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 طالبات كلية التمريض بدولة الكويت لدى

 

 د. نشمية الرشيدي                                              
 جامعة الكويت  –عضو هيئة تدريس منتدب                                                                   
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 :ملخص الدراسة
 

لية إلى التعرف على الكفاءة الذاتية وعالقتها بمستوى الرفاهية النفسية هدفت الدراسة الحا       
الفترة الدراسية األولى،  2022/2023لدى طالبات كلية التمريض بدولة الكويت العام الدراسي 

 وفقًا ألسلوب العينة العشوائية البسيطة،تم اختيارهن ( طالبة 233تكونت عينة الدراسة من )
لمنهَج الوصفي االرتباطي لتحقيق هدف الدراسة المتمثل في معرفة مستوى واستخدمت الباحثة ا

الكفاءة الذاتية، وعالقتها بمستوى الرفاهية النفسية  لدى طالبات كلية التمريض بدولة الكويت. 
مقياس الرفاهية النفسية. وجاءت النتائج  –واستخدمت المقاييس التالية: مقياس الكفاءة الذاتية 

دالة إيجابية بين الكفاءة الذاتية والرفاهية النفسية لدى عينة الدراسة، كما بينت بوجود عالقة 
النتائج  عدم وجود  فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات العينة حول بنود 

 الكفاءة الذاتية والرفاهية النفسية تعزى لمتغير العمر 
 لنفسية، كلية التمريض. الكفاءة الذاتية، الرفاهية ا الكلمات المفتاحية:
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 مبستوى الرفاهية النفسية  الكفاءة الذاتية وعالقتها
 طالبات كلية التمريض بدولة الكويت لدى

 

 يد. نشمية الرشيد                                              
  جامعة الكويت –تدريس منتدب عضو هيئة                                                                   
 واهليئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب                                                                    

 وزارة الرتبية بدولة الكويت  -ي نفسيصصاتكبري أخ                                                               
مة:

ّ
 مقد

إن غالبية المتعلمين والعلماء من خارج تخصص علم النفس يعتقدون أنَّ علم النفس يتعامل     
فقط مع أنماط السلوك الشاذ والمَرضي ومع المشكالت االنفعالية، وكذلك مع العالج النفسي. 
وال نجانب الصواب إذا قلنا: إنَّ هناك من المتخصصين في علم النفس كذلك من لديه وجهة 

م بالمحدودية الشديدة حول المجال الذي يعمل فيه؛ ولذلك فإن علماء النفس مطالبون نظر تتس
بتحسين التواصل بين بحوثهم ونظرياتهم وممارستهم السيكولوجية من ناحية، واألشخاص الذين 
فة أو خاطئة أو غير دقيقة حول مجال اهتمامات علم  لديهم مفاهيم وتصورات محدودة أو محرَّ

ة أخرى. إن علماء النفس والمتخصصين فيه البد لهم من أن يظهروا للناس النفس من ناحي
: 2010أنهم يستطيعون حل المشكالت الواقعية في كل جوانب السلوك البشرى )بشير معمرية، 

97.) 
وقد انحصر الدور التقليدي لعلم النفس على مدى عقود عديدة في التركيز على 

إلنسانية وإهمال خصالها اإليجابية؛ إذ اهتم علم النفس دراسة الجوانب السلبية في الشخصية ا
بإصالح األضرار وعالج االضطرابات أكثر من اهتمامه بمساعدة األفراد في الحياة بشكل 
منتج ومسب ِّب للرخاء، وتطوير قدراتهم وإمكانياتهم الضرورية للنمو بمساعدة األفراد في الحياة 

اإليجابي؛ والذي يرجع الفضل في تأسيسه للعالم "مارتن بشكل عام.. وهو ما يسمَّى بعلم النفس 
سلمفان" في ثمانينيات القرن العشرين، ويركز هذا االتجاه على فهم هؤالء األفراد الذين يتمتعون 

 بسعادة غامرة وحكمه ولياقة بدنية.
ومن هنا أصبح البحث في مصطلحات علم النفس هاما، وخاصة المفاهيم اإليجابية 

. والبد من التعرف عليها وعدم اقتصار التركيز على المفاهيم السلبية مهمة جداً لعلم النفس 
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فقط واألمراض النفسية التي يقوم بدراستها علم النفس والبد من أن تركز على المفاهيم اإليجابية 
التي تقوي من قيمة اإلنسان، وتؤكد على إنسانيته وتضفي عليه عبق التسامي والتباهي بتلك 

 (.79: 2013مصطفى علي،  -إليجابية )تحية محمد المشاعر ا
ولقد تم النظر منذ فترة طويلة إلى التفاؤل والسعادة باعتبارهما عنصرين أساسيين في 
الحياة الجديدة، وعلى مدى السنوات القليلة الماضية. ومع ظهور علم النفس اإليجابي بدأت 

درين على التوافق الذاتي وتحقيق الحياة جهود الُعلماء تركز على إيجاد نماذج من األفراد القا
ه نحو الحياة، والذي نال تأصيال   السعيدة، ومن هذه النماذج: نموذج الشخص الذي لديه توجُّ

(. ويعد من Carver etal, 1994نظريا عميقا وأكثر تحديدا للتفاؤل والذي أعده كل من )
 أكثر النماذج شيوعا وانتشارا. 

عوامل المؤثرة على التفاعل في تحقيق الصحة النفسية ومن هنا بدأ النظر إلى ال
والجسدية، وآلي ات التكيُّف؛ إْذ إن ثمة عددا كبيرا من األدباء يشيرون إلى أهمية عامل الكفاءة 
الذاتية في تحقيق التفاؤل في جوانب متعددة من الصحة: فتوقعات الكفاءة الذاتية ترتبط بالعادة 

ءة الذاتية على أنها تقييم القدرات الذاتية للتغلب على المواقف الذاتية، كما ينظر إلى الكفا
والظروف الصعبة في المستقبل، بينما يشير التفاؤل إلى التوقعات اإليجابية عندما يواجه 
قات. ومن بين هذين المفهومين تشابهات ملحوظة، إضافة إلى فروقات  اإلنسان هذه المعو 

عنى أن اإلحساس القوي بالكفاءة يسهل تقييم المتفائل، مهمة؛ إذ كالهما يقيمان المستقبل بم
ومن وجهة نظر أخرى فإن التفاؤل يعكس تقييما أكثر إيجابية لمعتقدات الفرد حول ظروف 
البيئة ومدى سيطرته عليها، ومن هنا تعد دراسة هذه األنواع من التوقعات ذات أهمية بالغة 

 (.Karademas, Kaf Ctsios: 2007ا )في تحديد إسهاماتها والعالقات الداخلية بينه
وَيُعدُّ مفهوُم علم النفس اإليجابي التفاؤَل من أهم مواضيعه؛ إذ دخل مجال البحوث 

 المكثفة في علم النفس اإليجابي والتخصصات النفسية األخرى.
إن  األفراد الذين يتصفون بالكفاءة الذَّاتيةِّ المنخفضة يشعرون بالعجز وهم غيُر قادرين 

السيطرة على أحداث الحياة ويعتقدون أنَّ أيَّ جهد يبذلونه غير مجد، وعندما يتعرضون على 
لمشاكل فإنهم ال يبدون أي محاوالت لِّلسيطرة على األحداث؛ وذلك القتناعهم أن أيَّ شيء 
بب غير مرتبط  سوف يفعلونه لن يحدث فرقا، وسوف تبقى النتيجة واحدةــ بمعنى آخر: أن السَّ

 بالنتيجة.
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كما أن انخفاض الكفاءة الذاتية يدمر الدوافع ويقلل من مستوى الطموح، فتتداخل 
القدرات المعرفية مما يؤثر سلبا في الصحة العامة ]السعادة[ من حيث إن األفراد الذين يمتازون 
بالكفاءة الذاتية العالية يعتقدون أنهم قادرون على التعامل مع األحداث بفاعلية، ويتوقعون 

في التغلب على العقبات، ويعتقدون أن المثابرة على المهام تؤدي إلى مستوى عاٍل من النجاح 
 اإلنجاز. 

