرية العاملين 

النفسي مثل االكتئاب والقلق والوساوس تمثل عامل  وتفترض هثه النظرية أح مقاييس المرض
مستقل عن عامل الصحة النفسية اإليجابية وإح كاح بينهما قدر من االرتباط، وأشار إلى أح 

الرفاهية الوجدانية أو الذاتية مفهوم الصحة النفسية اإليجابية مركب من ًالًة أبعاد هي: 
Emotional/ Subjective well-being ُلحياته في  هركات الفرد وتقييماتثل مدم: ت

 ضوء الحاالت الوجدانية التي يمر بها، كما تنعكس في ارتفاع  وقوة مشاعره اإليجابية 

Positive emotion  وغياب المشاعر السلبية ،Negative emotion  وتحقيق مستوى ،
 Psychologicalالرفاهية النفسية،Life satisfaction عام من الرضا عن الحياة 

well-being  تعني زملة من األعراض أو الخصائص المرتبطة باألداء الوظيفي  :
، وعالقات  Self-acceptanceالنفسي األمثل للفرد كما ينعكس في شعوره بقبول الثات

، وإدارة البيئة Autonomy، واالستقاللية Positive relationshipإيجابية مع اآلخرين 
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 Purpose in، والهدف من الحياة Environmental masteryوتطويعها" التمكن البيئي" 

life  والنلج الشخصي ،Personal growth  ، الرفاهية االجتماعيةSocial well-
being تعني زملة من األعراض أو الخصائص المرتبطة باألداء الوظيفي االجتماعي :

، والقبول Social integrationاألمثل للفرد كما ينعكس في شعوره باالندماج االجتماعي 
، Social contribution، والمشاركة المجتمعية Social acceptanceاالجتماعي 

 Social، والتوكيد واالدراك االجتماعي Social coherenceوالتماسك االجتماعي 
actualization (Keyes, 2005; Keyes & Simoes, 2012) 

تفترض هثه النظرية  :(Lotfi, 2011) نظرية االزدهار "منظور القدرات لالزدهار"      
أح االزدهار أو الصحة النفسية اإليجابية تتحقق عندما يتمكن الفرد من إشباع رغباته 
الثاتية، طالما أح األشياء التي ستلبي رغباته هي أشياء جيدة و ير سيئة، كما ترى هثه 

لتطوير وممارسة  النظرية أح اشباع رغبات الفرد قد تاخث مستويات وأولويات مختلفة وفقاً 
أربعة من القدرات اللرورية لدى اإلنساح تتمثل في القدرة على المعرفة واالدراك، القدرة على 

 التواصل، القدرة على الشعور، والقدرة على التصرف بفاعلية.

اقترحوا بنية أحادية للصحة النفسية اإليجابية  (:(Lukat et al ,2016تصور          
يصف شعور الفرد بمشاعر إيجابية والرضا عن الحياة واألداء اإليجابي كمفهوم عام وشامل، 

األمثل في حياته الفردية والمجتمعية، ويعني وجود الرفاهية الوجدانية والنفسية واالجتماعية 
عامة لدى الشخص، وقدموا مقياسًا مختصرًا أحادي البعد متمحور حول الشخص لوصف 

المتمثلة في العوامل الوجدانية والنفسية  اإليجابية النفسية للصحةوالخارجية العوامل الداخلية 
 Lukat) وعوامل الدعم االجتماعي والمشاركة بفاعلية في المجتمع الثي يعيش فيه الشخص

et al ,2016, )   
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 دراسات سابقة:
 أوال: دراسات تناولت الوفاء الوجودي:

جديد لتقييم القدرة على إيجاد  إلى استكشاف نهج Langle et al (2003) هدفت دراسة   
وذلك من خالل اعداد مقياس  ،المعنى الشخصي في الحياة والوصول إلى الوفاء الوجودي

الحرية، و السمو الثاتي، و ( المكوح من أربعة أبعاد هي: المسافة الثاتية،   (ESالوجود
شخاص والمسئولية، وتقييم صالحيته بهدف التحقق من مدى مناسبته للتمييز بين األ

والمرضى النفسيين، كما هدفت الدراسة لمعرفة داللة الفروق في الوفاء  ،األصحاء نفسياً 
( بالغًا نمساويًا من عامة 1028الوجودي تبعًا لمتغير الجنس، تكونت عينة الدراسة من )

عامًا تم تقسيمهم إلى مجموعتين، المجموعة األولى  69-18السكاح تراوحت أعمارهم بين 
( شخص من عامة السكاح األصحاء نفسيًا، وتكونت المجموعة الثانية من 840تكونت من )

( شخص من المرضى المصابين باالكتئاب المنومين باحد مستشفيات األمراض 188)
( على التمييز بين أفراد  (ES، أسفرت نتائج الدراسة عن قدرة مقياس الوجوداالنفسية بفيين

مرضى النفسيين في استخدام كفاءاتهم الشخصية وال ،عينة الدراسة من األصحاء نفسياً 
فقد تباينت متوسطات درجات والعالم )الوفاء الوجودي(،  ،الوجودية في التعامل مع الثات

مجموعتي الدراسة في مستوى الوفاء الوجودي لصالح مجموعة السكاح األصحاء نفسيًا حيث 
الشخص القادر على إيجاد  حصلوا على درجات عالية في مقياس الوجود، وهثا يدل على أح

المعنى الشخصي في الحياة ويستخدم كفاءته الشخصية الوجودية في التعامل مع الثات 
والعالم فهو شخص يتمتع بصحة نفسية جيدة ومكتملة، مما يعني أح الوفاء الوجودي مؤشر 
 على الصحة النفسية الجيدة للشخص، كما أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في الوفاء

 الوجودي تعزي إلى الجنس.
دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بين الوفاء  Tomic et al (2004)وأجرى كل من    

( 215الوجودي واالرهاق لدى معلمي التعليم االبتدائي في هولندا، تكونت عينة الدراسة من )
ة إلى وجود ت نتائج الدراسص(، خلُ (MBI(، وقائمة ESق عليهم مقياس الوجود )بمعلمًا، طُ 

 عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا بين الوفاء الوجودي بابعاده واالرهاق بابعاده.
تقييم وتحليل العالقات بين التجربة التصحيحية   Sym et al (2006)واستهدفت دراسة   

للقيم والوفاء الوجودي وانخفاض األعراض العصبية واضطرابات الشخصية خالل ًالًة 
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( مريلًا 38الج النفسي الجماعي لعينة من المرضى النفسيين، تكونت من )شهور من الع

( ، ومقياس ESق عليهم قبل العالج النفسي مقياس الوجود )بذكور(، طُ  13إناث،  25)
حيث سعى  ،(S-II(، وقائمة فحص األعراض العصبية )(CEVSالتجربة التصحيحية للقيم 

ددة حة معنويات المريض من خالل طرق عالجية مُ المعالج خالل الفترة العالجية إلى استعاد
تتمثل في التجربة التصحيحية للقيم باعتبارها طريقة معينة من التصرف والتفكير والشعور 
تسمح للفرد باكتشاف ما هو جديد بناًء على ما لديه من خبرات عن نفسه واآلخرين في 

بالوفاء الوجودي، وما يترتب  العالم المحيط، والشعور باألمل والقوة بهدف تعزيز الشعور
عليه من انخفاض في شدة األعراض العصبية واضطرابات الشخصية، وقد أظهرت نتائج 

 ،والوفاء الوجودي ،الدراسة خالل مسار العالج النفسي تحوالت في التجربة التصحيحية للقيم
لى على وقائمة فحص األعراض العصبية  لدى المشاركين في الدراسة حيث حققوا نتائج أع

والوجود بشكل ملحوظ مقارنة بالدرجات التي حصلوا  ،مقياسي التجربة التصحيحية للقيم
عليها قبل بدء العالج النفسي، في حين حققوا نتائج أقل بكثير في قائمة فحص األعراض 
العصبية مقارنة بدرجاتهم قبل الخلوع للعالج النفسي، كما أسفرت نتائج الدراسة عن وجود 

والوفاء الوجودي، ووجود  ،اطية موجبة دالة احصائيًا بين التجربة التصحيحية للقيمعالقة ارتب
 وشدة األعراض العصبية. ،عالقة ارتباطية سالبة دالة احصائيًا بين الشعور بالوفاء الوجودي

 Existingدراسة هدفت إلى تطوير مقياس الوجود  Loonstra et al (2007) وأجرى    

Scale (ES) الثي أعد( هet al, 2003 Langle وإعداد صورة جديدة لقياس الوفاء )
بهدف قياس إلى أي مدى يعيش  Existential Fulfilment Scale (EFS) الوجودي

وذات مغزى مع مراعاة الفروق النوعية بين معاني الحياة التي يمكن  ،اإلنساح حياة هادفة
، كما هدفت والسمو الثاتي ،لثاتوتحقيق ا ،والمتمثلة في قبول الثات ،التمسك بها للناس

ًالًة الدراسة إلى التحقق من صحة مقياس الوفاء الوجودي، واختبار بنيته التي تتكوح من 
وسمو الثات، مع قياس مستواه لدى  ،وتحقيق الثات ،قبول الثاتعوامل أساسية، هي: 

ة ببعض ( طالبًا وطالب812طالب بعض الجامعات الهولندية، تكونت عينة الدراسة من )
ق عليهم مقياس الوفاء الوجودي، وقد أظهرت نتائج الدراسة بالجامعات الهولندية، طُ 

ومقبولة للنموذج المائل ًالًي العوامل  ،باستخدام التحليل العاملي التوكيدي مالئمة مناسبة
لمقياس الوفاء الوجودي مع بيانات عينة الدراسة، وأح الوفاء الوجودي يتكوح من ًالًة 
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يقًا ببعلها البعض ولكنها مختلفة في مفهومها، عوامل  أو مقاييس فرعية مترابطة ارتباطا ًو
 كما أظهرت النتائج أح مستوى الوفاء الوجودي كاح مرتفعًا لدى عينة الدراسة. 

فحص العالقة بين الوفاء الوجودي،  Tomic & Tomic (2008)  وتناولت دراسة   
 (514( معلمًا، و)215ين، تكونت عينة الدراسة من )واالرهاق لدى مديري المدارس والمعلم

، أشارت ((MBI(، وقائمة ESق عليهم مقياس الوجود )بطُ مديرًا ببعض المدارس الهولندية، 
 ،نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الوفاء الوجودي واالرهاق لدى المعلمين

ء الوجودي عاماًل هامًا من العوامل المسببة ومديري المدارس، كما كاح االفتقار إلى الوفا
 لإلرهاق. 

إلى التعرف على العالقة بين الوفاء الوجودي  Loonstra et al (2009) وهدفت دراسة   
( معلمًا 504واالرهاق لدى معلمي المدارس الثانوية بهولندا، تكونت عينة الدراسة من )

ق عليهم مقياس الوفاء بسنة، طُ  64-20إناث(، تراوحت أعمارهم بين  275ذكور،  229)
(، أسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيًا (MBI، وقائمة (EFS)الوجودي

بين الوفاء الوجودي واالرهاق، وأكدت الدراسة على أهمية الوفاء الوجودي للوقاية من الشعور 
 باإلرهاق لدى المعلمين.

 ،فحص العالقات بين الوفاء الوجودي Tomic & Tomic (2010) وحاولت دراسة   
والتفاني في العمل لدى عينة من الممرضات، والكشف عن إمكانية التنبؤ  ،وعبء العمل

( 169وعبء العمل، تكونت عينة الدراسة من ) ،بالتفاح في العمل من الوفاء الوجودي
(،  (PWS، ومقياس عبء العمل(EFS)ق عليهم مقياس الوفاء الوجودي بممرضة، طُ 

، أسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بين (UWES)ومقياس التفاني في العمل 
والتفاني فيه، كما  ،ووجود عالقة سالبة بين عبء العمل ،والتفاني في العمل ،الوفاء الوجودي

توصلت النتائج إلى إسهام أحد أبعاد الوفاء الوجودي )تحقيق الثات( في التنبؤ بالتفاح في 
وعبء العمل من المحددات المهمة للتفاح في  ،واعتبار كل من الوفاء الوجودي العمل،

 العمل.  
 ،والتفاني في العمل ،عن العالقة بين الوفاء الوجودي Kay (2014) وكشفت دراسة   

واالرهاق الوظيفي لدى معلمي المدارس الثانوية، والتعرف على تاًير الخصائص 
والتفاني  ،خبرة التدريسية( لعينة الدراسة على الوفاء الوجوديالديمو رافية )الجنس، العمر، ال
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ق عليهم مقياس ب( معلمًا، طُ 89واالرهاق الوظيفي تكونت عينة الدراسة من ) ،في العمل

(، أسفرت  (MBI، وقائمة (UWES )ومقياس التفاني في العمل،  (EFS)الوفاء الوجودي
والتفاني في  ،حصائيًا بين الوفاء الوجوديالنتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إ

واالرهاق الوظيفي،  ،العمل، ووجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيًا بين الوفاء الوجودي
واالرهاق الوظيفي، كما أسفرت النتائج عن عدم وجود تاًيرات مهمة  ،والتفاني في العمل

الدراسة إلى عدم وجود فروق للخصائص الديمو رافية في بيانات الدراسة، حيث توصلت 
واالرهاق الوظيفي ترجع إلى  ،والتفاني في العمل ،ذات داللة احصائية في الوفاء الوجودي

 الجنس، والعمر، والخبرة التدريسية.
التصورات  استكشافإلى  Solobutina & Miyassarova (2019)وهدفت دراسة    

والعالم في  ،التغيرات في فهم أنفسهموتجارب العمالء )المرضى النفسيين( حول  ،الثاتية
واألصالة في عالقاتهم مع  ،بسبب تجربة وفائهم الوجوديسياق العالج النفسي الوجودي 

ثل القوى الدافعة إلحداث هثه التغيرات من خالل تغيير مباعتبار أح الوفاء الوجودي يُ  العالم
وقيمهم، تكونت عينة  ،وإعادة االتصال بمشاعرهم ،وحاضرهم ،موقف العمالء من ماضيهم

سنة مروا  53-21أعمارهم بين  راوحتإناث( ت30ذكور/ 10( عميل )40الدراسة من )
لتقييم ( ES)ق عليهم مقياس الوجود ب( ساعة،  طُ 50بخبرة العالج النفسي مدة تزيد عن )

وحياتهم في جوانب مختلفة قبل العالج النفسي الوجودي، ًم تم إخلاعهم لتجربة  ،أنفسهم
ساعة تم خاللها إجراء مقابلة  95الج النفسي القائم على الوفاء الشخصي الوجودي لمدة الع

معهم لدراسة أفكارهم حول التغيرات العالجية التي أحدًها العالج النفسي الوجودي  القائم 
 ،على استخدام القوى األربعة للوفاء الشخصي الوجودي والتي تتلمن كل من المسافة الثاتية

والمسئولية، وبتطبيق مقياس الوجود بعد التجربة العالجية على  ،والحرية ،ثاتيوالسمو ال
المشاركين وباستخدام الفارق الداللي للقياس العالجي لتغيرات المشاركين في سياق العالج 

والمعاني الشخصية للمشاركين، وأسفرت نتائج الدراسة  ،النفسي الوجودي تم تحليل المواقف
وبعد تجربة العالج  ،اللة إحصائية في مؤشرات الوفاء الوجودي قبلعن وجود فروق ذات د
شر الوفاء الوجودي لدى المشاركين بعد تجربة العالج النفسي، حيث ؤ النفسي، فقد ارتفع مُ 

وأصبح موقفهم تجاه الحياة أكثر إيجابية، كما تحسن اتصالهم  ،زادت قيمة الحياة لديهم
أصبح من السهل عليهم اتخاذ و ما يحدث في الحياة،  وبدأوا في فهم أفلل لمعنى ،بانفسهم
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القرارات في الموضوعات قيد النظر حتى تلك المتعلقة بالتعبير عن المشاعر  ير السارة، 
وتم التحرر من توقعات  ،وزادت ًقتهم بانفسهم ،واالستقاللية ،زاد شعورهم بالحرية الداخليةو 

وكهم لهروح القدرة على اختيار سُ ظا بدأوا يُ وانتباهًا، كم تركيزً أصبحوا أكثر و اآلخرين، 
وقدراتهم الشخصية من جهة  ،على فهم أكثر واقعية للموقف الثي يمروح به من جهة اً اعتماد
  أخرى.

