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Citizenship and Belonging Values as Predictors of 
Psychological  Well-being for a Sample of Secondary 

School students 

 
)*(Eman Abd El Wahab Mohmoud 

 
Abstract: 

This study examined the relationship between citizenship and 

belonging as predictors of psychological well-being for a sample of 

secondary school students. Citizenship, belonging and psychological 

well-being tests as prepared by the researcher were administered to 120 

secondary school male students. There was a significant correlation 

between citizenship and psychological well-being. In addition, there 

were significant correlations between belonging and psychological 

well-being. Finally, there was a prediction of the variables citizenship 

and belonging on the psychological well-being variable. 

 

Key words: Citizenship – Belonging – Psychological Well-

being. 

 مقدمة
الدراسدددددات الوفسدددددية فدددددا الال دددددند ا خيدددددرة اهتطدددددت اهتطاًطدددددا منيدددددًرا ندراسدددددة 

علددم الددوف  تاوًنددا منيددًرا فددا دراسددات  لفحدد  خدد   الطتغيددرات اجيتانيددة، نالددد تل 
طختلددددف التناوددددب السددددلنية فددددا حيدددداة اجوسددددال. فاللددددى الددددر م طددددل مددددنل الغايددددة 

يشددددالر في ددددا  الفددددرد علددددى تل يحيددددا حيدددداة  ينددددة ا ساسددددية لاللددددم الددددوف  طسدددداعدة  
نالسددددددالادة، ف ددددددد تتاهددددددل علطددددددا  الددددددوف  السددددددونات  نيلددددددة الطشدددددداعر اجيتانيددددددة 
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للشخدددية، نل ددلا مددال ا ن ددد طددل النحددع فددا طفدداهيم علددم الددوف  اجيتددانا التددا 
 ا طلًحا.تدنحت ط لًنا إوساوي  

( تل طتدددرد الترميدددا علدددى ااضددد رانات 2005نيدددرى طدددارتل سددديلتطال، )
رة، فاللدددددم الدددددوف  لدددددي  طتدددددرد دراسدددددة ا طدددددرا  الدددددد و دددددرة ةادددددديالوفسدددددية ف ددددد  

نالضالف، نلمو  دراسة ال نة نالمشف عل الوناحا اجيتانيدة للشدخ . )اهدرال، 
طددل الطفدداهيم الطحنريددة فددا طتددال علددم  (1)(. نتالددد الرفاهيددة الوفسددية10، 2005

تترمدددا ت دددنده فدددا إادددرا  ال دددنى اجوسددداوية نطدددا يسددداعد  ال دددل  (2)الدددوف  اجيتدددانا
ددد  م  ل ا دددالشددخ  علدددى تتدددانا الددددالاب التدددا تنات ددد  وتيتدددة  حدددداع الحيددداة، نط 

 تطمو  طل ت نير شخديت  نالتخل  ططا يشنن ا طل و   نضالف.
نتالتنددر الرفاهيددة الوفسددية ط انددل للسددالادة الوفسددية التددا يشددالر ن ددا الفددرد، 

ة للتميدددف نالددددحة الوفسدددية نال ددددرة علدددى التدددأاير فدددا الط شدددرات ا ساسدددي نهدددا
عددم الشدالنر نالسدالادة الوفسدية ةدد يالدد نطااندة و  دة الندايدة لمايدر  النيوة، مطا تل  

( فدا هدلا الدددد إلدى 2000)ا شدير مطدال طرسدي  إل طل الددالاب نالطشدمقت. 
دددحت  الوفسددية، نطددا يشدد ي  يضددالف وفسدد  نيوحددرف ا طددا يسددالد اجوسددال يوطدد تل  

 (.39، 2000، ان ا إلى السن . )طرس
اجحسدا  نالسدالادة  ح ي دة ط داهدا تل   (2017)نخيدت  نل د تمدت طاتدة هاشم 

، نخيدت اية يسالى إلي ا اجوسال فا اطل تالا طت في  التحديات نالطشمقت. )
، تل السدالادة الوفسدية تدد د  دنًرا Lyubonisky (2005)(. مطدا يدرى 23 ،2017

 دا طدل تهدم الط شدرات التدا فا طتاات طتالددة طل الحيداة، نتو  رويًسا فا الوتاح 
تدددل علددى طسددتنى الدددحة الوفسددية لدددى ا فددراد، نعلددى طدددى تأةلطدد  نتميفدد  طدد  

تسدددد م نشددددمل إيتددددانا فددددا شخدددددية الفددددرد.  نهدددداالطتتطدددد  الددددل  يالددددي  فيدددد ، 
(Lyubonisky, 2005, 803.) 

نااوتطدددا  للدددن ل الطنا ودددة  تل  إلدددى ( 2017نيشدددير ونيدددل عندددد الالايدددا )
                                                           

(
1
( Psychological Well– Being 

(
2
( Positive Psychology 
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ل طل تنالاد الشخدية التا ل طا تأاير إيتانا نفالال على حياة يل ط طييالدا نالد
 طددا تطموددال الفددرد طددل ت نددل ا فمددار الطتونعددة نالسددي رة علددى طشدداعر الفددرد،  و  

الحدددب نالدددنا  للدددن ل، ندددل نيشدددتالاو  علدددى طنات دددة الددددالننات التدددا تالترضددد  
 لوفسية.للندنل ن  إلى الشالنر نالسالادة ا

نتددند دسددتنر يسددطع نالتالدديددة الفمريددة، نفددا  ددل نتددند حريددة  ففددا  ددل  
الدددرت  نالتالنيدددر، نفدددا  دددل نتدددند طتتطددد  طددددوا ديط را دددا فدددا طددددر، وشدددأت 

دددةضدددايا الطنا ودددة نااوتطدددا ، نالتدددا نددددتت تأخدددل طيدددًاا ط   ا نناضدددًحا فدددا السددداحة  ط 
لال الطف نطدال نتدم السياسية نااتتطاعية داخدل الطتتطد  الطددر ، نةدد ندراا هدا

توانل طددددا نشددددمل منيددددر نناضددددع، نخادددددة لدددددى فوددددة الشددددناب التددددا تالددددد الرميدددداة 
 ا ساسية لنوا  الطتتط  نالط ار ا منر في . 

منيددددر فددددا طرحلددددة  التددددا تنددددرا نشددددمل   ا نالددددادفالطنا وددددة نااوتطددددا  طددددل 
يتطودى يندت الفرد ندالتالرف علدى هنيتد  نطدا إل الطراه ة نخادة الطرحلة الااونية، 

طدددل خدددقل عقةدددات الددددداةة التدددا يمنو دددا، فخنددددرات ، تل يمدددنل فدددا الطسدددت نل
ا فددا تمددنيل ااتتاهددات دنًرا تساسددي   تطددار ااوتطددا  نالطنا وددة فددا هددله الطرحلددة 

 (.Cedeno, 2010)اآلخريل اجيتانية وحن اللات نوحن 
نطوددددار  الطالددددا ا تنددددننليددددد طحطددددد  مدراسددددةنتشددددير الدراسددددات السددددان ة 

نتدددند عقةدددات دالدددة نددديل  ى( إلددد2018تحطدددد،  الطالدددا ا، تندددنطوددددنر تحطدددد )
الشددددالنر نااوتطددددا  نالطنا وددددة نالخنددددرات اجيتانيددددة الطرتن ددددة نالوتدددداح نالسددددالادة 

تل طشداعر الدرف  نااسدتنالاد نالتتاهدل ( Barbra, 2007)نالراحدة، نفدا دراسدة 
حال نالنحدددة، مطددا يددرتن  تددرتن  نشددمل دال نالطشدداعر السددلنية طاددل الشددالنر نددال

عدم الطنا وة نااوتطا  ناجدانة نا طرا  الوفسية نالتسددية نطتطنعدة ناسدالة 
 (.Barbra, 2007طل الطشامل السلنمية التا تترانح نيل اامتواب نااوتحار )

مطددا تشددير وتدداول الدراسددات إلددى تل ال ددقب الددليل ا يشددالرنل نااوتطددا  
الطخددددددرات نالتسدددددرب  افدددددا التودددددنح نتالدددددا  للطدرسدددددة تمادددددر عرضدددددة لقوخدددددرا 
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 م يوتطدددنل نطالدددات تعلددى طددل الطدرسددة نالط ارودددة نددال قب الددليل يشددالرنل نددأو  
، السددليطاواالالديددد طددل ا نحدداع )تشددير (. ن Willims, 2003)نللددن ل للطدرسددة 
( تشير إلى ارتنا  و   ااوتطا  نالطنا وة نالالديدد طدل 2011، د؛ الالنن 2017

ينات  ددا ال ددقب طاددل الشددالنر ندداا تراب نو دد  الا ددة نددالوف   الطشددمقت التددا
( Capps, 2003راسد  )ناجحسدا  نالالالدة نعددم الشدالنر نالسدالادة الوفسدية، فدا د

تل الشددالنر نااوتطددا  يددرتن  نال نيددة ناالتدداام وحددن طتتطالددات م، نال ددقب الددليل 
اللطدديل نا ةددرال، لدددي م شددالنر نااوتطددا  لدددي م طناةددف إيتانيددة تتدداه الطدرسددة نالط

نهم تمار طشارمة طل ا وش ة الطدرسية نتمار عرضة للتطت  نالطدرسة نالدن ل 
(Capps, 2003.) 

نهلا طا دف  الناحاة لدراسة عقةة مدل طدل الطنا ودة نااوتطدا  نالرفاهيدة 
الوفسددددية، نهددددل يطمددددل التوندددد  نالرفاهيددددة الوفسددددية طددددل خددددقل طف ددددنطا الطنا وددددة 

 نااوتطا .

 راسة:الدمشكلة 
يتضدددع ططدددا سدددنم تل طف دددنطا الطنا ودددة نااوتطدددا  لددددى الشدددناب الطددددر  ل طدددا 
عقةدددة ةنيدددة نالشدددالنر نالرفاهيدددة الوفسدددية، نلدددلل  يطمدددل دددديا ة طشدددملة الدراسدددة 

 الرويسية:
"طدددا حتدددم اجسددد ام الوسدددنا لطتغيدددر  الطنا ودددة نااوتطدددا  فدددا التونددد  نالرفاهيددددة  

 الوفسية لدى عيوة تقطيل الطدار  الااونية" نلإلتانة عل هلا الس ال الرويسا.
 نتحانل الدراسة اجتانة عل ا سولة الونعية التالية: 

إلددى ت  حددد تنتددد عقةددة دالددة إحددداوًيا ندديل الطنا وددة نااوتطددا  نالرفاهيددة  .1
 الوفسية لدى تفراد عيوة الدراسة؟ 

إلدددددى ت  حدددددد تنتدددددد فدددددرنم لات دالدددددة إحدددددداوية نددددديل طرتفالدددددا ااوتطدددددا   .2
نطوخفضددي  فددا درتددة الرفاهيددة الوفسدددية نطختلددف تنالادهددا لدددى تفددراد عيودددة 

 الدراسة.
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دالدددددة إحدددددداوية نددددديل طرتفالدددددا الطنا ودددددة إلدددددى ت  حدددددد تنتدددددد فدددددرنم لات  .3
 نطوخفضي ا فا طستنى الرفاهية الوفسية نتنالادها لدى تفراد عيوة الدراسة؟ 

طددددا طدددددى إسدددد ام الطنا وددددة فددددا التوندددد  نالرفاهيددددة الوفسددددية لدددددى تفددددراد عيوددددة  .4
 الدراسة؟

طددددا طدددددى إسدددد ام ااوتطددددا  فددددا التوندددد  نالرفاهيددددة الوفسددددية لدددددى تفددددراد عيوددددة  .5
 الدراسة؟

 الدراسة:ف أهدا

تسدددد م الدراسددددة فددددا إاددددرا  التددددراع السدددديمنلنتا فددددا طتددددال دراسددددة ةدددديم  -1
هودددا  وددددرة فدددا  ل  إل إ ؛الطنا ودددة نةددديم ااوتطدددا  لددددى الشدددناب الطددددر 

الدراسدددددات الالرنيدددددة التدددددا توانلدددددت عقةدددددة مدددددل طدددددل الطنا ودددددة نااوتطدددددا  
 نالرفاهية الوفسية لدى ه ا  الشناب.

تس م الدراسة فا إعداد ط ايي  لت ددير الطنا ودة نااوتطدا  لددى الشدناب  -2
 ل  إ إلطددل  دددقب الطرحلددة الااونيدددة، نتحديددد تنالادهدددا لت ددديرها نةياسددد ا، 
 دراسة تل  ال يم تالتنر طل الدراسات الدالنة فا توانل ا نةياس ا.

دف تنت  وتاول هله الدراسة الناحايل إلى إعدداد دراسدات طسدت نلية تسدت  -3
طدل خدقل تالايدا ةديم الطنا ودة نااوتطدا  نالتدا  ،تحسيل الرفاهة الوفسدية

يطمل التون  ن طا فا دراسات تون ية تخرى لطتغيرات وفسية إيتانية طال 
 الرضا عل الالطل نتندة الحياة ن يرها.

 الدراسة:مصطلحات 

  :(1)المواطنة -1
للفدرد  االتياشدة تدأت( نأو دا "الطشداعر نااوفالداات Phipps, 2010يالرف دا فيدن  )

نالالشدددم الناضدددع للطدددن ل  ،طدددل خدددقل الاناندددت التاريخيدددة لن وددد ، ناجيطدددال ن دددا
 نهددداالدددل  وطدددا فيددد ، نمدددل طدددا يحتنيددد  طدددل تددداري  نطمدددال ترعدددر  فيددد ،  ا ددددلا

                                                           
(1) Citizenship 
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ترتطدددة هدددله الطشددداعر نااوفالددداات إلدددى تفالدددال نسدددلنميات نسدددطات  ددداهرة علدددى 
 الفرد ل ا تار ناضع على الطتتط ".

 اإلجرائي:التعريف 
 هن الدرتة التا يحدل علي ا الفرد على ط يا  الطنا وة طل إعداد/ الناحاة.

 (1)االنتماء  -2
لددى الفدرد  داخلدا  "شدالنر ( ااوتطا  نأو دOsterman, 2000يالرف سيترطال )

احتياتاتدد  نت دددم  ا  ط ددم للطتطنعددة مطددا تل الطتطنعددة ط طددة نالوسددنة لدد  تلنددتو دد
 الدعم نالرعاية".

 اإلجرائي:التعريف 
 هن الدرتة التا يحدل علي ا الفرد فا ط يا  ااوتطا  طل إعداد/ الناحاة.