وهؤالء النَّاس لديهم ثقة أكبر في قدراتهم على القيام بالمهام، وينظرون إلى الصعوبات 
على أنها تحديديات بدال من كونها تهديدات، كما يقيمون أفعالهم نحو مواقف جديدة وقليال ما 
يخافون من الفشل، وطموحاتهم مرتفعة ولديهم قدرة على التفكير التحليلي وحل المشكالت 

(Schult, Schult, 2009.) 
وهنا يقع على عائق القائمين على العملية التعليمية وضع أهداٍف واقعية قابلة 

اح للتحقيق؛ لتسهم في تعيين نظرة األفراد لنفسهم، كما يقع على عاتق الوالدين تعزيز نج
أبنائهم؛ ألن ذلك سيشعرهم بأن هناك اتجاهات إيجابية نحو أنفسهم واآلخرين. وهي التي تعد 

 (.2016أساسا لتفاؤلهم في حياتهم )جرادت، 
ويعد مفهوم الكفاءة الذاتية محورًا رئيسيًا من محاور النظرية المعرفية االجتماعية 

بط سلوكهم نتيجًة لما لديهم من معتقدات لبندورا والتي تَرى أنَّ األفراد لديهم القدرة علي ض
شخصية حيث يوجد لدى االفراد نظاٌم من المعتقدات الذاتية التي تمك ِّنهم من التحكم بمشاعرهم 
وأفكارهم وتكمن أهمية الكفاءة في أنها تعمل كمحددات واقعية خلف السلوك في مشاعرهم 

ات واقعية خلف السلوك اإلنساني وأفكارهم، وتكمن أهميه كفاءة الذات في أنها تعمل كمحدد
 (  192، 13حيث تحدد األنشطة التي يقوم بها األفراد )دعاء عوض ، نيرمين عوض ، 

ويشير مفهوم الكفاَءة الذاتية األكاديمية إلى قدرات الموارد الفردية أو الشخصية التي 
يمية برؤية ناجحة للبيئة األكادتسمح للفرد أو الطالب بالتحكم المستمر في الظروف المتغيرة 

(bandora , 1998   ) 
وهذه العملية هي التقييم الخاص الذي يتوسط بين الكفاءة الذاتية األكاديمية والتنظيم 
االنفعالي الذاتي واألداء األكاديمي المتميز لدى طالب كليات التمريض بحيث يساعد ارتفاع 

الجهود المبذولة من الطالب في  مستوى توقعات الكفاءة األكاديمية والتنظيم االنفعالي على
 تحقيق أهداف التعلم والشعور بالسعادة والرفاهية الذاتية
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  Puente ,etal2021) وينظر العديُد من الباحثين مثل هاتشد وآخرون )
(Hackett,atal2000 إلى أنَّ معتقدات الكفاَءة الذاتية لها تأثير في التنظيم االنفعالي، ويرى )

( أنَّ هذه التصورات حول الكفاءة الذاتية (schunkandzimmerman,1995سكنكوزيمزمان 
والتنظيم االنفعالي والرفاهية النفسية مهم جدا ويرتبطان إيجابيًا في األغلب باألداء األكاديمي 
والرفاهية النفسية للطالب، وبالتالي شعوره بالسعادة والرفاه النفسي لما يسعى لتحقيقه من 

 أهداف. 
الكفاءة الذاتية من العوامل الهامة التي تَؤث ِّر على اإلدارة الذاتية لمستوى  وقد تبين أنَّ 

األداء والرفاهية النفسية حيث يؤثر مستوي الكفاءة الذاتية على الجهد المبذول في إصدار 
السلوك كذلك على قدرة الشخص على االستمرار في مواجهة العقبات أو الفشل في ذلك 

(heymann,mishali,omer,2011-82-78 ) 
م معتقداُت الكفاءة الذاتية أداَء الشخص من خالل عمليات معرفية وانفعالية  كما تنظ ِّ
ووجدانية وعمليات صنع القرار، كما أنها تؤث ِّر على مدى نجاح األفراد في تحفيز أنفسهم 
 والمصابرة في مواجهة الصعوبات وَجودة حياتهم االنفعالية وعمليات صنع القرار التي تحدد

مسار حياتهم. ولقد أثبتت العديُد من البحوث المختلفة أنَّ الكفاءة الذاتية تسهم بشكل ملحوظ 
 ((bandura,2002,270-271 في جودة األداء البشري 

ويذُكر لينُن أنَّ مفهوَم الكفاءة الذاتية مستَمدٌّ من بندورا والذى يفترض في نظريته أنَّ 
أو ن سلوك الشخص والعوامل الشخصية )الت المتباَدلة بياإلنجازات البشرية تعتمد على التفاع

الذات( والظروف البيئية فالكفاءة الذاتية هي أحد العوامل الشخصية التي تَعرَّف بأنها االقتناع 
بإمكانية تنفيذ الفرد السلوك الالزم بنجاح؛ وذلك لعمل األداء المطلوب، ولكن في حالة التعرض 

أو األزمات يحاول التخفيف من حدة الضغط باللجوء إلى أساليب ألي ِّ نوع من أنواع الضغوط 
ات ِّزانه النفسي االجتماعي حيث إن األزمة النفسية الشديدة أو ’ مختلفة تساعده على استعاد

الصدمات النفسية العديدة أو أي اضطراب في عالقه الفرد مع غيره على مستوي البيت او 
مشكالت أو الصعوبات التي يجابهها الفرد في حياته العمل أو المجتمع ككل وغير ذلك من ال

والتي تدفع به إلى حالة من الضيق والتوتر والقلق بما يقتضي معه ضرورة تنميه الكفاءة الذاتية 
 .بشكل يتسم بالفاعلية واإليجابية لدى األفراد من أجل مواجهة الضغوط الحياتية
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م إطارًا عمل لفهم  سلوك الفرد؛ فاألفراد لديهم القدرة على ونظرية الكفاءة الذاتية تقد ِّ
التحكم الهادف سلوكهم وعلى بيئاتهم والتخطيط والكفاءة، وُتَعد هذه االعتقادات من أكثر 
العوامل تأثيًرًا في السلوك. ومن أجل الحصول على فهم أوضح لمعتقدات الكفاءة الذاتية .البد 

ذات والشخصية والعمليات التي تم  من وصف عالقة معتقدات الكفاءة مع جوانب أخرى من ال
 من خاللها تشكيل معتقدات الكفاءة الذاتية والطريقة التي تختلف بها مهارات النتائج.

ه اهتماما نحو االضطرابات  ومعظم الدراسات النفسية في ميدان االنفعاالت توج ِّ
بية((، أمَّا اضطرابات الشخصية وغيرها من االنفعاالت السل –االكتئاب  –النفسية ))القلق 

السعادة التي تتضمن المشاعر والخبرات اإليجابية والقيم والمناقب اإلنسانية فقد بقيت حتى 
وقت متأخر في ميدان علم النفس، إال  أن الدراسات الحديثة أولت اهتماما ملحوظًا لِّدراسة 

عادة كونها هدفا أساسيًّا يسعى لتحقيقه معظم األفراد؛ فاألفراد السعداء م ن المحتمل أن الس 
يكونوا أكثر ازدهاًرا داخليا وخارجيًّا؛ لذا يَعد العمل على تحسين مستويات السعادة عند األفراد 

 ,Khan :2009هدًفا علميا قي ما، ويأتي ذلك الهدف بعد تحقيق األمن النفسي والجسدي )
Nistor, 2011: Dogan, Cotoker 20011) 

 :مشكلة الدراسة
من العراقيل التي تهدد أمنه واستقراره، ويحاول التعامل مع إزالة يواجه الفرُد العديَد 

