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 أجمؿ معاني الحب ك الٌسعادة ىدانيأ ؾ بالحياة كجعمني أتمسٌ  مفإلى 
 مالك ابتسامتيادقني بحب ... ني بٌصدؽ كصٌ األميف الذم أحبٌ  القكمٌ 

 ي خير الجٌزاءتي استكطنتني رحمو اهلل كجزاه عن  الٌ  وح والدير  ريؽ العمـ ؽ لي طٌ إلى مف شٌ 
 بارؾ اهلل في عمرىا ك صحتيما كرزقيا أمي الحبيبةتي كر عيني ك باب جنٌ إلى ني 

 الذيف ىـ دائما بجنبي ألككف األفضؿ إخوتيإلى 
 سيام و ىجيرةإلى شقيقتا الركح أختام 

 إلى براعـ العائمة كفرحتيا كؿ باسمو
 مف يتنافسكف عمى لبس عباءتي أكالد إخكتي كأخكاتي إلى

 ير الغيبإلى مف يذكركنني في دعائيـ بظٌ 
 إلى مف يمركف اآلف بذاكرتي فابتسـ

 لكجيو حبو ك يرضاه, ك يجعؿ عممي خالصان كفقني إلى ما يي اهلل  أف يي  اسأؿ ختامان 
 . اهلل بقمب سميـ ىأت  مف  إاليـك ال ينفع ماؿ ك ال بنكف , يـالكر  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

       صبلة كالٌ ك عممو البياف  اإلنسافذم خمؽ حيـ الٌ حماف الرٌ الرٌ اف الكريـ المنٌ الحمد هلل 
 الذم عمـ المتعمميف األميبي النٌ عمى مبعكث اليداية بلـ ك السٌ 

 :تعالى قكلو مف انطبلقان 
ونَ  ال الناسِ  َأْكَثرَ  نكَولَ  الناسِ  َوَعَمى َعَمْيَنا الّموِ  َفْضلِ  ِمن َذِلكَ "  " َيْشك ر 

 38يةاآل :يوسف سورة
             كأشكره تعالى أحمده أف كنعمو سبحانو اهلل ؿبفضٌ  ارن رإكاق عمى مان زال رلأ       

يبيف  كسخر لي مف عباده الط   تكاضعالمي  العمؿ ىذا إلنجاز ككفقني بنعمو عمي أف مف  عمى 
 .ركفي الٌصعبةالذيف كفقكا معي في ظ   ،مف حكلي

  إلى الجزيؿ بالشكر أتقدـ ثـ
 : بنية بكقطاية زميمة المينة كالٌصديقة الكفية

 ب سطيؼ  Unpefاىر رئيس الفرع النقابي الٌسيد بالي الطٌ 
 الٌدكتكر ببلؿ صبايحي أستاذ ب جامعة قسنطينة

 الٌسيد جبلكجي الخٌير مدير مدرسة ابتدائية
 
 
 
 
 
 
 
 



 الدراسة:ممخص   
 
 

ل أساتذة فاؤؿ لدٌ جكدة الحياة كالتٌ طبيعة العبلقة بيف  عرؼ عمىراسة إلى التٌ ىدفت ىذه الدٌ 
الخبرة ( ك  اثإنٌ  –ككر س ) ذ  تغيرات الجنٌ سطيؼ حسب مي   ةالمرحمة االبتدائية  بمدين

فاؤؿ, ك قد قياس التٌ قياس جكدة الحياة ك مً تـ استخداـ مً راسة حقيؽ ىدؼ الدٌ لتٌ ك المينية, 
تـ مدرسة ابتدائية بالمدينة,  16مكزعيف عمى  أستاذةك  أستاذ 222راسة مف الدٌ  نت عينةتككٌ 

كجبة جكد عبلقة ارتباطية مي كي  ٌدراسةنتائج ال كأظيرت, كائيةالعشٌ  بقيةريقة الطٌ اختيارىـ بالطٌ 
جكدة فيما يتعمؽ باختبلؼ  اأم  , لٌدل أساتذة المرحمة االبتدائية التفاؤؿبيف جكدة الحياة ك 

 تيعزل إحصائيان  دالة فركؽ كجكد عدـ الٌنتائج يرتأظٌ  , فقدسلمجنٌ  التفاؤؿ كفقان الحياة ك 
كجكد فركؽ دالة الى راسة الدٌ تكصمت نية يكفيما يتعمؽ باختبلفيا كفؽ لمخبرة المً  لمجنس

 . سنكات رتمؾ الخبرة ألكثر مف عشملصالح الفئة التي ت إحصائيان 
    كانتيت الدٌراسة بمجمكعة مف المقترحات أىميا ٌضركرة تكٌظيؼ عمـ الٌنفس االيجابي

    , كذلؾ بالٌتكجو نحك الٌتعميـ االيجابي بتفعيؿ دكر اإلرشاد لٌتعمـ الٌتفاؤؿفي مجاؿ الٌتعميـ
 .ك تجكيد الحياة المينية لؤلستاذ

 

 

Study summary 

 
 
 

This study aimed to find out the nature of the relationship between quality of 

life and optimism among primary school teachers in the city of Setif according 

to the variables of study: sex is male and female, and the professional 

experience. To achieve the goal of the study, a measure of quality of life and 

measure of optimism was used. The study sample consisted of 222 professors, 

spread over 16 primary schools in the city of Setif With regard to the 

difference in the quality of life and optimism according to gender, the results 

showed that there are no statistical function differences due to sex. With 

regard to the difference according to professional experience, the study found 

a significant difference in favor of the group that has experience for more than 

10 years, and concluded with a number of proposals, the most important of 

which is the necessity of employing positive psychology in the field of 

education, by turning to positive education by activating the role of guidance 

to learn optimism and improve the professional life of the teacher . 
 
 
 

 



 
 :اتــــــــــــــــــــــــــــــــويـــــــتــس المحــــــــــــــــــــــــــــــــر في

 فحةالصّ  وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالموض
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 شكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
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 مقدمة:

 
, حيث يسعى ميتسارعكنكلكجي الالتٌ  طكر العممي كلمتٌ  تطمبات الحياة تبعان ايد مي تتزٌ           

 كبلتيـ .,  كحؿ مشٌ تيـ ك تمبية احتياجاتيـ األساسيةستكل معيشاألفراد لرفع مي 
ساعد , حيث يي طمع لحياة أفضؿيد  لمت  لمكاصمة العمؿ ك الج    ك محفزاٌ  عتبر دافعان ىذا الصراع يي 

قاكمة الفشؿ ك اليأس  جاح كمي فاؤؿ األفراد عمى االستبشار ك تكقع الخير بالمستقبؿ ك النٌ التٌ 
ضا سعادة ك الرٌ ختمفة يستطيعكف تحقيؽ أىدافيـ ك يشعركف بالٌ ى حاجاتيـ المي فاألفراد حيف تيمب

 دة .جيٌ  سية ك جسديةنف حةو , ك يتمتعكف بصٌ ك نشاطو  قبمكف عمى الحياة بيمةو ك يي 
 رؽ . شٌ ايجابي ك مي  كرو الي ينظركف لمحياة بمنظٌ ك بالتٌ  

يف نكعية الحياة االجتماعية كجكدتيا و اىتماـ الباحثيف كالعمماء بقضايا تحسٌ كجٌ كمنو تى         
ات ك إشباع عادة  كفعالية الذٌ ضا عف الحياة ك السٌ تفاؤؿ كالرٌ تغيرات المرتبطة بيا مف الٌ ك المي 

يركز فس االيجابي الذم يبحث في الجكانب االيجابية لئلنساف ك ي الحاجات في إطار عمـ النٌ 
 عمى تنميتيا .
ل األشخاص ذكك األىداؼ فاؤلية لدٌ ظرة التٌ كؿ كبير بالنٌ دراسات التي اىتمت بشٌ إضافة إلى الٌ 

 . الكبيرة مكحات ك الط  
 )( Heinonen, et al 2005 ) 2000ؽالخال عبد)السابقة راساتالدٌ  مف العديد شيركتي      

Kelloniemi et, al.2005 )  )كٕالى حيةالصٌ  لممشاكؿ رضالتعٌ ر خط مف قمؿيي  فاؤؿالتٌ  أف إلى 
 قدرة كأكثر قمقان، أقؿ المتفائميف كأف , المرض أك كالمكت الميمة األحداث بعد أسرع انتعاش

 كجكد أظيرت كما إبداعان  كأكثر  ر,القرا اتخاذ عمى كقدرة ثقة كأكثر  دائد،الشٌ  تحمؿ عمى
 . عادةكالسٌ  فاؤليةالتٌ  النظرة بيف مرتفعة إيجابية عبلقة

 
 كضبط بنجاح، كبلتالمشٌ  كحؿ كاجيتياكمي  غكطالضي  عمى يطرةبالسٌ  إيجابيان  يرتبط فاؤؿالتٌ  كأف 

 .  حيةصٌ  ائيةغذٌ  كعادات, فسيةكالنٌ  الجسمية حةكالصٌ  ،ؽكافكالتٌ  اتالذٌ  كتقدير , سالنف
       نتشارا كاسعا قابؿ أف مفيـك جكدة الحياة اصبح ىك األخر يعرؼ  انجد في المي       

 حكث ك عمى فئات ك عينات مختمفة  راسات ك البي حيث تناكلتو العديد مف الدٌ  في اآلكنة األخيرة,
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تمامو بخمك الفرد مف األمراض عمى اى مف المجتمع ذلؾ أف مفيـك جكدة الحياة لـ يعد مقتصران 

فسية ك العقيمة سدية ك النٌ بلمة الجٌ تع بالسٌ م. بؿ اصبح يركز عمى مدل قدرة الفرد عمى التٌ فقط
 ماء .ك كذا القدرة عمى العطاء ك النٌ 

 1997يصؼ  LAWTONبيئة –طريقة الحياة أنيا " تقدير متعدد األبعاد لمنظكمة فرد  
اتية الفردية , كمف خبلؿ المعايير الذٌ بلؿ المعايير االجتماعية القيميةالخاصة بكؿ فرد مف خ 

 ( 43ص ,2015 ,فاطمة الزىراء الزركؽ) أيضا " .
عميـ العربي مف  تحديات كتحكالت ىامة خاصة في مجاؿ تطبيؽ كاجيو التٌ كنظران لما يي      

ك القدرة عمى التكاصؿ  كسائؿ التكنكلكجيا ك استعماؿ شبكات االتصاؿ العالمية كٕادارة الجكدة
كية التعميمية, مما زاد مف ادكار , أفرزت العديد مف التغيرات في المؤسسات التربمع الطمبة

, كطالما أف األستاذ جكانب المعرفية السمككية لممتعمـالمدرسة ك التي أصبحت تيتـ بجميع ال
و بزيادة أىداؼ المدرسة زادت ميام كيزة األساسية في العممية التعممية التعميمية  كالذم ىك الرٌ 

البتدائية بصفة خاصة  ذلؾ لما ليذه , انصب اىتماـ بحثنا حكؿ أساتذة المرحمة االمعاصرة
الفئة مف خصكصية عف باقي األطكار التعميمية األخرل باعتبارىا القاعدة التي تبني تعممات 

 . األطفاؿ ك شخصياتيـ 
تكفر  أف, ذلؾ ة يتعمـ التفاؤؿ لدل ىذه الشريحةجاءت ىذه الدراسة لتتناكؿ عبلقة جكدة الحيا

ـ في تحقيؽ األىداؼ المرغكبة لمنظاـ التربكم التعميمي مف ىذيف المتغيريف مف شانو أف يساى
خبلؿ قدرة أساتذة التعميـ االبتدائي عمى مكاجية الصعكبات ك إيجاد حمكؿ ليا ك تحقيؽ 

 أعماليـ ككاجباتيـ عمى أحسف ما يككف .
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, كلمتأكد مف صحتيا ك اإلجابة عمييا ذا البحث مف  مجمكعة مف الفرضياتكانطمقنا في ى
  , جانب نظرم ك الذم تناكلناه كصفي حيث اشتمؿ البحث عمى جانبيفاستخدمنا المنيج ال
 في ثبلث فصكؿ .

إلى مكضكع الدراسة ك الذم تناكلنا فيو تحديد الخمفية النظرية   الفصل األولتعرضنا في 
     , ك انطمقنا في ىذا البحث مف مجمكعة راسة ك الدراسات السابقة لممكضكعإلشكالية الد

أىمية  ك أىداؼ الدراسة  إلى, إضافة إلى تطرقنا ييا الحقامف التساؤالت  يتـ اإلجابة عم
 , مدعميفيا ك اختبارىا في الفصكؿ البلحقةمف الفرضيات التي يتـ التحقؽ منكمجمكعة 

 ذلؾ بتعاريؼ إجرائية لمتغيرات الدراسة .  
 الذم شمؿ متغير جكدة الحياة كتضمف : : الفصل الثاني أما 

 تعريف جودة الحياة 
 أبعاد جودة الحياة 

 االتجاىات المفسرة لو 
 قياس جودة الحياة

 فقد احتكل مكضكع التفاؤؿ ك الذم شمؿ مجمكعة مف العناصر كانت :  :الفصل الثالث
 تعريف التفاؤل 

 الشخصية التفاؤلية
 النظريات المفسرة لو . 

   قياس التفاؤل
, احدىما شمؿ الخطكات المنيجية المعتمدة في أما الجانب الميداني قمنا بعرضو في فصميف
تيا , مكاصفاك خصائصيا السيككمترية, العينةت اختبار فرضيات الدراسة كأدكات جمع البيانا

كالفصؿ األخير احتكل عرض ك مناقشة نتائج الدراسة في ضكء ك أخيرا المعالجة اإلحصائية, 
 , ك ختمنا بحثنا بتكصيات ك قائمة المراجع ك المبلحؽ . طار الٌنظرم ك الٌدراسات السابقةاإل
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  راسة :الدّ  إشكالية-1
 بٌتقديـ بالٌرغبة غالبان  مينتيـ الٌطمكحكف الميعٌممكف يبدأ إذ لمغاٌية، معقدةن  مينةن  الٌتعميـ ييعتبر      

 بالٌتعقيدات اٌلتي تنطكم كاىميـ ما ييثقمكف غالبان  كلٌكنيـ الٌطالب، كٕاشراؾ تعميـ في إيجابية ميساىمة
 القراءة ميارات في عؼميكاجيتيـ لمضٌ  خبلؿ الًمينية ىكيٌتيـ مع ييكافحكف فيـ .أدكارىـ عمييا

 في إٌشراؾ الط بلب معٌدؿ في كبيهر انخفاضه  عنو ينتج ما في المدرسة، كالحٌساب كالكتابة
 مراعاة جكدة كتيعتبر ىذه المينة، في الميعمٌميف جذب كاستبقاء أٌساس الحياة جكٌدة المدارس. تيعد

 اآلف حتى أيجريت الٌتي البيحكث غالبية رٌكزت العالـ، إذ حكؿ تنتشر جديدةن  ميقاربةن  المعٌمميف حياة
 .جٌيدة  بحياة يتمتعكف ال معٌمميف إيجاد إلى ييؤدم الٌذم (Deficit Modeالعجز ) نموذجعمى 
 عمى الًحفاظ كٕالى كيفية أٌصحاء ميعٌمميف إعداد كيفية إلى البيحكث مف قميمة جدنا نسبةن  تيشير

  . (p2012  .Seligman , 45) حياتيـ كجكدة عافيتيـ
 منيـ بترؾ مينة الٌتعميـ %80, كمع ذلؾ ييفكر مميكف ميعمـ 84.4في العالـ نحك  إذ ييكجد       

 الخمسة األعكاـ خبلؿ مينة الٌتعميـ يترككف ددالجي  الميعٌمميف مف 53 %حيث يصؿ ما نسبتو 
 يعكد لممينة الميعٌمميف ترؾ أفٌ  إلى ( 2007مكف ) أشار قد ك أنحاء العالـ . جميع في األكلى
 عمى المٌناىج احتكاء يؤدكنو مع اٌلذم لمٌدكر الميتٌزايدة رئيسي إلى " اإلجياد "  كالمٌتطمبات بٌشكؿ
 األعباء اإلدارية مع باالقتراف ،امعي الٌتعامؿ الميجتمع ليس بإمكاف التي المسائؿ مف المزيد

 المتٌزايدة كالض غكط لمٌطالب، الٌصعبة الخاٌصة بالٌسمككيات بالنتائج المرتبطة المعٌمميف كمسؤكلية
     . كالمجتمعات عمى األيسر

كعميو تكجيت الٌدراسات الحالية نحك البحث في إيجاد عبلقة ارتباطيو بيف جكدة حياة       
 2014منيا دراسة شركة األبحاث ك االستشارات ببل ستيسيتي البز   المكظفيف ك اإلنتاجية .

