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المقدمة:

الرفاهية النفسية هي قدرة الطفل على أن يعيش البهجة والسرور ويسعي إلى تحقيقها 
من خالل المواقف التي يعيشها والرضا بما يفعله ويقدم له من أنشطة.

الرفاهة: هي األداء النفسي ألفراد والقدرة على تكوين عالقات إيجابية طيبة والحفاظ 
عليها وتطويرها، والقدرة على قبول الذات واالستقالل والنمو الشخصي.

الرفاهة تقوم على تحقيق المتعة وتجنب األلم ووجود هدف ومعنى للحياة.
آثارها  وتظل  لــألفــراد،  العقلية  البنية  لتشكيل  حاسمة  فترة  الطفولة   تظل 
في كل جوانب الحياة وقام الباحثون بدراسة واستكشاف العديد من العوامل في تشكيل 
هذا الهيكل وأحد منهم هو الراحة النفسية وقد تسن من الناحية الكمية أن درجات عالية 
الثقة  مثل  األطفال،  لدي  العقلية  للصحة  اإليجابية  الجوانب  تزيد  النفسية  الرفاهية  من 
Dwivdi & Bringley Develop� االجتماعي  والتعاطف  الذات  واحترام  )بالنفس 
الماضية مخاوف بشأن رفاهية األطفال ونوعية  العقود  ment Harper 2004( خالل 

حياة األطفال زادت أيضًا على الرغم من أن الباحثين وصانعي السياسات قد تم العمل 
أكثر  رفاهة  أن  يبدو  عديدة،  لسنوات  لألطفال  العقلية  والصحة  األطفال  سالمة  على 
القضية  هذه  أهمية   )jones & laliberte Piescher 2015( وقياس  وتحديد  تعقيدًا 
بقدر ما لدي صندوق األمم المتحدة للطفولة )اليونسيف( بطاقة تقرير رفاهية األطفال 
في  بالعام  الرفاه  لذلك  وفقًا  الدول  وتصنيف  المتقدمة  الدولة  من   29 في  عام  بشكل 
التعليم،  والسالمة،  الصحة  المادي،  الرفاه  أبعاد:  خمسة  على  وتحتوي  التقرير  بطاقة 
السلوكيات والمخاطر واإلسكان والبيئة )يونسيف 2013( بعد ذلك تم إجراء العديد من 
األبحاث من أجل تحديد الرفاهية، واستكشافها للمؤشرات وتقدير تأثير مختلف حاالت 
الرفاه النفسية في حياة األفراد المتقدمة كما تقوم المجتمعات وصانعي السياسات فيها 

بتخصيص ميزانية واهتمام بشأن تعزيز الرفاهة النفسية في األطفال.
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أثر تعليم الموسيقى على صحة االطفال النفسيه:

لصحه النفسيه العديد من التعريفات فقد تم تعريفها علي انها القدره علي العطاء والحب 
الخاصه،والذات  الغرائز،والرغبات  بين  التوازن  انها  علي  لمقابل،وتفسر  انتظار  دون 
)عكاشه،  واليقين  الشك  بين  التأرجح  علي  القدره  انها  علي  تعريفها  تم  كما  والضمير 
اذ  العالميه  الصحه  منظمه  وضعته  ما  النفسيه  الصحه  تعريفات  ومن   )١٢٤،١٣٢.٢٠٠٨
عرفتها بأنها ليست مجرد غياب االضطرابات النفسية، بل هي حاله من العافيه يستطيع 
فيها كل فرد إدراك إمكاناته الخاصه والتكيف مع حاالت التوتر الماديه والعمل بشكل 
منتج ومفيد واإلسهام في مجتمعه،وتعني أيضا أن يكون الفرد في حاله تسمح له أن يدرك 

من خاللها علي المساهمه في مجتمعه.
ألن  ال،  أم  النفسية  بالصحة  يتمتع  الشخص  كان  إذا  فيها  تحديد  السهل  من  ليس 
الموضوع في مجمله نسبي فاعتبار الشخص طبيعي أو غير طبيعي ضمن مفهوم الصحه 
النفسيه أمر يخضع لمعايير متعددة، إال أن هناك بعض الصفات المألوفه والتي بواسطتها 
يمكن األستدالل إلي حد كبير علي مدي تحقيق صحه الفرد النفسيه وهذه المعايير يمكن 

)Baltus,1997:209( إجمالها فيما يلي
تقبل الشخص لذاته، وأن يكون لدي الشخص اتجاه إيجابي لواقعه الحقيقي. ●
يمكن للشخص التعايش مع ظروفه الحالية. ●
قادر علي تلبيه رغباته الكلية بشكل مقبول. ●