 ثانيًا: دراسات تناولت الصحة النفسية اإليجابية:
 االزدهار إلى الكشف عن العالقة بين Keyes & Simoes (2012)هدفت دراسة    
لدى عينة من البالغين تراوحت  ومعدالتها ،وأسباب الوفيات ،(لنفسية اإليجابيةالصحة ا)

 باسبابعام بالواليات المتحدة األمريكية، والتعرف على إمكانية التنبؤ  74-25أعمارهم بين 
الوفيات لدى عينة الدراسة من خالل الصحة النفسية اإليجابية، باإلضافة إلى التعرف على 

الصحة النفسية اإليجابية لدى عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات الجنس، الفروق في مستوى 
كما تم  ق عليهم مقاييس الرفاهية الوجدانية، والنفسية، واالجتماعيةبطُ  والعمر، والعرق،

شر الوفاة الوطني بالواليات المتحدة ؤ من مُ  وأسبابها ،الوفيات تمعدال الحصول على نسب
ة إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين الصحة النفسية ت نتائج الدراسصخلُ األمريكية، 
وأسبابها، حيث أظهرت النتائج أح غياب الصحة النفسية  ،ومعدالت الوفيات ،اإليجابية

والنساء في جميع  ،اإليجابية أدى إلى زيادة احتمالية حدوث جميع أسباب الوفاة لدى الرجال
خفاض الصحة النفسية اإليجابية، وكشفت األعمار، وأح ارتفاع معدالت الوفيات مرتبط بان

ومعدالتها من خالل الصحة النفسية اإليجابية،  ،النتائج عن إمكانية التنبؤ باسباب الوفيات
كما أسفرت النتائج عن وجود فروق في الصحة النفسية اإليجابية لدى عينة الدراسة تعزي 

األكبر سنًا، في حين أسفرت إلى الجنس لصالح الثكور، وتعزي إلى العمر لصالح البالغين 
النتائج عن عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في مستوى الصحة النفسية اإليجابية لدى عينة 

 الدراسة تعزي لمتغير العرق. 
عن الفروق بين الجنسين في االزدهار لدى  Howell& Buro (2015) وكشفت دراسة   

إناث،  %66,4ذكور،  33,6 (، بنسبة478عينة كندية من طالب الجامعة تكونت من )
 MHC-SF)) Mental Healthق عليهم مقياس النموذج المختصر للصحة النفسية بطُ 
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Continuum - Short From  إعداد(Keyes, 2005) ،  وأظهرت النتائج وجود فروق

 واالناث في االزدهار لصالح االناث.  ،دالة إحصائيًا بين الثكور
راسة تناولت الصحة النفسية اإليجابية كمتغير د Teismann et al (2017) وقدم   

والتفكير في االنتحار لدى طالب الجامعة بهدف التحقق  ،وسيط في العالقة بين االكتئاب
 ،في ما إذا كانت الصحة النفسية اإليجابية لديها القدرة على التاًير في العالقة بين االكتئاب

ق عليهم ب( طالبًا جامعيًا بالمانيا، طُ 207)والتفكير في االنتحار، تكونت عينة الدراسة من 
ومقياس ، (PMH-Scale; Lukat etal, 2016) مقياس الصحة النفسية اإليجابية 

، واستبياح السلوكيات  (DASS; Henry&Crawford,2005)واللغوط  ،والقلق ،االكتئاب
لخطي ، وباستخدام تحليل االنحدار الهرمي ا (SBQ; Osman et al, 2001)االنتحارية

لتحليل البيانات تبين أح الصحة النفسية اإليجابية متغير وسيط للعالقة الموجبة بين 
والتفكير في االنتحار، حيث تم اعتبار الصحة النفسية اإليجابية عاماًل هامًا ومرنًا  ،االكتئاب

 لتخفيف تاًير االكتئاب على التفكير االنتحاري لدى طالب الجامعة األلماح.  
إلى الكشف عن الفروق  بين الجنسين في  Verma & Tiwar (2017) راسةوهدفت د   

 ،وطالبة من طالب الجامعة في الهند اً ( طالب500االزدهار، تكونت عينة الدراسة من )
(، وأظهرت (MHC-SFواستخدمت الدراسة مقياس النموذج المختصر للصحة النفسية 

 واالناث في االزدهار. ،النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين الثكور
( التحقق من صدق البنية العاملية لمفهوم 2018علواح وآخروح ) واستهدفت دراسة    

الصحة النفسية اإليجابية من الوهن إلى االزدهار على عينة من طالب جامعة القاهرة في 
( 730، تكونت عينة الدراسة من ) (Keyes, 2005)ضوء نظرية العاملين التي قدمها

ق عليهم ًالًة مقاييس للصحة النفسية بإناث(، طُ  513ذكور/ 217وطالبة بواقع ) طالب
اإليجابية )مقياس طيب الحال الوجداني، ومقياس طيب الحال السيكولوجي، ومقياس طيب 

القلق، و كما تم تطبيق أربعة مقاييس للمرض النفسي )االكتئاب،  ،الحال االجتماعي(
كشفت نتائج التحليل العاملي التوكيدي عن صدق نموذج الوسواس القهري، والنرجسية(، و و 

العاملين المترابطين، حيث أكدت النتائج صحة االفتراض الثي تقوم عليه نظرية العاملين 
والمرض النفسي ليس وجهاح لعملة  ،ير إلى أح مفهوم الصحة النفسية اإليجابيةشوالثي يُ 

د ارتباط بينهما، وأح مقاييس المرض واحدة بل هما مفهوماح متمايزاح على الر م من وجو 
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وإح كاح بينهما قدر من  ،عن عامل الصحة النفسية اإليجابية مستقالً  ثل عامالً مالنفسي تُ 
 االرتباط.

تقييم انتشار الصحة النفسية اإليجابية لدى  Guo et al (2018) وتناولت دراسة   
النفسية اإليجابية تبعًا لمتغير المراهقين الصينيين، والتعرف على الفروق في مستوي الصحة 

ق عليهم ب( طالبًا بالصفين الثامن والعاشر، طُ 5399الجنس، تكونت عينة الدراسة من )
( أشارت النتائج إلى أح أكثر من (MHC-SFالنموذج المختصر المستمر للصحة النفسية 

ة، وجود ( لديهم مستوى مرتفع من الصحة النفسية اإليجابي%57,4نصف المشاركين بنسبة )
الناث، حيث أظهر االناث فروق في الصحة النفسية اإليجابية تبعًا لمتغير الجنس لصالح ا

 بالثكور. ةً من الصحة النفسية اإليجابية مقارن مستوى عالٍ 
إلى استكشاف العالقة بين الصحة النفسية  Shin & Jin Lim (2018) وهدفت دراسة   

جامعة، والتعرف على إمكانية مساهمة الشفقة بالثات والشفقة بالثات لدى طالب ال ،اإليجابية
( طالبًا جامعيًا بكوريا، 689في التنبؤ بالصحة النفسية اإليجابية، تكونت عينة الدراسة من )

-MHCق عليهم مقياس الشفقة بالثات، والنموذج المختصر المستمر للصحة النفسية بطُ 
SF) جبة بين الصحة النفسية اإليجابية(، أشارت النتائج إلى وجود عالقة ارتباطية مو، 

واألبعاد السلبية للشفقة  ،واألبعاد اإليجابية للشفقة بالثات، وعالقة سالبة بين الصحة النفسية
 بالثات، وإمكانية التنبؤ بالصحة النفسية اإليجابية من خالل الشفقة بالثات.  

سين في االزدهار، الكشف عن الفروق بين الجن Duan & Xie (2019) وتناولت دراسة   
ق بإناث( طُ 376ذكور/ 390( من المراهقين الصينيين )766وتكونت عينة الدراسة من )

وتوصلت النتائج إلى عدم  ،((MHC-SFعليهم مقياس النموذج المختصر للصحة النفسية  
 وجود فروق بين الثكور واالناث في االزدهار.

 ،كشف عن العالقة بين الشفقة بالثات( إلى ال2020العصيمي، والهبيدة ) وهدفت دراسة   
واالجتماعي، وقياس مستوى كاًل من متغيري الدراسة لدى  ،والوجداني ،واالزدهار النفسي

( طالبًا وطالبة بالفرقة الرابعة بكلية 435طلبة الجامعة بالكويت، تكونت عينة الدراسة من ) 
 ،قياس االزدهار النفسيالتربية األساسية، واستخدم البحث مقياس الشفقة بالثات، وم

واالجتماعي، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بين األبعاد  ،والوجداني
واالجتماعي، وعالقة سالبة بين  ،والوجداني ،واالزدهار النفسي ،اإليجابية للشفقة بالثات



 م
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ماعي، كما أظهرت واالجت ،والوجداني ،واالزدهار النفسي ،األبعاد السلبية للشفقة بالثات

واالجتماعي لدى  ،والوجداني ،واالزدهار النفسي ،النتائج أح مستوى كاًل من الشفقة بالثات
 طلبة جامعة الكويت كاح مرتفعًا.

 ثالثًا: دراسات تناولت العالقة بين الوفاء الوجودي والصحة النفسية: 
ن الوفاء الوجودي، إلى  الكشف عن العالقة بي Barzoki et al (2018)هدفت دراسة    

واالرهاق من خالل الوفاء  ،والصحة النفسية، واالرهاق، وإمكانية التنبؤ بالصحة النفسية
( معلمًا من معلمي المدارس االعدادية 385وأبعاده، تكونت عينة الدراسة من ) ،الوجودي

حة (، واستبياح الصESق عليهم مقياس الوجود)بوالثانوية العاملين في مدارس طهراح، طُ 
، تم تحليل البيانات باستخدام معامل ارتباط بيرسوح، وتحليل االنحدار ((MBIوقائمة العامة، 

المتعدد التدريجي، أسفرت النتائج عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الوفاء الوجودي 
واالرهاق، وأكدت النتائج على  ،والصحة النفسية، ووجود عالقة سالبة بين الوفاء الوجودي،

 وأبعاده. ،واالرهاق من الوفاء الوجودي ،نية التنبؤ بالصحة النفسيةإمكا
الكشف عن العالقة بين الوفاء  Nosova (2020)  &Danilenko واستهدفت دراسة   

والرفاهية الثاتية لدى طالب الجامعة، والتعرف على  ،النفسي والتكيف االجتماعي ،الوجودي
، النفسي والتكيف االجتماعي ،الل الوفاء الوجوديإمكانية التنبؤ بالرفاهية الثاتية من خ

باإلضافة إلى التعرف على الفروق في متغيرات الدراسة وفقًا لمتغير الجنس، تكونت عينة 
إناث( تراوحت أعمارهم 119ذكور،  33( طالبًا جامعيًا في كوريا،)152الدراسة من )

ومقياس التكيف  ،(ES)ق عليهم مقياس الوفاء الوجودي ب( سنة، طُ 27 -17بين)
(، أسفرت النتائج عن (SWBS(، ومقياس الرفاهية الثاتية (SPASالنفسي  االجتماعي

والرفاهية الثاتية،  ،وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا بين كل من الوفاء الوجودي
خالل  إمكانية التنبؤ بالرفاهية الثاتية من و والرفاهية الثاتية،  النفسي، والتكيف االجتماعي

النفسي، وسمو الثات كبعد من  الدرجة الكلية لكل من الوفاء الوجودي، والتكيف االجتماعي
أبعاد الوفاء الوجودي، والراحة العاطفية كبعد من أبعاد التكيف االجتماعي النفسي، كما 

 توصلت النتائج إلى عدم وجود فروق في متغيرات الدراسة تعزي إلى الجنس.  
التعرف على العالقات بين الوفاء  Mausch & Rys (2020)وتناولت دراسة    

( 121والصحة النفسية لدى الطالب، تكونت عينة الدراسة من ) ،والقيم ،والتدين ،الوجودي
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ق عليهم مقياس الوجود، ومقياس النظام ُطببامريكا ُ   Michigan طالبًا جامعيًا في جامعة
ييم الصحة النفسية، أسفرت نتائج الدراسة عن الديني، وقائمة القيم الشخصية، واستبياح تق

والصحة النفسية،  ،والقيم ،من التدين وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الوفاء الوجودي وكالً 
أهم سمة من ُيعتبر كما أكدت النتائج على أح السمو الثاتي كاحد أبعاد الوفاء الوجودي 

وق به للصحة النفسية.سمات الوجود اإلنساني، وأح الوفاء الوجودي معيار   مًو
  تعقيب على الدراسات السابقة:

 من خالل استعراض وتحليل محاور الدراسات السابقة أمكن للباحثة استخالص ما يلي:    
  ريت في بيئات أجنبية، وعلى عينات ُأجمعظم الدراسات التي تناولت الوفاء الوجودي

والممرضات مع وجود ندرة في  ،لمينوالمع ،والمرضى النفسيين ،متنوعة من عامة السكاح
 -في حدود علمها–وذلك  ،الدراسات التي أجريت على طالب الجامعة، كما لم تعثر الباحثة

على دراسات عربية اهتمت بدراسة الوفاء الوجودي، مما دفع الباحثة إلى إًراء المكتبة 
 النفسية العربية بدراسة عن الوفاء الوجودي لدى طالب الجامعة. 

 وتحديد المقياس المستخدم  ،تفادت الباحثة من دراسات الوفاء الوجودي في اختياراس
لقياس الوفاء الوجودي فقد الحظت الباحثة أح بعض الدراسات استخدمت لقياس الوفاء 

في حين أح البعض اآلخر  Langle et al (2003)( إعداد (ESالوجودي مقياس الوجود 
 Loonstra et al( إعداد (EFSس الوفاء الوجودياستخدم لقياس الوفاء الوجودي مقيا

فهو  Langle et al (2003)تبر تطوير لمقياس عوحيث أح هثا المقياس يُ  ،(2007)
ق عليها المقياس للتاكد من صالحيته كانت من الطالب بوأح العينة التي طُ  ةً األحدث خاص

 Danilenko& Nosovaإلى ذلك تم استخدامه في دراسة  ةً الجامعيين في هولندا، إضاف
لقياس الوفاء الوجودي لدى طالب الجامعة في كوريا ولثلك اعتمدت عليه الباحثة  (2020)
 الحالية.

 اهتمت بعض الدراسات(Langle et al, 2003; Kay, 2014& Danilenko& 
Nosova, 2020)  وقد اتلح اتفاق نتائج  ،بقياس أًر متغير الجنس على الوفاء الوجودي

ت على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية في الوفاء الوجودي تعزي إلى هثه الدراسا
 متغير الجنس.
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  كشفت دراسةLoonstra et al (2007)  عن ارتفاع مستوى الوفاء الوجودي لدى طالب

( عن ارتفاع مستوى االزدهار 2020الجامعة، كما كشفت دراسة العصيمي، والهبيدة )
 المتمثل في الصحة النفسية اإليجابية لدى طالب الجامعة. الوجداني، والنفسي، واالجتماعي

  ُريت في بيئات جالحظت الباحثة أح الدراسات التي تناولت الصحة النفسية اإليجابية أ
ريت على طالب الجامعة، والدراسات العربية فلم جأجنبية مع وجود ندرة في الدراسات التي أُ 

(؛ ودراسة العصيمي 2018ة علواح وآخروح )تعثر الباحثة  إال على دراستين هما دراس
(، وهثا ما دفع الباحثة إلى إًراء المكتبة النفسية العربية بدراسة تناولت 2020والهبيدة )

 الصحة النفسية اإليجابية.
  اهتمت أ لب الدراسات التي تناولت الصحة النفسية اإليجابية بقياس أًر متغير الجنس

والحظت الباحثة وجود تعارض في نتائج هثه الدراسات فقد  على الصحة النفسية اإليجابية،
إلى وجود فروق في الصحة النفسية اإليجابية  Keyes& Simoes (2012)أشارت دراسة 

 Howell& Buroتعزي إلى متغير الجنس لصالح الثكور، في حين أسفرت نتائج دراسات 
(2015); Guo et al (2018) اإليجابية تعزي إلى  إلى وجود فروق في الصحة النفسية

 ;Verma& Tiwar (2017)متغير الجنس لصالح اإلناث، بينما لم تسفر نتائج دراسات 
Duan&Xie (2019) واالناث في  ،إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الثكور

 الصحة النفسية اإليجابية.
 إليجابية النموذج الحظت الباحثة أح أ لب الدراسات استخدمت لقياس الصحة النفسية ا

في حين استخدمت دراسة  Keyes (2005)( إعداد (MHC-SFالمختصر للصحة النفسية 
Teismann et al (2017)  لقياس الصحة النفسية اإليجابية لدى طالب الجامعة بالمانيا

تبر عوحيث أح هثا المقياس يُ  Lukat et al (2016)( إعداد (PMH-scaleمقياس
 ة االعتماد عليه خاصة وأنه مناسب لعينة الدراسة الحالية.األحدث فقد رأت الباحث