بخصكص جكدة حياة المكظفيف بقطاع الٌتعميـ بمدارس مقاطعة كاترلك بكندا ك المككف مف ثمانية 
منيجية كاسعة االنتشار  , حيث اعتمدمدرسة 120طالبا  في  ألؼ 63آالؼ مكظؼ يخدمكف 

حثيا إلدماج جكدة الحياة المكظفيف ك الط بلب بيدؼ تثقيؼ كالقائمة عمى األدلة ك المدفكعة ب
 . الميستكيات القٌيادية العمٌيا حكؿ الميارات االجتماعية

) األمؿ ك الكفاءة ك الميركنة ك التفاؤؿ ك االمتناف ك الٌتعاطؼ ك اليقظة  كالعاطفية الٌسبعة 
ىذه الٌسمات التي أثبتت قدرتيا عمى  ـ الخاصة بجكدة الحياةالذىنية ( بصفتيا اإلطار الجديد لمقيٌ 

  (126ص, 2019كايت سايد,  )زيادة الٌسعادة ك كاألداء بصكرة تجريبية .    
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طبيقي في بعض مجاالت الحياة فس التٌ إسيامات عمـ النٌ  (2005) كأبرزت دراسة رضكاف      
حيث تتمثؿ جكدة   ميميةالتعٌ رية، كجكدة الحياة البيئة، كجكدة الحياة األسٌ  تيا مف خبلؿ جكدةكجكدٌ 
 .  عميـإدارة التٌ عمـ، كجكدة يج كجكدة إعداد المي عميمية في جكدة المنٌ التٌ  الحياة
ساعدة ساىـ في مي تي  أفمكف فسية االيجابية يي دخبلت النٌ التٌ  أففس االيجابي كيرل عمـ النٌ      

عمى  تعميميـ الميارات  فضبلن , ك جكدة الحياة ,أدائيـعديؿ ك تعزيز عؿ عمى التٌ األفراد بالف  
  الٌتفاؤؿمكد ك درة عمى الص  ضا عف الحياة ك تحقيؽ األىداؼ ك بناء القي ف الرٌ زمة لتحسيٌ البلٌ 

  (2018 ,التجارم , الحديدم ).  لة داخؿ المجتمعشاركة الفعاٌ ك المي 
بالٌرضا ك الٌسعادة أثٌناء باف جكدة الحياة بالٌنسبة لميمعمـ ىي مٌدل شيعكره  2012ييؤكد عبلـ       
أداء عممو, ك شيعكره بالمسؤكلية االجتماعية, ك الٌتحكـ الٌذاتي كالفٌعاؿ في حياتو ك بيئتو ك إٌشباع 

حاجاتو الٌنفسية بطيرؽو فعالةو مىسؤكلة كقيدرتو عمى حؿ ميشكبلتو مع ارتفاع ميستكيات الدافعية 
نتيجة لٌتفاعؿ الميعمـ مع بيئتو المدرٌسية الٌتعميمية  الٌداخمية كالقيدرة عمى اٌتخاذ القرارات, كذلؾ

.  (4,  ص 2013يكنس,  )أبكالٌجيدة  التي يشعر فييا باألمف الٌنفسي ك إمكانية الٌنجاح  .   
إلى أف الٌتفاؤؿ يرتبط بالٌسعادة ك  Peterson2000كفيما  يتعمؽ بالٌتفاؤؿ أشار بترسكف       

ك الٌنظرة االيجابية  لمحياة, مما ينعكس عمى إيجابا عمى الصحة الٌصحة ك المثٌابرة ك االنجاز 
إلى أف  ( Mika& alك الرضا عف الحياة, كما أشارت دراسة ميكا ك آخركف ) النفسية لؤلفراد

األشخاص المتفائميف أكثر قدرة عمى التكيؼ كمكاجية األمراض المٌزمنة مقارنة بالمتشائميف 
كجكد عبلقة ايجابية بيف الٌتفاؤؿ ك جكدة العمؿ كمعدؿ  1999كأظيرت نتائج دراسة الخضر 

 اإلنتاج ك األداء . 
 الية :ساؤالت التٌ راسة مف خبلؿ التٌ مما سبؽ تـ تحديد مشكمة الدٌ  كانطبلقان 

 لدى أساتذة المرحلة فاؤل هل ُتوجد عالقة دالة إحصائٌاً بٌن جودة الحٌاة والتّ .1
 االبتدائٌة ؟ 

 عزى فً جودة الحٌاة لدى أساتذة المرحلة االبتدائٌة تُ  إحصائٌاً وجد فروق دالة هل تُ .2
 نس ؟تغٌر الجّ إلى مُ 

 هل ُتوجد فروق دالة إحصائٌاً فً الّتفاؤل لدى أساتذة المرحلة االبتدائٌة ُتعزى.3   

 إلى ُمتغٌر الجنس ؟ 
 فً جودة الحٌاة لدى أساتذة المرحلة االبتدائٌة ُتعزى  .هل ُتوجد فروق دالة إحصائٌاً 4

 إلى ُمتغٌر الِخبرة ؟
 .هل ُتوجد فروق دالة إحصائٌاً فً الّتفاؤل لّدى أساتذة المرحلة االبتدائٌة ُتعزى5
 إلى ُمتغٌر الخبرة ؟ 
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 أىمية الدراسة : . 2
 تمييد :

لتناكؿ الباحثة لمتغيريف ىاميف في عمـ النفس  راسة الحالية ذات أىمية بالغة نظران عتبر الدٌ تي 
راسة ككف األستاذ ىك ركح تفاؤؿ, إضافة إلى حساسية عينة الدٌ االيجابي كىما جكدة الحياة ك الٌ 

 العممية التعميمية كأساسيا األكؿ باعتباره صانع النشء كمربي ليا عمى قيـ المجتمع , حيث ال
اءة كمؤمنة بالٌرسالة القكل البشرية العاممة بميدانيا ذات كفثمارىا إال إذا كانت ىذه العممية  يتؤت

 ك تبرز أىمية الدراسة الحالية في:  ميايٌ التربكية كق
فاؤؿ في كسطيـ خيص ك تقكيـ سمكؾ األساتذة ك تكعيتيـ باكتساب التٌ يؼ المقاييس لتشٌ تكظٌ  1.2

 ضا الكظيفي المدرسي ك تجكيد الحياة المدرسية كمنو تحقيؽ الرٌ 
فتح األبكاب لدراسات مستقبمية أخرل بيدؼ تكسيع ك تعميـ حقؿ البحث عمى المستكل  .22

  . ضا الكظيفي لؤلستاذالكطني ك تفعيمو بما يخدـ  تجكيد الحياة المدرسية ك تحقيؽ الرٌ 
مك العمـ بإثراء البحث العممي ك المكتبات ببناء كٕارساء معمكمات جديدة  في المساىمة في ني   3.2

 الحياة المدرسية  كتعميميا .مجاؿ 
حي ك بيداغكجي راسة في تكفير محيط صٌ تستفيد كزارة التربية الكطنية مف استثمار نتائج الدٌ  4.2

 بكم .عمى تحسيف أداء األساتذة  ك مردكدىـ الترٌ  , ينعكس إيجابان امعن 
الكطنية  كاستثمار ىذه ربية عميـ العالي ككزارة التٌ عاكف  بيف كزارة التٌ بناء ك تكسيع جسر التٌ  5.2

 األخيرة مف تفعيؿ مخابر الجامعات كال سيما مخبر" االرغكنكميا " 
 . فيما يحقؽ جكدة الحياة المدرسية بأبعادىا الكمية

بر مينة الٌتعميـ أـ الميف ككنيا تسبؽ كؿ الميف ك الزمة ليا, فيي جزء مف عممية تيع  6.2
التٌنمية االجتماعية ك البشرية فيي ك المصدر الذم ييمد الًميف األخرل بالعناصر البشرية الميؤىمة 

 عمميان ك فكريان ك أخبلقيان ك اجتماعيان . 
ي حياة الٌطفؿ لما ليا مف أىمية في صقؿ تيعد مرحمة الٌتعميـ االبتدائي أىـ مرحمة ف 7.2

شخصيتو كتزكيده بكـ كبير مف الميارات العممية ك الٌشخصية التي تحدد مستقبمو الحقا.  فالٌتعميـ 
 االبتدائي ىك القاعدة التي تبني األجياؿ لرفع التحديات ك تحقيؽ تطمعات المجتمع 
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 :  راسةأىداف الدّ  .3
عمى العبلقة االرتباطية بيف جكدة الحياة ك الٌتفاؤؿ لٌدل أساتذة تيدؼ الٌدراسة إلى الكشؼ 

 حيث عدٌدناىاقترحة مي يات الضر الٌدراسة كالف أىداؼ تطابؽتالمرحمة االبتدائية ك 
 في الٌنقاط التالية :  

( 0.05ميستكل ) دالة إحصائيان عندعبلقة  كجكد عرؼ عمىالتٌ  إلىراسة الحالية ىدفت الد   - 1.3
    كدرجاتيـ عمى مقياس الت فاؤؿ تيعزل جكدة الحياة بيف أفراد عينة الد راسة عمى أبعاد ًمقياس 

   إلى ميت غير الجنس ك الخبرة .
 ( بيف أفراد عينة الد راسة 0.05الٌتعرؼ عمى كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند ميستكل )  -2.3

 ى ميتغير الجنس  . عمى مقياس جكدة الحياة تيعزل إل
 ( بيف أفراد عينة الدراسة 0.05الت عرؼ عمى كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل )  -3.3

 عمى مقياس الت فاؤؿ تعزل إلى مت غير الجنس  
 ( بيف أفراد عينة الد راسة 0.05الت عرؼ عمى كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند ميستكل ) - 4.3

 . تيعزل إلى مت غير الخبرة عمى مقياس جكدة الحياة
  ( بيف أفراد عينة الٌدراسة 0.05الت عرؼ عمى كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند ميستكل ) -5.3

 عمى مقياس الت فاؤؿ تعزل إلى مٌتغير الخبرة .
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  ة :ـــــات السَّابقــــالدِّراس -4
مكاضيع عمـ الٌنفس االيجابي, ك لعؿ ابرز ىن اؾ العديد مف الٌدراسات التي تٌطرقت لميختمؼ   

مكاضيعو تمؾ الميتعمقة بجكدة الحياة كعبلقتيا ببعض الميتغيرات البل زمة ليا كالت فاؤؿ ك الت شاـؤ 
د راسات بيف كالض غكطات الن فسية لدل عينات ميختمفة مف شرائح الميجتمع , كقد تٌنكعت ىذه ال

ة مف الٌدراسات التي  تـ  االستفادة منيا مع اإلشارة إلى ابرز . كسنعرض جممالعربية ك األجنبية
مبلمحيا ك تقديـ تعميؽ عمييا يتضمف جكانب االتفاؽ ك االختبلؼ ك بي اف الفجكة العممية التي 
تيعالجيا الد راسة الحالية , كتيشير الباحثة إلى أف الد راسات ال تي سيتـ عرضيا جاءت في الفترة 

, ك شممت جممة مف األقطار ك البيمداف مما ييشير إلى تنكعيا 2019ك  1994يف الز منية  ب
 .الجغرافي  الز مني ك

 : الدِّراسات األجنبية  
 Sezgin & Erdogan 2015 دراسة

دراسة ىدفت إلى البحث في عبلقة تنبؤية  لمتفاؤؿ األكاديمي ك األمؿ ك الحماسة في العمؿ لدل 
معمـ ك معممة  600معممي المرحمة االبتدائية عمى إدراكيـ لمكفاءة الذاتية  ك النجاح تـ اختيار 

النتائج  مدرسة ابتدائية في المنطقة الرئيسية ألنقرة بتركيا, كأظيرت 27بالطريقة الطبقية مف 
 كجكد ارتباط ايجابي ذك داللة بيف الكفاءة الذاتية ك النجاح األكاديمي ك الت فاؤؿ ك األمؿ 

 ك الحماسة لمعمؿ, ك أف ىذه المتغيرات تتنبأ ايجابيا بالكفاءة الذ اتية عند المعمميف . 

 Vilhena2014  دراسة   
مات العبلقة  السٌ  كسيطا عمى أـكاف التفاؤؿ يمارس تأثيرا معدال  إفأجرل فيميينا دراسة لمعرفة  

 تككنت عينة الدراسة مف منة البرتغاليفزٌ خصية  كنكعية الحياة  لدل مرضى األمراض المي الشٌ 
كشفت نتائج االنحدار ك ¸مريضا  729 ىـعددك  تشفيات  الرئيسية في البرتغاؿالمرضى في المس

بعد ضبط ¸الحياة عدال لمعبلقات بيف سمات الشخصية ك نكعية م التفاؤؿ لـ يكف متغيرا أف
ثمة  أفكما بينت النتائج , مستكل التعميمي كٕادراؾ شدة المرضالك  العمرك متغيرات  الجنس 

. عمى نكعية الحياة ك السعادة الذاتية  مف خبلؿ التفاؤؿمات الشخصية تأثيرا لسٌ   
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ىدفت إلى تحديد العبلقة بيف عدة مككنات متعمقة لعمـ   Katherine . 2014 دراسة كاثرين
النفس االيجابي, ك ىي السعادة ك التكيؼ ك الدعـ االجتماعي ك التفاؤؿ, ك لتحقيؽ ذلؾ أجريت 

مف طمبة الجامعة, ك كاف مف أىـ النتائج كجكد عبلقة ايجابية  299الدراسة عمى عينة قكاميا 
 بيف السعادة كالتكيؼ ك التفاؤؿ .

     ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد دكر التفاؤؿ  Morton . et al 2014 سة مورتن و آخروندرا
ك فاعمية الذات في إدارة االنتقاؿ مف المدرسة الثانكية إلى التعميـ الجامعي عمى عينة قكاميا 

تكصمت الدراسة إلى كجكد عبلقة ارتباطيو  بأسترالياطالب سف أكلى مف جامعة ككينزالند  104
جبة بيف الٌتفاؤؿ ك فاعمية الٌذات, أف الٌطمبة أصحاب الٌتفاؤؿ العالي لدييـ قدرة عالية عمى مك 

 الٌتكيؼ مع الحياة الجامعية مقارنة بأقرانيـ مف أصحاب الٌتفاؤؿ المنخفض . 
تناكلت الدراسة تأثير احد تدخبلت عمـ النفس االيجابي عمى     Fitch . K . 2009 دراسة فيتش

الرضا عف الحياة لدل الطبلب المراىقيف , كىدفت إلى استخداـ فاعمية فنيتيف مف السعادة ك 
فنيات عمـ النفس االيجابي لزيادة السعادة ك التكافؽ النفسي لدل عينة مف المراىقيف البالغ عددىـ 

طالبا مف مدارس المتكسطة الثانكية في مدينة نيكيكرؾ , ك أشارت النتائج إلى فاعمية  150
مـ النفس االيجابي كخاصة تمؾ التي تركز عمى الشكر ك المتناف  في تحسيف مستكل فنيات ع

 السعادة ك زيادة معدؿ الرضا عف الحياة لدل أفراد العينة .  
التفاؤؿ ك الدعـ االجتماعي  أثار ىدفت إلى معرفة  Ruthing 2009 آخروندراسة روثينج و 

ككسيط  اديمياألك, كما ىدفت إلى معرفة مدل التحكـ لصحة النفسية لطبلب الكمية الجددعمى ا
 طالبا  288ي ك التفاؤؿ , كتككنت العينة مف عالدعـ االجتما ألثار

النتائج أف التفاؤؿ ك الدعـ  أظيرت, ك ذيف يعانكف مف االكتئاب ك الضغكطمف الطمبة ال
 . اقؿ كآبةبضغكط اقؿ ك  يتنبأاالجتماعي 

      ىدفت الٌدراسة لمكشؼ عف استجابات الٌسمكؾ التفاؤليSeligman 1994دراسة سميجمان 
ك التشاؤمي لٌدل طمبة بنسمفانيا, ك قد استخدمت ىذه الٌدراسة مقياس سميجماف لمٌتفاؤؿ ك الٌتشاـؤ 

كتكصؿ إلى أف الطمبة الجدد اظيركا ميبل نحك سمة التفاؤؿ أفضؿ مف الطمبة القدامى, كما 
 .فاؤؿ تيساعد عمى االنجاز كالٌتحصيؿ خمصت الدراسة إلى  أف سمة التٌ 
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 (Mook . Kleijn&ploeg 1992)  دراسة موك , كميجن و بموج
التي تيدؼ إلى تحديد المككنات العاممية لقياس التكجو نحك الحياة عمى عينة اسكندنافية تكٌكنت 

   لمٌتفاؤؿسنة, حيث استخرج عامبلف ك أحداىما  42ك  19فردا تراكحت أعمارىـ بيف  405مف 
 ك الثٌاني لمتشاـؤ ك كٌشفت الٌدراسة عدـ كجكد فركؽ بيف الجنسيف في ىاتيف السمتيف .