هذه العراقيل بأساليب مختلفة لتقليلها والحد  منها ومن أخطارها، ومحاولة استعادة الت وازن إلى 
حياته. ويختلف األفراد في استخدام العديد من هذه األساليب وفقا لقدراتهم العقلية ومهاراتهم 

لطبيعة المواقف نفسها؛ فهناك األشخاص الذين لديهم القدرة على التعامل  الشخصية أو وفقا
مع هذه العراقيل بكفاءة، ومنهم من يتجنبها، ومنهم من يتهرب منها ومن مواجهتها.. كلٌّ يرجع 
إلى مقدار ما لديه من الثقة بقدرته على مواجهة مثل هذه العراقيل والصعوبات. تلك الثقة في 

ه من القيام بعمل معين في موقف معين، وهو ما ُيسم ى بـ"الكفاءة الذاتي ة" )سهام القدرات تَمك ِّن
 (.792: 2011نبيلة أمين،  -شادية أحمد  -محمد 

 ويمكن بلورة مشكلة الدراسة في التساؤالت اآلتية:
 ما مستوى الكفاءة الذاتية لدى طالبات التمريض؟ - 1
ءة الذاتية لطالبات كلية التمريض في دولة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية للكفا -2

 الكويت تعزى لمتغير العمر؟



 م

 

 

) 73) 

 2023 يناير، 1ج، 73جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 

 النفسية مبستوى الرفاهية الكفاءة الذاتية وعالقتها

 ما مستوى الرفاهية النفسية لدى طالبات كلية التمريض ؟ -3
هل هناك عالقة ذات داللة ارتباطية بين الكفاءة الذاتية والرفاهية النفسية لطالبات كلية  - 4

 التمريض ؟
راسات السابقة

ِّ
 الد

( أوضحت أن الطالب الذين يتمتعون بكفاءة pajares, Schunk: 2001هناك دراسة ل ) -
فهم أكثر رضا عن حياتهم، وأكثر  .ذاتية مرتفعة تكون مواقفهم إيجابية تجاه تعلُّم الموضوعات

 كفاءة في مواجهة ما يعوق نجاحهم.
( إلى وجود عالقة موجبة بين Babak et al: 2008وقد أشارت دراسة باباك وآخرين ) -

ءة الذ ات والرفاهية النفسية، وأن كفاءة الذات من المنبئات بالرفاهية النفسية؛ فاألفراد الذين كفا
لديهم مستوى من كفاءة الذات يستطيعون مواجهة الضغوط ويتمتعون بمستوى مرتفع من 
الرفاهية النفسية، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الدراسة الراهنة في معرفة العالقة بين الكفاءة 

 الذاتية والرفاهية النفسية.
وتعد دراسة "ريفي" من أكثر الدراسات التي رسخت مفهوم الكفاءة الذ اتية وحددت طرائق  -

البحث فيه، وكيفية قياسه وأهم المؤشرات التي تدل على وجوده وُتَعر ِّفه بأنه نموذٌج متعدد 
العالقات اإليجابية  –ل الذاتاألبعاد واألداء النفسي اإليجابي ويشتمل على ستة أبعاد هي )تقبُّ 

 النمو الشخصي(. –الهدف في الحياة  –اإلجادة البيئية  –االستقاللية  –مع اآلخرين 
( دراسة حول العالقة بين الضغط )المشقة( والكفاءة Abarham ,2012وقد أجرى إبراهام )ِّ  -

 55ن الذكور و م 45الذاتية المدركة بين الممرضين بالهند، حيث تكونت عينة الدراسة من)
عامًا، ولقد أشارت النتائج إلى  25 – 20من اإلناث( من هيئة التمريض تتراوح أعمارهم بين 

أن المفحوصين من ذوى مستويات الضغوط المتوسطة كانوا يتمتعون بمستوى مرتفع من الكفاءة 
ستوى الذاتية في حين المفحوصين من ذوى مستويات الضغوط المرتفعة والخطيرة كان لديهم م

 منخفض من الكفاءة الذاتية.
( دراسة هدفت إلى معرفة ما إذا  كان التفاؤل  Vilhena etal, 2014وأجرى فيلهينا ) -

يمارس تأثيرًا معداًل أم وسيطًا على العالقة بين السمات الشخصية ونوعية الحياة لدى مرضى 
ات الرئيسية في األمراض المزمنة، حيث تكونت عينة الدراسة من المرضى في المستشفي

(، وكشفت نتائج نماذج االنحدار عن أن التفاؤل لم يكن متغيرًا 729البرتغال والبالغ عددها )
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للعالقات بين السمات الشخصية ونوعية الحياة بعد ضبط متغيرات الجنس والعمر  معدالً 
شخصية والمستوى التعليمي وإدراك شدة المرض، كما بينت الدراسة أن سمة التأثير للسمات ال

 .ذات الكفاءة الذاتية المرتفعة تؤثر على نوعية الحياة والرفاهية الذاتية من خالل التفاؤل
( دراسة هدفت إلى البحث  Sezgin& erdogan , 2015كما أجرى سيزجن واوردجان )  -

عن العالقة التنبئية بين التفاُؤل األكاديمي واألمل والحماسة في العمل لدى معلمي المدارس 
( معلم 600تدائية من جهة إدراكهم للكفاءة الذاتية والنجاح من جهة ُأخرى وتم اختيار )االب

مدرسة ابتدائية في المنطقة الرئيسية في مدينة أنقرة في تركيا  27ومعلمة بالطريقة الطبقية من 
كعينة للدراسة. أظهرت النتائج وجود ارتباط إيجابي ذي داللة بين الكفاءة الذاتية من جهة 

لنجاح والتفاُؤل واألمل والحماسة والعمل من جهة ُأخرى وأن هذه المتغيرات تتنبأ إيجابيًا وا
 بالكفاءة الذاتية عند المعلمين.

( بدراسة هدفت إلى بحث   Ekerman&Steyn , 2016 كما قام إيكيرمانز وستن )  -
صية بما فيها العالقة بين الموارد النفسية للشخصية من التفاؤل من جهة والرفاهية الشخ

من:)الصحة النفسية والرضا عن العمل( من جهة ُأخرى، حيث تكونت عينة الدراسة من 
( من الموظفين في ثالث مؤسسات في جنوب أفريقيا. وتم استخدام منهجية تحليل 202)

المسار للكشف عن العالقات المباشرة وغير المباشرة بين التفاُؤل والرفاهية النفسية وتأثيرهمًا 
الكفاءة الذاتية. وأظهرت نتائج الدراسة أنَّ للتفاُؤل تأثيرًا مباشرًا على الرفاهية النفسية  على

 وتأثيرًا على الكفاءة الذاتية.
( تؤكد أنه إذا كان لدى الفرد اعتقاد Zimmerman&Cleary,2016وهناك دراسة ل) -

ه في إنجاز المهمة ويعني بقدرته على أداء مهمة ما فإنَّ ذلك سيزيد من تركيزه وجهده وانهماك
ذلك وجود مستوى عاٍل من الرضا مما يؤدى إلى اجتهاده قدر اإلمكان وتحقيق النجاح، وبذلك 

 يسمى شخص مرتفع الكفاءة الذاتية.
( تشير إلى أنَّ معتقدات الكفاءة الذاتية تمثل  Pagares,1996وأيضًا هناك دراسة ل)  -

 معتقدات الطالب عن كفايتهم تؤثر بشكل مباشر على عاماًل للتنبؤ باإلنجاز والنجاح؛ ألنَّ 
 الجهد الذى يبذلونه لتحقيق أهدافهم وإصرارهم ومثابرتهم على االستمرارية فيه.