 : (2)الرفاهية النفسية -3
( الرفاهيددة الوفسددية "نأو ددا تتطاددل Ryeff& Singer, 2008عددرف رايددف نسدديوتر )

نالط شرات السلنمية التدا تددل فا اجحسا  اجيتانا نحسل الحال، مطا يردد 
علدى ارتفددا  طسددتنيات الرضدا عددل الددلات نتح يدم تهددداف شخدددية لات طالوددى، 
ةاطتدددد  لالقةددددات اتتطاعيددددة طدددد  اآلخددددريل، ناجحسددددا   ناسددددت قلية فددددا حياتدددد ، نات

 نالسالادة".

 التعريف اإلجرائي:
 هن الدرتة التا يحدل علي ا الفرد فا ط يا  الرفاهية الوفسية.

 ظري:اإلطار الن
: مفهوم املواطنة   (3)أوالا

ملطددة تديدددة طالرنددة إلددى  ف ددا Citizenshipملطددة الطن وددة طترتطددة طددل 
                                                           

(1)Belonging 

(2)Psychological Well-Being 

(3)Concept of citizenship 
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نهوا  عدة تالريفات طختلفة حنل الطف نم ااد قحا للطنا وة،  ،الل غة الالرنية
ف د نرد فا تالريف داورة الطالارف النري اوية تل الطنا ودة عقةدة نديل فدرد ندنلدة 

، )التاسددنرننطددا تتضددطو  طددل ح ددنم نناتنددات  ،مطددا يحددددها ةدداونل تلدد  الدنلددة
2009 .) 

لطنا وة ( ا2012نرهال  لينل الطلمنر فا تطيل شريف ) نةد عرف
 ،ت نم على و ام يالترف نالتواة  نالخقف فا الطدالع ااتتطاعيةنأو ا 

نتل  ،نيالطل على ضن  نتو يم هلا التواة  عل  ريم نساول الحم نال اونل
الطنا وة عنارة عل تناي  سياسا  فراد الطتتط  على ةاعدة ااعتراف 

لدنلة على وحن ا تطيا ننتماف  ح نة م تتاه ا ،نطسانات م تطياًلا تطام ال اونل
فالطنا وة ت تم ؛ في  نيو م على تسا  الالرف تن الطلهب تن ا دل ااتتطاعا

نالتمنيل السياسا للتطاعة نتواةضات  نطالوى تو ا تتالل السياسة طنضن  
 (. 38، 2012طشارمة عاطة للطنا ويل فا ت رير طا يخ  طديرهم. )شريف، 

 مفاهيم المواطنة:

 اآلخرالتعدديه وقبول -1

 تنحددنل و ددل  ،إلددى التوددن  فددا نت ددات الو ددر نالطناةددف التالدديددةتشددير 
 ااةتدددددادية، ، السياسددددية،  يدددددخل فددددا طختلدددف الطتددددااتو دددتمطددددا ة، فمدددره طاليودددد

 سياسدامار طل و دام تتالنر عل نتند  نااةتدادية السياسية الا افية؛ فالتالددية
تنتي دات ة عدل نتدند عدد التالدديدةفدا حديل تالندر  ،فا النلد الناحد اةتداد  تن

 تطدددا ،نيو طدددا انتشدددتي  التالددداي  السدددلط ،فدددا الطتتطددد  الناحدددد طددد  ت نل ددداة ديويددد
التدا تالدي  ضدطل طتتطد   الددغيرةتالنر عدل التطاعدات  ف ا الا افية، التالددية

حيدددددع يدددددتم ت ندددددل هدددددله  ؛نةيط دددددا نططارسدددددت ا الا افيدددددة،مندددددر نتحدددددتف  ن نيات دددددا ت
 ةا افددد تلفدددا ااعتندددار  ا خدددلطددد   السددداودة، الا افدددةالططارسدددات نال ددديم طدددل ةندددل 

(. 273، 2010) طحسدددددل،  نو اط دددددا الدنلدددددةطددددد  ةددددداونل   ا تتالدددددار  ا ةليدددددة
 ةوتنةدف للح د تل، نعليودا ةنفريدد ةططيا  ةتخلم لمل فرد تترن تو ا ناجضافة إلى
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طددددل حنلوددددا  ةهوددددا  تالدديدددد ةدرتدددد ت إلددددى  حنلوددددا،و ددددر نالطددددم للطتتطدددد  طددددل ون 
 (.2003، )وادر

 :السياسيةالمشاركة -2

 نالشددالنا، السياسدداالتالنيددر  إ ددارفددا  السياسددية الطشددارمةيودددرم طف ددنم 
 ف داالرتدال،  تنالطتتط  سنا  الوسا  طو ا  ت رافنتيسير الشأل الالام طل ةنل 

 الطديوددةالطددنا ويل فددا ةضددايا  ةت ددنم علددى طسدداهط  و  ددا للديط را يددةتالنيددر  ترةدى
 الالطليدةفدا  الطشدارمةفمل فرد طل تفراد الطتتط  يحم ل   الط سسة،تن  الحاتن 

 نطتمافوددددددة طتسددددددانيةطددددددل اطارهددددددا نالحدددددددنل علددددددى فددددددر   ناجفددددددادة، التوطنيددددددة
ي ددددنم علددددى ااعتددددراف نددددالح نم  الطشددددارمةطف ددددنم  تل(. مطددددا 2014، )تيدددددنر 

ناعتندداره طتمافوددا  ندداآلخرنااعتددراف  السددنا ،علددى  نا فددرادللتطاعددات  الطتسددانية
الوددددن   تنالددددديل  تنالو ددددر عددددل التددددو   فو راودددد ، ندددددر انيا طدددد  تطيدددد  نطتسدددد

تساهم فا اسدتنالاد الددرا  نتحدل طحلد   تلا ن د  الطشارمة تلمطا  ااتتطاعا،
هدددا حتدددر  السياسدددية الطشدددارمةتالتندددر  السياسدددافدددا الطتدددال  التالدددانل، طدددافمدددرة 
 الطختلفدددةللتطاعدددات  الفرددددة ةتاحدددات ن  السدددل ة،ترميدددب و دددام  ةعدددادإفدددا  الاانيدددة

 (2012ااوتخاب. )شريف،  ت  الديط را يةليات آعنر  للطشارمة
 الديمقراطية:-3

فدا  التطاعيدة الطشارمة ، تو  ايحمم في  الشالب نوفس  سياساها و ام 
ندددا الحمددم عددل  ريددم التطايددل نااوتخدداب   ةن يرهددا ندددنر  الددرت ، نالطالارضددة نات

 نرتدالوسدا   ة،ا ويل مافدضدطال فدر  الطدن  اتالود انه ة،تن  ير رسطي ةرسطي
تل لمددل  ةعلددى فلسددف ةطنويدد الطسدداناة،علددى ةدددم  الالاطددة الشددونلفددا  الطشددارمةفددا 

 ةف ددن ةيطدد ااةتددداد ،دددل  تن نضددال  تط طددا مددال عطددره تن شددمل  تن  إوسددال،
احتدرام ااخدتقف اجوسداوية،  المراطدة الطتسدانية،تو لم طل طندت الح نم ة، ط ل 
( نيددرى 2010 خنددرا  عددرب فددا علددم ااتتطددا ، ة)طتطنعدد تن الطالت ددد الددرت فددا 

 إلي دل داوطدا ةدانق لقمتطدال،  السياسدافا الو ام  الديط را اسيتناا تل الو ام 
التط ددنر التددا تطوال ددا طددل التحددنل إلددى  ةفي ددا تددد دم داوطددا ن ددن  الدنلددة ةةددن  إل  
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 نلددددةالنلالتددددا تطوال ددددا طددددل  الدنلددددة ةالتط ددددنر تددددد دم ن ددددن  ةنةددددن  ة،طسددددتند ةدنلدددد
 (2010فا الطتتط . )سيننرا،  نالفنضنية

ا: االنتماء
ا
  (1)ثاني

تتالددددد نت دددات الو دددر حدددنل طف دددنم ااوتطدددا  طدددل حيدددع منوددد  دافاًلدددا تن 
حساًسدددا داخلًيدددا تن  حاتدددة تساسدددية يسدددالى اجوسدددال جشدددناع ا تن منوددد  شدددالنًرا نات
اتتاًها يحر  سلن  الفرد وحدن تمدنيل عقةدات اتتطاعيدة نداآلخريل، علدى الدر م 

حساًسدا تن منود  طل اختقف اآلرا  حنل ااوتطا  طا نيل منو  اتتاًها نشدالنًرا  نات
شدا  إلدى لمنل الحاتة ها شالنر الماول الحا ناافت اد  –حاتة تساسية وفسية

طالدديل، سددنا  تمددال الطفت ددد فسددينلنتًيا داخلًيددا، تن سدديمنلنتًيا اتتطاعًيددا مالحاتددة 
 ددا تطياًلددا ت مددد تن منودد  دافاًلددا تن طدديًق، إا تو   –ناجوتددااإلددى ااوتطددا  نالسددي رة 

لفددرد نددق اوتطددا ، لا  الددل  يندددت طدد  اجوسددال طوددل لح ددة الطدديقد اسددتحالة حيدداة ا
دددغيًرا ن دددف إشددنا  حاتتدد  الضددرنرية، نيوطددن هددلا ااوتطددا  نوطددن نوضددل الفددرد 
إلددددى تل يدددددنع اوتطددددا  للطتتطدددد  المنيددددر الددددل  عليدددد  تل يشددددن  حاتددددات تفددددراده. 

 (2011)الالاطر، 
 تعريف االنتماء:
( ااوتطا  ةداوًق )ااوتطدا  شدالنر الفدرد 1980) حافظ خيريأحمد يالرف 

نأود  تدا  تساسدا طدل تطاعدة طدرتن  ن دا طتنحدد طال دا. مدلل  شدالنره نالطسددونلية 
تتاه ددا طدد  تددنافر الط نطددات ا ساسددية للطتتطدد  تن للتطاعددة لدددى الددرد نشددالنره 

دد  لن خددداو  طاليوددة طختلفددة عددل التطاعددات تن الطتتطالددات نأو دد  اا خددرى. تط 
( فيرى تل ااوتطدا  "يشدير إلدى الواعدة التدا 1983) محمد الغندور هبالل   العارف

تددف  الفددرد للدددخنل فددا إ ددار اتتطدداعا فمددر  طالدديل نطددا ي تضددي  هددلا طددل التدداام 
نطالددايير نةناعددد هددلا اج ددار نودددرت  نالدددفا  عودد  فددا ط انددل  يددره طددل ا  ددر 

 ااتتطاعية نالفمرية.

                                                           
(1)Belonging 
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  فا حاتة إلى تل يشالر نأو  فرد ( "تل الطر 1983) هدى قناوينترى 
لدى تل ، فا طتطنعة ترن د  ن دم طددالع طشدترمة تدفالد  إلدى تل يأخدل نيال دى نات

يلتط  طو م الحطاية نالطساعدة، مطا تو  فدا حاتدة إلدى تل يشدالر نأود  يسدت ي  
 الشييييرقاوي فتحيييييرف نيالدددد ا حيددددال،تل يطددددد  يددددره ن ددددله ا شدددديا  فددددا نالدددد  

ط  تفضيل ا تمار طل  يرها  ،اارتنا  النايم نتطاعة طا  أو  ن( ااوتطا  1984)
 أحمد زكي بدوي ىعو ا. ير نالشالنر نالطسونلية تتاه ا نالدفا   ،طل التطاعات

ر نددة الفددرد فدا ااوتطددا  إلددى  عدل( تل اوتطدا  الفددرد علدى التطاعددة يددوتم 2000)
لطددو  تطاعة ةنية يت ط  شخديت ا نينحد وفسد  ن دا ما سدرة تن الوداد  تن ا

( ااوتطددا  نأودد  Osterman, 2000)سييتيرمان  ل  الطرمددا الططتدداا. مطددا يالددرف
شالنر داخلا لدى الفرد تو  ط دم للطتطنعدة مطدا تل الطتطنعدة ط طدة نالوسدنة لد  

 تلنا احتياتات  نت دم ل  الدعم نالرعاية.
 النظريات المفسرة لالنتماء:

يالددد طددد لع ااوتطددا  طددل الطددد لحات التددا ل يددت اهتطددام المايددر طددل 
ريمسدددنل.  الو ريدددات المقسددديمية فدددا علدددم الدددوف  طادددل و ريدددة فرنيدددد نطاسدددلن نات

اعتنددرت الشددالنر نااوتطددا  إلددى طتتطدد  طددل  الوفسدداللوطددن  Freudفو ريددة فرنيددد 
نتل  ،شدناع اا فراد يالد طل الحاتات اجوساوية ا ساسية التا يسالى اجوسال ج

طتاللطددة تت ددنر نت ددنر  الطيددنل ااتتطاعيددة فددا اجوسددال فددا تنهرهددا اسددتتانات  
الشخدددية  ددنال الحيدداة، نيرتدد  الفشددل فددا ت نرهددا إلددى ط دددار الحرطددال الددل  

نةددره المدداول الالضدن  علددى طنات تدد   ،تفرضد  النيوددة نال دنى النا ويددة طدل واحيددة
طددا عددل النيوددة ةددد طددل واحيددة تخددرى. فالحرطددال الطفددر  الدددادر إ طددا عددل الددوف  نات

نيو دددر فرنيدددد إلدددى الطيدددنل  ،إلدددى تددددهنر الالقةدددات ااتتطاعيدددة ندناط دددا  يددد د
وتاًتددددا للخنددددرات الالاوليددددة  -فددددا تنهرهددددا -ناعتنارهددددا -ننتدددد  عددددام -ااتتطاعيددددة

فددرنان  ال فددل ااوفالاليددة ا نلددى نطددل يشددن  حاتاتدد  ةددد تمددنل وطنلًتددا  ؛الطنمددرة
 التالية. للالقةات ااتتطاعية

للحاتات اجوسداوية تدا  ااوتطدا  فدا الطرتندة  Maslowلونظرية ماسنفا 
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الااويدددة طدددل التسلسدددل ال رطدددا لقحتياتددددات نالدددد ااحتياتدددات الفسدددينلنتية طاددددل 
طاسدلن الحاتدة لقوتطدا  علدى الحاتدة للت ددير تضداف  )ال الام نالشراب نالتدو ( 

طحندة طد  اآلخدريل نيسدالنل  نالطالرفة. نلمر )تل الوا  تدنعى لتمدنيل عقةدات
 نمل ت د جشنا  هلا الداف (.