 الدراسات العربية : 

مى العبلقة بيف جكدة الحياة عرؼ عراسة إلى التٌ ىدفت ىذه الد   2018 حمايدية و آخرون دراسة
حاكلة الكشؼ .إضافة إلى مي  2جامعة سطيؼ  (ؿ ـ د )كتكراهطمبة الدي  ل عينة مففاؤؿ لد  ك ال ت

تغير عزل إلى مي , ك التي تي فاؤؿ لدييـجكد فركؽ في مستكل جكدة الحياة ك التٌ عف إمكانية كي 
ريقة طالب ك طالبة تـ اختيارىـ بالط 57راسة مف نة الد  نت عيٌ خصص, كقد تكك  الجنس ك الت  

جكد لدل طمبة الدكتكراه ككي  ارتباطيو دالة إحصائيان جكد عبلقة راسة كي , ك تكصمت نتائج الد  ديةالقصٌ 
تغيرم حسب مي  (ؿ ـ د )ستكل جكدة الحياة لدل طمبو الدكتكراهركؽ ذات داللة إحصائية في مي في 

فاؤؿ ستكل التٌ , في مقابؿ ذلؾ عدـ ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مي الجنس ك التخصص
. خصصلجنس ك التٌ حسب متغيرم ا) ؿ ـ د( ل طمبو الدكتكراهلد    

حكؿ استراتيجيات مكاجية الٌضغكط الٌنفسية كدكرىا في تجكيد الحياة  2018دراسة شداني 
معممان طيبؽ ًمقياسيف  253المينية لد ل ميعممي المرحمة االبتدائية بالبكيرة عمى عينة قكاميا 

ة الحياة المدرسية مف مكاجية الٌضغكط الٌنفسية ك الثٌاني ًمقياس جكد استراتيجياتاحدىما مقياس 
إعداد الباحث, كتكصمت نتائج الد راسة إلى كجكد عبلقة ارتباطيو بيف استراتيجيات مكاجية 

 الضغكط ك بيف األبعاد الس تة لجكدة الحياة الًمينية لدل معممي المرحمة االبتدائية .
شاـؤ ك عبلقتيما بالر ضا ىدفت ىذه الد راسة إلى الت عرؼ عمى الت فاؤؿ ك الت   2015دراسة نيدي 

عف الحياة لدل الط مبة الجامعييف بأخذ ميتغيرم الجنس ك تقدير الذ ات, كقد تككنت عين ة الد راسة 
طالبان ك طالبة ن قسـ عمـ النفس بجامعة قاصدم مرباح بكرقمة كتكصمت الد راسة إلى  119مف 

لر ضا عف الحياة لدل طمبة الجامعة, كاف انو تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف الت فاؤؿ ك ا
 س مة الت فاؤؿ ال تختمؼ باختبلؼ الجنس بينما تختمؼ باختبلؼ ميستكل تقدير الٌذات .
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ميؤشر الٌشخصية االيجابية لٌدل العبي الميستكيات العيميا لؤللعاب الجماعية  2015قدومي دراسة 
العبا  224في فمسطيف  دراسة ميدانية في عمـ النفس االيجابي, كقد أجريت عمى عينة قكاميا    

فقرة ك الميكزع بالت ساكم بيف الت فاؤؿ 15طبؽ عمييـ مؤشر الٌشخصية االيجابية المككف مف   
حياة ك الس عادة ك أظيرت الن تائج أف الميستكل الكمي لميؤشر الش خصية االيجابية ك جكدة ال 

 كمجاالت الت فاؤؿ ك جكدة الحياة كاف عالينا .
التي ىدفت إلى الت عرؼ إلى ميستكل الت فاؤؿ كجكدة الحياة  لد ل طمبة  2016قدومي  دراسة  

ة االستقبلؿ بفمسطيف, أجريت الد راسة عمى عينة العمـك الش رطية ك العسكرية األمنية في جامع
طالب كطالبة, كتكصمت نتائجيا أف الميستكل الكمي لمت فاؤؿ كجكدة الحياة كاف عاليان  200قكاميا 
 جدان .

عف الت فاؤؿ في  الكشؼ راسةاستيدفت الد   2018 الرحمانعبد السالم عبد  دراسة الدبابي و 
ك  ضكء نمكذج الت كجو نحك الحياة ك عبلقتو بالكفاءة الذ اتية ك الس عادة لد ل طمبة جامعة العيمـك 

طالب ك طالبة تـ اختيارىـ بالط ريقة  358التكنكلكجيا األردنية, كتككنت عينة الد راسة مف 
ائيان بيف الٌتفاؤؿ ك الكفاءة الٌذاتية مف المتيسرة, ك أظيرت النتائج كيجكد عبلقة ارتباطيو دالة إحص

جية ك الٌتفاؤؿ ك الٌسعادة مف جية أخرل, أما فيما يتعمؽ باختبلؼ ال تفاؤؿ كفقا لمجنس فقد 
 أظيرت عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تعزل

لمتغير الجنس .   
لس عادة كمدخؿ ىدفت الد راسة إلى معرفة فاعمية برنامج تدريبي لتنمية ا 2016دراسة الوالئي 

 لب ك طالبةطا 60لتحسيف جكدة الحياة لد ل طالبات الجامعة ب ليبيا. عمى عينة تككنت مف 
كطىبقت ًمقياسي الس عادة ك جكدة الحياة, كتكصمت نتائج الد راسة إلى كيجكد عبلقة ارتباطيو ميكجبة 

كدة الحياة لدل طمبة الجامعة   بيف أبعاد الش عكر بالس عادة كجى
ىدفت الد راسة لمعرفة مستكل الذ كاء االجتماعي ك الت فكير الن اقد كجكدة  2013راسة أبو يونس د

الحياة لد ل ميعممي المرحمة االبتدائية, حيث استخدمت الباحثة المنيج الكٌصفي الٌتحميمي عمى 
راسة إلى نتائج الد  معمـ ك معممة بمدارس خاف يكنس بفمسطيف, كتكصمت 1753عينة تككنت مف 

   مـالمعو ب يتمتع الذم الكظيفي رااالستقر  بسبب مميفالمع لدل مرتفعة جاءت الحياة جكدة
 المجتمع لدل سمة أصبحت كالتي اتوكطمكحفو داىكأ كو تكقعاتـ حج انخفاض إلى إضافة

 . سطينيمالف
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حكؿ العبلقة بيف الت فاؤؿ ك الت كجو نحك الحياة لد ل عي نة  2014دراسة عبد الكريم و الدوري 
مف طالبات كمية ال تربية لمبنات في جامعة بغداد لممرحمتيف األكلى ك الرابعة, كبمغ أفراد العينة  

طالبنا ك طالبةن كت ـ اختيارىـ باألٌسمكب الط بقي العٌشكائي, كأظيرت الن تائج كجكد عبلقة  319
و دالة بيف الت فاؤؿ ك الت كجو نحك الحياة لد ل الط البات ارتباطي  

كاف م ستكل الت فاؤؿ ك الت كجو نحك الحياة كاف أعمى مف ميتكسط الميجتمع, تىبي ف أيضان عدـ كجكد 
 فيركؽ في الت فاؤؿ لد ل الط البات, ككجكد فركؽ دالة في الت كجو نحك الحياة 

         : التي ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف السعادة ك األمؿ 2011دراسة جودة و أبو جراد 
ك التفاؤؿ, إضافة إلى تحديد األىمية اٌلنسبية لكؿ مف ىذه المتغيرات في تفسير السعادة لدل 

طالب ك طالبة  187طمبة جامعة القدس المفتكحة, كطبقت الدراسة عمى عينة بمغ حجميا 
السعادة ارتبط مع بقية المتغيرات األخرل, كاف قيـ معامبلت كأظيرت نتائج الدراسة أف متغير 

 االرتباط كانت مكجبة كدالة إحصائيا. 
 أما الٌدراسات التي تناكلت مفيـك الٌتفاؤؿ المٌتعمـ حسب اطبلع الباحثة نجد

بعنكاف الٌشخصية االستباقية ك عبلقتيا بالٌتفاؤؿ المٌتعمـ لٌدل طمبة  2019ومظموم دراسة حميد
طالب ك طالبة مف جامعة الفيرات كتـ اختيارىـ  400الدراسات العميا, طيبقت عمى عينة مف 

بالٌطريقة الٌطبقية العشكائية كقاما الباحثاف ببناء ًمقياسي الٌشخصية االستباقية ك الٌتفاؤؿ لممٌتعمـ, 
نتائج الٌدراسة إلى أف طمبة الٌدراسات العميا لدييـ ٌشخصية استباقية كما أف لدييـ تفاءؿ كتكٌصمت 

مٌتعمـ. ككجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف الٌشخصية االستباقية ك الٌتفاؤؿ المٌتعمـ لدل طمبة 
 الٌدراسات العميا .

ـي الٌتفاؤؿ المالتي تناكلت اثر استخداـ نمكذج  2012دراسة أمنة احمد محمد سالم  تعم  
عمى تنمية اٌلتفكير الٌناقد ك النٌضج االجتماعي مف منظكر عمـ الٌنفس االيجابي لٌدل ٌطبلب 

ٌطالب ك ٌطالبة, كقد ط بقت مقياس سميجماف لمت فاؤؿ . 40المرحمة الثٌانكية كبمغت عٌينة الٌدراسة   
مية التربية غير منشكرةبعنكاف الٌتفاؤؿ المتعمـ لدل طمبة ك 2018دراسة جبار و ثامر   

بعنكاف اٌلٌتفاؤؿ المٌتعمـ كاإلبداع االنفعالي كعبلقتو   2015دراسة نصيف عماد عبد األمير 
طالب ك طالبة  200الٌتدفؽ الٌنفسي لدل طمبة الٌدراسات العميا كطيبقت الدراسة عمى عينة  قكاميا 

طبقي العشكائي, ك بعد جمع مكزعة عمى أربع جامعات بالعراؽ, ك تـ اختيارىـ باألسمكب ال
   البيانات ك معالجتيا إحصائيا  تكصؿ الباحث أف مستكل التفاؤؿ المتعمـ ك اإلبداع االنفعالي 
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ك التدفؽ النفسي كاف مرتفعا, كانو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا كفؽ متغير الجنس  كاف ىناؾ 
فعالي ك الٌتدفؽ الٌنفسي .عبلقة ارتباطية مكجبة بيف التفاؤؿ الميتىعمـ ك اإلبداع االن  

يب عمى الّدراسات الّسابقة :ـــــــــــــــــــــــــــــتعق  
 الٌسابقة اىتماـ العالـ الغربي بالمتغيرات االيجابية  الٌدراسات يتضح مف عرض  

 أف الباحثة كجدت ات ك جكدة الحياة, حيث خصية منيا الٌسعادة ك التفاؤؿ ك فعالية الذٌ بالشٌ 
 خاصة,شريحة الطمبة عمى متعمقة بعمـ النفس االيجابي مفاىيـ جكىرية تناكلت  راساتالدٌ  معظـ

التي ىدفت إلى تحديد العبلقة بيف عدة مككنات متعمقة لعمـ النفس ( Katherine . 2014) دراسةك
 .(Fitch . K2009)ك ىي السعادة ك التكيؼ ك الدعـ االجتماعي ك التفاؤؿ, كدراسة  اإليجابي

تكصمتا إلى كجكد عبلقة التي تناكلت  تأثير احد تدخبلت عمـ النفس االيجابي عمى السعادة 
 ايجابية بيف تمؾ المككنات المتعمقة ب عمـ النفس االيجابي  كدكرىا في تحسيف مستكل السعادة 

 ( 2011جرد  جكدة كأبك) دراسةنجد  كفي الجانب العربيك زيادة معدؿ الرضا عف الحياة 
 موازية ليا .

فاؤؿ في عبلقتو بالٌتكجو نحك الحياة كدراستي مفيكـ التٌ أخرل ة دراسات عربية تناكلت عدٌ  في حيف
( عمى عينة الطمبة 2018( كدراسة )الدبابي ك عبد السبلـ 2014)عبد الكريـ ك الدكرم 

ك التكجو نحك  فاؤؿالجامعييف كاتفقت نتائج الدراستيف إلى كجكد عبلقة ارتباطيو دالة بيف التٌ 
تغير الجنس, ككانت ىناؾ دراسات تتعمؽ ل إلى مي فاؤؿ تعزٌ الحياة, كعدـ كجكد فركؽ دالة في التٌ 

(  2016فاؤؿ  كدراسة )الكالئي ستكل جكدة الحياة كمستكل التٌ ببناء برامج ك قياس تأثيرىا عمى مي 
كدة ش  إلى كيجكد عبلقة ارتباطيو ميكجبة بيف أبعاد ال تياكخمصت نتائج دراس عكر بالس عادة كجى

ؼ عف العبلقة بيف جكدة الحياة ك التفاؤؿ ك عبلقتيما راسات الكشٌ كاستيدفت بعض الدٌ  ,الحياة
       (2016)قدكمي,   تيكدراس التحصيؿ الدراسي كالرضا الكظيفي بمتغيرات عدة كالجنس ك

مستكل النتائج  ( كالتي أظيرت عمى2018, ك دراسة )حمايدية ك آخركف( 2015 ,ك )قدكمي
كاتفقت نتائج دراسة ) الدبابي ك عبد , كجكد مستكل تفاؤؿ كجكدة حياة عاؿ لدل عينة الدراسة

عدـ كجكد ب  (Mook . Kleijn&ploeg 1992( كدراسة) 2015 ,( كدراسة)نيدم2018 ,السبلـ
 فاؤؿ كجكدة الحياة تعزل لمتغير الجنس .فركؽ لمتٌ 

خصية االيجابية أظيرت عمـ  في عبلقتو ببعض سمات الشٌ تى ؤؿ المي فاأما الدراسات التي تناكلت التٌ 
ج االجتماعي كدراسة فاؤؿ كاإلبداع االنفعالي ك النضٌ النتائج كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف التٌ 

 ( .2015عبد األمير )
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تنكع الدراسات لٌشرائح مختمفة منيا لؤلطفاؿ ك الٌرياضييف  نمحظراسة فيما يخص عينة الدٌ  ك   
ل اىتماـ الباحثيف لعينة الطمبة خاصة منيـ لممستك كأيضا فئة المعاقيف,  إال أف الميبلحظ 

فكير ممرحمة االبتدائية حكؿ التٌ لراسات التي اىتمت بشريحة األساتذة , في حيف ركزت الدٌ الجامعي
كاجييا فسية التي يغكط النٌ فاؤؿ األكاديمي, جكدة الحياة المينية ك الضٌ التٌ اتية, قد, الكفاءة الذٌ الناٌ 

 (2018 ,شداني)كدراسة  (2015Sezgin & Erdogan)منيا دراسة  ,المعمـ لممارسة مينتو
( كتكصمت نتائج ىذه الٌدراسات إلى كجكد ارتباط ايجابي بيف جكدة 2013 ,أبك يكنس )كدراسة

 الٌدراسة لدل ميعمميف المرحمة االبتدائية  .الحياة ك مٌتغيرات 
ي الٌتعرؼ عمى كيشترؾ البحث الحالي في بعض جكانبو مع بعض الٌدراسات الٌسابقة ف    

      , ككذلؾ الٌتعرؼ عمى الفركؽ في العينة كفقان لمتغير الٌنكعمستكل جكدة الحياة
مى عرؼ عىدفت إلى التٌ  التي( 2016 ,( كدراسة )قدكمي 2018 حمايدية ك آخركفكدراسة)

في ظؿ بعض المتغيرات,كما تقاطع مع دراسات أخرل بالنسبة  فاؤؿالعبلقة بيف جكدة الحياة ك ال ت
لعينة الٌدراسة المختارة ككنيا لـ تجر عمى أساتذة الطكر االبتدائي, التي قميبل ما تـ تناكؿ ىذه 

   أخرل  حسب اطبلع الباحثة كدراسةالفئة إال في بعض الدراسات العربية الحديثة مع متغيرات 
(  .2018,( ك )شداني2013,) أبك يكنس  

ك لئلشارة فاف الٌطالبة الٌباحثة كفي حدكد بحثيا لـ تعثر عمى أم دراسة سابقة أجريت عمى      
البيئة الجزائرية اك العربية اك العالمية , تناكلت متغيرات الدراسة الحالية جكدة الحياة ك الٌتفاؤؿ 

كسب كىك ما يي مينية. لٌدراسة الجنس ك الخبرة اللدل أساتذة التعميـ االبتدائي في ضكء ميتغيرات ا
    .  راسة الحالية أىمية خاصةالدٌ 
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 ة :ــــــــات الدراســـــــــــــــفرضي – .5
( بيف أفراد عينة الد راسة 0.05دالة إحصائيان عند ميستكل )عبلقة  : كجكد الفرضية العامة – 1.5

   كدرجاتيـ عمى مقياس الت فاؤؿ تيعزل إلى ميت غير الجنس ك الخبرة .جكدة الحياة عمى أبعاد ًمقياس 
 : الفرضية األولى -2.5

( بيف أفراد عينة الد راسة عمى مقياس جكدة الحياة 0.05تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند ميستكل ) 
 تيعزل إلى ميتغير الجنس  . 

