
دالالت الصدق والثبات والبنية العاملية ملقياس السكينة النفسية 
 (دراسة يف بناء املفهوم) لدى طالب اجلامعة

 

 الشربيين مسعد احلسينى د.عاطف د. حممد السعيد عبد اجلواد أبو حالوة 
  

 ملخص الدراسة: 
السكينة النفسية بتحديد هدفت الدراسة في جزئها األول إلى التأصيل النظري لمفهوم      

ماهيته، وطبيعته من خالل تبيان خصائصه، وبنيته التكوينية بوصفه مكوًنا أصياًل من حالة 
الصحة النفسية اإليجابية؛ لكونها تتجاوز قدرة اإلنسان على االحتفاظ بهدوئه، واتزانه 

باهلل جل شأنه،  االنفعالي في مواقف الحياة الصعبة، وظروفها العصيبة، لتتضمن كذلك تعلًقا
وبالنشوة واالبتهاج الروحي واالستبشار بالحياة وتوقع الخير، والصفاء النفسي، والسالم 

زماتها؛ فضاًل عن التحليل النظري للعالقة أالنفسي الداخلي بغض النظر عن نكبات الحياة و 
النفسية،  النفسية األخرى مثل: مفهوم الطمأنينة المفاهيمبين مفهوم السكينة النفسية وبعض 

والعفو، والتسامي بالذات، والرفق بالذات، والصمود النفسي، والتنعم الروحي. وتناولت الدراسة 
كذلك المداخل النظرية المفسرة لحالة السكينة النفسية مثل: المدخل اإلنساني، والمدخل 

 الوجودي، ومدخل علم النفس اإليجابي. 
السكينة النفسية في تحليلها النهائي "حالة من  وانتهت الدراسة في جزئها األول إلى أن     

شعور الشخص باألمن والسالم النفسي الداخلي، مقترنة باالتزان والثبات االنفعالي والصفاء 
النفسي، وخلو النفس من الضغائن واألحقاد، والتحرر من مشاعر الحسرة على الماضي أو 

واليقين بحكمة تدبيره وخيريته؛ مما الخوف والقلق من المستقبل، مع تسليم زمام أمره هلل 
يجعله في حالة من التقبل والرضا بأحداث الحياة ووقائعها اإليجابية منها والسلبية؛ فضاًل 

 عن االستبشار والتفاؤل والنشوة واالبتهاج الروحي".
 ووفًقا لهذا التعريف تحددت أبعاد حالة السكينة النفسية بخمسة أبعاد أساسية:    

  واالنقياد له جل شأنه. التعلق باهلل  -

                                                 
 د. محمد السعيد عبد الجواد أبو حالوة، مدرس الصحة النفسية، بقسم علم النفس التربوي،  كلية التربية، جامعة دمنهور 
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 التشبع بالرضا.  -
 التقبل وااللتزام اإليجابي.  -
 الصفاء النفسي.  -
 النشوة واالبتهاج الروحي.  -

وتأسًيا على هذا التحليل النظري هدفت الدراسة فيما يتعلق بجزئها الثاني إلى التحقق 
 من األهداف التالية: 

 نفسية لدى طالب الجامعة. الكشف عن البنية العاملية لمكونات السكينة ال .1
 إمكانية استخالص نموذج عام لمكونات السكينة النفسية.  .2
 التحقق من معامالت الصدق والثبات لمقياس السكينة النفسية.  .3

لإلطار  ( مفردة وفًقا90من ) امقياًسا للسكينة النفسية مكون انوتبًعا لذلك وضع الباحث
النظري للدراسة وللتكوين االفتراضي للبنية التكوينية المفترضة للسكينة النفسية، وطبق على 

( طالًبا وطالبة من الكليات العملية والكليات 650عينة من طالب جامعة دمنهور قوامها )
النظرية، وكشفت نتائج التطبيق عن تحقق األهداف الرئيسة للدراسة؛ إذ تمايزت مفردات 

اس السكينة النفسية إلى خمسة أبعاد رئيسة تتسق تماًما مع اإلطار النظري؛ وبالتالي مقي
 تمثل نموذًجا لمكونات هذا المفهوم؛ فضاًل عن توافر دالالت صدق وثبات جيدة للمقياس. 
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دالالت الصدق والثبات والبنية العاملية ملقياس السكينة النفسية 
 (املفهومدراسة يف بناء ) لدى طالب اجلامعة

 

 الشربيين مسعد احلسينى د.عاطف د. حممد السعيد عبد اجلواد أبو حالوة 
 

 مقدمة: 
وهااو أحااد   Psychological Serenityتتناااول هااذه الدراسااة متغياار السااكينة النفسااية      

المتغيااارات التاااي تااا دي دوًرا هاًماااا وحيوًياااا فاااي دراساااات التوجهاااات الروحياااة فاااي الحيااااة كأحاااد 
القضاااايا البحثياااة الرئيساااية فاااي علااام الااانفس اإليجاااابي، وعلاااى الااار م مااان أهمياااة هاااذا المتغيااار 
 وتضمنه دالالت نفسية تتجاوز المتغيرات األخرى ذات العالقة به مثال الطمأنيناة النفساية، إال
أن هنااان ناادرة شااديدة فااي البحااوث والدراسااات التااي تناولتااه فااي الثقافااة العربيااة إذ يخلااو التااراث 

دراساة تناولات هاذا المتغيار؛ مماا يعازز الحاجاة  ةالنفسي العربي في حدود علم الباحث مان أيا
العلميااة الملحااة إلااى دراسااته علااى مسااتوى وصااف بنيتااه التكوينيااة وعالقاتااه ومتعلقاتااه باابعض 
المتغيرات النفسية؛ فضاًل عن إعداد أداة لقياسه يتاوافر فيهاا معاالم سايكومترية جيادة، تزياد مان 

 1خدامه في دراسات مستقبلية. ألفة الباحثين في البيئة العربية به، ويمكن است
 مشكلة الدراسة :

تأسااًيا علااى التحلياال النظااري للدراسااة فيمااا يتعلااق بالتأصاايل النظااري لمفهااوم السااكينة 
 النفسية يمكن صيا ة مشكلة الدراسة الحالية في محاولة اإلجابة عن األسئلة التالية: 

 هل تتمايز البنية التكوينية للسكينة النفسية لعدة أبعاد؟.  .1
 هل يمكن استخالص نموذج عام لمكونات البنية العاملية للسكينة النفسية؟.  .2
 ما دالالت الصدق والثبات السيكومترية لمقياس السكينة النفسية؟.  .3

 هدف  الدراسة:
                                                 

   ،كلية التربية، جامعة دمنهورد. محمد السعيد عبد الجواد أبو حالوة، مدرس الصحة النفسية، بقسم علم النفس التربوي 
اعتمد الباحثان فيما يتعلق باإلطار العام إلخراج مقياس السكينة النفسية على صيغة اإلخراج التي استخدمها  1

( في دراسته التي عنوانها "بناء مقياس لإلفشاء عن الذات" والمنشورة بمجلة علم 1997)جمال محمد الباكر، 
 دية عشر، تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب. (، السنة الحا44النفس، العدد )
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ماهيتاه وأبعااده،   :ى متغيار الساكينة النفساية مان حياثتستهدف الدراسة إلقاء الضاوء علا     
وعالقاتااه باابعض المتغياارات األخاارى، وبناااء أداة لقياسااه فااي الثقافااة العربيااة ماان منطلااق عاادم 

ن  البياااة أدوات قيااااس متغيااار الساااكينة إتاااوفر أداة قيااااس حالياااة لمتغيااار الساااكينة النفساااية؛ إذ 
مان الفقارات  النفسية أعدت في األصل للتطبيق في الثقافة الغربياة؛ لاذا يتضامن محتواهاا كثياًرا

التي قد تتعارض مع دالالت الثقافة العربياة لمتغيارات الصاحة النفساية مان المنظاور الروحاي؛ 
م مع الثقافة العربية، ويتضامن ءضرورة بناء مقياس للسكينة النفسية يتوا انومن َثم رأى الباحث

تحديااد  التعبياارات الروحيااة ماان المنظااور اإلسااالمي عاان السااكينة النفسااية، ويمكاان ماان خاللهااا
 درجة الشخص في مستوى سكينته النفسية بوجه عام من المنظور الروحي. 

 وبالتالي تتحدد أهداف الدراسة الحالية فيما يلي:      
 الكشف عن البنية العاملية لمكونات السكينة النفسية لدى طالب الجامعة.  .1
 استنتاج نموذج عام لمكونات السكينة النفسية.  .2
 صدق والثبات لمقياس السكينة النفسية. التحقق من معامالت ال .3

 أهمية الدراسة: 
 أهمية الدراسة الحالية في جانبين أساسيين:  تمثلت     
 الجانب النظري:  -

ماهيتاه، وبنيتاه وعوامال  :ويتمثل فاي إلقااء الضاوء علاى متغيار الساكينة النفساية مان حياث    
تشكيله وم شراته في مجال البحوث والدراساات النفساية العربياة؛ مماا يجعال الدراساة فاي شاقها 

 لدراسات بناء المفاهيم والتأصيل النظري لها.  األول تمثيال
 الجانب التطبيقي:  -

ويتمثل في محاولاة بنااء أداة لقيااس الساكينة النفساية فاي إطاار الثقافاة العربياة يتاوافر لهاا      
خصاااائص سااايكومترية جيااادة، وبنااااء مثااال هاااذا المقيااااس يعاااد نقطاااة البداياااة إلجاااراء مزياااد مااان 
البحااوث والدراسااات العربيااة حااول هااذا المتغياار، وتعاارف خصائصااه، والاادور الااذي ي ديااه فااي 

قافااة العربيااة؛ فضاااًل عاان الكشااف عاان عالقاتااه بااالمتغيرات النفسااية ساالون األشااخاص فااي الث
 األخرى. 

 منهج الدراسة وإجراءاتها: 
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بيات المجال والدراسات اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي التحليلي ألد    
ماهية السكينة النفسية وبنيتها التركيبية كمتغير نفسي متعدد األبعاد، وعلى  حديدتالسابقة ل

 المنهج الوصفي االرتباطي للتحقق من الخصائص السيكومترية لمقياس السكينة النفسية.  
 الدراسة العلمية لمتغير السكينة النفسية: 

لروحي، والسلون زاد االهتمام خالل العشرين سنة األخيرة بدراسة مظاهر النمو ا    
األخالقي وتأثيره على الصحة العامة وعلى ما يعرف في أدبيات علم النفس اإليجابي طيب 

 Positiveوالصحة النفسية اإليجابية  Psychological Well beingالوجود النفسي 
Psychological health  سواء على مستوى الوصف والتفسير لطبيعة واتجاهات هذا

ستوى التحقق من فعالية برامج تنمية مظاهر النمو الروحي والسلون التأثير، أو على م
  .Kreitzer, et al)األخالقي في تحسين الحالة الصحية العامة ومستوى جودة الحياة 

2009:8) . 
ويمكن اعتبار السكينة النفسية تركيًبا نفسًيا يتضمن مكونات سلوكية، ومعرفية تعكس     

طريقة شخصية فردية لإلنسان في الحياة، وتقترن بمشاعر الطمأنينة، والهدوء والسالم مع 
الذات واآلخرين واالرتياح النفسي العام بغض النظر عن ظروف الحياة وأحداثها اإليجابية أو 

 .(Floody, 2014:115)السلبية 
النفسية األخرى مثل السالم النفسي  المفاهيم ويترادف مفهوم السكينة النفسية مع بعض      

الداخلي، واالرتياح النفسي العام، والهدوء والسكون، والرضا، واالتزان ورباطة الجأش 
ناول هذا والتماسك النفسي والثبات االنفعالي خاصة أثناء األزمات، وبالر م من ذلك يندر ت

 . (Rushing, 2008)المفهوم بالوصف والتحليل في أدبيات علم النفس 
كأحد أهم أبعاد التوجه  Psychological Serenityوٌيْنَظُر إلى السكينة النفسية     

طيب الوجود النفسي من جهة و من جهة،  Spiritual Orientationالروحي في الحياة 
في البيئة  من قبل الباحثين ىة النفسية باالهتمام الكافأخرى، ومع ذلك لم يحظ مفهوم السكين

على مستوى تحديد ماهيته، وأبعاده وم شراته أو على مستوى عالقاته أكان سواء  العربية
بمتغيرات الشخصية أو على مستوى نمذجته البنائية، والتحقق من صدقه التكويني؛ فضاًل 

 السلون الشخصي والتوافق النفسي العامعن دراسات التدخل لتنميته ورصد تأثيراته على 
(Kreutzer, Cross, Reilly-Spong, & Byrd, 2009:10). 
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 مفهوم السكينة النفسية:  (1)
 التأصيل اللغوي للسكينة النفسية: 

( إلى كل 464:1979يعزى أصل كلمة "سكينة" فيما يفيد )أحمد بن فارس الرازي، 
 ء يسكن سكونا فهو ساكن، ومن هذاما هو خالف االضطراب والحركة، يقال سكن الشي

: 1996الباب السكينة وهي الطمأنينة والوقار، ويشير)أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر، 
قلب عبده عند  هي الطمأنينة والوقار والسكون الذي ينزله هللا في»( إلى أن السكينة: 1624

زيادة اإليمان، وقوة  اضطرابه من شدة الخوف، فال ينزعج بعد ذلك لما يرد عليه، ويوجب له
اليقين والثبات، و الًبا ما تتجلى م شرات السكينة في وقت القالقل واالضطرابات والمفزعات 
كدالة لما يبثه هللا في نفس العبد فيجعلها مطمئنة ثابتة، ووفًقا لذلك فالسكينة طمأنينة وهدوء 

  .(:201063واستقرار، وراحة بال )وليد خالد الربيع، 
 Collins English Dictionary – Complete and Unabridged)وٌيورد قاموس      

األول وصف عام للحالة النفسية لإلنسان كتجسيد للهدوء   Serenity" معنيين لكلمة 
  SERENITY، بينما يعتبر المعنى الثاني كلمة  tranquilityواالستقرار المقترن باالرتياح 

لق على بعض الناس ذوي المكانات االجتماعية المرتفعة ؛ بالَرقم الهجائي الكبير لقب يط
،  Herفضاًل عن الداللة عن التأدب في مخاطبة اآلخرين وعادة ما يسبق هذه الكلمة تعبير 

 .  Hisأو 
مفاده أنها تجسيد  Serenityبعًدا آخًرا لكلمة  (Thesaurus,2013)ويضيف قاموس      

من الضغوط أو االنفعاالت، مع الصالبة، واالحتفاظ لحالة نفسية يتحرر بموجبها اإلنسان 
 Serenityباالتزان النفسي حال التعرض لضغوط الحياة ومنغصاتها؛ وبالتالي يشير معنى 

 إلى الرضا وعدم الجزع و ياب م شرات المشقة، والقلق في مواقف ضغوط الحياة وأزماتها. 
 The American Heritage® Dictionary of the English)ويوازي قاموس      

Language,2002)  في تعريفه لكلمةSerenity  :بين معناها ومعنى كلمات أخرى مثل
، lucidity، والصفاء Imperturbability، رباطة الجأش  Peace،والسالم  Calmالهدوء 

 عند التعرض لضغوط الحياة ومنغصاتها بل وأزماتها.  placidityوعدم الجزع 
بين تعبير السكينة وتعبير "السالم"، ويرى أن   (Webster, 2012)ويوازي قاموس     

السكينة "حالة نفسية وروحية دالة على تحرر الشخص من األفكار واالنفعاالت المزعجة"، 
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وهنا تأكيد على حالة السالم النفسي الداخلي والهدوء االنفعالي العام، ويتضمن تعبير السكينة 
 ,Nigel)ت االجتماعية المتبادلة وقيامها على التقبل واالحترام كذلك حالة التنا م في العالقا

2010: 89) . 
"نرفانا" في الديانات الهندية  Nirvanaكما يشار إلى كلمة السكينة باستخدام تعبير       

خاصة البوذية والهندوسية، وهي كلمة هندية سنسكريتية تستخدم لوصف حالة السالم النفسي 
ا اإلنسان من التحرر من الجزع والقنوط والخوف والحقد، كما تعني في العميق والتي يكتسبه

نفس الوقت "النشوة" أو "الغبطة المستديمة" وهي التي يصبو إليها اإلنسان في كل مراحل 
حياته منذ والدته حتى مماته وهي شعور المحبة الدائم، النقاء، الصفو، واستقرار النفس 

 تتحقق لدى اإلنسان إال باندفاعه باتجاه اإلحسان إلى وهدوئها وطمأنينتها، وهي حالة ال
 ,Gombrich)اآلخرين واإلشفاق عليهم والتفكير اإليجابي والرزانة والهدوء والصفاء الروحي 

2006: 47) . 
ويتضمن تعريف السكينة من الوجهة اللغوية قدرة الشخص على االحتفاظ بهدوئه واتزانه      

العام حتى عند التعرض لضغوط الحياة وأزماتها وظروفها االنفعالي، ووقاره النفسي 
العصيبة؛ فضاًل عن  ياب م شرات القلق والضيق النفسي، ويشير مفهوم السكينة النفسية 

باإلقبال على  ئهمن الوجهة اللغوية كذلك إلى خلو القلب من الضغائن واألحقاد والغل، وامتال
، مع استشعار الرحمة مح معهم والعفو عنهمالحياة وحب الخير لآلخرين، مع الميل للتسا

 والمحبة والميل إلى البر. 
 )ب( التأصيل االصطالحي لمتغير السكينة النفسية: 

استخدم مفهوم السكينة النفسية على نطاق واسع في أدبيات رعاية المسنين، وتعد      
(Roberts & Cunningham, 1990)  أول من تناولت هذا المفهوم على المستوى 

النظري، وعلى المستوى التطبيقي في مجال تمريض المسنين ورعايتهم، والسكينة النفسية 
وفًقا لتصوراتهما حالة من السالم الداخلي تسيطر على بعض الناس بالر م من ظروفهم 

  الحياتية العصيبة".
  السكينة كانفعالSerenity as an Emotion 

، وتعد (Fowler & Fowler, 1964: 91)االنفعاالت إحساسات مرتبطة بالمشاعر     
. (Pert, 1993: 53)االنفعاالت بمثابة الجسر الواصل بين ما هو بدني وما هو نفسي 



 

 

)   98) 
 2016 ديسمرب،  2ج  ، 48جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 دالالت الصدق والثبات والبنية العاملية ملقياس السكينة النفسية

وينظر وفًقا لهذا المنحى إلى السكينة النفسية كخبرة انفعالية وحالة من السالم النفسي 
 ,Gerber)ياة الداخلي لها طابع الدوام واالستقرار النسبي بغض النظر عن أحداث الح

1986: 26) . 
وال تعني السكينة شعور اإلنسان على الدوام وبالضرورة بالسعادة؛ لكونها حالة 
نفسية يتمكن اإلنسان بموجبها وحال تحققها لديه من التماسك النفسي واالتزان االنفعالي 

سكينة البوالهدوء الداخلي بالر م من ظروف الحياة السلبية، كما قد يعاني الشخص المتصف 
في بعض األوقات من الجزع وبمستويات مختلفة، إال أنه سرعان ما يتمكن من العودة إلى 

 سيرته األولى وسمته النفسي المعروف عنه.
صفة أساسية للسكينة  (Roberts & Aspy, 1993; Kruse, 1999)ضيف تو 

النفسية كحالة انفعالية إيجابية تتمثل في أنها انفعال متعلم؛ وهي حالة يمكن لإلنسان 
 التعايش معها والخبرة بها بغض النظر عن الظروف الحياتية السلبية. 

دالاااة لمركاااب كوالساااكينة فاااي تحليلهاااا النهاااائي وفًقاااا لهاااذا المنحاااى ومقارناااة باالفتقااااد إليهاااا 
تضمن الشعور بالسالم، واألمن النفسي والرضا واالرتياح العاام؛ فضااًل عان اعتبارهاا انفعالي ي

دافًعاا قوًياا يهيااش الشاخص لإلحسااان إلاى اآلخاارين، و يثاارهم مااع الر باة فااي اإلنجااز؛ وبالتااالي 
تقوية روابط االنتماء إلى اآلخرين، على العكس مان ذلاك يمثال االفتقااد إلاى الشاعور بالساكينة 

لااة واالبتعاااد عاان اآلخاارين مااع العااداء تجاااههم والر بااة فااي االنتقااام مااع تكاارار نوبااات حالااة العز 
 الجزع والقنوط. 

أن مفهاوم الساكينة والساالم  (Lee, Lin, Huang  & Fredrickson, 2013)ورأي 
 Affective Well beingما سمياه بمفهاوم "طياب الوجاود الوجاداني  يءالنفسي الداخلي يكاف

باعتباره حاالت وجدانية دالة علاى الهادوء والساعادة واالتسااق ماع الاذات وماع اآلخارين، فخبارة 
السااالم الاااداخلي تجسااد انفعاااال التقبااال والرضااا، أماااا خباارة االتسااااق ماااع الااذات فتتضااامن حالاااة 
االتازان االنفعااالي، وماع ذلااك فاانن الساكينة النفسااية انفعاال يتضاامن عناصاار معرفياة فاعلااة فااي 

 يعته ووجهته. تحديد طب
  السكينة كمفهوم روحيserenity as a spiritual construct  : 
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 :قد ينظر إلى السكينة كمفهوم روحي القترانها بمنظومة متكاملة من القيم مثل
الصالح والحب والطهر، والصفاء اإلنساني خاصة عند التفاعل مع اآلخرين وعند مواجهة 

 ضغوط الحياة وأحداثها العصيبة. 
مجموعة من الخصائص النفسية التي  (Roberts & Fitzgerald,1991)د وتحد

 تميز ذوي المستويات العالية من السكينة النفسية منها: 
 القدرة على االحتفاظ باألمن والسالم النفسي الداخلي.  -
 القدرة على االنفصال عن االنفعاالت السلبية أو  ير المر وبة.  -
 الشعور باالنتماء.  -
 تجاه العطاء  ير المشروط. االندفاع با -
 الثقة في هللا وتسليم األمر إليه.  -
 تقبل المواقف التي يتعذر تغييرها.  -
 االندفاع باتجاه تغيير ما يمكن تغييره.  -
 التحرر من مخاوف الماضي، وآالمه، وأحزانه، والتحرر من القلق على المستقبل.  -
 العفو عن الذات وعن اآلخرين.   -
 وتعددية الرؤية. االنفتاح على الخبرة  -
تخفض شعور اإلنسان  a spiritual stateوٌيْعَرُف مفهوم السكينة بأنه حالة روحية      

باعتباره حالة من السالم النفسي ؛ بالضغوط وترقي الحالة الصحية والنفسية العامة وتجودها
 & Roberts)رتبط  بصورة عامة بجودة الحياة ي، inner peaceالداخلي 

Gunningham,1990; Kruse, Heinermann, Moody, Beckstead &Conley, 

2005) . 
تحلياًل لمفهوم السكينة ٌيْنَظُر فيه إلى  (Roberts & Fitzgerald,1991)وتطرح      

مفهوم السكينة بوصفه تركيًبا نفسًيا يتضمن: الشعور بالسالم واألمن الداخلي، والتحرر من 
السلبية القوية، وتقبل المواقف التي ال يمكن تغييرها، ووفًقا لذلك  أسر الر بات واالنفعاالت

يعرفان السكينة النفسية بأنها "خبرة روحية تتضمن الشعور باألمن والسالم الداخلي بغض 
 النظر عن نوعية وطبيعة األحداث الخارجية".
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السكينة صًفة روحية  (Boyd-Wilson, Walkey & McClure ,2004)ويعتبر     
تتضمن الشعور بالسالم الداخلي بالُرْ ِم من متاعب الحياة ومصاعبها وضغوطها بل وأزماتها 
وكوارثها وتقلباتها؛ لكونها حالة نفسية ٌتمكُن اإلنسان من وقاية نفسه من الجزع، وبالتالي 

استبشار و يمان بأن االحتفاظ بهدوئه وثباته االنفعالي، ال عن عجز وقلة حيلة بل بتسليم، و 
 مع العسر يسًرا بنذن هللا.  

 يعبر السكينة النفسية بأنها حالة بموجبها (Roberts & Whall,1996)وعرفت      
اإلنسان عن أسمى ما فيه من سجايا وفضائل، وهي دالة ألسلوبه في الحياة وفًقا لطريقته في 

للخالق جل شأنه، وباعتقاد في  التعامل مع أزمات الحياة وظروفها العصيبة بتسليم مطلق
دالالتها ومعناه وقيمتها الوجودية بالنسبة لحياته، مع احتفاظه بهدوئه ورابطة جأشه واتزانه 

 االنفعالي والطمأنينة النفسية العام.  
إلى أن السكينة النفسية كمفهوم روحي يعكس في جزء  (Nelson,2014: 61)ويشير      

ة الوئام والتنا م مع الذات والسالم النفسي الداخلي منه على األقل ما يعرف بحال
intrapersonal peacefulness ويمكن أن ٌتقاُس هذه الخاصية ببعد "تقبل الذات ،self-

acceptance  في مقياس(Ryff 1989)  طيب الوجود النفسي"Psychological Well 
being ومقياس الرفق بالذات ،self-compassion (Neff, 2003)  لكونها تعكس ما

يمكن تسميته باالستعداد لتقبل الذات والرفق بها، فضاًل عن انتفاء النزعات العدوانية تجاه 
 الذات".  

كما تعكس السكينة النفسية كحالة روحية في جزء آخر يسمي بالوئام واالنسجام والسالم      
بمقاييس  ، ويمكن قياس ذلكinterpersonal peacefulnessالنفسي مع اآلخرين 

 & Sheldon)الشخصية التي تركز على بعدي االنسجام والوئام مع اآلخرين 
Kasser,2005). 

وتعد السكينة النفسية وفًقا لذلك موضوًعا بحثًيا ضمن بحوث طيب الوجود الروحي 
spiritual well-being   (Boyd-Wilson, Walkey & McClure, 2004) ويعرف ،
(Gerber, 1986: 13) ة النفسية في سياق هذا المنحى بأنها "حالة دائمة نسبًيا من السكين

نفسًيا عند  اإلنسان وقاًرا وارتياًحا وهدوءً الشعور باألمن والسالم الداخلي تضفي على 
التعرض ألحداث الحياة الضا طة وظروفها العصيبة، كما تعد حالة نفسية مستقلة نسبًيا عن 
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لسمت عام لدى اإلنسان في أوقات الشدة وأوقات األحداث الخارجية، بمعنى أنها تجسيد 
 الرخاء".

للسكينة النفسية إذا  (Roberts & Cunningham, 1990) ويتسق مع ذلك تعريف 
ينظران إليها بوصفها "حالة روحية تقلل من الشعور بالضغوط النفسية، وترقي في نفس 

 .الوقت من الحالة الصحية العامة لإلنسان"
أن الخاصية المركزية للسكينة  (Roberts & Cunningham, 1991) وأفادت  

النفسية كخبرة روحية "تجسيدها لحالة السالم النفسي الداخلي بصورة مستقلة عن األحداث 
إلى أن الحالة الصحية لإلنسان دالة في جزء  (Pert, 1993, p. 189)الخارجية"، ويشير 

ليه تمكن السكينة النفسية اإلنسان من منها لمستوى االرتقاء األخالقي والسالم النفسي؛ وع
 & Roberts) التماسك النفسي واالتزان االنفعالي مهما كانت متاعب الحياة ومنغصاتها 

Messenger, 1993) . 
ن السكينة النفسية حالة أ  (Boyd-Wilson, Walkey & McClure, 2004)ورأي 

تميز بعض البشر ممن يشعرون بحب جارف تجاه اآلخرين، ويدركون الغاية من الخلق 
ولديهم قدًرا مرتفًعا من التحمل النفسي، والصمود في مواجهة الشدائد والنكبات دون قنوط أو 

توى المرتفع جزع؛ فضاًل عن ثقتهم المطلقة في حكمة هللا وعدله وتقديره، كما يتميز ذوو المس
من السكينة النفسية باالندفاع اإليجابي باتجاه تغيير الوقائع واألحداث إلى األفضل باستبشار 
وتوقع للخير، وبهذا المعنى تتضمن السكينة النفسية التحمس للحياة والترحيب بها؛ فضاًل 

 عن الشعور بالهدوء والرزانة واالتزان المقترن بالوقار. 
هذا المعنى بالنظر إلى السكينة النفسية من المنظور  (Frankl, 1984: 83)وأكد 

الروحي كحالة مجسدة ألعلى تجليات الصفاء النفسي وخلو النفس من الضغائن واألحقاد؛ 
، كما اعتبرها بعًدا فضاًل عن الهدوء ورباطة الجأش بغض النظر عن أحداث الحياة ووقائعها

وحية في الحياة والتي تمثل القوى الدافعية أساسًيا من أبعاد الروحانية أو التوجهات الر 
 المركزية في الحياة. 

أن مفهوم الروحانية مفهوم  (Roberts & Whall, 1996)وفي نفس السياق أفادت 
متعدد األبعاد يتضمن كل من األمل، والتقبل، ومعنى الحياة، والسكينة النفسية، والتسامي 

 بالذات. 
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سكينة الذات بأنها "حالة  (Muhammad Musa Al-Shareef, 2012)وعرف 
الهدوء والصفاء النفسي التي تغمر التركيبة النفسية للشخص بغض النظر عن نكبات الحياة 
وظروفها العصيبة؛ مع القدرة على الصمود النفسي بال قنوط وال جزع، بل بالتقرب إلى هللا 

لثبات االنفعالي ورباطة جل شأنه وتسليم زمام أمره إليه دون تواكل، وتتمثل م شراتها في: ا
 الجأش، واالبتعاد عن حالة اليأس والقنوط، واالستبشار بأن ما عند هللا خير وأبقى". 

 عناصر سكينة الذات فيما يلي:  (Muhammad Musa Al-Shareef, 2012)وحدد    
 :  Deep Faithاإليمان العميق  -

جتهاد في تلمس كل ما من شأنه والتسليم بقدرة هللا وحكمة تدبيره في األمر كله، مع اال
 أن يقرب الشخص من معنى الحياة و اياتها النبيلة. 

 Trust In Allahالثقة في هللا جل شأنه  -
   Remembrance of Allahعدم التوقف عن ذكر هللا  -

أي تخلية القلب من  ؛تسليًما بأن بذكر هللا تطمئن القلوب، وفًقا للتوجه نحو التخلية
 الضغائن واألحقاد، والتحلية بملئه باهلل واستشعاًرا لقدسيته وجالله. 

بالتوكل عليه جل شأنه، واليقين بأنه  Supplication to Allahالتضرع إلى هللا   -
 سبحانه كاشف الضر وجالب الخير. 