يمكنه حل مشاكله وأتخاذ قراراته بشكل فعال. ●

يمكنه فهم قلق اآلخرين ومخاوفهم. ●

قادر علي أبراز مشاعره بشكل مقبول وبطريقه بناءه. ●

لديه مسئووليه تجاه األخرين  ●

راضي بشكل أساسي، لكنه متحمس لتحقيق ذاته. ●

الطفل تجعل منه شخصا هادئ و مستمع جيد، ففي  تأثير نفسي على  * للموسيقى 
كتاب العمل مع االطفال يقول جودي )herr,g( أن للموسيقى القدرة على تنمية إحساس 
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وحسابيه  لغوية  مهارات  ليتعلم  الفرصه  له  تتيح  أنه  كما  اآلخرين،  مع  واتصاله  الطفل 
ذاته  التعبير عن  القدره على  لعبه وأكله ونومه وتكسبه  أثناء  وتزوده بشعور داخلي سار 
والتفاعل مع مشاعر اآلخرين، فاألطفال عندما يستمعون للموسيقى و عندما يغنون إنما 
يتعلمون كلمات جديده وأصوات جديدة، كما تساعد اإليقاعات الموسيقية على النمو 
الجسمي السليم للطفل )herr,ibid:385/386( وإلى جانب ذالك يضيف أستاذ التربيه 
الموسيقية ومدير معهد االبحاث المويسيقية في جامعة شمال كاروالينا في غرينزذبورو, 
بتحفيز عدد كبير من مناطق  يقوم  قائل ال شئ   )d.hodges(البرروفيسر دونالد هادجز
الضماغ كالموسيقى، كما ان الموسيقى تضيف بعد هام للجانب الجمالي والعاطفي لكل 
 )boyer & rozmajzl,2012:9( االطفال بغض النظر عن قدراتهم الجسدية والعقلية
في  الموسيقى كأسلوب   )mitchel & zanker( وزانكر  ميتشل  استخدم كلن من  لقد 

العالج النفسي وجدا لها قيمة كبيره في االمور التاليه )عيسوي،١٩٤٨،ص٢٥٨(
تقوية العلقات الشخصية الداخلية.. 1
أطالق االنفعاالت.. 2
المساعدة على خلق التكامل في الشخصية.. 3

وقد وجدت العديد من الدراسات بأن الموسيقه تعمل كمساعد في تفريغ الشحنات 
االنفعاليه إزالة التوتر حيث يستمع المريض إلى قطع موسيقيه او يقوم بعزف الموسيقى 

تساعده في ذلك.

المفهوم اإلجرائي

:well – being )الرفاهة النفسية )الوجود األفضل

علم  في  نسبيًا  الحديثة  المفاهيم  من   )well – being( النفسية  الرفاهة  مفهوم  يعد 
النفس، وهو يمثل محور اهتمام علم النفس اإليجابي خالل العقود الماضية ويذكر دينر 
النفس  علماء  معرفة  أن  الرفاهة  موضوع  في  الباحثين  أكبر  من  وهو   )Deiner  2000(
بمصطلح الرفاه ما زالت أولية، وابتداء من عام ١٩٣٨ إلى ٢٠٠٢ كان هناك )١٣٨( دراسة 
يعده  فبعضهم  ترجمته،  في  اختالف  هناك  العربية  اللغة  وفى  الرفاهة،  تناولت  عالمية 
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مرادفًا للسعادة وتمت ترجمته إلى الوجود األفضل أو طيب العيش، وبعضهم يراه مرادفًا 
لجودة الحياة وإضافة لمصطلح الوجود األفضل، يستعمل الباحثون عدة مفاهيم أخري 
منها الهناء الشخصي وحسن الحال، والتنعم الذاتي، والحياة الطيبة والرفاه النفسي وغيره 

)معمرية 2012، 121(

ويشير هيرد )hird , 2003( في مراجعته لألدبيات في الرفاهة، وإلى أنه بالرغم من 
من  الكثير  تلقت  قد  الحياة  وجود  الطيبة  والحياة  والرفاهه  للسعادة  النظرية  التعريفات 
االنتباه من علماء النفس في العديد من المجاالت، فأنه ال يوجد اتفاق عام على تعريف 
من  الرفاهة  المبكرة  الدراسات  عرفت  وقد   )O›Brien , 2008, 16( للرفاهة  عالمي 
ناحية المشاعر الطيبة مثل السعادة والرضا عن الحياة، أما الدراسات األحدث فأشارت 
إلى أن الرفاه ليست متميزة من خالل المشاعر اإليجابية وحدها التي قد تكون زائلة أو 
مؤقتة نسبيًا )الرفاهة كحالة( لكنها تشمل جوانب بعيدة المدى أو ثانية لألداء أو التوظيف 

)Abbott et al , 2008, 680( النفسي اإليجابي.   