 : الفرضية الثانية -3.5
( بيف أفراد عينة الدراسة عمى مقياس الت فاؤؿ 0.05د مستكل )تكجد فركؽ دالة إحصائيان عن 

 .تعزل إلى مت غير الجنس  
 : الفرضية الثالثة – 4.5

( بيف أفراد عينة الد راسة عمى مقياس جكدة الحياة 0.05تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند ميستكل )
 . تيعزل إلى مت غير الخبرة

 : الفرضية الرابعة -5.5
( بيف أفراد عينة الٌدراسة عمى مقياس الت فاؤؿ تعزل 0.05تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند ميستكل )

 . إلى مٌتغير الخبرة
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 .راسةالدِّ  راتــــــغيتَّ لم   اإلجرائية اتـــــعريفالتَّ  6

ىناؾ بعض كجدت أف , أدبيات المجاؿ مفيكـ ميتغيرات الٌدراسة في احثة عمىمف خبلؿ اطبلع البٌ 
 تعريفيا حتى ال يككف ىناؾ خمط بينيا ك بيف المفاىيـ األخرل المقاربة ليا . البد مفالمفاىيـ 

ؤشر عاـ بأنيا " مي   Noah2004 عرفيا:  Quality of Lifeتعريف جودة الحياة  1.6 
   " عادة فاه ك الس  خص بالرٌ عكر الش  , كشي حيطة فيوركؼ المي خص االنفعالية لمظي الستجابة الشٌ 

 .( 6ص  ,2016 ,)قدكمي
ىي ما ييككنو الفرد مف مفاىيـ ايجابية ك سمبية  عف  الّتعريف اإلجرائي لجودة الحياة : 1.1.6

   حياتو, مف خبلؿ مصادر خبراتو الٌشخصية الميختمفة التي اكتسبيا مف مكاقؼ تفاعمية مع ذاتو
اآلخريف ضمف نسقو األسرم ك االجتماعي . فيي ما يشعر بو الفرد مف رضا عف حياتو نتيجة ك 

إشباع لحاجاتو كريقي الخدمات الٌصحية الٌنفسية التٌعميمية ك االجتماعية التي تيقدـ لو  في حياتو 
رجة التي اليكمية مما يجعمو راضيا بالحاضر متفائبلن بالمستقبؿ . كتقاس في الدراسة الحالية بالد

يتحصؿ عمييا أفراد عينة الدراسة عمى المقياس المطبؽ لصاحبو إيماف محمكد أبك يكنس, كالذم 
 يتككف مف أربعة أبعاد نيعرفيا :

ىي مجمكعة المطالب التي ييحققيا األستاذ في مينتو مف احتراـ  : تعريف األىداف 2.1.6
 إلى الحكافز المادية اآلخريف لو, كالٌتقرب إلى اهلل سبحانو ك تعالى, إضافة

كريمةن ك يزيد   ك المعنكية كالٌراتب الذم يتمقاه, مما ييحقؽ لو الٌرضا الكظيفي ك يجعمو يعيش حياة ن
 مف خبرتو الحياتية .

:ىي مجمكعة الٌتكينات بما يكسبو األستاذ مف احتراـ الميجتمع كتككيف  وقعاتتعريف التّ  3.1.6
كالٌتربكية  كما انو ساب تقدير اإلدارة المدرسية الٌتعميـ, ككذا اكتاتجاىات ايجابية نحك الٌتعمـ ك 

ييحقؽ ذاتو ك ييحصؿ مراكز اجتماعية مرمكقة تيحقؽ جزء مف طيمكحاتو الميستقبمية ك الميساىمة 
 في رسالة المينة .

: تنصب اىتمامات األستاذ عمى ريقي الميجتمع ك تطكره مف خبلؿ  تعريف االىتمامات 4.1.6
 ألفكار كرفع ميستكل الطمبة مف الٌنكاحي العممية, كما انو ييحاكؿ البحث نقؿ ا

كح الفريؽ مع الٌطاقـ  الميجتمع,عف أفكار لحؿ ميشكبلت تيكاجو  في  المدرسي لئلسياـكالعمؿ بري
 الميجتمع.ك رفع ميستكل رفاىية  المعرفة الٌتربكية



 سة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار العام لمدراـــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

19 
 

مجمكعة التزامات التي تقي د األستاذ في مجاؿ عممو بالمكائح ك القكانيف  :المعاييرتعريف  5.1.6
العامة ك االلتزاـ بأخبلقيات المينة, كٕاقامة عبلقات اجتماعية ك تقبؿ رأم اآلخريف, القيدرة عمى 

 المختمفة .ضبط الٌنفس في المكاقؼ 

 لمتكقع الفرد داخؿ كامف استعداد  التفاؤؿ فأ إلى ككارفر شاير أشار تعريف الّتفاؤل : 2.6 
   المستقبمية  لؤلحداث اإليجابية الطيبة النتائج تكقع كاإليجابية، أم الجيدة األشياء لحدكث العاـ

 . (410ص  ,2016,) الشيخ ك السيد 
األفضؿ مع بأنو "نظرة الفرد االيجابية نحك المستقبؿ , كتكقع حدكث   2011إمام عرفتو  

الشخصية" كالنجاح في المجاالت المينية ك االجتماعية ك , إمكانية تحقيؽ األىداؼ  
 كفي ضكء ىذا الت عريؼ نمحظ أف الت فاؤؿ يتضمف ثبلث ميككنات أساسية نيكضحيا 

 فيما يمي :
, كاستمتاعو بأداءه مع تكقعو تحقيؽ :  ًإقباؿ الميعمـ عمى ًمينتو الم كون الِميني 1.2.6

.األىداؼ الميستقبيمة الميرتبطة بنيمكه الًميني   
, ك تقبيمو لآلخر فرد االيجابية  في ميحيط عبلقاتوتكقعات الالم كون االجتماعي :  2.2.6

 كشيعكره ًبأن و شخص مكثيكؽ  بو  كييمكف االعتماد عميو  . 
الحياة ( :الٌتكقع االيجابي لمفرد في المجاالت الحياتية الميختمفة   :)ن مط الم كون الشَّخصي 3.2.6

 . (591ص , 2011 ,.)نجكل إماـمما ييٌشكؿ نمطان حياتيان ايجابيان ( 

 Optimism  فاؤل تّ اإلجرائي لمتعريف ال 3.6

 عند ينتج مامٌ  تائجالن   عمى يطرةالس   بإمكانية مةتمث  المي  الخبرةىو  Seligman,1991عرفة سميجماف 
 غبةكالر   االيجابية نتجتي  تيكال   ستقبميةالمي  يطرةالس   كٕامكانية تكقعاتيـ في يـمي  كرتط   األشخاص

 . ( 2019 ,حميد ك مظمـك (حاكلةبالمي 
كيقاس في الدراسة الحالية بالدرجة التي يتحصؿ عمييا أفراد عيف  الدراسة عمى المقياس المطبؽ 

 سياد سمير قنيطولصاحبو 
 
 
 
 
 



 سة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اإلطار العام لمدراـــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

20 
 

: ىك المدرسة بيياكميا ك مرافقيا ك العامميف بيا في نسؽ لتحقيؽ  تعريف الوسط المدرسي 4.6
 تعمـ الٌتبلميذ كفؽ الٌصحة الٌنفسية المدرسية .

: ىك الٌشخص الذم أيسندت لو ميمة تربية ك تعميـ الٌتبلميذ  المرحمة االبتدائية ستاذأتعريف  6.6
 . في المرحمة الٌتحضيرية ك االبتدائية 

ميذ البالغيف سف الٌتمدرس   عميم االبتدائيتعريف التّ  7.6 : ىك المرحمة التي يتمقى فييا التبل 
 اإللزامي تربيتيـ ك تعميميـ خبلؿ الخمس سنكات بالمدارس االبتدائية .
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 تمييد:

ييمثؿ مفيـك جكٌدة الحياة متغيران ايجابيان ىامان مف مفاىيـ عمـ الٌنفس االيجابي, كما ييمثؿ مفيكمان     
 محكريان تسعى الخدمة االجتماعية لتحقيقو في ميمارستيا مع أفراد المجتمع .

ـك العٌشريف ككمفيتزايد االىتماـ بيذا المفيـك مف ًقبؿ الباحثيف منذي بداية الن صؼ الث اني مف القرف 
, كالذم جاء استجابة إلى أىمية الن ظرة االيجابية إلى حياة األفراد  ميرتبط ب عمـ الٌنفس االيجابي

أف مفيكـ جكدة الحياة قد حضي  2005, كيرل األشكؿ يرتبط لدل اإلنساف بًقيمة حياتو حيث انو
د  )ا.د عثماف,ية أـ الناحية العممية. بالتبني الكاسع لدل الكثير مف الباحثيف سكاء مف الناحية العمم

, كقد بدأ االىتماـ بمثؿ ىذه الٌدراسات ب الكاليات المٌتحدة األمريكية  كأكربا كدخؿ حقؿ (2017إبراىيـ
الٌتربية كعمـ النفس في الٌسنكات األخيرة كقد اعتبر البعض جكٌدة الحياة اليدؼ اك الٌناتج العاـ ألم 

 برنامج لمٌصحة النفسية .
    Quality of Life  عمى الر غـ مف كيجكد صيعكبات في تحديد مفيـك جكٌدة الحياة ك  

يكد لتحديد , فقد ٌنظر إليو البعض مف تعريؼ ييبلءـ األىداؼ الميختمفة فقد بيذلت العديد مف الجي
      المىنظكر الٌذاتي ك المكضكعي لمٌشخص كذكر البعض أف مفيـك جكٌدة الحياة مفيـك كاسع 

    ذك عبلقة بالٌسعادة الكمية داخؿ المجتمع كييركز عمى المٌصادر كالماؿ ك اليقرب مف الخدمات 
ك الٌسمع الميٌتاحة مع األخذ بعيًف االعتبار األداة اٌلتي تيعبر عف الس عادة ك حيرية الٌشخص في 

 ( . 3ص  ,2016) نجبلء الكالئي, اختيار أسمكب حياتو. 

: تعريف جوّدة الحياة 1  
  كعمـ بالطٌ  مجاالت في كبير باىتماـ  Quality of life الحياة جودة مفيكـ يحظً 

 البداية في الحياة جكدة مفيكـ ظير كقد فس،النٌ  عمـ مجاؿ في ثان كحدي كاالقتصاد، االجتماع
 كسيمة باعتباره المجتمعات جميع إليو تسعى كانت الذم   (Quantity)مكمؿ لمفيـك الكـ  كمفيـك
 في كاسعة بصكرة الجكدة مفيكـ استخدامات كتعددت فاىيةالرٌ  كتحقيؽ الحياة ظركؼيف لتحس

 العمر آخر كجكدة الخدمات، كجكدة الحياة، جكدة مثؿ المجاالت جميع في األخيرة نكاتالسٌ 
 الناتج باعتبارىا كالبحث سةرالمد ىدفان  الجكدة كأصبحتالمستقبؿ ...الخ,  كجكدة المدرسة، كجكدة 

 . (2011, .)محمد الينداكم برنامج ألم االسمي اليدؼ أك
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تختمؼ ميسميات نكعية الحياة باختبلؼ الٌتخصصات العممية, فعمـ الٌنفس يستخدـ مفيـك جكدة 
الحياة استنادان إلى المؤشرات الذا تية المتعمقة بالٌسعادة ك الٌسبلمة الٌنفسية, كتعني الجكدة مف منظكر 

, ك ييستخدـ لمداللة عمى  بناء اإلنساف  Consistencyك االتٌساؽ   Excellenceعمـ الٌنفس الٌتميز 
ككظيفتو ككجدانو, ليتسامى بعكاطفو  كمشاعره ك قيمو اإلنسانية  كتككف الميحٌصمة ىي ارتقاء 

 (.13ص  ,2016) د الحايس, الٌنصبية,  نكعية الحياة  كجكدة المجتمع .
أف جكدة  الحياة الٌنفسية ببساطةو شديدةو " تقكيـ الٌشخص  Diener & Diener1995دينر ييشير 

لرٌدة فعمو لمحياة, سكاء تجسد في الٌرضا عف الحياة ) التقكيمات المعرفية ( اك الكجداف ) رد الفعؿ 
 االنفعالي المستمر ( . 

دراساتو في مجاؿ جكدة الحياة الٌنفسية مؤكدان  Diener et al  1999دينر و آخرون ثـ كاصؿ 
عمى أف جكدة الحياة الٌنفسية ترتبط بمحاكلة رصد " كيؼ ييدرؾي اك ييقدري الٌناس ميختمؼ جكانب 

حياتيـ الٌنفسية ؟ عمى ٌسبيؿ المثاؿ, إلى أم مىٌدل يشعر الٌناس بقدرًتيـ عمى الٌسيطرة عمى حياتيـ 
أم مٌدل يشعر  الٌشخصية ؟ إلى أم مٌدل يشعر الٌناس باف لحياتيـ الٌشخصية معنى ك قيمة ؟ إلى

 الٌناس بامتبلكيـ لعبلقاتو االجتماعية ايجابيةو متبادلة مع اآلخريف ؟ " .
" االدراكات الحس ية لمفرد اتجاه مكانتو في الحياة مف الٌناحية   Diener 2009تعريف دينر 

تكقعاتو  الثٌقافية كمف منٌظكمة القٌيـ في المجتمع اٌلذم يعيش فيو الفرد ك ككذلؾ عبلقتو بأىدافو ك
 كثكابتو كمعتقداتو, كتشمؿ أكجو الحالة الٌنفسية ك مستكل االٌستقبلؿ الٌشخصي " 

أف جكدة الحياة الٌنفسية تتمثؿ " في اإلحساس    Ryff et al 2006كارول رايف و آخرون كترل 
المرء  االيجابي بحيسف الحاؿ كما ييرصد بالمؤشرات الس مككية الٌتي تديؿ عمى ارتفاع مٌستكيات رضى

عف ٌذاتو كعف حياتو بشكؿ عاـ, سعيو المتكاصؿ لتحقيؽ أىدافو شخصية مقدرة ك ذات قيمة  
 كمعنى بالنسبة لو, استقبلليتو في تحديد كجية كمسار حياتو 

ك إقامتو  كاستمراره في عبلقات اجتماعية ايجابية متبادلة مع  اآلخريف, كما ترتبط جكدة الحياة  
 .  (2010, حبلكة )أبك ك الطمأنينة  الٌنفسية  .العاـ  بالٌسعادة ك الٌسكينة الٌنفسية بكؿ اإلحساس 

:  "ريقي مستكل الخدمات المادية ك االجتماعية اٌلتي ٌتقدـ ألفراد 2005تعريف عبد المعطى 
 يستطيعكىذا الٌنمط مف الحياة ال  مط الحياة اٌلتي تتميٌز بالٌترؼ,الميجتمع , كالنٌزكع نحك ن

فرةتحقيقو     , ذلؾ الميجتمع اٌلذم استطاع أف يحؿ كافة المٌشكبلت المعيشية س كل ميجتمع الكى
 (2015)مسعكدم امحمد,  لغالبية سيكانو .  
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: " شيعكر الفرد بالٌرضا ك الٌسعادة ك القديرة عمى إشباع حاجاتو مف 2006تعريف منسي و كاظم 
    , االجتماعية ك الٌتعميميةي المجاالت الٌصحيةتي تيقدـ لو فخبلؿ ثراء البيئة ك ريقي الخدمات ال

 ( 2006, البيادلي كاظـ كك الٌنفسية مع حيسف إدارتو لمكقت  كاالستفادة منو " . )
ي ف شارٌ   يا ػادج   ّأَ   إال انحٍاج، جٕدج نًفٕٓو ٔاحذ   تؼزٌف   ػهى فاقاالت   ػذو يٍ غىانز   ٔػهى

 إلى ريفاتالتعٌ  أقرب بكصفو ،( 1995 ) العالمية حةالصّ  ظمةنّ م   تعريؼ إلى المجاؿ أدبيات
، ليذا العامة المضاميف تكضيح  لكضعو ردالفى  إدارؾ "بكصفيا الحياة جكدة إلى فيو ينظر إذ المفيـك

    ذلؾ تطابؽ عدـ أك طابؽً تى  لكمدٌ  فييا شيعيي  تيالٌ  ـالقيٌ  كأنساؽ قافة،الث   ياؽس   في الحياة في
 استقبلليتو ستكلمي  فسية،النٌ  حالتو دنية،البٌ  حتوبصٌ  عمقةتٌ المي  كاىتماماتو يمو،قً  كقعاتو،تى  ىدافو،أى  :مع

 الحياة جكدة فإفٌ  ليكبالتاٌ  عامة، فةبصٌ  بالبيئة كعبلقتو خصية،الشٌ  اعتقاداتو االجتماعية، عبلقاتو
  (. WHOQOL Group 1224تقيٌيمات الفرد الٌذاتية لظيركؼ حياتو"  ) إلى شيرتي  عنىالمى  بيذا

 ( .82ص  2014)بكعيشة , 
جكدة الحياة بأنيا " حسف إمكانية تكظيؼ إمكانيات اإلنساف Frank 2000فرنك في حيف عرؼ 

العقمية ك اإلبداعية كٕاثراء كجدانو ليتسامى بعكاطفو كمشاعره كقيمو االنسانية كتككف المحصمة ىي 
رسة ك الجامعة كبيئة العمؿ كمف جكدة الحياة, كجكدة المجتمع كيتـ ىذا مف خبلؿ األسرة كالمد

 (29ص 2014)بحرة ,"خبلؿ التركيز عمى ثبلث محاكر ىامة ىي التعميـ , كالتثقيؼ ك التدريب 
ك اإلحساس الستمتاع بالٌظركؼ المادٌية  كًمف كيؿ مٌما سىبؽ ييمكف القكؿ أف جكدة الحياة تىتضمف ا
الحياة العاٌطفية االيجابية, ك اإلحساس بحيسف الحاؿ, ك إشباع الحاجات, ك الٌرضا عف الحياة ك 

 بمعنى الٌسعادة كصكالن إلى عيًش حياة ميتكافقة بيف جكىر اإلنساف ك القٌيـ الٌسائدة في الميجتمع .
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 مفاىيم م تقاربة مع مفيوم جودة الحياة 
 تي تناكلت مكضكع جكدة الحياة ابقة الٌ راسات السٌ احثة عمى عدد مف األدبيات ك الدٌ بلع البٌ بعد اطٌ 