 Acknowledging The Significance of Fate andالتسليم بالقضاء والقدر   -
Destiny   إيماًنا بأنه فيه راحة للبال و قراًرا بالحكمة منه وبأن الصبر عليه قيمة إيمانية

 عليا. 
كأهم   Enduring Calamities and Misfortuneالرضا في السراء والضراء  -

 م شرات الصحة النفسية، بتقلب الم من بين مقامي الحمد والصبر. 
 Familiarizing Oneself With What bringsاالندفاع باتجاه مرضاة هللا   -

blissing    .بنخالص النية له جل شأنه، وباإلنفاذ السلوكي لمراده في خلقه عبادة و عماًرا 
    السكينة كسمة شخصية Serenity as Personality Trait : 

ٌيْدَرُس مفهوم السكينة النفسية كسمة شخصية في إطار أدبيات علم النفس اإليجابي 
    A virtues approach to personalityفًقا لمدخل الفضائل في دراسة الشخصيةو 

الذي يهدف إلى تحديد بنية الفضائل اإلنسانية الكبرى التي ترتبط بحالة الصحة النفسية 
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اإليجابية والسعادة القصوى، ويركز هذا المدخل على األبعاد الروحية واألخالقية المتضمنة 
 Cawley, Martin) كل من دراسة هدفتفي الفضائل اإلنسانية، وانطالًقا من هذا المدخل 

; Shryack, Steger, Krueger, & Kallie, 2010& Johnson, 2000; 
)MACDONALD, BORE, & MUNRO, 2008 لتي  إلى التحقق من الصدق وا

( مفردة 140والذي يتكون من ) the Virtues Scale (VS)التكويني لمقياس الفضائل 
تطبق بصيغة التقرير الذاتي، وكشفت نتائج التحليل العاملي بعد تطبيق المقياس على عدد 

والنسقية  Order، االنتظام  Empathyعن خمسة عوامل هي: التعاطف  ا( مشارك390)
Systemic  سعة الحيلة ،Resourcefulness  والسكينة ،Serenity  وكشفت النتائج ،

عن وجود ارتباطات إحصائية دالة بين مقياس الفضائل بعوامله الخمسة وعوامل الشخصية 
 Revised NEOالخمسة الكبرى كما تقاس ببطارية عوامل الشخصية ا المعدلة 

Personality Inventory (NEO PI-R)  بعد تطبيقهما على عينتين من المفحوصين
( مفحوًصا وكشفت نتائج 143( مفحوًصا والثانية من عدد )181تكونت األولى من عدد )

الدراسة عن وجود عالقات ارتباطية إيجابية بين السكنية النفسية ومعنى الحياة واالستدالل 
لى السواء النفسي اإليجابي الخلقي والحكم الخلقي، واعتبرت السكينة النفسية كفضيلة دالة ع

 في أنقى صوره.  
السكينة النفسية بأنها "طريقة أو أسلوب  (Floody, 2014)وفي هذا اإلطار يعرف 

للشخص في الحياة تتضمن مكونات معرفية وسلوكية تقترن بشعوره بالهدوء والسالم النفسي 
 وعن الحياة إجمااًل".   والطمأنينة كدالة لالرتياح والتقبل والرضا عن الذات وعن اآلخرين

 
 ( السكينة النفسية العالقات والمتعلقات: 2)

 السكينة النفسية ومفهوم الطمأنينة النفسية:  ( أ)
( تعبير األمن النفسي وفًقا لتصورات ماسلو 2005استخدمت )زينب محمود شقير، 

فرد بالسعادة يحمل في طياته شعور ال امركب ابداللة تعبير "الطمأنينة االنفعالية" ليعكس شعور 
والرضا عن حياته بما يحقق له الشعور بالسالمة واالطمئنان، وأنه محبوب ومتقبل من 
اآلخرين بما يمكنه من تحقيق قدر أكبر من االنتماء لآلخرين، مع إدراكه الهتمام اآلخرين به 
وثقتهم فيه حتى يستشعر قدًرا كبيًرا من الدفء والمودة ويجعله في حالة من الهدوء 
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ستقرار، ويضمن له قدًرا من الثبات االنفعالي والتقبل الذاتي واحترام الذات، ومن ثم إلى واال
توقع حدوث األحسن في الحياة مع إمكانية تحقيق ر باته في المستقبل بعيًدا عن خطر 

 اإلصابة باضطرابات نفسية أو صراعات أو أي خطر يهدد أمنه واستقراره في الحياة. 
( أن األمن النفسي مفهوم مرداف للطمأنينة 2014ضان مظلوم، ورأى )مصطفى على رم

االنفعالية وعادة ما يعكس م شراتها األساسية، ويعرفه بأنه "حالة نفسية داخلية يشعر الفرد 
من خاللها بالطمأنينة والثقة في الذات واآلخرين"؛ وعليه تتحدد أبعاده األساسية في بعدي 

 الذات واآلخرين. االطمئنان إلى الذات، والثقة في 
شعور الشخص ( الطمأنينة النفسية بأنها "2015وعرفت )آيات فوزي الدميري، 

باالستقرار والسكينة النفسية، وندرة شعوره بالخطر والتهديد، وأنه محبوب ومتقبل من أفراد 
 أسرته ومن اآلخرين وتربطه بهم عالقة دافئة، و دراكه اهتمام أسرته به وتلبيتهم الحتياجاته،
وكذا تكوين عالقات اجتماعية ناجحة مع اآلخرين، وشعوره بالوالء واالنتماء ألسرته ولوطنه، 
ونظرته اإليجابية نحو المستقبل ونحو الحياة ككل، وكذا شعوره بقيمته الذاتية ومكانته في 

 . الجماعة"
ويالحظ أن م شرات السكينة النفسية تتحقق عند تعرض الشخص لظروف الحياة 

الشخص بالهدوء، واالتزان االنفعالي والسالم  اإليجابية والسلبية وتعكس شعور وأحداثها
 االنفسي الداخلي بغض النظر عن هذه الظروف، وعلى ذلك تعد الطمأنينة االنفعالية جزء

 من البنية التكوينية للسكينة النفسية. 
 
 

 السكينة النفسية ومفهوم العفو:  ( ب)
؛ مصطفي رمضان مظلوم، 2014ت كد نتائج بعض الدراسات )عاطف مسعد الشربيني، 

 ;Ross, etal., 2004; Akhtar, 2002؛ 2013تحية محمد عبد العال، 
Thompson,et al. 2005; Karremans &Van Lange,2005    على أن الميل )
بمستويات مرتفعة  نحو العفو عن الذات وعن اآلخرين أحد أهم خصائص الشخصية المتمتعة

العفو ارتبط ارتباًطا سلبًيا بالعصابية لما يتصف به ؛ إذ وجد أن من السكينة العميقة والحقيقية
مرتفعو العصابية من اجترار مشاعر الحقد والغضب الناتجة عن اإلساءة، في حين ارتبط 
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مرتفعو العفو من  العفو إيجابيا بالمقبولية االجتماعية والسكينة النفسية؛ نظًرا لما يتصف به
الثقة باآلخرين والتعاطف معهم والصفح عن إساءتهم له والتصالح مع الحياة إجمااًل والتوجه 
الروحي فيها، والمرونة المعرفية، والوجدان اإليجابي، والشعور بالرضا واإلنصاف، 

ثم  يبتعد عن كل صيغ الكدر واالستياء؛ ومن واالستمتاع بالحياة لكون العفو يجعل الشخص 
 السكنية النفسية.  ينعم  ب

 : ويمكن توضيح طبيعة العالقة بين العفو والسكينة النفسية على النحو التالي
عند تفكير اإلنسان في تصرفاته وردود أفعاله تجاه اآلخرين وتجاه نفسه يجد نفسه أمام    

 مسارين: 
 : االندفاع اإليجابي باتجاهات مراجعة الذات وتصويب مسار فعالياتها، ويقتضي ذلك األول

تجنب الغرق في مشاعر لوم الذات وتأنيبها حال التقين من إيذائنا ألنفسنا أو لآلخرين وفًقا 
رَّاِء َواْلَكاِظمِ لدالالت قول المولى جل في عاله } رَّاِء َوالضَّ يَن اْلَغْيَظ الَِّذيَن ُينِفُقوَن ِفي السَّ

ُ ُيِحبُّ اْلُمْحِسِنين َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس ۗ  ( 134{ )سورة آل عمران، اآلية:  َوَّللاَّ
: العناد واإلنكار والتمادي في  ياه وطغياناه تجااه نفساه وتجااه اآلخارين مماا يعمياه عان الثاني

رؤيااة جوانااب الجمااال والخياار فااي الوجااود البشااري، وتحااال حياتااه إلااى دالالت معيشااة ضاانًكا 
يفتقد فيه إلى كل م شرات السكينة النفسية، وتنكار إرادي لمضاامين قاول الحاق تباارن وتعاالى 

 (. 199َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن اْلَجاِهِليَن{ )سورة األعراف، اآلية: }ُخِذ اْلَعْفَو 
  ،من مقتضيات الشعور بالسكينة النفسية فيما يتعلق بحرمة وقداسة العالقات اإلنسانية

وبالتالي توفير سياق مجود لطيب الوجود النفسي  وطلب المغفرة من اآلخرين؛ إال أن 
لب المغفرة  على الدوام دون مبرر فيه إهانة للذات وتمييع لكل استمراء االعتذار وط

 جوانب تميزها وخصوصيتها". 
  ال تقل التأثيرات السلبية للغرق في مشاعر الغضب من الذات والتألم النفسي على

الصحة االنفعالية العامة لإلنسان عن تأثيرات استمراء االعتذار والمداومة عليه 
خرين والتسامح معهم على طول الخط مهما كانت أفعالهم والتساهل الدائم مع اآل
(Smithstein, 2012)  . 

والوجدان السلبي  despondency )ب( السكينة النفسية كحالة مناقضة للجزع النفسي
Negative Affect : 



 

 

)   106) 
 2016 ديسمرب،  2ج  ، 48جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 دالالت الصدق والثبات والبنية العاملية ملقياس السكينة النفسية

الوجدان السلبي أحد أبعاد الضيق الذاتي و الًبا ما يدفع اإلنسان باتجاه االندماج في 
فضاًل عن كونه إطاًرا عام يمكن أن ٌيْنَظُم تحته العديد من  ؛كية  ير سويةممارسات سلو 

مثل الغضب، واالستياء والكراهية  aversive mood statesالسمات المزاجية السلبية 
 والريبة والشعور بالذنب والخوف والعصبية. 

السكينة عد انخفاض معامل الوجدان السلبي أحد األبعاد الرئيسية لحالة الهدوء و يو 
الوجدان السلبي بأنه " استعداد مزاجي  (Watson & Clark,1984)النفسية، وُيَعِرف 

 يعكس الفروق الفردية في بعدين أساسيين: األول : االنفعالية السلبية، ومفهوم الذات. 
وينظر إلى الوجدان السلبي باعتباره بعًدا عاًما للحالة الوجدانية، إذ تشير نتائج دراسة 

(Tellegen,1985)  إلى أن ردود األفعال االنفعالية السلبية دالة للوجدان السلبي وتعكس
فضاًل عن ارتباطها بعامل  ؛فروًقا فردية يمكن عزوها إلى ما سماه سمة الوجدان السلبي

 الشخصية المسيطر خاصة ُبعد الُعصابية داخل العوامل الكبرى الخمسة للشخصية. 
وُيقاس الوجدان السلبي بالعديد من أدوات القياس المقننة منها قائمة قياس الوجدان 

 ؛( مفردات10والتي تتكون من ) (Watson& Clark  1984)الموجب والوجدان السلبي 
والتي احتوت على أبعاد  (Thompson,2007)فضاًل عن نسختها المعدلة والموسعة 
الشعور بالذنب، العدائية، والخجل، وهي في مجملها  للوجدان السلبي هي: الخوف، التعاسة،
 أبعاد مناقضة لحالة السكينة النفسية.  

كما تعد السكينة النفسية عاماًل وقائًيا من معاناة الشخص من حالة القنوط النفسي      
despondency  كيأس من رحمة هللا ومغفرته؛ بما يمكن أن تورده موارد التهلكة ويجعله

 :  (Muhammad Musa Al-Shareef, 2012: 2-4)   للشر يهيمفي كل واد 
وتبًعا لذلك ينظًرا إلى السكينة النفسية لمضامين تحرير اإلنسان من الوجدان السلبية 

 وفي إطار قيمتها  الوقائية في مجال الصحة النفسية في النقاط التالية:
  .تحرير اإلنسان من مشاعر التحسر على الماضي 
 من القلق على المستقبل.  تحرير اإلنسان 
  .تحرير اإلنسان من الغرق في مشاعر مقارنة نفسه دائًما باآلخرين 
  تحرير اإلنسان من مشاعر الحقد والكراهية والر بة في االنتقام، والحقد والكراهية

والر بة في االنتقام هي ما ينزع من اإلنسان صفاؤه النفسي؛ فكثيًرا ما يكون لدى 
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ال ال تخلو من عدوان أو صراع أو تحد وعندئذ قد يبادر الفرد اآلخرين ردود أفع
إلى مواجهة الشر بالشر والعدوان بالعدوان دون أن يخطر على باله أنه  بذلك 
يذكي نيران البغضاء، ولكن ربما كان من مصلحته أن يندفع باتجاه التسامح 

ان بمستوى والعفو؛ مما يزيد من صالبته الروحية، وال ريب في أن تمتع اإلنس
مرتفع من السكينة النفسية يحرره من مثل هذه المشاعر وال يجعلها ترد إلى بنيته 

 النفسية أصاًل.
  دفع اإلنسان باتجاه التقبل اإليجابي لقدره ومصيره في إطار التسليم بحكمة التدبير

اإللهي وخيريته؛ وبالتالي دفعه باتجاه التشبع بالرضا والتحرر من مشاعر الوجدان 
 السلبي كاالستياء والضيق االنفعالي أو التعاسة النفسية.  

 :  self-transcendenceالسكينة النفسية والتسامي بالذات  ( ج)
أن   (LEVENSON, JENNINGS, ALDWIN & SHIRAISHI, 2005)رأى    

 & Roberts)المفهوم األكثر عالقة بالتسامي بالذات هو مفهوم السكينة النفسية، وتعد 
Cunningham,1990)  أول من قدم تصوًرا نظرًيا عن السكينة النفسية استمدته في جزء

 لمفهوم التسامي بالذات.  كبير منه من التصور النظري الذي طرحه
أن التسامي بالذات أهم م شرات  (Bastian, Jetten, & Fasoli, 2010)وأفادت      

يجعل الشخص يترفع عن كل ما هو مادي زائل ويتعلق بالروحي  هالسكينة النفسية؛ لكون
لتوجهات والمثالي، ويتحقق لديه ما يعرف بالسعادة المرتكزة على اليوديمونيا أي الناتجة عن ا

 األخالقية والروحية للشخص فيما يعرف بالسعادة األصيلة. 
أن التسامي بالذات يتعلق في  (Cohen, Wolf, Panter, & Insko, 2011)وبين      

الغالب بالتوجه الروحي في الحياة وينظر إليه كارتباط وجداني بكل ما هو محل تقديس 
 ،وتنزيه؛ وبالتالي الميل إلى تطهير الذات من الضغائن واألحقاد؛ ومن ثم االستمتاع بالحياة

له يبحر في الحياة تثبت الشخص عند الشدائد وتجعالتي نشوة روحية النفسي و الصفاء مع  ال
 بعثراتها و نجازاتها بجدارة واقتدار.  

 :  Self-Compassion & Serenity )د( السكينة النفسية والرفق بالذات 
الرفق بالذات بأنه "  (Neff, 2003, Neff, Rude & Kirkpatrick, 2007)تعرف 

تكوينات نفسية أساسية هي:  ةتوجه الشخص نحو الرحمة بذاته وتواده معها على أساس ثالث
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الرفق بالذات والتعاطف معها، الحس اإلنساني، والتنبه واليقظة العقلية، مع االلتزام الذاتي 
بتصويبها وتجويد نوعية وجودها، ويمثل "مجموع االستجابات التي تكون الموقف النفسي 

خطائه و خفاقاته لإلنسان من ذاته حال إدراكه ألوجه قصوره ومظاهر ضعفه، وحال إدراكه أل
 في الحياة" ويجسد موقف اإلنسان من نفسه بعدين أساسيين: 

: النفور من الذات واالستياء منها واالندفاع باتجاه لومها وجلدها وتحقيرها، وبالتالي األول
 التشرنق عليها واالنعزال عن الحياة والتنكر لكل جوانب تميزها وأصالتها. 

معها واالندفاع التلقائي العقالني باتجاه تصويبها وترقيتها : تقبل الذات والتصالح الثاني
نوعية حياتها تعبيًرا عن جوانب تميزها وأصالتها، مع التمتع بالسكينة النفسية والنشوة 

 الروحية.
تصورًا نظرًيا لمتغير الرفق بالذات  (Neff, 2003b)ووفًقا لهذا التعريف طرحت     

، self-kindnessكتركيب نفسي متعدد األبعاد، يتضمن بعد الرفق بالذات والشفقة بها 
ويشير إلى قدرة الشخص على التعامل مع نفسه بود وتفهم بداًل من االندفاع باتجاه التقييم 

 sense of common humanityالنقدي الجارح للذات، وبعد الحس اإلنساني العام 
ويشير إلى اعتقاد الشخص بأن النقص والقصور خاصية مالزمة لإلنسان في الوجود بداًل 

ل، أما البعد الثالث فيتمثل في التفتح شمن الشعور بالعزلة عند اإلخفاق أو التعرض لخبرات ف
ويشير إلى تعامل الشخص مع خبرات الوجود  mindfulnessالعقلي واليقظة والتنبه للذات 

ذاتي بذهنية متعقلة ومتسامحة ومتفتحة بداًل من التهويل من شأن الجوانب المأساوية ال
للمعاناة الذاتية، دون توجه نحو إيثار العزلة والتشرنق على الذات واجترار آالمها والغرق في 

 دوامة التحسر عليها، أو دون توحد معها تنكًرا وتجاهاًل ألوجه قصورها أو مظاهر ضعفها.
 & Neff, 2003 a, b; Neff, Hseih, & Dejitthirat, 2005 ;Neff)مت وقد     

Beretvas 2013)  تصوًرا نظرًيا متكاماًل عن متغير الرفق بالذات كمقياس لتقبل الذات
والتواد معها، وكنمط من التقييم لحالة الهدوء والسالم النفسي الداخلي التي توجب شفقة 

 دائية تجاهها. الشخص بذاته وحنوه عليها وتجنب الع
 & Sheldon)كما تتضح العالقة بين متغير السكينة النفسية في إطار ما سماه 

Kasser, 2005; Shapira, & Mongrain, 2010)  بحالة التطابق واالتساق بين الذات
الواقعية والذات المثالية للشخص والتي يمكن بموجبها قياس الجانب الثاني من الهدوء 
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والسالم النفسي الداخلي المتجسد في حالة السكينة النفسية وهو التنا م بين مختلف جوانب 
 الذات ومكوناتها.  

ويقتضي الرفق بالذات تقبل الشخص ألوجه قصوره ومظاهر ضعفه وصور إخفاقاته 
من الخبرة الكلية للوجود البشري؛ مما ي دي به إلى  بأن النقص والقصور جزء بنيوي  واليقين

لتصالح مع نفسه، والسالم النفسي الداخلي كما يعبر عنه بمفردات مثل "أتقبل أوجه قصوري ا
ومظاهر ضعفي" "ال أميل إلى لوم ذاتي أو تأنيبها بقسوة إذا ارتكبت أخطاء أو تعرضت 

 ,Wenzel, Woodyatt, & Hedrick) لفشل"، "أشعر بسالم نفسي داخلي مع ذاتي" 
2012)   . 

عن السكينة النفسية،  (Mckay, 2014)اءت نتائج دراسة وفي نفس السياق ج
وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية لدى العامالت في قطاع مهنة التمريض والتي كشفت عن 
أن بعد اليقظة والتنبه العقلي كأحد أبعاد الرفق بالذات يقلل من التأثر السلبي بضغوط العمل 

مرضي، والشعور بطيب الوجود الذاتي والصفاء ويزيد من توجههن نحو الرعاية الحانية بال
 الذهني، والرضا العام عن الحياة . 

 : Psychological Resilience & Serenity)ها( السكينة النفسية والصمود النفسي 
في علم النفس إلى فكرة ميل الفرد إلى الثبات  Resilienceيشير مصطلح الصمود 

فضاًل عن  ؛د التعرض لضغوط أو مواقف عصيبةوالحفاظ على هدوئه واتزانه الذاتي عن
 قدرته على التوافق الفعال والمواجهة اإليجابية لهذه الضغوط وتلك المواقف الصادمة.  

ويفضي هذا الميل إلى تمكين الفرد من التوافق والمواجهة اإليجابية لهذه الضغوط 
دم والعودة إلى الحالة والمنغصات؛ وبالتالي سرعة التعافي والتجاوز السريع للموقف الصا

الوظيفية العادية واعتبار الموقف الصادم أو الضا ط فرصة لتقوية الذات وتحصينها ضد 
 .  (Masten, 2009)الضغوط والمواقف الصادمة مستقباًل 

أن الشعور بالسكينة النفسية يعزز من  (Roberts & Messenger, 1993)وأفادت 
وظروفها العصيبة بثبات ورباطة جأش واالحتفاظ قدرة الشخص على تقبل منغصات الحياة 

بالهدوء واالتزان االنفعالي وتمالك الذات والتجاوب السلوكي الفعال مع هذه الظروف باتخاذ 
 ردود أفعال تخفف من تأثيراتها السلبية؛ وبالتالي سرعة تجاوز هذه التأثيرات. 
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ة كشعور يعكس إلى أن السكينة النفسي )Jenkinson, 2003 : 53-( 54وأشار 
احتفاظ اإلنسان بهدوئه واتزانه وتركيزه على معنى الحياة والغاية منها؛ فضاًل عن تقبل التنوع 
في خبرات الحياة اإليجابية منها والسلبية واحتفاظه على الدوام بتقديره لذاته وصفائه النفسي 

بين  أن رفق الشخص ، كما يمثل العامل الثالث من العوامل المكونة لمقياس الصمود النفسي
بذاته، وباآلخرين يرتبط إيجابًيا بكل من طيب الوجود النفسي وانخفاض مستويات القلق، 
ويمثل آلية فاعلة في ديناميات االستشفاء النفسي، و دارة االنفعاالت السلبية وترويضها 

 . Emotional Resilienceبصورة إيجابية بزيادة وسع الصمود االنفعالي 
الصمود أهم م شرات الصحة  (Brooks & Goldstein, 2002: 65)واعتبر 

النفسية، لكونه تركيًبا نفسًيا يمكن الشخص من مواجهة المصاعب والتحديات وسرعة تجاوز 
 التأثيرات السلبية لألحداث العصيبة أو الضا طة، وللصمود وفًقا لذلك ثالثة أنماط أساسية: 

: القااادرة علاااى تحمااال الااارفض، واالنفعااااالت السااالبية تأسيًساااا علاااى قاعااادة التعلاااق األول
 اآلمن مع اآلخرين. 

: االحتفاااظ بمساتوى معقااول مان الثقااة فاي الااذات، واألمال، واالسااتقرار االنفعااالي الثااني
 .Psychological hardinessمن خالل الصالبة النفسية 

ودي والتغلااب عليهااا عباار إدران معنااى الحياااة : القاادرة علااى مواجهااة صاايغ القلااق الوجااالثالاا 
 و اياتها. 

وعلى ضوء التحليل السابق تتضح طبيعة العالقة بين الصامود والساكينة النفساية كحالاة 
يحافظ بموجبها الشخص على هدوئاه واتزاناه االنفعاالي عناد التعارض لنكباات الحيااة وظروفهاا 

 العصيبة.   
 :   Spiritual Well-being & Serenity)و( السكينة النفسية والتنعم الروحي 

التنعم الروحي بأنه "قدرة الشخص على إدماج معنى الحياة  (Krejci, 2015) عرف     
والغرض منها في بنيته النفسية، مع شعوره باألمن والسالم النفسي الداخلي من التعلق 

وو المستوى اإليجابي اإليجابي باهلل جل شأنه، وبكل ما هو موضع تقديس واحترام"، ويتميز ذ
 :Fehring, Miller & Shaw, 1997; Fisher, 2011)من التنعم الروحي بما يلي 

76) : 
 التفاؤل واالستبشار في الحياة.  -
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 الشعور بالمعنى اإليجابي للحياة وبغاياتها النبيلة المطلقة.  -
 الشعور بالسالم النفسي الداخلي وبالصفاء والنشوة الروحية.  -
 االستسالم لحب الخير، واالندفاع باتجاهه.  -
 التسامح مع الذات ومع اآلخرين، وطلب مغفرتهم وتسامحهم عند التجني عليهم.  -
 تبنيهم أسلوب حياة قوامه التوجه الروحي اإليجابي.  -
 الشعور باالبتهاج والقدرة على مواجهة الضغوط بفاعلية واقتدار.  -
 مظاهر الجمال، واإلبداع في الوجود.  الحس الجمالي والتدبر في  -
 التعلق اإليجابي اآلمن باآلخرين ترقية وتجويًدا لنوعية حياتهم.  -
 الترفع عن متع الحياة وملذاتها الزائلة.  -
 التعلق اإليجابي باهلل استسالًما وانقياًدا لمشيئته وتدبًرا للحكمة في كونه.   -

د مظاهر الصحة النفسية اإليجابية وأول م شراتها، ويعد الشعور بالسكينة النفسية أح     
كما تجسد في نفس الوقت أبرز المظاهر اإليجابية للصحة النفسية والتي منها شعور الفرد 
باألمن النفسي، والطمأنينة النفسية، والنجاح في إقامة عالقات مع اآلخرين، وتحقيق التوافق 

، عثمان 1974رين )صموئيل مغاريوس، النفسي والبعد عن التصلب واالنفتاح على اآلخ
 (. 1983فهد عبد هللا الدليم،  ،2000، مصطفى حجازي، 1970فراج، 

( أن شعور الفرد بالرضا عن الذات، وعن 2003ورأت )ناهد عبد العال الخراشي، 
اآلخرين وعن الحياة إجمااًل من أول أسباب السكينة النفسية التي هي سر السعادة الحقيقية، 
والتي ال تتحقق إال بتسليم الشخص زمام أمره هلل، والرضا نعمة روحية مبعثها اإليمان باهلل 

 وحسن الظن به. 
أن تركياز علام الانفس اإليجاابي علاى الحااالت النفساية  (Cohrs, et al., 2013)وأفااد     

الذاتياااة كالساااعادة، وطياااب الوجاااود، والصااامود النفساااي أماااًرا إيجابًياااا بكااال تأكياااد؛ الرتبااااط هاااذه 
الحاااالت علااى المسااتوى الفااردي بالطمأنينااة النفسااية والسااالم الااداخلي، إال أن مفهااوم السااكينة 

أوسااع ماادى وأعمااق داللااة ماان هااذه الحاااالت لتعديااه المسااتوى الفااردي، ودفااع الشااخص  النفسااية
باتجاه حب الخير، و يثار اآلخرين، واإليجابية العامة تجاه الحياة؛ فضاًل عان تعلقاه بالجواناب 
  الروحية للحياة بحس إيماني مقترن بقين معرفي بالحكمة من الخلق وبخيرية التدبير اإللهي.
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 م من تركيز أنصار علم النفس اإليجابي على دراسة المتغيرات النفسية ذات وعلى الر     
 hedonic wellالعالقة المباشرة بالسعادة وما يسمونه بطيب الوجود القائم على االستمتاع 

being  رأي (Floody,2014) أن هذا المنحى أدى إلى تزايد دال في االندفاع باتجاه
تحصيل هذه السعادة بوضع توقعات  ير واقعية، والميل إلى الوصفات الطبية لمواجهة 

 التوتر، والقلق النفسي الناجم عن أحداث الحياة وظروفها العصيبة. 
 المتعلقاة سايرهاوفهمهاا وتف أن دراساة العوامال(Cohrs, et al., 2013) وبالتاالي باين     

بالسااكينة والرضااا النفسااي والسااالم الااداخلي ربمااا تكااون أكثاار فعاليااة فااي تمكااين الشااخص ماان 
 المواجهة اإليجابية، والتوافق الفعال مع أحداث الحياة وضغوطها اليومية. 

وأجريت بعض الدراسات في إطار علم النفس اإليجابي ذات عالقة  يار مباشارة بمفهاوم      
بدراساة تحليلياة لمقااييس طياب الوجاود  (Linley, et al., 2009)الساكينة النفساية، فقاد قاام 

أن خلاص فيهاا إلاى  Subjective and Psychological Well beingالاذاتي والنفساي 
 رئيسي لهما.الم شر الهي السكينة النفسية 

إلاى إمكانياة التنبا  بجاودة الحيااة  (Kreitzer et al. ,2009)كما خلصت نتائج دراسة      
دوًرا وساااًطا فاااي تحدياااد تاااأثيرات   ديبمعلوميااة مساااتوى الساااكينة النفساااية؛ فضااااًل عااان كونهاااا تااا

 برامج تنمية الجوانب الروحية من الشخصية على الصحة النفسية والبدنية. 
  (Pinheiroa, Matos , Pestana, Oliveira & Costa, 2015)ة وانتهات دراسا  

 Psychologicalوالتي هدفت إلى التحقق من الكفاءة السيكومترية لمقياس الصمود النفسي 
Resilience  إلاااى اعتبااااار عاماااال السااااكينة النفسااااية أحااااد العواماااال األربعااااة )المثااااابرة، ومعنااااى

 لثقة فيها" المكونة للبنية العاملية للصمود النفسي.  الحياة، والسكينة، واالعتماد على الذات وا
 ( النماذج النظرية لحالة السكينة النفسية: 3)  

 السكينة من المنظور الفلسفي:  ( أ)
على الر م من حداثة التناول السيكولوجي لمفهوم السكينة النفسية بمعناه المشار إليه، إال     

أن السااكينة كحالااة نفسااية مثلااى، ومجساادة ألعلااى تجليااات الصااحة النفسااية كاناات مجااااًل ثرًيااا 
للتحلياال الفلساافي مناااذ نشااأت الفلساافة الرواقياااة فااي باااالد اإل ريااق، وهااي واحااادة ماان الفلسااافات 

 ي الحضارة الهلنستية. الجديدة ف
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إذ يعتقد الرواقيون أن مشاعر الخوف، والحسد، ومشاعر الحب الملتهب، والجنس المتقد، 
هاي بااذاتها حاااالت نفسااية ساالبية، تاا دي باإلنسااان إلااى أحكااام خاطئااة، وأن اإلنسااان الحكاايم أو 

 الشخص الذي حقق كمااًل أخالقًيا وفكرًياً  يرفض الخضوع لهذه الحاالت.
المدرسااة الرواقيااة فااي الفلساافة فكاارة الصاافاء الروحااي، والهاادوء االنفعااالي التااي ال وطرحاات 

تتحقق كحالة نفسية إال من خالل تحرير الانفس مان االنفعااالت السالبية، وباالتركيز فقاط علاى 
 األشياء التي بوسع اإلنسان تحقيقها.