ويشير )lundqvist, 2011, 112( الي ان األداء النفسي اإليجابي يزيد من مستويات 
الرفاهة والرضا عن الحياه.

وقد عرف الرفاهة النفسية العالم ريف أيضًا )Ryffet , 1999, 246( أنها أبنية متعددة 
األبعاد الى تعكس تقييمات األفراد ألنفسهم، ونوعية حياتهم وحدد رايف في سنة عوامل 

لألداء اإليجابي وهي:
self acceptance تقبل الذات

positive relationships with others العالقات اإليجابية مع اآلخرين
 Autonomy 3 - االستقالليه

 Environmental mastery 4 - االجاده البيئه
 Purpose in life 5 - الهدف من الحياه

 Personal growth 6 - النمو الشخصي

ولكننا في هذا البحث سوف نتطرق إلى ثالث عوامل فقط، هي:
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3 . االستقاللية 2 . العالقات اإليجابية مع اآلخرين   1 . تقبل الذات  

لكن تأتي اهميه الدراسه الحاليه كمحاوله علميه تضاف إلي المحاوالت السابقه في 
ميدان بحوث علم النفس اإليجابي والرفاهه النفسيه لالطفال علي وجه الخصوص 

حيث توجد ندرة في قياس الرفاهه النفسيه علي مستوي األطفال في مرحلة رياض 
األطفال والحلقه االولي من التعليم االساسي ومن الدراسات السابقة التي تناولت ذلك.

ووجدوا  كوريا،  في  االبتدائية  المدراس  أطفال  مع  أجريت  يانج  آند  شين  دراسه   *
اللعب  استخدام  هو  االجتماعية  والرفاهة  لألطفال  فريق  لبناء  فاعلية  األكثر  الطريقة  أن 
في تدريبات اإلبداع الجماعي، وهي تشير إلى أن هذه األنشطة في التدريبات اإلبداعية 
بالتحسن واالستمتاع في  بالضحك والشعور  تسمح لألطفال باالستمتاع، وتسمح لهم 
تعزيز  في  دور  وتلعب  الجماعي،  لإلبداع  تحفيزية  نتائج  تظهر  أنها  كما  الوقت،  نفس 
يعزز  قد  اللعب  القائم على  اإلبداع  التدريب على  ان  إلى  تشير  التي  اإليجابية  المشاعر 

رفاهة األطفال وتحسين الحالة المزاجية.

● :)Galton & page 2015( دراسة

الشراكة  في  تعمل  كانت  التي  المدارس  في  الرفاهة  مبادرات  بعض  أثر  تقيس  وهي 
بالرفاهة  مرتبطة  تكون  والتي  لألطفال  الشخصية  الكفاءات  بعض  ووضعت  اإلبداعية 
المناهج  طول  على  اإلبداع  لتعزيز  مبادرة  اإلنجليزية  اللغة  هي  اإلبداعية  والشراكة 
الدراسية وهو ما يشير إلى أن هذه الشراكة اإلبداعية )CP( يمكن أن تحول حياة األطفال 
وتأثر على ثقتهم بأنفسهم واحترامهم لذاتهم وأنه سوف يلعب هذا التعزيز دور مباشر في 
 )edudaimonic( من خالل نظرية المتعة )Galton & page 2015( الرفاهة لألطفال

)انظر بيترسون وسليجمان 2004(

ومن منظور رفاهة آخر حلل )دطن وبيج 2015( طريقة ممارسة التربية في المدارس 
)CP( ووجدوا أن المدارس االبتدائية تفضل األطفال المستكشفين بطريقة تربوية منظمة 
نظرية  فإن   )2015 وبيج  )لجالتون  ووفقًا  األطفال  لخبرة  وفقًا  التعليم  أهداف  ووضع 
التدريس  عن  بعيدًا  التحوالت  هذه  أن  حيث  التدريس  من  النوع  هذا   * تدعم  التحفيز 
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االحترافي ينبغي أن تعزز شعورًا أكبر بالرفاهة )ديس وريان 2008، غالتون وبيج 2015( 
وأظهرت النتائج التي توصلت إليها دراسة )غالتون( أنها أشعرت األطفال باالستقاللية 
وبأنهم قادرون وجيدون في فعل األشياء، وكذلك الشعور باالنتماء إلى المدارس وهذه 
النتائج جعلتهم يفكرون في عالقة مباشرة مع )ريان ودريس 2000( نظرية تعزيز المصير 
)المعاملة الخاصة والتفضيلية( والتي تقترح أن يتم تحقيق الرفاهة من خالل تحقيق ثالث 
المترتبة  األثار  فإن  وبالتالي  الوفاء(  االستقاللية،  )الكفاءة،  األساسية  االحتياجات  من 
على شركات خالقة في المدارس عززت الرفاهة من خالل السعادة وعبر االحتياجات 

األساسية من )الكفاءة، االستقاللية، الوفاء( )ريان ودريس 2000(.