هوددددددا  تأميددددددد علددددددى تهطيددددددة التددددددران   Eriksonنظرييييييية إريكسييييييوننفددددددا 
ناعتنددددرت تل ال نددددنل  ،خددددقل طراحددددل الوضددددل النينلددددنتا نالوفسددددا ،ااتتطدددداعا

إل  ؛نخدنًدددا فددا طرحلددة الطراه ددة، ااتتطدداعا طددل الط الددب ا ساسددية للوطددن
 فا الطست نل. الوفساتيد نالوضل  يطمل اعتناره طتونئ

ف دم  فيدرى تل   وجهة نظير أرييف فيروم ميه وجهيات النظير السيابقةنتتفم 
ني سددددم تلدددد   ه،اجوسددددال ي ددددنم علددددى تحليددددل حاتاتدددد  الوانالددددة طددددل  ددددرنف نتددددند

نالحاتدة إلدى التالدالا نالحاتدة إلدى اارتندا  ، الحاتات إلى الحاتة إلدى ااوتطدا 
الحاتة  تل  ة نالحاتة إلى إ ار تنتي ا. نيرى فرنم نالتلنر نالحاتة إلى ال ني

اوتطا  ةد ونالت طل حاتة اجوسال إلى خلم الالقةات الخادة ن  نتمارهدا إلى ا
تح ي ًدددا هدددا تلددد  ال اوطدددة علدددى الحدددب الدددل  يتضدددطل الرعايدددة الطتنادلدددة ااحتدددرام 

 (.2014نالف م )إطام، 
ماسييلو لالنتميياء  وتميييل الباحثيية فييي البحيي  الحييالي إليي  تبنييي نظرييية

 األساسية لإلنسان. باعتباره حاجة من الحاجات
 أبعاد االنتماء:
طف دنم ااوتطدا  طف نًطدا طرمًندا يتضدطل الالديدد ( 2011آمال باظية )تحدد 

 طل ا نالاد نالتا تهط ا:
  ة الشاها طاليار طو  ا تحدد ن  طاهي ترس ن: مطا دا  ا (1) ةالهوي -1

 ،ديو  ، الشالب، لغترنح لتتسيد  فال نية؛ (1998 نح ي ت  )انل تحطد،
لتشمل  ةطرتالي ةنةاعد ا طة تنتفم يحدد نتند الطتتط   ف ا ،ا افت 

                                                           
(1)Identite 
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 رطناهانساور  الا افة،هم عوادر تيشطل  ال نيةمياو ، ف ل طندت 
ن هم  التطاعية، للشخدية الطمنوةنملل  طتطل الخداو   ،نتالنيرات ا
تغدن مق طتماطق تاطالا للطمنوات  ال نية تل طا يالوانهن ، ططياات ا
ة؛ التا امتسنت ا ا ط  عنر سيرنرة تاريخي الحضارية نالتطاعية اللاتية
 ت ةطل  ا طةلا  الرطا الطشتر  الل  يتتط  حنل  مل تفراد  فال نية

 الناحدة نالا افية التاريخية الخلفيةاو قةا طل  ،ااوتساب نااعتااا
 دطا ي م( نهن 460، 1977 الطوفدل )طراد،فا مل الطتدل ا  الطتدرتة
 ا طة تنننعي  نااوتطا  إلى الطتتط   اجوسال إحسا فا  ال نيةاختاال 

 (.23، 2000 نرمات) التطاعة تن
طد   الطشدارمةنيساعده على ، : استالداد يمتسن  الفرداالجتماعية المسئولية -2

فا حل الطشدمقت التدا  نالطساهطةنطا ي نطنل ن  طل عطل  ااآلخريل، فيط
نيالطددل علددى توفيددله  ،لدد  التطاعددة تةرتتدد ني نددل الدددنر الددل   ،يتالرضددنل ل ددا

تطيدددد   ااتتطاعيددددة الطسددددونليةنتشددددطل  ،(214 ،1999نالتطددددل،  الل دددداوا)
 ةشددداطل الطتتطددد ، نهدددان دددا طدددل ةندددل  اجوسدددالالدددو م نالت اليدددد التدددا يلتدددام 

ل ددددا طغدددداى  الطسددددونلية ندراسددددة نالديويددددة، نااتتطاعيددددة، الخل يددددة، للوددددناحا
 ةفددا توطيدد الترنيددةنلدددنر  ااتتطدداعا،للتحددنل  ننالوسددنة ،للشددخ  نالوسددنة
 ( 12، 2002،  ويطاعود واشوت  ) الطسونليةهله 

 ةعلددى طنات دد ال دددرةالددداوم نالدددم  اجحسددا  اتالودد :(1)االقتصيياديةالضييغوط  -3
الفدددرد  إدرا  سدددقطة نأو دددا ططدنحدددةنتالرف دددا ،   ا ساسدددية الحيددداةطت لندددات 

فيطددا يتاللددم نالتاوددب  حياتدد ،تلريدد   ددرتت علددى وطدد   ةلنتددند تغيددرات سددلني
 فالضددددددغن . المطاليدددددة تن ا ساسدددددديةنالنفددددددا  نااحتياتدددددات  طو دددددا، الطددددداد 

 ا ساسدديةندديل الطت لنددات  الطنا طددةعلددى  ال دددرةتتطاددل فددا عدددم  ااةتدددادية
، 1991، ةةددرها )سدقطمدال  تيدا الطتاحدة ااةتدداديةنطددادر  المطاليةتن 
34) 

                                                           
(1)Economic stress  
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ا: مفهوم الرفاهية النفسية:
ا
 ثالث

تالددددددت تناوددددب تحديددددد الرفاهيددددة الوفسددددية عوددددد مايددددر طددددل علطددددا  الددددوف  
، تل الرفاهيددة الوفسددية: Ryeff& colleagueتددرى رايددف ناطق هددا  إلنالندداحايل، 

شددددالنر الفددددرد اجيتددددانا ن يددددب الالددددي  نحسددددل الحددددال، ناسددددت قليت  فددددا الحيدددداة 
نتو ددديم شدددونل حياتددد   ،ناعتطددداده علدددى وفسددد ، نةدرتددد  علدددى اتخدددال ةراراتددد  نوفسددد 

يتانية طدل تطيد  ال درنف النيويدة الطحي دة ند ، نتل  الطختلفة، ناجفادة نفالالية نات
يمددنل لدد  هدددف ناضددع نناةالددا ينتدد  طددل تتددل تفالالدد  نسددلنميات  نتدددرفات  فددا 

ات اتتطاعيددة طتنااوددة سددنيل الندددنل إلددى هددلا ال دددف، نةدرتدد  علددى نوددا  عقةدد
يتانية ط  اآلخريل، مطا تدرتن  الرفاهيدة الوفسدية نمدل طدل اجيطدال نالل د   ندافوة نات

نالتنمدل عليد  ناجحسدا  نالالافيدة الح ي يددة نال طأويودة الوفسدية نالراحدة ناارتيدداح 
نالا دددددة نالتالدددددا ف نالددددددداةة نالتالدددددانل نحدددددب الغيدددددر نا خدددددل نالال دددددا   الوفسدددددا
 نالسميوة.

إلددى الرفاهيددة الوفسددية  Stewart– Brownنددرانل  –و ددر سدديتنراتمددلل  ي
علدددى تو دددا: حالدددة نتداويدددة شدددالنرية، تتخلدددم لددددى الفدددرد عوددددطا تددددنع طشددداعره 

ن يدب الالدي  نالا دة  ،نحسل التالاطدل طد  اآلخدريل لنالحن ،مالحينية ،ااوفالالية
 نالوف  فا حالة تناال.

 تل   Coenders نمنيود Casesنماسا   Conzalezنيوطا يرى تنوااليا 
رتايل نأو ا ت. نيحددها طايمل (1)الرفاهية الوفسية تالد تحد طمنوات تندة الحياة

شالنر  يب وحن اللات نال طأويوة الوفسية نراحة النال نالحينية نالالقةات 
 تل   اااتتطاعية الدافوة نالتفا ل نا طل. فا حيل ترى طايسة الويال نعل

 ،  نره عود الفرد طول  فنلت  السنية تالرفاهة شالنر نتداوا إيتانا يند
طشاعر راةية يسالى اجوسال للندنل  نهانيستطر طال  خقل طراحل عطره، 

على الحياة ةيطة نطالوى، نةد  تضفاإلي ا ناعتنارها طل الغايات ا ساسية التا 

                                                           
(1) Psychological Well– Being as a Component of Quality of Life 
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وفسية يالرف ناسم ( وطنلًتا للرفاهية الRyeff& Keyesنضالت )رايف( نميا )
 وطنلم الالناطل الستة يتضطل الالناطل اآلتية:

: نيشدددير إلدددى ال ددددرة علدددى تح يدددم الدددلات نفدددم ال ددددرات (1)تقبيييل الييي ات -1
ناجطماويددات الطتاحددة، نمددلل  ااتتاهددات اجيتانيددة وحددن الددلات نالحيدداة 
الطاضدية، نت نددل الط داهر الطختلفددة للدلات نطددا في دا طددل تناودب إيتانيددة 

 ية، ناارت ا  ناللات دالنًدا إلى المطال.نتخرى سلن
: ةدددددرة الفددددرد علددددى نوددددا  نتمددددنيل (2)العالقييييات اإليجابييييية مييييه اآلخييييرين -2

طنويددة علددى الا ددة الطتنادلددة نالددند ، عقةددات اتتطاعيددة دافوددة طدد  اآلخددريل
 نااحترام نالتالانل نالتالا ف نااوت ا  النوا .

: ةدرة الفرد على ت رير طديره نوفس ، نةدرت  على اتخالا (3)االستقاللية -3
ةراراتددددددد  نلاتددددددد  ننطحدددددددد  إرادتددددددد ، نةدرتددددددد  علددددددددى ط انطدددددددة الضددددددددغن  
ااتتطاعيدددة، نال ددددرة علدددى ضدددن  السدددلن  الشخددددا تاودددا  تفاعلددد  طددد  

على التفمير نالتدرف ن رم طو  ية نت ييم وفس  نفً ا  نال درةاآلخريل، 
 ننلة.للطالايير ااتتطاعية الط 

: ةددددرة الفدددرد علدددى السدددي رة علدددى النيودددة نالدددتحمم ن دددا (4)اليييتمكن البيئيييي -4
نتو يط ددا لدددالح ، نال دددرة علددى تحليددل النيوددة طددل تتددل اجفددادة ن ري ددة 

نالطرنودة نال ددن  فدا  التحلدافالالدة طدل ال درنف الطحي دة، إضدافة إلدى 
نتغييرهددددا طددددل خددددقل خنراتدددد  الطاضددددية ، التالاطددددل طدددد  النيوددددة الطحي ددددة

الحاضددرة لتمددنل نسدديلة لتح يددم تهدافدد  حياتدد ، نال دددرة علددى إدارة النيوددة ن 
 نالتتديد ناانتمار.

: ةدددرة الفددرد علددى تحديددد تهدافدد  فددا الحيدداة نشددمل (5)الهييدف ميين الحييياة -5
                                                           

(1) Self-Acceptance 

(2) Positive Relationship With Others  

(3) Autonomy 

(4) Environmental Mastery  

(5) Purpose in Life 
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يمنل ل  هددف نر يدة نتفمداره وحدن تح يدم هدلا ال ددف،  طنضنعا، نتل  
ال نط نطددددة مددددل نددددرنح الطاددددانرة نالدددددنر ناجدددددرار ناجيطدددد التحلدددداطدددد  

 الال نات التا ةد تحنل دنل الندنل إلى ال دف الطوشند.

: ةددددرة الفدددرد علدددى توطيدددة ةدراتددد  نت نيرهدددا، نايدددادة (1)الشخصييييالنميييو  -6
فالاليتددد  نمفا تددد  الشخددددية فدددا التناودددب الطختلفدددة، مدددلل  ةدرتددد  علدددى 

 الال لدانالطرنودة المافيدة نااسدتالداد  نالتحلاإدرا   اةات  ناارت ا  ن ا، 
 خنرات تديدة تضاف إلى خنرات  السان ة.ا لتل  نالوفسا

( ندددًفا تفددديلًيا Ryff, Singer, 2008نةددطت مددل طدل رايددف نسدوتر )
، ففدا طتدال ااسدت قلية  لخداو  ا فدراد طرتفالدا الرفاهيدة الوفسدية نطوخفضدي

تددرى )رايددف( تل ا فددراد الددليل يتطتالددنل ندددرتات عاليددة طددل الالافيددة لدددي م ال دددرة 
ى اتخدددال ال دددرار نطحددد  إرادت دددم، نط انطدددة الضدددغن  ااتتطاعيدددة التدددا ت دددف علددد

حدداوق دنل ط دددرت م علددى اتخددال ال ددرار، مددلل  يطتلمددنل ط ددارة التمفيددر الطو  ددا 
ا نالتفاعددل ن ددرم عديددددة نضددن  اوفالددداات م نسددلنم م فددا طختلدددف الطناةددف، ف ددد

اتخدددال ال دددرار، الالافيدددة نالضدددغن  ااتتطاعيدددة فدددا  طوخفضددداحددديل يتدددأار ا فدددراد 
 نيخضالنل  حمام اآلخريل نةرارات م.

ا فددراد السددالدا  لدددي م مفددا ة عاليددة فددا  نفددا طتددال التطمدديل النيوددا فدد ل  
إدارة النيوة نترنيض ا لدالح م، نالالطل نفاعلية على اةتوا  الفدر  الطواسدنة 
ر ناستغقل ا على تمطل نت  طل تتل الو ن  نحيات م نلنات م، لمل ا فراد  ي

السددالدا  يتدددنل دددالننة نالغددة فددا إدارة شددونل حيددات م الينطيددة، نيشددالرنل نالدددم 
نلددي  لددددي م الددنعا المددافا ندددالفر   ،ال دددرة علددى تحسدديل النيودددة الطحي ددة ن ددم
 الطواسنة ل درات م نطينل م ناهتطاطات م.