  اليدؼ مف الحياةضا عف الحياة الرٌ حك الحياة, كجو نى التٌ , فاىيـ ذات العبلقة  معنى الحياة ك المى 
 خاصةن في الٌدراسات العربية األكلى . عض رادفات لبعضيا البى ا كمي ستعمؿ غالبن تي تي كالٌ 

ظريف األكائؿ لمعنى الحياة كيرل أف معنى نٌ مف المي   Frankil ييعتبر فرانكؿ: معنى الحياة  : أوالً 
فيك ال يكجد بالتساؤؿ عف اليدؼ اك الغرض مف د حيطة بالفرركؼ ك العكامؿ المي الحياة كليد الظٌ 

 الحياة كلكٌنو يىظير مف خبلؿ استجابات الفرد لممىكاقؼ ك المىطالب اٌلتي تيكاجيو في الحياة  .
 سعى اإلنساف لمكصكؿ إليياحالة يى  نى الحياة بأنو "مع 1982عرفو فيكتور فرانكل وي  
نتيجة إلشباع دافعو األساسي  ستحؽ العيش مف اجميا كتحدثي كمعنى يي  ضفي لحياتو قيمةن لتي  

كتشؼ مف خبلؿ و يي ,  لكنٌ مف تمقاء نفسو في الكاقع فالمعنى ال يأت ان إذ تمثؿ بإرادة المعنى "المي 
, فاف المعاني قاليدـ تنتقؿ عبر التٌ , ك القيٌ كانت الغرائز تنتقؿ عبر الجينات , فإذاؤبعممية بحث دؤي 

, ىذا االكتشاؼ الفرد كيكتشفيا يجب أف يسعى إلييا خصي,فردة ىي اكتشاؼ شٌ المتٌ ميزة ك المتٌ 
  (613ب ت, صىيبة ك غنيـ, )اـ العالمية تمامن ى كلك اختمفت كؿ القيٌ مكف أف يحدث حتٌ فرد يي لممعنى المتٌ 

أف معنى الحياة ىك الٌشيء األساسي اٌلذم ييساعد اإلنساف عمى  FRANKL1990فرانكل  ييؤكد
 البقاء حتى في أسكا الٌظركؼ, كما ييساعده عمى تجاكز ذاتو ك الٌتكجو 

 بايجابية في الحياة ك التٌكجو نحك المستقبؿ بتفاؤؿ مف خبلؿ اكتشافو لمجكانب االيجابية
الٌتي بداخمو بدالن مف الٌتركيز عمى الجكانب الٌسمبية مف شخصيتو " كيرل كالقيدرات كاإلمكانيات   

إلى أف تىكًكيف المعنى االيجابي لمحياة يىتمثؿ في  O  Suillvan1997 ,Fergusفيرجوس او سيمفون
البيعد عف المفىاىيـ الٌسمبية اٌلتي ييككنيا األفراد في الميجتمع مما ييساعد عمى تحقيؽ األىداؼ في 

الحياة, كٕادراؾ الفرد لحياتو مف خبلؿ إدراؾ جكانب الٌتغير نتيجة لمبيعد عف المفاىيـ الٌجامدة  كىذا 
ققو لٌدل األفراد في الحياة . ييعطي الٌطابع الكي   (147ص  ,2018, الحديدم , البجارم)جكدم كمٌدل تحى

الميؿ  أك الٌنزعة" بأنوّ  Scheier&Carve, 1985) )وكبرفر شبير ػزفّ: الّتوجو نحو الحياة  -ثانيا
اك لمٌتفاؤؿ أم الٌتكقع العاـ لمفرد ًبحيدكث أشياء اك أحداث حسنة بدرجة اكبر مف الحدكث أشياء 

, ب عبد الكريـ , ريا الدكرم إيماف)  أحداث ٌسيئة كىي ٌسمة ميرتبطة ارتباطا عالينا بالٌصحة الٌنفسية الجٌيدة"
  (146ص ت,
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, لٌذلؾ ي تتعمؽ بمكقؼ معيفكييضيؼ الميؤلفاف أف االٌتجاه نحك الحياة يرتبط بالٌتكقعات االيجابية التٌ 
ييحًدد الٌطريؽ لٌتحقيؽ أىدافيـ كلٌذا فاف الٌتكقعات الٌتفاؤلية  يرل كؿ مٌنيما أف االٌتجاه نحك الحياة 

 . اتجاه األحداث سكؼ تساعد األفراد عمى تحقيؽ أىدافيـ بدالن مف فيقداف األمؿ في تحقيقيا

يرجع ىذا المفيكـ إلى القٌصد, االٌتجاه (: L.Yalom1988: تعريف)اليدف من الحياة  ثالثا 
رؼ عف ىدؼ شيء ما فإننا نتساءؿ عف دكره اك كظيفتو ماذا يفعؿ كالى كالكظيفة فإذا أردنا أف نع

 . (101ص  ,2018,  كامف) لع أم غاية ؟
 : الّرضا عن الحياة رابعا

ميصطمح الٌرضا عف الحياة يرتبط بالمفيـك الٌتقميدم عف الٌصحة العامة ك الحالة الكظيفية لمفرد. 
 لمٌرضا عف الحياة ك جكدة الحياةالٌدراسات الميبكرة في ىذا المجاؿ تىناكلت الش عكر بالٌسعادة كبديؿو 

ككف المىعرفي ًبجانب ك لكف الٌدراسات الحديثة تريكز عمى مٌصطمح جكدة الحياة ألنو يتضمف المي 
, كما انو ينظر البعض إلى المفيكميف أنيما ي الٌذم يىتضمنيو مفيـك اٌلسعادةالميككف الًكجدان

ميترادفيف كىك ما أٌدل إلى تد اخؿ في تفسير كثيور  مف الٌنتائج اٌلتي تكٌصمت إلييا الٌدراسات الٌسابقة 
 . (215ص ,  2015, ) مسعكدم

" أف الٌرضا عف الحياة ىك تقدير عاـ لٌنكعية  Shin &Johnson  1978شين و جونسون يرل 
 حياة الٌشخص حسب المعايير اٌلتي انتقاىا لنفسو "  .

" أف الٌرضا عف الحياة يعني قدرة الفرد عمى الٌتكييؼ  ( Rice et al 1980)ريس و آخرون كيرل 
  مع الميشكبلت الٌتي تيكاجيو  ك اٌلتي تيؤثر عمى س عادتو "

أف الحيكـ عمى مستكل الر ضا عف الحياة يىعتمد عمى ميقارنة الفرد  Diener 1983 دينركيرل 
, كىذا يعني أف الحيكـ عمى مٌدل رضا الفرد شيؤكنو كل الًمثالي الٌذم يفترضو لحياتولظيركفو بالميست

الحالية يعتمد عمى ميقارنتو بميستكل ًمثالي يىضعيو الفرد نيصب عينيًو , كىذىا الميستكل الًمثٌالي ليس 
, حيث انو يرتبط بالحيكـ الٌشخصي لمفرد ك ال يرتبط ىك عبلمة ميميزة لمٌصحة الٌنفسيةإجباريان بؿ 

 . (5, ب ت, ص)الدسكقييعتقد الباحث أنيا ميمة  " .  ببعض الخٌصائص التي
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  102ص 2018الشكؿ مف المذكرة لعكامف
  
 

 
 

 الهدف في الحياة

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 المتقاربةموقع جودة الحياة من بين المفاىيم 
 

مف خبلؿ المفاىيـ الٌسالؼ ذكرىا معنى الحياة, الٌتكجو نحك الحياة اليدؼ مف الحياة, الٌرضا عف 
الحياة ك الٌتكجو نحك الحياة نيبلحظ انو ىناؾ اختبلؼ جميه ككاضحه بيف ىذه الميصطمحات رغـ 

إدراؾ الفرد ك تقيٌيمو , فإذا كانت جكدة الحياة ىي ض اٌلتداخبلت ك الٌتقاطعات بينياكجكد بع
 تحقيؽ غاياتو ك القياـ بأعمالو  لمخدمات الميقدمة مف خبلؿ إمكانيتيا إرضاء ك إشباع حاجاتو ك

فاف اٌلرضا عف الحياة يتمثؿ في الٌتقدير ك الحيكـ عمى جكدة الحياة  كما يترتب عمى ىذا الحيكـ  
عكر اٌلذم يشعر بو الفرد إز اء المىكقؼ اٌلذم في الٌشعكر بالٌرضا , فالر ضا عف الحياة يتجٌسد في الش  

يستخدمكف اليدؼ في  ات خذه اٌتجاه حياتو, أما بالٌنسبة ليدؼ الحياة فيرل بعض الميؤلفيف ك الباًحثيف ى

 الرضا عن الحياة جودة

 جودة الحياة

 الهدف من الحياة
 

 

 التوجه نحو الحياة
 

 
 معنى الحياة 
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متىرادفيف ك ييستعمبلف ًباٌلتبادؿ, كترل لعكامف   أف اليدؼ  2018الحياة, معنى الحياة كميصطمحيف ي
كعمى ىذا األساس فيك أكسع ياس لمفيـك معنى الحياةؤشر قابؿ لمقً قيا كمي جسد امبرييي مف الحياة    

ك اشمؿ بحيث يحكم اليدؼ في الحياة. كمف ناحية أخرل معنى الحياة ال يتحقؽ فقط مف خبلؿ 
مدخبلت أخرل يتحقؽ مف خبلليا, بالٌنسبة لمفيكـ  تحديد اليدؼ ك انجازه بؿ ىناؾ ميعطيات ك ي

يك ييمثؿ األفكار االيجابية اٌلتي تككف نحك الحياة كما تيحدثو مف مٌشاعر الٌتكجو نحك الٌذات ف
الت فاؤؿ اثر تمؾ الت كقعات, بحيث تيشجع ك تيحفز عمى تحقيؽ اليدؼ, كفي عبلقتو بمعنى الحياة 
فاف ىذا األخير ىك اٌلذم يسبؽ الٌتكجو نحك الحياة . إذان فمفيـك معنى الحياة ييمثؿ جكىر ك ليب 

ىيـ األخرل اٌلتي تتجسد عف طريؽ تحقيقو  فيك ييمثؿ األرضية اٌلتي تيبنى عمييا مىعالـ تمؾ المفا
المىفاىيـ ,فإيجاد معنى الحياة ىك اٌلذم ييكجو الحياة ك يىرسـ ىدفيا ك ييحسف جٌكدتيا ليىشعر الفرد 

102ص, 2018, . )لعكامففي األخير بالر ضا عٌنيا   
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ودة الحياة ــــــاد جــــــــ: أبع2  
  يىتفؽ العيمماء عمى أٌف طريقة الحياة مفيـك ميركب  مف مجمكعة مف األبعاد ك المجاالت الجٌسدية 

    أف ىٌناؾ عكامؿ مٌتعددة تٌتقاطع (Flanagan 1978فالناقان )ك الٌنفسية ك االجتماعية, كيرل 
( عامبلن مككنان لمفيكـ جكٌدة الحياة ك ٌصنفيا في خمس 15في كؿ أكجو الحياة كميادينيا ك حدد )

 مجاالت كىي : 
  الٌصحة الجٌسدية ك األمف المادم 
  العبلقات مع اآلخريف 
  الٌنشاطات االجتماعية ك الميكاطنة 
  الٌطمكحات ك المٌشاريع الٌذاتية ك العمؿ 
  التٌسمية ك الٌترفيو 

عند تٌطرقو لمعٌناصر الميككنة لٌطريقة الحياة إلى  (Campbell 1976) كامبلكمف جيتو ييشير 
أىمية إدراج عٌنصر ميستكل الٌرضا لمفرد عف حياتو في مختمؼ جكانبيا كعبلقتو الٌزكجية ك عبلقتو 

 بالمحيط االجتماعي ك الميني ك غير ذلؾ مف الجكانب 
     (طريقة الحياة في أربع ميككنات  Launouis 1994)ا لونو ك ييحدد باحثيكف آخركف أمثاؿ 

 أساسية ىي : 
 الحالة الجٌسدية الجٌيدة  

 الٌشعكر بالٌسعادة 
 الٌتكازف االنفعالي    

 (47-46ص ص   ,2014, ) الزركؽمستكل مرض مف االندماج االجتماعي   
 خصيةالشٌ  الحياة ةجكدٌ  ـتقييٌ  ةإمكانيٌ  إلي ؤدمتي  عامة أبعاد انيثمٌ  تحديد مكفيي  أنو حالوة أبو يرل
 مرحؿ مف مرحمة كؿ في ليا ضنتعرٌ  تيالٌ  اينةالمتبٌ  ترابكالخً  الحياة دكرة أف كيرل إنساف، لكؿ

 خصيةالشٌ  الحياة ةلجكدٌ  ؤيتناري  تغير أك باتثٌ  في األمر كاقع في األىمية ديدشٌ  ران دك  تمعب حياتنا
 رميىى  ناءبً  في األبعاد ىذه فرد كؿ نظـيي  بؿ .ابتثٌ  أك حددمي  ميىرٌ  ظيـتنٌ  األبعاد ليذه كجديي  ال وكأنٌ 

  .خصيةالشٌ  حياتو لجكدة سبةبالنٌ  مةقيٌ  كؿ ألىمية تيةالذاٌ  ؤاهكري  أكلكياتو فؽكً  خاص
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 فرد بكؿ تيةالذاٌ  تابر الخً  عمي يعتمد أكلكياتيا حسب األبعاد ىذه ترتيب بأف القكؿ مكفيي  ذلؾ كمع
 :ىي األبعاد كىذه .إطارىا في يعيش يالتٌ  قافةالثٌ  كعمي

 .كاألمف مةبلبالسٌ  عكرالشٌ   -                 .العاـ دنيالبٌ  كامؿكالتٌ  دنيةالبٌ  بلمةالسٌ  -
 .قننةالمي  نظمةالمي  الحياة  -                   .خصيةالشٌ  كالجدارة بالقيمة عكرالشٌ  -
 .االجتماعية اركةشٌ المي  - .                     اآلخريف إلي باالنتماء اساإلحسٌ  -
 .اخميةالدٌ  عادةكالسٌ  ضاالرٌ  -         .اليادفة أك المعني ذات كميةاليٌ  الحياة طةأنشٌ  -

 أمر الحياة فجكدة ر،البشٌ  كطبيعة حياة في كاردو  غير رأم طمؽمي  كؿو بشٌ  الحياة جكدة تحقيؽ عتبريي 
 تكازفو مي  كؿو بشٌ  ابقةالسٌ  الحياة كانبجٌ  بعض في باعاإلشٌ  مف معيفو  قدرو  حقيؽتى  فقط كفيكيى  سبي،ن  

.  الحياة جكدة مف رضيمي  ستكلمي  إلى ؿك صلمكي  اسيةاألسٌ  بالجكانب يامنٌ  تعمؽ ما ةن خاصٌ  تكامؿو كمي 
 . (230ص  ,2014, )مشرم

كالميٌصاغ   (Craig.Jackson2010كارييج جاكسون )جكدة الحياة ال تختمؼ عف كصؼ  افك 
 كىي عمى الٌنحك الٌتالي : The 3 B sبميٌسمى الٌثبلثة بي 

 Beingالكينكنة 
 Belongingاالنتماء 

 Becomingالٌصيركرة 
( 2010 ة,) أبك حبلك  التجاكًنات الفرعية ليذه المالي تفاصيؿ الميدًؿ الٌتًضح الٌجًيي  

          (Craig.Jackson2010اة      ) ة الحياالت جودّ مجّ  ولجدّ 
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 . ٔانتزفٍّ اإلػالو

 الصيركرة الترفييية 
Leisure Becoming 

 .ٔانُفسٍح انثذٍَح انكفاءج تحسٍٍ)أ(

 ٔتحذٌاخ خزاتغٍ يغ انتٕافك ػهى انمذرج (ب)

 .انحٍاج

 انتطٕرٌح انصٍزٔرج

 (االرتمائٍح)
 

 
ضكعية مفيـك ديناميكي يتضمف التغير نتيجة التقييـ الذاتي لشركط مك جكدة الحياة بصفة عامة 

فالفكرة التي تسكدنا اآلف تتغير مستقببل بتغير مستكل اإلشباع المحقؽ في مجاؿ ما تبعا  معينة,
 .  لطمكح الفرد كمستكل إدراكو

 (  2003-2002وبورتون سنجر ) يفار  لكارو حسب الحياة جودة أبعاد
 :ىي  األبعاد كىذه د مف حيث مقكماتو ك عناصر قياسو, مف ستة أبعاالمذاف طكرا نمكذجا تكليفيا 

لمذات فيما يتجاكز كؿ  ركف محكرم كىي النظرة االيجابية   : Self –acceptante اتالذّ  قبلتّ  -أ
كالكعي بااليجابيات ك السمبيات كتكامؿ االثنيف فيما بينيما  النرجسية ك تقدير الذات السطحي,  مف

 عمى درةالقي  إلى شيريي و ك ايريكسكف تكامؿ األنا Individuationكىك ما اسماه يكنج التفريد 
 .الذات نحك االيجابي كاالتجاه الشخصي، كالنضج كاإلمكانيات، دراتالق بو تسمح مدل ىأقصٌ 