عادة والصااافاء كماااا ي كاااد الراوقياااون  إساااهامات دور اإلدران الاااذاتي فاااي تحقياااق حالاااة السااا
النفساااي العاااام نتيجاااة التساااليم باااأن اإلنساااان قاااوة مندفعاااة دائًماااا باتجااااه االرتبااااط بااااآلخرين كااال 
اآلخرين دون شروط مع الميل إلى التسامح والعفو؛ فضاًل عن التعلق بما يسمونه الحاق كقاوة 

ق تجعاال تباعهااا والتسااليم لهااا، ووفًقااا لااذلك تتأسااس فلساافة نوعيااة لألخااالاروحيااة إلهيااة واجااب 
اإلنسان قدرة على التحرر من الملذات، والشهوات الطبيعية، واالرتقااء إلاى كال ماا هاو روحاي 

 (. 33-32: 1971ومتسام )عثمان أحمد أمين، 
كما أشار الرواقيون إلى القيمة الوظيفية لالتزان االنفعالي، والسكينة باعتبارها حالة 

والحفاظ على الذات بالر م من أزمات الحياة  تمكن اإلنسان من تفعيل ما يسمونه إرادة البقاء
ومنغصاتها؛ ولكونها عاماًل أساسًيا في حفاظه على تماسكه ورباطة جأشه حال مواجهته ألي 

 (. 47-46: 2000، فضلون محمد مصطفىضا طة )أزمات أو مواقف حياتية 
كما أشارت عديد من التوجهات الفلسفية والروحية ذات الصبغة الدينية إلى مفهوم 

"، Buddhism، والبوذية Confucianismالسكينة والسالم الداخلي، خاصة " الكونفوشيسيه 
 . Mindfulness approachمدخل اليقظة والتنبه واالنفتاح العقلي وأنصار 

فالسكينة النفسية من المنظور الفلسفي لكونفشيوس دالة للتفاعل بين اندفاع الشخص 
باتجاه اإلحسان إلى اآلخرين، و يثارهم وضبط الذات، والتحكم في الر بات والحاجات 

تنا م مع اآلخرين وتقبل أحداث الحياة الشخصية؛ وحالة الشعور باالتزان الوجداني وال
(Wong & Leung 2001: 51-52)  . 

وتذهب الفلسفة البوذية إلى أن الحياة اإلنسانية في أساسها معاناة متواصلة، منذ لحظات     
الوالدة األولى وحتى الممات، وتتولد اآلالم والمعاناة من  ياب األنا، وعدم استمرارية 
األشياء، وأصل هذه المعاناة االنسياق وراء الشهوات، والر بة في تلبيتها، كما أن الجهل 

http://www.google.com.sa/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%81%D8%B6%D9%84%D9%88%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89%22
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الحقيقة لألشياء ثم االنسياق وراء الملذات ُيّوِلدان الجذور الثالثة لطبيعة الّشر،  بالطبيعية
تحرر إرادي من أسر هذه  2وهي: الشهوانية، والِحقد والَوهم، وبالتالي فالسكينة )النيرفانا( 

 الجذور.
ى طريقة للتدريب عل ةوانطالًقا من هذه التصورات الفلسفية صمم ما عرف "باألربع عشر     

التنبه العقلي" أكد فيها ضرورة تجنب ضيق األفق، وأحادية الرؤية واحترام حقوق اآلخرين، 
واالندفاع اإليجابي باتجاه تقبلها، والدفاع عنها؛ فضاًل عن الموقف اإليجابي من صور 
المعاناة وتلمس جوانب الخير فيها برضا وتقبل، وأسلوب الحياة القائم على االعتدال والتوازن 

ترن بالبساطة وعدم المبالغة في الر بات واآلمال، وضبط الغضب، وتنظيمه و دارته المق
ذاتًيا، وتعليق األحكام على اآلخرين و رجاءها، واالهتمام بالحاضر وتقبله، وتجنب إيذاء 
اآلخرين والعمل على إسعادهم، وااللتزام األخالقي، ورأى أن هذه الخصائص تمثل بنية 

 .  (Lu & Gilmour 2004)ة من االرتياح النفسي واالتزان االنفعالي السكينة النفسية كحال
 : اإلسالمي المنظور من النفسية السكينة ( ب)

( أن سااااااكينة الاااااانفس، وأمنهااااااا 102-100: 1989رأي )محمااااااد عبااااااد الفتاااااااح المهاااااادي،     
عوناه وطمأنينتها ال تتحقق إال باإليمان الصادق بااهلل الاذي يماد اإلنساان باألمال، والرجااء فاي 

ورعايتااه وحمايتااه، فقااد وصااف القاارآن الكااريم مااا يحدثااه اإليمااان ماان أماان وطمأنينااة، وسااكينه 
ِ َتْطَماااِئنُّ اْلُقُلاااو  ِ َأاَل ِباااِذْكِر َّللاَّ ُب{ بقولاااه تباااارن وتعاااالى } الَّاااِذيَن آَمُناااوْا َوَتْطَماااِئنُّ ُقُلاااوُبُهم ِباااِذْكِر َّللاَّ

ِذيَن آَمُنااوْا َوَلااْم َيْلِبُسااوْا ِإيَماااَنُهم ِبُظْلاامك ُأْوَلِئااَك َلُهااُم الَّاا(، وقولااه جاال شااأنه }28)ساورة الرعااد، اآليااة: 
ْهَتُدوَن{ )سورة األنعام، اآلية:   (. 82اأَلْمُن َوُهم مُّ

وتمثل السكينة النفسية من المنظور اإلسالمي تحريًرا للنفس من مخاوفها ماع اليقاين 
ي عااله، ويتمثال ذلاك فاي قاول هللا سابحانه بأن األمار فاي الساراء والضاراء بتادبير هللا تباارن فا

ِ َوُهااَو ُمْحِسااٌن َفَلااُه َأْجااُرُه ِعنااَد َربِّااِه َواَل َخااْوٌف َعَلااْيِهْم َواَل ُهااْم َيْحزَ  ُنااوَن{ }َبَلااى َمااْن َأْسااَلَم َوْجَهااُه َُِّ
ثُااامَّ اْساااَتَقاُموا َفاااال (، وقولااه عاااز مااان قااال } ِإنَّ الَّاااِذيَن َقااااُلوا َربَُّنااا َّللاَُّ 112)سااورة البقااارة، اآلياااة: 

 (. 13َخْوٌف َعَلْيِهْم َوال ُهْم َيْحَزُنوَن{ )سورة األحقاف، اآلية: 

                                                 
يستعمل لفظ "نيرفانا" لوصف حالة التيقظ التي تخُمد معها نيران العوامل التي تسبب اآلالم   2

  .والمعاناة )الشهوة، الحقد والجهل(
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وعلى ذلك يمكن تأكيد أن السكينة النفسية وفًقا للتحليل السابق إيقاظ لروح األمل والتفااؤل 
سااتقبل؛ تجاااه الحاضاار؛ نتيجااة اإليمااان بعاادل هللا والقناعااة بعطائااه والرضااا بقضااائه، وتجاااه الم

ث انتيجة اإليمان بماا أعاده هللا مان خيار ورحماة وجناة للمتقاين، أماا الماضاي بماا فياه مان أحاد
وأخطاااء مقلقااة، فاانن ذوي السااكينة علااى يقااين ماان مغفاارة هللا ورحمتااه، وهااذا يااريحهم ماان أثقااال 

 (. 99: 1989الماضي ويعطيهم الفرصة الدائمة لبدايات جديدة )محمد عبدالفتاح المهدي، 
بط السااكينة النفسااية ماان المنظااور الااديني بالطمأنينااة النفسااية، وهااي ترتكااز فااي معناهااا وتاارت

بااهلل والياوم اآلخار، والحسااب، والقضااء والقادر، وكال  لاى أسااس الادين. فاإليماانإومضامونها 
المسلم ت دي إلى أمنه النفسي وصقله باالتزان والطمأنينة  هذه الثوابت التي ي من بها اإلنسان

 والقلاق وتقاود إلاى راحاة الباال فاال يرتااب وال يشاك فياه مصاداًقا لقولاه ن االضطرابوتحرره م
ِ اْلَعزِ } ُ ِإالَّ ُبْشَرى َلُكْم َوِلَتْطَمِئنَّ ُقُلوُبُكم ِبِه َوَما النَّْصاُر ِإالَّ ِماْن ِعناِد َّللاَّ {  ياِز اْلَحِكايمِ َوَما َجَعَلُه َّللاَّ

 (. 126)سورة آل عمران، اآلية: 
عان أساباب الخاوف  ى شعور اإلنسان و حساسه بالطمأنينة والسكينة النفسية، وبعدهفال يأت

علااى نفسااه ماان الظلاام  والقلااق واالنزعاااج إال إذا أماان العبااد علااى دينااه فلاام يفااتن فيااه، وأماان
واالعتداء، وأمن على عرضه وعقله وماله. وكل هذا ال يطمح في الحصول عليه إال في ظل 

وهاو ديان اإلساالم العظايم، الاذي شارع  أال ملهاه از وجال لألماة، ورضاالدين الذي أكمله هللا عا
العبااد بهااا، فننااه يحصاال علااى الطمأنينااة  هللا عااز وجاال فيااه ماان العقائااد واألحكااام مااا إذا أخااذ
عااز وجاال الناشااش عاان محبتااه ساابحانه،  واألمااان، والسااكينة سااواء مااا يكااون ماان أنسااه باااهلل

بقضاء هللا وقادره، ويقيناه بااليوم وصفاته اإليمانية وتوحيده، والتوكل عليه، والتعبد له بأسمائه، 
السكينة، والطمأنينة واألنس والسعادة )عبد الرحمن على حسن  اآلخر اللذان يشعان في القلب

  .(36:  2012العطاس، 
أن السكينة النفسية حالة من االستبشار وفًقا لدالالت  ( 88: 1998، وبين )سلمان أحمد

كااي تقاار عينهااا وال تحاازن بطمأنينااة وتسااليم األماار كلااه هلل جاال شااأنه، والسااكينة النفسااية حالااة 
تتجلاااى دالالتهاااا فاااي أوقاااات الشااادة، والتعااارض لنكباااات الحيااااة وظروفهاااا العصااايبة؛ إذ تمكااان 

ي مواجهاة الشادائد، ماع اليقاين فاي توفياق الشخص من الحفااظ علاى هدوئاه، واتزاناه النفساي فا
هللا لتجاوزها، في إطار تثبت هللا للشخص ورباطه على قلبه تقوياة وتطميًناا حساب قاول الحاق 
تبااارن وتعااالى فااي حالااة أم ساايدنا موسااى عليااه وعلااى نبينااا الصااالة والسااالم } َوَأْصااَبَح ُفااَ اُد ُأمِّ 
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َبْطَناااا َعَلاااى َقْلِبَهاااا ِلَتُكاااوَن ِماااَن اْلُماااْ ِمِنيَن{، ووفًقاااا ُموَساااى َفاِرً اااا ِإن َكااااَدْت َلُتْباااِدي ِباااِه  َلاااْوال َأن رَّ
َثااُل الَّااِذيَن َخَلااْوا ِماان  ااا َيااْأِتُكم مَّ لمضااامين قولااه جاال فااي عاااله } َأْم َحِسااْبُتْم َأن تَااْدُخُلوْا اْلَجنَّااَة َوَلمَّ

رَّاء َوُزْلِزُلواْ  ْتُهُم اْلَبْأَساء َوالضَّ ِ َأال  َقْبِلُكم مَّسَّ ُساوُل َوالَّاِذيَن آَمُناوْا َمَعاُه َمتَاى َنْصاُر َّللاَّ َحتَّاى َيُقاوَل الرَّ
ِ َقِريٌب{ )سورة البقرة، اآلية:  (.  214ِإنَّ َنْصَر َّللاَّ

( بأن الطمأنينة والسكينة النفسية من المنظور القرآني 2008وأفاد )يحيى السيد النجار، 
الحياة، ونكباتها بتحقيق السكون، واالستقرار،  في مواجهة مصاعب يتمثل البعد اإلنسان

والثقة وراحة البال، وهي طاقة معنوية تدفع اإلنسان باتجاه ضبط السلون واآلداب التي تمنع 
 الظلم والخيانة والغدر، وتتنزل على الم منين في موقفين: 

: موقف االضطراب، حينما يجد الم من نفسه عاجًزا ومرتبًكا، فتعطيه السكينة القوة األول
 والمناعة. 

كما في قوله جل من قال }َلَقْد َنَصَرُكُم َّللّاُ ِفي َمَواِطَن َكِثيَرةك َوَيْوَم ُحَنْينك ِإْذ أَْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم 
ْدِبِريَن & ُثمَّ َأَنزَل َّللّاُ َفَلْم ُتْغِن َعنُكْم َشْيًئا َوَضاَقْت َعَليْ  ُكُم اأَلْرُض ِبَما َرُحَبْت ُثمَّ َولَّْيُتم مُّ

َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسوِلِه َوَعَلى اْلُمْ ِمِنيَن َوَأنَزَل ُجُنوًدا لَّْم َتَرْوَها َوعذََّب الَِّذيَن َكَفُروْا َوَذِلَك 
  (. 26-25َجَزاء اْلَكاِفِريَن{ )سورة التوبة، اآليتين: 

ُ ِإْذ َأْخَرَجُه ،  : موقف التأييد والتقويةالثاني كما في قوله تعالى }إالَّ َتنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه َّللاَّ
َ َمَعَنا َفأَ  ُ الَِّذيَن َكَفُروْا َثاِنَي اْثَنْيِن ِإْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر ِإْذ َيُقوُل ِلَصاِحِبِه اَل َتْحَزْن ِإنَّ َّللاَّ نَزَل َّللاَّ

ُ َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوَأيََّدُه ِبُجُنو  ِ ِهَي اْلُعْلَيا َوَّللاَّ ْفَلى َوَكِلَمُة َّللاَّ دك لَّْم َتَرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة الَِّذيَن َكَفُروْا السُّ
 (. 40َعِزيٌز َحِكيٌم{ )سورة التوبة، اآلية: 

ويرتبط مفهوم السكينة النفسية من المنظور اإلسالمي بسكينة العبودية وهي حالة 
، وتأييده له، وهو يتحرن في الحياة، فيلجأ إلى خالقه بالتضرع يستشعر فيها الم من معية هللا

والصالة والذكر والدعاء؛ مما يجعله يشعر بالسكينة، يتخلص من الغم والقنوط، ويستصغر 
ِكيَنَة ِفي ُقُلوِب اْلُمْ ِمِنيَن ِلَيْزَداُدوا  المصائب واألهوال، قال هللا عز وجل }ُهَو الَِّذي َأنَزَل السَّ

ُ َعِليًما َحِكيًما{  )سورة الفتح ، اآلية : ِإيمَ  َماَواِت َواأَلْرِض َوَكاَن َّللاَّ ِ ُجُنوُد السَّ َع ِإيَماِنِهْم َوَُِّ اًنا مَّ
4 .)  

( بااأن أصاال السااكينة الطمأنينااة والوقااار، فااالن فااي 2014وأفاااد )محمااد راتااب النابلسااي، 
وقار، والسكينة في أدقِّ تعاريفهاا ال ظهره يخارجفي طمأنينة و  هداخلبأي   اسكينة قلبه مطمئن
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؛ إذ يقااول الاارحمن تبااارن وتعااالى نثُاامَّ َأْنااَزَل َّللاَُّ  : طمأنينااٌة فااي القلااب، وسااكوٌن فااي الجااوارح
َجااَزاُء َسااِكيَنَتُه َعَلااى َرُسااوِلِه َوَعَلااى اْلُمااْ ِمِنيَن َوَأْنااَزَل ُجُنااودًا َلااْم َتَرْوَهااا َوَعااذََّب الَّااِذيَن َكَفااُروا َوَذِلااَك 

ُ ِإْذ َأْخَرَجاُه 126اْلَكاِفِريَن﴾ )سورة التوبة، اآلياة:  (، وقولاه سابحانه نِإالَّ َتْنُصاُروُه َفَقاْد َنَصاَرُه َّللاَّ
َ َمَعَنااا َفااأَ   ْنَزَل َّللاَُّ الَّااِذيَن َكَفااُروا ثَاااِنَي اْثَنااْيِن ِإْذ ُهَمااا ِفااي اْلَغاااِر ِإْذ َيُقااوُل ِلَصاااِحِبِه اَل َتْحااَزْن ِإنَّ َّللاَّ

 ِ اْفَلى َوَكِلَماُة َّللاَّ ُ َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوَأيََّدُه ِبُجُنودك َلْم َتَرْوَها َوَجَعَل َكِلَماَة الَّاِذيَن َكَفاُروا السُّ ِهاَي اْلُعْلَياا َوَّللاَّ
ُ َعاِن اْلُماْ ِمنِ 40َعِزيٌز َحِكيٌم﴾ )سورة التوبة، اآلية:  يَن ِإْذ (، وقوله جال شاأنه } نَلَقاْد َرِضاَي َّللاَّ

ااِكيَنَة َعَلااْيِهْم َوَأثَاااَبُهْم َفْتحااًا َقِري ااَجَرِة َفَعِلااَم َمااا ِفااي ُقُلااوِبِهْم َفااَأْنَزَل السَّ بااًا﴾ )سااورة ُيَباِيُعوَنااَك َتْحااَت الشَّ
(؛ وأيًضااا قولااه هللا تبااارن وتعااالى نِإْذ َجَعااَل الَّااِذيَن َكَفااُروا ِفااي ُقُلااوِبِهُم اْلَحِميَّااَة 18الفااتح، اآليااة: 

ُ َسِكيَنَتُه َعَلى َرُسوِلِه َوَعَلى اْلُمْ ِمِنيَن َوَأْلَزَمُهْم َكِلَمَة التَّقْ حَ  َوى َوَكااُنوا َأَحاقَّ ِميََّة اْلَجاِهِليَِّة َفَأْنَزَل َّللاَّ
ُ ِبُكلِّ َشْيءك َعِليمًا﴾ )سورة الفتح، اآلية:  ة (، وتعني جميًعا بث الطمأنين26ِبَها َوأَْهَلَها َوَكاَن َّللاَّ

 واألمن والتثبيت في نفوس الم منين أوقات الشدة والظروف العصيبة. 
كما أن السكينة النفسية وفًقا للمنظور اإلسالمي تزيد من القوة الروحية، والتي هي مكافئاة   

لما يسمى في علم النفس بالقوة النفسية وأصاالة الاذات، والتاي تحاافظ علاى تماساك الشخصاية 
 جعلها أكثر فاعلية وتأثيًرا و يثاًرا.  وتناسق عمل مكوناتها، وت

 )ج( السكينة النفسية من المنظور األدبي: 
 Asceticismتااام تنااااول مفهاااوم الساااكينة مااان المنظاااور األدباااي فيماااا يعااارف باااأدب الزهاااد     

، والترفااااع عاااان ملااااذات Hermitage، والمياااال إلااااى التنسااااك Mysticismوالنزعااااات الصااااوفية 
 الحياة، ومتعها الزائلة، وهلل در القائل في مثل هذه المعاني: 

أنها ليست لحي  نظروا فيها فلما علموا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا إن هلل عباًدا فطنا
 وطنا

 صالح األعمال فيها سفًنا       جعلوها لجة واتخذوا           
والاااتخلص مااان اضاااطراب  ،للداللاااة اللغوياااة تعناااى الساااكون و ذا كانااات الساااكينة وفًقاااا 

والتاابعين ، الحركة والتوتر، فقد عبر على بن أبي طالب رضى هللا عناه وعان ساائر الصاحابة
 وتابعي التابعين بنحسان إلي يوم الدين عن ذلك المعنى بقوله:

 إال التي كان قبل الموت يبنيها ال دار للمرء بعد الموت يسكنها
 و ن بناها بشر خاب بانيها بخير طاب مسكنه فنن بناها
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وطيب الحال دالة الجتهاد الشخص ومثابرته؛ فضااًل عان توفياق ، وبالتالي فالسكينة
هللا لماان كتبهااا لااه، وال يكتااب ذلااك إال باصااطفاء هلل لااه، لعلمااه جاال شااأنه بنقاااء روحااه وصاافاء 
نفسه، كما تقال السكينة في حق الشخص الوقور الهادئ المتازن المباتهج والمستبشار بماا عناد 

الُكَليباااي، ويعناااي باااذلك ساااكن فاااي هااادوء وثباااات ووقاااار  هللا، فقاااد أنشاااد ابااان باااري أَلباااي ُعَرْياااف
 (.  1980وصفاء )ابن منظور، 

 لقد َأَجنَّ َسِكينًة وَوَقارا هلِل َقْبٌر  اَلها ماذا ُيِجنْ 
و ذا كان بعد التشبع بالرضا والتقبل اإليجابي للقضاء والقدر واليقين بأن تقدير هللا كله     

 النفسية، عبر الشاعر خير تعبير عن هذا المعنى بقوله خير من األبعاد األساسية للسكينة
 وفي الخطوب إذا فكرت معتبر ال يدفع المرء ما يأتي به القدر
 رأي وحزم وال خوف وال حذر فليس ينجي من األقدار إن نزلت
 تجزع لشيء فعقبى صبرن الظفر فاستعمل الصبر في كل األمور وال

 ّلى بعده يسرُ له عنا و و  كم مّسنا عسر فصرفه إال
 فما ييأس منه إال عصبة كفروا ال ييأس المرء من روح اإلله
 وأن يوميه ذا أمن و ذا خطر إني ألعلم أن الدهر ذو دول

 )ج( المداخل النفسية في وصف وتفسير مفهوم السكينة النفسية: 
  :المدخل اإلنساني في وصف وتفسير السكينة النفسة 

عااادة مااا تقتاارن حالااة السااكينة وفًقااا للماادخل اإلنساااني فااي علاام الاانفس بحالااة األماان 
النفساي والسااالم النفسااي الااداخلي والطمأنينااة االنفعالياة، وبفضاايلتي الشااجاعة والحكمااة، ويركااز 
المدخل اإلنساني في علم النفس على مفهوم الجدارة واالقتدار الشخصي، وعلى قدرة اإلنساان 

وتغيياار وجهااة ومسااار حياتااه؛ وبالتااالي ربمااا صااناعة سااعادته بنرادتااه الحريااة علااى االختيااار، 
 وباندفاعه إلى تحقيق ذاته في إطار إشباع الحاجة إلى األمن النفسي والطمأنينة االنفعالية. 

إلاااى أن األمااان النفساااي حالاااة تكاااون فيهاااا ( 445: 2005)حاماااد عبدالساااالم زهااارانوأشاااار 
كباة مان اطمئناان الاذات والثقاة معرضة للخطر، وهو حالاة مر حاجاته مضمونة اإلشباع و ير 

، وأن الشاعور بالطمأنيناة االنفعالياة دالاة للتفاعال باين ثالثاة ، مع االنتماء إلى جماعة آمناةبها
 عوامل: 

 الشعور بالتقبل والحب وعالقات اإلخاء والمودة مع اآلخرين.  -
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 الشعور باالنتماء إلى الجماعة والمكانة فيها.   -
 الشعور بالسالمة و ياب مهددات األمن.  -

 ( أن األماااان النفسااااي كمفهااااوم مكااااافيء7-6: 2005ورأت )زينااااب محمااااود شااااقير، 
والرضاا ، شاعور مركاب يحمال فاي طياتاه شاعور الفارد بالساعادة ؛ حيث إناهللطمأنينة االنفعالية

آلخارين بماا عن حياته بما يحقق له الشاعور بالساالمة واالطمئناان، وأناه محباوب ومتقبال مان ا
وثقاتهم فياه  ،يمكنه من تحقيق قدر أكبر من االنتماء لآلخرين، مع إدراكه الهتمام اآلخرين باه

حتاااى يستشاااعر قااادًرا كبياااًرا مااان الااادفء والماااودة، ويجعلاااه فاااي حالاااة مااان الهااادوء واالساااتقرار، 
ع حادوث ويضمن له قدًرا من الثبات االنفعالي والتقبل الذاتي واحترام الاذات، ومان ثَام إلاى توقا

األحساااان فااااي الحياااااة مااااع إمكانيااااة تحقيااااق ر باتااااه فااااي المسااااتقبل بعيااااًدا عاااان خطاااار اإلصااااابة 
 باضطرابات نفسية أو صراعات أو أي خطر يهدد أمنه واستقراره في الحياة. 

وفااي إطااار ذلااك تعااد السااكينة النفسااية دالااة لتحقيااق الشااخص لذاتااه ولتعبيااره عاان أصااالته 
لاااذات والتعلاااق بكااال ماااا هاااو معناااوي وروحاااي مفاااارق للماااادي وتطلعاااه نحاااو التساااامي با ،الذاتياااة
 والزائل.

بشاااعور الشاااخص بااااألمن  وهاااي حالاااة ال تتحقاااق مااان منظاااور علااام الااانفس اإلنسااااني إال
النفسي كدالة على استقرار الحالة االنفعالياة، وتقتارب فاي دالالتهاا النظرياة مان دالالت تعبيار 

فه تجساااايد لقاااادرة الشااااخص علااااى بوصاااا  psychological resilienceالصاااامود النفسااااي 
المواجهااة الفعالااة لمنغصااات الحياااة وظروفهااا العصاايبة بثبااات، واتاازان انفعااالي وبهاادوء ووقااار 

)Alegre, 2008: 32-إنساني عاام بماا يمثال المكوناات األساساية لمفهاوم الساكينة النفساية 
34) . 
  :المدخل الوجودي في وصف وتفسير السكينة النفسية 

يعتبر أنصار علم النفس الوجودي أن الشغف بالحرية الظارف المثاالي الاذي يسامح لاذكاء 
اإلنسان، وكرامته وسعادته وسكينته النفساية باالزدهاار واالرتقااء، والحرياة كمبادأ وممارساة مان 

العدالاااة، والعدالاااة تضااامن االساااتقرار النفساااي واالساااتقرار : منظااور الوجودياااة الم مناااة تتضااامن 
عاااد الجاااوهري فاااي الساااعادة الوجوديااة ذات الطاااابع الوجاااداني المااارتبط بمعناااى الحيااااة النفسااي الب

 وتعالى والرضا بما قدره.      بما تقترن به من يقين باهلل سبحانه و و اياتها النبيلة 
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وتقتارن حالاة الساكينة النفساية وفًقااا للمنظاور الوجاودي فاي علاام الانفس بماا يسامونه الوجااود 
الحياااة ماهيتااه ووجهتااه كحالااة تحرياار لإلنسااان ماان المااادي والزائاال  األصاايل الااذي تمثاال معنااى

والحركااة ،  Existential Integrityوماان الخلااود إلااى األرض إلااى حالااة التكاماال الوجااودي 
 :Diamond, 2009)نحااو كمالااه ووصااوله بالتااالي للسااعادة الوجوديااة والسااكينة الحقيقيااة 

304-305) . 
علام الانفس الوجاودي حالاة يستشاعر معهاا الشاخص  كما أن السكينة النفسية من منظاور

ومنغصاات الحيااة  ،بقدر ما يالمسه من هموم اآلخرين ومخالطتهم له، ومعاينة مظاهر الكدر
  .بفهم لدالالتها ومعناها بالنسبة للوجود البشري 

وتمثل السكينة النفسية من منظور علم النفس الوجودي حالة تصالح اإلنساان ماع مظااهر   
العبااث والالمعنااى التااي قااد تتباادى فااي الكثياار ماان الخباارات البشاارية ومااا تتضاامنه ماان مظاااهر 
للشاااقاء والمعانااااة والرتاباااة الم دياااة إلاااى ماااا ساااماه ساااارتر بالغثياااان؛ وبالتاااالي فالساااكينة الحالاااة 

 . )19Tymieniecka,2010 : (قضة لحالة الغثيان بكدرها وعبثيتها النفسية المنا
  :مدخل علم النفس اإليجابي 

ركااازت دراساااات علااام الااانفس تقليااادًيا علاااى الجواناااب السااالبية مااان الطبيعاااة البشااارية مثااال       
العدائية واالضطرابات النفسية والسلوكية، وظهر في السانوات األخيارة توجًهاا نظرًياا ترافاق ماع 
تزايااد كبياار فااي التركيااز علااى مكااامن القااوة وجوانااب التميااز والبناااءات اإليجابيااة فااي الشخصااية 

تبلور هذا االتجاه تحت مسمى علم النفس اإليجابي وانشغاله التام بدراسة السعادة اإلنسانية، و 
 وطيب الوجود وراحة البال. 

أن وصاف وتفساير العوامال المرتبطاة بالساكينة النفساية  (Cohrs et al., 2013)وأكاد      
ساي وزياادة والسالم النفسي الداخلي لإلنسان تدخل في إطار ما سماه بسيكولوجية التمكين النف

المناعة النفسية لإلنسان في مواجهة أسباب القلاق واالكتئااب وعادم الرضاا عان الحيااة، وأشاار 
أيًضااا إلااى أن تأكيااد علاام الاانفس اإليجااابي علااى السااعادة ومااا يتعلااق بهااا ماان خباارات إيجابيااة 
وراحااة بااال شخصااية وصاامود نفسااي يسااهم أيًضااا فااي تخليااق شااروًطا نفسااية لتحقيااق تصااالح 

مااع ذاتااه وتقبلااه لهااا، إال أن السااكينة النفسااية فضاااًل عاان تحقيقهااا لهااذا الهاادف تاادفع اإلنسااان 
باتجااااه المزياااد مااان اإليجابياااة فاااي التعامااال ماااع الاااذات، وماااع اآلخااارين وماااع منغصاااات الحيااااة 
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وأحداثها العصيبة في ذاته الوقت؛ بما يجعل تأثيراتها اإليجابية تتعدى البنياة النفساية الداخلياة 
 عاليته العامة في الحياة وتعامالته مع اآلخرين. للشخص إلى ف

وٌينظااار إلاااى الساااكينة النفساااية وحالاااة الساااالم النفساااي الاااداخلي للشاااخص كاااأعلى تجلياااات     
الصااحة النفساااية، وتعتبااار دالااة فاااي جااازء أساسااي منهاااا ألسااالوب الشااخص فاااي الحيااااة، وتااادرج 

ليااال الفضاااائل البشااارية الساااكينة النفساااية مااان منظاااور علااام الااانفس اإليجاااابي تحااات مكوناااات د
 . (Floody, 2011: 118)ومكامن القوة لدى البشر 

وأجريااات بعاااض الدراساااات انطالًقاااا مااان األساااس النظرياااة لعلااام الااانفس اإليجاااابي تناولااات      
، (Linley et al.,2009) مفهاوم الساكينة النفساية والسااالم النفساي الاداخلي، منهاا دراسااة 

 of subjective andوالنفسااااي  ىالااااذاتوالتااااي هاااادفت إلااااى قياااااس طيااااب الوجااااود 
psychological well-being  مشارًكا، وكشافت  2.593وأعدت بطارية قياس طبقت على

نتاااائج التحليااال العااااملي عاااالي الرتباااة عااان أن الساااكينة النفساااية والساااالم النفساااي الاااداخلي مااان 
 العوامل األساسية في بنية حالة طيب الوجود وراحة البال. 