ف ل الالطل الطستطر على ت نير  الشخدانفا طتال الوطن 
الشخدية، نااوفتاح على الخنرات نالطالارف التديدة، نطرنوة التفمير فا 

                                                           
(1) Personal Growth 
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التالاطل ط  الطناةف الحياتية، نالشالنر نالتفا ل نالتحسيل الطستطر لللات 
اجحسا   ل تهم طا يتطيا ن  ا فراد السالدا ، ط انل لل  ف ل  نالسلن ، يالد ط  

، نعدم ال درة على اطتق  خنرات تديدة نطرنر النةت، نو   الوطن الشخدا
نةلة ااستطتا  نالحياة، نالتطند فا التالاطل ط  ا اطات نالطناةف التديدة، 

 .(Ryff& Singer, 2008) الالافية طوخفضانمل لل  طل خداو  ا فراد 
نحللت رايف نسوتر خداو  ا فراد السالدا  فا طتال عقةات م 

فنتده تل الدف  نالا ة ناآلخريل نااهتطام ن م  ؛خريلااتتطاعية ط  اآل
نتمنيل دداةات ح ي ية طال م على تسا  ااحترام الطتنادل نالتف م نالتالانل 
نالال ا  الطتنادل طل تهم طا يطيا ه ا  السالدا ، تطا ا فراد الليل ا وديب 

يدة ط  للسالادة فا حيات م فتراهم يتدنل دالننات منيرة فا تمنيل عقةات ت
ل   عدم الا ة نالتشمي  ناجحنا  نتدوا  نتدت تل  الالقةات ف ل   اآلخريل، نات

تل  (Ryff& Singer, 2008) ااحترام طل تهم طا يطياها، نترى رايف نسوتر
لتح يم  الد نب نالسالاالشالنر ال يب نالحياة ننض  ا هداف الساطية في ا، 
ندرتات عالية طل الالافية، تل  ا هداف طل تهم طا يندف ن  طل يتطتالنل 

نلي  لدي م الط ارة نال درة المافية  ،اآلخرنل فق طالوى ح ي ا للحياة عودهم اتط  
ل نتدت فق يطلمنل خ ً ا  ،على تحديد و رت م نطالا يريدنل طل الحياة، نات

 (.Ryff& Singer, 2008ناضحة لتح يم تهداف م )
 النظريات المفسرة للرفاهية النفسية:

طدددل الو ريدددات الط طدددة التدددا اسدددتخدطت فدددا تفسدددير طدددد لع الرفاهيدددة 
(1)عدددل التدددناال الدددديواطيما Reberالوفسددية و ريدددة رننيدددر 

التدددا تدددو  علدددى تل  
ا فراد يطيلنل إلى الالندة على خ  ا سا  طل السالادة حتى نالد تحداع الحياة 

 ،لددى حددد طدداالنةددت لدددي م رفاهيددة لاتيددة طسددت رة إ يددة النالرويسددة. فطال ددم الوددا  
نللددد  نسدددنب طسدددتنيات تخدددايل نتددددفم الطددددخقت الوفسدددية التدددا تحفددد  الرفاهيدددة 

 اللاتية فا حالة تناال ديواطيما.
                                                           

(1)Dynamic Equilibrium Model 
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هودددا   نمطدددا هدددن طنضدددع فدددا الشدددمل التدددالا تنضدددع هيدددد  ننيدددريول تل  
نددديل الودددا  فدددا طسدددتنى الرفاهيدددة الوفسدددية التدددا يح  نهدددا حسدددب الطخدددانل  افرنةًدد

نوتيتدددة  ،الدددرنف ناسدددم سدددطات الشخددددية الطسدددت رة(الااندددت لددددى مدددل فدددرد )نالط
لطخدددانل مدددل شدددخ  يددددنع لديددد  طسدددتنى طتدددناال طدددل الرفاهيدددة اللاتيدددة. هدددلا 
الطخانل يتشمل طل خقل التالاطل ط  خنرات الحياة الطختلفة )الطدخقت( التا 
تالاا الرفاهية اللاتية تن ت لدل الشدالنر نالضديم. نعلدى هدلا طدل ا فضدل اعتندار 

 رها سطة اانتة.الرفاهية الوفسية حالة طتلنلنة ندًا طل اعتنا
نهيتددددددنل  Dalyنديلددددددا  Dodgeننوددددداً  علددددددى هدددددله الو ريددددددة ةددددددم دندم 

Huyton  نسددداوديراSanders (Dodge, Daly, Huyton, Sanders, 2012 )
 ددا و  ددة التددناال ندديل طددنارد الشددخ  نالتحددديات التددا تالريفددا تديدددا للرفاهيددة نأو  

الشدخ  تل يتميدف ففا مل طدرة يناتد  في دا الشدخ  تحدديات يحدانل  ينات  ا.
ددل ا ددم  فدد ل ا شددخا  الددليل  نددأل يتنددر طددنارده علددى طنات ددة هددله التحددديات. نط 

هدم الدليل يطتلمدنل طدنارد وفسدية ناتتطاعيدة نندويدة تطمدو م  ،لدي م رفاهية طست رة
طل طنات ة التحدديات الوفسدية نااتتطاعيدة نالندويدة، نعوددطا ينات د  ا شدخا  

طنارد توخف  لددي م طسدتنيات الرفاهيدة نالالمد   تحديات تمار ططا يطتلمنل طل
  ل  فدديتطيددا ندد  هددلا التالريددف طددل النضددنح نالنسددا ة  ططددانددالالم . نعلددى الددر م 

 الناحايل لم ي نرنا تدنات ل يا  الرفاهية الوفسية نفً ا ل لا التالريف.

 الدراسات السابقة:
بموضييوع ة مباشيير  عالقيية التييي لهييا السييابقةبيياالطالع عليي  الدراسييات 

باشيير، م   بشييكل   الدراسييةدراسييات تناولييت متغيييرات  الباحثيية، لييم تجييد الدراسيية
، الدراسيةوتمكنت من االطالع علي  بعيا الدراسيات التيي لهيا صيله بمتغييرات 

 ونعرا لها فيما يل  :
إلدددى التالدددرف علدددى طسدددتنى ااوتطدددا  دراسدددة هددددفت  (2013) أجيييرى بكييير

علدددى عيودددة  الدراسدددة نتتريدددت ااتتطددداعا،نال ندددنل  ة الحيددداة،نتدددند ااتتطددداعا
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-)التدددددو نعقةتددددد  ندددددنال  الطتغيدددددرات  التاطالدددددة، ة( طدددددل  لنددددد400ةناط دددددا )
نديل الطتغيدرات  الالقةدة  نيالةالتالرف على  نتيضا اجةاطة(،نطحل  –التخد 
ط ت  الاقاددددة د   الاقاددددة،ل يددددا  الطتغيددددرات  الناحاددددة إعدددددادط ددددايي  طددددل  3ناسددددت خ 

طل ااوتطا  نحسب التو  نالتخد  نطحل  عال  ى نتندلت وتاول إلى طستن 
 نالتدددندة ااتتطددداعانددديل ااوتطدددا   إيتانيدددة عقةدددة  دددرت نتدددند تمطدددا  اجةاطدددة،
  .ااتتطاعانال ننل  الحياة

ندديل  الالقةدةإلدى تحديدد  ( 2014) منيال عبييد النعييم بينميا هيدفت دراسية
نالمشدددف عدددل الفدددرنم نددديل نتنودداو م، لددددى الطغتدددرنيل  الوفسدددية نالرفاهيدددةااوتطددا  
نتحديددددد الطتغيددددرات  الوفسددددية، نالرفاهيددددةفددددا ااوتطددددا   نتنودددداو مالطغتددددرنيل  اآلنددددا 
 الطرحلدةعلدى عيودة طدل ال دقب الطغتدرنيل فدا  الدراسدة ن ت  ،نااوتطا  الطونوة

نلددع عددددهم  ةخطدد  توسدديات عرنيدد الاليوددةشددطلت  ،نآندداو م نالااونيددة، الطتنسدد ة
ط يدا  ااوتطدا  للطغتدرنيل نآنداو م طدل  الدراسدةاسدتخدطت  ،(  النا نآنداو م 89)

 تشددارت الوفسددية، للرفاهيددةط يددا  رايددف  الناحاددةمطددا اسددتخدطت  الناحاددة، إعددداد
 نتنالدددادااوتطدددا   تنالدددادنددديل  ةطنتنددد ةإلدددى نتدددند عقةدددات ارتنا يددد الدراسدددةوتددداول 
 .نتنواو ملدى الطغترنيل طل اآلنا   الوفسية الرفاهية

يميييان الخزاعييييحسيييين  دراسيييةاسيييتهدفت  ( ةيدددا  2014) الشيييمايل وا 
 تتريددددت ا ردويددددة،نااوتطددددا  لدددددى الالدددداطليل فددددا الط سسددددات  الطنا وددددة،طسددددتنى 
( 23) ( لمًرا273طو م ) طن فا،( 296طل ) ةطمنو عشناويةعلى عيوة  الدراسة
 ااوتطددا ،فددا تالايددا  إيتددانال ددا دنر  الطنا وددة تلإلددى  الدراسددةتندددلت  تواددى،

 الا دافاالنالدد  تلالوتاول  نت  رت الط يا ، تنالادفا تطي   إيتانية ةماوت ندرت
 .الديواالنالد  تأايرا نتدواها تأايرا، تمار نالطالرفا

تطايددل  ةهدددفت إلدى التالدرف علدى درتد دراسدة( 2014) علييان أجيرىمطدا 
تتريددددت  الوفسددددية، نالدددددحة الالنلطددددةفددددا  ددددل  الطنا وددددةل دددديم ا ةدددددى،  ةتاطالدددد
اعتطددد الناحددع علددى الطددو ل  ن النددة، ا(  الندد776علددى عيوددة ةناط ددا ) الدراسددة
تندلت  الوفسية، الدحةنط يا   الطنا وة. ناعتطدت على ط يا  ةيم الندفا
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نرضددا الفددرد  إيتانيددة، الطنا وددةل دديم  التاطالددةدرتددة تطايددل  تلإلددى  الدراسددةوتدداول 
ندديل  إيتانيددة عقةددةالوتدداول نتددند  نت  ددرت الوفسددية،عددل حياتدد  ط شددر لدددحت  

 نددا طل ناجحسددا  الت نددل،طشدداعر  ايددادةالتددا تسدداعد علددى  اجيتانيددةالسددطات 
 .الطنا وةنةيم  الطح يل،ط   اجيتانيةننوا  تسنر طل الالقةات  نال طأويوة،

( 2014) جيييييييييييرى ميييييييييييوردزاد وسييييييييييييدات وعبييييييييييييدي وموسيييييييييييافيت 
Moradzade,Siadat, Abedi and Mousavi الطنا وةنيل الالقةة عل  دراسة 

( فدددردا طدددل الالددداطليل 99لددددى عيودددة طمنودددة طدددل ) الحيددداةعدددل  نالرضدددا التو يطيدددة
نط يدددا   التو يطيدددة الطنا ودددةناسدددتخدم ط يدددا   التوسددديل،نتاطالدددة تددددف ال طدددل 

نتدند  الدراسدةوتداول  ت  رتنةد  الدراسة،ن ن ت على عيوة  الحياة،الرضا عل 
 الحياة.نالرضا عل  التو يطية الطنا وةنيل ة دال عقةة

ندديل  الالقةددةالتالددرف علددى إلددى  (2015) عبييد او والعرجيياهييدفت دراسيية 
نللد   لحدم،فدا نيدت  الدن وا ا طدللددى ةدنات  الدن وانااوتطدا   الوفسدا ا طل

ددا ( فددردً 230علددى عيوددة طمنوددة طددل ) لتطدد   تداتدديلاسددتخدطت  ا طددل،ل رتددال ط 
تنضدددحت وتددداول  الدددن وا،نط يدددا  ااوتطدددا  الوفسدددا،  ا طدددلط يدددا   النياودددات،
نااوتطدا   الوفسدية نالراحدةنالشدالنر  الوفسدانديل ا طدل  عقةدةعدل نتدند  الدراسة
 . الن وا

هدفت إلى استمشداف ( دراسة 2017) Bouchardوك لف أجرى بوتشرد 
طل خقل الط انقت الدفية طد  ال دقب نالطاللطديل،  الطدرساالشالنر نااوتطا  

حلددة اانتداويددة طددل الدددف الراندد  إلددى الدددف نللدد  علددى عيوددة طددل  ددقب الطر 
(  دقب، مطدا تتدرت الدراسدة علدى عيودة طدل الطاللطديل 7الااطل، نمال عدددهم )

( سدوة. نتنددلت 20 –6( ططل لدي م خنرة فا التدري  تتدرانح طدل )4عددهم )
 الطدرسدداا وشدد ة الدددفية تايددد طددل ااوتطددا  الددن وا نااوتطددا   الوتدداول إلددى تل  

لدى ال قب نالطاللطيل، مطا تايدد طدل الشدالنر نالا دة ندالوف ، نالشدالنر ندا طل، 
 نااحترام، نالتساطع.
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( هددفت إلدى طالرفدة درتدات الشدالنر نالرفاهيدة 2017) الجنديوفي دراسة نبيل 
الوفسدددية لددددى  لندددة التاطالدددات الفلسددد يوية فدددا طحاف دددة الخليدددل، نتمنودددت عيودددة 

طدددل  لندددة تاطالدددة الخليدددل، نتاطالدددة ال دددد   (  الدددب ن الندددة200الدراسدددة طدددل )
الطفتنحدددة، ن ندددم علدددي م ط يدددا  رايدددف نالدددد ترتطتددد ، نتدددم التح دددم طدددل داات 

نمدلل  الانددات ن ري دة مرنونداا تلفدا، نةددد تشدارت الوتداول إلددى  ،دددم الطحمطديل
ط يددا  )رايددف( يتطتدد  نددداات سدديمنطترية عاليددة، نتشددارت إلددى نتددند فددرنم  تل

 اجواع فا الرفاهية الوفسية.دالة نيل اللمنر ن 
 دراسية(  2018) ومنار منصيور أحميد المعاطي أبوأجرى وليد محمد 

لددى  لندة  ةنالرضدا عدل الحيدا الدن واالتالرف على طستنى ااوتطدا  إلى  هدفت
فددا التوندد  نالرضددا عددل  الددن واااوتطددا   إسدد امنالتالددرف علددى وسددنة  التاطالددة،
الالدرام، طدل  لن الندة، نمد ا(  الند666)علدى عيودة طدل  الدراسدة ، تتريدتالحياة
وتداول  تسدفرت ،ااوتطدا  نالرضدا عدل الحيداة ط ياسدا م  د  خ  اسدت   نالسدالندية، ،رنطد

عددل نتددند فددرنم فددا طسددتنى ااوتطددا  للددن ل نالرضددا عددل الحيدداة نف ددا  الدراسددة
 إيتانيددةننتدددت عقةددة السددالندية،  الاليوددةفددا اتتدداه  ا نالددادفددا تطيدد   للتوسددية

عددل الحيدداة  نتسدد م ااوتطددا  فددا التوندد  نالرضددا، ندديل ااوتطددا  نالرضددا عددل الحيدداة
 .التوسية ناختقف%( 33،5نوسنة ترانحت نيل )

لدددى إهددددفت  دراسييية( 2018) كميييا أجيييرى يوسيييف حميييه وهيييانو حسييين
-حسددب الوددن  ااتتطدداعا،نااوتطددا   السددالادةالتالددرف علددى طسددتنى الخددنف طددل 

 600ةناط ددددا  التددداطالاعلدددى عيوددددة طدددل الشدددناب  ،نيو طدددا نالالقةدددةنالتخدددد  
ددددد  ط يددددا  الخددددنف طددددل  الدراسددددة تهدددددافنلتح يددددم  ة، الددددب ن الندددد  السددددالادة،ت ع 
 نت  دددرت ااتتطددداعا،( لقوتطدددا  2011علدددى ط يدددا  نمدددر ) الدراسدددةناعتطددددت 