دراسة نفيسة زغلول بعنوان »دور الموسيقى في تربية الطفل« ●

وهدفت تلك الدراسة إلى إظهار أثر الموسيقى على بعض جوانب شخصية الطفل، 
وقد توصلت الدراسة في نتائجها إلى أن الموسيقى دورًا هامًا في إبراز شخصية الطفل 
بقيمته وحريته وشعوره باالنتماء وارتباطه بمن حوله وتحرره من  الطفل  وفي أحساس 

الميول المضادة للمجتمع.

 دراسة عبد الفتاح * بعنوان » دراسة أثر الموسيقى على التوافق النفسي لدى األطفال  ●
في المرحلة االبتدائية«. وهدفت تلك الدراسة إلى تصميم برنامج موسيقى يمكن من 
خالله التعرف على أثر الموسيقى على التوافق النفسي لدى أطفال المرحلة االبتدائية 

وقد توصلت الدراسة في نتائجها فيما يلي:

 االستماع إلى الموسيقى فقط لمدة قصيرة يحقق توافقًا أفضل من االستماع للموسيقى  -
لمدة طويلة.

االستماع  - من  أفضل  توافقًا  يحقق  طويلة  لمدة  المشاركة  مع  للموسيقى   االستماع 
للموسيقى مع المشاركة لمدة قصيرة.

من  - أفضل  توافقًا  يحقق  قصيرة  أو  طويلة  لمدة  المشاركة  مع  للموسيقى   االستماع 
الموسيقى فقط لمدة طويلة أو قصيرة.

إعداد مقياس للرفاهة النفسية خاص بأطفال المرحلة األولى من التعليم األساسي.. 1
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 حساب المؤشرات السيكومتريه للمقياس على عينة من أطفال المرحلة األولى من . 2
التعليم األساسي.

اإلطار النظري: 

مفهوم »الرفاهة النفسية« 

 Singer , B )1069:1989( )1998: سينجر  Ryff C,وبيرتون  ريف  كارول  تشير 
العلمية  الدراسة  أن  إلى   )Gallagher,M )2003: 1030 جالجير  وماتوي   )1

أوائل  في  أنه  من  بالرغم  الماضية  القليلة  السنوات  خالل  بدأت  النفسية  للرفاهة 
الخلو  مجرد  ليست  النفسية  الصحة  أن  العالمية  الصحة  منظمة  حددت   ١٩٤٨  عام 
من المرض النفسي بل هي أكثر من ذلك لذا بدأ العلماء دراسة العوامل واألبعاد المرتبطة 
والمنعشة للصحة النفسية والرفاهة، أي أنه في القديم تساوي مفهوم الصحة النفسية مع 
غياب المرض النفسي. أي أن الفرد يكون متمتعا بالصحة النفسية حال خلوه من أعراض 

القلق واالكتئاب أو شيء آخر من األعراض السيكولوجية، غير أن

اإليجابية  العوامل  تناول  تعريفه  يستلزم  الذي  النفسية  الرفاهة  مفهوم  عن  يعبر  ذلك 
وبذلك يكون المفهوم مرادفا للصحة النفسية، وعالوة على ذلك فإن تفسير ما هو إيجابي 
الصحة  أن  القول  وخالصة  اإلنسانية،  الخبرات  في  والخير  والمثل  القيم  تناول  يتطلب 
إنما  النفسي  المرض  أعراض  من  الخلو  أو  غياب  مجرد  فقط  تعني  ال  األصيلة  النفسية 

تتخطاه إلى التفاعل النشط اإليجابي لإلنسان.

اهتمام  إلى   )kapikiran , N: 1141:2011 – 1147( كابيكيران  نيكال  وتشير 
مشكالت  من  السلبية  الجوانب  من  بدال  اإليجابية  بالجوانب  حديثا  النفس  علماء 
تسمى  اإليجابي  النفس  علم  في  التنظيرات  هذه  وأحد  واختالالت،  واضطرابات 
الحياة  عن  للرضا  الهامة  المؤشرات  أحد  تعتبر  النفسية  والرفاهية  النفسية،  بالرفاهة 
والرفاهة  السعادة  أن  يرى  اآلخر  البعض  كان  وإن  للسعادة،  مرادفا  البعض  ويعتبرها 
النفسية. والرفاهة  عنهما،  متباين  مفهوم  النفسية  الرفاهة  تعتبر  بينما  مترادفين،   الذاتية 
فرعية  أبعاد  ستة  من  يتكون  ريــف  لنموذج  طبقا  بالسعادة  عــام  شعور   هي 
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الحياة  في  والهدف  األخرين  مع  اإليجابية  والعالقات  الذات  وتقبل  »االستقاللية  وهما 
والنضج الشخصي«. 