 ,Floody, 2011; Drake)من التوجهات النظرية لعلم النفس اإليجابي اعتبر  وانطالًقا    
Duncan, Sutherland, Abernathy & Henry, 2008))   الساكينة النفساية تركيًباا

متعااادد األبعااااد يتجااااوز المكوناااات الداخلياااة للتركيباااة النفساااية لإلنساااان إلاااى أسااالوبه فاااي الحيااااة 
أو تعامالته ماع اآلخارين، ووفًقاا لاذلك أشاار إلاى أن حالاة  بصورة عامة سواء في رؤيته للعالم

 السكينة النفسية من منظور علم النفس اإليجابي تتضمن ما يلي: 
أن يعااايش اإلنساااان يوماااه بكامااال منظوماااات شخصااايته برؤياااة معتدلاااة ألبعااااد الااازمن  -

Live for Today  : 
ال يجعال كال حاضاره، بال أ ان بماضايه أو يتجاهالوال يفهم مان ذلاك أن ال ينشاغل اإلنسا     

همه التفكير فاي الماضاي أو التطلاع إلاى المساتقبل دون معانقاة الحاضار واالشاتبان اإليجاابي 
مع أحداثه ووقائعه، والمعنى األقارب إلاى الدقاة فيماا يتعلاق بالتعاايش ماع الحاضار أن يساتلهم 

 وتوقع للخير.  اإلنسان من ماضيه الدروس والعبر اإليجابية وأن يخطط لمستقبله باستبشار
وصيغت وفًقا لهذه الرؤية مقااييس عديادة تركاز علاى منظاور اإلنساان للازمن فاي عالقتاه      

، وتااااأتي بطاريااااة time orientationبالصاااحة النفسااااية وتعاااارف بمقااااييس التوجااااه الزمنااااي 
( 56زيبماااردو لمنظااور الاازمن ماان األمثلااة علااى مثاال هااذه النوعيااة ماان المقاااييس، وتتضاامن )
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بعت تشبًعا مقبواًل على خمسة عوامل ذات عالقة مباشرة بالساكينة النفساية وجاوًدا أو مفردة تش
 عدًما وهي: 

  منظااور التوجااه الساالبي نحااو الماضاايPast-negative   ووفًقااا لااه يكااون لخباارات
الماضاااي تاااأثيرات قوياااة علاااى شاااعور الشاااخص باالساااتياء، وماااا يقتااارن باااه مااان نااادم 

ى تماًماااا ماااع الااادالالت اإليجابياااة للساااكينة وتحسااار وخيباااة أمااال، وهاااو منظاااور يتنااااف
 النفسية، والتي تتضمن بعد التشبع بالرضا، والتقبل اإليجابي.

  منظااور االنصااهار فااي الحاضاار واالسااتمتاع بااهpresent-hedonistic   ويمثاال :
هيمنااة الحاضاار تماًمااا علااى الشااخص، واندفاعااه باتجاااه االسااتمتاع بكاال لحظااة ماان 

ى تأجياال التوجااه نحااو إشااباع كاال مااا يرضاايه ويسااعده، لحظاتااه مااع عاادم القاادرة علاا
ويسبب له اللذة، وي صل مثل هذا المنظور لفلسافة انتهااز الفارص وعادم معرفاة حاد 
لإلشااباع؛ ممااا يجعاال الشااخص فااي حالااة ماان الاانهم الاادائم، وبموجااب ذلااك الاانهم ال 
يمكاان أن تتحقااق سااعادته أو حتااى يقتاارب ماان السااكينة؛ لكااون السااكينة حالااة تاارتبط 

 بالرضا، والصفاء، واالبتهاج الروحي.  
  منظور التوجه نحو المستقبلfuture-oriented   ويتضمن التطلع بشغف وطماوح

شاااديد للمساااتقبل، والتركياااز علاااى األهاااداف المساااتقبلية، والميااال إلاااى إرجااااء اإلشاااباع، 
 واإلنفاذ السلوكي لما يصح تسميته التنكر للماضي والحاضر. 

  منظااور التوجااه اإليجااابي نحااو الماضاايpast-positive oriented  ويتضاامن :
الحناااين إلاااى الخبااارات اإليجابياااة فاااي الماضاااي، واساااتعادة تفعيااال مقتضااايات الجااادارة 
واالقتدار الشخصي في التعامل مع أحداثه ووقائعه؛ فضاًل عان االساتمتاع بذكرياتاه 

 ومحاولة استعادة استثمارها. ، المبهجة
 يماان بالقادر وحتمياة الحاضار منظاور اإل present-fatalistic ويتضامن شاعور :

 ال يوجاادالشااخص ويقينااه بأنااه محكااوم فااي أساالوب حياتااه بعطاااء الحاضاار ووقائعااه و 
سااابيل إلاااى التحااارر مناااه، واإليماااان بافتقااااد القااادرة علاااى تغييااار أي شااايء سااالبي فاااي 

 الحاضر أو المستقبل. 
 ,Zimbardo & Boyd)منظور الزمن اعتبر ووفًقا لهذا التصور الخماسي األبعاد ل

أن السكينة النفسية = دالة للتفاعل بين درجة معتدلة من التوجه اإليجابي نحاو  (97 :2009
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الماضي + درجة معتدلة من التوجه نحو المستقبل + درجة معتدلة من التعايش اإليجابي ماع 
منخفضااة ماان التوجااه الحاضاار + درجااة منخفضااة ماان التوجااه الساالبي نحااو الماضااي + درجااة 

 نحو اليقين بحتمية الحاضر. 
 :  Pursuit of a simple lifeالمثابرة من أجل حياة بسيطة  -

وماا يقتاارن بااه مان حالااة امتنااان ، وي صال هااذا التوجاه مااا ساامى ببعاد التشاابع بالرضااا
الشخص وقناعته بما هو مقسوم له دون تطلع للمزيد أو لما ٌوِهَب لآلخارين، وماع هاذا التوجاه 
تتحقق بساطة الحياة ويسرها؛ لكونه يجارد اإلنساان مان حالاة الجشاع والانهم ويادفع باه للتحلياق 

لاايس عان عجااز أو افتقاااد للقاادرة علااى  ،اإليجاابي فااي فضاااء السااكينة والساالم النفسااي الااداخلي
باروح التعفاف وتمساًكا بكال ماا هاو  ت بل اكتفاء بحد الستر وامتالءً تحقيق المزيد من اإلشباعا

معناوي وروحاي وابتعااًدا عان كال ماادي زائال، وتمثال الحيااة البسايطة بهاذا المعناى تجلًياا سامك و 
 . (Elgin ,1993: 98)عميًقا من تجليات حالة السكينة النفسية 

 Appreciatingتقااادير الجماااال وتذوقاااه وصاااناعته والتااادبر فاااي الحكماااة مااان الخلاااق  -
Nature : 

واالبتهاااج واالساتمتاع بمظاااهر اإلباداع والجمااال فااي  تتضامن السااكينة النفساية حالااة النشاوة    
أن تقادير الجماال والتادبر فاي مظااهره والترحياب  (Cohn, et.al, 2009)الطبيعاة، وأفاادت 

بااااه وصااااناعته ماااان العواماااال األساسااااية فااااي التحصااااين النفسااااي ضااااد االضااااطرابات الوجدانيااااة 
 . seasonal affective disorderالموسمية 

أن اتصاال اإلنساان  (Hansen-Ketchum, Marck & Reutter, 2009)كماا باين     
اإلدارة الفعالاااة للضااغوط، وتحساااين األداء  :بالطبيعااة يفضاااي إلااى ناااواتج صااحية إيجابياااة منهااا

 المعرفي، والشعور باالنتماء والتعلق بالحياة، وتسريع الشفاء من األمراض. 
مساًحا  (Herzog & Strevey,2008,749)ومان منظاور علام الانفس البيئاي، أجارى      

( طالًباااا جامعًيااااا للكشاااف عااان العالقااااة باااين االتصاااال بالطبيعااااة وتقااادير مظاااااهر 823علاااى )
الجمال واإلبداع فيها، والحس الفكاهي، وطيب الوجود النفسي، ووجد أن لهذا االتصال عالقاة 

ومااا يتضامنه ماان تنباه ويقظاة عقليااة وخبارات تاادفق، ، ارتباطياة موجباة باااألداء المعرفاي الفعاال
باإلضافة إلى وجاود عالقاات ارتباطياة موجباة بكال مان الوجادان الموجاب واالرتقااء الشخصاي 
والسااالم النفسااي كمااا يعباار عنااه بالتشاابع بالرضااا واالرتياااح والتوجهااات اإليجابيااة فااي الحياااة، 
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ال واإلباااداع فيهاااا خاصاااية أساساااية ويمثااال االتصاااال اإليجاااابي بالطبيعاااة وتقااادير مظااااهر الجمااا
ووجااد أن تفاعاال هااذا التعلااق بالطبيعااة والحااس الفكاااهي ماان العواماال المنبئااة ، لبساااطة الحياااة

بطيااب الوجااود النفسااي وحالااة الصاافاء واالتاازان االنفعااالي والنشااوة واالبتهاااج الروحااي وهااي ماان 
 الم شرات الرئيسية للسكينة النفسية.

 : Social Serenityالسكينة االجتماعية  -
وتمثااااااال البعاااااااد االجتمااااااااعي لحالاااااااة الصاااااااحة النفساااااااية اإليجابياااااااة؛ وقاااااااد أكااااااادت كتاباااااااات     

(Carnegie, 2009: 76)والصفاء النفسي أو ما سماه الساعادة الحقيقياة ، ، أن حالة الهدوء
ال تتحقااق إال ماان خااالل العالقااات االجتماعيااة المتبادلااة مااع اآلخاارين والقائمااة علااى الصااداقة 

واإليجابية، وعدد العوامل التاي يمكان أن ت ساس لمثال هاذه النوعياة مان العالقاات علاى والتواد 
 النحو التالي: 

  التعاماال اإليجااابي مااع اآلخاارين: عباار تجنااب النقااد المهااين أو التجااريح أو بااذاءة القااول أو
والوفاااء ، واألمانااة، واحتاارامهم، الفعاال أو الشااكوى الدائمااة ماانهم، وبااداًل ماان ذلااك تقااديرهم

 ، مع التركيز على ما يريدون ال على ما تريد أنت منهم. لهم
  اكتسااااب حاااب اآلخااارين: وال يتاااأتى هاااذا األمااار إال باالهتماااام اإليجاااابي بهااام و باااداء الاااود

 والتقدير لهم، مع التمتع بالمهارات االجتماعية اإليجابية في التعامل معهم. 
  اكتسااااب تأيياااد اآلخااارين لطريقتاااك فاااي التفكيااار: وذلاااك بالتأكياااد علاااى أن الطريقاااة الوحيااادة

إلحاااداث هاااذا األمااار تتمثااال فاااي تجناااب الجااادال العقااايم  يااار المثمااار، ماااع إباااداء التقااادير 
واالحتااارام آلراء ووجهاااات نظااار اآلخااارين، وتجناااب االنااادفاع باتجااااه تخطئاااتهم علاااى طاااول 

رية التفاعل معهم، مع االعتراف بالخطأ حاال التأكاد مان الخط؛ مما قد يغلق نوافذ استمرا
الوقااااع فيااااه، والتعبياااار الهااااادئ المتاااازن عاااان وجهااااات النظاااار واآلراء بهاااادوء وأريحيااااة دون 

 انفعال. 
 ( قياس السكينة النفسية: 5) 
تعااددت المقاااييس األجنبيااة التااي هاادفت قياااس السااكينة النفسااية، ويمكاان تناااول أهاام هااذه      

 المقاييس على النحو التالي: 
 . Roberts & Aspy, 1993)))أ( مقياس السكينة: إعداد 
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( مفردة، لقياس السكينة كخبرة روحية، تجسد "شعور الشخص 40ويتكون المقياس من )
أحداث الحياة اليومية الخارجية"، وعلى الر م من ارتباط  بالسالم الداخلي بغض النظر عن

وصفاء الذهن، إال أنها تتجاوز هذا الحد إلى تخلية النفس من ، هذا الشعور براحة البال
األحقاد والضغائن والكراهية، مع اقترانها بتقبل األحداث واألزمات دون ضجر أو قنوط 

المقياس إلى أن تملك مشاعر السكينة النفسية  والتسليم بوجود حكمة إلهية فيها، ويشير معدا
واألمل، والتسامح، والعفو، و دران معنى ، واالستبشار، من اإلنسان يدفعه باتجاه التفاؤل

 والتطلع لكل ما هو مثالي مفارق للمادي والزائل.، الحياة والغاية منها، وعدم التعلق بالدنيا
ويجاب عن مفردات المقياس بصيغة التقرير الذاتي وفًقا لتدريج ليكرت السداسي،      

( مفردة من مفردات المقياس بصورة سلبية، ومن أمثلة مفردات المقياس "أشعر 13وصيغ )
بهدوء داخلي حتى عند التعرض لمواقف ضا طة"، "أشعر براحة نفسية بغض النظر عن 

 ظروف الحياة وأحداثها". 
من صدق المقياس عن طريق  ىوافر للمقياس معالم سيكومترية جيدة، إذ تحقق المعنويت     

صدق المحتوى بعد عرض مفرداته على مجموعة من الخبراء؛ فضاًل عن الصدق العاملي 
عوامل هي: الراحة الداخلية، التقبل، االنتماء، الثقة، الرضا،  ةوالذي كشف عن تضمنه لتسع
على الحاضر، و عادة البناء المعرفي، وتفسر هذه العوامل اإلحسان، الرؤية، التركيز 

%( من التباين الكلي، وتم التأكد من التجانس الداخلي للمقياس وذلك من خالل 58,2)
حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس بعد حذف درجة 

فا كرونباخ، وكانت قيمة معامل المفردة، كما تم حساب ثبات المقياس عن طريق معامل أل
 . 0.92الثبات 
 :   The Virtues Scale (VS)مقياس الفضائل البشرية  ( ت)
بتقنين مقياس الفضائل البشرية في   (Cawley, Martin & Johnson, 2000)قام     

إطار مدخل الفضائل لدراسة الشخصية، بهدف التحقق من الصدق التكويني للمقياس، 
( مشارًكا، وكشفت نتائج التحليل العاملي االستكشافي عن 360سة من )وتكونت عينة الدرا

( عوامل استقطبت أعلى التشبعات وهذه العوامل هي: التعاطف، 5أن المقياس يتضمن )
النسقية واالنتظام والغائية، وسعة الحيلة، والسكينة وهي حالة تصف جانًبا أساسًيا من جوانب 
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والهدوء واالتزان االنفعالي والسالم الداخلي خالل التفاعل الفضيلة ويعني بها "حالة الوقار 
 مع اآلخرين، وعند مواجهة وقائع وأحداث الحياة اليومية إيجابية كانت أم سلبية". 

 The Brief Serenity Scaleمقياس السكينة النسخة المختصرة  ( ث)
 ,Roberts & Aspy)مقياس السكينة النفسية  (Kreitzer, etal., 2009)عدلت     

وعرفت السكينة النفسية في إطار هذا المقياس بأنها "حالة روحية تقلل من شعور    (1993
وتزيد من شعوره بالعافية وحس الحال، واعتبرتها حالة دائمة ، الشخص بالضيق االنفعالي

نسبًيا من الشعور بالسالم النفسي الداخلي تعزز شعوره بالتعلق، واالرتباط بالوجود البشري 
رة كلية؛ وبالتالي السكينة سمة روحية تتضمن السالم الداخلي ر م نكبات الحياة كخب

ومصاعبها، وال تعنى خلو حياة الشخص هكذا بالمطلق من الشعور باالستياء والكدر 
 النسبي.   

تكون    (Roberts & Aspy, 1993)وانطالًقا من اإلطار النظري لمقياس السكينة      
ة، تحققت من صدقه وبنيته العاملية، وخلصت نتائج التحليل العاملي ( مفرد40المقياس من )

( مفردة فقط تتوزع على ثالثة عوامل استقطبت أعلى التشبعات وهي: 22إلى اإلبقاء على )
 التقبل، والراحة الداخلية، والثقة. 

 ومن أمثلة مفردات هذا المقياس:     
 أتقبل المواقف التي ال أستطيع تغييرها. -
 أشعر بأني عفوت عمن أساء إلي.  -
 أشعر بهدوء داخلي بغض النظر عما أتعرض له من أحداث. -
 أشعر أن كل شيء يحدث بتقدير وحكمة.  -

 ,Kreitzer, Gross)إعداد  The Serenity Scale)ج( مقياس السكينة 
Waleekhachonloet, Reilly-Spong & Byrd, 2009)  

واألفعال المقترنة بحالة السالم  ،صف المشاعر( مفردة ت23يتكون المقياس من )     
النفسي الداخلي والسكينة، وصيغت المفردات بصورة تسمح للمفحوص بوصف مدى شعوره 
بخبرة انفعالية معينة خالل األسبوع الماضي، ومن أمثلة مفردات المقياس "خالل األسبوع 

حة، بالقوة، باألمن"، الماضي، إلى أي مدى كنت مدرًكا بالمصدر الداخلي لشعورن بالرا
 "خالل األسبوع الماضي، إلى أي مدى كنت متقبال للمواقف التي عجزت عن تغييرها" 
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 ,Floody)إعداد  "Viterbo Serenity Inventory")د( بطارية فيتربو للسكينة النفسية 
2014) : 

 ( مفردة موزعة على أربعة أبعاد هي: 24تتكون بطارية فيتربو للسكينة من )
:  وتشير إلى التوجهات الروحية لإلنسان في الحياة Higher Power العليا القوة -

 ،وسعيه المتواصل للكشف عن معنى الحياة و اياتها المطلقة؛ فضاَل عن المثابرة
والتي تجعله ي من بوجود هللا كخالق له كل ، واالجتهاد الذاتي لتحقيق هذه الغايات

 صفات الجالل والكمال.
والحكمة والتحرر من الغضب ، : ويشير إلى التقبلHarmonyالتنا م واالنسجام   -

واالستياء، واإلرادة الحرة والعفو والقدرة على التخلص من حاالت الجزع والخوف 
 واالنفتاح العقلي.، وتعددية الرؤية، وفعالية الذات، والقنوط، والرفق بالذات

واالنفعاالت ، ة وطيب الوجود الذاتي: وتشير إلى السعادPositivityاإليجابية  -
اإليجابية، والحس الفكاهي، واالمتنان، والتواضع، والتفاؤل، والسعادة بالذات، و دارة 

 الوقت،  ومركز الضبط الداخلي، والتدفق. 
: ويتضمن عيش الشخص يوم بيوم، وميله لتبسيط إيقاع Lifestyleأسلوب الحياة  -

وتأسيسها على حب ، شبكة عالقاته االجتماعيةحياته، وتقديره للجمال، و ثرائه ل
 والميل للعفو.   ، والمساندة االجتماعية، اآلخرين و يثارهم، والصداقة

  :فروض الدراسة
 يمكن صيا ة الفروض التالية للدراسة الحالية كما يلي:     

 . تتمايز البنية التكوينية لمقياس السكينة النفسية لعدة أبعاد. 1
 . يمكن استخالص نموذج عام لمكونات البنية العاملية للسكينة النفسية. 2
 . يتوافر لمقياس السكينة النفسية دالالت صدق وثبات مقبولة سيكومترًيا.3

 بناء مقياس السكينة النفسية في البيئة العربية:       
األجنبية التي في ضوء الكتابات النظرية حول مفهوم السكينة النفسية، والمقاييس      

ببناء مقياس السكينة النفسية في إطار البيئة العربية، ويتضمن  انوضعت لقياسها، قام الباحث
المقياس خمسة أبعاد هي: التعلق باهلل واالنقياد إليه جل شأنه، والتشبع بالرضا، والتقبل 

ديد الدرجة العامة لوقائع الحياة وأحداثها، والصفاء النفسي، والنشوة واالبتهاج الروحي، وتم تح
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للسكينة النفسية لدى الشخص، كما تحددت درجته في كل بعد على حده؛ وبذلك يمكن قياس 
الفروق الفردية بين األشخاص في درجة السكينة النفسية، في إطار اعتبارها تركيًبا نفسًيا 

ن والهدوء يعكس اإليمان كحالة من التسليم بحكمة الخالق والغائية والتدبير اإللهي، واالتزا
النفسي المقترن والوقار والتواضع والحس اإلنساني، واالبتهاج والحبور والنشوة الروحية كدالة 

 واإلقبال على الحياة والتسامي الروحي.  ،النشراح الصدر
 
 
 اإلطار النظري للمقياس:   .1

 affective الًبا ما يوازي  ير المتخصص بين تعبير السكينة وحالة الهدوء الوجداني      
calmتتضمن ما هو أبعد من حالة الهدوء  ان؛ إال أن السكينة النفسية وفًقا لما يرى الباحث

الوجداني؛ إنها حالة من اليقين اإليماني بالحكمة والتدبير اإللهي، والتوجه الحياتي برقى 
تغلفه بهجة الحياة  Gladnessوانشراح   Common human Senseوحس إنساني نبيل 

iaEuphor   إقبااًل عليها وترحيًبا بها، وتحجيم للذات واستصغارها بتواضعHumility 
 ومعرفة قدرها قياًسا بمظاهر اإلبداع والجمال في خلق هللا.  

وتوجد مثل هذه الصفات فيمن يميلون إلى التعلق بكل ما له معنى وقيمة في الحياة، 
ومن تتعمق في تركيبتهم النفسية ثقة  ومن لديهم قدرة على الصمود النفسي والمرونة النفسية،

وهمتهم الذاتية ، في طالقة قدرة الخالق وحكمته، ومن يعيشون يوًما بيوم بكامل فاعليتهم
وهنا تحرر من ، كأنهم يعيشون أبًدا، ويستعدون في نفس الوقت للقاء هللا كأنهم يموتون  ًدا

 كل صيغ الخوف والقلق.  
ويوقن من يتميزون بالسكينة النفسية بدورهم في الحياة وبكونهم عنصًرا إيجابًيا في 
منظومة وجود لهم فيها قيمة وكرامة دون تهويل أو تهوين؛ فضاًل عن االندفاع باتجاه تغيير 

 كل ما يقبل التغيير، وتقبل كل ما ال يمكن تغييره برضا واقتناع. 
نة والركونية بل هي حالة تمأل بنية الذات بالتحمس وال تعني السكينة النفسية االستكا

للحياة، واالندفاع باتجاه تحسين نوعيتها وتجويد شروط العيش فيها؛ فضاًل عن تعزيز الذات 
وترقية إثمارها اإليجابي في الحياة يقيًنا بدالالت قول هللا تبارن وتعالى }َأَفَحِسْبُتْم َأنََّما َخَلْقَناُكْم 

(، وما يتأصل به يقين معنى 115ُكْم ِإَلْيَنا ال ُتْرَجُعوَن{ )سورة الم منون، اآلية: َعَبًثا َوَأنَّ 
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ُ ُثمَّ  اقتران اإليمان بالعمل في كل آيات اإليمان في القرآن الكريم }إنَّ الَِّذيَن َقاُلوا َربَُّنا َّللاَّ
ُل َعَلْيِهُم اْلَمالِئَكُة َأالَّ َتَخاُفوا  َوال َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجنَِّة الَِّتي ُكنُتْم ُتوَعُدوَن{ )سورة اْسَتَقاُموا َتَتَنزَّ

(، فاإليمان واالستقامة على مراد هللا تحرير لإلنسان من كل مصادر 30فصلت، اآلية: 
الخوف، والحزن وتبشير له بكل خير وراحة بال؛ وعليه تتحقق حالة الصفاء الروحي بكل 

 م شراتها.  
بغض النظر عن ظروف الحياة  equanimityالسكينة بعد رباطة الجأش وتتضمن      

وأحداثها، وهو محدد مهم لمستوى طيب الوجود خاصة لدى أنصار المنظور اإلنساني 
إلى أن  (Frankl, 1984: 85)، فقد أشار (Rogers, 1961)والوجودي في علم النفس 

ية داخلية قوية تجعل الشخص في رباطة الجأش والقدرة على التحمل كعنصر روحي قوة دافع
 واالبتعاد عن الجزع والقنوط.  ،والوقار ،حالة من الهدوء

وتبًعا لذلك ينظر إلى السكينة النفسية كمكون مركزي في بحوث التنعم الروحي بسبب      
 .Boyd-Wilson et al)والتوجه الروحي في الحياة  ،تعلقها بالمدخل الكلي المتسامي

سكينة النفسية بموجب هذا التوجه حالة دائمة نسبًيا من السالم النفسي ، وال(2006 ,2004
وهدوئه النفسي عند مواجهة ، وتجعله يحافظ على وقاره ،الداخلي تجلب الراحة لإلنسان

واألحداث الخارجية ولها صفة ، الشدائد؛ وبالتالي يمكن اعتبارها حالة مستقلة عن الظروف
 .  (Gerber, 1986: 20) الدوام النسبي في العسر واليسر 

أن السكينة النفسية تدمج الشخص في خبرة الوجود  (Pert, 1993, p. 189)ورأي      
والتصالح مع  ،البشري بأعمق ما فيها من معانك مع الشعور باألمن النفسي والسالم الداخلي

 الذات والحياة إجمااًل. 
أن حالة السكينة النفسية ترقى بالشخص لإلبحار فيما  (Kreitzer et al. 2009)وأكد      

والشعائر الدينية لتلمس الغاية منها والحكمة من ورائها؛ وبالتالي الصفاء  ،وراء الممارسات
النفسي بدالالته المتربطة بتخلية الذات من الضغائن واألحقاد، مع التمتع بالنشوة الروحية 

 اتها الزائلة. التي تتواري معها كل متع الحياة وملذ
بعد السالم النفسي الداخلي للشخص مع ذاته كأحد  (Nelson, 2014: 15)واعتبر 

 بطرق متعددة:  هامكونات بنية مفهوم السكينة النفسية سمة شخصية يمكن أن تعرف
 والرفق بها واتخاذ موقف  ير عدائي تجاهها.  ،استعداد الشخص لتقبل ذاته -
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بين جوانب الذات وأبعادها؛ فضاًل عن حالة التنا م حالة دائمة نسبًيا من التنا م  -
 النفسي مع الخبرة الكلية للوجود البشري. 

بين شخصية ودية التهي  لحاالت انفعالية تدفع باتجاه تكوين الشخص لعالقات  -
 و يجابية مع اآلخرين. 

ويعد الوصول إلى السكينة النفسية  اية نهائية لكل إنسان في الوجود، كل بفهمه      
ألدبيات مجال  (Floody , 2010: 112-114)النوعي الخاص، ومن خالل تحليل 

( تعبيًرا تعكس حالة السكينة والسالم 130دراسات ومقاييس السكينة صمم قائمة تتضمن )
لنفسية تتضمن أربعة عوامل أو مكونات متداخلة النفسي الداخلي، خلص إلى أن السكينة ا

 تتمثل فيما يلي: 
والبحث عن  ،: وتتضمن التوجه الروحي لإلنسانHIGHER POWERالقوة العليا  . أ

 المعنى والمثابرة في تحقيق األهداف. 
: ويتضمن التقبل/الحكمة، الغضب/الرزانة، حرية  HARMONYالتنا م واالنتظام  . ب

 فو، والرفق بالذات، وفعالية الذات، والتدبر والتنبه العقلي العام. اإلرادة، التوجه نحو الع
وتتضمن السعادة والتنعم الذاتي، واالنفعاالت اإليجابية،  : POSITIVITYاإليجابية  . ت

والحس الفكاهي، والتدفق، واالتزان النفسي، والرضا، والتواضع، والتفاؤل، و سعاد الذات، 
 والتعاون.  

أسلوب الحياة: ويتضمن أن يعيش اإلنسان يومه بكل ما فيه، والتوجه نحو بساطة  . ث
الحياة، وتقدير الخير والجمال، وشبكات العالقات االجتماعية اإليجابية، والتطلع لخدمة 

 اآلخرين ومساندتهم. 
، وعنوانها "السكينة والسالم الداخلي: رؤى (Floody,2014)دراسة وأكدت نتائج      
استهدفت الدراسة الكشف عن ماهية مفهوم السكينة، وتحديد أبعاده وعالقته حيث ية"، إيجاب

بالصحة النفسية اإليجابية، واعتمدت الدراسة أسلوب مراجعة وتحليل أدبيات المجال، وانتهت 
 الدراسة إلى أن مفهوم السكينة النفسية يتضمن أربعة عوامل رئيسة على النحو التالي: 

  القوى العلياhigher power  ويشير إلى االلتزام الروحي للشخصية واندفاعه :
باتجاه البحث عن معنى األحداث والوقائع الحياتية، واإليمان بوجود قوى إلهية 
 مقدسة يسقط عليها كل صفات الكمال والجالل والحكمة والتدبير لكل شئون الكون.  
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  التنا مharmony وأحداثها فضاًل عن  : ويشير إلى تقبل الشخص لوقائع الحياة
التعقل والحكمة في التعامل معها وترويض رد الفعل الغاضب حيالها، باإلضافة 

 إلى الرفق بالذات والتسامح معها، واالنفتاح العقلي. 
  اإليجابيةpositivity ويشير إلى السعادة والشعور بطيب الحال، واالنفعاالت :

ضاًل المواجهة اإليجابية ضغوط اإليجابية والتمتع بالحس الفكاهي واالمتنان ف
 الحياة وظروفها العصيبة. 

  أسلوب الحياةLife Style  ويشير إلى تركيز الشخص في أحداث الحياة اليومية :
وصحته النفسية واجتهاده في تبسيط حياته، وتقدير مظاهر الجمال في الطبيعة، 
إضافة إلى توسيع شبكة عالقاته االجتماعية اإليجابية واإلسهام الفعال في خدمة 

فسية أن السكينة الن (Grant, 2015: 23)وفي نفس السياق رأى   المجتمع. 
حالة من التقبل اإليجابي ألحداث الحياة ووقائعها اإليجابية والسلبية مقترنة 
باالستبشار، وتوقع الخير والهدوء واالتزان االنفعالي، وترتبط بصورة موجبة ببعض 

 (. 1المتغيرات النفسية، كما هو موضح بالشكل)

 
 (1شكل )

 . (Grant, 2015: 24)السكينة النفسية: متعلقاتها النفسية وأبعادها 
 

حالاة يعبار بموجبهاا الساكينة بأنهاا  (Gilbert & Watts, 2007: 102)كماا عارف      
اإلنسان عن أسمى ما فيه من سجايا وفضائل، وهي دالة ألسلوبه في الحياة وفًقا لطريقته في 
التعاماال مااع أزمااات الحياااة وظروفهااا العصاايبة بتسااليم مطلااق للخااالق جاال شااأنه، وباعتقاااد فااي 
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، ة جأشاااهورباطااا، وقيمتهاااا الوجودياااة بالنسااابة لحياتاااه، ماااع احتفاظاااه بهدوئاااه، دالالتهاااا ومعنااااه
 والشعور باألمن والسالم النفسي الداخلي.  ، والطمأنينة النفسية، واتزانه االنفعالي

 
 
 خطوات بناء المقياس:  .2

تم بناء المقياس والتحقق من صالحيته من خالل عدة خطوات و جراءات رئيسية تتمثل      
 فيما يلي: 

 صيا ة التكوين الفرضي للمقياس.  . أ
 تصميم الصورة األولية للمقياس وتنقيحها في ضوء آراء الخبراء والمحكمين.  . ب
 تقنين المقياس و عداده في صورته النهائية.  . ت

 وفيما يلي عرض مفصل لكل خطوة من الخطوات السابقة: 
 صيا ة التكوين الفرضي للمقياس:  . أ
دراسات والمقاييس تم بناء المقياس في ضوء ما كشفت عن تحليالت أدبيات المجال وال     

السابقة، مع التركيز على الدالالت الروحية والدينية لمتغير السكينة في الثقافة العربية، 
وعرفت السكينة النفسية وفًقا لذلك بأنها "حالة من الشعور األمن والسالم النفسي الداخلي، 

نفس من الضغائن مقترنة بشعور الفرد باالتزان والثبات االنفعالي والصفاء النفسي، وخلو ال
واألحقاد، والتحرر من مشاعر الحسرة على الماضي أو القلق من المستقبل، مع تسليم زمام 

مما يجعله في حالة من التقبل والرضا بأحداث ، أمره هلل واليقين بحكمة تدبيره وخيريته
 روحية".ووقائعها اإليجابية منها والسلبية؛ فضاًل عن االستبشار والتفاؤل والنشوة ال،الحياة
 ووفًقا لذلك أمكن صيا ة الشكل التالي الذي يحدد اإلطار العام للسكينة النفسية،    
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 ( اإلطار العام للسكينة النفسية.2شكل )
 

والسكينة النفسية في ضوء هذا اإلطار تركيب نفسي متعدد األبعاد، وتتضمن األبعاد     
 التالية: 

 التعلق باهلل واالنقياد له جل شأنه:   -البعد األول
اإليمان هو اإلقرار، ال مجرد التصديق، واإلقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق،      

وعمل القلب الذي هو االنقياد تصديق هلل وتسليًما له فيما أمر أو نهى، ويقال في اللغة أن 
به: أي تشبث به. وكأنما قصدوا بقولهم تعلق : أصل التعلق في من مادة " َعِلَق "، فعلق 

نشوب الحب بقلب المحب حتى ال يكاد يفارقه، وهو في سياق عالقة العبد بربه تجسيًدا 
ْلُت َوِ َلْيِه َمَتابِ  لدالالت قوله سبحانه } َه ِإالَّ ُهَو َعَلْيِه َتَوكَّ { )سورة الرعد،  ُقْل ُهَو َربِّي اَل ِإلََٰ

: هو واحد بذاته، عليه توكلت بي ال إله إال هو وال معبود سواه (، أي هو ر 30اآلية: 
 واعتمدت ووثقت، و ليه مرجعي، ورضيت بقضائه تسليما ألمره.