طسددتنى طددوخف   التاطالددة فددالدددى  ددقب  السددالادةالخددنف طددل  الدراسددةوتدداول 
فددا  إحددداوية ةعدددم نتددند فددرنم لات دالدد الدراسددةوتدداول  ، نت  ددرتنشددمل دال

 إحداويةنتند فرنم لات دالة  ،حسب التخد  ااتتطاعاطستنى ااوتطا  
 . اجواعلدالع  ااتتطاعافا طستنى ااوتطا  
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 :اآلتياستخالص  أمكنوبتحليل الدراسات السابق عرضها 
ااوتطدددا  ة ةيطددد تهطيدددةنااوتطدددا  علدددى  الطنا ودددةرمدددات طال دددم دراسدددات  -1

 نالرضددا الوفسددا، نا طددل ة الحيدداة،نتددند الوفسددة الدددحةعلددى  نالطنا وددة
 .الحياةعل 

 ااتتطاعيدددة نالطسدددونلية ةطاعيدددتتاا التوشدددوة تل الدراسدددةوتددداول  تنضدددع -2
هددم عناطددل الشددالنر نااوتطدددا  تطددل  السياسددية، نالطشددارمة نالديطنةرا يددة

 .نالطنا وة

الشددالنر نااوتطدددا  طدددل خدددقل الل دددا ات  نتوطيدددةحددددى الدراسدددات إاهتطددت  -3
تايدد  الدديفية ا وش ة تللل قب ط  الطاللطيل نتندلت إلى  الديفية

 .الطدرسانااوتطا   الن واطل ااوتطا  

لالدددددددم الشددددددالنر  نا سددددددناب لددددددب الدراسددددددات نتحديددددددد الالناطددددددل تاهتطددددددت  -4
عدددددم شددددالنر نالدددد   خ ددددنرةوتاوت ددددا  نتشددددارت تن الطنا وددددة،نااوتطددددا  

 .الن واالشناب نااوتطا  

علدى  إيتانانااوتطا  ل طا تأاير  الطنا وة تل  وتاول الدراسات  تنضحت -5
علدى طتغيدريل ف د ..  السدان ةطال دم الدراسدات  ت تريتنةد ة الحياة، تند
طلت علدددى ادددقع تشدددا الناحادددةفدددا حددددند علدددم  ..ةناحدددد دراسدددةتنتدددد  نا

 طتغيرات طالا. 

نااوتطددا  ندددفت طا طونودديل  الطنا وددةدراسددات توانلددت  دتنتدد ا  و ددتتندديل  -6
 الحاليددة الدراسددةنل ددلا ماوددت -الناحاددةفددا حدددند علددم  –الوفسددية للرفاهيددة
رنح  ةطيدددولتح يدددم هدددلا ال ددددف طددد   دددرح نالددد  التندددديات لتة طحانلددد

 نااوتطا  لدى الشناب. الطنا وة

دراسدددددة، ة الفدددددا تحديدددددد طشدددددمل السدددددان ةطدددددل الدراسدددددات  الناحادددددةفدددددادت ت -7
 تدناتنفدددا نودددا   للدراسدددة، الطو تيدددة اجتدددرا اتنفدددا تحديدددد نتهدددداف ا، 
 .لنتفسير الوتاو الدراسة،
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 فروض الدراسة:
لدددى  الوفسددية نالرفاهيددةندديل الطنا وددة نااوتطددا   إحددداويةتنتددد عقةددة دالددة  -1

 .الدراسةتفراد عيوة 
نطسددتنى  نتنالادهددا الوفسددية الرفاهيددةندديل  إحددداويةتنتددد فددرنم لات دالددة  -2

 ااوتطا  لدى تفراد عيوة الدراسة.

نطسددتنى  نتنالادهددا الوفسددية الرفاهيددةندديل  إحددداويةتنتددد فددرنم لات دالددة  -3
 . الدراسةلدى تفراد عيوة  الطنا وة

 .الدراسةلدى تفراد عيوة  الوفسية نالرفاهيةفا التون   الطنا وةيتنايل إس ام  -4

 .الدراسةلدى تفراد عيوة  الوفسية نالرفاهيةيتنايل إس ام ااوتطا  فا التون   -5

 :هامنهج الدراسة وإجراءات

: منهج الدراسة:  أوالا
اارتنددا ا، نللدد  لطواسددنت   الندددفااسددتخدطت الدراسددة الحاليددة الطددو ل 

التدأاير  عقةدةعلى  ال اوطةلطتغيرات الدراسة نال دف طو ا، نلل  نفً ا للطتغيرات 
 رااوتطددا (، الطتغيدد –فيطددا ندديل الطتغيددرات الطسددت لة: )الطنا وددة الطحتطلددةنالتددأار 

 . الدراسة تهدافناجضافة إلى طق طت  ط   الوفسية(،التان : )الرفاهية 
ا: إجراءات الدراسة:

ا
 ثاني
 عينة الدراسة: -1

ت ير ت  عيوة طمنوة طل االستطالعية العينة - ت  الندا طدل الدلمنر طدل  120: ا خ 
ودددددر ة شددددرم طديودددد جدارة التانالددددةللغددددات  الرسددددطيةعنددددا  الال دددداد ة طدرسدددد

ت يددر ت   نااوتطدا ، الطنا ودةللتح دم طدل دددم نانددات ط ياسدا  التالليطيدة، نا خ 
للتح دم طدل دددم  الاليودة الندا طدل الدلمنر طدل وفد   50عيوة طمنوة طدل 
 . الوفسية الرفاهيةنتنات ط يا  
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)لمدددنر( طدددل ا  الًنددد 120تمنودددت عيودددة الدراسدددة طدددل : األساسيييية العينييية - ب
نوددديل  الالسدددمرية الااونيدددة السدددالدية دددقب الددددف الاالدددع الاددداون  نطدرسدددة 

( 2020 –2019للالددام الدراسددا ) التالليطيددة، التيدداةتوددنب ة دار ج التانالددة
ت يددر   الدراسدداطددل الفدددل  علددى طددناف ت م  نوددا ً  ا الًندد 120ا نل. نةددد ا خ 

/ واددددر شدددالنال لا سدددتا الناحادددةنتشدددمر  الدراسدددة،ط دددايي  ل عددد لإلتاندددة
 .الدراسة تدناتعلى تالانو  لت نيم  الطدرسةطدير عام 

 أدوات الدراسة: -2
طدددل خدددقل المتدددب  نااتتطددداعا السددديمنلنتا ا دبا لالدددت الناحادددة علدددى  .1

نااوتطا   الطنا وةنطنضن   عقةةنالتا ل ا  السان ة،نالدنريات نالدراسات 
 الاقع.  الط ايي لتمنيل ف رات ة نلل  فا طحانل

ددد ط دددانقت لالددددد  عطلدددت الناحادددة  .2  الااونيدددة، نالطرحلدددة المدددرً ( 50ل الشدددناب )ط 
جدارة شددرم  التانالددة ،نطدرسدد  عنددا  الال دداد 19: 17 طددل تعطددارهمنتتددرانح 

 . التالليطيةودر ة طديو

 لمل ط يا  على سنيل الطاال: الطفتنحة ا سولةطل ة نت  ل م طتطنع .3

 ( )ا  ( )والم  ؟……اآلخرنت نل  التالدديةهل ت نل  - ت

 ………ا سنابنوالم تلمر  ا نلالس ال  اجتانة عل ةفا حال - ب

 ………ا سنابب ا تلمر  ا نلفا حال  اجتانة عل الس ال  -م
 الطشدددددارمة: )الطنا ودددددةنط يدددددا   الطتالل دددددة تطيددددد  ا سدددددولةنهمدددددلا علدددددى 

 –)ال نيدةعدل  طفتنحدة تسدولةنط يا  ااوتطا  تدم  درح  الديط را ية(، –السياسية
 ……ااةتدادية( نالضغن   –ااتتطاعية الطسونلية

نتطمودددت طدددل الط رنحدددة،  ا سدددولة اجتاندددات عدددلطضدددطنل  حللدددت الناحادددة -4
 نااوتطا . الطنا وةطل ف رات الط ياسيل ة طتطنع ديا ة

 : المواطنةوصف مقياس 
 آخدددرنل،علدددى نالددد  الط دددايي  التدددا نضدددال ا نددداحانل  الناحادددةا لالدددت  -ت 
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نط يددددا   (،2015، نالتددددنوانطو ددددا ط يددددا  )نرمددددات  الطنا وددددةنت ددددي  
 الط ددايي طددل هددله  الناحاددةفددادت تنةددد  (،2014 ،ة؛ نالشددطايل)الخااعددا

تددرا  تالددديقت فددا  الط ددايي ،طددل خددقل اختنددار نالدد  عنددارات هددله  نات
 .ت انعيو الحالية الدراسةديا ت ا لتواسب تهداف 

( 33)  نليدددةافدددا ددددنرت   الطنا ودددةعددددد عندددارات ط يدددا   إتطدددالانلدددع  -ب 
نوتل  منو م طحمطيل، الوف ،علم  تساتلة( طل 7على )ت ضر  ع   عنارة،

 .ة( ف ر 30ليدنع عدد ف رات الط يا  ) عنارات،( 3عل لل  استنالاد )

طل ة ننض  اقاة نداول لإلتانة عل مل ف ر ةاوطة، نضالت الف رات فا  -م 
حد   إلىنطنافم  طنافم، نها ليمرت،على  رار  ري    الط يا ،ف رات 
 الدرتدة ن ع دا ب طنافم  الف رةنتدحع اجتانة عل  طنافم،ن ير  طا،
( علددى اجتانددة 1) نالدرتددة (،2) الدرتددةنطنافددم لحددد طددا ن ع ددا   (،3)
 ير طنافم.غن

 –ندددا ت ف ددرات الط يددا  تناًلددا لتنالدداد اآلتيددة )التالدديددة نةنددنل اآلخددر -د 
التالدديددددة نةنددددنل  األبعيييياد: توأخيييي  (.الديط را يددددة –الطشدددارمة السياسددددية

 -(20إلددددددى  11الطشددددددارمة: طفددددددردات ) 10إلددددددى  1: طفددددددردات )اآلخددددددر
 (.30إلى  21الديط را ية: طفردات )

نت نيدم  نالدددم،تم التح م طل الشرن  السيمنطترية للط يا  مالاندات  -ه 
 .يلا ا(، مط120الط يا  على طتطنعة حساب الانات نالددم )ل =

 الخصائص السيكومترية للمقياس:
  المقياس:صدق 

 7الناحاددة طددل ددددم ط يددا  الطنا وددة طددل خددقل عرضدد  علددى تح  ددت 
 -%90نتددددم حسدددداب وسددددنة ااتفددددام التددددا ترانحددددت طددددا ندددديل ) ،طددددل الطحمطدددديل

100.)% 
 ثبات المقياس:

 ةنالدددد الحاليدددة، الدراسددةفدددا  الطنا وددةطددل اندددات ط يدددا   تح  ددت الناحادددة



  لدى طالب المرحلة الثانوية منبئين للرفاهية النفسيةبصفتهما المواطنة واالنتماء 
 

-284- 

عدددر   يلددانفيطددا  مرنونددداا،-تلفددانطالاطددل  الددداخلا، ددرم هددا انددات ااتسدددام 
 طل هله ال رم:ة وتاول مل  ري 

 :الداخلاانات ااتسام   -1

طدددل  الطنا ودددةط يدددا   لنحددددات، الدددداخلاطدددل حسددداب ااتسدددام  الناحادددةتطمودددت 
نيرسددددنل ندددديل تدا  طتطنعددددة حسدددداب الانددددات  ارتنددددا خددددقل حسدددداب طالدددداطقت 

( ينضدع هدله 1نالتددنل ) للط يدا ، المليدة الدرتةننيل الف رة، ( على 120)ل=
 الوتاول،

 (1جدول )
 المواطنةلفقرات مقياس  الداخليمعامالت االتساق 

 ر م ر م ر م
1 7٤7 11 ٥٥٥ 21 ٨٥٤ 
2 722 12 ٨7 22 72٤ 
3 ٦٤٦ 13 710 23 03٨ 
٤٩ ٤1 1٤ 71٦ 2٤ 731 
٥ 70٤ 1٦ ٥21 2٦ ٥71 
٦٨٩ ٦ 1٦ 71٩ 2٦ ٦1٦ 
7 ٦٩0 17 ٤73 27 7 1٨ 
٥٥ ٨2 ٨1 ٦17 ٨2 ٦٦7 
٦٨٨ ٩ 1٩ 0٨7 2٩ 3٨7 
10 773 20 700 30 337 

 ةاانت الطنا وة،تطي  عنارات ط يا   تل( إلى 1تشير وتاول التدنل ) 
( نهن 27) للف رة ارتنا على طالدل تننلع  الداخلا،انات ااتسام  ناستخدام

( 30تطي  طالاطقت اارتنا  لتطي  ف رات  نعددها ) تلمطا لنح   (،17٨)
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ل لا  الداخلاو طول لقتسام  ا؛ ط ا يتاللو(٥0عود طستنى ) إحداوي ا ةدال ف رة،
 الط يا .