  تفتقر الدراسات السابقة إلى بحث العالقة بين الوفاء الوجودي والصحة النفسية اإليجابية
لدى طالب الجامعة، فقد الحظت الباحثة اهتمام القليل من الدراسات األجنبية فقط بفحص 

والصحة النفسية بمفهومها القديم الثي يعني  ،ة الثاتيةوالرفاهي ،العالقة بين الوفاء الوجودي
 &Danilenko، ودراسة Barzoki et al (2018)غياب المرض النفسي ومنها دراسة 

Nosova (2020)  ، ودراسةMausch & Rys (2020) مما دفع الباحثة إلى الكشف ،
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الجامعة في البيئة  والصحة النفسية اإليجابية لدى طالب ،عن العالقة بين الوفاء الوجودي
وأبعاده في عالقة انحداريه للتعرف على مدى  ،وتناول متغير الوفاء الوجودي ،العربية

 اسهامه في التنبؤ بالصحة النفسية اإليجابية.
وتدعيم األدب  ،في ضوء ما سبق تكمن استفادة الباحثة من الدراسات السابقة في إًراء    

وات الدراسة التي تتناسب مع العينة، وصيا ة فروض وأد ،واختيار عينة الدراسة ،النظري 
 وتفسير النتائج. ،الدراسة مع تحديد المعالجات االحصائية المناسبة للبيانات

من خالل العرض السابق لمشكلة الدراسة وأهدافها، وبناًء على  فروض الدراسة:
الدراسات السابقة من  التصور النظري التكاملي لمشكلة الدراسة، واستنادًا إلى ما انتهت إليه

 نتائج، يمكن صيا ة فروض الدراسة على النحو التالي:
 يمتلك طالب الجامعة مستوى مرتفع من الوفاء الوجودي.  -1
 يمتلك طالب الجامعة مستوى مرتفع من الصحة النفسية اإليجابية.  -2
ة على توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة احصائية بين درجات طالب الجامع  -3

 ودرجاتهم على مقياس الصحة النفسية اإليجابية. ،مقياس الوفاء الوجودي بابعاده
درجاتهم الكلية من خالل بالصحة النفسية اإليجابية لدى طالب الجامعة يمكن التنبؤ   -4

 على الوفاء الوجودي.
لى عدرجاتهم من خالل  طالب الجامعةلدى  بالصحة النفسية اإليجابيةيمكن التنبؤ   -5

 الوفاء الوجودي. أبعاد 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين مرتفعي ومنخفلي الوفاء الوجودي وأبعاده في   -6

 الصحة النفسية اإليجابية لدى طالب الجامعة. 
توجد فروق ذات داللة إحصائية في الوفاء الوجودي وأبعاده لدى طالب الجامعة ترجع   -7

 إلى متغير النوع )ذكور/ إناث(.
توجد فروق ذات داللة إحصائية في الصحة النفسية اإليجابية لدى طالب الجامعة   -8

 ترجع إلى النوع )ذكور/ إناث(.
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يتناول هثا الجزء عرضًا لمنهج الدراسة والعينة ووصفًا ألدوات  جراءات الدراسة :إ

 من صالحيتها. التحققالدراسة و 
 الوصفي االرتباطي. نهجتعتمد الدراسة الحالية على الم: منهج الدراسة*
 انقسمت عينة الدراسة إلى: :عينة الدراسة*

 75وطالبة بجامعة األزهر بواقع ) اً ( طالب150تكونت من ) عينة الدراسة االستطالعية:
( في كليتي التربية بنين، والدراسات اإلنسانية بنات بالدقهلية، تم اختيارهم ةً طالب 75طالبًا / 

 عينة الدراسة األساسية:و ؛ الدراسة ألدواتصائص السيكومترية لحساب الخبطريقة عشوائية 
في كليتي  ةً طالب 213طالبًا /  157)بجامعة األزهر بواقع  ةً طالبًا وطالب (370) تكونت من

 التربية بنين ، والدراسات اإلنسانية بنات بالدقهلية.
 *أدوات الدراسة: اعتمدت الباحثة على األدوات التالية:

 Loonstra etإعداد  Existential Fulfilment Scaleأواًل: مقياس الوفاء الوجودي: 

al (2007) 

 the Positive Mental Health Scaleثانيًا: مقياس الصحة النفسية اإليجابية: 

(PMH-scale) ( إعدادLukat   et al (2016 

زية إلى اللغة العربية، وحرصًا وقد قامت الباحثة بترجمة عبارات كل أداة من اللغة اإلنجلي    
 ،والتاكد من سالمة الترجمة تم عرض النسختين االنجليزية ،على تجنب الترجمة الحرفية

والعربية على ًالًة من الخبراء المتخصصين في اللغة اإلنجليزية لمراجعة الترجمة مع النص 
وقد أسفر هثا االجراء  واالنجليزية، ،األصلي للتاكد من مطابقة المعنى في اللغتين العربية

عن بعض التعديالت في صيا ة بعض العبارات الخاصة بكل أداة بما يتفق في المعنى 
الدقيق المتلمن في كل عبارة مع النص األجنبي األصلي، وفي ضوء ذلك تم تنفيث 
التعديالت التي أوصى بها متخصصي اللغة اإلنجليزية، وتطبيق أدوات الدراسة على عينة 

بجامعة األزهر، وفيما يلي وصف  ةً ( طالبًا وطالب150لسيكومترية المكونة من )الخصائص ا
  لكل أداة وخصائصها السيكومترية.
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 Existential Fulfilment Scale أواًل: مقياس الوفاء الوجودي:
غبة في ( الر 1)كاًل من يتالف مقياس الوفاء الوجودي من ًالًة مقاييس فرعية لتقييم     

الثي تم و ، يقين الداخلي، واالعتماد النفسي، وعدم الرفض الثاتو ، ت تجاه اآلخرينإًبات الثا
، ( الدافع الجوهري 2، )قبول للثاتتصوره على أنه ا تراب عن الثات أو تم عكسه على أنه 

على  تم تصوره الثي، و والهدوء لتحقيق أهداف الفرد ،والشعور بالحرية، الشغف تجاه الثاتو 
 إحساس مع، ذي مغزى أكبر كلٍ من  ءً جز  باح الشخصعور ( الش3) تحقيق الثات، أنه

ى، وتصورها على أنها غز ات م، واالقتناع باح الحياة ذبالحياة يتجاوز المصالح الشخصية
 والثي تم تصوره على أنه سمو الثات.، تجاوز للثات

اء بهدف قياس الوف Loonstra et al (2007) أعد المقياس في البيئة األجنبية     
الوجودي وإلى أي مدى يعبش اإلنساح حياة هادفة وذات مغزى مع األخث في االعتبار 
االختالفات بين األهداف الخارجية والداخلية أو الجوهرية، وأيلًا االختالفات بين األهداف 
الثاتية وأهداف تجاوز الثات أو سمو الثات وإظهار الفرق بين قيم وأهداف قبول الثات 

سمو الثات أو مع مراعاة الفروق النوعية والتمييز بين القيم واألهداف أو وتحقيق الثات و 
وتحقيق  ،ثل كل من قبول الثاتممعاني الحياة التي يمكن لإلنساح التمسك بها والتي تُ 

وسمو الثات للوصول إلى فهم أفلل لمشاعر اإلنساح بالرضا الوجودي والرفاهية  ،الثات
ممكن تحديد طرق صحية نفسيا للسعي وراء الهدف في فهثا التمييز النوعي يجعل من ال

-Self البعد األول )قبول الذات(( عبارة موزعة على ًالًة أبعاد: 15الحياة ، ويتكوح من )
Acceptance ،( عبارات تتعلق بقبول الثات واال تراب عن الثات حيث 5ويتلمن )

وعدم اليقين الداخلي،  تشير إلى الرغبة في إًبات الثات تجاه اآلخرين، ورفض الثات،
 الًبا ما أفعل أشياء ألنني ملطر إلى ذلك ، وليس "واالعتماد النفسي على سبيل المثال: 

،  Self-Actualization البعد الثاني )تحقيق الذات(، "ألنني أريد فعاًل القيام بها
ور ع، والش( عبارات تدور حول الدافع الثاتي لإلنساح، والشغف تجاه المثل العليا5ويتلمن )

" ساظل متحمسًا للملي ُقدمًا حتى في على سبيل المثال: بالحرية والهدوء لتحقيق أهدافه 
ويتلمن  Self-Transcendence البعد الثالث )سمو الذات( ، "أوقات الحظ السيئ

( عبارات، تتعلق بالشعور باح يكوح اإلنساح جزًءا من كٍل ذي معنى أكبر ، وتصور 5)
لثي يتجاوز المصالح الشخصية ، واالقتناع باح الحياة لها معنى ، على الشعور بالحياة ا



 م
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سبيل المثال: "أعتقد أح لحياتي معنى عميق لدرجة أنها تفوق اهتماماتي الشخصية"، ويجاب 

من  /0إطالقًا= على عبارات المقياس من خالل مقياس ليكرت خماسي التدريج كما يلي:
ي يتم إعطاء )صفر( درجة كحد ، وبالتال4تمامًا= /3 البًا= /2بعض الوقت= /1حين آلخر=

(، وجميع البنود في االتجاه الموجب للبعد الفرعي الثي تنتمي إليه 60وأقصى درجة ) أدنى
( التي تنتمي للبعد الفرعي األول وهو قبول الثات 12، 11، 3، 1ما عدا أرقام العبارات )

لبية درجة الشعور باال تراب عن حيث تقيس هثه العبارات التي تمت صيا تها بصورة س
الثات والتي يمكن اعتبارها مؤشرات لقبول الثات ويتم تصحيحها بطريقة معكوسة كما يلي: 

، والجدول التالي يوضح 0تمامًا= /1 البًا= /2بعض الوقت= /3من حين آلخر= /4إطالقًا=
 توزيع العبارات على أبعاد المقياس.

 د مقياس الوفاء الوجودي( توزيع العبارات على أبعا1جدول )

وقام معدوا المقياس بالتحقق من خصائصه السيكومترية بعدة طرق هي االتساق الداخلي     
(، وحساب الثبات باستخدام (CFAاب الصدق باستخدام التحليل العاملي التوكيديوحس

طريقة معامل ألفا كرونباخ وقد أظهر المقياس مستويات عالية من االتساق الداخلي ومالئمة 
مناسبة وجيدة للنموذج المائل ًالًي العوامل حيث يتكوح الوفاء الوجودي من ًالًة عوامل 

ة ومتمايزة المفاهيم، كما أظهر المقياس معدالت ًبات مقبولة إحصائيًا، مترابطة ولكنها مختلف
وقية في استخدامه لقياس الوفاء الوجودي. كما قامت الباحثة الحالية بالتاكد من  ومًو

 الخصائص السيكومترية للوفاء الوجودي بعدة طرق وذلك على النحو التالي:
االتساق الداخلي لمقياس الوفاء الوجودي عن قامت الباحثة بحساب  أواًل: االتساق الداخلي:

طريق حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية للبعد 
الثي تنتمي إليه تلك العبارة على العينة االستطالعية. والجدول التالي يوضح معامالت 

 ه:االرتباط بين درجة كل عبارة ودرجة البعد الثي تنتمي إلي

 البنود األبعاد        

 12، 11، 8، 3، 1 البعد األول: قبول الذات

 15، 14، 7، 5، 2 البعد الثاني: تحقيق الذات

 13، 10، 9، 6، 4 البعد الثالث: سمو الذات
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في مقياس الوفاء  ( معامالت االرتباط بين درجة العبارة ودرجة البعد الذي تنتمي إليه2جدول )
 الوجودي

 **p ≤ 0.01                                          إناث( 75ذكور،  75)طالبًا وطالبة  150ن = 

 
(، 0,884-0,723يتلح من الجدول السابق أح قيم معامالت االرتباط تراوحت بين )

(، وهو ما يشير إلى تحقق االتساق الداخلي P ≤ 0.01دالة إحصائيًا عند مستوى )وجميعها 
 للمقياس.

*كما تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية للمقياس، والجدول 
 التالي يوضح معامالت االرتباط بين درجات األبعاد والدرجة الكلية للمقياس.

                                                                         بين األبعاد والدرجة الكلية لمقياس الوفاء الوجودي ( معامالت االرتباط3جدول )

 **p ≤ 0.01                                                            إناث( 75ذكور،  75)طالبًا وطالبة  150ن = 
 

( 0,424،0,760يتلح من الجدول السابق أح قيم معامالت االرتباط تراوحت بين )
من االتساق الداخلي  (، وبثلك تم التحقق(P ≤ 0.01وجميعها دالة إحصائيًا عند مستوى 

 لمقياس الوفاء الوجودي.
 

البعد األول: قبول  م
البعد األول: تحقيق  م الذات

البعد األول: سمو  م الذات
 الذات

1 0,778** 2 0,813** 4 0,850** 
3 0,780** 5 0,862** 6 0,828** 
8 0,819** 7 0,787** 9 0,884** 
11 0,764** 14 0,801** 10 0,867** 
12 0,723** 15 0,846** 13 0,810** 

 الدرجة الكلية لمقياس الوفاء الوجودي األبعادم                                   
 **0,424 قبول الذات  1
 **0,760 تحقيق الذات 2
 **0,650 لذاتسمو ا 3



 م
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قامت الباحثة بالتحقق من صدق البناء ثانيًا: صدق البناء )التحليل العاملي التوكيدي(: 

لمقياس الوفاء الوجودي من خالل  إجراء التحليل العاملي التوكيدي الختبار النموذج الهرمي 
 (، حيث تم تطبيق المقياس(AMOSمن الدرجة األولى للمقياس باستخدام برنامج 

( طالبًا وطالبة من طالب جامعة األزهر لتقدير أوزاح االنحدار المعيارية 150)على
لمؤشرات المشاهدة المتمثلة في بنود المقياس على العوامل الثالًة للمقياس، وهي قبول 

ك تحقيق الثات، وسمو الثات، باإلضافة إلى تقدير معامالت االرتباط بين تلو الثات، 
العوامل الثالًة الكامنة، وقد أفرز هثا التحليل عن أوزاح انحدار معيارية تراوحت بين 

( لعامل تحقيق الثات، 0,837 -0,724( لعامل قبول الثات، وبين )0,807 -0,593)
 ≥ Pجميعها دالة احصائيًا عند مستوى )و ( لعامل سمو الثات، 0,874 -0,733وبين )
 ذلك.(، والجدول التالي يوضح 0.01

( تقديرات أوزان االنحدار المعيارية لمؤشرات المشاهدة المتمثلة في عبارات مقياس 4جدول )
 الوفاء الوجودي على العوامل العامة الكامنة للمقياس

  ***P ≤ 0.01                                   إناث(          75ذكور،  75)  طالبًا وطالبة 150ن =

 Pمستوى الداللة  أوزان االنحدار المعيارية العبارات العوامل العامة الكامنة
 قبول الذات

 
 

  

1 0,717 *** 
3 0,718 *** 
8 0,807 *** 
11 0,687 *** 
12 0,593 *** 

 *** 0,749 2 تحقيق الذات
5 0,837 *** 
7 0,724 *** 
14 0,735 *** 
15 0,809 *** 

 *** 0,803 4 سمو الذات
6 0,775 *** 
9 0,874 *** 
10 0,842 *** 
13 0,733 *** 
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كما أسفر التحليل العاملي التوكيدي عن وجود عالقة ارتباطية بين العوامل الثالًة     
 =P)لمقياس الوفاء الوجودي، حيث بلغ معامل االرتباط بين قبول الثات وتحقيق الثات 

االرتباط بين تحقيق الثات  ( ومعاملP≤0.05وهو دال احصائيًا عند مستوى ) (0,029
(، ومعامل االرتباط P≤0.01وهو دال احصائيًا عند مستوى ) (P= 0,002)وسمو الثات 

(، كما P≤0.05وهو دال عند مستوى ) (P= 0,012)بين قبول الثات وسمو الثات 
( للتاكد من حسن مطابقة النموذج 5اعتمدت الباحثة على عدة مؤشرات موضحة بجدول )

 (.1قياس، والموضح بالشكل رقم)المقترح للم
 

 
( النموذج المقترح لمقياس الوفاء الوجودي لدى طالب الجامعة 1شكل )       

 (150)ن=



 م
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يتلح من الشكل السابق، انتظام وتشبع المؤشرات المشاهدة المتمثلة في بنود المقياس على 