( إلى التعرُّف على القدرة التنبئية إلشباع 2019كما هدفت دراسة الزيادات والشرفين ) -
طالبًا من  250عينة الدراسة من الحاجات النفسية األساسية بالسعادة لدى الطالب وتكونت 
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مدارس مديرية تربية محافظة إربد، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أنَّ مستوى إشباع الحاجات 
النفسية األساسية ومستوى السعادة لدى الطالب كان متوسطًا، وقد أسهمت جميع المتغيرات 

إحصائية في تفسير التباين في  التنبئية )االستقاللية، والكفاءة، واالرتباط( إسهامًا ذي داللة
وكانت النسبة األعلى  %20مستوى السعادة لدى العينة ككل. وقد فسرت مجتمعًة ما نسبته 

ل ُبعد االرتباط ما نسبته  لُبعد االرتباط في حين من السعادة وفي ضوء ذلك تم  %36شكَّ
 ة.استنتاج أنَّ مستوى السعادة لدى الطلبة كان متأخرًا في مراحل المراهق

( التي هدفت إلى الكشف عن مستوى Chen etal , 2018أمَّا دراسة شين وآخرون ) -
( طالبا وطالبة من  351الرفاهية لدى الطالب الموهبين في الصين وتكونت العينة من ) 

طالب المرحلة الثانوية الموهبين وأشارت نتائج الدراسة إلى أنَّ مستوى الرفاهية لدى الطالب 
 رتفعًا وأنَّ كفاءتهم الذاتية كانت أعلى.الموهبين كان م

( إلى معرفة تأثير كفاءة الذات على الرفاهية  Siddiqui,2015وهدفت دراسة صديقي )  -
( معلم من المدارس 600النفسية لدى المعلمين، وقد ُأجرِّيت الدراسة على عينة مكونة من )

تية من إعداد الحكومية والخاصة حيث استخدم الباحثان مقياس الكفاءة الذا
(Sushama&Pinder,2005( ومقياس الرفاهية النفسية من إعداد ،)Ryff, 1989  ،)

وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة بين كفاءة الذات والرفاهية النفسية حيث أشارت نتائج 
 الدراسة إلى عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث على مقياَسي كفاءة الذات والرفاهية النفسية.

( دراسًة للكشف عن العالقة بين كفاءة Tommasi etal,2018وأجرى توماسى وآخرون ) -
( مشاركًا، طبق عليهم مقياس الكفاءة 190الذات والرفاهية النفسية، تكونت عينة الدراسة من )

( ومقياس ريف للرفاهية النفسية )عربي Gerbino&Gaprara,2001الذاتية من إعداد )
 لدراسة عن وجود عالقة إيجابية بين كفاءة الذات والرفاهية النفسية.( وكشفت نتائج ا1989

( معرفة العالقة بين كلٍ  من كفاءة Milam etal,2019 واستهدفت دراسة ميالم وآخرون )  -
الذات والرفاهية النفسية لدى عينة من األطباء المقيمين. وتكونت عينة الدراسة من )عربي 

سا الكفاءة الذاتية والرفاهية النفسية. من إعداد الباحَثين ( مشاركًا طبق عليهم مقيا179
 وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة دالة إحصائيًا بين كفاءة الذات والرفاهية النفسية.  
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 أهمية الدراسة:
 باآلتي: تتمثل أهمية الدراسة

 ية والرفاهية النفسية.( تتناول الدراسة مفاهيم حديثة في علم النفس تتمثل في: الكفاءة الذات1
( تساعد الدراسة على معرفة مدى إسهام الكفاءة الذاتية في زيادة مستوى الرفاهية النفسية 2

 لطالبات كلية التمريض.
 ( ندرة الدراسات العربية التي تناولت متغيرات الدراسة.3
 لمجتمع وتقدمه.( االعتماد على عي نة مهمة وهم طالب الكليات الذين يقع على عواتقهم بناُء ا4
( تطمح الباحثة إلى أن تساهم هذه الدراسة في مساعدة األفراد على فهم شخصياتهم والتصرف 5

 بإيجابية وتخطي العقبات التي تواجههم.
راسات الحالية في إعداد برامج إرشادية لتنمية الكفاءة الذ اتي ة 6 ( يمكن االستفادة من نتائج الد 

 مختلفة. والرفاهية النفسية لدى عينات
 أهداف الدراسة:

 تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:
 [ الكشف عن العالقة بين الكفاءة الذاتية والرفاهية النفسية لدى طالب الكليات.1
 [ الكشف عن  مستوى الكفاءة الذاتية ومستوى الرفاهية النفسية.2
 النفسية(. [ الكشف عن الُفروق بين الطالب في كل من )كفاءة الذات و الرفاهية3

 مفاهيم الدراسة واإلطار النظري:
 أوال: الكفاءة الذاتية:

ه ب( 426: 1990فها جابر عبد الحميد )يعر ِّ  أنها من المتغيرات المهمة التي توج ِّ
األفراد نحو تحقيق أهداف معيَّنة، وهي من أهم المؤثرات، وُتَعد مصدر الضبط والتفاعل بين 

والكفاءة الذاتية متغير شخصي هام؛ حيث ترتبط بأهداف  .صيةالعوامل البيئية والسلوكية والشخ
 معي نة.. وبمعرفة األداء فإنها تسهم إسهاما هاما في السلوك المستقبلي.

ه سلوك 2012كما يعر ِّفها أبو غالي ) ( بأنها من المتغيرات النفسية الهامة التي توج ِّ
دات التي يمتلكها الفرُد حول قدراته الفرد وتسهم في تحقيق أهدافه الشخصية؛ فاألحكام والمعتق
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وإمكانياته لها دوٌر هام في التحكم في البيئة؛ مما يسهم في زيادة القدرة على اإلنجاز ونجاح 
 األداء.

 (Bandura, 1994مصادر الكفاءة الّذاتية: ) 
 تجارب الفرد الُمباشرة. -
 الخبرات البديلة. -
 اإلقناع اللفظي أو االستمالة اللفظية. -
 التنبيه االنفعالي. -

 ذاتيةخصائص األشخاص ذوي الكفاءة ال
 أوال: ما يتميز به األشخاص ذوو الكفاءة الذاتية المرتفعة:

* يتميزون بمستوى عاٍل من الثقة، ولديهم قدٌر عاٍل من تحمُّل المسئولية، ويواجهون المواقف 
 الصعبة بكفاءة، ويتمتعون بمثابرة عالية في مواجهة العقبات.

 نيا: ما يتميز به األشخاص ذوو الكفاءة المنخفضة:ثا
* يتميز أصحابها بتركيزهم على مواطن الَفشل، وأن لديهم طموحا ضعيفا، كما أنهم يشككون 

 في قدراتهم أمام المهام الصعبة، ويركزون على الصعوبات التي تواجههم أكثر من النجاح.
 ثانًيا: الرفاهية النفسية:

النفسية من المفاهيم الحديثة، فقد اختلفت ترجمته إلى اللغة  ُيَعد مفهوم الرفاهية
العربية: فبعضهم يعده مرادفًا للسعادة، وتمت ترجمته إلى الر ِّضا عن الحياة. وبعضهم يراه 
مرادفا للصحة النفسية. كما يستعمِّل الباحثون مفاهيَم أخرى منها: الرضا الشخصي، وُحسن 

 (.2012ة، الحال، والتنعيم الذ اتي )معماري
 التعريف العلمي للرفاهية النفسية

"هو تمتُّع الفرد بالصحة النفسية الجيدة واإليجابية، والقدرة على متابعة األهداف ذات 
 (.1: ص2013المغزى وإقامة روابط مع اآلخرين" )جاد الرب، 

 النظريات التي فسرت الرفاهية النفسية
 نموذج رايف للرفاهية النفسية: -

( نموذجاً للرفاهية يعتمد على ستة عوامل رئيسية Ryff,1989,1071وضعت رايف )
يمكن من خاللها االستدالل على الرفاهية النفسية، وقد اعتمدت في نموذجها المبتَكر على 
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قاعدة أنَّ الصحة النفسية ليست مجرد الخلو من المرض، وأنَّ السعادة ناجمة عن الحياة التي 
من وجهة نظر رايف على مواجهة التحديات التي تواجهه في هي على ما ُيرام، وهذا متوقف 