 (2جدول )
 الكلية والدرجة أبعادهيوضح قيم معامل االرتباط لمقياس المواطنة بين 

 معامالت االرتباط 

 ٩٩7 ا نلالنالد 

 ٩٩7 الااواالنالد 

 ٨٩٩ النالد الاالع

 

 المواطنةمقياس  ألبعاداط بمعامالت االرت( أن 2يتضح من جدول )
 ةللسم األبعادما يدل اتساق (؛ ٨٩٩ -٩٩7بين ) تراوحت الكلية والدرجة
 . المقاسة

 كرونباخ:-معامل ألفا ةالثبات بطريق-2

-ألفا باستخدام المواطنة،معامالت ارتباط ثبات مقياس  الباحثة حسبت
 .الكلية والدرجة المقياس، أبعادكرونباخ لكل بعد من 

 (3جدول )
 باستخدامكرونباخ -معامل ارتباط ألفا باستخدام المواطنةمعامل ثبات مقياس 

 12بيرسون ن= ةطريق

  عدد المفردات  معامل الفا

 النالد ا نل 10 0.863
 الااواالنالد  10 ٨٦2.0

 النالد الاالع 10 ٨٩1.0 .
 الدرتة الملية 30 ٩.0
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 ةاانت ناستخدام  ري  الطنا وة،ط يا   تل( إلى 3يتضع طل تدنل )
يتطت  نطالاطقت انات  الطنا وةنتنضع هله الوتاول تل ط يا   مرنوناا،تلفا 

 .الدراسةفا هله  طرتفالة
 

 مقياس االنتماء )إعداد الباحثة(: -2

دددر  التدددا ع    االخ دددنات وفسدددالناحادددة  تتدددرت طدددل  الطنا ودددةنط يدددا  ت ض 
 الط يا . إعداداستمطال  التاليةةاطت نالخ نات  الرانالة( ام: ا نلى الخ نة)
 آخددددرنل،علدددى نالددد  الط دددايي  التدددا ةدددام ن دددا نددداحانل  الناحادددة لالدددت ا - ت

( نط يددا  فريطددال Capps, 2003مددان  ) نت ددي  ااوتطددا  نطو ددا ط يددا 
(Freeman, 2005  نط يدددا )فدددادت ت( نةدددد 2011، تنا دددةطدددال تنا دددة )آ

ترا  ت الط ايي ،طل هله  الناحاة  تهددافالديقت فا دديا ت ا لتواسدب نات
 .الدراسةنعيوة 

تدددم  عندددارة،( 35) ا نليدددةنلدددع عددددد عندددارات ط يدددا  ااوتطدددا  فدددا ددددنرت   - ب
نوددتل عددل  ندددفت م طحمطدديل،علددم الددوف   تسدداتلة ل( طدد7عرضدد ا علددى )

طناعدددة  (،30ليددددنع عددددد ف دددرات الط يدددا  ) عندددارات،( 5)د للددد  اسدددتنالا
الضددغن  ااةتدددادية(  –الطسدونلية –فرعيدة هددا )ال نيددة تنالددادعلدى اقاددة 

 تنا  الالنارات على الوحن التالا:
–12–11الطسددونلية: ) (،۱.-۹ –۸ -7 -6 -5 -4 -۳ -۲ -۱ )-ال نيددة
 –23 –22 –21: ) ، الضدددددددددددغن (2۰(-۱9 –16-17-18 –15 –14– 13
حيددع تمددنل اجتاندددة ناختيددار إتاندددة  (،30 –29 –28 –27 –26 –25 –24

( 2الدرتدة ) ط ل ًدا،( يطادل اسدتتانة ا يحددع 1هدا: الدرتدة ) ،طل اقاة نداول
 ( يطال استتانة يحدع داوًطا3الدرتة ) تحياًوا،يطال استتانة يحدع 

 :خطوات بناء المقياس 
ا لالددددت الناحاددددة علددددى طتطنعددددة طتونعددددة طددددل ط ددددايي  ااوتطددددا  الالرنيددددة  .1

و ددددا اسددددتنيال الشددددالنر نااوتطددددا  ل ددددقب الطرحلددددة الطتنسدددد ة نا تونيددددة ط
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(. نط يددددا  ااوتطددددا  ل ددددقب التاطالددددة Capps, 2003إعددددداد/ مددددان  )
(. نط يدددا  ت ددددير ااوتطدددا  Freeman, 2005الطسدددتخدم إعدددداد/ فريطدددال )

(. نط يدا  Urciuoli, 2007ل دقب الطرحلدة الطتنسد ة إعدداد/ ارشدينلا )
  ل ددددددقب الطرحلددددددة اانتداويددددددة إعددددددداد/ سدددددديديون الت دددددددير الددددددلاتا لقوتطددددددا

(Cadeno, 2010 نط يا  ااوتطا  إعداد تطال ) (.2011)تنا ة، تنا ة 

مالاندددات نالدددددم نت نيدددم  للط يدددا ،تدددم التح دددم طدددل الشدددرن  السددديمنطترية  -م
 .يلا( مطا 120الط يا  على طتطنعة حساب الانات نالددم )ل=

 صدق المقياس: -1

عر  الط يدا  فدا ددنرت  الطندويدة علدى طتطنعدة ددم الطحمطيل: تم 
نتدم حسداب وسددنة ااتفدام نيدو م لطددى طقوطدة نوددند  ،(7طدل الطحمطديل عدددهم )

الط يدددا  طدددل حيدددع الطحتدددنى نطدددل حيدددع الدددديا ة. ننوددداً  علدددى آراو دددم تطدددت 
تالدددديقت فددددا ددددديا ة نالدددد  النودددند طدددد  اجن ددددا  علددددى عددددد النوددددند مطددددا هددددا، 

 %(.100%، 79و م فا ةيا  النوند طا نيل )نترانحت وسنة ااتفام ني
 ثبات المقياس: -2

هددا:  ،نالددده  ددرم الحاليددة الدراسددةطددل انددات ط يددا  ااوتطددا  فددا  تح ددم الناحاددة
عدددر  وتددداول مدددل  يلدددانفيطدددا  مرنونددداا،-نطالاطدددل تلفدددا الدددداخلا،اندددات ااتسدددام 

 .ة ري 
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 (٤جدول )
للمقياس  الكلية والدرجةلفقرات مقياس االنتماء  الداخليمعامالت االتساق 

 (120-)ن
 

 ر م ر م ر م
1 0.722 11 0.7٤٤ 21 0.71٥ 
2 0.773 12 0.٦٥3 22 0.7٨1 
3 0.٨00 13 0.٨0٨ 23 0.7٨٩ 
٤ 0.٦7٦ 1٤ 0.٦٩٦ 2٤ 0.٦٩٨ 
٥ 0.٦32 1٥ 0.٦٥2 2٥ 0.٦70 
٦ 0.727 1٦ 0.7٨٩ 2٦ 0.710 
7 0.70٩ 17 0.722 27 0.77٨ 
٨ 0.72٤ 1٨ 0.703 2٨ 0.7٥0 
٩ 0.7٦3 1٩ 0.٥٨2 2٩ 0.7٤٨ 
10 0.710 20 00.731 30 0.٨2٥ 

اانتة  ااوتطا ،تطي  عنارات ط يا   تل( إلى 4تشير وتاول التدنل )
( نهن 30) للف رةعلى طالدل ارتنا  تننلع  الداخلا،انات ااتسام  ناستخدام

  تل حمطا لن  .(،337( نهن )19) للف رة ارتنا مطا نلع تةل طالاطل  .(،825)
عود  إحداويا ف رة، دالة (30تطي  طالاطقت اارتنا  لتطي  ف رات  نعددها )

  05طستنى دالة
 ل لا الط يا . الداخلا.( ططا يتاللوا و طول لقتسام 
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 (٥جدول )
  الكلية والدرجة أبعادهيوضح قيم معامل االرتباط لمقياس االنتماء وبين 

  عدد المفردات  معامل الفا

 ا نلالنالد  10 0.899
 الااواالنالد  10 0.891
 النالد الاالع 10 0.912
 الدرتة الملية  30 0.962

 

ط يا  ااوتطا  تل طالاطقت اارتنا  إلى ( 5تشير وتاول التدنل )
 . ة الط اسةالط يا  للسط تنالاد.( طا يدل على اتسام 923-.969)نيل  ترانحت

 كرونباخ: –بطريقة ألفاالثبات  -2
( 120الناحاة طالاطل الانات تلفا مرنوناا لط يا  ااوتطا  )ل =حسنت 

نماودت النياودات مطدا هدا  ف درة، (10)الط يدا   تنالدادنعدد الف رات لمل نالدد طدل 
 طنضحة نالتدنل التالا:

 (٦جدول )
 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمقياس االنتماء

  عدد المفردات  معامل الفا

 ا نلالنالد  10 0.899
 الااواالنالد  10 0.891
 النالد الاالع 10 0.912
 الدرتة الملية  30 0.962

 

يتضددع طددل التدددنل السددانم تل ا نالدداد الفرعيددة لط يددا  ااوتطددا  ح  ددت 
فدا حديل ح  دت الدرتدة المليدة للط يدا  طسدتنيات اندات  ؛طستنيات اندات ط ننلدة
 على انات ط يا  ااوتطا .طا يدل ؛ .(962طرتفالة ندلت إلى )

-Ryff’s Psychological Well-Beingمقياس الرفاهية النفسيية: راييف  -3

Scales (PWB)-1٩٩٥ 
 آخددددرنل،نضدددال ا نددداحانل  علدددى نالددد  الط دددايي  التدددا الناحادددةا لالدددت  -1
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(، 1995) الوفسدية للرفاهيدةنطو دا ط يدا  رايدف  الوفسدية، الرفاهيدةنت ي  
 تنليفددرنط يددا   (Manuela, et al, 2013) (PIWBS)نط يددا  طدداونينا 

Olivier (Olivier, et al, 2004). 

. ةتونيددتدراسددات  ة نددم فددا عددد  ودد  رايددف،ط يددا   الناحاددةنةددد اختددارت  -2
 الينواويددددددة،نتددددددرتم إلددددددى  (2014، )طوددددددال عنددددددد الوالدددددديم مدراسددددددة ةنعرنيدددددد

ددددا يشددددي .ناجسددددناوية، نالفروسددددية، ناجوتليايددددة الط يددددا  ة إلددددى دددددقحي رط 
. مطا يتطت  الط يا  نددم نانات ط ننل فدا الدراسدات الطختلفةللا افات 

 ,Springer: Hauser, 2003- Seifert) مدراسدة اسدتخدطت ،نالنحدنع التدا 

2005). 
هدددددددا ، فرعيدددددددة تنالددددددداد( عندددددددارة ت دددددددي  سدددددددت 42يتمدددددددنل الط يدددددددا  طدددددددل ) -3

 –الالقةدات ااتتطاعيدة –الشخداالوضل  –النيواالتطمل  –)ااست قلية
الفرعيدة مطدا  ا نالدادت ندل الدلات( تدنا  الالندارات علدى  –ال دف طل الحياة
الددددددددتطمل ، 37، 31، 25، 19، 13، 7، 1: النوددددددددند ةيلددددددددا: ااسددددددددت قلي

: الشخددددددداالوضددددددل ، 38، 32، 26، 20، 14، 8، 2: النوددددددند النيوددددددا
، 4النودند الالقةات ااتتطاعيدة:  39، 33، 27، 21، 15، 9، 3النوند 
، 17، 11، 5ال دددف طددل الحيدداة: النوددند  40، 34، 28، 22، 16، 10
، 36، 30، 24، 18، 12، 6. ت نددل الددلات: النوددند 41، 35، 29، 23
(  يددر طنافددم ط ل ًددا 1: الدرتددة )لآلتدداا  ًددف  نيددتم تدددحيع الط يددا  ن  ، 42

 الدرتدة طنافم إلى حد طا ا( تالو3 ير طنافم الدرتة )ا ( تالو2الدرتة )
 ( تالوى طنافم نشدة5( تالوى طنافم الدرتة )4)

 ويتضمن المقياس عدة عبارات عكسية هي العبارات رقم:
(3 ،5 ،10 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،23 ،26 ،27 ،30 ،31 ،

(. هدددلا الط يدددا  ي ندددم ن ري دددة تطاعيدددة نهدددن ط يدددا  41، 39، 36، 34، 32
 لف ا نيالتنر الط يا  طل ون  الت رير اللاتا.

 الحالية، الدراسةطل الشرن  السيمنطترية للط يا  فا  تح  ت الناحاة -4
نت نيم الط يا  على طتطنعة حساب الانات نالددم  نالانات،مالددم 

 . (50)ل=
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 :النفسية الرفاهيةالخصائص السيكومترية لمقياس 

 أوال: صدق المقياس:

نطواسددنت  للت نيددم  الوفسددية، الرفاهيددةطددل ددددم ط يددا   تح  ددت الناحاددة
نحددات الط يدا  ت ض  ر  ع  إل  الطحمطيل، ري   ددم  ناستخدام الحالية، للدراسة

نتدم  (،7التددري  نأةسدام علدم الدوف  نعدددهم )ة على طتطنعة طدل تعضدا  هيود
 نالديا ة،الط يا  طل حيع الطحتنى ة حساب وسنة ااتفام نيو م لطدى طقوط

علدى عددد طدل  اجن دا طد   الالندارات،نالد   تم تالريدب نتالدديل آراو مننوا  على 
 (.%100-% 83) لطا نينةد ترانحت وسنة ااتفام  ،الف رات مطا ها

 للط يا . الداخلاينضع التدنل اآلتا ددم الط يا  ن ري ة ااتسام 
 ثانيا: ثبات المقياس:
 الحاليددة الدراسددةفددا  الوفسددية، الرفاهيددةطددل انددات ط يددا   تح  ددت الناحاددة

مرنوندددداا -الط يددددا  ن ري دددد  تلفددددا  نالدددداد الددددداخلاااتسددددام  ة ري دددد ددددرم ة نالددددد
 عر  وتاول مل  ري ة: يلانفيطا  الودفية، نالتتاوة
 :الداخليثبات االتساق  (1

 (7جدول )
 مقياس الرفاهية النفسية ألبعاد الداخلياالتساق  

 للمقياس الداخلياالتساق  أبعاد المقياس

 0.93 ت نل اللات

 0.91 ااتتطاعيةالالقةات 

 0.86 ااست قلية

 0.90 النيواالتطمل 

 0.90 ال دف طل الحياة

 0.87 الشخداالوضل 
 

 .(86.: 93)طالاطقت اارتنا  ترانحت نيل  تليتضع طل التدنل 
 .الوفسية الرفاهيةط يا   تنالادا يدل على انات ط  إحداوي ا؛ نتطيال ا دالة 
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 كرونباخ: –طريقة ألفا (2
الناحادددة طالاطدددل الاندددات تلفدددا مرنونددداا لط يدددا  الرفاهيدددة الوفسدددية حسدددنت 

نتشارت الوتاول إلى تل الدرتة المليدة للط يدا  ح  دت ااست قعية، على الاليوة 
ا يدل على انات ط يا  الرفاهية ط  ؛ (0.84طستنيات انات طرتفالة ندلت إلى )

 الوفسية.
 طريقة التجزئة النصفية: (3

تتاوة الودفية لحساب انات ط يا  الرفاهية  ري ة ال الناحاةاستخدطت 
نةد تشارت الوتاول إلى تل طالاطل الانات لط يا  الرفاهية الوفسية ترانح  ،الوفسية
 ( نهلا طا يشير إلى انات الط يا .0.81 –0.61طل )
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: -٤

ت ير ت  ا ساليب اجحداوية الطواسنة لفرن  ال  :نها ،دراسة نعيوت اا خ 
 .نيرسنل( –لفا مرنونااتطالاطقت اارتنا  ) -ت 
 .(1)تحليل ااوحدار الطتالدد الطتدرم -ب 
 .اختنار )ت(-الطاليار ااوحراف  -الحساناالطتنس   -م 

 نتائج الدراسة:
 ( نتائج الفرا األول ومناقشته:1

نديل  إحدداوي ا  "تنتدد عقةدة ارتنا يدة دالدة يو  الفر  ا نل على تو د
 الطنا وة نااوتطا  نالرفاهية الوفسية لدى عيوة الدراسة."