تحقيق الثات، وسمو العوامل أو األبعاد الثالًة الكامنة التي تقيسها وهي قبول الثات، و 
 الثات، أما مؤشرات حسن المطابقة فجاءت كما هي موضحة بالجدول اآلتي:

 (150( مؤشرات حسن المطابقة لمقياس الوفاء الوجودي )ن=5جدول )

 

يتلح من الجدول السابق أح قيم مؤشرات المطابقة جاءت في المدى المقبول لحسن     
)P≥ ( ومستوى داللة 87( بدرجات حرية )196,796)  2xالمطابقة، فكانت قيمة مربع كاي 

ى ، وتشير تلك الداللة اإلحصائية إلى أح مصفوفة التباين والتغاير المعتمدة عل(0.01
عتمدة على بيانات العينة، وربما تفسر تلك مالنموذج المفترض تختلف عن المصفوفة ال

ينطوي على عيوب   2x( إح مربع كاي234-233، 2021النتيجة بما أشار إليه )تيغزة، 
مثل تاًره بحجم العينة لثا ال ينصح باالعتماد عليه وحده في تحديد مدى جودة وحسن كثيرة 

، كما وينصح باستعماله بمعية مؤشرات إضافية أخرى لحسن المطابقة ة،المالءمة أو المطابق
 ≥5  /( جاءت في المدى المقبول ) )df / 2x(أح قيمة نسبة مربع كاي إلى درجات الحرية 

( في المدى المقبول (RMSEA(، وجاء مؤشر جثر متوسط مربعات الخطا التقريبي 3 – 0
 ,RMR, TLI, GFI, CFI )أح كاًل من قيم، كما بينت النتائج  0.05≥ / 0.08- 0 ))

AGFI, PGFI, IFI )  جثر متوسط مربعات البواقي، مؤشر توكر لويس، مؤشر جودة (
المطابقة، مؤشر المطابقة المقارح، مؤشر جودة المطابقة المصحح، مؤشر جودة المطابقة 

(، (0.9 ≤ / 1-0االقتصادي، ومؤشر المطابقة المتزايد( جاءت جميعها في المدى المقبول 
فقد دلت المؤشرات السابقة على ، (Fan & Sivo, 2007) مما يؤدي إلى قبول النموذج 

جودة عالية في التالؤم بين النموذج والبيانات لعينة طالب الجامعة، وبثلك قدم التحليل 
العاملي التوكيدي دلياًل على صدق البناء العاملي لمقياس الوفاء الوجودي، وأنه عبارة عن 

حيث  المؤشرات المشاهدة )بنود المقياس( اتنتظم حوله ًة عوامل كامنة مترابطة فيما بينهاًال
نتائج التحليل العاملي  من. وفي ضوء ما تم عرضه بنود( 5كل عامل )تشبع على 

 .التوكيدي، يتحقق صدق البناء للمقياس

الوفاء 
 الوجودي

 المؤشرات
2x Df /df2X RMSEA RMR TLI GFI CFI AGFI PGFI IFI 

196,796 87 2,262 0,082 0,084 0,888 0,857 0,908 0,802 0,621 0,909 
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 الية:بالطرق الت الوفاء الوجوديتم التحقق من ًبات مقياس ثالثًا: الثبات: 
 ( " تقدير معامل الثبات باستخدام طريقة معامل " ألفا كرونباخCronbach Alpha) 

 ألبعاد المقياس والدرجة الكلية للمقياس، وذلك وفقًا للجدول اآلتي:

 ( معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمقياس الوفاء الوجودي6جدول )

يتلح من الجدول السابق أح جميع قيم معامالت الثبات ألبعاد مقياس الوفاء الوجودي 
والدرجة الكلية للمقياس باستخدام ألفا كرونباخ معامالت ًبات مقبولة، مما يشير إلى ًبات 

 المقياس.

 :تم حساب معامل االرتباط  تقدير قيمة معامل ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية
فكانت معامالت الثبات كما  ،وكثلك لنصفي المقياس ،بين نصفي كل بعد من أبعاد المقياس

 موضح بالجدول اآلتي:هو 

 الوفاء الوجوديمقياس ل ثبات بطريقة التجزئة النصفيةال( معامالت 7جدول )

ونصفي الثالًة ل االرتباط بين نصفي األبعاد يتلح من نتائج الجدول السابق أح معام
 -0,778 -0,818 -0,687) كانت على الترتيب الوفاء الوجوديالدرجة الكلية لمقياس 

 الثالًةوكاح معامل الثبات بعد التعديل بمعامل سبيرماح براوح ألبعاد المقياس ( 0,702
عامل جتماح على وبم( 0,826-0,879 -0,903 -0,820)والدرجة الكلية على الترتيب 

وهي معامالت ًبات دالة إحصائيًا تشير (، 0,823 -0,841 -0,856 -0,782) الترتيب
الوفاء الوجودي في من الثبات. وهكثا يتلح أح مقياس  مقبولةإلى أح المقياس يتمتع بدرجة 

ابت عبارة (15)والتي تتلمن  صورته المترجمة المستخدمة في الدراسة الحالية ، صادق ًو
وق في البيانات التي يتم الحصول عليها باستخدامه. ويمكن  الًو

 قبول الذات  األبعاد
 عبارات(5)

 تحقيق الذات 
 (عبارات5)

 سمو الذات 
 عبارات(5)

الدرجة الكلية 
 عبارة(15)

 0,788 0,901 0,879 0,831 معامل الثبات

 سمو الذات  عبارات(5تحقيق الذات ) عبارات(5قبول الذات ) اداألبع
 عبارات(5)

 عبارة(15الدرجة الكلية )

 0,702 0,778 0,818 0,687 معامل االرتباط النصفي
 0,826 0,879 0,903 0,820 معامل سبيرمان براون 

 0,823 0,841 0,856 0,782 معامل جتمان



 م
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  the Positive Mental Health Scale (PMH-scale)( مقياس الصحة النفسية اإليجابية: 2)

قياس العوامل الداخلية ل،  Lukat et al (2016) في البيئة األجنبية  المقياسأعد     
يجابية وقياس العوامل الخارجية )مثل اإل النفسيةوالنفسي( للصحة  الوجداني)مثل الجانب 

، وهو مقياس أحادي البعد متمحور حول الشخص لتقييم الصحة النفسية الجانب االجتماعي(
، الثالًة للصحة النفسية اإليجابية جوانبالطي كاًل من غ( عبارات تُ 9ويتكوح من ) اإليجابية

 ال أوافق= ريج كما يلي:ات المقياس من خالل مقياس ليكرت رباعي التدر ويجاب على عبا
( درجة كحد صفر، وبالتالي يتم إعطاء )3أوافق= /2أميل للموافقة= /1-أعارض /صفر

في االتجاه الموجب، وقد قام معدوا المقياس  العبارات(، وجميع 27أدنى، وأقصى درجة )
بعدة طرق هي االتساق الداخلي والصدق باستخدام  ةبالتحقق من خصائصه السيكومتري

صدق المحك، والتحليل العاملي التوكيدي، والثبات باستخدام طريقتي معامل ألفا  طريقتي
كرونباخ، وإعادة التطبيق، وقد أظهر المقياس مستويات عالية من االتساق الداخلي 

وقية في استخدامه لقياس الصحة النفسية اإليجابية . كما قامت الباحثة والمصداقية، ومًو
السيكومترية لمقياس الصحة النفسية اإليجابية بعدة طرق  الحالية بالتاكد من الخصائص

 وذلك على النحو التالي:
لمقياس الصحة النفسية قامت الباحثة بحساب االتساق الداخلي  أواًل: االتساق الداخلي:

حساب معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمقياس، طريق عن  اإليجابية
 الجدول التالي:وذلك كما هو موضح ب

 ( معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لمقياس الصحة النفسية اإليجابية8جدول )
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م
1 0,544** 4 0,676** 7 0,680** 
2 0,716** 5 0,683** 8 0,689** 
3 0,698** 6 0,729** 9 0,576** 
 **p ≤ 0.01                                                      إناث( 80ذكور،  70)طالبًا وطالبة  150ن = 
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 ،(0,729 -0,544أح قيم معامالت االرتباط تراوحت بين )يتلح من الجدول السابق 
وهو ما يشير إلى تحقق االتساق  ، (P ≤ 0.01جميعها دالة إحصائيًا عند مستوى )و 

 مقياس.الداخلي لل
قامت الباحثة بالتحقق من صدق البناء  ثانيًا: صدق البناء )التحليل العاملي التوكيدي(:

لمقياس الصحة النفسية اإليجابية من خالل إجراء التحليل العاملي التوكيدي الختبار النموذج 
 (، حيث تم تطبيق المقياس(AMOSالهرمي من الدرجة األولى للمقياس باستخدام برنامج 

( طالبًا وطالبة من طالب جامعة األزهر لتقدير أوزاح االنحدار المعيارية 150)ىعل
لمؤشرات المشاهدة المتمثلة في بنود المقياس على العامل العام الكامن للمقياس، وقد أفرز 

( وجميعها دالة 0,694 -0,475معيارية تراوحت بين ) نحداراهثا التحليل عن أوزاح 
  .( والجدول التالي يوضح ذلكP ≤ 0.01احصائيًا عند مستوى )

( تقديرات أوزان االنحدار المعيارية لمؤشرات المشاهدة المتمثلة في عبارات مقياس 9جدول )
 الصحة النفسية اإليجابية على العامل العام الكامن للمقياس

 Pمستوى الداللة  أوزان االنحدار المعيارية العبارات العامل العام الكامن

الصحة النفسي
ة اإليجابية

 

1 0,475 *** 
2 0,694 *** 
3 0,670 *** 
4 0,635 *** 
5 0,622 *** 
6 0,668 *** 
7 0,608 *** 
8 0,650 *** 
9 0,486 *** 

  ***                              P ≤ 0.01إناث(                  75ذكور،  75)  طالبًا وطالبة 150ن =
 

( للتاكد من حسن مطابقة 10على عدة مؤشرات موضحة بجدول ) كما اعتمدت الباحثة
 (.2النموذج المقترح للمقياس، والموضح بالشكل رقم)
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( النموذج المقترح لمقياس الصحة النفسية اإليجابية لدى طالب الجامعة 2شكل )      

 (150)ن=
اس على العامل تشبع المؤشرات المشاهدة المتمثلة في بنود المقي السابقيتلح من الشكل 

، أما مؤشرات حسن المطابقة فجاءت كما هي العام المتمثل في الدرجة الكلية للمقياس
 موضحة بالجدول اآلتي:

 (150( مؤشرات حسن المطابقة لمقياس الصحة النفسية اإليجابية )ن=10جدول )

 

يتلح من الجدول السابق أح قيم مؤشرات المطابقة جاءت في المدى المقبول لحسن     
)P≥ ( ومستوى داللة 27( بدرجات حرية )50,376)  2xالمطابقة، فكانت قيمة مربع كاي 

صائية إلى أح مصفوفة التباين والتغاير المعتمدة على ، وتشير تلك الداللة اإلح(0.01
عتمدة على بيانات العينة، وربما تفسر تلك مالنموذج المفترض تختلف عن المصفوفة ال

الصحة 
النفسية 
 اإليجابية

 المؤشرات
2x df /df2X RMSEA RMR TLI GFI CFI AGFI PGFI IFI 

50,376 27 1,866 0,076 0,049 0,919 0,929 0,939 0,881 0,557 0,940 
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ينطوي على عيوب   2xح مربع كايأ( 234-233، 2021النتيجة بما أشار إليه )تيغزة، 
ه وحده في تحديد مدى جودة وحسن صح باالعتماد علينمثل تاًره بحجم العينة لثا ال يُ كثيرة 

، باستعماله بمعية مؤشرات إضافية أخرى لحسن المطابقة صحنيُ  والمالءمة أو المطابقة، 
 ( جاءت في المدى المقبول  )df / 2x(كما أح قيمة نسبة مربع كاي إلى درجات الحرية 

المدى ( في (RMSEA، وجاء مؤشر جثر متوسط مربعات الخطا التقريبي (3 – 0 / 5 ≥)
 ,RMR, TLI, GFI )، كما بينت النتائج أح كاًل من قيم 0.05 ≥ / 0.08 - 0 )المقبول )

CFI, AGFI, PGFI, IFI )  جثر متوسط مربعات البواقي، مؤشر توكر لويس، مؤشر (
جودة المطابقة، مؤشر المطابقة المقارح، مؤشر جودة المطابقة المصحح، مؤشر جودة 

 ر المطابقة المتزايد( جاءت جميعها في المدى المقبول المطابقة االقتصادي، ومؤش
فقد دلت ، (Fan & Sivo, 2007) ، مما يؤدي إلى قبول النموذج 0.9 ≤ / 0-1))

المؤشرات السابقة على جودة عالية في المطابقة بين النموذج والبيانات لعينة طالب 
البناء العاملي لمقياس  الجامعة، وبثلك قدم التحليل العاملي التوكيدي دلياًل على صدق

المؤشرات المشاهدة  هتنتظم حولالصحة النفسية اإليجابية، وأنه عبارة عن عامل عام كامن 
نتائج التحليل  من. وفي ضوء ما تم عرضه بنود( 9عليه )تشبع حيث  )بنود المقياس(

 .العاملي التوكيدي، يتحقق صدق البناء للمقياس
 بالطرق التالية: الصحة النفسية اإليجابيةات مقياس تم التحقق من ًب ثالثًا: الثبات:

 ( " تقدير معامل الثبات باستخدام طريقة معامل " ألفا كرونباخCronbach Alpha) 
تشير  ( وهي قيمة دالة إحصائياً 0,844للدرجة الكلية للمقياس، وبلغت قيمة معامل الثبات )

 .من الثبات مقبولةإلى أح المقياس يتمتع بدرجة 

 تم حساب معامل االرتباط  :قدير قيمة معامل ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفيةت
معامل االرتباط بين نصفي الدرجة الكلية  وبلغت قيمة ،لمقياسالدرجة الكلية لبين نصفي 

معامل الثبات بعد التعديل بمعامل ( وبلغت قيمة 0,694الصحة النفسية اإليجابية )لمقياس 
معامالت ًبات  (، وجميعها0,815) وبمعامل جتماح( 0,821) الكلية رجةللدسبيرماح براوح 

من الثبات. وهكثا يتلح أح مقياس  مقبولةدالة إحصائيًا تشير إلى أح المقياس يتمتع بدرجة 
والتي تتلمن  الصحة النفسية اإليجابية في صورته المترجمة المستخدمة في الدراسة الحالية

ابت ويمعبارات (9) وق في البيانات التي يتم الحصول عليها باستخدامه.، صادق ًو  كن الًو
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الدراسة عينة دخال بيانات إتم  :األساليب اإلحصائية المستخدمة لمعالجة فروض الدراسة

باستخدام األساليب اإلحصائية  SPSS الحزمة االحصائية الحالية ومعالجتها من خالل
، وتحليل قلتين، ومعامل ارتباط بيرسوح مست اختبار "ت" لعينة واحدة، ولعينتين األتية:

  الخطي البسيط والمتعدد. االنحدار

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
 ونصه: يمتلك طالب الجامعة مستوى مرتفع من الوفاء الوجودي،أواًل: نتائج الفرض األول: 

 وقد تم اختبار صحة هثا الفرض بإجراء اختبار )ت( لعينة واحدة لألبعاد والدرجة الكلية
 لمقياس الوفاء الوجودي، فكانت النتائج كما يوضحه الجدول اآلتي:

 ( اختبار "ت" لعينة واحدة لألبعاد والدرجة الكلية لمقياس الوفاء الوجودي11جدول )

المتوسط  األبعاد
 مستوى  قيمة "ت" االنحراف المعياري  الحسابي المتوسط االفتراضي

 pالداللة 
 0,01 **17,358 3,55801 13,2108 10 قبول الذات
 0,01 **11,925 4,14141 12,5676 10 تحقيق الذات
 0,01 **13,375 4,55924 13,1703 10 سمو الذات
 0,01 **18,583 9,26280 38,9486 30 الدرجة الكلية

 P≤ 0.01**                   إناث(                      213ذكور،  157طالًبا وطالبة  ) 370ن =
 

 ائج الجدول السابق، وجود فروق جوهرية لألبعاد والدرجة الكلية لمقياسيتلح من نت    
 – 13,375 -11,925 – 17,358على الترتيب ) حيث بلغت قيم "ت"الوفاء الوجودي، 

مما يشير إلى وجود فروق دالة إحصائًيا ، (P≤ 0.01)(، وكانت دالة عند مستوى 18,538
الوفاء  في األبعاد والدرجة الكلية لمقياس، االفتراضيبين المتوسط الحقيقي والمتوسط 

وهو ما يعني الوجودي لدى طالب الجامعة، وكانت الفروق في اتجاه المتوسط الحقيقي 
 االفتراضي لألبعاد والدرجة الكلية لمقياس الوفاء الوجودي.ارتفاع الدرجة عن المتوسط 

من ارتفاع مستوى  Loonstra et al (2007)وتتفق هثه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة 
 الوفاء الوجودي لدى طالب الجامعة.