 
 



 ـ جودة الحياة.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الثانيالفصل 
 

33 
 

 Positive relation with others اآلخرين مع االيجابية العالقات- ب
ميمية  تتضمف حاالت االقتدار ك المتعة ك السركر الناتج عف العبلقات االنسانية الكثيقة ك الح

 الثقة عمى قائمة اآلخريف مع متبادلة ايجابية اجتماعية عبلقات إقامة عمى القدرة إلى كتشير,
 .اآلخريف مع كالعطاء األخذ عمى كالقدرة اآلخريف، مع التكحد عمى القدرة كالتكاد،

Autonomy :  االستقاللية -ج  
القدرة عمى السير عمى كتيرة اإلقناع الذاتي كٕاتباع لمقناعة ك االعتقاد الفرد كاف تعارض مع 

 عمى كاالعتماد الذات، مصير تقرير عمى القدرة إلى تشيراآلخريف ك الدغمائيات الشائعة , فيي 
 .الشخصي السمكؾ كتنظيـ ضبط عمى كالقدرة الذات،

: ىك قدكة الشخص عمى تحقيؽ قدراتو ك مكاىبو كتنمية مكارده, كتشير إلى  النمو الشخصي -د
ظاىرة النمك الناتج عف الصدمات ك المحف ك التي تتطمب التنقيب في العمؽ عف مصادر االقتدار 

 الداخمي كاالندفاع في مكاجية العقبات .
  ) Enviromental Masteryمحيط ال عمى السيطرة) البيئية الكفاءة -ه 

 البيئات كتخيؿ اختيار عمى القدرة إلى كتشير, مجابية تحديات العالـ المحيط بناىي القدرة عمى 
 . البيئية  السياقات في التكاجد أثناء الشخصية كالمركنة ، المناسبة

  : Purpose in life اليادفة الحياة  -و
 بو كخمؽ أىداؼ ك السعي في سبيمياعمى إعطاء معنى ك تكجو  لحياتو ك تجار  ىي قدرة  الفرد 

 ( .287-285, , ص صحجازم)المثابرة ك اإلصرار.   مع
 إلى ايقسمت الحياة لجكدة أبعاد ببناء فقامت ( 2010) كشقير( 2009) شقير أما
 أساسية :  معايير ثةثبل 

 .)النفسية الصحة ,المعرفية الصحة ,البدنية الصحة(  محكات مؿكيش :الصحة معيار 1-
 بالنفس الثقة ,النفسية بةالصبل(  محكات ؿكيشم :السوية الشخصية الخصائص معيار 2-

 . )الذاتية الكفاءة سبالنف ؿاالستقبل ؿ,التفاؤ  ,بالسعادة الشعكر اة,الحي عؼ الرضا التككيدية,
 االجتماعية تياراالم ؿالعم  ,لجماعة االنتماء(  محكات ؿكيشم :الخارجي المعيار 3-

 ية (االجتماع لقيـا ,الدينية ـلقيا ,قيةمالخ يـ لقا ,االجتماعية لمكانةا ,االجتماعية المساندة
 . (71ص  ,2013 يكنس, ) أبك
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 .أساتذة التعميـ االبتدائي  لدل الحياة جكدةمتعرؼ عمى ل تسعى الحالية سةراالد أما

  مت في :تمث, ك األساتذة لدل الحياة لجكدة أبعاد الباحثة ؽ ىذا اليدؼ حددتكلتحقي
 .مينة التعميـ لؤلستاذ  يا تحقق التي ىداؼ : األ 1-
 : التي يعمؿ األستاذ عمى تحقيقيا مف خبلؿ مينتو التكقعات 2-
 .الحياة فياالىتمامات ك عبلقتيا بادراؾ األستاذ لكضعو  3-
 ايأساس مىع وذات كتطكير ايتحقيق األستاذ  يكد التي المعايير 4-
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 لجودة الحياة  فسرة الم  ظرية تجاىات النّ : اال  3
ييستخدـ مفيكـ جكدة الحياة  أحيانا لمٌتعبير عف الر قي في  مستكل الخدمات المادية االجتماعية 

التي تقدـ ألفراد المجتمع , أحيانا أخرل لمتعبير عف إدراؾ األفراد لقدرة ىذه الخدمات عمى إشباع 
 حاجاتيـ المختمفة . 

مفيكـ طبعة البيئة ليكضح فكرتو عف  LAWTON)1996: كيىرل الكتف)  االتجاه المعرفي 1.3
 : األتً حٕل تذٔرجكدة الحياة ك التي 

 :  ًْا تظزفاٌ ٌتأثز حٍاتّ نُٕػٍح انفزد إدران أٌ  

  حياتو لجكدة كوراإد عمى بالفرد المحيطة لمبيئة تأثير ىناؾ أف إذ :المكاني الظرف *
 عمى كالتأثير الفرد، حياة عمى مباشر إحداىما فراتأثي ليا المكاني الظرؼ في البيئة كطبعة

 التي البيئة عمى الفرد ضيكر   ايجابية تاؤشر مي  يحمؿ أنو إال باشرمي  غير تأثير كاألخر حة،الصٌ 
 .فييا يعيش

 كمما ايجابيان  أكثر بككف حياتو جكدة عمى البيئة طبعة لتأثير الفرد ؾراإد إف : مانيالزّ  الظرف *
 يككف اليكبالتٌ  بيئتو، ظركؼ عمى سيطرة أكثر كاف كمما عمره في الفرد تقدـ فكمما العمر، في تقدـ

  .الحياة بجكدة عكرهشي  عمى ايجابية أكثر التأثير
 ٔانصحح انسهٕكٍح لذرتّ ٔتأثز حٍاتّ نجٕدج انفزد إدران عمى البيئة طبعة أثر 1 المخطط كيبيف

 .( 100ص ,  2015 تٕػٍشح, ).  .األثز تٓذا انُفسٍح

 

 

 101ص  2014 مف مذكرة بكعيشة

 

 
 
 
 
 
 
 

   LAWTON 1996.البيئت بصمت مفهىم وفق على المذركت الحيبة جىدة مخطط
 

 جكدة الحياة            

    القدرة السمككية      البيئة المكضكعية 
 
 
 
 
 

        الصحة النفسية
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   Schalock Theoryنظرية شالوك " 2.3

 مجاؿ ككؿ مجاالت، ثمانية الحياة يتككف مف جكدة مفيكـ أف (Schalock, 2002 ) شالك يرل 
 مف أىمية أكثر الذاتية ككنيا المؤشرات اثر عمى جميعيا تؤكد مؤشرات، ثمانية مف يتككف

 ي كاألتي :   ىك  .المكضكعية

 .الٌضغكط انخفاض ,الٌذات مفيكـ ,الٌرضا :االنفعالية الّسعادة 1-
 .اندةسٌ المي   ,قاتلعبلا ,تعبلالتفا :الشخصية بين العالقات 2-
 .فالمسك ؿ,العم ,المادية الحالة :المادية عادةالسّ  3-
 .األداء ,خصيةالشٌ  الكفاءة ,ميـعالتٌ  :الشخصي موالن   4-
 .كٕادارتو ؿكاستغبل راغ ,الف كقت ,اليكمية الحياة أنشطة ,الصحة :البدنية عادةالسّ  5-
 ارات االختي ىداؼ كالقيـ األ لية االستقبل :المصير تقرير 6-
 االجتماعية المشاركة ,االجتماعي بطاالتر  ,مؿالتكا :االجتماعية والمشاركة االندماج 7-

 .االجتماعية المساندة  ,المجتمعية األدكار
 .الكاجبة ياتمكالعم الحقكؽ الفردية , حقكؽ الجماعة  :ة والقانونية البشري قوقالح   8-

 .  (69-71,ص ص , 2013, )أبك يكنس
 

 "Veenhoven فينوىوفن نموذج 3.3
  " كالتالي كىى مرتبة مفاىيـ أربعة مف مككنة الحياة جكدة أفveenhoven" : يكضح
 : بعديف إلى كتنقسـ : الحياة فرص 1.4.3

     : ك غالبا مصطمح جكدة الحياة ك اليناء الشخصي يستخدماف الجودة في البيئة الخارجية
 بيذا المعنى .

: كىي تشير إلى البيئة الداخمية لمفرد مف إمكانات ك قدرات  من الداخل جودة الحياة المنبثقة
 تمكنو مف مجابية  المشكبلت الحياتية بطريقة أفضؿ .

 : إلى كتنقسـ : الحياة نتائج - 2.4.3
: كىي تشير إلى جكدة الحياة مف خبلؿ المحصمة, ك التي يمكف الحكـ عمييا  الفائدة او المنفعة

 . جيدة أنيا عمىفي ضكء قيـ الفرد ك البيئة, أم استغبلؿ البيئة الخارجية,  التي تمثؿ رؤية الحياة 
ك تشير إلى جكدة الحياة كما يراىا الفرد, حيث التقدير الذاتي ليا مثؿ  : تقديم او تقدير الحياة

 (128ص ,  2018مصطفى, .)يناء الشخصي, ك الرضا عف الحياة ال
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 لؤلطر كامميةالتٌ  الكجية أساس عمى بني الذم النمكذج كىك ,Evans 1994 ايفانس نموذج 4.3
 : كيتضمف  ,الفرد لدل الحياة لجكدة ظريةالنٌ 

 ماتسٌ  عف عبارةكىي   )النبساطيةا ,صابيةالعي  ت, الٌتفاؤؿ,الذا تقدير( خصيةالشّ  ماتسّ  1
 .كاالنفعالية المعرفية األبعادكتشمؿ عمى نابعة مف الٌداخؿ 

 :ك يتضمف  اليناء الشخصي 2
 .انفعالي ميككفك , المصدر ف داخميكيكك  :يمبالس أك االيجابيعاؿ االنف -
 .معرفي كفككمي , المصدر ميداخ فكيكك  :الحياة اـ عف الع ضاالرٌ  -

 :فكتتضم الحياة جودة ةممحص  3-
 .معرفي فكك كمي , المصدر خارجية فكتكك  :ككيةمالسٌ  الحياة جكدة 1.3
 الجكانب في ؿكتتمث, المصدر خارجية أك يةمداخ فكتكك  :حةبالصٌ  ةمالمتصٌ  الحياة جكدة  2.3

 .(73, ص 2014) أبك يكنس, .كالكجدانية المعرفية
     خارجية  أخرلعمى أف جكدة الحياة تتككف مف قكل داخمية ك   Evans معveenhoven كيتفؽ

 . الشعكر بجكدة الحياة قيـ الفرد ك البيئة المحيطة بو في أىمية أضاؼك لكف 

 
 الّتكاممي االتجاه 5.3
 ـيقيٌ  يجعمو لحياتو، الفرددراؾ إ أف ارأشٌ  كالذم ( 2003 ) أندرسكف االتجاه ىذا أصحاب مف

 أكىناؾ الحياة، عف ضاالرٌ  إلى يصؿ كي أفكار يككف أف مف مكنويي  كما حكلو، يدكر ما شخصيان 
  .الحياة بجكدة عكرالشٌ  إلى ؤدمتي  معا مجتمعة ماتسٌ  ثبلث

 .لتحقيقو الفرد يسعى الذم خصيالشٌ  باليدؼ العبلقة ذات باألفكار، تتعمؽ كىي :  األولى
               (        102, ص2014,) بكعيشة  . األىداؼ ك األفكار بيف العبلقة ينتصؼ الذم جكدمالكي  المعنى :الثانية

 تصنيؼ عمى يعتمد الحياة، جكدة كتفسير لتقدير نمكذج 2006 وآخرون سريع أبك قدـ كقد
 مكضح ىك كما متعامديف، بعديف عمى مكزعة كىي الحياة، جكدة في المؤثرة تاالمتغير 

 . ( 2006 ,البيادلي )  كاظـ ك.  المخطط في 
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 لذاتــــــــــــــــــــــية ا                                 
 تقدير الذات          التكافؽ األسرم                       

 الفاعمية الذاتية                        الرضا عف الصداقة                                                       
التديف                                    العبلقة مع الزمبلء                                                       

 اليكايات الشخصية                                     الرضا عف المصركؼ الشخصي
 المحددات الخارجية                                                 المحددات الداخمية                                              
 نؤلسزج انشٓزي نذخما                  انؼايح                                انصحح   

 انشخصً انًصزٔف                   انثذًَ                        انمٕاو       
 انًسكٍ َٕػٍح              انشخصٍح   خراخ ٔ انًٓاراانمذ        

 انؼًم يكاٌ َٕػٍح                  سًراانذ انتفٕق                
 الموضوعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية                          

  2006 الحيبة جىدة لمحذداث آخرون و سريع أبي تصىر
 

 انو ثمة أربعة اتجاىات رئيسية في تعريؼ جكدة الحياة ك ىي :  2010أبو حالوة  كيرل
 االٌتجاه الٌنفسي ,االٌتجاه الٌطبي ,االٌتجاه االجتماعي ,االٌتجاه الفمسفي 

عمى أف جكدة الحياة "حؽ ميتكافئ في الحياة ك االزدىار" جاه ؤكد ىذا االتٌ : يي  جاه الفمسفياالتّ 
كىنياؾ كثيهر مف المكاطف التي تتطمب الجكدة حتى يحصؿ اإلنساف عمى "جكدة الحياة ", فمفيـك 

جكدة الحياة حسب المنظكر الفمسفي جاء مف اجؿ كضع مفاىيـ الٌسعادة ضمف الثبٌلثية البارغماتية 
لفكرة ال ييمكف أف تتحكؿ إلى اعتقاد إال إذا أثبتت نجاحيا عمى المشيكرة, ك المتمثمة في أف ا

 المستكل العممي اك القيمة الفكرية 
)النفعية( كالميستكل العممي اقرب إلى مفيـك الٌسعادة الٌرفاىية Cash Valueك ليست المرجأة 

ى أف الشخصية منو إلى أم مفيـك آخر . ك يينظر إلى جكدة الحياة مف منظكر فمسفي آخر عم
ىذه الٌسعادة المأمكلة ال ييمكف لئلنساف الحيصكؿ عمييا إال إذا حرر نفسو مف اسر الكاقع ك حمؽ 

في فضاء مثٌالية تدفع باإلنساف إلى  التٌسامي عمى ذلؾ الكاقع  الخانؽ ك ترؾ العناف لمحظات مف 
تممسنا لٌسعادة ميتخيمة خياؿ إبداعي ثرم,  ك التٌالي فجكدة الحياة مف ىذا المٌنظكر مفارقة لمكاقع 

حالمة يعيش فييا اإلنساف ,حالة مف الٌتجاىؿ الٌتاـ آلالـ ك مصاعب الحياة ك الذكباف في صفاء 
 ركحي ميفارؽ لكؿ قيمة مادية . 
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, ك عبلقتو بالمفاىيـ الٌنفسية  االتجاه النفسي :  ييركز عمى إدراؾ الفرد كميحدد أساسي  لممفيـك
ك الحاجات الٌنفسية ك إشباعيا, كتحقيؽ الٌذات ك ميستكل الٌطمكح  لدل األخرل,  كأىميا القيـٌ 

األفراد, ك بالتٌالي  فالعينصر األساسي لجكدة الحياة يتضح في العبلقة االنفعالية القكية الفرد كبيئتو 
 ىذه العبلقة التي تتكسطيا مشاعر ك أحاسيس الفرد ك مدركاتو, فاإلدراؾ ك بقية الميؤشرات النٌفسية 

ككمما انتقؿ اإلنساف إلى مرحمةو جديدةو  ظير مف خبلليا نكعية حياة الفرد. تيمثؿ الميخرجات التي ت
مف الن مك فرضت عميو مٌتطمبات ك حاجات جديدة ليذه المرحمة تميح عمى اإلشباع , مما ييشعر 

 يظير  الٌرضا في "حالة اإلشباع "   الفرد بٌضركرة ميكاجية ميتطمبات الحياة في المرحمة الجديدة ف
           ك عدـ الٌرضا في ""حالة عدـ اإلشباع  نتيجة لتكافر ميستكل ميناسب مف جكدة الحياة .