دددددنللتح دددددم طدددددل ددددددحة هدددددلا الفدددددر  ح   ةددددديم طالددددداطقت اارتندددددا   ت  ن  س 
لط يددا  ااوتطددا   المليددة نالدرتددة)نيرسددنل( ندديل الدرتددة المليددة لط يددا  الطنا وددة 

 ( ينضع لل :8نالدرتة الملية لط يا  الرفاهية الوفسية، نالتدنل )
 

                                                           
(1) Stepwise Regression  
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 (٨ل )جدو
 120يوضح معامالت االرتباط بين المواطنة واالنتماء والرفاهية النفسية ن =

 الرفاهية  المواطنة االنتماء المتغيرات

   1 االنتماء

  1 **0.996 المواطنة

 1 **0.903 **0.877 الرفاهية 

  
طنتنة نديل  إحداوي ا( نتند عقةة ارتنا ية دالة 8يتضع طل التدنل )

(. نهدددله الوتيتدددة تح دددم (05 الطنا ودددة نااوتطدددا  نالرفاهيدددة الوفسدددية عودددد طسدددتنى
 دحة الفر  ا نل نةننل .

 ( نتائج الفرا الثاني ومناقشته:2
 طرتفالدددانددديل  إحدددداوي ايدددو  الفدددر  الاددداوا: "تنتدددد فدددرنم لات دالدددة 

 اد عيوة الدراسة."لدى تفر  نتنالاده، الوفسية الرفاهيةااوتطا  فا درتة  نطوخفضا
طتطنعدددة  طتنسددد انللتح دددم طدددل ددددحة هدددلا الفدددر  تدددم حسددداب الفدددرنم نددديل 

نااوحددددراف  الحسددددانية،اددددم حسدددداب الطتنسدددد ات  ااوتطددددا ، نطوخفضددددا طرتفالددددا
 .الوفسية الرفاهيةلمل نالد طل تنالاد ط يا   ت،ناختنار  الطاليار 
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 (٩جدول رقم )
  وأبعاده النفسية الرفاهيةاالنتماء في درجة  ومرتفعي منخفضييوضح الفروق بين 

 أبعاد

 الرفاهية

جمموعات 

 مواطنة
 العدد

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 قيمة ت

درجة 

 احلرية
 الداللة

 االستقاللية

 منخفضي

 املواطنة
31 20.4149 1.08855 

-15.469 62 0.000 
 مرتفعي

 املواطنة
33 24.3939 0.89928 

تقدير 

 الذات

 منخفضي

 املواطنة
31 20.5161 0.76902 

-16.694 62 0.000 
 مرتفعي

 املواطنة
33 23.5152 66.714 

اهلدف من 

 احلياة

 منخفضي

 املواطنة
31 17.1613 0.77875 

-19.667 
 

62 0.000 
 مرتفعي

 املواطنة
33 20.9697 0.76994 

النضج 

 الشخصي

 منخفضي

 املواطنة
31 17.1935 0.65418 

-19.965 62 0.000 
 مرتفعي

 املواطنة
33 21.1212 0.89294 

التمكن 

 من البيئة

 منخفضي

 املواطنة
31 20.5806 0.84751 

-20.077 62 0.000 
 مرتفعي

 املواطنة
33 24.3636 0.65279 

 إقامة

عالقات 

 اجتماعية

 منخفضي

 املواطنة
31 19.9677 1.04830 

-19.623 62 0.000 
 مرتفعي

 املواطنة
33 24.2424 0.66287 

الرفاهية 

بشكٍل 

 كلي

 منخفضي

 املواطنة
31 115.8387 4.86550 

-20.033 62 0.000 
 مرتفعي

 املواطنة
33 138.6061 4.22004 

 

 

 طرتفالددانديل  إحدداويةفدرنم لات دالدة  ( نتدند9)يتضدع طدل التددنل 
مطدا تنتدد  الطنا ودة، طرتفالداالرفاهية الوفسية لدالع  نتنالادااوتطا   نطوخفضا
ااوتطدا   طرتفالدالددالع  المليدة نالدرتدةااوتطدا   نطوخفضدا طرتفالدافرنم نديل 

 نةننل . الااواالوتيتة تح م دحة الفر   ه( نهل.05)طستنى. عود 
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 نتائج الفرا الثال : -3
 طرتفالددداا نددديل حدددداوي  إيدددو  الفدددر  الاالدددع: تنتدددد فدددرنم لات دالدددة 

لدددددى تفددددراد عيوددددة  نتنالدددداده، الوفسددددية الرفاهيددددةفددددا طسددددتنى  الطنا وددددة نطوخفضددددا
 .الدراسة

 طتنسددد انللتح دددم طدددل ددددحة الفدددر  الاالدددع تدددم حسددداب الفدددرنم نددديل 
ااوحدراف الحسدانا، تم حساب الطتنس   الطنا وة، نطوخفضا طرتفالاطتطنعة 
 تنالدددادلمدددل نالدددد طدددل  الدالدددة،نطسدددتنى  الحريدددة،ندرتدددة  (،ندرتدددة )ت الطاليدددار ،
 . الوفسية الرفاهية

في درجة  المواطنة ومرتفعي منخفضييوضح الفروق بين  (10جدول )
  120ن= وأبعاده النفسية الرفاهية

 أبعاد

 الرفاهية
 العدد جمموعات انتماء

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 قيمة ت

درجة 

 احلرية
 الداللة

 االستقاللية
 10.6620 20.3667 30 االنتماء منخفضي

15.798 64 0.000 
 0.94449 24.2778 36 االنتماء مرتفعي

تقدير 

 الذات

 0.77682 20.5000 30 االنتماء منخفضي
16.879 64 0.000 

 0.65405 23.4722 36 االنتماء مرتفعي

اهلدف من 

 احلياة

 0.77608 17.1333 30 االنتماء منخفضي
19.456 64 0.000 

 0.78478 20.8889 36 االنتماء مرتفعي

النضج 

 الشخصي

 0.64772 17.1667 30 االنتماء منخفضي
20.079 64 0.000 

 0.90982 21.0278 36 االنتماء مرتفعي

التمكن 

 من البيئة

 0.81931 20.5333 30 االنتماء منخفضي
19.255 64 0.000 

 0.73193 24.2500 36 االنتماء مرتفعي

 إقامة

عالقات 

 اجتماعية

 1.04826 19.9333 30 االنتماء منخفضي

18.594 64 0.000 
 0.72320 24.1389 36 االنتماء مرتفعي

الرفاهية 

بشكٍل 

 كلي

 4.81007 115.6333 30 االنتماء منخفضي

19.670 64 0.000 
 4.43972 138.0556 36 االنتماء مرتفعي

 .(05)طستنى دالة  
 طرتفالدانديل  إحدداويةيتضع طل وتاول التدنل نتند فرنم لات دالدة 
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مطدا  الطنا ودة، طرتفالدالددالع  الوفسية، الرفاهية تنالادفا  نطوخفضي ا الطنا وة
 طرتفالددالدددالع  المليددة نالدرتددة نطوخفضددي ا الطنا وددة طرتفالدداينتددد فددرنم ندديل 

 .الطنا وة
 ه: بنتائج الفرا الرا -٤

 "النفسية الرفاهيةبالتنبؤ بمستوى  المواطنةمدى إسهام  ينص الفرا الرابه:
م  تسلنب تحليل ااوحدار الطتالدد  دحةنللتح م طل  د  الفر  است خ 

نااوتطا  فا التون  نطستنى  الطنا وةنلل  ن دف تحديد طدى إس ام  الطتدرم،
 (11نتا ت الوتاول مطا فا تدنل ) الرفاهية،

 (11جدول رقم )
 بمستوى الرفاهية النفسية المواطنة إسهاميوضح مدى 

 المتغيرات

االنحدار معامالت 
 معيارية الال

معامالت 
 االنحدار
 المعيارية

 الداللة قيمة ت

B Std. 
Error Beta 

1 

 الرفاهية
 الوفسية

78.762 1.783  49.220 0.000 

 0.000 22.855 0.903 0.024 0.551 الطنا وة
 

دالة لطتغير الطنا وة على الرفاهية   يتضع طل التدنل نتند تأاير ل
ت رينا نتا ت  0.82نالتنايل الطفسر  0.903الوفسية حيع نلع التأاير الطناشر 
  : نوتاول الفر  الرا تح مت نط ل ا م   إحداوي ا؛ةيطة ت للاانت نالطنا وة دالة 

 :الخامسنتائج الفرا  -٥
 الرفاهيةإس ام ااوتطا  فا التون  نطستنى  ىالخاط : طديو  الفر  

 ."الوفسية
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م  تسلنب تحليل ااوحدار الطتالدد  دحةنللتح م طل  د  الفر  است خ 
 الرفاهية،نلل  ن دف تحديد طدى إس ام ااوتطا  فا التون  نطستنى  الطتدرم،

 .(11نتا ت الوتاول مطا فا تدنل )
 (12جدول )

 120الرفاهية النفسية ن=  يستوياالنتماء  إسهاميوضح مدى 

 الطتغيرات

اطقت ااوحدار الط
 طاليارية الق

طالاطقت 
ااوحدار 
 الطاليارية

 الدالة ةيطة ت

B Std. 
Error Beta 

1 

 الرفاهية
 الوفسية

91.038 1.889  48.192 0.000 

 0.000 19.850 0.877 0.25 0.496 ااوتطا 

دال لطتغير ااوتطا  على الرفاهية  تأايريتضع طل التدنل نتند 
لمل طل ااوتطا   إحداوياحيع تا ت ةيطة ت دالة   رد  تأايرالوفسية نهن 

 0.77نالتنايل الطفسر  0.87ننلع تأاير ااوتطا  ، نالاانت
يسدددد طال   الطنا وددددة نااوتطددددا  ( تو دددد12) (،11يتضددددع طددددل التدددددنليل )

( علدددى الترتيدددب فدددا 19.855، )(22.850دالدددة نلغدددت ةيطت دددا ) إيتانيدددةنوسدددنة 
 التون  نطستنى الرفاهية الوفسية.

 نهله الوتيتة تح م دحة الفر  الخاط  نةننل .
 تفسير النتائج:

تفسدددر الناحادددة وتددداول الفدددر  ا نل ندددأل ا نالددداد التدددا منودددت ةددديم الطنا ودددة  .1
الديط را يدددة( نةددديم ااوتطدددا   –السياسددديةالطشدددارمة  –اآلخدددر)التالدديدددة نةندددنل 

ماوددت طرتن ددة ارتناً ددا  الضددغن ( –الطسددونلية ااتتطاعيددة –نر نال نيددة)الشددال
تشددير إلددى نتددند  –ت نددل الددلات –داًا طدد  تنالدداد الرفاهيددة الوفسددية )ااسددت قلية
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 الوفسدددية(، نالرفاهيدددة) …نالطنا ودددة( نااوتطدددا )الشدددالنر نددديل  طتنادلدددة عقةدددة
 الرفاهيدةفااوتطدا  نالطنا ودة للفدرد يرفد  طالددل  اآلخدر،فمقهطا يدوالم  علدى 

حتى نلن لم يمل ن و  يح م ل  مل  الن ل،على  ايتالل  واةطً  ل  نا الوفسية
اوتطددا ه سدديتالل  يفسددر مددل ضددغن  يتالددر  ل ددا الددن ل  تلمطددا  احتياتاتدد ،

علدى  لن و ،نينحع عل طنررات ت مد اعتاااه ناوتطا ه  إيتانيا،يفسره تفسيرا 
لتح يدم ا نضا ، فا تحسيل تل   الطشارمةنطحانا  ا نضا ،يل تطل تحس
ددفددا  ا هددداف تشددالره.  االتدد… الوفسددية نالرفاهيددةيتاللدد  يشددالر  االطسددت نل، ط 

 ناآلخريل،نت نل لات   ،نالوف  نالا ة ،نالرضا عل الحياة ،نا طل نااوستام،
ناوخفددددا   الددددرت ،نحريدددد  نالتالدديددددة، التددددا تسددددطع  الطتونعددددة لتفمددددارنت نلدددد  
  ودنفدا هنيتد  ناوتطا ،علدى شدالنره ندالفخر إيتانيدانالضغن  يوالم   إحساس 

يشالر حيو ا تو  يالي  داخل ن ل يسالى   و نةنطيت  ناعتاااه نن و  نناو  
فيرتفد  لديد  الشدالنر  ،نااسدت رار ا طدالنيح م ل   ،طال آإلى تح يم تهداف  ن 

 Ryff, Singer (2008)سددوتر رايددف ناطقو ددا  دراسددة تشددارتنةددد  ،نااوتطددا 
 رةطدل خدقل ةدد، الحيداة ةيساهطال فا تح يم تدند نالطنا وةااوتطا   إلى تل
 ،نالددتحمم ن ددا نتو يط ددا لدددالح  النيوددةعلددى لاتدد  نعلددى  علددى السددي رةالفددرد 

مطددا ت مددد  ،لن ودد  ةطو ددا ن ري ددة فالالدد اجفددادةتددل ت لتحليل ددا طددنةدرتدد  علددى 
علدددى  ال ددددرةااوتطدددا  لددد   ، تل  ندددرنال ( -سددديتنرات (Stewart-Brown دراسدددة
علددى  نال دددرة الشخدددية،فاعليدة نمفا تدد   ةةدددرات الفددرد نت نيرهددا نايدداد ةتوطيد

طا يشالره نالرضا عل الحياة. نمطا  طنضنعافا الحياة نشمل  تهداف تح يم 
 Moradzade, Siadat, Abedi and دراسددةتتفددم وتدداول هددلا الفددر  طدد  

Mousavi (2014) ( 2008علددددنال ) ة( ندراسدددد2006) ا وددددار  ندراسددددة
 الطنا ودةدالدة  ةطنتند عقةدةعل نتدند  تسفرتالتا  Barbra (2007)ندراسة 
ناختلفدددت وتددداول هدددليل الفرضددديل طددد   ن وددد ،نشدددالنره نالرضدددا عدددل  التو يطيدددة
 ا طددددل عقةددددةالتددددا تندددددلت لالدددددم نتددددند  (2015عنددددد اع الالرتددددا ) دراسددددة
 تتريددتحيددع  الاليوددة؛  نيالددةنيطمددل رد للدد  إلددى  الددن وا،نااوتطددا   الوفسددا
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عيوددددددة تختلدددددف سددددددطات ا  نهدددددا الدددددن وا، ا طددددددلعلددددددى ةدددددنات  الدراسدددددةهدددددله 
 ناحتياتات ا عل  لنة الطدار .