ويأتي االنقياد والتسليم هلل جل شأنه من اليقين بدالالت قوله تبارن وتعالى }َلُه َمَقاِليُد     
َماَواِت  ْزَق ِلَمن َيَشاء َوَيْقِدُر ِإنَُّه ِبُكلِّ َشْيءك َعِليٌم{ )سورة الشورى، اآلية: السَّ َواأَلْرِض َيْبُسُط الرِّ

(  وهنا انشغال دائم للقلب باهلل تدبًرا في آياته في نفسه، وفي الكون بصفة عام، وتسليم 12
 زمام أمره إليه وحده، بموجبات التوكل التي تتلخص في:

 و صالحها دون النظر إلى  يره.، لعبد على هللا في استقامة نفسها توكل -    
وكذلك فاي إقاماة ديان هللا فاي األرض ونصارته ، العبد على هللا في استقامة نفسه توكل -    

ودفااع فساااد المفساادين ورفعااه، ، والسااعي فااي مصااالحهم، وهاادايتهم، و زالااة الضااالل عاان عبيااده
 بنحسان دون عنف أو عدائية.واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

 السكينة النفسية

االبتهاج والحبور كدالة النشراح 
الصدر واإلقبال على الحياة بود 
 وصفاء نفسي وبهجة روحية

الوقار المقترن بالتواضع والحس 
اإلنساني، وتقبل الحياة والترحيب 

 بها والتشيع بالرضا

اإليمان كحالة من التسليم بحكمة 
الخالق والتعلق به واليقين بالغائية 

 والتدبير اإللهي
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والااازواج والذرياااة ، علاااى هللا فاااي جلاااب حاااوائج العباااد وحظوظاااه الدنيوياااة كاااالرزق  توكااال -    
 والعافية، واالنتصار على العدو الظالم أو دفع مكروهاته، ومصائبه الدنيوية. 

سلوبه ويعرف بأنه التعلق باهلل والتوكل عليه وحده "توجه الشخص في تفكيره وأفعاله وأ    
حياته هلل جل شأنه بانقياد، واستسالم، وتوكل عليه وحده في األمور كلها، واستشعار وجوده 

  الدائم في حياته، مع إنفاذ لمشيئته ومراده فيه".
والتعلق باهلل سبحانه وتعالى يعني حضوره الدائم في حياة الشخص، وعدم الغفلة عنه      

ْدعى سواه، وال تطلب الحوائج إال منه، وعندما ي يره، وال  أبًدا، والتوجه إليه دائًما، فال يعبد
وبيده كل شيء وله األمر كله ، يدرن الشخص أن هللا تعالى خالقه، وهو مالك لكل شيء

 وهو رب العالمين، فمن الطبيعي أن يتوجه إليه بالعبودية والتسليم، تصديًقا لقوله جل شأنه 
 ِإالَّ ُهَو َخاِلُق ُكلِّ َشْيءك َفاْعُبُدوُه َوُهَو َعَلى ُكلِّ َشْيءك َوِكيٌل﴾نَذِلُكُم َّللّاُ َربُُّكْم ال ِإَلَه 
 (. 102)سورة األنعام، اآلية: 

اإليمان، والعمل  :وحضور هللا تعالى في حياتنا يتحقق من خالل أمرين أساسيين هما     
َرَجاُت الصالح، يقول هللا تعالى سورة طه نَوَمْن َيْأِتِه ُمْ ِمًنا َقْد عَ  اِلَحاِت َفُأْوَلِئَك َلُهُم الدَّ ِمَل الصَّ

اْلُعَلى & َجنَّاُت َعْدنك َتْجِري ِمن َتْحِتَها اأْلَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َوَذِلَك َجَزاء َمن َتَزكَّى﴾ )سورة 
 (؛  76-75طه: اآليتين: 

ما ازداد اإليمان قوي فاإليمان والعمل الصالح شرطان أساسيان في التوجه إلى هللا، وكل    
التوجه إلى هللا أكثر، والعمل الصالح بدوره وسيلة لتثبيت هذا اإليمان في القلب واالزدياد 
منه: نَفَمن َكاَن َيْرُجو ِلَقاء َربِِّه َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاِلًحا َواَل ُيْشِرْن ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحًدا﴾ )سورة 

 (. 110الكهف، اآلية: 
ما يتعلق ببنية هذا البعد في التركيبة العامة لمفهوم السكينة النفسية فنن التعلق باهلل وفي    

يدفع الشخص باتجاه تقبل األحداث واألشياء التي ال يمكن تغييرها مع اليقين بوجود حكمة 
إلهية من وراءها؛ والمثابرة في نفس الوقت باتجاه تغيير الجوانب السلبية التي يمكن تغييرها 

وبكل ما ، اًذا سلوكًيا لماهية وحقيقة التوكل على هللا جل شأنه بأن يفعل كل ما في وسعهإنف
 لديه من مقدرات شخصية ووفًقا لوضعيته في الحياة، ومكانته فيها وفهمه لدوره و اياته منها.  

، نْحِدُث الجفاء عن هللا واالبتعاد عنه حالة من الفقر الروحي تهين معنى اإلنسايو      
 نعت اإلنسان بجدب وفقر حياته الروحية عندما تتبدى عليه الم شرات السلوكية التالية: وي
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  .نقص معرفته باهلل تبارن وتعالى 
  .تشوه منظومته المعرفية فيما يتعلق بقضايا الحق والخير والجمال 
 وعرض الحياة الدنيا.  ،اندفاعه باتجاه التعلق بالمادي والزائل 
 ياة والغرض منها، واعتقاده بأن اإلنسان مقياس كل شيء. فهمه المشوه لمعنى الح 
  اتخااااذه لذاتاااه ورؤاه الشخصاااية مرجًعاااا لتحدياااد ماهياااة الحاااق والباطااال والخيااار والشااار

 والصواب والخطأ.  
 التشبع بالرضا:  -البعد الثاني 

واالرتياح والسعادة والتقبل لكل أقدار هللا وتدبيراته ، الرضا هو الشعور النفسي بالقناعة    
مع الثقة في عدله وحكمته، وما يقترن بذلك من شعور باالرتياح الوجداني الذي يمكن 

 الشخص من اإلبحار في الحياة دون ملل أو ضيق أو استياء.  
تطلع إلى ما وأساس التشبع بالرضا رضا الشخص بتسليم وانقياد لما قسمه هللا، وعدم ال     

والتكيف مع ، عند اآلخرين أو حسدهم على ما منحهم هللُا به من نعمة وخصهم به من فِضل
األحداث والوقائع مع محاولة تعديل ما يمكن تعديلُه ولكن دون أن يصاحب ذلك هٌم أو قلٌق 

  أو توتر.
لتي منحها ويشمل التشيع بالرضا رضا الشخص عن قدراته وصورته وهيئته و مكانياته ا     

هللا له؛ ولكي يصل الشخص لذلك الشعور الجميل بالرضا والسكينة عليه أن يركز تفكيره 
وخياله في استعراض وتأمل النعم التي أنعم هللا بها عليه من الصحة والستر والمال والولد، 

من  والقدرة على االستمتاع بالحياة في حدود الهنا واآلن، وأن يحمد هللا على ما أعطاه إياه
ونعم وقدرات ال تقدر بمال وال يمكن تعويضها بكنوز الدنيا وما فيها، مع ، وملكات، حواس

استعراض ما حققه من نجاح وما استطاع أن يقدمه ويتلقاه من حب وعطف في الحياة، وأن 
يكرر باستخدام ذهنه ومخيلته عبارة "الحمد هلل" باستغراق ذهني واندماج متجرد من نهم 

 هوات الزائلة، والتمتع بقيمة القناعة واالكتفاء. الر بات والش
وتتضح قيمة التشبع بالرضا والقناعة بما قسمه هللا لكل عبد دون اآلخر بتيقن العبد أنه 
تعالي جل شأنه لم يحرم أحًدا من رحمته ونعمه إنما التفاوت في نوعية النعم ذاتها هو الذي 
يجعل اإلنسان يشعر باالختالف أو التميز عن اآلخرين، وفي هذا عذاب للنفس ال فائدة منه 
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اإلنسان أن يتغاضى عن  علىوواجب ، هللا لكل امرئ حياة تناسبه وتتماشي مع قدرهإذ يسر 
 .ما من شأنه تحويل النعم إلي نقم أو إنكار النعم جلهايأي تفكير ف
ْزَق ِلِعَباِدِه َلَبَغْوا ِفي اأْلَْرِض  }َوَلْو َبَسطَ  في تفسير قوله تعالى ابن كثير وقال ُ الرِّ َّللاَّ

ُل ِبَقَدرك َما َيَشاُء ِإنَُّه ِبِعَباِدِه َخِبيٌر َبِصيٌر{َوَلِكْن  أي يرزقهم من  (27سورة الشورى، اآلية:  {ُيَنزِّ
الرزق ما يختاره مما فيه صالحهم، وهو أعلم بذلك، فيغني من يستحق الغنى، ويفقر من 

ن ال يستحق الفقر، كما جاء في الحديث المروي وال ٌيعلم مدى صحته: "إن من عبادي م
يصلحه إال الغنى، ولو أفقرته ألفسدت عليه دينه، و ن من عبادي من ال يصلحه إال الفقر، 

 ولو أ نيته ألفسدت عليه دينه". 
والتشبع بالرضا عن النعم وما قًدره هللا للشخص ضرورة للتوافق النفسي واالجتماعي، فمع 

عر بداخله أمًنا وسالًما ويستش، الشخص بسمة التشبع بالرضا تتنزل عليه السكينة صافات
يزيد من مستويات (Emmons, 2000) على نحو ما أفاد ؛ فضاًل أن التشبع بالرضا نفسًيا

immunoglobulin A   في الحنجرة واألنف، األمر الذي يزيد من مقدرة الجسم على مقاومة
 .؛ فضاًل عن تقوية جهاز المناعة العامة لدى اإلنسانيالعدوى الخبيثة

التشبع بالرضا من األساليب العالجية في العالج النفسي الديني يزول به  ويعد أسلوب
، والسكينة، والطمأنينة، والشعور بالسالم، ويتزايد شعور الشخص، والقلق، بنذن هللا التوتر

يجابية مهما كانت ظروف الحياة ومنغصاتها؛ خاصة إذا اكتمل وتنمية الشعور بذات إ
)محمد عبد الفتاح  والمدد من القوى المعين سبحانه وتعالىبالدعاء والذكر وطلب العون 

 (. 1989المهدي، 
 التقبل وااللتزام اإليجابي:   –البعد الثال  

، وتقبل اآلخرين بوضعيتهم التي وأتراحهاال ينفصل تقبل أحداث ووقائع الحياة بأفراحها 
من العقبات  اثير ك تههم عليها عن بعد التشبع بالرضا، ويواجه اإلنسان في رحلة حيا
  :ومنها ،والصدمات والتحديات ولكن  البا ما يكون متاح لنا بعض االختيارات

 وقد ي ثر  ،عدم تقبل األمر وعدم االقتناع به حتى و ن كان واقًعا وهذا يفصله عن الواقع
 علي حياته بشكل سلبي مباشر. 

 انا لكوارث أكبر من االصطدام به والغضب وزيادة االنفعال اللحظي بدرجة قد ت دي أحي
 الحدث نفسه.
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  علىاالعتراض، وتصعيد األمر بشكل دائم مما ي ثر  علىالشعور بالعناد، واإلصرار 
جميع جوانب حياتها األخرى وتبديد معظم طاقته في هذا االتجاه وخسارة الكثير من 

 همة في حياته.ماألشياء ال
  الشكوى باستمرار مما حدث مع كل من حوله واالستمرار في تكرار ذلك حتى قد يصل

 عالقته باآلخرين. في لحد التسبب في نفور اآلخرين وتجنبهم لسماع ذلك؛ مما قد ي ثر 
   البكاء والحزن في صمت مع االستمرار في أسر ما فقده والتنازل في حقه أن يستمر

 في حياته بشكل إيجابي وفعال. 
  أنه واقع دون إبداء أي رد فعل، وهذا اختيار محايد يحد من تأثير  علىتقبل األمر

 .االصدمة ولكن ال يضيف جديد
 وهو اختيار  ،يجابي مع العمل علي تحسين األمور بقدر ما يستطيعالرضا والتقبل اإل

 إيجابي بناء يشمل أكثر من جانب وله أكثر من م شر على النحو التالي: 
أحياًنا للتصرف بشكل مرن نفسًيا لتفادي نتائج، وآثار تلك العقبات و البا اللجوء  -

أن  علىح ذلك لمن يخطط مسبقا ويضع عدة بدائل واختيارات تساعده يما يت
 يتحرن بمرونة أفضل. 

ما يمكنه فعله ليواصل طريقه نحو  علىأحياًنا يتاح له أن يتجاوز األمر، ويركز  -
 أهدافه.

المصاعب، والصعود عليها واعتبارها فرصة للتعلم، والنمو توظيف تلك العقبات  -
عل ا، وقوته ومعرفته، واالستمرار في الحياة بشكل ف ،وعندها تزداد خبراته

 يجابي.  و 
 وعلى ضوء ذلك يتضمن التقبل اإليجابي أربعة مظاهر أساسية: 

  األول: تقبل الذات بأوجه قصورها، ومظاهر ضعفها، ومكامن قوتها وجوانب تميزها؛ مع
 االندفاع باتجاه ترقية وتجويد شروط وجودها. 

  .الثاني: تقبل أحداث الحياة ووقائعها بعثراتها، و خفاقاتها، و نجازاتها، ونجاحاتها 
 ع باتجاه التصالح معهم الثالث: تقبل اآلخرين بالوضعية التي هم عليها، مع االندفا

 وترقية نوعية حياتهم. 



 

 

)   138) 
 2016 ديسمرب،  2ج  ، 48جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 دالالت الصدق والثبات والبنية العاملية ملقياس السكينة النفسية

  الرابع: تقبل قضاء هللا وأقداره بيقين في حكمته وعفوه ولطفه، وبتعهد إلنفاذ مشيئته
 ومراده فينا. 

ويتسق بعد االلتزام والتقبل اإليجابي للحياة وفًقا للدالالت السابقة مع االفتراضات 
 ،Acceptance commitment therapyلتزام ِ األساسية للعالج القائم على التقبل واال

(ACT)  الذي يشجع الحالة على تقبل المشاعر، واألفكار، والتصورات  ير السارة، وااللتزام
، (Hayes, 2004a, 2004b) بتحويل وجهتها وتأثيراتها إلى منحى إيجابي بالتعلم منها 

أن    (Hayes, etal., 1999; Hayes, etal., 2004)وتثبت نتائج بعض الدراسات 
عل جًدا في عالج القلق واالكتئاب والسلون العصابي االعالج القائم على التقبل وااللتزام ف

 واإلدمان والتعصب .  
ويتضمن العالج النفسي القائم على التقبل وااللتزام اإليجابي ست عمليات متفاعلة فيما 

تدفع الشخص باتجاه التعلم من الخبرات واألفكار  ير السارة وعدم تجاهلها أو تجنبها  ،بينها
أو قمعها وهي: تقبل ما ال يمكن تغييره، مع الر بة في التغيير واالستعداد للتجريب، وتقويض 
بنية ما يقبل التغيير و عادة صيا ته، والتعامل مع الذات كسياق داخلي للتغيير، واالتصال 

حظة الحاضرة دون تعلق بالماضي أو اندفاع  ير محسوب نحو المستقبل، والتقدير مع الل
القيمي ألحداث الحياة ووقائعها وتفهم مغزاها ودالالتها الغائية، وأخيًرا التعهد بالتغيير واإلنفاذ 

 .  (Hayes, etal.,2006)السلوكي لمضامينه في أفعال سلوكية مثمرة 
 :  Psychological lucidityي الصفاء النفس –البعد الرابع 

والكراهية مع تعاظم الر بة ، والغل، يشير الصفاء النفسي إلى خلو النفس من أدران الحقد
والتواد تقرًبا واحتساًبا ، في زيادة الفضيلة وبذل الخير دون انتظار لمقابل بروح عامرة بالمحبة

 هلل في تغليب مصلحة الغير و يثارهم.
كذلك تحلي اإلنسان بروح الصبر واالتزان والتفاؤل وتوقع الخير  ويتضمن الصفاء النفسي

وعدم التطلع لما عند اآلخرين والرضا والتسليم بالقضاء والقدر  ،ح الصدراواالستبشار وانشر 
 بقناعة تامة وانقياد مطلق. 

ويتضمن الصفاء النفسي كذلك أن يكون اإلنسان في انسجام دائم مع نفسه ومع 
الصفاء النفسي للشخص عن طريق ضبط انفعاالته وكظم  يظه عند  اآلخرين، ويتحقق
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دواعي الغضب، والتزام الهدوء وعدم االستجابة لالنفعاالت النفسية المدمرة والتحلي بروح 
 الصبر واالتزان والتفاؤل وتوقع الخبر، والنظر إلى الحياة واألخبار نظًرا بهيًجا مشرًقا.  

ن الصفاء النفسي؛ إذ باإليمان الصادق العميق، يكو ويعد التدين حجر الزاوية في 
عن الَهّم، وهو دائمًا منشرُح الصدر صافي النفس، رخيُّ  الُمتدين عصيا على القلق، بعيدا

البال، واسع األفق، هادئ متزن، ال تعصف به األهواُء وال تزعزعه األحداُث، وهي حالة ال 
به يجد الشخص سكينة النفس وطمأنينة الروح جل شأنه ففي جنا إلى هللاتتحقق إال باللجوء 

  .وهدوء البال
ويعد الصفاء النفسي المنبعث من داخل الشخص أقوى الدوافع الحقيقية التي تحرضه 
ليعش الحياة بشكل أجمل وأفضل، ويدرن كثيرون أن الصفاء النفسي إنما ينبعث من حركة 

شك يدفع إلى التصالح مع الوجود إنسانية داخلية يولدها التصالح مع النفس، والذي بال 
، وقد تتضح بعض البشري على إطالقه بكل ما يقترن به من سكينة نفسية وراحة بال

 م شراته فيما يلي: 
 للوجود بكل ما فيه.  الحب الصادق -
 واإلحسان إلى خلق هللا. ، الكلمة الطيبة والتوجيه الحسن -
 االندفاع اإليجابي باتجاه التسامح والعفو.  -
 امة واالبتهاج النفسي العام في التفاعالت بين الشخصية. االبتس -
حسن الظن باآلخر وتلمس أعذار له، مع الر بة في تمكينه من كل ما هو إيجابي  -

 مثمر. 

 
( مظاهر الصفاء النفسي.3شكل )  

 Spiritual Joyfulness & Ecstasyالنشوة واالبتهاج الروحي  -البعد الخامس 
( إلااى تضاامن السااكينة النفسااية بعااًدا مركزًيااا 30: 2011الكااريم،  يشااير )نهاارو محمااد عبااد    

والاذي يعتبار فاي جازء مناه أحاد ناواتج    Spiritual Joyfulnessهاو بعاد النشاوة الروحياة و 

مظاهر الصفاء النفسي 
كحالة من تخلية النفس من 
 كل الضغائن واألحقاد 

اإلنصات لآلخرين ورحابة 
 الصدر معهم

التراحم واإلشفاق على الذات 
    وعلى  اآلخرين

المودة واإلقبال على اآلخرين 
  والترحيب بهم 
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واالبتهااااج الروحاااي بااادون مجاهااادة  التساااامي الروحاااي؛ إذ يتعاااذر الوصاااول إلاااى مرحلاااة النشاااوة
وكااابح جماحهاااا، ثااام تعلقهاااا واتصاااالها المباشااار الااانفس وتنقيتهاااا مااان أدران الشاااهوات والنااازوات 

 بالمنبع األزلي األسمى الذي يفيض على الكون بكل ما فيه من آيات الحق والخير والجمال.
وتتضاااامن بصاااافة عامااااة رؤيااااة األشااااياء علااااى ، وتتعاااادد مالمااااح النشااااوة واالبتهاااااج الروحااااي   

عور باالنسااجام واالتصااال حقيقتهااا، وينتفااي عنااد اإلنسااان مفهااوم الزمااان والمكااان، ويتملكااه شاا
، بكل شيء في الطبيعة والوجاود، وال يشاعر بذاتاه وماديتاه، كماا يازول لدياه أي معناى للخاوف

 والفزع والحزن واإلحباط.
وسعي اإلنسان للوصول إلى هذه الحالة من التجلي الروحي أو النشوة الروحية التي     

بل إن السالكين لهذا الطريق يرون أن ، همتتجاوز اإلدران الحسي ليست ترفًا كما يراها بعض
اإلنسان ال يصل إلى مطالب حقيقة الوحدانية إال من خاللها؛ وبالتالي هي من أكبر األدلة 
والبراهين على وجود هللا تبارن وتعالى، فمن خاللها يدرن اإلنسان أن هنان عالمًا آخر، 

روحي الذي قد يقرأ عنه في يوازي العالم المادي، ودخوله إلى هذا العالم عبر التجلي ال
األدبيات الدينية أو المراجع الثقافية، إلى أن حقيقة دخوله إلى هذا العالم وتلمس أبعاده وآثاره 
شيء، والمعرفة أو القراءة عنه شيء آخر؛ لذلك فنن النشوة الروحية وحالة التجلي يراها 

برهاًنا على وجود العالم البعض من أوثق الطرق للوصول إلى الحقائق الدينية والربانية و 
 اآلخر الذي سيدخل فيه اإلنسان في مرحلته القادمة ما بعد الموت. 

والنشوة الدينية التي تمثل ، وترتبط حالة النشوة واالبتهاج الروحي لدى اإلنسان باالبتهاج     
اهلل جل حالة مثلى من حاالت الوعي الروحي والرؤية المثالية الدافعة لإلنسان باتجاه التعلق ب

شأنه والتخلق بمضامين قيم الرأفة والتواد والتراحم واإليثار و نفاذها سلوكًيا بحيوية واقتدار في 
عالم الخبرة اليومية تجويًدا لحياة اآلخرين وترقية لها بنيثارية إيجابية ال تتنكر في نفس الوقت 

فة حالة "الحبور للذات الفردية والشك أن مثل هذه الحالة تتطابق مع ما يسميه المتصو 
 " .  absolute euphoriaوالسعادة المطلقة 

واإلدران الفوري والمباشر بعظمة ، والنشوة الدينية الروحية بهذا المعنى حالة من الوعي    
وقدرته واقتران هذا الوعي بشعور البهجة والسعادة التي تجعل اإلنسان في حالة من ، الخالق

 ينسى معها اإلنسان ذاته وسياقه الحياتي اليومي. الذي الُسكر الصوفي 
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 ekstasisمشتقة من كلمة إ ريقية قديمة هي"  Ecstasyوكلمة النشوة واالبتهاج     
ἔκστασις  وتعني تخارج اإلنسان عن ذاته أو مفارقته لذاته الضيقة وتعلقه بآخر تعلًقا  "

لتعبير في الفلسفة اإل ريقية القديمة وفي إيجابًيا قوامه االنقياد والتسليم، وقد استخدم هذا ا
ا الفلسفتين موقًفا فكرًيا متمايًزا فيما يتعلق بماهية تعبير النشوة لتالفلسفة الوجودية، إال أن لك

، معنى تسامي اإلنسان Ecstasyومن الناحية اللغوية يتضمن تعبير  ،Ecstasyواالبتهاج 
في قاموس الميراث األمريكي  Ecstasyوتجاوزه لحدود المرئي والمادي إذا تعرف كلمة 

"حالة وجدانية تدفع اإلنسان لتجاوز التفكير المنطقي والغرق االنفعالي في حالة من البهجة 
 واالنشراح التأملي في الكون والخلق".  

على تجليات القدرات يجسد أ  Ecstasyن على سبيل المثال أن تعبير و طورأى أفال    
السعادة والبهجة، ويعد تصور  اإلنسانية لتوحدها وتعلقها التام بقوى مقدسة تستلهم منها

ن أول تصور يشير إلى ما يعرف في أدبيات الفلسفة الصوفية بنظرية الحلول أو و طأفال
، التي تشير إلى اتحاد وتعلق المخلوق بالخالق تعلًقا تاًما emanation theoryاالنبثاق 

 ومعاينة له في كل شيء مع حالة مع الحبور والسكينة والصفاء التام. 
في الفلسفة الوجودية للداللة على تخلي اإلنسان عن تمركزه  Ecstasyويستخدم تعبير     

دال على تشرنق اإلنسان ال enstasisوتحلقه حول اآلخرين، كنقيض لتعبير ، حول ذاته
وهياًما بها و يثاًرا لها دون اآلخرين، مع اقترن هذا التشرنق بالعداوة تجاه ، على ذاته عشًقا

 . (Friesen, 2011)اآلخرين والتشبع بمشاعر الغيظ والكراهية 
حيث أورد في كتابه "الوجود والزمن" أن وجودنا ؛ ويشير مارتين هايدجر إلى هذا المعنى     
العالم دائًما متمركز حول اآلخرين أو حول بعض المهام في الوقت الحاضر أو حول في 

والتعلق اإليجابي بالمستقبل، مما يعنى تسامي اإلنسان على حدود ذاته الضيقة  االندفاع
واهتماماته اآلنية المحدودة إلى ما هو أعلى من المنظور والمعاين بصورة مباشرة في الخبرة 

 . (Lingis, 1998: 89) الحياتية اليومية
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 ( أبعاد السكينة النفسية كتركيب نفسي افتراضي.4شكل )

التشبع 
 بالرضا
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 ( إعداد الصورة األولية للمقياس: 6) 
والتكااوين الفرضااي لهااذا المفهااوم تاام ، فااي ضااوء اإلطااار النظااري لمقياااس السااكينة النفسااية

( مفاردة موزعاة علاى األبعااد االفتراضاية الخمساة المتضامنة 100إعداد صورة أولية اشتملت )
ضاوح والدقاة واالرتبااط في الصيا ة النظرية لمفهوم السكينة النفساية، روعاي فاي الصايا ة الو 

مباشااارة بالااادالالت النفساااية المتضااامنة فاااي كااال بعاااد مااان أبعااااد المقيااااس فاااي إطاااار الم شااارات 
 السلوكية الدالة عليه. 

وبعد االنتهاء من إعداد الصورة األولية للمقيااس عرضات علاى عيناة اساتطالعية اختيارت 
( روعاي فيهاا أن 2014/2015بطريقة عشاوائية مان طاالب جامعاة دمنهاور العاام الجاامعي )

تكون ممثلة للكليات العملية والكليات النظرية والفرق الدراساية والناوع والتخصاص، وبلاغ العادد 
( طالًبا وطالبة؛ وذلك للتأكد من وضوح تعليمات المقياس والهدف منه 487اإلجمالي للعينة )

تعااديل الصاايا ة  وتحدياد مسااتوى الفهام القرائااي لمفااردات المقيااس، وبناااء علاى هااذه الخطااوة تام
( مفااااردات ليصاااابح العاااادد النهااااائي لمفااااردات 10اللغويااااة لاااابعض مفااااردات المقياااااس، وحااااذف )

 (.  90المقياس )
 ( تقنين المقياس: 7)

الفاارض األول والثالااث ماان  نيجاااب ماان خااالل إجااراءات تقنااين مقياااس السااكينة النفسااية عاا
فروض الدراسة والخاصين بنمكانية تحديد البنية العاملية لمقياس السكينة النفسية والتحقق من 

 دالالت صدقه وثباته.
 صدق المقياس:  -أوالا 
 ب صدق مقياس السكينة النفسية بالطرق التالية: حس     

 أ. صدق المحكمين: 
صاااين فاااي علااام الااانفس تالساااادة األسااااتذة المخ حياااث تااام عااارض المقيااااس علاااى عااادد مااان     

والصحة النفسية، وحظيت جميع مفردات مقياس السكينة النفسية على نسبة اتفااق تتاراوح باين 
%، كما تم التأكاد مان أن مفاردات كال بعاد مان أبعااد المقيااس تنتماي بالفعال 100% إلى 80

ومناسبة المفردات للعيناة ، يةللبعد المدرجة تحته؛ فضاًل عن التأكد من وضوح الصيا ة اللغو 
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 لت( مفاااردات وعاااد8) تالتاااي أعاااد المقيااااس للتطبياااق عليهاااا، وفاااي ضاااوء هاااذا اإلجاااراء  حاااذف
   3أخرى.  لعشر مفرداتالصيا ة اللغوية 

 ب . الصدق العاملي للمقياس: 
تتمايز البنية التكوينية  الفرض األول للدراسة الحالية ونصه " نويجاب من خالله ع

كينة النفسية إلى عدة أبعاد" وللتحقق من الفرض األول طبق المقياس على عينة لمقياس الس
 دمنهور، وٌأجرىَّ تحليل عاملي( طالًبا وطالبة من طالب جامعة 650التقنين والتي بلغت )

(، وأديرت العوامل تدويًرا متعامًدا لبنود المقياس باستخدام طريقة المكونات األساسية )هويتلنج
هو الوضع االفتراضي في برنامج  Varimaxبطريقة )كايرز( الفاريماكس، والتدوير بطريقة 

SPSS كما أن استخدام التدوير المائل قد يكون خادًعا جًدا، باإلضافة إلى أن التدوير ،
 (.  393، 2006م، المتعامد يعبر عن العالقة الحقيقية بين المتغيرات )رجاء أبو عال

ستخدم محك جتمان لتحديد الحدود الدنيا لعدد العوامل، بحيث يعد العامل جوهرًيا إذا وا
كما روعي عند اختيار البنود المشبعة بالعوامل أال يقل   1.0كانت قيمة الجذر الكامن 

 ، واستخرجت بناء على ذلك خمسة عوامل تشبعت مفرداتها بصورة مقبولة0.35تشبعها عن 
 لذلك أبقى على العوامل الخمسة في التحليل النهائي. 