حياته عن طريق تطوير إمكاناته ألقصى درجة ممكنة وعلى مدى قدرته على االستفادة من 
اإلمكانيات البيئة المتاحة وعلى تعامله مع اآلخرين وأن يكون له هدٌف يسعى إلى تحقيقه وأن 

 يتقبل ذاته كما هي.
 ية النفسية نموذج ناستاسي للرفاه 

لقد صاغ ناستاسي نموذجًا تصويريًا لتوضيح مفهوم الرفاهية النفسية والعوامل المؤثرة 
هي نتيجة للتفاعل بين عوامل مختلفة متعلقة بالفرد  فيه واتضح من هذا النموذج أنَّ الرفاهية

بما تتضمنه هذه العوامل من مجموعة اإلمكانيات الشخصية واالستعداد الشخصي لعوامل 
الخطورة والعوامل الثقافية التي تتمثل في المعايير الثقافية والمصادر االجتماعية وأساليب 
التنشئة االجتماعية ومصادرها إضافة إلى مصادر الضغوط االجتماعية والثقافية، ولكنها 
عوامل تدفع الشخص إمَّا إلى الرضا عن حياته الشخصية وعالقته االجتماعية المتبادلة مع 

وبالتالي تقنعه بالصحة النفسية اإليجابية أو عدم  الرضا عن حياته الشخصية  اآلخرين،
 Nastasi,atalوعالقته االجتماعية، وبالتالي زيادة احتمال المعاناة والضيق والكَدر النفسي )

1998 ) 
 :أسئلة الدراسة

 ما مستوى الكفاءة الذاتية لدى طالبات كلية التمريض؟ -1
لة إحصائية للكفاءة الذاتية لطالبات كلية التمريض تعزى لمتغير هل توجد فروق ذات دال -2

 العمر؟
 ما مستوى الرفاهية النفسية لدى طالبات كلية التمريض ؟ -3
هل هناك عالقة ذات داللة ارتباطية بين الكفاءة الذاتية والرفاهية النفسية لطالبات كلية  – 4

 التمريض ؟
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 إجراءات الدراسة امليدانية
 :لدراسةمنهج ا

استخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي االرتباطي، لمعرفة الكفاءة الذاتية 
وعالقتها بمستوى الرفاهية النفسية لدى طالبات كلية التمريض بدولة الكويت وفقًا للمتغير 

 المستقل: )العمر(. 
 :مجتمع الدراسة وعينتها

ن مجتمع الدراسة من طالبات كلية التمري ض بدولة الكويت، أما عينة الدراسة فقد تَكوَّ
تم اختيارها وفقًا ألسلوب العينة العشوائية البسيطة، والتي تعطي كلَّ فرد في مجتمع الدراسة 

( طالبة، أْي: ما يعادل 233فرصًا متساوية الختيارهم ضمن عينة الدراسة، حيث بلغت )
سب ما جاء في النشرة ( بح1400% من مجتمع الدراسي الكلي والبالغ عددهن ) 16.6

 2022/2023الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب –السنوية إلحصاءات عمادة القبول 
والجدول  .2021/2020حيث تم تطبيق االستبانة في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 

 ( يبين خصائص أفراد العينة وفقًا لمتغيرات الدراسة:1رقم )
 (1جدول )

 تفصيلي لعينة الدراسةالوصف ال
 % ت الفئة المتغير
 79.8 186 سنة 22إلى  17من  العمر

 7.3 17 سنة 25إلى  23من 
 7.3 17 سنة 30إلى  26من 

 5.6 13 سنة فأكثر 31
 % 100.0 233 المجموع  
 

  :أدوات الدراسة
 استخدمت الباحثة مقياسين لمناسبتهما مع أهداف الدراسة: 

 لذاتية  مقياس الكفاءة ا (1)
( فقرات ويجاب عليه حسب 10ترجمة سامر رضوان يتألف من ) –تأليف رالف شفارتسر

( كلما زادت درجات 1، ال ينطبق  =  2، نادرا =  3، غالبا =  4ليكرت رباعي )دائما = 
 فذلك يعني زيادة في الكفاءة الذاتية.   المفحوص
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  2013مد وآخرون سميرة مح –إعداد : شند     :مقياس الرفاهية النفسية (2)
 ( أبعاد كالتالي: 6( فقرة من )69يتألف المقياس من )

 – 35 – 33 – 29 – 27 – 26- 20 – 14 -7 – 1البعد األول: االستقاللية: الفقرات: )
 – 28 – 21 -15 – 2البعد الثاني: السيطرة على النية. الفقرات: ) –(  49 – 46 – 39
 – 3بعد الثالث: النضج الشخصي، الفقرات: )ال  -(  50 – 44 – 42 – 36 – 34 – 30

( . البعد الرابع :  51 – 48 – 43 – 41 – 38 – 32 – 22 – 16 -12 – 9 – 8
 – 47 – 45 – 40 – 37 – 31 – 23- 17 – 10 – 4العالقات اإليجابية الفقرات: )

 – 24 – 18 – 11 – 5( . البعد الخامس: الهدف في الحياة، الفقرات: ) 62 – 56 – 52
 6الفقرات: ) (. البعد السادس: تقبُّل الذات،  68 – 65 – 63 – 61 – 59 – 57 – 53

(، ويجاب على  69 – 67 – 66 – 64 – 60 – 58 – 55 – 54 – 25 – 19 – 13 –
، معترض =  3، متردد =  4، موافق =  5المقياس حسب ليكرت خماسي ) موافق جدا = 

-49-46-45-39-37-32-27-26-12-9(. عدا الفقرات: )1، معترض جدا =  2
 ( التي تعكس إيجابيتها. 60-66-69

 اة الدراسة وثباتهاصدق أد

 أوالً: الصدق  

)الصدق الظاهري( من خالل  :قامت الباحثة بالتحقق من صدق األداة بطريقتين
عرض االستبانة على مجموعة من المحكمين بقسم علم النفس )جامعة الكويت(، كلية التربية 

تقنينها في البيئة األساسية )للهيئة العامة للتعليم التطبيقي(. وقد أجمعوا على مناسبتها وسبق 
كما قامت بالتأكد من صدق األداة من خالل تطبيق األداة على عينة استطالعية الكويتية. 

( طالبة بكلية التمريض، للتحقق من الصدق والثبات بإجراء صدق االتساق الداخلي 30قوامها )
إحصائيًا  )الصدق البنائي( والصدق التكويني، وجاءت النتائج بوجود عالقة ارتباطية دال ة

(، وتراوحت درجات 0.01موجبة قوية بين األبعاد والدرجة الكلية لكل محور عند مستوى داللة )
(. وبمقياس الرفاهية النفسية جاءت 0.599 – 0.495االرتباط بمقياس الكفاءة الذاتية ما بين )

ام المقياسين ما يشير إلى ات ِّس( م 0.912 -0.500الدرجة الكلية ما بين ) ارتباطات األبعاد مع
 .(3،  2جدول ) بدرجة مرتفعة من التجانس الداخلي
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 2جدول 
 معامالت ارتباط الفقرات مع الدرجة الكلية لمقياس الكفاءة الذاتية

  درجة االرتباط   الفقرة   درجة االرتباط   الفقرة 
1 **499. 6 **589. 
2 **495. 7 **599. 
3 **481. 8 **518. 
4 **518. 9 **488. 
5 **495. 10 **481. 