الاالدع( نتدند فدرنم لات الاداوا، ( للفرضيل )10)، (9يتنيل طل التدنليل ) .2
 الطنا وددددة نطوخفضددددا طرتفالدددداندددديل ، .(05عوددددد طسددددتنى ) إحددددداويةدالددددة 

 الطنا ودةنيتضع حتدم تدأاير نتنالاده،  الوفسية الرفاهيةنااوتطا  على ط يا  
حيددع الطتنسدد ات الدراسددة؛ لدددى تفددراد عيوددة  الوفسددية الرفاهيددةنااوتطددا  علددى 

نااوتطددددا  لدددددي م شدددددالنر  الطنا وددددة طرتفالدددددا الدراسددددة فددددراد عيوددددة  الحسددددانية
الوضددل  -ااسددت قلية –)نت دددير الددلاتطددل خددقل شددالنرهم  الوفسددية نالرفاهيددة
 إيتانيددةةاطددة عقةددات إعلددى  نال دددرة -فددا الحيدداة تهددداف مطالرفددة  -الشخدددا

 للطنا ودددةنددديل الطتطدددنعتيل  الحسدددانيةنعودددد حسددداب الفدددرنم ، (اآلخدددريلطددد  
، 16.69، 15.96) التدددددددنالاعلدددددددى  للطنا ودددددددةنلغدددددددت ةددددددديم )ت(  ،نااوتطدددددددا 
( مطدددددددددددددا نلغدددددددددددددت ةددددددددددددديم )ت( 20.03، 19.62، 20.07، 19.96، 19.66

، 19.25، 20.07، 19.15، 16.88، 15.79) التدددددددددنالالقوتطدددددددددا  علدددددددددى 
 ددددددحة.( نهدددددلا ينددددديل 05دال عودددددد طسدددددتنى ) نتطددددديال م( 19.67، 18.59

 . نالاالع( الااوا،الفرضيل )

لل  يرت  إلى  نأل)الاالع(، ، (الااواوتاول هليل الفرضيل ) نيطمل تفسير
، اآلخدددرعلدددى ةندددنل  نال ددددرةنااوتطدددا  يتطتالدددنل  الطنا ودددة طرتفالددداتل  دددقب 

مطددددا تو ددددم يشددددارمنل فددددا  … تديويدددد ، تن توسددددي دنل الو ددددر إلددددى عرةدددد ، تن
تالدددددب، ةددددادريل علددددى  تندنل تحيددددا  مآرا هدددد، نيندددددنل السياسددددية ا حددددداع
، نططدا اةتددادية ةن  حتدى لدن ماودت طاديدضدغ ت لطنات دة  الطسونليةتتطل 

على ااعتطداد  ال درةطل  ا فرادالتا تطمل  الوفسية نالرفاهيةيطمو م نالشالنر 
 ناجفدددادةشدددونل حياتددد ،  مال دددرارات، نتو دددي، ناتخدددال نااسدددت قليةعلدددى الدددلات 

يتانيةنفاعلي   ن دم، ةدادرنل علدى نودا   الطحي ة النيويةطل تطي  ال رنف  نات
يتانيدددة طتنااودددة ةعقةدددات اتتطاعيددد ، نتتفدددم وتددداول الفرضددديل آلخدددريلاطددد   نات

، حسيل، الخااعا) ندراسة(  2013مل طل )نمر،  دراسةنالاالع ط   الااوا
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نددديل ااوتطدددا  نتدددنده الحيددداة،  إيتانيدددة(، حيدددع ت  دددرت نتدددند عقةدددة 2014
 .ااتتطاعانال ننل 

مطدددددا تفسدددددر الناحادددددة ددددددحة الفدددددر  الرانددددد ، حيدددددع ماودددددت وسدددددب إسددددد ام تن  .3
الطنا وددددة نااوتطددددا  نعناطددددل  لطتغيددددر ريددددة )نيتددددا( طالدددداطقت ااوحدددددار الطاليا

 –الشخددددددداالوضددددددل  –النيودددددداالددددددتطمل  –الرفاهيددددددة الوفسددددددية )ت نددددددل الددددددلات
الالقةددات ااتتطاعيددة( علددى الوحددن التددالا:  –الحيدداة فدداال دددف  –ااسددت قلية

تشدددير إلدددى نتدددند  الوتيتدددة، نهدددله إحدددداويادالدددة  ا( نهددد0.775(، )0.752)
، إل وتدددددد تل الطنا ودددددة الوفسدددددية نالرفاهيدددددة نالطنا ودددددةعقةدددددة نددددديل ااوتطدددددا  

نتوددد  يطمدددل التونددد  نالرفاهيدددة  ،نااوتطدددا  يسددد طال فدددا ايدددادة الرفاهيدددة الوفسدددية
طدل مدل الطنا ودة نااوتطدا  الدن وا، فااوتطدا   الطدر الوفسية لدى الشناب 

طدل للال ا فدرادلددى  ةداخليد ة، نينلدد ةدن نالطالاواةللن ل ي لل طل حتم الشالنر 
، الوفسددية الرفاهيددةطددل  عددال  لتح يددم طسددتنى  ال اوطددة ا نضددا علددى تحسدديل 

ناارتنددددا   الطدددددرية الشخددددديةلدددددى  الف ددددر نيطمددددل رد للدددد  إلددددى الشددددالنر 
داخددل ن ودد  طددل طشددامل ندددالننات،  نالطالاودداةنالددن ل ط طددا شددالر  ا ر 
ناددنرات  تحددداعطددل  الطاضدديةالتددا تالددر  ل ددا خددقل السددونات  الطالاودداةننالددد 

طددل فددا ت ةدددنع هوددا  نارةددتإلددى  يددر للدد   …الالدالددةسدداد، نعدددم تح يددم نف
، نالحطايدددةداخدددل ن وددد ،  نالمراطدددةددددنع يشدددالر أ، فالطاضدددية ال ليلدددةالسدددونات 
، ااتتطددداعاالدددل  يدددنفره الدددن ل للتطيددد  طدددل الطسدددمل  ااتتطددداعانالتمافدددل 

، اجرهدداب، نطنات ددة ندد ر اجوتدداااتسددطرات ( نالطأمددل، ن يرهددا طددل ا  حددا)
تسدددالى إلدددى  الدنلدددة تلطدددا يشدددالره  ؛الطسدددتتد منرنودددانطددد خرا طنات دددة فيدددرن  

 نددا طلإلددى شددالنره  ناجضددافةالطتتطدد ،  تفددرادلدد  نلتطيدد   مريطددة تددنفير حيدداة
  .فا الطست نل نا طل ننا طال
، (2014نندن  ندال ) اطي دنن دراسدةهدلا الفدر  طد  وتداول  وتيتدةنتتفم 

لدددددى الشددددناب ناالتدددداام  للطنا وددددة إيتانيددددةالتددددا تندددددلت إلددددى نتددددند اتتاهددددات 
نليددد طحطددد تنددن  ندراسددةفددا حددل طشددمقت نةضددايا ن ودد .  نالطشددارمةنالناتنددات 
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( علدددى نتدددند عقةدددة نددديل ااوتطدددا   2018، نطودددار طوددددنر تحطدددد ) الطالدددا ا
عل الحياة، نتتفم  س م ااوتطا  فا التون  نالرضاتنالرضا عل الحياة، ن  الن وا
( التدددا مشدددفت عدددل ارتفدددا  2012) تنا دددة دراسدددة تيضدددالفدددر  هدددلا ا وتددداولطددد  

الحيداة، مطدا ة نالشالنر لدي م نتدند التاطالةلدى  لنة  نالطنا وةطستنى ااوتطا  
إلددى درتددة تطاددل  لنددة تاطالددة  الدراسددة( تندددلت  2014) دراسددةتددرى عليددال ت

نرضددا الفددرد عددل حياتدد  ط شددرا لدددحت   طرتفالددةماوددت الطنا وددة، ل دديم  ا ةدددى
طشددداعر  ةالتدددا تسددداعد علدددى ايددداد للشخددددية اجيتانيدددة، نطدددل السدددطات الوفسدددية

، ننودددا  تسدددنر طدددل الالقةدددات نال طأويودددة ندددا طل ناجحسدددا ااوتطدددا ، نالت ندددل 
 . ط  الطح يل ن  اجيتانية

علدددى تحطدددل  ا فدددرادااوتطدددا  يسددداعد  تل( 1984) الشدددرةان  فتحددداي مدددد 
 الرت الرضا ناارتياح، نيشارم  فا هلا  ، نيفالل لل  نملااتتطاعية الطسونلية
ااوتطا  فا تحسيل التران   تهطيةطل خقل و ريت  التا ت مد  1968تريمسنل 
 إلدى تل( 2014) الطالطر الن ل، نيشير سيف  تنوا نيل  ااتتطاعانالتطاس  
ليد ، ندل إالتا تنمدل  ااتتطاعية  دنارهنااوتطا  تشالر الطنا ل نت نل   الطنا وة

شتالال على طنات ة ضغن  الحياة التا يتالر  ل ا، ندنا ن  إلى الشدالنر ني
( 2015عفداف تنفيدم ) دراسةهلا الفر  ط   وتاول، ناختلفت الداخلية نالسالادة

، نعالددد  للدددن لنطدددا يخددددم ااوتطدددا   التددداطالاتنددددلت إلدددى عددددم تفاليدددل الوشدددا  
 التاطالددةعددل الطتتطدد  التددا تالددي  فيدد  ال النددات، نعدددم التماطددل ندديل  التاطالددة
إلددى اوخفددا  طسددتنى   ، يدد دنالطنا وددةفددا ترسددي  نالدد  ةدديم ااوتطددا   نا سددرة

  نيالددةةددد يرتدد  إلددى  الوتيتددةعلددى هددله  االتاطاليددات. نردااوتطددا  لدددى الفتيددات 
الدددل  لددد   د السدددالن نهدددن الطتتطددد   الدراسدددةفيددد   تتريدددتنالطتتطددد  الدددل   الاليودددة،

نخددداو  الطتتطدد   تيدينلنتيدةالدل  يختلددف عددل  الطختلفددة رنفد  نخداوددد  
 . الطدر 
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 حبوث مقرتحة
 فا ضن  وتاول الدراسة يطمل اةتراح عدد طل النحنع طو ا التالا: 

 للرفاهية الوفسية. طدخقنندف طا تدطيم نراطل لتوطية ااوتطا  نالطنا وة  .1
 نالطنا وة نيل ال قب طل حيع التو  نالسل.دراسة الفرنم فا ااوتطا   .2

دراسددة نالدد  الطتغيددرات اجيتانيددة ا خددرى مددد )اجياددار، الدددقنة الوفسددية(  .3
 ندفت ا طونوات نالسالادة الوفسية.

 إترا  دراسة تتوانل طتغيرات الدراسة الحالية على شراوع عطرية تخرى. .4
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 عاملراجــــ

: املراجع العربية:  أوالا

 

الشييعور باالنتميياء الييوطني والقييومي العربييي وعالقتييه (. 2011). آطددال تنا ددة،
بصييييالبة الشخصييييية لييييدى طييييالب وطالبييييات كلييييية التربييييية  دراسيييية 

الط تطر السون  الساد  عشدر . طرمدا اجرشداد   .ةكلينيكيإسيكومترية 
  الوفسا. تاطالة عيل شط .

 العربييي والقييومي الييوطني،مقييياس الشييعور باالنتميياء (. 2011) تطددال تنا ددة،
 .الطدرية ا وتلن ةطمتن ،والشبابلدى المراهقين 

 العربييمجلة الفكر  ويتشدة،عود  الح ي ة ة(. طو نري1998) .ينسف تحطد،انل 
 .102الالدد  المعاصر،

تنمييية الييوعي بالمواطنيية لييدى طييالب التعليييم (. 2013) .فيددرنا الاليودديل،تنددن 
. رسالة طاتستير  ير طوشدنرة، تاطالدة يناير 2٥العالي في ضوء ثورة 

 .ال اهرةال اهرة، 

ااوتطدددا   ى(. طسدددتن 2018) .طودددار طودددنر تحطددد، طحطدددد،نليددد  الطالدددا ا، تنددن
 العلميييمجليية البحيي   التاطالددة،لدددى  لنددة  الحيدداةنالرضددا عددل  الددن وا
 .8م ، 19الطتلد    شط ،تاطالة عيل  النوات،ملية  التربية،في 

، ترتطدة فيددل يدنو ، سلسدلة سييكولوجية السيعادة. (1997). طايمدل ترتايل،
للا افدة نالفودنل  الدن وا(، المنيدت، الطتلد  175عالم الطالرفة، الالددد )

 ناآلداب.

 . تعلم فن الوالدية لتحقيق انتماء الطفل(. 2014). ال اطا عند الالايا إطام،

، طمتندددة معجيييم مصيييطلحات العليييوم االجتماعيييية(. 2000). تحطدددد امدددا نددددن ،
 نيرنت التاري   ير طنيل. –للنوا

 



  لدى طالب المرحلة الثانوية منبئين للرفاهية النفسيةبصفتهما المواطنة واالنتماء 
 

-304- 

وعالقتهيييا باالنتمييياء والقبيييول  الحيييياةجيييودة (. 2011)إسدددطاعيل. تدددنال  نمدددر،
تاطالددة  دمتددنراه، رسددالة ،الييدينلييدى طلبيية جامعيية صييال   االجتميياعي

 دقح الديل. 
( . السددالاده نعقةت ددا نالتفددا ل نةلددم الطسددت نل 2017نخيددت ، طاتددده هاشددم . )

،   مجله دراسات ف  الطفوله والتربييهلدى طاللطات ريا  اا فال ،  
 (272- 219الالدد اانل ، يواير     )

( . الطتتطددد  الالرنددى الطالاددددر ،نحدددع طوشددنر فدددى تغيدددر 2000نرمددات ،حلددديم )
 نيرنت ، لنوال . را للروايه العربيه ،،مجله كتاااحنال نالالقةات 

. ا ردل: دار موسيييييوعة عليييييم السياسيييييية(. 2009). عندددددد الناحدددددد التاسدددددنر،
 طتدان  للوشر نالتناي .

(. درتددددددات الشددددددالنر نالرفاهيددددددة الوفسددددددية لدددددددى  لنددددددة 2017). ونيددددددل التوددددددد ،
مجليية الدراسييات التربوييية التاطالددات الفلسدد يوية فددا طحاف ددة الخليددل، 

 –237(    : )11تاطالددددة السددددل ال ةددددانن ، طتلددددد ) –والنفسييييية
351.) 

نااوتطددددا  لدددددى الشددددناب  ال نيددددة(. طت لنددددات تالايددددا 2014). دددددانر تيدددددنر ،
 رد ،فدددا طحاف ددد   الطحدادددةو دددر  لندددة المليدددات ة طدددل نت ددد التددداطالا

 (.1) 34، العاليللبحو  في التعليم  العربيةمجلة اتحاد الجامعات 
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