 (1جدول )
 تشبعات البنود على عوامل المقياس بعد التدوير والجذر الكامن ونسبة التباين لكل عامل. 

 العامل البنود                             م
 األول

 العامل
 الثاني

 العامل
 الثالث

 العامل
 الرابع

 العامل
 الخامس

 - - 0.621 - - أستسلم لقضاء هللا وقدره برضا و يمان 1
 - 0.712 - - - أحب الخير لكل الناس 2

                                                 
أ.د فتحي عبد الحميد عبد القادر: أستاذ الصحة النفسية ، قسم علم النفس، كلية التربية، جامعة الزقازيق، أ.د محمود   3

فتحي عكاشة: أستاذ القياس والتقويم النفسي  ير المتفرغ، كلية التربية، جامعة دمنهور، أ.د عادل السعيد البنا: أستاذ 
بدالغني سرور: أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي، كلية التربية جامعة دمنهور، د. القياس والتقويم النفسي، أ.د سعيد ع

عادل محمود المنشاوي، أستاذ علم النفس التربوي المساعد، كلية التربية، جامعة دمنهور، د. عصام على الطيب: أستاذ 
ي، د. راشد مرزوق راشد: أستاذ علم التربوي علم النفس التربوي المساعد، قسم علم النفس كلية التربية جامعة جنوب الواد

المساعد،  قسم علم النفس، كلية التربية جامعة جنوب الوادي، د. حسن سعد محمود عابدين أستاذ علم النفس التربوي، قسم 
لقومي علم النفس، كلية التربية جامعة اإلسكندرية، د. محمد  ازي الدسوقي: أستاذ علم النفس التربوي المساعد، المركز ا

 للبحوث التربوية والتنمية،  د. عبد العزيز إبراهيم سليم، أستاذ علم النفس التربوي المساعد، كلية التربية، جامعة دمنهور.  
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 العامل البنود                             م
 األول

 العامل
 الثاني

 العامل
 الثالث

 العامل
 الرابع

 العامل
 الخامس

 - - - - 0.531 أؤمن بأن تفريج الكروب بيد هللا جل شأنه 3
 - - - 0.621  مهما شكرت هللا فلن أوافي نعمه الجزيلة على 4
   0.635   أؤمن بأن مع العسر يسًرا 5
 0.612     وأمن نفسي مع ذاتي ومع اآلخرينأعيش في سالم  6
    0.673  أشعر بالرضا عن كل ما أتعرض له في حياتي اليومية 7
 - - - - 0.621 أشعر أنني في معية هللا في كل أحوالي 8
  0.682    ال أحمل في نفسي  اًل وال حقًدا على أحد 9

أعلم أن ما بي من جوانب قصور أو ضعف لحكمة  10
 الخالق يعلمها

  0.492   

 - - - - 0.543 أستمد قوتي وعزتي من إيماني باهلل جل شأنه 11
 - - - 0.524  أؤمن بأن قدر هللا كله خير 12
أشعر ببهجة عميقة وبانفصال تام عن اهتماماتي اليومية  13

 عندما أسجد هلل
- - -  0.651 

أتقبل مصاعب الحياة وأزماتها دون جزع أو قنوط  14
 وأجتهد للتغلب عليها

  0.519   

    0.682  أحمد هللا في السراء والضراء 15
 - - - - 0.643 أسعى ألن أكون أكثر اقترابا من هللا في كل أفعالي 16
 0.519  - - - يغمرني الشعور باالرتياح من ديني وحياتي الروحية 17
   0.534   أتقبل المواقف التي ال أستطيع تغييرها 18
 - - - 0.563  أشعر بالرضا واالرتياح عن ظروفي الحياتية 19
 0.492     أتعامل مع كل البشر بنبل وطهر أخالقي 20
آخذ باألسباب في كل ما أقوم به من أعمال وأترن  21

 األمر كله هلل
0.627 - - - - 

   0.653   أؤمن بأن كل شيء يحدث بتقدير وحكمة إلهية 22
عالقة وثيقة بكل ما هو إيجابي في أشعر بأني على  23

 الحياة
- - -  0.541 

أؤمن بأن ما أصابني لم يكن ليخطئني وما أخطأني لم  24
 يكن ليصيبني

 0.692    

 - - - - 0.572 معنى للحياة يجعل باهلل اإليمان 25
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 العامل البنود                             م
 األول

 العامل
 الثاني

 العامل
 الثالث

 العامل
 الرابع

 العامل
 الخامس

 0.524 - - - - أترفع عن ملذات الدنيا ومتعها الزائلة 26
ومتاعبها، فنن مع عند هللا  مهما كانت مصاعب الحياة 27

 خير وأبقى
- 0.654 - - - 

أتقبل اآلخرين وأحترمهم بغض النظر عما بهم من  28
 قصور أو ضعف

- - 0.411 - - 

أؤمن بأن أفضل ما في الحياة أن تحب لآلخرين ما  29
 تحبه لنفسك

- - - 0.651 - 

 - - - - 0.535 أستشعر عظمة هللا في كل مظاهر الحياة من حولي 30
 0.571 - - - - أستمتع بكل مظاهر الجمال في الكون  31
أشعر باالمتنان والشكر هلل جل شأنه على كل ما حدث  32

 لي في حياتي
- 0.598 - - - 

 - - 0.582 - - أؤمن بأن كل إنسان ميسر لما خلق له 33
 - - - 0.631 - أؤمن بأن أمر الم من كله خير 34
 - 0.591 - - - سرور أدخله على قلب اآلخرينأجمل ما في الحياة  35
 - - - - 0.601 أشعر بالطمأنينة والراحة عند مناجاتي هلل وتوجهي إليه 36
 - - 0.423 - - أرى جوانب خير في األحداث الم لمة التي أتعرض لها 37
 0.510 - - - - أستمد سعادتي من التفكير بتدبر في خلق هللا 38
أسلم زمام أمري هلل، وألجأ إليه جل شأنه في كل أمور  39

 حياتي 
0.653 - - - - 

 - 0.534 - - - أحتفظ بهدوئي واتزاني النفسي في المواقف العصيبة 40
أؤمن بأن األمة لو اجتمعت على شيء لم يقدره هللا لي  41

 لن يحدث لي 
- 0.410 - - - 

 - - - - 0.678 ألجأ إلى هللا في السراء والضراء 42
 - - 0.412 - - أسامح نفسي عما ارتكبته من أخطاء في الماضي 43
 - - - 0.501  ال أملك لنفسي نفًعا وال ضًرا إال ما شاء هللا 44
 0.651 - - - - تمثل المبادئ والقيم الروحية أولوية مطلقة في حياتي 45
 أؤمن بأن التوكل على هللا وحده دليل على قوة إيمان 46

 اإلنسان
0.653 - - - - 

 - - 0.492 - -أعاهد هللا باستمرار على تصويب أخطائي ومظاهر  47
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 العامل البنود                             م
 األول

 العامل
 الثاني

 العامل
 الثالث

 العامل
 الرابع

 العامل
 الخامس

 تقصيري 
 - - - 0.495 - ال يملك أحًدا لي نفًعا وال ضًرا إال بمشيئة هللا 48
أدرن القيمة الروحية لمظاهر الطهر والجمال والقداسة  49

 في الكون 
 - - - 0.641 

 - - - - 0.667 باهلل جل شأنه في كل األوقاتأشعر أن قلبي معلق  50
 - - - 0.695 - ال أتطلع لما قدره هللا لغيري من خير 51
أجتهد ألثبت جدارتي في استحقاق مفهوم االستخالف  52

 في األرض
- - 0.433 - - 

 - 0.459 - - - أؤمن بأن أسوأ ما في الحياة جرح مشاعر اآلخرين 53
مواقف الحياة وظروفها  ألجأ إلى الصبر في كل 54

 العصيبة
- 0.481 - - - 

أشعر باالنسجام والسالم النفسي الداخلي مع كل ما  55
 يحيط بي

- - -  0.564 

 - - - - 0.634 غني باهلل جل شأنه عن كل ما سواه ستا 56
 - - 0.462 - - أثابر من أجل ترقية حياة اآلخرين وتحسين نوعيتها 57
 - - - 0.492 - إلنسان على منع ما قدره هللا ليأؤمن بأن ال قدرة  58
  0.485 - - - أستمتع برؤية الفرحة في عيون اآلخرين 59
 - - 0.438 - - أفكر باستمرار في كيفية إسعاد اآلخرين 60
    0.658  أتقبل كل ما قدره لي هللا في كل شئون حياتي 61
من  أستمد الشعور بالجدارة واالقتدار مما أؤمن به 62

 مبادئ وقيم روحية
- - - - 0.400 

أؤمن بأن الحرية الحقيقية في العبودية هلل والتحرر من  63
 كل ما سواه 

0.583 - - - - 

أؤمن بأن من بات آمًنا في سربه عنده قوت يومه حيزت  64
 له الدنيا بما فيها

- - - - 0.401 

أؤمن بأن أنبل ما في اإلنسان أن يعفو عمن ظلمه وأن  65
 يسامح من أساء إليه

- - - 0.531 - 

 - - 0.471   أستمد سعادتي من التزامي بكل ما يأمرني به هللا 66
 0.581 - - - -أشعر بالبهجة الروحية من التأمل في جمال الطبيعة  67
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 العامل البنود                             م
 األول

 العامل
 الثاني

 العامل
 الثالث

 العامل
 الرابع

 العامل
 الخامس

 وحكمة الخالق فيها
أشعر بأن هللا معي في كل ما أمر به من أحداث في  68

 الحياة
0.590 - - - - 

القيم والمثل اإلنسانية العليا هي التي تجعل لحياتي  69
 معني وقيمة

- - - - 0.631 

 0.421 - - - - أؤمن بأن لحياتي معنى و اية إنسانية نبيلة 70
 - 0.582 - - - أشعر بالسعادة لنجاحات اآلخرين في الحياة 71
 - - 0.512 - - أتقبل نفسي كما هي دون تهويل أو تهوين 72
 0.442 - - - - بأن على رسالة نبيلة في الحياة يجب أن ألتزم بهاأؤمن  73
 - 0.561 - - - أتألم إذا أصاب اآلخرين مكروًها في الحياة 74
 0.433  - - - أشعر بوجود هللا في كل لحظة من لحظات حياتي 75
أتوقع الخير دائًما وأنظر إلى الجوانب المشرقة في  76

 الحياة
- - - 0.525  

 - - - - 0.678 أؤمن بأن السعادة الحقيقية في التعلق باهلل واالنقياد إليه 77
 - 0.451 - - - أؤمن بأن تبسم اإلنسان في وجه أخيه صدقه 78
أنسى كل ما هو دنيوي عن مناجاتي هلل وتدبري في  78

 خلقه
- - - - 0.651 

أشعر بالسعادة عما أنا عليه وأجتهد لتحسين ذاتي بكل  80
 قوة.

- - 0.463 - - 

 - 0.421 - - - أحسن إلى اآلخرين حتى و ن تعرضت لإلساءة منهم 81
 - - - - 0.658 أعتقد أن االنقياد هلل وحده سر السعادة في الدنيا واآلخرة 82
حب الناس يشعرني بانشراح في الصدر وصفاء في  83

 النفس
- - - 0.437 - 

الجمال  أؤمن بأن هللا خلق الكون لنستمتع بآيات 84
 والحكمة فيه

- - -  0.593 

 - 0.411 - - - أعتقد أن راحة البال أهم  اية لإلنسان في الحياة 85
أؤمن بأن الصورة التي خلقني هللا عليها تحمل الخير  86

 كله
 0.431 - - - 

 - - 0.536 - -أؤمن بصحة تعبير "ما استحق أن يولد من عاش لنفسه  87
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 العامل البنود                             م
 األول

 العامل
 الثاني

 العامل
 الثالث

 العامل
 الرابع

 العامل
 الخامس

 فقط"
 - 0.531 - - - مع اآلخرينيمتلش قلبي بالرحمة والتسامح  88
أؤمن بأن كراهية اآلخرين عالمة من عالمات ضعف  89

 اإليمان
- - - 0.441 - 

 - - 0.632 - - أسعد كثيًرا بالسعي في قضاء حوائج اآلخرين 90
 4,94 5,42 6,611 6,81 9,15 الجذر الكامن 
 %8.5 %10.6 %13.2 %16.4 %18.8 نسبة التباين 

( أن عادد العوامال المساتخرجة مان مقيااس الساكينة النفساية باه 1يتضح من جدول )
%( ماااان التباااااين الكلااااي، وبفحااااص العواماااال الخمسااااة تبااااين أن 67.5خمسااااة عواماااال فساااارت )

مفااردات المقياااس قااد تشاابعت تشاابًعا دااًل علااى عواماال السااكينة النفسااية وفًقااا لإلطااار النظااري 
 ي الدراسة الحالية. للمقياس وصدق التكوين االفتراضي ف

التشبعات الخاصة بكل عامل على حدة وتسميته وفًقا لمضمون مفاردات  تهذا وقد رصد    
 كل عامل تبًعا للتصورات النظرية المفترضة على النحو التالي:  

 (2جدول )
 تشبعات المفردات على العامل األول من السكينة النفسية.  

 التشبع المفردة م التشبع المفردة م
 0.678 ألجأ إلى هللا في السراء والضراء 42 0.531 أؤمن بأن تفريج الكروب بيد هللا جل شأنه  3
أؤمن بأن التوكل على هللا وحده دليل على  46 0.621 أشعر أنني في معية هللا في كل أحوالي  8

 قوة إيمان اإلنسان
0.653 

عزتي من إيماني باهلل جل أستمد قوتي و  11
 شأنه

أشعر أن قلبي معلق باهلل جل شأنه في  50 0.543
 كل األوقات

0.667 

أسعى ألن أكون أكثر اقترابا من هللا في كل  16
 أفعالي

 0.634 ه باهلل جل شأنه عن كل ما سوا  غنيستا 56 0.643

آخذ باألسباب في كل ما أقوم به من أعمال  21
 وأترن األمر كله هلل

العبودية هلل أؤمن بأن الحرية الحقيقية في  63 0.627
 والتحرر من كل ما سواه 

0.583 

أشعر بأن هللا معي في كل ما أمر به من  68 0.572 معنى للحياة يجعل باهلل اإليمان 25
 أحداث في الحياة

0.590 

أستشعر عظمة هللا في كل مظاهر الحياة  30
 من حولي

أؤمن بأن السعادة الحقيقية في التعلق باهلل  77 0.535
 واالنقياد إليه 

0.678 
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 التشبع المفردة م التشبع المفردة م
أشعر بالطمأنينة والراحة عند مناجاتي هلل  36

 وتوجهي إليه
أعتقد أن االنقياد هلل وحده سر السعادة في  82 0.601

 الدنيا واآلخرة
0.658 

أسلم زمام أمري هلل، وألجأ إليه جل شأنه في  39
 كل أمور حياتي

0.653    

إلااااى  0.531( أن التشاااابعات علااااى العاماااال األول تراوحاااات بااااين )2تضااااح ماااان جاااادول )ي   
%( مااان التبااااين الكلاااي، وعناااد دراساااة محتواهاااا مااان أجااال 18.8(، تفسااار ماااا نسااابته )0.678

 التعلق بااهلل وحاده واالنقيااد( مفردة تقيس بعد 17تسميتها وجد أن جميع فقرات العامل األول )
 وتتسق هذه النتيجة تماًما مع اإلطار النظري المعتمد في تصميم المقياس. إليه جل شأنه،

 (3جدول )
 تشبعات المفردات على العامل الثاني من السكينة النفسية. 

 التشبع المفردة م التشبع المفردة م
مهما شكرت هللا فلن أوافي نعمه الجزيلة  4

 على
أؤمن بأن األمة لو اجتمعت على  41 0.621

يقدره هللا لي لن يحدث لي  شيء لم
 ابًدا

0.410 

أشعر بالرضا عن كل ما أتعرض له في  7
 حياتي اليومية

ال أملك لنفسي نفًعا وال ضًرا إال ما  44 0.673
 شاء هللا

0.501 

ال يملك أحًدا لي نفًعا وال ضًرا إال  48 0.524 أؤمن بأن قدر هللا كله خير 12
 بمشيئة هللا

0.495 

 0.695 ال أتطلع لما قدره هللا لغيري من خير 51 0.682 في السراء والضراءأحمد هللا  15
أشعر بالرضا واالرتياح عن ظروفي  19

 الحياتية
ألجأ إلى الصبر في كل مواقف  54 0.563

 الحياة وظروفها العصيبة
0.481 

أؤمن بأن ما أصابني لم يكن ليخطئني  24
 وما أخطأني لم يكن ليصيبني 

بأن ال قدرة إلنسان على منع  أؤمن 58 0.692
 ما قدره هللا لي

0.492 

مهما كانت مصاعب الحياة ومتاعبها،  27
 فنن مع عند هللا خير وأبقى

أتقبل كل ما قدره لي هللا في كل  61 0.654
 شئون حياتي

0.658 

أشعر باالمتنان والشكر هلل جل شأنه  32
 على كل ما حدث لي في حياتي

الصورة التي خلقني هللا أؤمن بأن  86 0.598
 عليها تحمل الخير كله

0.431 

    0.631 أؤمن بأن أمر الم من كله خير  34
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إلاى   0.410( أن التشابعات علاى العامال األول تراوحات باين )3من جدول ) يتضح
%( مااان التبااااين الكلاااي، وعناااد دراساااة محتواهاااا مااان أجااال 16.4(، تفسااار ماااا نسااابته )0.695

، وتتسااق التشاابع بالرضااا( مفااردة تقاايس بعااد 17تسااميتها وجااد أن جميااع فقاارات العاماال الثاااني )
 المعتمد في تصميم المقياس.هذه النتيجة تماًما مع اإلطار النظري 

 (4جدول )
 تشبعات المفردات على العامل الثالث من السكينة النفسية. 

 التشبع المفردة م التشبع المفردة م
أعاهد هللا باستمرار على تصويب أخطائي  47 0.621 أستسلم لقضاء هللا وقدره برضا و يمان 1

 ومظاهر تقصيري 
0.492 

أجتهد ألثبت جدارتي في استحقاق مفهوم  52 0.635 أؤمن بأن مع العسر يسًرا  5
 االستخالف في األرض

0.433 

أعلم أن ما بي من جوانب قصور أو  10
 ضعف لحكمة يعلمها الخالق

أثابر من أجل ترقية حياة اآلخرين  57 0.429
 وتحسين نوعيتها

0.462 

أتقبل مصاعب الحياة وأزماتها دون  14
 أو قنوط وأجتهد للتغلب عليهاجزع 

 0.438 أفكر باستمرار في كيفية إسعاد اآلخرين 60 0.519

أستمد سعادتي من التزامي بكل ما يأمرني  66 0.534 أتقبل المواقف التي ال أستطيع تغييرها 18
 به هللا 

0.472 

أؤمن بأن كل شيء يحدث بتقدير  22
 وحكمة إلهية

 0.512 دون تهويل أو تهوينأتقبل نفسي كما هي  72 0.653

أتقبل اآلخرين وأحترمهم بغض النظر  28
 عما بهم من قصور أو ضعف

أشعر بالسعادة عما أنا عليه وأجتهد  80 0.411
 لتحسين ذاتي بكل قوة. 

0.436 

أؤمن بأن كل إنسان ميسر لما خلق  33
 له

أؤمن بصحة تعبير "ما استحق أن يولد  87 0.582
 من عاش لنفسه فقط"

0.563 

أرى جوانب خير في األحداث الم لمة  37
 التي أتعرض لها 

أسعد كثيًرا بالسعي في قضاء حوائج  90 0.423
 اآلخرين

0.632 

أسامح نفسي عما ارتكبته من أخطاء  43
 في الماضي 

0.412 

(، 0.653إلاى  0.411( أن التشبعات على العامل األول تراوحت بين )4من جدول ) يتضح
%( من التباين الكلي، وعند دراسة محتواهاا مان أجال تساميتها وجاد أن  13.2تفسر ما نسبته )



 

 

)   152) 
 2016 ديسمرب،  2ج  ، 48جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 دالالت الصدق والثبات والبنية العاملية ملقياس السكينة النفسية

، وتتسااق هااذه االلتاازام والتقباال اإليجااابي( مفااردة تقاايس بعااد 19جميااع مفااردات العاماال الثالااث )
 إلطار النظري المعتمد في تصميم المقياس.النتيجة تماًما مع ا

 (5جدول )
 تشبعات المفردات على العامل الرابع من السكينة النفسية. 

 التشبع المفردة م التشبع المفردة م
أتوقع الخير دائًما وأنظر إلى الجوانب  76 0.712 أحب الخير لكل الناس 2

 المشرقة في الحياة
0.552 

أؤمن بأن تبسم اإلنسان في وجه أخيه  78 0.628 ال أحمل في نفسي  اًل وال حقًدا على أحد  9
 صدقه

0.451 

أؤمن بأن أفضل ما في الحياة أن تحب  29
 لآلخرين ما تحبه لنفسك

أحسن إلى اآلخرين حتى و ن تعرضت  81 0.651
 لإلساءة منهم

0.421 

أجمل ما في الحياة سرور أدخله على قلب  35
 اآلخرين 

حب الناس يشعرني بانشراح في  83 0.591
 الصدر وصفاء في النفس

0.437 

أحتفظ بهدوئي واتزاني النفسي في المواقف  40
 العصيبة

أعتقد أن راحة البال أهم  اية لإلنسان  85 0.543
 في الحياة 

0.411 

أؤمن بأن أسوأ ما في الحياة جرح مشاعر  53
 اآلخرين 

مع يمتلش قلبي بالرحمة والتسامح  88 0.459
 اآلخرين 

0.531 

أؤمن بأن كراهية اآلخرين عالمة من  89 0.458 أستمتع برؤية الفرحة في عيون اآلخرين  59
 عالمات ضعف اإليمان

0.441 

أؤمن بأن أنبل ما في اإلنسان أن يعفو عن  65
 ظلمه وأن يسامح من أساء إليهمن 

0.531 

 0.582 أشعر بالسعادة لنجاحات اآلخرين في الحياة 71
 0.561 أتألم إذا أصاب اآلخرين مكروًها في الحياة 74

إلااااى  0.411( أن التشاااابعات علااااى العاماااال الرابااااع تراوحاااات بااااين )5ماااان جاااادول ) يتضااااح    
%( مااان التبااااين الكلاااي، وعناااد دراساااة محتواهاااا مااان أجااال 10.6(، تفسااار ماااا نسااابته )0.712

، وتتسااق الصاافاء النفسااي( مفااردة تقاايس عاماال 17تسااميتها أن جميااع مفااردات العاماال الرابااع )
 معتمد في تصميم المقياس.هذه النتيجة تماًما مع اإلطار النظري ال

 (6جدول )
 تشبعات المفردات على العامل الخامس من السكينة النفسية. 

 التشبع المفردة م التشبع المفردة م
أعيش في سالم وأمن نفسي مع ذاتي  6

 ومع اآلخرين
أشعر باالنسجام والسالم النفسي  55 0.621

 الداخلي مع كل ما يحيط بي
0.564 
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 التشبع المفردة م التشبع المفردة م
أشعر ببهجة عميقة وبانفصال تام عن  13

 اهتماماتي اليومية عندما أسجد هلل 
أستمد الشعور بالجدارة واالقتدار  62 0.651

مما أؤمن به من مبادئ وقيم 
 روحية

0.400 

يغمرني الشعور باالرتياح من ديني  17
 وحياتي الروحية 

أؤمن بأن من بات آمًنا في سربه  64 0.519
له الدنيا بما عنده قوت يومه حيزت 

 فيها

0.401 

أتعامل مع كل البشر بنبل وطهر  20
 أخالقي

أشعر بالبهجة الروحية من التأمل  67 0.492
في جمال الطبيعة وحكمة الخالق 

 فيها

0.581 

أشعر بأني على عالقة وثيقة بكل ما  23
 هو إيجابي في الحياة 

القيم والمثل اإلنسانية العليا هي  69 0.541
 التي تجعل لحياتي معني وقيمة 

0.631 

أؤمن بأن لحياتي معنى و اية  70 0.524 أترفع عن ملذات الدنيا ومتعها الزائلة  26
 إنسانية نبيلة 

0.421 

أؤمن بأن على رسالة نبيلة في  73 0.571 أستمتع بكل مظاهر الجمال في الكون  31
 الحياة يجب أن ألتزم بها 

0.442 

أستمد سعادتي من التفكير بتدبر في  38
 خلق هللا 

أشعر بوجود هللا في كل لحظة من  75 0.510
 لحظات حياتي

0.433 

تمثل المبادئ والقيم الروحية أولوية  45
 مطلقة في حياتي

أنسى كل ما هو دنيوي عن  78 0.651
 هلل وتدبري في خلقه مناجاتي

0.651 

أدرن القيمة الروحية لمظاهر الطهر  49
 والجمال والقداسة في الكون 

أؤمن بأن هللا خلق الكون لنستمتع  84 0.641
 بآيات الجمال والحكمة فيه

0.593 

إلااااى  0.400( أن التشاااابعات علااااى العاماااال األول تراوحاااات بااااين )6ماااان جاااادول ) يتضااااح    
%( من التباين الكلي، وعند دراسة محتواها من أجل تساميتها 8.5(، تفسر ما نسبته )0.651

، وتتساق هاذه النشوة واالبتهااج الروحاي( مفردة تقيس بعد 20أنها جميع فقرات العامل الثاني )
 لنظري المعتمد في تصميم المقياس.النتيجة تماًما مع اإلطار ا

والختباااار االتسااااق الاااداخلي للعوامااال المساااتخرجة مااان التحليااال العااااملي لمقيااااس الساااكينة     
النفساااية، بعاااد تصااانيف المقيااااس إلاااى عواملااااه الخمساااة المشاااار إليهاااا، تااام حسااااب معااااامالت 

ج التاي تام التوصال ( النتاائ7االرتباط بين كل عامل والدرجاة الكلياة للمقيااس، ويباين الجادول )
 إليها. 
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 (7جدول )
 قيم معامالت االرتباط بين العوامل الخمسة المستخلصة من نتائج التحليل العاملي. 
التعلق باهلل  العوامل

 والتوكل عليه
التشبع 
 بالرضا

االلتزام والتقبل 
 اإليجابي

الصفاء 
 النفسي

النشوة 
 الروحية

التعلق باهلل والتوكل 
 عليه وحده

- 0.65 0.67 0.71 0.84 

 0.72 0.78 0.74 - 0.65 التشبع بالرضا
االلتزام والتقبل 

 اإليجابي
0.67 0.74 - 0.62  0.57 

 0.83 - 0.62 0.78 0.71 الصفاء النفسي
 - 0.83 0.57 0.72 0.84 النشوة الروحية

( باااأن معاااامالت االرتبااااط باااين العوامااال الفرعياااة والدرجاااة الكلياااة 7يتضاااح مااان الجااادول )
(؛ مماااا ي كاااد االتسااااق الاااداخلي للعوامااال 0.01لمقيااااس الساااكينة النفساااية دالاااة عناااد مساااتوى )

 المستخلصة، ويزيد من الصدق الداخلي الكلي للمقياس. 
 ب. الصدق التالزمي:

ق مااان صااادق مقيااااس الساااكينة النفساااية وهاااو صااايغة مااان صااايغ صااادق المحاااك، وللتحقااا
مقياسااين آخاارين يقيسااان مفهوًمااا مرتبًطااا بااه األول مقياااس الطمأنينااة النفسااية  يناسااتخدم الباااحث

( إذ يعتبااار ماسااالو أن شاااعور 1983إعااداد ماسااالو تعرياااب وتقناااين )فااااروق ساايد عباااد الساااالم، 
تبرهاااا العوامااال الشاااخص بااااألمن واألماااان والطمأنيناااة مظهااار أساساااي للصاااحة النفساااية بااال اع

المحددة للصحة العقلية إلى الحد الاذي يمكان اعتبارهاا مرادفاة كلماة "الصاحة النفساية" )ساامية 
( ، والطمأنينة النفسية وفًقا لهذا المقيااس حالاة تعكاس 243-242: 1989لطفي األنصاري، 

والحاااب ،  لبهاااا حاااول شاااعور الشاااخص بالتقبااالأ ( م شاااًرا تااادور فاااي 14فاااي بعااادها اإليجاااابي )
والساااعادة والتساااامح والهااادوء والثباااات االنفعاااالي، وتعكاااس فاااي بعااادها السااالبي  يااااب ، والتفااااؤل

الم شاارات الدالااة علااى االضااطراب النفسااي ماان وجهااة نظاار ماساالو والتااي تتمثاال فااي الشااعور 
بالنبذ والرفض والعزلة والوحدة وعدم الثقة وسيطرة االنفعااالت السالبية والعاداوة والتهدياد والقلاق 

( وهااااو 0.87ر الساااالبي للحيااااة. وبتطبيااااق المقياساااين وجااااد أن معامااال االرتباااااط بلاااغ )والتصاااو 
مماا ي شار إلاى صاالحية مقيااس الساكينة  ،معامل ارتباط مرتفع ويدل على قاوة العالقاة بينهماا



 

 
 

)   155) 
 2016 ديسمرب ، 2ج ، 48جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 د. عاطف مسعد احلسينى &حممد سعيد عبداجلواد د.
 