وترجع الباحثة هثه النتيجة إلى اهتمام طالب الجامعة أًناء هثه المرحلة التعليمية المهمة     
 ،مالحتياجاته مواألهداف الشخصية في ضوء ادراكه ،في حياتهم بإيجاد العديد من المعاني
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واالجتماعية تجاه  ،الوقت بالمتطلبات الحياتيةوالسعي إلى تطويرها مع االيفاء في نفس 
من الوفاء الوجودي، فقد أكد كاًل من  لٍ اآلخرين بما يحقق لديهم الشعور بمستوى عا

Langel et al (2003); Loonstra et al (2007)  على أهمية إيجاد المعنى الشخصي
 وتطويره حتى يتم تحقيق الوفاء الوجودي. ،في الحياة
 ،حثة هثه النتيجة إلى أح طالب الجامعة لديهم قدرَا كبيرًا من الحريةكما ترجع البا      

واختيار سلوكهم معتمدين على فهم  ،واالستقاللية تجعلهم قادرين على إدراكهم الحتياجاتهم
وقدراتهم الشخصية من جهة أخرى بما يزيد  ،أكثر واقعية للمواقف التي يمروح بها من جهة

ويجعلهم يبدؤوح في فهم  ،الثي بدوره يحسن اتصالهم بانفسهممن شعورهم بالوفاء الوجودي 
أفلل لمعنى ما يحدث في الحياة ويجعل من السهل عليهم اتخاذ القرار فيما يخصهم من 

واألكاديمية حتى تلك الموضوعات المتعلقة بالتعبير عن  ،موضوعات في حياتهم االجتماعية
وأنشطة اجتماعية  ،ا يقوموح من مهامكما يجعلهم متفانيين فيم ،المشاعر  ير السارة
إلى أهمية أح يكوح  Solobutina& Miyassarova (2019) وأكاديمية، فقد أشار

 ،ولديه من الحرية ،ومتقباًل لنفسه ،وإمكاناته ،وقدراته ،الشخص مدركًا الحتياجاته
ورؤيتها من  ،وتحقيق ذاته ،ويجعله قادر على تطوير قدراته ،واالستقاللية ما يزيد ًقته بنفسه

منظور الواقع الخارجي بما يحسن من اتصاله بنفسه ويجعله يبدأ في فهم أفلل لنفسه 
ولمعنى ما يحدث في الحياة بما يرفع من مستوى شعوره بالوفاء الوجودي؛ ومما يدعم ذلك ما 

في نظريته المعاصرة في التحليل الوجودي الشخصي من أح جوهر   Langle (2003)أكده
وتحمل المسؤولية في تنفيث الهدف  ،وجودي الشخصي هو استخدام قوة القرارالتحليل ال

وإمكاناته وادراكه للعالم المحيط من أجل  ،والقرار الثي اختاره الشخص مع تنميته لقدراته
الحصول على مستوى من الوجود الكامل والرضا عنه بما يشعره بالوفاء الوجودي الثي 

 والواقع المحيط.وفعال للثات  ،يعتبر نمط مستمر
ويمكن تفسير هثه النتيجة أيلًا في ضوء أح طالب الجامعة يتمتعوح بقدر مقبول من      
والطاقات ما يعزز كفاءتهم الشخصية  ،ولديهم من القدرات ،والنلج ،والثقافة ،الوعي

ويحقق شعورهم بالوفاء الوجودي خاصة  ،والعالم الخارجي ،الوجودية في تعاملهم مع ذاتهم
والمعاني المحتملة الكامنة ورائها بما يدفعهم إلى البحث عن  ،ساسوح للقيم في العالموأنهم ح

 Mausch& Rys (2020)وهثا ما أكده  ،المعنى في حياتهم
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ونصه: يمتلك طالب الجامعة مستوى مرتفع من الصحة النفسية ثانيًا: نتائج الفرض الثاني: 

اء اختبار )ت( لعينة واحدة للدرجة الكلية اإليجابية، وقد تم اختبار صحة هثا الفرض بإجر 
 :لمقياس الصحة النفسية اإليجابية، فكانت النتائج كما يوضحه الجدول اآلتي

 ( اختبار "ت" لعينة واحدة للدرجة الكلية لمقياس الصحة النفسية اإليجابية12جدول )

 المتوسط االفتراضي 
  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة "ت" المعياري 

 مستوى 
 pالداللة 

 0,01 **18,847 5,53898 18,9270 13,5 الدرجة الكلية
 **P≤ 0.01                        إناث(               213ذكور،  157طالًبا وطالبة  ) 370ن =
الصحة  لدرجة الكلية لمقياسل جوهري  فرق يتلح من نتائج الجدول السابق، وجود     

، (P≤ 0.01)(، وكانت دالة عند مستوى 18,847) "ت" ةحيث بلغت قيمالنفسية اإليجابية، 
، في االفتراضيبين المتوسط الحقيقي والمتوسط  فرق دال احصائياً مما يشير إلى وجود 
الصحة النفسية اإليجابية لدى طالب الجامعة، وكاح الفرق في اتجاه  الدرجة الكلية لمقياس
االفتراضي للدرجة الكلية لمقياس توسط وهو ما يعني ارتفاع الدرجة عن المالمتوسط الحقيقي 

 الصحة النفسية اإليجابية. 
( من 2020وتتفق هثه النتيجة مع ما أسفرت عنه نتائج دراسة العصيمي، والهبيدة )    

ارتفاع مستوى االزدهار الوجداني، والنفسي، واالجتماعي المتمثل في الصحة النفسية 
 اإليجابية لدى طالب الجامعة.

باح الشباب لديهم  JCHS (2010)النتيجة في ضوء ما أشارت إليه  ويمكن تفسير هثه    
واألحداث اللا طة في  ،وإمكانات تدعم قدرتهم على مواجهة التحديات ،نقاط قوة داخلية

ويسهل من التطور والتغيير اإليجابي  ،الحياة بما يحافظ على اتجاهاتهم اإليجابية نحو الحياة
وقعات ألنفسهم ولآلخرين ، كما أح لديهم القدرة على وبما يمكنهم أيلًا من وضع ت ،لهم

 تطبيق استراتيجيات المواجهة عندما يواجهوح مواقف التحدي.
وترجع الباحثة هثه النتيجة إلى أح الغالبية العظمى من طالب الجامعة يعيشوح نمط حياة 

ء هيئة وتعزيز اجتماعي كبير من األسرة، وأعلا ،ويتلقوح دعم ،وتعليمي سوي  ،اجتماعي
 ،والسعادة النفسية ،والتفاؤل ،واألصدقاء األمر الثي يزيد من شعورهم باألمل ،التدريس

ويجعلهم قادرين  ،والرضا عن الحياة، والمشاعر اإليجابية، ويقوي شخصيتهم ،واليقظة العقلية
والهبوط الطبيعي  ،وتحقيق الثات، والتعامل مع الصعود ،على اتخاذ خيارات جيدة في الحياة
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وأحداث الحياة  ،في الحياة، والتكيف مع متطلباتها، والصمود في مواجهة التحديات
والقدرة على  ،والسعادة ،واآلخرين باقصى قدر من الفعالية ،والتكيف مع العالم ،اللا طة

والتصرف بسعادة،  ،وذكاء يقظ مع مراعاة السلوكيات االجتماعية ،الحفاظ على مزاج معتدل
والمثمر أًناء  ،والعمل المنتج ،والعطاء ،هم قدرة عالية من الدافعية للبثلباإلضافة إلى اكساب

  إلى Guo et al (2018)مع قدرتهم على تقديم مساهمات لمجتمعهم؛ فقد أشار ،دراستهم
ويتلقوح  ،أح األفراد ذوي األوضاع االجتماعية المناسبة، الثين يعيشوح حياة تعليمية سوية

ين يكوح لديهم صحة نفسية ايجابية أفلل من  يرهم؛ كما أشار الدعم االجتماعي من اآلخر 
Tiwari& Agashe (2016, 1583)  إلى أح األشخاص الثين لديهم قدرة على اتخاذ

والتكيف مع  ،والهبوط الطبيعي في الحياة ،والتعامل مع الصعود ،خيارات جيدة في الحياة
مع القدرة على الحفاظ على ذكاء يقظ والسعادة  ،واآلخرين باقصى قدر من الفاعلية ،العالم

والتصرف بسعادة هم أشخاص يعيشوح حالة  ،ومراعاة السلوكيات االجتماعية ،ومزاج معتدل،
 مع الحماس لالستمتاع بالحياة.  ،واالجتماعية ،والنفسية ،من الرفاهية الوجدانية

ة النفسية وتعزي الباحثة هثه النتيجة في ضوء ما توفره البيئة األسرية من السالم     
 ،والتعبير عن المشاعر ،واالستقاللية ،ألبنائها حيث تعزز لديهم العالقات االجتماعية

والحرية باإلضافة إلى طبيعة المعاملة التي يتلقاها الطالب داخل أسرهم القائمة على 
واشعارهم بالدفء األسري بما يجعلهم يشعروح باالرتياح  ،االهتمام بهم وتقدير أدوارهم

ينة داخل أسرهم، وأيلًا في ضوء ما توفره البيئة الجامعية من السالمة النفسية والطمان
ألبنائها الطالب   حيث تسعى الجامعة على مدار العام الجامعي إلى إقامة دورات التنمية 

والتي تعمل كحائط  ،والقدرات اإليجابية لديهم ،وبناء القوى  ،البشرية لطالبها بهدف تنمية
وتساعدهم  ،وتوجهه ،واالضطرابات النفسية، وتقود تفكيرهم ،للغوطمنيع ضد تعرضهم ل

واالستمرار  ،والبقاء ،والصمود حيالها ،واألحداث اللا طة ،ليس فقط على تحمل األزمات
في مواجهتها بل أيلًا على االزدهار، باإلضافة إلى دور الجامعة في تفعيل األنشطة 

ويتيح  ،ر العام الدراسي بما يدفع الطالببمختلف أشكالها بين الحين واآلخر على مدا
وينمي  ،ويعزز ،والنشاطات المختلفة ،والندوات ،الفرصة أمامهم بالمشاركة في الفاعليات

والتفاعل االجتماعي اإليجابي مع اآلخرين بما يدعم  ،واالندماج ،لديهم المشاعر اإليجابية
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واالرتقاء فيشعروح  ،روح المثابرةاحساس الطالب باالنتماء للبيئة التعليمية وينمي لديهم 

 وأنهم بعيدوح عن التهديدات بما يحقق لهم الشعور بالصحة النفسية اإليجابية. ،باألماح
والبيئة التعليمية في   ،على أهمية دور البيئة األسرية Kislyakov et al (2014)فقد أكد 

زيز السلوكيات وتع ،وذلك بدعم ،بناء شخصية ايجابية قوية متماسكة مؤكدة لثاتها
واشراكهم في المواقف  ،االجتماعية للطالب من خالل تعليمهم استراتيجيات التكيف الناجح

والرضا عن  ،االجتماعية اإليجابية مع اآلخرين األمر الثي يؤدي بدوره إلى شعوهم بالسعادة
ة ويكسبهم القدرة على االنخراط اإليجابي مع اآلخرين في األنشط ،وعن الحياة ،أنفسهم

( 380، 2015االجتماعية بما يحقق لديهم مستوى عال من الصحة النفسية، وأشار كاتب )
وتحافظ على سالمتهم النفسية تساهم في بناء  ،إلى أح البيئة التعليمية المدعمة نفسيًا لطالبها

 شخصيتهم بشكل إيجابي.
اللة احصائية بين ونصه: توجد عالقة ارتباطية موجبة ذات دثالثًا: نتائج الفرض الثالث: 

درجات طالب الجامعة على مقياس الوفاء الوجودي بابعاده ودرجاتهم على مقياس الصحة 
قامت الباحثة باستخدام معامل ارتباط ، وللتحقق من صحة هثا الفرض النفسية اإليجابية،

 وهثا ما يوضحه الجدول اآلتي: Person's Correlation Coefficientبيرسوح 
امالت االرتباط بين الدرجة الكلية للوفاء الوجودي بأبعاده والدرجة الكلية للصحة ( مع13جدول )

 النفسية اإليجابية 

 P≤ 0.01**                                    إناث( 213ذكور،  157طالًبا وطالبة  ) 370=ن 
 ما يلي:يتلح من الجدول السابق 

بين الدرجة الكلية للوفاء الوجودي والدرجة الكلية للصحة  موجبةوجود عالقة ارتباطية *
قيمة دالة إحصائيًا عند ( وهي 0,427النفسية اإليجابية حيث بلغت قيمة معامل االرتباط )

 (P≤ 0.01)مستوى 

 الدرجة الكلية للصحة النفسية اإليجابية أبعاد الوفاء الوجودي
 **0,223 قبول الذات
 **0,393 تحقيق الذات
 **0,337 سمو الذات

 **0,427 الدرجة الكلية للوفاء الوجودي
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سمو  -تحقيق الثات -*وجود عالقة ارتباطية موجبة بين أبعاد الوفاء الوجودي )قبول الثات
الثات(، والدرجة الكلية للصحة النفسية اإليجابية حيث بلغت قيم معامالت االرتباط على 

 .(P≤ 0.01)توى ( وهي دالة إحصائيًا عند مس0,337 -0,393 -0,223الترتيب )
ونتائج الدراسات  ،وتري الباحثة أح هثه النتيجة منطقية حيث تتفق مع االطار النظري 

التي أجريت على عينة من المعلمين في  Barzoki et al (2018)السابقة مثل دراسة 
مدارس طهراح، وأظهرت نتائجها وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا بين الوفاء 

والتي توصلت  ، ((Danilenko& Nosova 2020لصحة النفسية، ودراسة الوجودي وا
نتائجها إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا بين الوفاء الوجودي والرفاهية الثاتية 

والتي توصلت نتائجها إلى  Mausch& Rys (2020)لدى طالب الجامعة بكوريا، ودراسة 
حصائيًا بين الوفاء الوجودي والصحة النفسية لدى طالب وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة ا

 الجامعة بامريكا. 
تبر بناء ععم الطرح النظري الثي يرى أح أبعاد الوفاء الوجودي تُ دكما أح هثه النتيجة تُ 

ومكونات حاسمة في تطوير الشعور الشخصي بمعنى الحياة، كما تعتبر استراتيجيات  ،نفسي
وتمتع طالب الجامعة بصحة نفسية  ،هة االضطرابات النفسيةتكيف وجودية ايجابية لمواج

تبر مفيدة في تعزير الموارد النفسية اإليجابية لدى طالب الجامعة عجيدة وايجابية، وأيلًا تُ 
كالشعور بلبط النفس، وقوة االرادة، واألمل والتفاؤل، واليقظة العقلية، وتعزز أيلًا من 

وضروري الستخدام  ،تبر مؤشر حيوي عوأيلًا تُ استكشاف ما يجعل الحياة ذات معنى، 
الطالب الجامعي تلك الموارد النفسية اإليجابية بفاعلية للسعي وراء أهدافه والعمل على 

 ;Monroz, 2017)تحقيقها بما يساعده على الشعور بصحة نفسية ايجابية 
LeSueur,2019). 

واستراتيجيات  ،لمنه من عواملوترجع الباحثة هثه النتيجة إلى أح الوفاء الوجودي بما يت
ايجابية يعزز الدور التكيفي لطالب الجامعة ألنه يعمل على توفير منطقة خالية من 

ورؤيتها من منظور  ،االضطرابات النفسية داخل نفس الطالب مما يجعله قادرًا على فهم ذاته
ل ما لديه من ويتقب ،ويقدرها بإيجابية ،وأنه جزء من كل أكبر فيتقبلها ،الواقع الخارجي

 ،والثقة بالنفس ،ويمنحه القوة ،ويسعى إلى تطويرها بما يحقق ذاته ،وقدرات ،امكانيات
والقدرات في خدمة  ،والسعادة فيسعى إلى استخدام تلك االمكانات ،والتفاؤل ،والشعور باألمل
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اآلخرين ويتفاعل مع  ،والواقع ،ويدرك بفاعلية العالم ،وبالتالي يتجاوز ذاته ،أفراد مجتمعه

 ،في على حياتهلوالتقدير بما يُ  ،وح معهم عالقات ناجحة تتسم باالحترامكويُ  ،بإيجابية
وأحداث الحياة  ،وبما يزيد من قوته الشخصية في مواجهة تحديات ،وهدف ،ووجوده معنى

 ،وبما يسمح له بالوصول إلى مستوى األداء األمثل في سلوكياته الفردية ،اللا طة
 ر الثي يجعله يشعر بصحة نفسية إيجابية.والمجتمعية األم

باح الصحة  Langel et al (2003سر هثه النتيجة أيلًا في ضوء ما أشار إليه) فوتُ 
وأح  ،النفسية اإليجابية تتاًر بدرجة كبيرة بالقوى الشخصية الوجودية كالوفاء الوجودي

 ،تع بصحة نفسية جيدةوادراك هثا المعنى في الحياة يتم ،الشخص القادر على ايجاد المعنى
 أو مكتملة.