 

 3جدول 

 معامالت االرتباط بين درجة كل بعد والدرجة الكلية لمقياس الرفاهية الذاتية
 5 4 3 2 1 الدرجة الكلية األبعــــــــــــــــاد

 .843** ( االستقاللية1)
     

 .773** .912** ( السيطرة على البيئة2)
    

 .552** 287. .500** ( النضج الشخصي3)
   

 153.- 286. 231. .493** ( العالقات اإليجابية4)
  

 220. .529** .833** .739** .884** (الهدف في الحياة5)
 

 .694** 046. 352. .662** .760** .751** ( تَقبُّل الذات6)
 

 ثانيا: ثبات األداة 
تم التأكد من ثبات األداة من خالل احتساب معامل االتساق الداخلي بمعامل 

(، على العينة االستطالعية، وقد بلغ الثبات الكلي Cronbach Alpha)كرونباخ ألفا( )
(، وبين 0.922بلغ ) الرفاهية النفسية ((، وللمقياس الثاني )0.772( )الكفاءة الذاتيةلمقياس  )

(.، وبذلك يمكن القول: إن  أدوات الدراسة على درجة مطمئنة 0.896 -0.697األبعاد ما بين )
 (.4ثبات، تفي بمتطل بات تطبيقها على أفراد مجتمع الدراسة )انُظر جدول َرْقم من ال
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 4جدول 
 30قيم معامل الثبات ألداة الدراسة ن = 

 قيمة الفا عدد الفقرات  األبعاد

 0.772 10 ( مقياس الكفاءة الذاتية1)

 0.771 12 ُبعد االستقاللية

 0.864 10 ُبعد السيطرة على البيئة

 0.735 12 د النضج الشخصيُبع

 0.896 12 ُبعد العالقات اإليجابية

 0.876 11 ُبعد الهدف في الحياة

 0.697 12 ُبعد تقبُّل الذات

 0.922 69 مقياس الرفاهية النفسية   (2)

 

 المعالجة اإلحصائية للدراسة
ة الدراسة؛ لتحقيق أهداف الدراسة، وتحليل البيانات التي تم تجميعها، ولإلجابة عن أسئل

اإلصدار الثالث والعشرين، وقد  (SPSS)تمت معالجُة البيانات إحصائي ًا باستخدام برنامج 
َم على النحو اآلتي:  اسُتخدِّ

طات الحسابية (Descriptive Statistics)التحليل اإلحصائي الوصفي  .1 : المتوس 
 واالنحرافات المعيارية .

 ( One Way ANOVAتحليل التباين اأُلحادي ) .2
 (Pearson Correlationعامل ارتباط بيرسون الخطية )م .3

 نتائج الدراسة ومناقشتها
يشتمل هذا الفصل على عرٍض لنتائج الدراسة مع مناقشة استجابات أفراد مجتمع 

( الرفاهية النفسية. وتم 2( الكفاءة الذاتية )1الدراسة لبنود الدراسة الموزعة على مقياسين: )
( اإلحصاء الوصفي 1ع اإلحصاء المستخَدم على النحو اآلتي: )عرض نتائج الدراسة حسب نو 

( 2عن السؤالين األول والثالث. ) الذي يشمل مقاييس النزعة المركزية تم استخدامه لإلجابة
 اإلحصاء االستداللي والذي تم استخدامه لإلجابة عن السؤالين الثاني والرابع 
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 اإلحصاءات الوصفية إلجابات االستبانة
 ل األول: ما مستوى الكفاءة الذاتية لدى طالبات كلية التمريض ؟ السؤا

لإلجابة عن السؤال األول بشكل عام، قامت الباحثة بعمل اإلحصاء الوصفي لمقياس 
والوسيط والمنوال والتعرف على أقل درجة  الحسابي المتوسط بحساب الكفاءة الذاتية، وقامت

راف المعياري لدرجات طالبات كلية التمريض وأكبر درجة كما قامت بحساب المدى واالنح
والجدول التالي يوضح نتائج اإلحصاء الوصفي لدرجات طالبات  على مقياس الكفاءة الذاتية.

 كلية التمريض على مقياس الكفاءة الذاتية: 
 5جدول 

 لمتغير الكفاءة الذاتية الوصفي اإلحصاء

 المقياس
المتوسط 
 التباين الوسيط الحسابي

االنحراف 
 المدى أكبر درجة أقل درجة المعياري 

الكفاءة 
 الذاتية

31.86 32.00 16.476 4.059 23 39 16 

 
( السابق نتائج اإلحصاء الوصفي والتي تصف متغير 5تتضح من الجدول رقم )

الكفاءة الذاتية  من حيث النزعة المركزية لدرجات الطالبات ومدى تشتت الدرجات وتباعدها 
، ولقد تمثلت هذه النتائج في عرض المتوسط والوسيط والمنوال والذي يمثل أكثر عن التمركز

الدرجات تكرارًا، ثم أقل درجة حصلت عليها الطالبات على المقياس، وكذلك أكبر درجة، ثم 
جاء بعد ذلك المدى الذي يعب ِّر عن الفرق بين أكبر درجة وأقل درجة، ثم االنحراف المعياري 

ينة والذي يعب ِّر عن مدى تشتت البيانات عن المتوسط، وقد جاءت قيمة لدرجات أفراد الع
(، وحيث إنَّ الحد األدنى 31.86المتوسط لدرجات أفراد العينة على مقياس الكفاءة الذاتية )

والتي تعكس درجة منخفضة جدا من الكفاءة الذاتية والحد األعلى  10لدرجة المقياس كانت 
 خالل من المدى حساب رجة مرتفعة جدًا لدى الطالبات، تموالتي تعكس د 40للمقياس هو 

(، 10= 3÷  30= 10-40، ) (3)المدى على هذا تقسيم ثم أعلى قيمة من قيمة أقل طرح
 (20(من ( وأقل10بين ) اعتبرت: الدرجات بحيث فئات ثالث إلى المدى توزيع تم وبذلك
متوسطة من  درجة  (30)من  قلوأ (20) بين والدرجات منخفضة من الكفاءة الذاتية، درجة

( درجة مرتفعة من الكفاءة الذاتية. ومن خالل النتائج 40 -30) بين والدرجات الكفاءة الذاتية،
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التي تم التوصل إليها ومعرفة المتوسط نستطيع أن نؤكد أن درجة أفراد العينة جاءت في بداية 
 فئة المستوى المرتفع. 

يجابيا على الرفاهية النفسية. وجاءت بعض األطر وإن ارتفاع الكفاءة الذاتية يؤثر إ
( أن كفاءة الذات 2014النظرية لتؤكد نتائج الدراسة: فأك دت دراسة أسماء عبد المقصود )

تؤثر على الرفاهية النفسية؛ فاألفراد ذوو الكفاءة الذاتية المرتفعة يستطيعون مواجهة ما يقابلهم 
هم على إنجاز المهام المطلوبة. ويميلون إلى التعلم من ضغوط وإحباطات، ولديهم ثقة في قدرات

أكثر من ذوي الكفاءة الذاتية المنخفضة، ويبذلون جهودا أكبر عند محاولتهم إنجاز مهام معينة، 
وهم أكثر إصراًرا عند مواجهة ما يعيق تقدمهم أو نجاحهم، ويتمتعون بالحياة نظًرا لتفاعلهم مع 

يجعلهم يشعرون بالسعادة والرضا عن حياتهم. ومن ثم  يزداد  اآلخرين. وإنَّ شعورهم بالكفاءة
إقبالهم على أنفسهم وعلى اآلخرين وعلى الوسط الذي يعيشون فيه. وبالتالي يشعرون بالرفاهية 

 النفسية.
( Babak et al, 2008وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع دراسة "باباك" وآخرين )

د عالقة ارتباطية وإيجابية بين كفاءة الذ ات والرفاهية حيث أسفرت الدراسة الراهنة؛ عن وجو 
( نتائج الدراسة الراهنة Othman et al, 2019النفسية، كما دعمت نتائج دراسة "عثمان" )

حيث أسفرت عن وجود عالقة إيجابية وأدلة إحصائي ة بين كفاءة الذات والرفاهية النفسية، وفي 
( مع نتائج الدراسة الراهنة حيث Siddiqui, 2018" )السياق نفسه اتفقت نتائج دراسة "صديقي