النفسية للتعبير عما يتضامنه مان م شارات عان األمان النفساي والساالم الاداخلي واإلقباال علاى 
 زان. الحياة والهدوء واالت

( ماان المقاااييس 1993الاادليم ، عبااد هللا كمااا يعااد مقياااس الطمأنينااة النفسااية إعااداد )فهااد 
التااي تصااالح ألن تكاااون محًكاااا للتحقاااق مااان صاادق مقيااااس الساااكينة النفساااية، فقاااد أعاااد مقيااااس 
الطمأنينااة النفسااية بناااء علااى التصااورات النظريااة ألبراهااام ماساالو أيًضااا كحالااة مجساادة لمفهااوم 

ي، والنجاح فاي إقاماة عالقاات ماع اآلخارين، وتحقياق التوافاق النفساي، والبعاد عان األمن النفس
فاردًا مان   4156التصلب واالنفتاح على اآلخرين، وقنن هذا المقيااس علاى عيناة مكوناة مان 

الذكور واإلناث في سبع وعشرين مدينة سعودية؛ حياث تام حسااب صادق هاذا المقيااس باأكثر 
دق العاملي، الصدق الذاتي، الصدق الظاهري، كما وصل من طريقة )صدق المحكمين، الص

كرونبااااخ ويتكاااون المقيااااس فاااي صاااورته النهائياااة مااان  باساااتخدام معامااال ألفاااا 0.94ثباتاااه إلاااى 
كرونبااااخ فاااي التطبياااق األول  ( مفاااردة، وقاااد بلغااات معاااامالت ثباتاااه باساااتخدام معامااال ألفاااا75)

وقاد  0.95عين فقاد بلاغ معامال ثباتاه أما التطبيق الثااني، والاذي جارى بعاد مارور أسابو  0.96
وهاو معامال  0.74أن ثباات اإلعاادة بلاغ  يتضاحو  ،تم حساب معامل االرتبااط باين التطبيقياين

ثبات مقبول مناسب، مما يجعله محًكاا مناساًبا للتحقاق مان صادق مقيااس الساكينة النفساية فاي 
علااى عينااة التقنااين وبلااغ بتطبيااق المقياسااين  انالدراسااة الحاليااة، وللتحقااق ماان ذلااك قااام الباحثاا

 ، وهو معامل ارتباط مرتفع. 0.82معامل االرتباط بينهما 
مقياااس  انولتحقيااق مزيااد ماان الصاادق التالزمااي لمقياااس السااكينة النفسااية، طبااق الباحثاا

والااذي يتكااون فااي صاااورته  (،2014األماان النفسااي إعااداد )مصااطفى علااى رمضااان مظلااوم، 
ين همااا اطمئنااان الااذات، والثقااة بالااذات واآلخاارين ( مفااردة موزعااة علااى بعااد26النهائيااة ماان )

أن معاامالت االرتباااط بااين أبعااده وأبعاااد مقيااس السااكينة النفسااية  يتضااحعلاى عينااة التقناين، و 
(، فااي حااين بلااغ معاماال االرتباااط الكلااي 0.87إلااى  0.76فااي الدراسااة الحاليااة تراوحاات بااين )

(0.84 .) 
 (8جدول )

 النفسية ومقاييس الطمأنينة النفسية واألمن النفسي.دالالت الصدق التالزمي للسكينة 
       مقاييس الصدق        

 التالزمي
 

الطمأنينة النفسية إعداد 
ماسلو تعريب )فاروق سيد 

 (1983عبد السالم، 

 مقياس الطمأنينة النفسية 
إعداد )فهد الدليم 

 (1993وآخرون، 

 مقياس األمن النفسي 
على إعداد )مصطفي 
 (2014رمضان مظلوم، 
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 المقياس الحالي
 0.84 0.82 0.87 مقياس السكينة النفسية

للصاادق  م شاارًا جيااداً ( أن جمياع معااامالت االرتباااط مرتفعااة، وتاوفر 8يتضاح ماان جاادول )    
 التالزمي لمقياس السكينة النفسية. 

 الصدق التنبؤي:  . ج
يقصااد بالصاادق التنباا ي القاادرة التااي يتمتااع بهااا المقياااس ماان أجاال التنباا  بمااا ساايكون عليااه     

الشااخص فااي صاافة أو خاصااية ماان الخصااائص فااي المسااتقبل التااي تثباات الدراسااات والبحااوث 
عالقتهااا بااه؛ لااذا ساايكون المحااك الااذي يسااتدل بااه علااى صاادق االختبااار لاايس فااي نفااس الوقاات 

: 2014عناه )عبااد الارحمن سااليمان الطريااري، قات متااأخر الاذي يطبااق فياه المقياااس بال فااي و 
257- 258 .) 
وللتحقاااق مااان الصااادق التنبااا ي لمقيااااس الساااكينة النفساااية، واساااتناًدا إلاااى اإلطاااار النظاااري     
إعداد )محمد الساعيد أباو روحي في الحياة وهو من دق التكوين الفرضي لمقياس التوجه الوص

ثالثااة أبعاااد ذات ( مفااردة موزعااة علااى 63ماان ) ون ويتكاا  (2014حااالوة، عبااد العزيااز سااليم، 
التعلاق عالقة نظرية افتراضية محتملة بأبعاد مقياس السكينة النفسية وهي: المعنى الوجاودي، 

 التسامي الروحي.   ، و اإليجابي باهلل واآلخرين
أنه يمكن التنب  بالتوجه الروحي في الحياة في ضوء استجابات الطالب  انرأي الباحث     

عينة التقنين على مقياس السكينة النفسية؛ مما يمثل م شًرا قوًيا للصدق التنب ي لمقياس 
السكينة النفسية، والختبار صحة هذا الفرض تم استخدام تحليل االنحدار البسيط، اعتماد 

 ب عينة التقنين على مقياس السكينة النفسية. لدرجات الطال Enterعلى طريقة 
 (9) دولج

 نموذج االنحدار لمتغير السكينة النفسية على التوجهات الروحية في الحياة 
المتغير 
 المستقل

معامل  المتغير التابع
 االرتباط

R 

معامل 
 التحديد

 

معامل 
التحديد 
 التوافقي

الخطأ 
المعياري 
 للتقدير

السكينة 
 النفسية

التوجهات 
 الروحية

0.614 0.411 0.40 13.038 
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( أن قيماااة معامااال التحدياااد، والاااذي يتحااادد بقيماااة مرباااع معامااال 9يتضاااح مااان الجااادول )     
)االرتباااااط  (، وتشااااير تلااااك القيمااااة إلااااى أن نساااابة تااااأثير متغياااار السااااكينة 0.411بلغاااات ) (

%(، والختبااار 41.1ة )فااي الحيااا مسااتقل علااى المتغياار التاابع التوجااه الروحاايالنفساية كمتغياار 
تحليااال التبااااين لنماااوذج االنحااادار كماااا هاااو موضاااح فاااي الجااادول  ى جااار أوقاااد داللاااة االنحااادار، 

 التالي.  
 (10جدول )

 تحليل التباين النحدار السكينة النفسية على التوجهات الروحية في الحياة.
 الداللة قيمة )ف( متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر االنحدار

 98.712 15218.623 1 15218.623 االنحدار
 

0.01 
 100.970 648 65428.741 البواقي
    649 38747.355 الكلي

( أن تاااأثير المتغيااار المساااتقل )الساااكينة النفساااية( علاااى المتغيااار 10يتضاااح مااان جااادول )      
أنااه يمكاان التنباا   (، أي0.01التااابع )التوجااه الروحااي فااي الحياااة( دال إحصااائًيا عنااد مسااتوى )

فااي الحياااة ماان خااالل درجااات الطااالب عينااة التقنااين علااى مقياااس السااكينة  الروحااي بالتوجااه
الروحااي فااي الحياااة )المتغياار ( نتااائج تحلياال االنحاادار للتوجااه 11) النفسااية، ويوضااح الجاادول

ة ذلااك التااابع( علااى المتغياار المسااتقل )السااكينة النفسااية( فااي التنباا  بااالمتغير التااابع وماادى داللاا
 اإلسهام. 

 (11جدول )
 نتائج تحليل االنحدار الخاص بمربع معامل االرتباط الدال على العالقة  

 بين السكينة النفسية والتوجهات الروحية في الحياة 

 المتغير
مصدر 
 االنحدار

معامل 
االنحدار  ير 

 (B)المعياري 

الخطأ 
 المعياري 

معامل 
االنحدار 
 المعياري 

() 

 الثابت الداللة قيمة )ت(

التوجهات 
 الروحية

السكينة 
 النفسية

0.678 7.341 0.614 14.851 0.01 22.321 
 

الروحاااي لااادى الطاااالب مااان خاااالل  ( أناااه أمكااان التنبااا  بالتوجاااه11ول )يتضاااح مااان الجاااد     
%(، وكاناااات 41.1درجااااتهم علاااى مقيااااس الساااكينة النفساااية، وبلغااات نسااابة التبااااين المفسااار )
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تغياار السااكينة النفسااية علااى (، ممااا يشااير إلااى تااأثير م0.01مسااتوى )النساابة الفائيااة دالااة عنااد 
(، حيااث 0.01الروحااي فااي الحياااة، وكااان تااأثيره إيجابًيااا ودال إحصااائًيا عنااد مسااتوى ) التوجااه

 (. 14.851بلغت قيمة "ت" )
وبناء على ما سبق يمكن صيا ة معادلة االنحدار التنب ية للتوجه الروحي في الحياة     

 ب بمعلومية درجاتهم على مقياس السكينة النفسية على النحو التالي:  لدى الطال
 السكينة النفسية. ×   0.678+   22.321التوجهات الروحية في الحياة = 

الروحاااي فاااي الحيااااة تعااارف بأنهاااا " مجموعاااة مشااااعر ألن التوجاااه  وهاااذه النتيجاااة منطقياااة؛    
واالرتباط اإليجابي باهلل جل شأنه كخالق  الشخص وأفكاره وخبراته وسلوكياته في سعيه للتعلق

قادر حكيم بيده مقاليد األمور؛ مما يجعله يسلم زمام أمره له، ويقدر مظااهر الحكماة والجماال 
في الكون، ويتساامى عان ملاذات الحيااة ومتعهاا الفانياة، وينادفع باتجااه حاب اآلخارين و يثاارهم 

وتتمثل أبعادهاا األساساية ،«و اياتها النبيلةوتجويد نوعية حياتهم في ضوء يقينه بمعنى الحياة 
 فيما يلي: 

 المعنااى الوجااودي  -البعااد األولExistential Meaning ويشااير إلااى تفهاام اإلنسااان :
لمعناااى الحيااااة والغاياااة مااان الوجاااود؛ فضااااًل عااان إدراكاااه لااادالالت وقاااائع وأحاااداث الحيااااة 

، مااااع االناااادفاع اإليجااااابي والتسااااليم بالحكمااااة ماااان ورائهااااا و اياتهااااا النهائيااااة، دون تشااااكيك
الكتشافه والتمسك به واإلجابة عن األسئلة الوجودية الكبرى في الحياة مثل مان أناا؟ وماا 

 الغاية من الوجود.
  :التعلق اإليجابي باهلل وباآلخرين البعد الثانيPositive Attachment with God & 

Others قسامه لإلنساان، والساير فاي  : االنقياد هلل واالستسالم لقضائه وقدره والرضا بما
رحاباااه، ماااع االنااادفاع اإليجاااابي للعالقاااات باااين الشخصاااية اإليجابياااة ماااع اآلخااارين بغيرياااة 

 وتنكر للذات. 
  التساااامي الروحاااي  –البعاااد الثالاااثSpiritual Transcendence ويتضااامن شاااعور :

قة وعادم هاا الضايفاقآاإلنسان ور بته في االرتقاء في مدارج الكمال بتجاوز حدود الاذات ب
التعلاااق بالماااادي والزائاااف، والتحلياااق اإليجاااابي الاااواعي فاااي فضااااء القااايم والمثااال اإلنساااانية 
كاااالتراحم، والتاااواد، والشااافقة واإليثاااار، وبتساااليم زماااام أماااره هلل جااال شاااأنه واساااتمداد العاااون 

 والتوفيق منه وحده.
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وجاه الروحاي ووفًقا لذلك يمكن اعتبار السكينة النفسية في جزء منها دالة لمستوى الت
الروحاااي فاااي نساااان نحااو اإلعاااالء ماان قيماااة التوجااه لإلنسااان فاااي الحياااة؛ فكلماااا زاد اناادفاع اإل

 الحياة، كلما زاد معامل شعوره بالسكينة النفسية. 
 االتساق الداخلي لمقياس السكينة النفسية:  -ثانًيا

معاامالت االرتبااط  تبحسا مدى االتساق الداخلي لمقياس الساكينة النفساية  حديدلتو 
 بين كل مفردة من مفرداته والدرجة الكلية للمقياس بعد حذف درجة المفردة. 

 (12جدول )
 معامالت االرتباط بين مفردات مقياس السكينة النفسية والدرجة الكلية.

 ر م ر م ر م ر م ر م ر م ر م ر م ر م
1 0.57 11 0.62 21 0.46 31 0.51 41 0.46 51 0.47 61 0.39 71 0.43 81 0.38 
2 0.65 12 0.38 22 0.57 32 0.46 42 0.48 52 0.59 62 0.46 72 0.52 82 0.47 
3 0.48 13 0.43 23 0.49 33 0.48 43 0.39 53 0.61 63 0.46 73 0.63 83 0.49 
4 0.58 14 0.51 24 0.62 34 0.39 44 0.47 54 0.38 64 0.48 74 0.49 84 0.62 
5 0.63 15 0.46 25 0.43 35 0.46 45 0.59 55 0.43 65 0.39 75 0.52 85 0.43 
6 0.45 16 0.48 26 0.52 36 0.57 46 0.61 56 0.52 66 0.43 76 0.39 86 0.52 
7 0.47 17 0.39 27 0.63 37 0.49 47 0.38 57 0.63 67 0.52 77 0.46 87 0.63 
8 0.59 18 0.62 28 0.49 38 0.43 48 0.46 58 0.49 68 0.63 78 0.48 88 0.49 
9 0.61 19 0.43 28 0.54 39 0.52 49 0.57 59 0.48 69 0.51 79 0.39 89 0.62 

10 0.38 20 0.51 30 0.51 40 0.63 50 0.49 60 0.39 70 0.46 80 0.62 90 0.41 

( أن العالقاااات االرتباطياااة باااين مفاااردات مقيااااس الساااكينة النفساااية 12يتباااين مااان جااادول )    
(؛ مماااا ياااوفر م شاااًرا قوًياااا علاااى االتسااااق 0.01ودرجتاااه الكلياااة مرتفعاااة ودالاااة عناااد مساااتوى )

 الداخلي، ويشير إلى صالحية المقياس للتطبيق على طالب الجامعة. 
 سكينة النفسية: ثبات مقياس ال -ثالثاا
 هي:  ،ثالث طرق استخدمت تم التحقق من ثبات مقياس السكينة النفسية    
  طريقة ألفا كرونباخ(Alpha Cronpach) : 

حسااب ثبااات كاال بعااد ماان أبعاااد مقياااس السااكينة النفسااية والمقياااس ككاال باسااتخدام 
(؛ 0.81( ، وللمقياس ككل )0.79إلى  0.72طريقة ألفا كرونباخ، ووجد أنها تتراوح ما بين )

 مما يعني زيادة درجة الموثوقية في ثبات المقياس ككل واألبعاد. 
  :التجزئة النصفية 
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مقياس السكينة النفساية والمقيااس ككال باساتخدام التجزئاة  حسب ثبات كل بعد من أبعاد 
( 0.85إلاااى  0.83النصااافية باساااتخدام معادلاااة التصاااحيح، ووجاااد أنهاااا تتاااراوح ماااا باااين )

(؛ ممااااا يعنااااي زيااااادة درجااااة الموثوقيااااة فااااي ثبااااات المقياااااس ككاااال 0.86وللمقياااااس ككاااال )
 واألبعاد. 

  طريقة إعادة التطبيق(Test-Retest) : 
 تعلااااى عيناااة التقنااااين ماااارتين بفاصاااال زمناااي ثالثااااة أسااااابيع، وحساااابطباااق المقياااااس 

معامالت االرتباط بين درجة كل بعد في التطبيق األول والتطبيق الثاني عن طريق معاامالت 
( أن قيم معامالت االرتبااط مرتفعاة لجمياع 13االرتباط الخطي لبيرسون، ويتضح من جدول )

(، كمااا بلااغ معاماال ثبااات المقياااس ككاال 0.84إلااى  0.80أبعاااد المقياااس حيااث تراوحاات بااين )
 ( وهي قيم ثبات مرتفعة؛ مما يعطي ثقة في ثبات المقياس. 0.84)
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 (13جدول )
 معامال الثبات ألبعاد مقياس السكينة النفسية والمقياس ككل. 

 معامالت الثبات األبعاد م
 ألفا كرونباخ إعادة التطبيق التجزئة النصفية

 0.76 0.80 0.84 واالنقياد له جل شأنهالتعلق باهلل  1
 0.73 0.81 0.82 التشبع بالرضا 2
 0.75 0.83 0.80 االلتزام والتقبل اإليجابي 3
 0.79 0.80 0.85 الصفاء النفسي 4
 0.72 0.84 0.82 النشوة واالبتهاج الروحي 5
 0.81 0.84 0.86 الكلي 7

( ارتفاااع قاايم معااامالت ثبااات مقياااس السااكينة النفسااية؛ ممااا يااوفر 13يتضااح ماان جاادول )     
م شًرا قوًيا لمالئمته لقياس هذه الخاصية في دراسات مساتقبلية فاي عالقتاه بابعض المتغيارات 
النفسية كالتوجهات الروحية في الحياة، والرفق بالذات، والتوجه نحو العفو، والصمود النفسي، 

 جتماعي اإليجابي. والسلون اال
 تقدير درجات مقياس السكينة النفسية: 

يسااتجيب المفحااوص علااى كاال مفااردة ماان مفااردات المقياااس وفًقااا لتاادريج ليكاارت الخماسااي     
-2-3-4-5)موافق بشدة، موافق، ال أعرف،  ير موافق،  ير موافق بشدة( بمقابل رقمي )

( بالترتيااااااب؛ وبالتااااااالي تحسااااااب الدرجااااااة الكليااااااة للمقياااااااس بااااااالمجموع الجبااااااري السااااااتجابات 1
(، والدرجاة 450ل استجابة، والدرجة القصوى للمقيااس )المفحوصين حسب المقابل الرقمي لك

(، ويمكن حساب درجات األبعااد الفرعياة للمقيااس وياتم التعامال ماع درجاة كال بعاد 90الدنيا )
 فردي على حدة. 

 تعليمات استخدام المقياس: 
صمم مقياس السكينة النفسية بحياث يمكان تطبيقاه بطريقاة فردياة أو جماعياة، ويساتخدم       

قياس في حساب الدرجة الكلية للسكينة النفساية، وتمثال " حالاة مان الشاعور األمان والساالم الم
النفساااي الاااداخلي، مقترناااة بشاااعور الفااارد بااااالتزان والثباااات االنفعاااالي والصااافاء النفساااي، وخلاااو 

والقلااااق ماااان علااااى الماضااااي الاااانفس ماااان الضااااغائن واألحقاااااد، والتحاااارر ماااان مشاااااعر الحساااارة 
مااام أمااره هلل واليقااين بحكمااة تاادبيره وخيريتااه؛ ممااا يجعلااه فااي حالااة ماان المسااتقبل، مااع تسااليم ز 

التقبل والرضا بأحداث الحياة ووقائعها اإليجابية منها والسلبية؛ فضاًل عن االستبشار والتفااؤل 



 

 

)   162) 
 2016 ديسمرب،  2ج  ، 48جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 دالالت الصدق والثبات والبنية العاملية ملقياس السكينة النفسية

والنشوة الروحية"، وبذلك يمكن قياس الفاروق الفردياة باين األشاخاص أو باين المجموعاات، وال 
 ( دقيقة. 45ق، لكن اإلجابة عن جميع مفرداته تستغرق حوالي )يوجد حد زمني للتطبي

 تأمالت ذاتية ومضامين تربوية: 
الدراسة الحالية مفهوم السكينة النفسية كمفهوم يتم تداولاه حالًياا بصاورة كبيارة فاي  تناولت     

أدبياااات علااام الااانفس اإليجاااابي كتجسااايد لحالاااة الصاااحة النفساااية اإليجابياااة فاااي أعلاااى تجلياتهاااا، 
وكشاافت الدراسااة عاان البنيااة التكوينيااة لمفهااوم السااكينة النفسااية كتركيااب نفسااي متعاادد األبعاااد، 

ن صاادقه التكااويني والعاااملي ومعااامالت ثباتااه؛ ممااا يجعلااه مالئًمااا للتطبيااق فااي وتاام التحقااق ماا
دراساات تالياة، ويمكاان وفًقاا للتحلياال النهاائي التوصال إلااى بعاض االسااتنتاجات العاماة للدراسااة 

 الحالية من واقع التأمالت الذاتية في مضامينها كما تعايش معها الباحث: 
ياة وسالوكية يمكان تحقيقهاا باالنادفاع اإليجاابي باتجااه السكينة النفسية حالاة معرفياة وجدان .1

تركيااز االنتباااه فااي اسااتعراض وتأماال الاانعم التااي أنعاام هللا بهااا عليااه ماان الصااحة والسااتر، 
” الجشاتطلت“والقدرة على االستمتاع بالحياة في حدود )هنا واآلن( كما يقول مبدأ مدرسة 

 األلمانية في العالج النفسي. 
لتقباال اإليجااابي للحياااة فااي إطااار التعلااق باااهلل جاال شااأنه واالنقياااد إليااه التشاابع بالرضااا وا  .2

وحااده تحرياار لإلنسااان ماان كاال صااور اإلكراهااات والضااغوط ومنغصااات الحياااة وظروفهااا 
العصايبة، والترديااد الاادائم لتعبياار "الحمااد هلل" أعلاى تجليااات حالااة التشاابع والطريااق المثااالي 

 للوصول لحالة السكينة النفسية. 
نة النفسية ليسات حالاة مان االنقيااد لظاروف الحيااة وأحاداثها أو انصاياًعا مهيًناا لماا السكي .3

تفرضه الحياة على اإلنسان من قيود، بال هاي حالاة مان الفاعلياة الذاتياة والهماة المرتكازة 
علااى اليقااين بااأن قاادر هللا نافااذ مااع التسااليم بمباادأ الصاايرورة كمباادأ مجسااد لماهيااة التوكاال 

 ط الوجود الذاتي في الحياة دون ضجر أو قنوط. أسباب ترقية شرو على هللا باألخذ ب
تقبل الشخص لذاته ورضاه عن قدراته وصورته السكينة النفسية دالة في جزء منها لحالة  .4

وهيئتااه و مكانياتااه التااي منحهااا هللا لااه، مااع التوجااه اإليجااابي نحااو ترقيااة الااذات وتحسااين 
 نوعية الحياة. 

للتفاعل بين درجة معتدلاة مان التوجاه اإليجاابي نحاو الماضاي + السكينة النفسية = دالة  .5
درجاااة معتدلاااة مااان التوجاااه نحاااو المساااتقبل + درجاااة معتدلاااة مااان التعاااايش اإليجاااابي ماااع 
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الحاضااار + درجاااة منخفضاااة مااان التوجاااه السااالبي نحاااو الماضاااي + درجاااة منخفضاااة مااان 
 التوجه نحو اليقين بحتمية الحاضر. 

إلنسان باألفكار اإليجابية و ثرائه لمشاعره المتفائلة، والتفاتح السكينة النفسية دالة لتمسك ا .6
الذهني على خبرات الحياة اإليجابية؛ مما يمكنه من التغلب على كل ما يمكن أن يوقعاه 

 في االنكسار النفسي أو االنهزامية مهما كانت ظروف الحياة.  
الاانفس ماان الضااغائن السااكينة النفسااية ومااا تقتاارن بااه ماان حالااة الصاافاء النفسااي وتخليااة  .7

واألحقاد وتدفق الشخص بكامل منظومات شخصيته في حاالت التأمل والتدبر فاي آياات 
الجماااال واإلباااداع فاااي الاااذات وفاااي الكاااون التجسااايد الحقيقاااي لحالاااة اإليماااان والتعلاااق بااااهلل 

 واالنقياد إليه جل شأنه. 
مان خاالل تساامي السكينة النفساية حالاة وجدانياة ذات مضاامين معرفياة وسالوكية تتحقاق  .8

اإلنسان بذاته عن كل ما هو مادي زائل وتعلقه بكل مثاالي مفاارق ومقادس، وتحليقاه فاي 
 فضاءات التوجهات الروحية في الحياة. 

السكينة النفسية حالة ينتج عنها الترحيب بالحياة واإلقبال عليها والتسامح مع الذات وماع  .9
 اع باتجاهه. اآلخرين، واالستبشار العام وتوقع الخير واالندف

يفتاارض أن تصاابح السااكينة النفسااية فااي تحليلهااا النهااائي الغايااة الحقيقيااة لخباارات وأنشااطة  .10
الااتعلم االجتماااعي الوجااداني كنطااار تعليمااي يرتكااز علااى مااا يعاارف بساايكولوجية التمكااين 
وتقوياااة جهااااز المناعاااة النفساااية والصااامود النفساااي فاااي مواجهاااة أزماااات الحيااااة وظروفهاااا 

 ا النوع من التعلم في خبرات وأنشطة التعليم والتعلم.  العصيبة؛ وعليه يتعين دمج هذ
 الدراسات املقرتحة: 

 السكينة النفسية من المنظور األدبي: دراسة في تحليل المضمون.  .1
 السكينة النفسية: ماهيتها وأبعادها وم شراتها من المنظور الفلسفي.  .2
 السكينة النفسية: ماهيتها وأبعادها وم شراتها من المنظور الديني.  .3
 دالالت الصدق والثبات والبنية العاملية لمقياس السكينة النفسية: دراسة عبر ثقافية.  .4
التوجهات الروحية في الحياة والرفاق بالاذات كعوامال منبئاة بالساكينة النفساية لادى طاالب  .5

 الجامعة. 
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نفساااية والتساااامي الروحاااي فاااي عالقتهماااا بالساااكينة النفساااية لااادى االستبشاااار والصاااالبة ال .6
 طالب الجامعة.

 السكينة النفسية وعالقتها بمعنى الحياة وأسلوب العزو التفاؤل لدى طالب الجامعة. .7
النمذجااااة البنائيااااة للسااااكينة النفساااااية والتوجهااااات الروحيااااة وااللتااااازام الااااديني لاااادى طاااااالب  .8

 الجامعة.  
منظااور الاازمن والتسااامي الروحااي فااي التنباا  بالسااكينة النفسااية اإلسااهام النساابي لكاال ماان  .9

 لدى طالب الجامعة.  
 التوجه نحو العفو والصمود النفسي وعالقتهما بالسكينة النفسية لدى طالب الجامعة.  .10
فعالية العالج الجشتطالتي المرتكز على فنية التشبع بالرضاا فاي تنمياة الشاعور بالساكينة  .11

 ض المزمنة من العاملين في قطاع التربية والتعليم.النفسية لدى ذوي األمرا
لتنمياة  ACT Counselingفعالياة برناامج إرشاادي قاائم علاى االلتازام والتقبال اإليجاابي  .12

 السكينة النفسية في تحسين السلون االجتماعي اإليجابي. 
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 مراجع الدراسة: 
 المراجع العربية:  :أوال        

 ، الطبعة، بيروت، دار صار للطباعة والنشر والتوزيع.لسان العرب( 1980ابن منظور ) .1
مدارج السالكين بين منازل إيان (. 1996أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر )ابن القيم الجوزية( ) .2

 (، القاهرة، دار الكتاب العربي.  2، المجلد )نعيد و يان نسعين
ضبط: عبد السالم محمد ، تحقيق و 2، طمعجم مقاييس اللغة(. 1979أحمد ابن فارس الرازي ) .3

 هارون، بيروت، دار الجيل.
(. فعالية برنامج إرشادي عقالني انفعالي لتحسين مستوى الرفاهة 2014آيات فوزي الدميري ) .4

النفسية المدركة في تقدير الذات والطمأنينة النفسية وأساليب مواجهة الضغوط لدى عينة من 
 فس، كلية التربية، جامعة دمنهور. ،  ، قسم علم النرسالة دكتوراه طالب الجامعة، 

 ، القاهرة، عالم الكتب. 6. ط علم النفس النمو(. 2005حامد عبدالسالم زهران ) .5
، الطبعة SPSSالتحليل اإلحصائي للبيانات باستخدام برنامج (: 2006رجاء محمود أبو عالم ) .6

 الثانية، القاهرة، دار النشر للجامعات.
(، كراسة التعليمات. األمن النفسي )الطمأنينة االنفعالية مقياس(. 2005زينب محمود شقير ) .7

 القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية.
(. الطمأنينة النفسية وعالقتها بكل من تقبل الذات والحالة 1989سامية لطفي األنصاري ) .8

(:  تحريرالسعودية لدى المرأة السعودية. في: سامية لطفي األنصاري، محمود عبد الحليم منسي )
 ، الطبعة األولى، بدون ناشر.حوث نفسية وتربويةب

 . القاهرة،  المكتبة العلمية.السكينة النفسية في القرآن الكريم(. 1998سلمان أحمد ) .9
. القاهرة . مكتبة النهضة  الصحة النفسية والعمل المدرسي(. 1974صموئيل مغاريوس ) .10

 المصرية.
نب ية لعوامل الشخصية الخمسة الكبرى (. القيمة الت2014عاطف مسعد الحسيني الشربيني ) .11

. مجلة دراسات عربية في التربية والعفو في السلون االجتماعي اإليجابي لدى طالب الجامعة
 .  152-123(، ص ص: 3(، الجزء )37، العدد )وعلم النفس

  القياس النفسي والتربوي نظريته، أسسه، تطبيقاته.(. 2014عبد الرحمن سليمان الطريري ) .12
 مكتبة الجامعة األردنية. عمان،
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(. "الشعور بالطمأنينة والوحدة النفسية لدى األيتام 2012عبد الرحمن على حسن العطاس ) .13
قسم علم النفس،  ،رسالة ماجستيرالمقيمين في دور الرعاية والمقيمين لدى ذويهم: دراسة مقارنة"، 

 كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة.
 القاهرة، مكتبة األنجلو المصرية. لفلسفة الرواقية،ا(. 1971عثمان أحمد أمين ) .14
. القاهرة، مكتبة النهضة  أضواء على الشخصية والصحة العقلية(.  1970عثمان فراج ) .15

 المصرية .
. القاهرة، دار النهضة العربية مقياس الطمأنينة النفسية(. 1983فاروق سيد عبد السالم ) .16

 للطباعة والنشر والتوزيع.
، إصدارات الجانب االخالقي بين الفلسفة الرواقية واالسالم(. 2000فضلون محمد مصطفى ) .17

 كلية أصول الدين والدعوة، جامعة األزهر، فرع أسيوط. 
 . الطائف، مطابع المشهوري. مقياس الطمأنينة النفسية(. 1993فهد عبد هللا الدليم ) .18
(. منزلة السكينة، موقع موسوعة النابلسي على شبكة المعلومات 2014محمد راتب النابلسي ) .19

العالمية، الرابط اإللكتروني التالي:  
http://www.nabulsi.com/blue/ar/art.php?art=2541&id=150&sid=734&ssid

=753&sssid=754 
. المنصورة، دار الوفاء سالمالعالج النفسي في ضوء اإل(. 1989محمد عبد الفتاح المهدي ) .20

 للطباعة والنشر والتوزيع.
: منظور دينامي تكاملي للنمو في البيت والمدرسة،  الصحة النفسية(. 2000مصطفى حجازي ) .21

 الدار البيضاء،  المركز الثقافي العربي.
(. االستمتاع بالحياة في عالقته ببعض 2013مصطفي رمضان مظلوم، تحية محمد عبد العال ) .22

(، ص 2(، الجزء )93، جامعة بنها، العدد )مجلة كلية التربيةرات الشخصية اإليجابية. متغي
 .163 - 79ص: 

(. العالقة بين األمن النفسي والوالء للوطن لدى طالب 2014مصطفى على رمضان مظلوم ) .23
   420 -388(، ص ص: 3(، العدد )29، جامعة الزقازيق، المجلد )مجلة كلية التربيةالجامعة. 

. القاهرة، دار الكتاب أثر القرآن الكريم في األمن النفسي(. 2003ناهد عبد العال الخراشي ) .24
 الحديث.

: دراسة مقارنة خوارق الشفاء الصوفي والطب الحديث(. 2011نهرو الشيخ محمد عبد الكريم ) .25
 حول الشفاء اإلعجازي ونظرية الطب الشامل، بغداد، دار المحبة. 

  63-62(، ص ص:522، قضايا نفسية، العدد )السكينة في القرآن(. 2010وليد خالد الربيع ) .26



 

 
 

)   167) 
 2016 ديسمرب ، 2ج ، 48جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 د. عاطف مسعد احلسينى &حممد سعيد عبداجلواد د.
 