لدى  بالصحة النفسية اإليجابيةيمكن التنبؤ ونصه: رابعًا: نتائج اختبار الفرض الرابع:   
وللتحقق من صحة هثا  درجاتهم الكلية على الوفاء الوجودي،من خالل طالب الجامعة 

ة مدى تاًير وذلك لمعرف (،Enterالبسيط بطريقة )الفرض تم استخدام تحليل االنحدار 
، كمتغير تابع الصحة النفسية اإليجابيةعلى  للوفاء الوجودي كمتغير مستقلالدرجة الكلية 

 يوضح نتائج هثا األسلوب اإلحصائي. التاليوالجدول 
( نموذج االنحدار )الوفاء الوجودي( كمتغير مستقل و)الصحة النفسية اإليجابية( 14جدول )

 كمتغير تابع

(، وهثا يعني أح هناك 0,427أح قيمة معامل االرتباط )ى لإ السابقجدول التشير نتائج     
، كما ة للوفاء الوجوديوالدرجة الكلي ،الدرجة الكلية للصحة النفسية اإليجابيةبين  عالقة

الدرجة وهثا يعني أح  ، (2R=0,182) أح قيمة معامل التحديد ىلإتشير نتائج الجدول 
الصحة النفسية ( من التباين في %18,2قد فسرت ما مقداره ) الكلية للوفاء الوجودي

ر في اإليجابية  الصحة، وهي قيمة مقبولة إذا ما أخث في االعتبار وجود متغيرات أخرى تًؤ
 .النفسية اإليجابية

 النموذج

 

مربع معامل االرتباط )معامل  Rرتباط معامل اال

  2Rالتحديد(

 الخطأ المعياري معامل التحديد المعدل

1 

 

0,427 0,182 0,180 5,01493 
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الكلية لنموذج االنحدار في التنبؤ بالصحة النفسية اإليجابية بمعلومية وللتعرف على المعنوية 
والجدول  ،، لدى العينة الكليةF-testالدرجة الكلية للوفاء الوجودي تم إجراء اختبار "ف" 

 التالي يوضح قيمة "ف" لمعرفة داللة التنبؤ.
 

وداللة التنبؤ بالصحة النفسية اإليجابية )كمتغير تابع(  ANOVA) االنحدار)( تحليل تباين 15جدول)
 بمعلومية الدرجة الكلية للوفاء الوجودي )كمتغير مستقل(

P≤  0.01** 
يتلتتح متتن الجتتدول الستتابق أح قيمتتة "ف" لمعرفتتتة إمكانيتتة التنبتتؤ بالصتتحة النفستتية اإليجابيتتتة 

وهتتي قيمتتة  ، (82,148بمعلوميتتة الدرجتتة الكليتتة للوفتتاء الوجتتودي لتتدى العينتتة الكليتتة بلغتتت )
ممتتا يعنتتي وجتتود تتتاًير للمتغيتتر المستتتقل )الدرجتتة  (P≤ 0.01)دالتتة إحصتتائيًا عنتتد مستتتوى 

الكليتتة للوفتتاء الوجتتودي( علتتى الصتتحة النفستتية اإليجابيتتة، ولتحديتتد مصتتدر التتتاًير، واألهميتتة 
النستتتبية للدرجتتتة الكليتتتة للوفتتتاء الوجتتتودي فتتتي التنبتتتؤ بالصتتتحة النفستتتية اإليجابيتتتة تتتتم استتتتخراج 

 الجدول التالي:
 

 لبسيط ) الوفاء الوجودي(( معامل االنحدار ا16جدول )
مستوى  قيمة "ت" المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية المتغيرات

 Beta الخطأ المعياري  P  Bالداللة
 0,01 7,957 ----- 1,128 8,978 الثابت

الدرجة الكلية للوفاء 
 الوجودي

0,255 0,028 0,427 9,064 0,01 

P≤  0.01** 
بق أح الدرجتتتة الكليتتتة للوفتتتاء الوجتتتودي منبتتتئ جيتتتد بالصتتتحة النفستتتية يتلتتتح متتتن الجتتتدول الستتتا

(، وبلغتتتتت قيمتتتتة "ت" 0,255اإليجابيتتتتة لتتتتدى أفتتتتراد العينتتتتة الكليتتتتة، حيتتتتث بلغتتتتت قيمتتتتة بيتتتتتا )
المحستتتتوبة لداللتتتتتة الدرجتتتتتة الكليتتتتتة للوفتتتتتاء الوجتتتتودي فتتتتتي التنبتتتتتؤ بالصتتتتتحة النفستتتتتية اإليجابيتتتتتة 

 .(P≤ 0.01)(، وهي دالة إحصائيًا عند مستوى 9,064)

  Pمستوى الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0,01 82,148 2065,996 1 2065,996 االنحدار
 25,150 368 9255,033 البواقي
 ------ 369 11321,030 المجموع
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( متن التبتاين الكلتي للصتحة النفستية اإليجابيتة %18,2وتفسر الدرجة الكلية للوفاء الوجتودي )

لدى أفراد العينة، وتعد هثه النسبة مقبولة مما يؤكتد إستهام الدرجتة الكليتة للوفتاء الوجتودي فتي 
دلتة التنبتؤ التنبؤ بالصحة النفسية اإليجابية، وبثلك قد تحقق الفرض الرابع ويمكن صيا ة معا

 بالصحة النفسية اإليجابية لدى أفراد العينة الكلية على النحو التالي:

 (المتغير المستقل ×بيتا غير المعيارية= قيمة الثابت+ )قيمة معامل االنحدار 
الدرجة   0,255+  8,978درجة الصحة النفسية اإليجابية من خالل المتغير المنبئ= 

 الكلية للوفاء الوجودي
والتي أشارت  Barzoki et al (2018)فقت هثه النتيجة مع نتائج دراسة وقد ات     

نتائجها إلى إمكانية التنبؤ بالصحة النفسية من خالل الوفاء الوجودي، ودراسة 
Danilenko& Nosova (2020)  والتي أسفرت نتائجها عن إمكانية التنبؤ بالرفاهية

والتي خلصت  Mausch& Rys (2020)الثاتية من خالل الوفاء الوجودي، ودراسة 
وق به للصحة النفسية.  نتائجها إلى أح الوفاء الوجودي معيار مًو

وأهميتهتتا  ،ستتر الباحثتتة هتتثه النتيجتتة فتتي ضتتوء أح المرحلتتة الجامعيتتة بحكتتم طبيعتهتتافوتُ       
 ،ثتتتل تجربتتتة ايجابيتتتة لهتتتم حيتتتث يكونتتتوح منغمستتتوح فتتتي حيتتتاتهم اليوميتتتة الدراستتتيةملطالبهتتتا تُ 

 ،والمعنتى األمتر التثي يعتزز قبتول ،جعلهم يشتعروح بتامتالء حيتاتهم بالهتدفواالجتماعية بما ي
والعتتتتالم  ،وتتتتتاقلم ايجابيتتتتة للتعامتتتتل متتتتع التتتتثات ،وتحقيتتتتق وستتتتمو التتتتثات لتتتتديهم ك ليتتتتات تكيتتتتف

بمتتا يحقتتق لتتديهم الشتتعور بالوفتتاء الوجتتودي التتثي ومتتا بتته متتن تحتتديات وصتتراعات  ،الختتارجي
ر بتتدوره علتتى نظتترتهم نحتتو الحيتتاة بإ ويجعلهتتم يشتتعروح باكتمتتال صتتحتهم النفستتية،  ،يجابيتتةيتتًؤ

وبتتثلك يعتبتتر الوفتتاء الوجتتودي فتتي حيتتاة طتتالب الجامعتتة مؤشتتر علتتى شتتعورهم بصتتحة نفستتية 
إلتتى أح الوفتتاء  Solobutina& Miyassarova (2019)أو ايجابيتتة، فقتتد أشتتار  ،مكتملتتة

الشخص في حياته  والهدف يتحقق من خالل انغماس ،الوجودي كاسلوب حياة مليء بالمعنى
 ,Keyesومشكالتها، وذكر  ،وتوضيحه لموقفه تجاه تحديات الحياة ،وإدراكه لقدراته ،اليومية

تبتتتر مؤشتتتر علتتتى تمتعتتته بصتتتحة نفستتتية عوالهتتتدف تُ  ،( أح حيتتتاة الفتتترد المليئتتتة بتتتالمعنى(2009
 إيجابية.
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 Galante et al (2014, 1102)ستر الباحثتة هتثه النتيجتة فتي ضتوء متا أكتد عليته فكمتا تُ 
ر في الصحة النفسية اإليجابيتة للفترد عمن أح الوفاء الوجودي يُ  د من العوامل المهمة التي تًؤ

وصتحته  ،حيث أح للوفاء الوجتودي العديتد متن اآلًتار اإليجابيتة علتى صتحة الفترد بشتكل عتام
والستتعادة النفستتية باعتبتتاره  ،وأنتته متترتبط بالشخصتتية الستتوية ،النفستتية اإليجابيتتة بشتتكل ختتاص

 واالجتماعي. ،وداعم لها في توافقها النفسي ،عزز للشخصيةم
 بالصتحة النفستية اإليجابيتة لتدىيمكن التنبتؤ ونصه: نتائج اختبار الفرض الخامس:  :خامساً 

وللتحقتتتق متتتن صتتتحة هتتتثا  الوفتتتاء الوجتتتودي،علتتتى أبعتتاد درجتتتاتهم متتتن ختتتالل  طتتالب الجامعتتتة
 (،Enterبطريقتتة ) Regression Multipleالفتترض تتتم استتتخدام تحليتتل االنحتتدار المتعتتدد

الصتتتحة النفستتتية كمتغيتتترات مستتتتقلة علتتتى  أبعتتتاد الوفتتتاء الوجتتتوديوذلتتتك لمعرفتتتة متتتدى تتتتاًير 
 يوضح نتائج هثا األسلوب اإلحصائي. التاليوالجدول اإليجابية كمتغير تابع، 

 

ية ( نموذج االنحدار )أبعاد الوفاء الوجودي( كمتغيرات مستقلة و)الصحة النفس17جدول )
 اإليجابية( كمتغير تابع

(، وهتثا يعنتي أح هنتاك 0,434أح قيمة معامتل االرتبتاط ) ىلإ السابقجدول التشير نتائج      
أح  ىلتإ، كما تشتير نتتائج الجتدول وأبعاد الوفاء الوجودي سية اإليجابيةالصحة النفبين  عالقة

قتتتد  األبعتتتاد الثالًتتتة للوفتتتاء الوجتتتوديوهتتتثا يعنتتتي أح  ، (2R=0,188 قيمتتتة معامتتتل التحديتتتد )
، وهتي قيمتة مقبولتة إذا الصتحة النفستية اإليجابيتة( متن التبتاين فتي %18,8فسرت ما مقتداره )

ر في ما أخث في االعتبار وجود متغي  .الصحة النفسية اإليجابيةرات أخرى تًؤ

الكليتتتة لنمتتتوذج االنحتتتدار فتتتي التنبتتتؤ بالصتتتحة النفستتتية اإليجابيتتتة وللتعتتترف علتتتى المعنويتتتة     
، F-testبمعلومية متغيرات الدراسة المتمثلة في أبعاد الوفاء الوجتودي تتم إجتراء اختبتار "ف" 

 عرفة داللة التنبؤ.لدى العينة الكلية والجدول التالي يوضح قيمة "ف" لم
 
 
 

 النموذج

 

مربع معامل االرتباط )معامل  Rمعامل االرتباط 

 التحديد(

 الخطأ المعياري معامل التحديد المعدل

1 

 

0,434 

 

0,188 0,181 5,01137 
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( ودالللة التنبلؤ بالصلحة النفسلية اإليجابيلة )كمتغيلر ANOVA( تحليلل تبلاين االنحلدار)18جدول)

 تابع( بمعلومية أبعاد الوفاء الوجودي )كمتغيرات مستقلة(
  Pمستوى الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0,01 28,263 709,793 3 2129,380 االنحدار
 25,114 366 9191,649 البواقي
 ------ 369 11321,030 المجموع

P≤  0.01** 
يتلح من الجدول السابق أح قيمة "ف" لمعرفة إمكانية التنبؤ بالصتحة النفستية اإليجابيتة     

صتائيًا ( وهتي قيمتة دالتة إح28,263بمعلومية أبعاد الوفاء الوجودي لدى العينة الكلية بلغتت )
ممتا يعنتي وجتود تتاًير للمتغيترات المستتقلة )أبعتاد الوفتاء الوجتودي(  (P≤ 0.01)عند مستوى 

واألهميتتتتة النستتتتبية للمتغيتتتترات  ، علتتتتى الصتتتتحة النفستتتتية اإليجابيتتتتة، ولتحديتتتتد مصتتتتدر التتتتتاًير
والمتغير األكثر مساهمة في التنبؤ بالصحة النفسية اإليجابية تتم استتخراج الجتدول  ، المستقلة

 لتالي:ا
 ( معامالت االنحدار المتعدد )أبعاد الوفاء الوجودي(19جدول )

قيمة  قيمة "ت" المعامالت المعيارية المعامالت غير المعيارية المتغيرات
 Beta الخطأ المعياري  P  Bالداللة

 0,01 8,028 ----- 1,188 9,538 الثابت
 0,064 1,858 0,094 0,079 0,147 قبول الذات

 0,01 4,511 0,262 0,078 0,350 لذاتتحقيق ا
 0.01 3,493 0,190 0,066 0,231 سمو الذات

P≤ 0.01** 
يتلح من الجدول السابق أح متغير تحقيق الثات هو أفلتل المتغيترات المنبئتة بالصتحة     

(، وبلغتت قيمتة "ت" 0,350النفسية اإليجابية لدى أفراد العينة الكليتة، حيتث بلغتت قيمتة بيتتا )
(، وهتتي 4,511لداللتتة متغيتتر تحقيتتق التتثات فتتي التنبتتؤ بالصتتحة النفستتية اإليجابيتتة )المحستتوبة 

، يلتي ذلتك متغيتر ستمو التثات حيتث بلغتت قيمتة بيتتا (P≤ 0.01)دالة إحصتائيًا عنتد مستتوى 
(، وبلغت قيمة "ت" المحسوبة لداللتة متغيتر ستمو التثات فتي التنبتؤ بالصتحة النفستية 0,231)

هم متغيتتر ستت، بينمتتا لتتم يُ (P≤ 0.01)التتة إحصتتائيًا عنتتد مستتتوى (، وهتتي د3,493اإليجابيتتة )
( 0,147قبول الثات بصورة دالة في التنبؤ بالصحة النفسية اإليجابية حيث بلغتت قيمتة بيتتا )

( وهي قيمة  ير دالة احصائيًا، وعلى هثا تحقتق صتحة 1,858وبلغت قيمة "ت" المحسوبة )
االنحتتدار المتعتتدد الدالتتة علتتى التنبتتؤ بالصتتحة الفتترض الختتامس جزئيتتًا ويمكتتن صتتيا ة معادلتتة 
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وهمتتا )تحقيتتق التتثات،  ،والثالتتث للوفتتاء الوجتتودي ،النفستتية اإليجابيتتة بمعلوميتتة البعتتدين الثتتاني
وهو )قبول الثات( حيث كاح  ،وذلك بعد استبعاد البعد األول للوفاء الوجودي ، وسمو الثات(

 يجابية.   تاًيره  ير دال احصائيًا على الصحة النفسية اإل

 (المتغير المستقل ×بيتا غير المعيارية= قيمة الثابت+ )قيمة معامل االنحدار 
تحقيق   0,350+  9,538درجة الصحة النفسية اإليجابية من خالل المتغيرات المنبئة= 