Ryff , C & Singer , B )1998 :3( ويرى بيرتون سينجر وكارول ريف

األمثل  القياس  فإن  وبالتالي  معًا،  والجسد  العقل  صحة  تتطلب  النفسية  الرفاهية  أن 
والشامل للصحة اإليجابية يتطلب اشتمال المكونات النفسية والبدنية والكيفية التي يؤثر 
الفسيولوجية للحالة  فيها هي أن األسس  التي ال جدال  كل منهما في اآلخر، والحقيقة 
اإليجابية التي يكون عليها العقل هي التي تشكل المالمح األساسية لتفسير الميكانزمات 

التي تتضمن الصحة | اإلنسانية اإليجابية.

الرفاهة  أن   )Nova, M et, al. )2010,69 - 84 وأخرين  نوفو  مونيكا  وتشير 
الحياة،  لجودة  كأساس  جيدة  نفسية  وصحة  جيدة  بانفعاالت  الشعور  تعني   النفسية 
حياتهم  تقييم  في  األشخاص  طريقة  تتضمن  النفسية  الرفاهة  فإن  الوجهة  هذه   ومن 
في الماضي والحاضر، وهذه التقييمات تشمل ردود األفعال االنفعالية لألشخاص تجاه 
األشخاص  بها  يعيش  التي  بالطريقة  المتعلقة  واألحكام  واألمزجة  الحياتية  األحداث 
البعد  هي  أبعاد  ثالثة  على  تشتمل  عامة  النفسية  فالرفاهة  ثم  ومن  الخاصة،  حياتهم 

العضوي، والبعد النفسي وأخيرًا البعد االجتماعي.

1 . مداخل دراسة الرفاهة:

وهناك عدة مداخل لدراسة الرفاهة النفسية وتتمثل فيما يلي:

 Hedonic well - being أ . المتعة أو اللذة

)et al Ryff, C )1383: 2004 - 1394 وآخــريــن  ريــف  كــارول   تشير 
 أن بحث اإلنسان عن الشعور باللذة قديم ومتأصل ومتجذر في النفس اإلنسانية فبحثه 
ابيقروس  أمثال  القديمة  اليونانية  الكتابات  انبثق حتى في  السرور والسعادة والرضا  عن 

Hobbes and باإلضافة إلى الفلسفات الالحقة لهوبز وبينتام Epicurus

Bentham وفي العصر الحالي يهتم علم نفس اللذة بالدراسة العلمية لما يحققه لنا 

الشعور بالسرور ويجنبنا الشعور بعدم السرور ومن الدراسات الحديثة التي تندج تحت 
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هذا اإلطار هي الرفاهة الذاتية اليد دينر Diener، ويشير هذا المدخل إلى الرفاهة الذاتية 
وتعني السعادة وهذا االتجاه نشأ على يد العالم أيد دينر Diener، ويفترض أن الرفاهة 
الرفاهة  وأتباعه  دينر  وعرف  الفرد،  حياة  على  تؤثر  التي  المعرفية  التقييمات  في  تتركز 
غير  وخبرات  السار  والمزاج  السارة  المشاعر  من  متكررة  بخبرات  المرور  بأنها  الذاتية 
متكررة أو أقل تكرارا من المشاعر السلبية ومستويات عالية من الرضا عن الحياة، ومن 
التأثير   ،Life satisfaction ثم فالرفاهة الذاتية تتضمن ثالثة عوامل: الرضا عن الحياة 

.Negative affect التأثير السلبي ،Positive affect اإليجابي

 Well - being Eudoimonic ب . رفاهة السعادة

ذات  حياتية  أهداف  بلوغ  يعكس  الذي  الوظيفي  األداء  على  المدخل  هذا  ويركز 
معنى واضح، وأول من كتب عن فلسفة السعادة أرسطو واعتبرها إدراك الفرد إلمكاناته 
الحقيقية، ولهذه الفكرة أصول في كتابات الفيلسوف الوجودي سارتر 1965 حيث أكد 
على مسئولية الفرد ليكتشف معنى لوجوده وحياته بما في ذلك معنى للحقائق القاسية، 
تحقيق  مفهوم  مثل  النفسية  بالرفاهية  وثيقة  صلة  ذات  عديدة  مفاهيم  النفس  علم  ففي 
الذات لماسلو واألداء أو الوظيفة الكاملة لروجرز والتي تشير إلى تحقيق أقصى استفادة 
للكائن الحي حتى يحقق إمكاناته الخاصة أيضا هناك نموذج النمو النفسي االجتماعي 
الريكسون ومفهوم النضج أللبورت وجميعها تعرض رؤى متفائلة حيث اندماج الفرد 

في حياة جديدة تشتمل على معرفة أفضل بذاته والنضج والفعالية.