أظهرت وجود عالقة ارتباطية بين كفاءة الذات والرفاهية التقنية. وذلك ما أكدته نتائج دراسة 
( فأسفرت عن وجود عالقة إيجابية ودالة بين كفاءة الذات Hanjani, 2016"حنجاني" )

ع نتائج هذه الدراسة حيث توصلت إلى أن والرفاهية النفسية، كما تتفق أبحاث "باندورا" م
معتقدات الكفاءة الذاتية تؤثر على مدى نجاح األفراد في المثابرة على مواجهة الَعَقبات، وألن 

في قدرة  -بشكل كبير –الكفاءة الذاتية وتنظيَم الذات من محاور النظرية المعرفية وتساهمان 
يجابية والضغوط النفسية كما في دراسة الفرد على ضبط سلوكه بما يتناسب مع المواقف اإل

( حيث توضح التخفيف من الضغوط باستخدام األساليب المختلفة التي تساعد 2005طبي )
( التي توضح أنَّ األفراد من ذوي 1982على إعادة التوازن النفسي )كما في دراسة "باندورا" 

سرعان ما يخضعون لليأس  الكفاءة الذ اتية المنخفضة عندما يواجهون مواقف حياتية ضاغطة
واالستسالم من غير بذل أدنى جهد؛ على العكس من ذلك فإنَّ األفراد ذوي الكفاءة الذاتية 
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المرتفعة هم أقل تأثرا بأحداث الحياة الضاغطة وأقل معاناة من االضطرابات النفسية، وكذلك 
الضاغطة والكفاءة  ( وجود عالقة ارتباطية عكسية بين األحداث2012توضح دراسة "إبراهام" )

 الذاتية وأساليب ُمواجهة الضغوط. 
 ( 6الجداول ) 

لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية بين   One-Way ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد مجتمع الدراسة الخاصة بالكفاءة الذاتية لطالبات التمريض 

 (233ن=حسب متغير العمر  )
 .مستوى الداللة  قيمة )ف(  متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات مصدر التباين  

 075. 2.33 37.72 3 113.17 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
3709.16 229 16.20     

       232 3822.33 المجموع 

( أن One Way ANOVA( نتائج تحليل التباين األحادي )6يتضح من الجدول )
. مما يعني أنَّ متغير العمر ليس تأثير على  0.05قيمة داللة  )ف( غير دالة أكبر من 

 مستوى الكفاءة الذاتية. 
وأكدت العديد من الدراسات أْن ليس للسن أو النوع ذكور وإناث تأثير على مستوى الكفاءة الذاتية 

إلى ارتفاع الكفاءة الذاتية حيث إنَّ األشخاص  ولكنها ترتبط بمدى شعور الفرد بالسعادة والرض، مما يؤدي
الذين لديهم قدر عاٍل من السعادة والرضا هم الذين لديهم اتزان عقلي ولديهم القدرة علي مواجهة ضغوط حياتهم 
والتعامل معها بكفاءة ذاتية عالية وأنَّ االشخاص الذين يتمتعون بتفكير إيجابي ولديهم القدرة على تقدير ذاتهم 

ألشخاص الذين يتمتعون بالكفاءة الذاتية العالية بغض النظر عن مستوى أعمارهم أو نوعهم ذكور أو هم ا
إناث أْي: أنه كلما كان تفكير الفرد إيجابيًا كان له تأثير مباشر في مفهومه لذاته، وكذلك توافقه النفسي 

ي حياة األفراد من حيث تقبُّلهم لذاتهم ف مبانيواالجتماعي، وتفاعله مع اآلخرين. فالتفكير اإليجابي له تأثير 
والذي ينعكس بشكل مباشر على تفاعلهم مع البيئة المحيطة به، وكذلك توجيه سلوكهم وتحديد رؤيتهم حول 

  (Osman etal , 2018) سماتهم الشخصية وقدراتهم االنفعالية وتتفق هذه النتيجة مع دراسة
يف االجتماعي لدى الطالب يكون مرتفعاً في مجال وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى التك

التعبير عن الذات، ويمكن تفسير وجود عالقة إيجابية بين التفكير اإليجابي ومجال العالقات اإليجابية مع 
اآلخرين وكون التفكير اإليجابي يركز بشكل كبير على الجوانب الشخصية اإليجابية في حياة الفرد الشخصية 
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هنية ويكو ِّن المشاعر اإليجابية عن نفسه وعن البيئة المحيطة به والتي تركز على السعادة واالجتماعية والم
والطمأنينة في تشكيل العالقات اإلنسانية واالجتماعية والقدرة على االتصال والتفاعل االجتماعي مع األفراد 

ي أشارت إلى أنَّ هناك الت ---(sahin : kirdok , 2018)واآلخرين. وتتفق هذه النتيجة ونتيجة دراسة 
 elik, saricamعالقة إيجابية بين الرفاهية النفسية والدعم االجتماعي المدرك وتتفق مع نتائج دراسة )

شارت إلى أنَّ إيجابية التفكير ومركز الضبط النفسي هما المسئوالن عن الرفاهية الذاتية التي أ  ---(2018
ى أنَّ إيجابية التفكير من أهم مؤشرات التنبؤ بالسعادة وارتفاع أشارت إل التي (Kim ,2017)وكذلك مع دراسة 

  الكفاءة الذاتية.
( إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين نمط 2017وكذلك أشارت دراسة عيشوبة وكركوش )

التفكير وجودة الحياة عن األشخاص المعتدلين نفسياً، ويمتلكون كفاءة ذاتية مرتفعة، وتتفق هذه النتائج مع 
التي أشارت نتائجها إلى وجود أدلة مسبقة تشير إلى احترام الذات والتعامل  Dour& Balkis, (2018)  دراسة

  بإيجابية هما المسؤوالن عن ارتفاع الكفاءة الذاتية، وليس للعمر أو النوع تأثير على مستوى الكفاءة الذاتية
 نفسية لدى الطلبة الموهوبين.والقدرة على التنشئة للتفكير اإليجابي بمستوى الرفاهية ال

 7 جدول
 لمتغير الرفاهية النفسية الوصفي اإلحصاء

 المقياس
المتوسط 
 التباين الوسيط الحسابي

االنحراف 
 المدى أكبر درجة أقل درجة المعياري 

 118 319 201 22.764 518.208 283.00 283.11 الرفاهية النفسية 
 

نتائج اإلحصاء الوصفي والتي تصف متغير  (7يتضح من الجدول السابق رقم )
الرفاهية النفسية من حيث النزعة المركزية لدرجات الطالبات ومدى تشتت الدرجات وتباعدها 
عن التمركز ، ولقد تمثلت هذه النتائج في عرض المتوسط والوسيط والمنوال والذي يمثل أكثر 

لى المقياس وكذلك أكبر درجة، ثم الدرجات تكرارًا ، ثم أقل درجة حصلت عليها الطالبات ع
جاء بعد ذلك المدى الذي يعب ِّر عن الفرق بين أكبر درجة وأقل درجة، ثم االنحراف المعياري 
لدرجات أفراد العينة والذي يعب ِّر عن مدى تشتت البيانات عن المتوسط، وقد جاءت قيمة 

(، وحيث إنَّ الحد األدنى 283.11المتوسط لدرجات أفراد العينة على مقياس الرفاهية النفسية )
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والتي تعكس درجة منخفضة جدا من الرفاهية النفسية والحد األعلى  69لدرجة المقياس كانت 
 والتي تعكس درجة مرتفعة جدًا لدى الطالبات.  345للمقياس هو 
المدى  هذا تقسيم ثم أعلى قيمة من قيمة أقل طرح خالل من المدى حساب تم

 بحيث فئات ثالث إلى المدى توزيع تم (، وبذلك92= 3÷  376= 69-345، ) (3)على
 والدرجات منخفضة من الرفاهية النفسية، درجة ( 162(من ( وأقل69بين ) اعتبرت: الدرجات

 -253بين ) والدرجات ( درجة متوسطة من الرفاهية النفسية،253من ) وأقل (162) بين
تائج التي تم التوصل إليها ومعرفة ( درجة مرتفعة من الكفاءة الذاتية. ومن خالل الن345

 المتوسط نستطيع أن نؤكد أن درجة أفراد العينة جاءت  بمستوى مرتفع. 
إنَّ طالبات التمريض هن أكثر الحصول على درجات عالية من الرفاهية النفسية. 
وذلك يدل على أنهن من األشخاص اللواتي يتمتعن بالتفاؤل، وهو من السمات اإليجابية. فهن 

ها لإلنجاز في أية مهمة في حياتهن، ويشعرن بسهولة في اتخاذ قراراتهن بحياتهن، أكث ر توجُّ
ويتخذن حلوال أفضل في معالجة مشكالت الحياة اليومية، ويستخدمن العديد من استراتيجيات 
المواجهة بالمقارنة مع المتشائمين، كما يمتلك المتفائلون شبكات اجتماعية واسعة ودائمة متينة 

-Singh & Mansi, 2009اآلخرين تعد مصدات للضغوط التي يواجهونها في حياتهم )مع 
2010.) 