 سمو الثات  0,231الثات+  
التي أسفرت و  Barzoki et al (2018)وقد اتفقت هثه النتيجة جزئيًا مع نتائج دراسة      

نتائجها عن إمكانية التنبؤ بالصحة النفسية من خالل أبعاد الوفاء الوجودي، ودراسة 
Danilenko& Nosova (2020)  والتي أشارت نتائجها إلى امكانية التنبؤ بالرفاهية الثاتية

  من خالل أحد أبعاد الوفاء الوجودي وهو سمو الثات.
ير منبئ بالصحة النفسية اإليجابية في ضوء أح سر الباحثة نتيجة أح قبول الثات  فوتُ     

تبر بمفرده  ير كافي حتى يشعر طالب الجامعة عقبول الثات كاحد أبعاد الوفاء الوجودي يُ 
وتمتعه  ،ومجتمعه ،بصحة نفسية إيجابية، فقد يكوح فقط مؤشر لتوافق الطالب مع نفسه

أو ما يعرف بمستوى  ،بصحة نفسية دوح وصوله إلى مستوى الصحة النفسية اإليجابية
األداء الوظيفي الوجداني، والنفسي، واالجتماعي األمثل للفرد، فقبول الثات وفقًا لوجهة نظر 

Maslow, 1954 وأساسي ليستطيع الفرد أح يحقق  ،وجزء هام ،هو التقدير اإليجابي للثات
احب صيُ وبالتالي ترى الباحثة أهمية أح  ، ((Hoffman et al, 2013ويسمو بها  ،ذاته

وإمكاناته بما يجعله يشعر  ،ورضاه عنها وجود رغبة لديه في تطوير قدراته ،قبول الفرد لثاته
ويسعى إلى تحقيق  ،بتحقيق الثات ذلك الجانب المهم الثي يؤدي بالفرد إلى أح يسمو بثاته

وتكوين عالقات  ،ولوجود اآلخرين ، ايات انسانية بناءة في ضوء إدراكه بفاعلية للواقع
وأنه جزء من كل أكبر منه، فقد  ،وناجحة معهم، مع رؤية ذاته من منظور هثا الواقع ،يبةط

وسمو  ،أهمية توافر قبول الثات مع تحقيق الثات إلى Loonstra et al (2007)أشار 



 م
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 ،في صنع الرفاهية النفسية اهم مجتمعة معاً سالثات لدى طالب الجامعة كعوامل إيجابية تُ 

 واكتمالها لديهم.  
وتعزي الباحثة نتيجة أح تحقيق الثات هو البعد األكثر تنبؤًا بالصحة النفسية اإليجابية     

 ،حول تحقيق الثات باعتباره هو الغاية اإلنسانية القصوى  Maslow, 1954إلى وجهة نظر 
 ،والبيئة ،الثقافةهر استقاللية عن ظويُ  ،تقود الفرد إلى أح يكوح متفائالً وقمة الخبرة التي 

والتوحد  ،وقبول لآلخرين ،والواقع ،مبدعًا، ولديه قبول لثاته، وإدراك فعال للحقيقة ويكوح 
معهم من خالل اهتمامه بمشكالتهم أكثر من اهتمامه بمشكالته الشخصية مما يجعله يرقى 

 Barry (2009); Coddington( ؛ وأشار كاًل من 2010ويسمو بها )السبعاوي،  ،بثاته
ة النفسية اإليجابية تتعلق بكوح الفرد انسانًا كاماًل أي أنه يعيش إلى أح الصح (29 ,2007)

 والتكيف مع متطلبات الحياة. ،ولديه القدرة على تحقيق الثات ،في أفلل حالة ممكنة
كما تعزي الباحثة نتيجة أح سمو الثات منبئ بالصحة النفسية اإليجابية  إلى ما أشار إليه 

Frankl, 1982 وأح الدافع الحقيقي في حياة  ،وهر الوجود اإلنسانيباح سمو الثات هو ج
مع قدرة الشخص على  ،وإنما البحث عن المعنى ،البشر ليس البحث عن الثات فحسب

 ،والرفاهية ،مليء حياته بمعاني ذات مغزى وجودي بما يجعله يشعر تلقائيًا بالسعادة
 ,Levenson et al (2005(؛ وأكد (Langel et al, 2003والصحة النفسية الجيدة 

ومركزي عند الشخص السوي المتمتع  ،على أح سمو الثات هو ملمح أساسي (128
 بالصحة النفسية.

بين  يةإحصائ ذات داللةتوجد فروق  نتائج اختبار الفرض السادس: ونصه: :سادساً 
وأبعاده في الصحة النفسية اإليجابية لدى طالب  ،ومنخفلي الوفاء الوجودي ،مرتفعي
والجدول  تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتينوللتحقق من صحة هثا الفرض ، الجامعة

 اآلتي يوضح ذلك.
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( قيمة "ت" لمعرفة الفروق بين مرتفعي ومنخفضي الوفاء الوجودي وأبعاده في الصحة 20جدول )
 النفسية اإليجابية

**P ≤ 0.01 
ومنخفلي الوفاء  ،يتلح من الجدول السابق أح قيم "ت" لمعرفة الفروق بين مرتفعي    

صحة النفسية اإليجابية الفي وأبعاده )قبول الثات، تحقيق الثات، سمو الثات (  ،والوجودي
وهي قيم ذات داللة احصائية عند مستوى  ، (6,878 -5,728 -8,549 -4,625بلغت )

P ≤ 0.01)ومنخفلي  ،( مما يشير إلى وجود فروق ذات داللة احصائية بين مرتفعي
في اتجاه مجموعة مرتفعي الصحة النفسية اإليجابية  فيوأبعاده الثالًة  ،الوفاء الوجودي

 منخفلي حيث كاح المتوسط الحسابي لها أعلى من مجموعةوأبعاده،  ،لوجوديالوفاء ا
 .، وبثلك تم التحقق من صحة الفرض السادسلوفاء الوجودي وأبعادها

باح الصحة  Langel et al (2003)سر هثه النتيجة في ضوء ما أشار إليه فوتُ     
وأح  ،كالوفاء الوجودي النفسية اإليجابية تتاًر بدرجة كبيرة بالقوى الشخصية الوجودية

وادراك هثا المعنى في الحياة يتمتع بصحة نفسية  ،الشخص القادر على ايجاد المعنى
 &Tomicسر هثه النتيجة في ضوء أهمية الوفاء الوجودي فقد أشار )فكما تُ ؛ إيجابية

Tomic (2010 وأنشطته  ،أح للوفاء الوجودي دورًا مهمًا في أح يؤدي اإلنساح مهامه
بها بكفاءة مما يكوح له أكبر األًر على شعوره بصحة نفسية جيدة؛ وأكد كاًل من  المكلف

Loonstra et al (2007); Kay (2019)  على أح للوفاء الوجودي أهمية حاسمة في
وتمتعه بصحة نفسية جيدة فعندما يعتقد اإلنساح باح حياته  ،شعور اإلنساح بالرفاهية النفسية

المتوسط  ن المجموعات المتغيرات          
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة  قيمة "ت"
 pالداللة

 

 0.01 4,625 4,73773 20,7200 100 مرتفع قبول الذات
 6,58043 16,9700 100 منخفض

 0,01 8,549 3,69138 21,9000 100 مرتفع تحقيق الذات
 6,16133 15,7600 100 منخفض

 0,01 5,728 4,86010 20,6600 100 مرتفع سمو الذات
 6,37111 16,0700 100 منخفض

الدرجة الكلية 
للوفاء 
 الوجودي

 0,01 6,878 4,71237 21,3400 100 مرتفع
 6,40652 15,8700 100 منخفض
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وحيوية فإح ذلك بدوره ينعكس على شعوره  ،ي يقوم بها مفيدةوأح المهام الت ،ذات مغزى 

 بصحة نفسية إيجابية. 

فره المؤسسة الجامعية بجانب المؤسسات و وتعزي الباحثة هثه النتيجة إلى أح ما تُ     
 ،والنمو الشخصي ،يح لهم فرص للتطورتاألخرى للدولة من موارد مهمة  لطالب الجامعة تُ 

والمشاركة في الحياة، تجعلهم يشعروح باح  ،مة في المجتمعواالجتماعي من خالل المساه
والهدف فيبدؤوا يستخدموا كفاءتهم الشخصية الوجودية المتمثلة في  ،حياتهم مليئة بالمعنى

والقيود  ،والتاقلم مع الحدود ،وسموهم بها ك ليات للتكيف ،وتحقيقهم لها ،قبولهم لثاتهم
والعيش ضمن المدى المثالي لألداء  ،لوجوديالوجودية بما يجعلهم يشعروح بالوفاء ا

وبالتالي يرتفع لديهم مستوى الصحة النفسية اإليجابية، أما عكس ذلك فيؤدي  ،البشري 
ر بالسلب على  ،بطالب الجامعة إلى الشعور بالفراغ والخواء الوجودي األمر الثي بدوره يًؤ

 JCHSنفسي. فقد أشارت أو اللعف ال ،ويؤدي بهم إلى الشعور بالوهن ،صحتهم النفسية
إلى أح تعزيز الصحة النفسية اإليجابية ورفع مستوها لدى الشباب يتحقق من  (2010)

والمؤسسات االجتماعية من  ،والشبكات ،والسياقات ،خالل ما توفره  المؤسسة الجامعية
ر إجراءات داعمة للشباب تتلمن تطوير بيئات آمنة داخل الكلية والمجتمع، والتوجيه المباش

وحل المشكالت، وما  ،واالستراتيجيات التي تعزز قدرتهم على التاقلم ،للطالب حول المهارات
والمهام الصعبة  ،تتلمن مجموعة من األنشطة ظمةنموبرامج  ،توفره أيلًا من موارد مهمة

تيح لهم فرص الستكشاف ما لديهم من يالتي تشعرهم باح الحياة مليئة باألهداف األمر الثي 
والوصول بهم إلى  ،والبناء عليها بهدف المساهمة في الحياة المجتمعية ،وقدرات ،طاقات

 الشعور بالعيش ضمن المدى المثالي لألداء البشري.
كما ترجع الباحثة هثه النتيجة إلى أح الكثير من الخصائص المميزة لألفراد ذوي الوفاء     

فسية اإليجابية حيث يرى الوجودي تتقاطع مع الخصائص المميزة لألفراد ذوي الصحة الن
(Solobutina& Miyassarova (2019  أح ذوي الوفاء الوجودي يتصفوح باح حياتهم

 حأولديهم قدرة على بناء عالقات اجتماعية ايجابية، و  ،والوئام الداخلي ،مليئة بالمعنى
توجههم نحو الحياة أكثر إيجابية، ولديهم فهم أفلل لمعنى ما يحدث في الحياة من ضغوط 
وتحديات، ويتقبلوح أنفسهم، ويشعروح بحرية داخلية واستقاللية، ويتحرروح من توقعات 
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ويزيد مستوى  بعواقب أفعالهم، ح ويتنبؤو  ،يموح جدوى قراراتهم بشكل أفللقويُ  ،اآلخرين
 Bauer etومستوى ًقتهم بانفسهم، ولديهم رضا عن حياتهم، ويرى  ،تعاطفهم مع اآلخرين
al (2008, 82)  الصحة النفسية اإليجابية يميلوح إلى التركيز على نمو  أح ذوي

وهم أكثر  ،واالدراك الجيد لخبرات الحياة الصعبة ،وتحقيق أهدافهم في الحياة ،الشخصية
فاعلية في مواجهة اللغوط االجتماعية، ولديهم القدرة على إدارة شؤوح حياتهم، واالستخدام 

على تكوين عالقات ناجحة مع اآلخرين، ولديهم  الفعال للفرص المتاحة لهم، كما ليهم قدرة
 معتقدات بناءة تعطي معنى لحياتهم. 

ونصه: ال توجد فروق ذات داللة احصائية في الوفاء نتائج اختبار الفرض السابع:  :سابعاً 
وللتحقق من صحة ، وأبعاده لدى طالب الجامعة ترجع لمتغير النوع )ذكور/ إناث( ،الوجودي

 " فكانت النتائج كما بالجدول اآلتي:"t-testخدام اختبار "ت" هثا الفرض تم است

 (370( الفروق في الوفاء الوجودي وفقًا لمتغير النوع )ذكور/إناث( )ن=21جدول)
قيمة  (213إناث )ن= (157ذكور )ن= األبعاد

 "ت" 
 

  Pقيمة الداللة
المتوسط  
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 عياري الم

غير  0,131 1,514 3,74835 13,4460 3,26712 12,8917 قبول الذات
 دال

غير  0,508 0.663 4,12628 12,6901 4,16927 12,4013 تحقيق الذات
 دال

عير  0,440 0,773 4,84994 13,3239 4,13845 12,9618 سمو الذات
 دال

الدرجة الكلية للوفاء 
 الوجودي

غير  0,217 1,238 8,75799 39,4601 9,89296 38,2548
 دال

 
والدرجة الكلية  ،يتلح من الجدول السابق أح قيم "ت" في أبعاد مقياس الوفاء الوجودي     

(، وهي قيم  ير 1,238(، )0,773(، )0,663(، )1,514للمقياس بلغت على الترتيب )
 وطالبات ،دالة إحصائيًا مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب

الجامعة في مستوى الوفاء الوجودي )األبعاد والدرجة الكلية( تبعًا لمتغير الجنس، وبثلك تم 
  التحقق من صحة الفرض السابع.
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 ;Langle et al (2003); Kay (2014)وتتفق هثه النتيجة مع نتائج دراسات كاًل من 

Danilenko& Nosova (2020)  والتي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة 
 إحصائية في مستوى الوفاء الوجودي وفقًا للنوع.

وترجع الباحثة هثه النتيجة إلى أح طالب الجامعة بغض النظر عن النوع يتعرضوح      
وحدود  ،إلى نفس الصراعات النفسية التي تثيرها الحدود الوجودية المتمثلة في حدود حياتهم

ركوح بنفس المستوى دي، وبالتالي يُ أو العالم الخارج ،وحدود وجود اآلخرين ،وقدراتهم،قوتهم 
ويكونوا قادرين على  ،وما تثيرها من صراعات ،والقيود الوجودية ،إلى حد ما تلك الحدود

 ،واستقاللية ،ومسؤولية ،مواجهتها في ضوء ما يتمتعوح به في هثه المرحلة المهمة من حرية
 ،بها باعتبارها جوانب وسموهم ،وتحقيقهم لها ،وقيم تزيد من قبولهم لثاتهم ،ومثل عليا

والوجود، وتولد لديهم  ،وأساليب تكيف وجودية ايجابية يجدوح في توافرها لديهم معنى للحياة
والعالم الخارجي بكفاءة بما يحقق لديهم الشعور  ،طاقة ايجابية للتعامل الناجح مع ذاتهم

 LeSueurأشار بالوجود الكامل، وبالتالي ال يختلف مستوى الوفاء الوجودي لديهم. فقد 
 ، كل لدى الطالب تجربة إيجابية يشعروح فيها بالحريةشإلى أح المرحلة الجامعية تُ  (2019)
وبالتالي ال يعانوح في هثه المرحلة  ، والسمو بها ، وتحقيقها ،وقبول الثات ، والمسؤولية

إلى التعليمية من الفراغ الوجودي، حيث تتوافر لديهم العديد من األهداف التي يسعوح 
وأهمية وجودهم فيها، وهثا بدوره يولد لديهم طاقة  ، تحقيقها بما يجعلهم يشعروح بقيمة الحياة

والعالم الخارجي بكفاءة بما يحقق لديهم الشعور بالوفاء  ،ايجابية للتعامل الناجح مع ذاتهم
 الوجودي.  