، المجلد مجلة هدى اإلسالم(. الطمأنينة والسكينة في القرآن الكريم. 2008يحيى السيد النجار ) .27
 . 28-23(، ص ص: 5(، العدد )52)
 المراجع األجنبية:  :ثانياا

28. Akhtar,S.(2002). Forgiveness: Origins, Dynamics, Psychopathology and 

Technical Relevance. Psychoanalytic Quarterly, 71(2),175-212. 
29. Alegre, A. (2008).  Emotional security and its relationship with 

emotional intelligence. Virginia Polytechnic Institute and State 

University Press. 
30. Bastian, B., Jetten, J., & Fasoli, F. (2010). Cleansing the soul by hurting 

the flesh: The guilt-reducing effect of pain. Psychological Science, 22, 

334-335. 
31. Boyd-Wilson, B.M., Walkey, F.H., & McClure, J. (2004).  Serenity: 

much more than just feeling calm. In Shohov, S.P. (Ed.), Advances in 

Psychology Research, 29 (pp. 35-55). Hauppauge, New York, Nova 

Science Publishers. 
32. Boyd-Wilson, B.M., Walkey, F.H., & McClure, J. (2006).  A measure of 

serenity: A fresh look at well-being. In Columbus, A.M. (Ed.), Advances 

in Psychology Research, 48, (pp.233-245). auppague, New York, Nova 

Science Publishers. 
33. Brooks, R. & Goldstein, S. (2002). Raising resilient children: Fostering 

strength, hope, and optimism in your child. New York, NY: McGraw-

Hill. 
34. Carnegie, D.  (2009). How to Win Friends and Influence People. (Third 

edition), New York: Simon & Schuster. 
35. Cawley, M., Martin, J. & Johnson, J. (2000). A virtues approach to 

personality. Personality and Individual Differences, 28: 997-1013 . 
36. Cohen, T., Wolf, S., Panter, A. T., & Insko, C. A. (2011). Introducing the 

GASP Scale. A new measure of guilt and shame proneness. Journal of 

Personality and Social Psychology, 100, 947-966 

37. Cohrs, C., Christie, D., White, P. & Das, C. (2013). Contributions of 

positive psychology to peace: Towards global well-being and resilience. 

American Psychologist. 68(7):590-600  . 
38. Cohn, Michael A.; Fredrickson, Barbara L.; Brown, Stephanie L.; Mikels, 

Joseph A.; Conway, Anne M.(2009). Happiness unpacked: Positive 

emotions increase life satisfaction by building resilience. Emotion, l 9(3): 

361-368 . 



 

 

)   168) 
 2016 ديسمرب،  2ج  ، 48جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 دالالت الصدق والثبات والبنية العاملية ملقياس السكينة النفسية

39. Diamond, S.. (2009). What is existential therapy?, In D.A. Leeming, K. 

Madden, & S. Marlan (Eds.) Encyclopedia of psychology and religion 

(pp. 304-305). New York, Springer Verlag . 
Drake, L., Duncan, E., Sutherland, F., Abernathy, C., & Henry, C. 

(2008). Time perspective and correlates of well-being. Time and Society, 

17:47–61. 
40. Elgin, D.  (1993). Voluntary Simplicity: Toward a Way of Life that is 

Outwardly Simple, Inwardly Rich, Revised. New York: Harper 

Publishers. 
41. Emmons, R.A. (2000). Is spirituality an intelligence? The International 

Journal for the Psychology of Religion. 10:27-34. 
Fehring, R., Miller, J.,Shaw, C. (1997).Spiritual well-being, religiosity, 

hope, depression, and other mood states in elderly people coping with 

cancer. Ontology of Nursing Forum, 24: 663-671. 
42. Fisher, J. (2011). The Four Domains Model: Connecting Spirituality, 

Health and Well-Being. Journal of Atmosphere, 2(1): 17-28  . 
43. Floody, D. (2010). Serenity and inner peace.  US Trade Paper, Black and 

White, Charleston: Create Space. 
44. Floody, D.  (2011)  Serenity and Inner Peace: Simplicity One Day at a 

Time, Revised.  Charleston, S.C.:  CreateSpace. 
45. Floody, D. (2014). Serenity and Inner Peace: Positive Perspectives, 

Peace Psychology Book Series, Peace Psychology Book Series, Vol (20) 

, pp 107-133. 
46. Fowler, H., & Fowler, F. (Eds.). (1964). The concise Oxford dictionary, 

(5thed.). London: Oxford University Press. 
47. Frankl, V. (1984). The Unheard Cry for Meaning: Psychotherapy and 

Humanism. New York: Washington Square Press. 
48. Friesen , J. (2011). Enstasy, Ecstasy and Religious Self-reflection: A 

history of Dooyeweerd’s Ideas of pre-theoretical experience. Available at 

[http://www.members.shaw.ca/aevum/ Enstasy.html.] 
49. Gerber, W. (1986).  Serenity: Living with equanimity, zest, and 

fulfillment by applying the wisdom of the world’s greatest thinkers.  

Land ham, MD: University Press of America . 
50. Gilbert & Watts, (2007). Spirituality, Values and Mental Health: Jewels 

for the Journey. New York: Jessica Kingsley Publishers . 



 

 
 

)   169) 
 2016 ديسمرب ، 2ج ، 48جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 د. عاطف مسعد احلسينى &حممد سعيد عبداجلواد د.
 

51. Gombrich, R. (2006). Theravada Buddhism: a social history from ancient 

Benares to modern Colombo. (2ed)., London: Routledge and Kegan Paul. 
52. Grant, J.(2015). Grit, Mindset, and Determination: The Key to Leading 

by Influence. New York: Academic Press. 
53. Hansen-Ketchum & Reutter, (2009). Engaging with nature to promote 

health: new directions for nursing research. Journal of Advanced  

Nursing. 65(7):1527-1538. 
Hayes, S. (2004a). Acceptance and commitment therapy and the new 

behavior therapies: Mindfulness, acceptance, and relationship. In S. C. 

Hayes, V. M. Follett, & M. M. Linehan (Eds.), Mindfulness and 

acceptance: Expanding the cognitive-behavioral tradition (pp. 1-29). New 

York: Guilford Press. 
54. Hayes, S. (2004b). Acceptance and commitment therapy, relational frame 

theory, and the third wave of behavior therapy. Behavior Therapy, 35: 

639-665. 
55. Hayes, S., Bissett, R., Korn, Z., Zettle, R., Rosenfarb, I.& ., Cooper, L. 

(1999). The impact of acceptance versus control rationales on pain 

tolerance. Psychological Record, 49: 33-47. 
56. Hayes, S., Bissett, R., Roget, N., Padilla, M., Kohlenberg, B. & Fisher, 

G., (2004). The impact of acceptance and commitment training and 

multicultural training on the stigmatizing attitudes and professional 

burnout of substance abuse counselors. Behavior Therapy, 35: 821-835. 
57. Hayes, S. C., Luoma, J. B., Bond, F. W., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). 

Acceptance and commitment therapy: Model, processes and outcomes. 

Behaviour Research and Therapy, 44:1-25. 
58. Herzog, T., & Strevey, S. (2008). Contact with nature, sense of humor, 

and psychological well-being. Environment and Behavior, 40(6): 747-

776. 
59. Jenkinson, A. (2003).From Stress to Serenity: Gaining Strength in the 

Trials of Life. Sophia Books, Hillside House, The Square Forest, East 

Sussex. 
60. Karremans,J., & Van Lange, R. (2005). Forgiveness and Its Associations 

With Prosocial Thinking, Feeling, and Doing Beyond the Relationship 

With the Offender. Society for Personality and Social Psychology,31 

(10):1315-1326. 
61. Kessler, R., Keane, T., Ursano, R., Mokdad, A. & Zaslavsky, A. (2008). 

Sample and design considerations in post-disaster mental health needs 



 

 

)   170) 
 2016 ديسمرب،  2ج  ، 48جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 دالالت الصدق والثبات والبنية العاملية ملقياس السكينة النفسية

assessment tracking surveys.  International Journal of Methods in 

Psychiatry Resesearch, 17(S2), S6-S20. 
62. Kreitzer, M., Gross, C., Walleekhachonloet, O., Reilly-Spong, M., & 

Byrd, M. (2009). The brief serenity scale: a psychometric analysis of a 

measure of spirituality and well being. Journal of Holistic Nursing, 27(1): 

7-16. 
63. Kruse, B., Heinermann, D., Moody L, Beckstead, J.& Conley, C. (2005). 

Psychometric properties of the serenity scale.Journal of Hospice and 

Palliative Nursing, 7(6):337–344. 
64. Kruse, B. (1999).The lived experience of serenity: Using Parse’s research 

method. Nursing Science Quarterly,12(2): 143–150. 
65. Lee, Y., Lin, Y., Huang, C. & Fredrickson, L. (2012). The Construct and 

Measurement of Peace of Mind. Journal of Happiness Studies, 14  (2),: 

571-590 . 
66. Levenson, M., Jennings, P., Aldwin, C., & Shiraishi, R. (2005). Self- 

transcendence Conceptualization and Meszsurment. International 

Journal of Aging and Human Development, 60(2): 127-143 . 
67. Lingis , A. (1998). The Imperative meaning of Ecstasy. Indiana : Indiana 

University Press. 
68. Linley, P., Maltby, J., Wood, A., Osbourne, G., & Hurling, R. (2009). 

Measuring happiness: The higher order factor structure of subjective of 

psychological well-being measures. Personality and Individual 

Differences, 47: 878–884. 
69. Lu, L., & Gilmour, R. (2004). Culture, self and ways to achieve SWB: A 

cross-cultural analysis. Journal of Psychology in Chinese Societies, 5: 

51–79. 
70. MACDONALD, C., BORE, M., & MUNRO, D. (2008). Values in action 

scale and the Big 5: An empirical indication of structure, Journal of 

Research in Personality, 42 (4): 787-799 . 
71. Masten, A. (2009). Ordinary Magic: Lessons from research on resilience 

in human development. Education, 49 (3): 28–32. 
Muhammad Musa Al-Shareef (2012). Self Serenity: psychological 

Serenity despondency. A valiable at:  Scribe Digital .com 

72. Neff, K. (2003).  The Development and validation of a scale to measure 

self-compassion. Self and Identity, 2: 223-250. 



 

 
 

)   171) 
 2016 ديسمرب ، 2ج ، 48جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 د. عاطف مسعد احلسينى &حممد سعيد عبداجلواد د.
 

73. Neff, K. (2003b). Self-compassion: An alternative conceptualization of a 

healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2:85-102. 
74. Neff, K., & Beretvas, S. (2013). The role of self-compassion in romantic 

relationships. Self and Identity, 12: 78-98 . 
75. Neff, K., Hseih, Y., & Dejitthirat, K. (2005). Self-compassion, 

achievement goals, and coping with academic failure. Self and Identity, 

4: 263-287. 
76. Neff, K., Rude, S., & Kirkpatrick, K. (2007). An examination of self-

compassion in relation to positive psychological functioning and 

personality traits. Journal of Research in Personality, 41: 908-916. 
77. Nelson, L. (2014). Peacefulness as a Personality Trait. G. K. Sims et al. 

(Eds.), Personal Peacefulness, Peace Psychology Book Series 20, New 

York Springer Science, +Business Media. 
78. Nigel, J. (2010). The Oxford International Encyclopedia of Peace. 

Oxford: Oxford University Press. 
79. Park, C. (2003). The Psychology of Religion and Positive Psychology. 

PSYCHOLOGY OF RELIGION NEWSLETTER, 28 (4): 1-20 . 
80. Pert, C. (1993).  The chemical communicators. New York: Doubleday 

Publishers. 
81. Pinheiroa, M. Matos , A. , Pestana, C. Oliveira, S. & Costa, J. (2015). The 

Resilience Scale: A study in a Portuguese adult sample. The European 

Proceedings of Social & Behavioural Sciences, 10(2): 67-80. 
82. Roberts, K. & Messenger,  T. (1993). Helping older adults find serenity. 

Geriatric Nursing,  14(6):317–322. 
83. Roberts, K., Whall. A. (1996). Serenity as a goal for nursing practice. 

Image: The Journal of Nursing Scholarship, 28(4): 359–364. 
84. Roberts, K., & Aspy, C. (1993). Development of the Serenity Scale. 

Journal of Nursing Measurement, 1(2): 145-164. 
85. Roberts, K., & Cunningham, G. (1990). Serenity: Concept analysis and 

measurement. Educational Gerontology, 16(6): 577-589. 
86. Roberts, K., & Fitzgerald, L. (1991). Serenity: Caring with perspective. 

Scholarly Inquiry for Nursing Practice: An International Journal, 5(2): 

127- 142. 



 

 

)   172) 
 2016 ديسمرب،  2ج  ، 48جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 دالالت الصدق والثبات والبنية العاملية ملقياس السكينة النفسية

87. Ross,S., Kendall, A. & Rye, M. (2004). A person logical examination of 

self and other-forgiveness in the five factor modal. Journal Of Personaity 

Assessment,82,(3): 207-214. 
88. Rushing, A. (2008). The unitary life pattern of persons experiencing 

serenity in recovery from alcohol and drug addiction. Advances in 

Nursing Science, 31: 198–210. 
89. Shapira, L., & Mongrain, M. (2010). The benefits of self-compassion and 

optimism exercises for individuals vulnerable to depression. Journal of 

Positive Psychology, 5: 377-389. 
90. Sheldon, K. & Kasser, T. (2005). Coherence and congruence: Two 

aspects of personality integration. Journal of Personality and Social 

Psychology, 68:  531-543   . 
91. Shryack, J., Steger, M., Krueger, R., & Kallie, C. (2010). The structure of 

virtue: An empirical investigation of the dimensionality of the virtues in 

action inventory of strengths, Personality and Individual Differences, 48 

(6), 714-719. 
92. Smithstein, S. (2012). Apologies, Forgiveness, and Serenity. Psychology 

Today, A Valiable at: https://www.psychologytoday.com/blog/what-the-

wild-things-are/201009/apologies-forgiveness-and-serenity  
93. Tangney, J., Boone, A. & Dearing, R. (2005). Forgiving the self: 

Conceptual issues and empirical findings. In,  E. L. Worthington Jr. (Ed.), 

Handbook of forgiveness (pp. 143-158). New York: Routledge. 
94. Tellegen, A. (1985). Structures of mood and personality and their 

relevance to assessing anxiety, with an emphasis on self-report. In A. H. 

Tuma & J. D. Maser (Eds.), Anxiety and the Anxiety disorders, (pp. 681-

706), Hilssdale, NJ: Erlbaum. 
95. The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth 

Edition copyright (2000): by Houghton Mifflin Company. Updated in 

2009. Published by Houghton Mifflin Company. All rights reserved .-
Thesaurus, L. (2013). Oxford Dictionaries, Electronic Edition  . 

96. Thompson, L., Snyder, C., Hoffman, L., Michael, S. Rasmussen, H., 

Billings, L., Heinze, L.,Neufeld, J., Shorey, H.., Roberts, J. & Roberts, D. 

(2005). Dispositional forgiveness of self, others, and situations. Journal 

of Personality,73,(2): 313-359. 
97. Tymieniecka, A. (2010).Phenomenology and Existentialism in the 

Twentieth Century: Book III. London: Springer Dordrecht Heidelberg. 



 

 
 

)   173) 
 2016 ديسمرب ، 2ج ، 48جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 د. عاطف مسعد احلسينى &حممد سعيد عبداجلواد د.
 

98. Watson, D., & Clark, L. A. (1984). Negative affectivity: The disposition 

to experience negative aversive emotional states. Psychological Bulletin, 

96: 465–490. 
99. Wenzel, M., Woodyatt, L., & Hedrick, K. (2012). No genuine self-

forgiveness without accepting responsibility: Value reaffirmation as a key 

to maintaining positive self-regard. European Journal of Social 

Psychology, 42, 617-627. 
100. Wong, Y., & Leung, T. (2001). Guanxi: Relationship marketing in a 

Chinese context. New York: Haworth Press . 
101. Zimbardo, P. & Boyd, J.  (2009)  The Time Paradox: The New 

Psychology of Time that will Change Your Life. New York: Free Press. 
  



 

 

)   174) 
 2016 ديسمرب،  2ج  ، 48جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 دالالت الصدق والثبات والبنية العاملية ملقياس السكينة النفسية

 مالحق الدراسة
 مقياس السكينة النفسية
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 الطالب / .............................................. حفظه هللا الفاضل
 الفاضلة الطالبة / .............................................. حفظها هللا

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،.. 
أن يضع المقياس بين يدي سعادتكم للمشاركة في اإلجابة عن الفقرات  انالباحثويسر 
 أن هذه البيانات ال تستخدم إال في أ راض البحث العلمي فقط. ب مع العلمالواردة به، 

 مع خالص الشكر والتقدير...
 بيانات أساسية:
.................................................................... االسم: )اختياري(

............................... 
.................................................................... الكلية والتخصص: 

................................... 
      أنثى                                  ذكر         النوع

                                   المعدل التراكمي : 
أمام االستجابة التي تبين مدى موافقتك على العبارات التي  ()من فضلك ضع عالمة 

ترى نفسك ، أجب عن كل عبارة بصدق فليس هنان إجابة صحيحة أو  تصفك كما
 .أخط
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 مقياس السكينة النفسية
موافق  المفردات م

 بشدة
ال  موافق

 أعرف
 ير 
 موافق

موافق  ير 
 بشدة

      أستسلم لقضاء هللا وقدره برضا و يمان 1
      أحب الخير لكل الناس 2
      أؤمن بأن تفريج الكروب بيد هللا جل شأنه 3
      مهما شكرت هللا فلن أوافي نعمه الجزيلة على 4
      أؤمن بأن مع العسر يسًرا 5
وأمن نفسي مع ذاتي ومع أعيش في سالم  6

 اآلخرين
     

أشعر بالرضا عن كل ما أتعارض لاه فاي حيااتي  7
 اليومية

     

      أشعر أنني في معية هللا في كل أحوالي 8
      ال أحمل في نفسي  اًل وال حقًدا على أحد 9
أعلااام أن ماااا باااي مااان جواناااب قصاااور أو ضاااعف  10

 لحكمة يعلمها الخالق
     

      أستمد قوتي وعزتي من إيماني باهلل جل شأنه 11
      أؤمن بأن قدر هللا كله خير 12
عميقااااااااة وبانفصاااااااال تاااااااام عاااااااان  أشاااااااعر ببهجاااااااة 13

 اهتماماتي اليومية عندما أسجد هلل
     

أتقباااال مصاااااعب الحياااااة وأزماتهااااا دون جاااازع أو  14
 للتغلب عليهاقنوط وأجتهد 

     

      أحمد هللا في السراء والضراء 15
أساااعى ألن أكاااون أكثااار اقتراباااا مااان هللا فاااي كااال  16

 أفعالي
     

يغمرنااااي الشااااعور باالرتياااااح ماااان دينااااي وحياااااتي  17
 الروحية

     

      أتقبل المواقف التي ال أستطيع تغييرها 18
      أشعر بالرضا واالرتياح عن ظروفي الحياتية 19
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موافق  المفردات م
 بشدة

ال  موافق
 أعرف

 ير 
 موافق

موافق  ير 
 بشدة

      أتعامل مع كل البشر بنبل وطهر أخالقي 20
آخااذ باألساااباب فاااي كااال ماااا أقاااوم باااه مااان أعماااال  21

 وأترن األمر كله هلل
     

      أؤمن بأن كل شيء يحدث بتقدير وحكمة إلهية 22
أشااااعر بااااأني علااااى عالقااااة وثيقااااة بكاااال مااااا هااااو  23

 إيجابي في الحياة
     

أؤمااان باااأن ماااا أصاااابني لااام يكااان ليخطئناااي وماااا  24
 أخطأني لم يكن ليصيبني

     

      معنى للحياة يجعل باهلل اإليمان 25
      أترفع عن ملذات الدنيا ومتعها الزائلة 26
مهمااا كاناات مصاااعب الحياااة ومتاعبهااا، فاانن مااا  27

 عند هللا خير وأبقى
     

أتقباال اآلخاارين وأحتاارمهم بغااض النظاار عمااا بهاام  28
 قصور أو ضعفمن 

     

أؤماااااان بااااااأن أفضاااااال مااااااا فااااااي الحياااااااة أن تحااااااب  29
 لآلخرين ما تحبه لنفسك

     

أستشااعر عظمااة هللا فااي كاال مظاااهر الحياااة ماان  30
 حولي

     

      أستمتع بكل مظاهر الجمال في الكون  31
أشااعر باالمتنااان والشااكر هلل جاال شااأنه علااى كاال  32

 ما حدث لي في حياتي
     

      أؤمن بأن كل إنسان ميسر لما خلق له 33
      أؤمن بأن أمر الم من كله خير 34
أجمل ما في الحياة سرور أدخله على قلب  35

 اآلخرين
     

أشعر بالطمأنينة والراحة عند مناجاتي هلل  36
 وتوجهي إليه

     

     أرى جوانب خير في األحداث الم لمة التي  37
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موافق  المفردات م
 بشدة

ال  موافق
 أعرف

 ير 
 موافق

موافق  ير 
 بشدة

 أتعرض لها
      أستمد سعادتي من التفكير بتدبر في خلق هللا 38
أسلم زمام أمري هلل، وألجأ إليه جل شأنه في كل  39

 أمور حياتي
     

أحتفظ بهدوئي واتزاني النفسي في المواقف  40
 العصيبة

     

يقادره أؤمن بأن األمة لو اجتمعت على شيء لام  41
 هللا لي لن يحدث لي ابًدا

     

      إلى هللا في السراء والضراءألجأ  42
عماااااا ارتكبتاااااه مااااان أخطااااااء فاااااي  أساااااامح نفساااااي 43

 الماضي
     

      أملك لنفسي نفًعا وال ضًرا إال ما شاء هللاال  44
تمثاال المبااادئ والقاايم الروحيااة أولويااة مطلقااة فااي  45

 حياتي
     

أؤماان بااأن التوكاال علااى هللا وحااده دلياال علااى قااوة  46
 إيمان اإلنسان

     

أعاهااااااد هللا باسااااااتمرار علااااااى تصااااااويب أخطااااااائي  47
 ومظاهر تقصيري 

     

      بمشيئة هللاال يملك أحًدا لي نفًعا وال ضًرا إال  48
لمظااااهر الطهااار والجماااال أدرن القيماااة الروحياااة  49

 والقداسة في الكون 
     

أشاااعر أن قلباااي معلاااق بااااهلل جااال شاااأنه فاااي كااال  50
 األوقات

     

      ال أتطلع لما قدره هللا لغيري من خير 51
أجتهاااااد ألثبااااات جاااااادارتي فاااااي اساااااتحقاق مفهااااااوم  52

 االستخالف في األرض
     

أؤماااان بااااأن أسااااوأ مااااا فااااي الحياااااة جاااارح مشاااااعر  53
 اآلخرين
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موافق  المفردات م
 بشدة

ال  موافق
 أعرف

 ير 
 موافق

موافق  ير 
 بشدة

 ألجأ إلى الصبر في كال مواقاف الحيااة وظروفهاا 54
 العصيبة

     

أشاااعر باالنساااجام والساااالم النفساااي الاااداخلي ماااع  55
 كل ما يحيط بي

     

      تغنى باهلل جل شأنه عن كل ما سواه سا 56
أثااااابر ماااان أجاااال ترقيااااة حياااااة اآلخاااارين وتحسااااين  57

 نوعيتها
     

أؤمان بااأن ال قادرة إلنسااان علاى منااع ماا قاادره هللا  58
 لي

     

      اآلخرينأستمتع برؤية الفرحة في عيون  59
      أفكر باستمرار في كيفية إسعاد اآلخرين 60
      أتقبل كل ما قدره لي هللا في كل شئون حياتي 61
بااه  أسااتمد الشااعور بالجاادارة واالقتاادار ممااا أؤماان 62

 من مبادئ وقيم روحية
     

أؤمااااان بااااااأن الحرياااااة الحقيقيااااااة فاااااي العبوديااااااة هلل  63
 والتحرر من كل ما سواه 

     

أؤماان بااأن مااان بااات آمًناااا فااي ساااربه عنااده قاااوت  64
 مه حيزت له الدنيا بما فيهايو 

     

أؤماان بااأن أنباال مااا فااي اإلنسااان أن يعفااو عماان  65
 ظلمه وأن يسامح من أساء إليه

     

أسااتمد سااعادتي ماان التزامااي بكاال مااا يااأمرني بااه  66
 هللا

     

أشاااعر بالبهجاااة الروحياااة مااان التأمااال فاااي جماااال  67
 الطبيعة وحكمة الخالق فيها

     

أشاااعر باااأن هللا معااااي فاااي كاااال ماااا أماااار باااه ماااان  68
 ث في الحياةأحدا

     

القاااايم والمثاااال اإلنسااااانية العليااااا هااااي التااااي تجعاااال  69
 لحياتي معني وقيمة
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موافق  المفردات م
 بشدة

ال  موافق
 أعرف

 ير 
 موافق

موافق  ير 
 بشدة

      أؤمن بأن لحياتي معنى و اية إنسانية نبيلة 70
      أشعر بالسعادة لنجاحات اآلخرين في الحياة 71
      أتقبل نفسي كما هي دون تهويل أو تهوين 72
 أؤمان باأن علاى رساالة نبيلاة فاي الحيااة يجاب أن 73

 ألتزم بها
     

      أتألم إذا أصاب اآلخرين مكروًها في الحياة 74
أشااااعر بوجااااود هللا فااااي كاااال لحظااااة ماااان لحظااااات  75

 حياتي
     

شاارقة أتوقااع الخياار دائًمااا وأنظاار إلااى الجوانااب الم 76
 في الحياة

     

أؤماااان بااااأن السااااعادة الحقيقيااااة فااااي التعلااااق باااااهلل  77
 واالنقياد إليه

     

ي أنسى كل ما هو دنيوي عند مناجاتي هلل وتادبر  78
 في خلقه

     

      ةأؤمن بأن تبسم اإلنسان في وجه أخيه صدق 79
أشاااعر بالساااعادة عماااا أناااا علياااه وأجتهاااد لتحساااين  80

 ذاتي بكل قوة
     

تعرضات لإلسااءة أحسن إلاى اآلخارين حتاى و ن  81
 منهم

     

أعتقد أن االنقياد هلل وحده سر الساعادة فاي الادنيا  82
 واآلخرة

     

حب الناس يشعرني بانشراح في الصادر وصافاء  83
 النفس في

     

أؤمن بأن هللا خلق الكون لنستمتع بآيات الجماال  84
 والحكمة فيه

     

أعتقااااد أن راحااااة البااااال أهاااام  ايااااة لإلنسااااان فااااي  85
 لحياةا

     

     أؤماان بااأن الصااورة التااي خلقنااي هللا عليهااا تحماال  86



 

 

)   180) 
 2016 ديسمرب،  2ج  ، 48جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 دالالت الصدق والثبات والبنية العاملية ملقياس السكينة النفسية

موافق  المفردات م
 بشدة

ال  موافق
 أعرف

 ير 
 موافق

موافق  ير 
 بشدة

 الخير كله
أؤمااان بصااااحة تعبياااار "مااااا اسااااتحق أن يولااااد ماااان  87

 لنفسه فقط"عاش 
     

      مع اآلخرينيمتلش قلبي بالرحمة والتسامح  88
أؤماان بااأن كراهيااة اآلخاارين عالمااة ماان عالمااات  89

 ضعف اإليمان
     

      حوائج اآلخرينأسعد كثيًرا بالسعي في قضاء  90

 أبعاد مقياس السكينة النفسية
التعلق باهلل وحده  البعد

 واالنقياد إليه جل شأنه
والتقبل االلتزام  التشبع بالرضا

 اإليجابي
النشوة واالبتهاج  الصفاء النفسي

 الروحي
 

أرقام 
 المفردات

3 ،8 ،11 ،16 ،21 ،
25 ،30 ،36 ،39 ،
42 ،46 ،50 ،56 ،
63 ،68 ،77 ،83 

 ،7 ،12 ،15 ،19 ،
24 ،27 ،32 ،34 ،
41 ،44 ،48 ،51 ،
54 ،58 ،61 ،86. 

1 ،5 ،10 ،14 ،
18 ،22 ،28 ،33 ،
37 ،43 ،47 ،52 ،
57 ،60 ،66 ،72 ،

80 ،87 ،90 

2 ،9 ،29 ،35 ،
40 ،53 ،59 ،65 ،
71 ،74 ،76 ،78 ،
81 ،83 ،85 ،88 ،

89 

6 ،13 ،17 ،20 ،
23 ،26 ،31 ،38 ،
45 ،49 ،55 ،62 ،
64 ،67 ،69 ،70 ،
73 ،75 ،78 ،84 
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Reliability, Validity Parameters and Factorical 

Structure of Psychological Serenity Scale among 

University Students 

A study in Concept establishment 
The Study in its first phase aimed to theoretically establishing 

the concept of Psychological Serenity on basis of its essence & nature, 

and revealing its Psychological characteristics and structure as an 

essential component of Positive mental health, For being beyond 

human ability to retain composure and poise emotional in the 

positions of the hard life and difficult  circumstances to contain as 

well as attachment to God glorified, jubilation, spiritual euphoria in 

life, predicted good, psychological Joyfulness  & ecstasy,  and  inner 

peace regardless of the calamities of life and its crises.  

As well as the study dealt with the theoretical analysis of the 

relationship between the concept of Psychological serenity and Some 

related Psychological Concepts such as psychological reassurance, 

Forgiveness, Self-transcendence, Self-compassion, Psychological 

resilience, and Spiritual well- being. 

The study also addressed some Psychological approaches which 

tried to explain the nature of Psychological serenity such as: 

Humanistic approach, Existential approach, and Positive Psychology 

approach.  

The Study ended in its first phase by affirming that 

Psychological serenity in its final analysis "a Psychological state of 

feeling with inner peace & security, concurrent with emotional 

Equilibrium & Stability, free from Grudges and hatreds, free from 

Feelings of anguish on the past, or Fearing and anxiety about the 

future, With handing the reins to the God glorified and the certainty in 

his wisely masterminding and charity; Making the person in a state of 

acceptance and satisfaction with life events both positive and negative, 

As well as optimism and spiritual ecstasy of jubilation. 

According to this definition psychological serenity determined 

to five key dimensions: 

1- Attached with & Surrender to god glorified 

2- Saturation with Satisfaction.  

3- Positive Acceptance & commitment.  

4- Psychological purity & lucidity.  
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5- Spiritual Joyfulness & ecstasy.   

   On basis of previous theoretical analysis, the study aimed in 

its second phase to investigate the following objectives:  

1- Revealing the Factorial structure of Psychological serenity 

scale among university students. 

2- Extracting a general model for Psychological serenity 

construct. 

3- Investigating Validity & reliability of Psychological 

serenity.    

Consequently, the researcher construct a scale for Psychological 

serenity include (90) items, in a accordance to the theoretical 

framework and the hypocritical construct of Psychological serenity, 

the scale applied to a sample of Damanhur University students (650) 

From practical and theoretical colleges. 

The results revealed that the main objectives of the study are 

Verified, and the items of the proposed scale distributed on Five 

Factors Perfectly Consistency with the theoretical framework of the 

scale; And thus represent a model of the components of this concept; 

as well as provide good indicators of the Validity and reliability of the 

scale.  

 