 ( 19.16ص  2010)أبك حبلكة ,  
: ييشير إلى عدد مف الجكانب كييركز عمى األسرة ك الميجتمع, ك عبلقات  جاه االجتماعياالتّ 

ات الحٌضارية ك الس كاف ك الد خؿ ك العمؿ, كضغكط الكظيفة ك الميتغيرات األفراد ك المتطمب
االجتماعية  األخرل, حيث يرل احد العمماء انو يجب االىتماـ أكثر بنكعية العبلقات االجتماعية 

 أكثر مف االىتماـ بكميتيا  .
ييعانكف مف أمراض : ييدؼ ىذا االتجاه إلى تحسيف جكدة الحياة لؤلفراد الذيف  االتجاه الطبي

جسمية مختمفة, اك نفسية اك عقمية كذلؾ عف طريؽ البرامج اإلرشادية ك العبلجية ,أف تطكير 
جكدة الحياة ىك اليدؼ الميتكقع لمقدمي الخدمة الصحية, كتقييـ حاجة الٌناس لجكدة الحياة تشمؿ 

حتى كلك لـ يكف ىناؾ  أيضان تقيٌيـ احتياجات األفراد كتكفير البدائؿ ليذه االحتياجات      
تشخيص لمرض معيف اك مشكؿ, كتيعطي جكدة الحياة مؤشران لممخاطر الٌصحية ك التي مف 

        الممكف أف تككف جسدية اك نفسية كذلؾ في غياب عبلج حالي اك االحتياج لمخدمات
 ( 68,69ص ص,2019 ,)صكرية

لمتخصصكف في الش ؤكف االجتماعية  ك لـ ييحدد تعريفان كاضحا ليا  كزاد اىتماـ األطباء ك ا 
لٌدعـ الٌنفسي ك االجتماعي  . بتعزيز ك رفع ميستكل جكدة الحياة لٌدل المرضى  مف خبلؿ تكفير ا

 ليـ  
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:رابعًا قياس جودة الحياة . 4  
ة جكدل ئياإجر مفيكـ  في تحديد عكباتو فسي صي فس ك القياس النٌ كاجو الباحثكف في مجالي عمـ النٌ يي 

لمحياة  قيؽؼ الد  الكصٌ ى عم جكدة الحياةل دياس الجيٌ تكقؼ القً كيى  كضعية,مى  ياسو بطريقةكقً  الحياة
(أف ىنٌاؾ مٌشكبلت عديدة  Kind 1994)  كند شيركيي , الجكدةت تكياسعرؼ عمى مي كالت   دة,الجي  

 جكدعدـ كي  اك ة,الحيا مفيـك جكدة تحديدعكبة ىي صي ت كبلشٌ المي كمف أىـ ىذه  جكدة الحياة,لقٌياس 
( عمى أف المىقاييس  Katsching 1997ج )كاتشين كدؤ لقياس ىذا المفيـك كيي ة دحدى كمي  ةكاضح معايير

الميتاحة لجكدة الحياة تعتمد في تقكيميا عمى ًمحكي الت قدير الذ اتي ك الت قدير المكضكعي ليذه 
( أف غالبية الجييكد Greenley & Greenberg 1997ؾ )الجكدة . كيرل كؿ مف كرينمي ك كرنبر 

ال تي بيذلت لقياس جكدة الحياة, تىتىضمف اعتبار المفيكـ ميتىعٌدد األبعاد, كتتضمف إدراؾ الفرد لمر ضا 
( . SQOLعف الحياة , كلٌذلؾ فيك ييقاس مف كجية نٌظر الفرد, ك ييطمؽ عميو جكدة الحياة الذ اتية )

كقؼ الذم يعيش فيو الفرد يمكف ًقياسيا بصيكرة مكضيكعية, ك ييطمؽ عمييا بينما خصائص الم
ـ قياس مفيـك جكدة الحياة كقد ت  .  (11, ص 2016.)الكبيسي, ( OQOLجكدة الحياة المكضكعية )

 ماعيكفاالجت   مماءالعي  أف جدفن   فيو؛ تناكلو يتـ ذمال   ياؽالس   صكصيةخي  مع تماشيان  ؤشرات خاصةبمي 
 ؿمثٌ  ستكاه،لمي  ةدى حدً المي  جتمعيةالمي  كالمصادر االجتماعية ؤشراتالمي  ضكء عمىال بيذا اىتمكا قد

 كفالس   نكعية االجتماعي، ؾراكالح فاؿ،األطٌ  ككفيات المكاليد عدالتكمي  الكمي القكمي اإلنتاج
                                                                                                         ذلؾ كغير...جتمعالمي   دراألف عميميةالت   ستكياتالمي 
كعية لن  ؤشرات المي  كمف عمييا، حافظكتي  الحياة تحمي تيال   البيئة كعيةبن   اىتمكا فقد البيئة عمماء أما

 .كغيرىا...الغاباتكٕازالة  الطاقة، كاستيبلؾ كالماء، اليكاء تمكث  :ما نطقةمً  في الحياة
 كرفاىتو جتمعالمي  اءىن   عمى االىتماـ نصبيى  سياسيةكالٌ  كاالقتصادية االجتماعية ظرالنٌ  كجية كمف

 بكصفيا القكمي خؿالد   عدؿكمي  سرماألي  فكؾكالت   نؼكالعي  كاالنتحار الجريمة عدالتستخدـ مي كتي 
 ميجتمع . أم فاىةلرى  مقاييس

 ؤشرات لممي  الفرد تقييـ أف حيث الحياة، كعيةلن   اتيالذ   دراؾاإل عف عبارة الحياة جكدة ف  إ
 ىذا راؾإلد باشرمي  انعكاس ستكياتومي  إحدل في مثؿيي  عميـكالت   كالعمؿ خؿكالد   حياتو في المكضكعية

 ركؼظي  ؿظ   كفي محدد كقت في كذلؾ لو، سبةبالن   تيراغتٌ المي  ىذه جكدكي  في الحياة لجكدة الفرد
 دكرهبً  ؤثريي  ذمكال   عميو، يككف ذمال   قاءالش   أك عادةالس   ستكلمي  في كضكحبً  ذلؾ ظيركيى  معينة،

 سمكبوأي  ذلؾ في بما فاعبلتوت   طاؽنً  في دخؿتى  تيال   خرلاألي  تراتغيٌ المي  كافةً  مع الفرد بلتتعامي  في 
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 (4,5,ص2014)مشرم, . اغطةالض   المكاقؼ كمكاجية كبلتشٌ المي  حؿ في 
تاذ : ـــــــــودة الحياة عند األســـــــج 5  
في  يتكجو العالـ , حيثمراعاة جكدة حياة المعمميف مقاربة جديدة تنتشر حكؿ العالـتيعتبر  

التعميـ االيجابي ك الذم يتطمب تدريب المعمميف كٕاعادة إعداد فكرة السنكات القميمة األخيرة إلى 
النتائج التقميدية  كىك ييدؼ إلى تحقيؽ جكدة الحياة ك دفعالخاصة بالمنياج الدراسي,  األدكات

تضمنت برامج إعداد المعمميف األكلية منياجا دراسيا لجكدة الحياة في برامجيا  لمتعميـ قدما,
, كخمص فردية كجماعية كمجتمعية ك عالميةكمقرراتيا, ىذا ك تعتبر جكدة حياة المعمميف مسؤكلية 

حياة كمفيـك , ليا مكقعيا ك مكانتيا في عممية إعداد المعمميف الماؾ كالـك إلى أف " جكدة 
األكلية, كذلؾ مف اجؿ استبقاء المعمميف ممف الزالكا في بداية مشكارىـ الميني إلى جانب المعمميف 

. ضرميف في كافة مكاقعخالم  
, كدكرىـ في الصؼ ك المدرسة اؾ رابطا كاضحا بيف جكدة حياة المعمميف أف ىنك , العالـ 

73.76ص,) الشبكة الدكلية لمتعميـ االيجابي , ك بيف نجاح األطفاؿ ك الشباب ك رضاىـكالمجتمع  
  كاستبقاء المعمميف في ىذه المينة كىك ما أشارت إليوذب لج  عد جكدة الحياة األساستي  
جكدة الحياةدراسات سابقة إلى أف ( كما تكصمت 2017) ديفيد وايت سايد دراسة    

 )Sezgin &Erdogan2015 (  تزيد مف األداء األكاديمي كاالنجاز ك التحصيؿ  كدراسة 
(  دكر جكدة الحياة في تحقيؽ 2012( كدراسة )عبلـ  2011كما أظيرت نتائج دراسة )خميس 

 .لدل معممي ك أعضاء ىيئة التدريس  الرضا الكظيفي
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ة :ـــــــــــخالص  

كاد عمـ الٌنفس االيجابي عمى دراسة الخبرات الٌذاتية االيجابية ك س مات الش خصية انصب  اىتماـ ري
كؿ  االيجابية التي تيؤدم إلى تحسيف جكدة الحياة, ك بالٌتالي تيصبح الحياة ذات قيمة ك معنى, ك تحي

 دكف األعراض المرضية اٌلتي ييسببيا فقداف ىذا المعنى لمحياة .
مـك مختمفة كفي ًسياقاتو عديدة تحت كقد تكٌسعت دائ رة استعماؿ مفيكـ جكدة الحياة  في عي

, اليدؼ مف الحياة  كمعنى الحياة ميتعددة منيا الٌتكجو نحك الحياة, الٌرضا عف الحياةميس ميات 
األبحاث خاصة منيا العربية ...الخ ك اٌلتي كانت تيستعمؿ غالبان كمرادفات لبعضيا في بداية   

دت ك تباينت تعاريؼ العيمماء ك الٌباحثيف ليذا المفيـك كؿ حسب مجاؿ تخصصو كعميو تعدٌ 
كاىتمامو كالٌطب ك الٌصحة ك االقتصاد ك الٌتعميـ ك غيرىا, كىك نفس االختبلؼ الذم كقع مف 
حيث تحديد أبعاد جكدة الحياة ك االٌتجاىات الميفسرة ليا, حيث تٌضمف عدد كبير مف الٌدراسات 

كدة الحياة مف مداخؿ مختمفة منيا :اٌلتي تقيس ج  
اٌلتي تعتمد البيعد االنفعالي الخاص بمشاعر األفراد ك ميعاناتيـ في الحياة كاٌلذم  :المداخل الّذاتية

ـك تكقعاتي ييعتبر جكىر الٌتقكيـ الٌذاتي لجكدة الحياة , كما يقيس المشاعر االيجابية لؤلفراد  
 ٌضمنو مف ظيركؼ مادية ك اجتماعية     :تيركز عمى البيئة الخارجية كما تت المداخل الموضوعية

كىك ما ييسػػػػػػػػػمى       اه اٌلتي يتكفر عميو المجتمع ػػػػػػػػفرٌ ريقي الخدمات كحياة الٌترؼ ك ال ك مستكل
 بمجتمع الكفرة  .

السياؽ الذم يتـ تناكلو فيو مع خصكصيات  تماشيان  ؤشرات خاصةـ قياس مفيـك جكدة الحياة بمي ت  كي
 في ضكء المؤشرات االجتماعية , االقتصادية , البيئية ....
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 د :ــــــــتميي
احد المفاىيـ المركزية في عمـ النفس االيجابي, حيث أشارت  Optimismييعد الٌتفاؤؿ        

البحكث أف تاريخ االىتماـ بدراستو ال تتجاكز العقكد الثبلث األخيرة مف القرف العشريف, حيث 
كتابو الٌتفاؤؿ : بيكلكجية األمؿ مما أدل إلى تزايد البحكث في   Tiger 1979نشر تايجر

 لمي ك إف كانت قميمة ك متفرقة . السنكات البلحقة عمى المستكل العا
يعتبر الٌتفاؤؿ مطمب سيككلكجي تزداد أىميتو في الحياة لدل العامة ك الخاصة, فيك مف       

الجكانب االيجابية في شخصية الفرد التي تجعؿ منو مقببلن عمى الحياة قادران عمى مكاجية 
 مف منظكر ايجابي األحداث تفسيرمكاقفيا الٌضاغطة, كذلؾ الف لديو القدرة عمى رؤية ك 

 .يزيد مف احتماالت اليناء في الحياة مشرؽ 
فالٌتفاؤؿ ىك نقطة العبكر مابيف الٌتفكير اليجابي ك العكاطؼ االيجابية إذ انو يشحذ الٌتفكير  

االيجابي بالٌطاقة الكجدانية التي تدفع الفرد لمعمؿ ك المثٌابرة كتعزيز الٌنظرة االيجابية لمٌذات 
 كلؤلحداث الحالية كالميستقبؿ . كلؤلخر

    كقد كصؼ تايجر الٌتفاؤؿ عمى انو مفيـك ميتعدد التٌراكيب لو ارتباطات ميتعددة تشمؿ      
 .  (5ص  ,2018,)جبار كثامرالٌسعادة ك الٌصحة ك االنجاز . 
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 Optimism:الّتفاؤلتعريف  1

لمٌتفاؤؿ بٌصفة عامة  عمى انو خاصية معرفية, بتركيز عمى عاصرة فسية المي تنظر المداخؿ النٌ 
األىداؼ, كالٌتكقعات, كاالعزاءات الٌسببية, غالبان ما يتـ تجاىؿ اك نسياف البطانة الكجدانية 

لمتفاؤؿ كاف لو طابع انفعالي دفاعي, كاف لمتفاؤؿ قكة دافعية تضع اإلنساف في مسار التحرؾ 
 الٌتفاؤؿ في حد ذاتو ىدفا مقدرا كذات قيمة باتجاه اليدؼ, بؿ كربما يككف 

مف ركاد ما يعرؼ بنظرية الٌتفاؤؿ كنزعة اك الٌتفاؤؿ االستعدادم  Scheier&Carverكييعد 
Dispositional Optimism.  ك يعرفانو عمى انو " تكقع معمـ لمسار ايجابي لؤلحداث, كتكقع

نتائج ايجابية لحدث اك نشاط في حد ذاتو" كيرتبط ىذا التعريؼ بتعريؼ سابؽ ليما مفاده أف 
الٌتفاؤؿ " النظرة االيجابية ك اإلقباؿ عمى الحياة كاالعتقاد بإمكانية تحقيؽ الرغبات في المستقبؿ 

اد باحتماؿ حدكث الخير اك الجانب  الجيد لؤلشياء بدالن مف حدكث الشر باإلضافة إلى االعتق
 (2020حبلكة  أبك) اك الجانب السيئ 

أسمكب التفسير باف عف Seligman 2007مارتن سميجمان كييعرؼ الٌتفاؤؿ كفقان لتصكرات 
يتعمؽ االيجابية لبلنتصار في المستقبؿ, بؿ  أساس الٌتفاؤؿ ال يمكف في العبارات اك الصكر

بالطريقة التي يفكر بيا الشخص في األسباب التي تزيد مف تكقع الشخص بحدكث أشياء جيدة 
 (Martin Seligman. 2020ك ايجابية في المستقبؿ)

, تجعؿ الفرد يتكقع األفضؿ, : " نظرة استبشار نحك المستقبؿ 2015 عبد الخالقاحمد  وفويعر 
 . كينتظر حدكث الخير, كيرنك إلى النجاح " 

بقاء اإلنساف, كيعد  ى , يحافظ عمدافع بيكلكجي بأنو الٌتفاؤؿ 1996 كما لو تعريؼ آخر سنة
انو األفعاؿ ك السمككيات التي  ,اك االلتزامات األساس الذم يمكف األفراد مف كضع األىداؼ

 الخالؽ )احمد عبد  معيشتيـتجعؿ أفراد المجتمع يتغمبكف عمى الصعكبات ك المحف التي قد تكاجو 
1996 

 المستقبمية حياتو في اليامة لؤلحداث اإليجابية الفرد تكقعات بأنو يعرفو :2012عون محسين
 (57ص  2012عكف محسيف ) كالنجاح الخير حدكث كيتكقع لؤلفضؿ تجعمو ينظر

أف الٌتفاؤؿ "ىك ذلؾ اإلحساس الذم يغمب الثقة في إمكانية بمكغ  2015مصطفى حجازيكيرل 
 , كحتى المحف". عمى مكاجية المعكقات ك التحديات اليدؼ, ك يتميز بالقدرة
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لمنظر إلى الجانب المشرؽ تمؾ النزعة  بأنو  الٌتفاؤؿ قاموس أكسفورد لمغة االنجميزية ويعرفك  
أم تتابع لؤلحداث . كالٌتفاؤؿ يشكؿ دافعية قكية,  مف األكضاع, كالى تكقع أفضؿ النتائج مف
 (114.115, ص2012)حجازم كما انو يعتبر احد أحجار زاكية النجاح . 