3 - الرفاهة النفسية لکارول ريف

»مدخل  تحت  يندرج  والذي  ريف  كارول  لنموذج  طبقا  النفسية  الرفاهية  تتكون 
السعادة« من ستة عوامل أو أبعاد مرتبطة ببعضها البعض وهي كاآلتي:

 Autonomy أ . االستقاللية

تعرف كارول ريف Ryff, c )1989( وكارول ريف وبيرتون سينجر 

Ryff, c and singer, S )6: 1998( وكارول ريف وأخرين )1383: 2004 - 1394( 

et al Ryff, c أن االستقاللية تعني الشعور باستقالل وتفرد الذات، وأن يكون الفرد قادرا 
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على  وقدرته  به،  خاصة  بطرق  والتصرف  والتفكير  االجتماعية  الضغوط  مواجهة  على 
تنظيم سلوكه من داخله وتقييم ذاته تبقا لمعايير شخصية، واالستقاللية هذا المعنى تشير 

إلى تفرد الذات Self determination وتقرير المصير.

Self acceptance ب - تقبل الذات
بإيجابياتها  يتقبلها  الفرد لذاته يعني أن  1990( إلى أن تقبل  يشير عالء كفافي )27: 
وسلبياتها وأال يرفضها أو يكرهها ألن رفض الذات أو كراهيتها يترتب عليه عجز الفرد 
عن تقبل اآلخرين تقبال حقيقيا، وتقبل الفرد لذاته ال يعني بالطبع الرضا السلبي عن الذات 
بل أن هذا التقبل ال يمنع من نقد الفرد لذاته ومحاسبتها وأن يقيم سلوكه باستمرار إلى أن 
يصل بالفرد لحالة من تطوير الذات، وهي تعني أال يقنع الفرد بتقبل ذاته كما هي بل عليه 
أن يحاول تحسينها وتطويرها والتحسين والتطوير يحدث بتأكيد جوانب القوة ومحاولة 
أثرها على  العيوب والتقليل من  النقائص ومناطق الضعف والتخلص من  التغلب على 

األقل فتقبل الذات بداية لتحسينها ألن من يرفض ذاته لن يحاول تطويرها.
 Purpose in life ج - الهدف في الحياة

Ryff, C 1069: 1989 - 1081 وكارول ريف و بيرتون سينجر  تشير كارول ريف 
Singer, B, and Ryff, C ومونيكا اردليت Ardelt, M )91: 2003 - 108( أن الهدف 
في الحياة من أهم المؤشرات الدالة على الصحة النفسية والرفاهة النفسية، ويتضمن هذا 
المتغير معتقدات الشخص حول هدفه في الحياة و معنى حياته، كما أن مفهوم النضج 
Maturity يؤكد على الفهم العميق للهدف في الحياة وكذلك الشعور بالتوجه والقصد.

Positive relationships with others د - العالقات االجتماعية واإليجابية باآلخرين
تشير كارول ريف Ryff, c )1069: 1989 - 1081( وكارول ريف وبيرتون سينجر 
أهم  باآلخرين من  اإليجابية  العالقات  أن   )Ryff, c and singer, S )1: 1998 - 28

مؤشرات ومعالم الصحة النفسية والرفاهة النفسية حيث تشير العديد من النظريات إلى 
البين شخصية الدافئة والموثوق فيها، فاألشخاص المؤكدين لذواقهم  أهمية العالقات 
البشرية، كما  الكائنات  التعاطف والحب لكل  يمتلكون مشاعر قوية من  بأنهم  يوصفوا 

أنهم يمتلكون صداقات حميمة وهي أحد محكات النضج.
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 Environmental mastery هـ - التمکن من البيئة
تعتبر كارول ريف Ryff, c )1069: 1989 - 1081( القدرة على اختيار وخلق البيئة 
المالئمة لظروف الفرد وقيمة النفسية من أهم المؤشرات المحددة للصحة النفسية، ومن 
المعروف أن الشخص الناجح يستلزم المشاركة في مجاالت وأنشطة ذات معنى وداللة 
بيئة  إدارة والتحكم في  الحياة والقدرة على  النمو مدى  الذات، وتتطلب عملية  تتخطى 

معقدة تشمل عددا كبيرا من األنشطة الخارجية.
 personal growth و - النضج الشخصي

تشير كارول ريف Ryff, c )1073: 1989( أن النضج الشخصي من أهم المؤشرات 
الدالة على الرفاهة النفسية والصحة النفسية والوظيفة اإليجابية، ويعني الشعور المستمر 
بالنمو ونضج الذات وامتدادها واالنفتاح على الخبرات الجديدة وإدراك الفرد إلمكاناته 

والتحسن المستمر في الذات والسلوك بمرور الوقت بما يعكس فعالية.