( أنَّ األفراد ذوي التوقعات اإليجابية يميلون إلى رؤية Yueetal, 2010ويذكر )
هة نحو الهدف، أما  النتائج المرغوبة على أنها سهلة المنال، ويستمرون في جهودهم الموجَّ

السلبية لمستقبلهم فيميلون إلى أن  افتراض األشياء السيئة سوف يجعلها األفراد ذوو التوقعات 
تحدث؛ ولذلك ال يبذلون أيَّ جهد إلنجاز أهدافهم، وبالتالي يصبحون سلبيين ويتخلون عن 

 (.Yueetal, 2010: 177إنجاز أهدافهم )
 وذلك يدل على أنَّ طالبات التمريض لديهن القدرة على التعامل مع ظروف حياتهن

ومشكالتهن بإيجابية، ويتمتعن بالتفاؤل في التعامل مع جميع جوانب حياتهن الشخصية 
 واالجتماعية من الرفاهية النفسية وعالقتها بالذكاء االنفعالي والتفاؤل.

وهناك عالقة ذات داللة ارتباطية بين الكفاءة الذاتية والرفاهية النفسية لدى طالبات 
 كلية التمريض؟
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( في وجود عالقة ارتباطية بين Pajares, Schunk: 2001اسة )وقد اتفقت مع در 
الكفاءة الذاتية والرفاهية النفسية؛ حيث إنَّ الطالب الذين يتمتعون بكفاءة ذاتية مرتفعة تكون 
مواقفهم إيجابية تجاه تعلُّم الموضوعات حيث وَجدت هذه الدراسة أنَّ الطالب الذين يتمتعون 

 رًضا عن حياتهم وأكثر كفاءة في مواجهة ما يعوق نجاحهم.برفاهية نفسية عالية أكثر 
( في وجود عالقة موجبة بين كفاءة الذات Babaketal, 2008واتفقت مع دراسة )

والرفاهية النفسية، وأن كفاءة الذات من المنبئات بالرفاهية النفسية. فاألفراد الذين لديهم مستوى 
غوط ويتمتعون بمستوى مرتفع من الرفاهية مرتفع من كفاءة الذات يستطيعون مواجهة الض

النفسية. ومن هنا تأتي أهمية الدراسة الراهنة في معرفة العالقة بين كفاءة الذات والرفاهية 
 النفسية.

( نتائج الدراسة الراهنة حيث Othman, 2019وكما دع مت نتائج دراسة "عثمان" )
ءة الذات والرفاهية النفسية. وكذلك أسفرت عن وجود عالقة إيجابية ودال ة إحصائية بين كفا

ابقة في وجود ارتباط 2016بورجي شاكر،  –دراسة )دليلة زناد  ( حيث اتفقت مع الدراسة الس 
 إيجابي دال إحصائيا بين كفاءة الذات والرفاهية النفسية.

 8جدول 
نفسية لدى قيم معامالت االرتباط بيرسون بين مقياس الكفاءة الذاتية وأبعاد مقياس الرفاهية ال

 (233طالبات كلية التمريض )ن=
 أبعاد الرفاهية النفسية

 
 مقياس الكفاءة الذاتية

 مستوى الداللة درجة االرتباط
 002. .200** ُبعد االستقاللية

 000. .375** ُبعد السيطرة على النية
 000. .309** ُبعد النضج الشخصي

 346. 062. ُبعد العالقات اإليجابية
 000. .472** ف في الحياةُبعد الهد

 000. .318** ُبعد تقبل الذات
 000. .359** الدرجة الكلية 
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 التعليق على النتائج
كشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة بين الكفاءة الذاتية والرفاهية النفسية وأن 

أفراد العينة  الكفاءة الذاتية تساعد في تحسين الرفاهية النفسية والسعادة والتفوق والنجاح لدى
 من طالبات التمريض بالكويت.

وأظهرت كذلك وجود مستويات من الكفاءة حيث الكفاءة الذاتية المرتفعة تؤدي إلى الوصول 
 لنجاح ورضا وسعادة في جميع جوانب الحياة.

كما أظهرت النتائج أنه ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية في الكفاءة الذاتية 
النفسية حيث إنَّ الكفاءة الذاتية تكون مستوحاة من بيئة الطالب ومدى والوصول إلى الرفاهية 

تقبُّله لذاته ولآلخرين، حيث تكون البيئة هي العامل األساسي لحصول الفرد على الكفاءة وال 
 توجد فروق للكفاءة حسب الجنس أو النوع.

بقدرات  وأظهرت النتائج أن مستوى الرفاهية لطالبات التمريض مرتفعة حيث يتمتعن
عالية من الرضا والقبول الذاتي ألنفسهم ومجتمعهم؛ ألنهن يحصْلن على الرضا من بيئتهن 

 والمستوى العلمي لتلقي الكفاءة وحصولهم على الرفاهية النفسية.
وأظهرت النتائج أن هناك عالقة ارتباطية بين الكفاءة الذاتية والرفاهية النفسية حيث 

ٌر عاٍل من الرضا والقدرة على حل المشكالت بإيجابية ولديهم إنَّ األشخاص الذين لديهم قد
 روح التفاعل يتمتعون بكفاءة ذاتية عالية ووصولهم إلى مستوى عاٍل من الرفاهية النفسية.

 التوصيات
ضرورة إجراء المزيد من الدراسات في المجتمعات العربية التي تبرهن على أهمية الكفاءة  1-

  هية وكيفية الوصول إليها.الذاتية وعالقتها بالرفا
  إجراء ندوات تثقفية لتنمية كفاءة الذات والرفاهية النفسية. 2-
 تفعيل وحدات االرشاد النفسي بالجامعات لتقديم الدعم والمساندة لطالب. 3-
  وضع برامج لتعزيز الكفاءة الذاتية لدي الطالب. 4-
ولياء اأُلمور بأهمية تنمية الكفاءة عقد برامج إرشادية وتوعية من أجل توعية الطلبة وأ -5

 الذاتية للوصول للرفاهية النفسية.
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Abstract: 

 

The current study aims to identify self-efficacy and its relationship to 

the level of psychological well-being among female students of the 

College of Nursing in the State of Kuwait, Academic Year 2022/2023, 

Semester 1. The sample of the study consisted of (233) female students 

who were chosen according to the simple random sampling method. 

The researcher used the descriptive correlative approach to find out the 

level of self-efficacy and its relationship to the level of psychological 

well-being among female students of the College of Nursing in the State 

of Kuwait.. The following scales were used: a measure of self-efficacy 

- a measure of psychological well-being. The findings showed that there 

is a significant positive relationship between self-efficacy and 

psychological well-being in the study sample. The findings also showed 

that there were no statistically significant differences between the 

averages of the responses of a sample attributable to the age variable in 

self-efficacy and psychological well-being. 

 

 

 

 
 