حصائية في الصحة "ال توجد فروق ذات داللة ا نتائج اختبار الفرض الثامن: ونصه: :ثامناً 
النفسية اإليجابية لدى طالب الجامعة ترجع إلى متغير النوع )ذكور/ إناث(، وللتحقق من 

 " فكانت النتائج كما بالجدول اآلتي:"t-testصحة هثا الفرض تم استخدام اختبار "ت" 
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 (370( الفروق في الصحة النفسية اإليجابية وفقًا لمتغير النوع )ذكور/إناث( )ن=22جدول)

           P≤ 0.05*                
لمقياس الصحة النفسية "ت" في الدرجة الكلية  قيمةح يتلح من الجدول السابق أ   

(، مما يشير P (0,05 ≥دالة إحصائيًا عند مستوى  قيمة، وهي (2,244)بلغت  اإليجابية
، وبالرجوع للمتوسطين وطالبات الجامعة ، طالببين  ذات داللة إحصائيةإلى وجود فروق 

، الثكورتبين أح الفروق لصالح  في الصحة النفسية اإليجابية الدرجة الكلية لمقياسفي 
وبثلك لم يتم التحقق من صحة الفرض الثامن حيث دلت النتائج أح هناك فروق ذات داللة 

( في الصحة النفسية اإليجابية ترجع لمتغير النوع )ذكور/ P (0,05 ≥احصائية عند مستوى 
 .إناث( في اتجاه الثكور

والتي أسفرت نتائجها عن   Keyes& Simoes (2012)وتتفق هثه النتيجة مع دراسة    
وجود فروق في االزدهار )الصحة النفسية اإليجابية( لدى عينة الدراسة من البالغين الثين 

عامًا وفقًا لمتغير الجنس لصالح الثكور، في حين تتعارض  74 -25تراوحت أعمارهم بين 
عن وجود  والتي كشفت نتائجها Howell& Buro (2015)هثه النتيجة مع كاًل من دراسة 

فروق في االزدهار لدى عينة كندية من طالب الجامعة وفقًا لمتغير الجنس لصالح االناث، 
والتي أظهرت نتائجها وجود فروق في مستوى الصحة النفسية  Guo et al (2018)ودراسة 

اإليجابية لدى عينة من المراهقين الصينيين وفقًا لمتغير الجنس لصالح االناث حيث أظهر 
 &Vermaمستوى عال من الصحة النفسية اإليجابية مقارنة بالثكور، ودراسة االناث 

Tiwar (2017)  والتي أشارت نتائجها إلى عدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين
 Duan& Xieالثكور واالناث من طالب الجامعة بالهند في مستوى االزدهار، ودراسة 

قيمة الداللة  قيمة "ت"  (213إناث )ن= (157ذكور )ن= 
P   المتوسط

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 
الصحة النفسية 

 اإليجابية

19,6688 5,31494 18,3803 5,64859 2,244 0,025  
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وق ذات داللة احصائية بين الثكور والتي توصلت نتائجها إلى عدم وجود فر  (2019)

 واالناث من المراهقين الصينيين في مستوى االزدهار.
باح االختالف في  Picco et al (2017) سر هثه النتيجة في ضوء ما أشار إليهفوتُ 

مستوى الصحة النفسية اإليجابية بين الثكور واالناث يرجع إلى وجود اختالف بينهما في 
على أح الثكور لديهم  JCSH (2010)رة االنفعاالت، فقد أكدت  قدرة كل منهما على إدا

قدرة أكبر على إدارة االنفعاالت في المواقف اللا طة بشكل أفلل من اإلناث ففي نفس 
وإدارة  ،النفسية اإليجابية مهصحت الوقت الثي يستخدم فيه الثكور استراتيجيات تكيفية لتنظيم

وط بواقعية كاستراتيجية إعادة التقييم للموقف، فإح واللغ ،انفعاالتهم لمواجهة التحديات
ر بالسلب على صحتهن النفسية اإليجابية كاستراتيجية  االناث يستخدمن استراتيجيات تًؤ

 القمع والكبت للمواقف اللا طة. 
كما ترجع الباحثة ارتفاع مستوى الصحة النفسية اإليجابية لدى الثكور مقارنة باإلناث     

هم دافعية أكبر من اإلناث للمشاركة في األنشطة االجتماعية، والبدنية إلى أح الثكور لدي
، كما أح دائرة عالقاتهم االجتماعية  من قبل الجامعة و ير المنظمة ،الرياضية المنظمة

أوسع منها لدى اإلناث، وأح ما يحققونه من مساهمات فعالة في المجتمع، وإنجازات رياضية 
إلى أح الثكور  JCSH (2010)النفسية اإليجابية، فقد أشارت يد لديهم مستوى الصحة ز قد يُ 

مقارنة باإلناث تزيد لديهم نسبة المشاركة في األنشطة، كما أح عالقاتهم االجتماعية أكثر 
يد لديهم مستوى الصحة النفسية اإليجابية، كما أكدت دراسة ز من اإلناث، وهثا بدوره يُ 

Tiwari & Agashe (2016) ين يحققوح إنجازات رياضية يزيد لديهم مستوى أح األفراد الث
 الصحة النفسية اإليجابية.    

بناء على نتائج الدراسة التي توصلت إليها الباحثة يمكن تقديم  التوصيات واملقرتحات:
 بعض التوصيات الهادفة والمقترحات البحثية وذلك على النحو اآلتي: 

 ،وممارسات ،بشكل أكثر فعالية في سياساتتعزيز الجامعات للصحة النفسية اإليجابية - 
وذلك من خالل تعزيز عوامل الحماية التي تساهم في  ،والنظام الجامعي ،وخدمات الجامعات
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وتقليل عوامل الخطر التي تعيق التطور  ،واالجتماعي للشباب ،والنفسي ،النمو الوجداني
   واالجتماعي. ،والنفسي ،الوجداني

 ،والعاملين في مؤسسات التعليم العالي دورًا في دعم ،دريسأح يكوح ألعلاء هيئة الت-
وتعزيز كاًل من الوفاء الوجودي، والصحة النفسية اإليجابية من خالل دعم بيئات تعليمية 

ومستهدفة مناسبة لمواجهة تحديات  ،ودعائم عامة ،مع تقديم استراتيجيات ،شاملة تقدر التنوع
والشعور اإليجابي بالثات،  ،شعور باالنتماء للمجتمعمع تغثية ال ،ومجاالت النمو ،التعلم

وآمنة  ،ومحترمة ،ومهتمة ،باإلضافة إلى توفير الدعم المناسب في اطار بيئة تعليمية ترحيبية
 عندما يدرك أعلاء هيئة التدريس أح الطالب قد يعاني من صعوبات في الصحة النفسية.

واالستراتيجيات التي تعزز قدراتهم على  ،توفير التوجيه المباشر للطالب حول المهارات-
 وحل المشكالت.  ،التاقلم

والمجتمع لدعم  ،و يرهم في الكلية ،واألسر ،واألقراح ،بناء عالقات ايجابية مع الطالب-
 ورفاهيتهم. ،تعلم الطالب

والشركاء المجتمعيين بحيث يمكن تحديد  ،واألسر ،بناء عالقات عمل ايجابية مع الطالب-
 واالستجابة لها. ،ومناقشتها ،الصحة النفسيةاحتياجات 

وتعزيز الصحة النفسية اإليجابية من خالل التركيز على عدد من االستراتيجيات  ،دعم-
فاالستراتيجيات التي  ،والمرونة ،تتمثل في تطوير المهارات الشخصية، والبناء على نقاط القوة
 ،وتخلق بيئات داعمة ،نة الفرديةتركز على تعزيز الصحة النفسية اإليجابية تدعم المرو 

 وتعالج تاًير المحددات األوسع للصحة النفسية.
 إجراء المزيد من الدراسات تتناول متغيرات الدراسة لدى فئات أخرى في المجتمع. -
اجراء المزيد من الدراسات للتعرف على الخصائص التي تميز األفراد المرتفعين عن -

 المنخفلين في الوفاء الوجودي.
والصحة النفسية اإليجابية لدى طالب  ،وتعزيز الوفاء الوجودي ،اعداد ورش عمل لدعم-

 الجامعة.
اعداد برنامج إرشادي في تنمية الوفاء الوجودي بهدف تحسين مستوى الصحة النفسية -

 اإليجابية لدى طالبات الجامعة.
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والصحة النفسية  ،ديإجراء مزيد من الدراسات للكشف عن طبيعة العالقة بين الوفاء الوجو -

وبعض المتغيرات النفسية األخرى كاإلبداع االنفعالي، والشفقة بالثات، واالحتراق  ،اإليجابية
النفسي، واالبداع في مجال العمل، والتفكير اإليجابي، والتفكير التاملي، والثكاء األخالقي، 

 والثكاء الروحي، واليقظة العقلية. 
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 :املراجع
ورقة مقدمة القوى اإلنسانية من منظور علم النفس اإليجابي،  -(. االزدهار2012، صفاء )األعسر

، قسم علم النفس، كلية لمؤتمر علم النفس واالمكانات اإليجابية لدى اإلنسان العربي
 .16-3اآلداب، جامعة القاهرة، 

 افاهيمها ومنهجيتهالتحليل العاملي االستكشافي والتوكيدي: م(. 2012تيغزة، أمحمد بوزياح. )
 . عماح: دار المسيرة للنشر والتوزيع.LISRELوليزرل  SPSSبتوظيف حزمة 
 . عماح: دار صفاء للنشر والتوزيع.تحقيق الذات وإدارة العطاء(. 2010السبعاوي، فليلة عرفات )

المجلة (. الصحة النفسية وطلبة الجامعات المصرية. 2018عبدهللا، أحمد مصطفى عبد الفتاح )
(، المؤسسة العربية للبحث  (IJAHSSالدولية لآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 .97-62(، 11، )العلمي والتنمية البشرية
(. الصحة النفسية مدخل إلى الشخصية اإليجابية والمجتمع السوي. 2004عبدهللا، هشام إبراهيم )
 .222-208(، 151) 33، والعلوماللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة  -مجلة التربية

(. قياس مستوى الشفقة بالثات 2020العصيمي، عبدهللا سلماح سعود ؛ الهبيدة، جابر مبارك )
مجلة دراسات وعالقته باالزدهار النفسي والوجداني واالجتماعي لدى طلبة الجامعة. 

 .20-1(، 87) 23، كلية الدراسات العليا للطفولة -الطفولة، جامعة عين شمس
(. البنية 2018علواح، فادية ؛ عبد الفتاح، هدى حسن ؛ إبراهيم، منى أحمد ؛ نوفل، فاطمة علي )

دراسات نفسية، رابطة العاملية لمفهوم الصحة النفسية اإليجابية من الوهن إلى االزدهار. 
 .497 -465(، 3) 28، األخصائيين النفسيين المصرية )رأنم(

بين السالمة النفسية للبيئة التعليمية والصحة النفسية للطالب. العالقة  .(2015كاتب، سلوى على )
 .386-353، 60، دراسات عربية في التربية وعلم النفس، رابطة التربويين العرب
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Existential fulfillment and positive mental health among 

 university students: a differential predictive study 
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Abstract: 
The study aimed to identify the level of existential fulfillment and 

positive psychological health among university students, and to reveal 

the relationship between existential fulfillment and positive mental 

health, and the possibility of predicting positive mental health through 

existential fulfillment and its dimensions, and to examine the different 

levels of positive mental health with different levels and dimensions 

of existential fulfillment, and to identify the differences in existential 

fulfillment and positive mental health according to the gender variable 

among university students. The study sample consisted of (370) 

university student (157 male / 213 female) in the Faculties of 

Education and Human Studies, Al-Azhar University in Dakahlia. 

Existential Fulfilment Scale (EF-scale), prepared by (Loonstra et al, 

2007), and the Positive Mental Health Scale (PMH-scale) prepared by 

(Lukat et al, 2016) (Arabization of the researcher). The results of the 

study: University students possess a high level of existential 

fulfillment and positive mental health, and there is a positive, 

statistically significant correlation between existential fulfillment and 

Positive mental health at the level (P≤ 0.01) and the possibility of 

predicting positive mental health from existential fulfillment and its 

dimensions, except for the first dimension of existential fulfillment, 

which is self-acceptance, as its effect was not statistically significant 

on positive mental health. Level (P≤ 0.01) between high and low 

existential fulfillment and its dimensions in positive mental health in 

favor of high existential fulfillment and its dimensions, and there are 

no statistically significant differences in existential fulfillment and its 
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dimensions among university students according to the gender 

variable, while statistically significant differences were found at the 

level of (P≤ 0.05) in the positive mental health of university students 

according to the gender variable in favor of males. 

 
Keywords: existential fulfillment, positive mental health, university 

students.  
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 Existential Fulfilment Scale ( مقياس الوفاء الوجودي1ملحق )

 (Loonstra et al, 2007) إعداد  

The following are some statements about your subjective feelings that 

describe the harmony between oneself and the world for the purpose 

of achieving the goal of life, as well as determining the appropriate 

choice for you in each statement with the greatest honesty and 

accuracy.  

Item 

nr 
Item Not 

at all 

Occasionally Some 

of the 

time 

often Fully 

1 I often feel uncertain about the 

impression I make on other people 
     

2 I’ll remain motivated to carry on 

even in times of bad luck 
     

3 I do a lot of things that I would 

actually rather not do 
     

4 I feel incorporated in a larger 

meaningful entity 
     

5 Deep inside I feel free      

6 I think I am part of a meaningful 

entity 

     

7 Even in busy times I experience 

feelings of inner calmness 
     

8 I often feel I have to prove myself      

9 It is my opinion that my life is 

meaningful 
     

10 I have experienced that there is 

more in life than I can perceive with 

my senses 

     

11 I find it very hard to accept myself       

12 I often do things because I have to, 

not because I really want to do them 
     

13 I think my life has such a deep 

meaning that it surpasses my 

personal interests 

     

14 I completely approve of the things 

that I do 
     

15 My ideals inspire me      
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فيما يلي بعض العبارات حول مشاعرك الثاتية  التي تصف االنسجام بين النفس والعالم 
ق هدف الحياة ، فلاًل تحديد االختيار المناسب لك في كل عبارة باكبر قدر بغرض تحقي

.من الصدق والدقة  
 

 

 

 

بعض  غالباً  تماماً 
 الوقت

من حين 
 آلخر

رقم  البند إطالقاً 
 البند

 الًبا ما أشعر بعدم اليقين بشاح االنطباع الثي أتركه على      
 اآلخرين

1 

ي أوقات الحظ السيئساظل متحمسًا للملي ُقدمًا حتى ف       2 
 3 أقوم بالكثير من األشياء التي في الواقع ُأفلل عدم القيام بها     
 4 أشعر باالندماج في كياح ذي معنى أكبر     
 5 في أعماقي أشعر بالحرية     
 6 أعتقد أنني جزء من كياح ذي معنى     
خليحتى في أوقات االنشغال ، أشعر بمشاعر الهدوء الدا       7 
 8  البا ما أشعر أنني يجب أح ُأًبت نفسي     
 9 في رأيي أح حياتي ذات مغزى      
تعلمت بنفسي أح هناك في الحياة أكثر مما يمكنني إدراكه      

 بحواسي
10 

 11 أجد صعوبة في قبول نفسي     
 الًبا ما أفعل أشياء ألنني ملطر إلى ذلك ، وليس ألنني      

القيام بهاأريد فعاًل   
12 

أعتقد أح حياتي لها معنى عميق لدرجة أنها تتجاوز      
 اهتماماتي الشخصية

13 

 14 أوافق تماًما على األشياء التي أقوم بها     
 15 ُمثلي العليا ُتلهمني     
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 ( مقياس الصحة النفسية اإليجابية2ملحق )

the Positive Mental Health Scale (PMH-scale) 

(Lukat   et al , 2016) إعداد 

The following are some statements about subjective feelings, please 

indicate the extent to which you agree with each of the following 

statements, by selecting the appropriate choice for you in all honesty 

and accuracy. Please do not leave out a statement. 

Item 

nr 

Item do not 

agree 

disagree tend to 

agree 

agree 

1 I am often carefree and in good 

spirits. 

    

2 I enjoy my life.     

3 All in all, I am satisfied with my 

life. 

    

4 In general, I am confident.     

5 I manage well to fulfill my needs.     

6 I am in good physical and 

emotional condition. 

    

7 I feel that I am actually well 

equipped to deal with life and its 

difficulties. 

    

8 Much of what I do brings me joy.     

9 I am a calm, balanced human 

being. 
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يلي بعض العبارات حول المشاعر الثاتية، يرجى اإلشارة إلى مدى اتفاقك مع كل فيما    
عبارة من العبارات التالية، وذلك بتحديد االختيار المناسب لك بكل صدق ودقة. من فللك 

 ال تترك عبارة.

أميل  أوافق
 للموافقة

رقم  البند ال أوافق أعارض
 البند

 1  الجيدة يات البًا ما أشعر باالبتهاج والمعنو     

 2 أنا مستمتع بحياتي    

 3 أنا راض عن حياتي بشكل عام    

 4 أشعر بالثقة بشكل عام    

 5 أتصرف جيدًا لتوفير احتياجاتي    

 6 أنا في حالة بدنية وانفعالية جيدة    

أشعر أنني في الواقع مؤهل جيدًا للتعامل مع الحياة     

 وصعوباتها

7 

ا أفعله يجلب لي السعادةالكثير مم      8 

 9 أنا إنساح هادئ ومتوازح     

 

 

 