مقياس الرفاهية النفسية:

قامت الباحثة بِإعداد مقياس الرفاهه النفسية في ضوء إطالع الباحثة على مجموعة من 
المصادر في بناء المقياس الحالي، وهذه المصادر هي: 

 - االطالع على اإلطار النظري للرفاهة النفسية لكارول ريف.
 - االطالع على العديد من المقاييس التي تقيس الرفاهة النفسية أو بعض أبعادها وهي: 

 - مقياس الرفاهة النفسية لكارول ريف تقنين )طه ربيع طه عدوي 2008(.
.etal Diener 1980 إعداد أيتل دينر وأخرين Happiness scale مقياس السعادة  - 
 ،Nazanin abed  -  مقياس الرفاه النفسي لألطفال ما قبل المدرسة )نازانين عابد 
تهاسيان  وكارنيه  حيدري،  ومحمد   Shahla Bakraman باكرامان  وشهال 

)Karnieh tamasion 20/6

أبعاد مقياس الرفاهة النفسية

وفي ضوء ذلك قامت الباحثة بوضع مقياس للرفاهة النفسية باعتبارها مفهوم يعكس 
والمعنى  واالستقاللية  الذات  تقبل  من  ريف  حددتها  كما  اإليجابية  الوظيفة  مكونات 
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العالقات اإليجابية  البيئة وأخيرا  الشخصي والتمكن من  الحياة والنضج  الهدف في  أو 
باآلخرين.

ثم استخلصت الباحثة مفردات المقياس وبلغت )١٨( مفردة وهي كاآلتي:

الطفل  فيه  يسأل  استبيان  وهو  اآلخرين،  مع  اإليجابية  العالقات  األول:   البعد 
عن شعوره وعالقاته اإليجابية مع اآلخرين\، وهو البند )٦/٥/٤/٣/٢/١/7/8(

البعد الثاني: الرضا عن الذات وهو استبيان يطلب من الطلف توضيح مدى رضاه عن 
نفسه وحياته مع أسرته وأصدقاءه ومعلميه وهو البند )١٣/١٢/١١/١٠/٩(

في  الطفل  استقاللية  مدي  يوضح  استبيان  وهو  االستقاللية،  الثالث:  البعد 
البند  وهو  جديدة،  أصوات  ابتكار  بنفسه،  آلة  صنع  الغناء،  )العزف،  مثل  حياته 

)١٨/١٧/١٦/١٥/١٤(

التوصيات والمقترحات:

إعداد وتقنين مقياس الرفاهة النفسية يصلح للمرحلة األولي من التعليم األساسي. -

دراسة المكونات العملية للرفاهة النفسية لألطفال. -

دراسة لرصد الرفاهة النفسية لدي األطفال في هذه المرحلة. -

العالقة بين الرفاهة النفسية وبعض المتغيرات الديموغرافية. -

المرحلة  - للطفل  النفسية  الرفاهة  تحقيق  في  الدراسية  المناهج  مالئمة  مدي   تحديد 
األولى من التعليم األساسي.

 مدى فاعلية األنشطة الموسيقية في تحقيق الرفاهة النفسية لألطفال المرحلة األولى  -
من التعليم األساسي.
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مقياس الرفاهة النفسية

من إعداد الباحثة

التاريخ / /

إسم الطالب / 

أوال: العالقات اإليجابية مع اآلخرين

العناصــــــــرأحياناالنعم
أحب العمر الجماعي مع أصدقائي

أحب حصة الموسيقى
أشعر بالوحدة في بيتي

أشعر بالوحدة في مدرستي
أحب تعلم األشياء عن طريق األنشطة الموسيقية

أحب الغناء مع زمالئي
أحب اللعب باألدوات الموسيقية مع زمالئي

أحب العزف مع زمالئي

ثانيا: الرضا عن الذات 

العناصــــــــرأحياناالنعم
أنا أحب نفسي

أنا محبوب من األسرة
أنا محبوب من األصدقاء
أنا محبوب من معلماتي

أنا سعيد عندما أكون مع أصدقائي في النشاط

ثانيا: االستقاللية 

العناصــــــــرأحياناالنعم
أنا أكون سعيد أثناء الغناء
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أنا أكون سعيد أثناء الغناء
أنا أكون سعيد عندما أصنع آله بنفسي مع المس

أنا أكون سعيد في حصة الموسيقى
أنا أحب ابتكار أصوات جديدة من األشياء المحيطة بي

صدق المقياس:

تم التحقق من صدق المقياس بطريقتين 

صدق المحكمين أ ( 

ثم عرض المقياس على مجموعة من المتخصصين في مجال الصحة النفسية ورياض 
بعض  اجراء  تم  كما  منهم صالحيتها   55% قربت  التي  العبارات  واإلبقاء علي  األطفال 

التعديالت في الصياغة لبعض العبارات 

 Internal consistency ب (  االتساق الداخلي

بين  االرتباط  معامل  حسب  طريق  عن  للمقياس  الداخلي  االتساق  من  التحقق  تم 
درجات األطفال على عبارة من عبارات المقياس والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي اليه 

وكذلك الدرجة الكلية للمقياس وفيما يلي عرضًا لنتائج االتساق الداخلي للمقياس.

جدول )1(

يوضح معامالت االرتياط بين الدرجه الکليه لبعد “ العالقات االيجابيه مع االخرين “ و 

عباراته 

ن = 100 طفل

الدالله معامل االرتباطالعبارات 
01و622. احب العمل الجماعي مع اصدقائي

01و716.احب حصة الموسيقى 

01و613.اشعر بالوحده في بيتي

01و349. اشعر بالوحده في مدرستي 
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01و699.احب تعلم األشياء عن طريق االنشطه الموسيقيه

01و745.احب الغناء مع زمالئي 

01و841.احب العب باألدوات الموسيقيه مع زمالئي

01و633.احب العزف مع زمالئي

جدول )٢(

يوضح معامالت االرتباط علي بعد الرضا عن الذات للدرجة الکلية علي العبارات المکونة ن 

=100 طفل

الداللةمعامل االرتباطالعبارة
,745,01

,701,01

,699,01

655,01

,471,01

جدول )٣(

يوضح معامالت االرتباط الدرجة الکلية علي بعد االستقاللية

او عبارته

ن = 100 طفل 

الداللةمعامل االرتباطالعبارة
,518,01

,628,01

,699,01

,685,01

,450,01

ج( صدق عاملي
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تم التحقق من الصدق العامل لبنود المقياس بتحليل المكونات األساسية بطريقة هو 
تلنج علي عينة قوامها 150 طفل وطفلة تتروح أعمارهم من )4 – 6( بمدارس 6 أكتوبر 
التعليمية واسفرت نتائج التحليل عن تشعبات البنود الثالثة علي عوامل الجذر الكامن 
لها اكبر من الواحد الصحيح علي محك عايرز وهي دالة وقد تم تدوير المحاور بطريقة 

فارمكس varimax وفيما يلي عرض لهذه التشبعات الخصة بهذه العوامل.

جدول )٤(

يوضح التشبعات الخاصة بالبعد األول )العالقات اإليجابية مع االخرين(

التشبعاتالبنودرقم العبارة

66,احب العمل الجماعي مع أصدقائي

64,احب حصة الموسيقي

63,اشعر بالوحدة في بيتي 

62,اشعر بالوحدة في مدرستي

61,احب تعلم األشياء عن طريق األنشطة الموسيقية

60,احب الغناء مع زمالئي

58,احب اللعب باألدوات الموسيقية مع زمالئي

80,احب العزف مع زمالئي

3.33الجزر الكامن

جدول )5(

التشبعات الخاصه بالبعد الثاني )الرضا عن الذات(

التشبعاتالعبارةرقم العبارة
56,انا أحب نفسي

55,انا محبوب من االسرة

50,انا محبوب من األصدقاء

51,انا محبوب من معلماتي
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45,انا سعيد عندما أكون مع أصدقائي في الفصل

2.46الجذر الكامن

جدول )6(

التشبعات الخاصة بالبند الثالث )االستقالليه(

 التشبعاتالعبارهرقم العباره
44.انا محبوب من األسره14

43.انا محبوب من االصدقاء15

42.انا محبوب من معلماتي16

40.انا سعيد عندما اكون مع اصدقائي في الفصل17

2.25 الجزر الكامن

ويتضح من الجداول ان جميع التشبعات داله احصائيًا حيث بلغت قيمة كل

منها اكبر من 0.3

و أليجاد الثبات استخدم معامل الفا كرونباخ 

 معامالت الثبات االبعاد
81.العالقات االيجابيه مع االخرين

62.الرضا عن الذات

72.االستقالليه 

بين  االرتباط  كان معامل  و  تطبيقه  بعد شهر من  المقياس  تطبيق  اعادة  استخدم  كما 
التطبيقين 74.0 و هو دال احصائيا عند مستوى 1.0

و  المقياس  تطبيق  على  يطمئن  مما  ثابت  و  صادق  المقياس  ان  سبق  مما  يتضح  و 
صالحيته و ان يقيس ما وضع له . 
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