" بأنو الميؿ العتبار األشياء ك األمكر تسير في االتجاه األفضؿ, فالشخص  مرعي يونسيعرفو 
 " المتفاؤؿ يعكس الثقة في التكقع لحدكث شيء ايجابي كجيد لحدث معيف

أف الٌتفاؤؿ مف منظكر استعدادم جبمي " متغير يتضمف  Carver et al كارفر و زمالئويرل 
فركؽ فردية تعكس مدل تبني الناس لتكقعات معممة تتعمؽ باف مستقبميـ سيككف أفضؿ مف 

 حاضرىـ كانو كقائع ك أحداث الحياة ستؤكؿ إلى األفضؿ "
إلى رأم مارت سميجماف حيف قاؿ أف الفرد يصبح أكثر  2001كما أشارت سامية االنصارم 

سعادة كتفاؤال عندما يحاكر نفسو كيتحدل أفكاره السمبية ك يحمميا كيقارنيا بما يتمتع بو مف 
  .(74, ص2014)شيخي, النعـ 

الفرد يتكقع الفضؿ  " الٌتفاؤؿ نظرة استبشار نحك المستقبؿ تجعؿ1998 محمد االنصاريكعرفو 
 ك ينتظر حدكث الخير كيدنك مف النجاح كيستبعد ما خبل ذلؾ " 

يحافظ عمى بقاء االنساف, كيعد  دافع بيكلكجيالٌتفاؤؿ عمى أنو عرؼ Tiger 1979 تايجر أما
االساس الذم يمكف االفراد مف كضع االىداؼ اك االلتزامات . انو :"االفعاؿ اك السمككيات التي 

 االنصارم,) افراد المجتمع يتغمبكف عمى الصعكبات ك المحف التي تكاجييـ في معيشتيـ" .تجعؿ 
  (2ص , 2001

 أفكارا تكلد إرادية  نفسية عممية ىك :الٌتفاؤؿ أف إلى 2004 العالمية الصحة منظمةتشير ك 
 العجزاعر اليأس ك االنيزامية ك كتبعد أفكار ك مش لثقة،ألمؿ ك اكا كالتحمؿ الرضا كمشاعر

فالمتفائؿ يفسر األزمات تفسيرا حسنا ك يبعث في النفس األمف ك الطمأنينة, مما يفيـ منو أف 
         الٌتفاؤؿ يساعد عمى استيعاب ك تحمؿ الضغكط النفسية ك تفسيرىا ك التعامؿ معيا 

 (414, ص 2016)الشيخ ك آخركف ,
اف األشخاص األكثر تفاؤال أكثر ميبل الف يفسركا مشاكميـ عمى أنيا 2002كيرل سميجماف 

 (Seligman 2002 P21)عابرة, كقابمة لمتحكـ فييا كأنيا مرتبطة بمكقؼ كاحد فحسب . 
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  الّتفاؤلمفاىيم متقاربة مع مفيوم   
ييعد الٌتفاؤؿ كحيسف الحاؿ كالٌسعادة ك األمؿ ك الٌتدفؽ مف ابرز المفاىيـ المركزية التي يقكـ عمـ  

النفس االيجابي بدراستيا ضمف االنفعاالت االيجابية المتداخمة فيما بينيا لتحقيؽ الصحة 
ـ بالدراسة النفسية كالرضا عف الحياة, حيث أشارت العديد مف الدراسات التي تناكلت ىذه المفاىي

  إلى كجكد عبلقة ارتباطية مكجبة بينيا ك بيف الصحة النفسية لمفرد, كدراسة تشانج
(Change2009)  , ( , كما أف ىؤالء الذيف يتمتعكف بمستكيات 2007كدراسة )عبد الخالؽ

 عالية مف الٌتفاؤؿ كالسعادة ك األمؿ, ك التدفؽ ىـ األكثر نجاحا في مجاالت الحياة المتعددة .
 Well Being حسن الحال وال:أ

ك لتنكع  نظرا لمفركؽ الفردية ك الثقافية التي تميزه, ليس ىناؾ تعريؼ عممي مكحد لحسف الحاؿ 
 منظكرات الباحثيف فيو 

باعتباره " عممية نشطة يصبح الناس كاعيف مف خبلليا لكجكد أكثر نجاحا 1984ىيمتر يعرفو 
 ك يتخذكف قرارا لتحقيؽ ىذا الكجكد"

" حالة كنشداف النشاط الكظيفي اإلنساني األقصى عمى صعد الجسـ  1987تعريف كايج 
 كالذىف ك الركح "

"يتضمف المستكل العالي مف حسف الحاؿ الرعاية العالية لمصحة 1988تعريف جون ترايفس 
الجسدية, استخداـ الذىف بشكؿ بناء, التعبير عف العكاطؼ بفاعمية, االنخراط اإلبداعي مع 

 (282ص 2012,)حجازم ك النفسية ك الركحية "  خريف المحيطيف بنا,  ك االىتماـ بالبيئة الفيزيقيةاآل
كباالعتماد عمى تناكلتو ىذه التعريفات يمكف القكؿ أف حسف الحاؿ مشركع كجكد كأسمكب حياة 

 2002كيقدـ كؿ مف كاييس ك لكبيز  تنجزه الفرد يسعى الفرد لتحقيقو ك ليس ضربة حظ .
 الحياة النفسية كىي:ف الحاؿ عمى صعيد را ثبلثيا لحسمنظك 

          : يشمؿ الٌصحة النفسية ك الٌسعادة, فيك كليد تزاكج التفكير االيجابي حسن حال ذاتي
 ك العكاطؼ االيجابية .

 . : متمثؿ في النشاط الكظيفي ك النمك النفسي  حسن حال نفسي
, كيتضمف أبعادا خاصة بالعبلقات : المتمثؿ في التدامج االجتماعي حسن الحال االجتماعي

 (283المرجع السابؽ ص ). االجتماعية 
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 Happiness :عبدة الس  ثبنيب 

إلى الحالة الذاتية مف  إشارةاالستخداـ المعاصر يعتبر مفيكـ السعادة بكجو عاـ بمثابة  إف
 يدىااليامة التي ير  األشياء باف المرء يحصؿ عمى اإليمافالسعادة المتعية, كتتضمف المتعية " 

 (132ص , ب  ت ,)يكنس  " .اإليمافىذا  عمبيجة تتماشى م تأثيراتككذلؾ 
 

 حياة فً األساسٍح انذٔافغ إلشثاع َتٍجح ٌتحمك يتكايم ٔاَفؼال شؼٕر :عبدةالس  تعرف  
 ىذا في اليكمية النفسية االحباطات تككف كقد التالية، العمر مراحؿ إلى آثارىا تمتد كقد الطفؿ،
 ليا كجدانية قيمو :عادةكالسٌ .كالرضا بالسعادة الشعكر عمى الحصكؿ إعاقة عف مسؤكلة العصر
 ( 26ص ,2008 ,)نصر اهلل

 ذاتيا اإلنسافيخبرىا  سـ بااليجابيةىي حالة انفعالية ك عقمية تتٌ "  انسؼادج 2007ف جىدة عر  
في  التأثيربالقدرة عمى  كاإلحساس ,كاألمؿ, الٌتفاؤؿكالمتعة, ك ضا, كتتضمف الشعكر بالرٌ 

 (134,ص 2011)جكدة ,ابكجراد ,بشكؿ ايجابي "  األحداث

اخمي يسكدىا عدد مف المشاعر حالة مف التكازف الدٌ يا عمى أنٌ   2001فيا لعنزي عرّ  كما
ركر,كالتي ترتبط بالجكانب األساسية لمحياة كاألسرة ك العمؿ االيجابية كالرضا ك االبتياج ك السٌ 

 ك العبلقات االجتماعية . 
بأنيا " حالة مف الشعكر االيجابي ينشا مف إحساس الفرد بالرضا ك الطمأنينة  وتعرفيا الوالئي

)الكالئي, ك البيجة ك االستمتاع, كتحقيؽ الذات ك القدرة عمى حؿ المشاكؿ ك تخطي الصعكبات 
  (577 ,, ص2012

 World Health  Organization,1997العالمية الصحة منظمة حسبكيمكف تعريؼ السعادة 

 غياب مجرد كليس كاالجتماعي كالعقمي الجسدم الكماؿ مف حالة كتعني الصحة بأنيا  
.                                                                         الكىف أك  المرض

 اانزض يتضمف شعكر أك ذىنية حالة بأنيا :فيعرفيا ,Seligman 2004 سميجماف أما

  أٌضا ٔنآلخزٌٍ أٔال   نهذاخ يٕجٓح تكٌٕ انتضًٍُاخ ْٔذِ ٔانسزٔر، ٔانًُفؼح، ٔانحة،  
 الٌتفاؤؿك  اإليجابية مف العامة الشخص حالة أنيا عمى عادةالسٌ  ,2010Barberباربر كيرل

 . اإليجابية االنفعاالت مف المتكررة تاالخبر  السعادة تشمؿ كما الذات، كاعتبار
 . (110,ص 2019)الدبابي ك عبد الرحماف ,
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 يات رضا الفرد ؤشرات السمككية التي تدؿ عمى ارتفاع مستك ملمسعادة النفسية مجمكعة مف ال
 ىي : في ستة عكامؿ رئيسية Ryff 1995, حددتياعف حياتو بشكؿ عاـ

      Autonomy                                                            االستقبللية
 Environmental Masery -                                           البيئي التمكف
            Personal Growthي                                               الشخص التطكر

    Positive Relations With Others                  اآلخريف مع اإليجابية لعبلقاتا
    Purpose In Lifeة                                                    اليادف الحياة

    Self – Acceptanceت                                                 الذا تقبؿ – 
 ( 10.12)الجماؿ, ب ت , ص ص 

 
أىداؼ كممتي الٌسعادة ك حٌسف الحاؿ تبادليان كمصطمحات لكصؼ  2005كيستخدـ سميجماف 

 .كيتضمناف المشاعر االيجابية ك األنشطة االيجابية  مشركع عمـ النفس االيجابي,
 (132, ص2011)جكدة , ابك جراد ,

تبط ارتباطا مكجبا مع لية اك حسف الحاؿ تر الٌسعادة الحاكقد أثبتت العديد مف الدراسات أف 
 .2013Mishraكدراسة ميشرا  2011كدراسة جكدة كأبك جراد ية لممستقبؿ الٌتفاؤلظرة النٌ 

  يرتبط بالصحة ك السعادة ك المثابرة ك االنجاز ك النظرة االيجابية لمحياة كما  الٌتفاؤؿكاف 
  2015دراسة قدكمي  إليو أشارت
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 HOPEاألمل  ثالثا 
فالتككيف  اميريا لكنيما يختمفاف مفاىيك األمؿ في نقاط متعددة نظ الٌتفاؤؿبالرغـ مف اشتراؾ 

 (224 ص ,ب ت ,)يكنسالنظرم لآلمؿ يدخؿ بشكؿ عاـ فيما يسمى التفكير االيجابي 
في ككنو يرتكز عمى التمكقع االيجابي لبلرتقاء في المستقبؿ , كيعد  الٌتفاؤؿيتشابو األمؿ مع 

كاعتبره تركيبا نفسيا متعدد  ريؾ سنايدر أكؿ مف قدـ تصكرا كامبل عف ماىية األمؿ كبنيتو
كذلؾ في إطار نظرية سنايدر لؤلمؿ كالتي القت اىتماما كبيرا مف طرؼ العمماء  األبعاد 

 الباحثيف .
كحالة دافعية  Cognitive Set" كجية معرفية  Snyder et al 1996خرون سنايدر و آكيعرفو 

تتضمف إيماف الفرد بقدرتو كامتبلكو القدرة البلزمة لمتخطيط ك العمؿ المستمر لتحقيؽ أىدافو" 
Snyder et al 1996 ¨(139 ,ص ,)جكدة كأبك جراد 

ايجابية ترتكز شعكر حالة دافعية    Snyder  Lrving & Anderson 1991كًا ٌؼزفّ 
يٕجٓح َحٕ  بما يقترف بذلؾ بامتبلء بنية النفسية بطاقة Agencyرة ك االقتدار الشخص بالجدا

 عف تممس مسارات اك سبؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ . انٓذف, ٔفضال
 Hopeمة األمؿ اك ما يعرؼ بسً  Personality Traitيمكف أف يأخذ صيغتيف كسمة شخصية 

Trait ,كحالة األمؿ أكؿ Hope State   تفسير تعزل  أسمكبكسمة شخصية عف  األمؿكيعتبر
 ة ك عامة .تخارجية مؤقتة نكعية كيمكف تغييرىا ثاب أسبابالسمبية إلى  األحداثبمكجبو 

Haley Neidich(2020 ,)اتٕ حالٔج 
أف األمؿ ىك الذم يجعؿ ظركؼ الفرد ممكنة,فقدرات الفرد العقمية ىي   Tigerتايجر كيرل 

  التي تسمح لو برؤية بعض األشياء في حياتو قبؿ حدكثيا كالمكت مثبل, فاألمؿ ىك الذم
يبعث في الفرد الحركة ك النشاط , بالرغـ مما يعانيو مف شعكر يمبله الكثير مف الخكؼ ك 

 (131ص, 2011,)جكدة ,أبك جراد القمؽ  .

" عاطفة مشتقة ك تتككف أساسا مف اتجاىات يغمب عمييا  1991عبد الحميد و كفافي كيعرفو 
الرغبة في الحصكؿ شيء اك الكصكؿ إلى ىدؼ معيف مع فكرة أف ىذا اليدؼ سكؼ يتحقؽ 

مما يجعؿ الفرد يشعر بالرضا ك االرتياح,كتظؿ فكرة تحقيؽ اليدؼ ىذه في الكثير مف الحاالت 
 دكف تحقيؽ اليدؼ "  رغـ كجكد العكائؽ ك المشكبلت التي يمكف أف تحكؿ

  (209ص  ,2017 ,)عبد الغني
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أشار سنايدر ك آخركف  إلى أف الٌتفاؤؿ تركيب اك تككيف نفسي أكثر عمكمية كييؤكد فيو عمى 
ما يعرؼ بالٌتفكير الٌنشط الميكجو نحك اليدؼ, بينما األمؿ مجمكعة مف األفكار ك االعتقادات 

لدافعية ك اإلمكانية اك اإلجرائية لمكصكؿ إلى المكجو باليدؼ ك يتضمف كؿ مف الطرائؽ ا
 (2020 ,)أبك حبلكة Snyder et al 2008اليدؼ 
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 :Flowرابعا الّتدفق 
تمؾ الحركة ، مف بيف أىـ المفاىيـ المرتبطة بحركة عمـ النفس اإليجابي الٌتدفؽ مفيكـ كيعد 

عندما ترأس مارتيف سيمجماف  1998األكاديمي لعمـ النفس سنة  التي أدخمت رسمينا في المسار
الجمعية األمريكية لعمـ النفس، كمحاكالتو الدءكبة ىك كمجمكعة أخرل مف عمماء النفس ممف 

 كاف لدييـ تحفظات كثيرة عمى عمـ النفس بفركعو التقميدية الغارقة.
   النفس منيـ دينير إيد أدل ىذا التكجو إلى استقطاب اىتماـ مجمكعة مف عمماء  كقد

كمييالي  being-Emotional Well بجكدة الحياة االنفعالية كاىتمامو المكثؼ بما يعرؼ
  كتركيزه في دراساتو عمى مجاليف أساسييف: Mihaly Csikszentmihalyiكسكسينتمييالي 

 . حالة التدفؽ، كالخبرة اإلنسانية المثمى 
Mihaly كقد صيغ مصطمح التدفؽ لممرة األكلى عمى يد مييالي تشكزنتمييالي 

Csikszentmihalyi (1975 كمية يشعر بيا الناس عندما )( باعتباره " : إحساس )إحساسات
يتصرفكف باندماج تاـ مع العمؿ أك الميمة التي يقكمكف بيا". ثـ أعاد تشكزنتمييالي 

Csikszentmihalyi (1990 كصؼ ) ا حالة التدفؽ بأنيا : " حالة يجد فييا المرء نفسو مندمجن
بصكرة تامة في النشاط أك العمؿ الذم يقـك بو مع تجاىؿ تاـ ألم أنشطة أك مياـ أخرل؛ مع 
تحقؽ حالة مف االستمتاع الشخصي يخبره المرء لمجرد القياـ بالفعؿ أك العمؿ أك أداء الميمة 

 كؿ المجيكد كتكريس كؿ الكقت إلنجاز ىذه الميمة". ضحية كبذؿاتيا كاالستعداد لمتٌ لذٌ 
يفضي  ربما يككلكجية ذات المضاميف اإليجابية، التيمف المفاىيـ السٌ  حالة التدفؽ كمفيكـ

تقديميا كتحميميا كتبيف أبعادىا كطرؽ رصدىا كقياسيا في البيئة العربية إلى تنشيط االىتماـ 
يصح  ما لتأسيس كٕاقرار النفس اإليجابيالبحثي بالقضايا ذات العبلقة بحركة عمـ 

لمشخصية العربية بالتركيز عمى الجكانب اإليجابية الخاصة  بالتمكيف السمككي تسميتو
التي تقتضي معانقة الحياة كتقبؿ مصاعبيا كاعتبارىا تحديات جديرة بأف  حالة التدفؽ بخبرة

األداء اإلنساني ليرتقي في جكيد عمـ كلتٌ تستنيض ىمة المكاجية كاغتناميا كفرص أصيمة لمتٌ 
 . ثـ اإلتقاف، ثـ اإلحساف ز,ميمسار: التٌ 
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دفؽ استغراؽ اإلنساف بكامؿ منظكمات شخصيتو في ميمة تذكب األصؿ في خبرة حالة التٌ  ألف
بمعنى  مف مف الحساباتخصية دكف افتقاد لمكجية كالمسار مع إسقاط لمكقت أك لمزٌ فييا ىذه الشٌ 

سارية كممتدة إلى أف يتـ إنجاز الميمة ميما  حالة تدفؽ أف تظؿ فعاليات مف يتعايش مع خبرة
د يعيش اإلنساف حياتو كميا في خبرة حالة تدفؽ كاحدة يرل فييا ذاتو طالت المدة الزمنية، كىنا ق

نا تتحقؽ كيحقؽ بيا إمكانياتو كيشرب منيا مف معيف االستمتاع كيعايف بيا بيجة الحياة كى
 (22ص, 2010 ,حبلكة أبك) المضاميف التامة لجكدة الحياة.
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 ة :ـــــيالّتفاؤلة ــــــالّشخصي 2
عمى  األفرادمات كالخصائص التي يمتمكيا مف السٌ ان عقدمي  ان خصية نظامالشٌ تعتبر        

 تصنيؼ الشخصية حسب سماتيا.إذ حاكؿ العديد مف الباحثيف اختبلؼ أنكاعيـ ك ثقافاتيـ 
 أف نستطيع فبل كمترابطة متشابكة فائمةالمتٌ  خصيةالشٌ  مبلمح أف  2008نصر اهلل كترل 
 أخرل مبلمح عمى مبلمح تقمب كقد المبلمح ىذه في المتفائميف يتبايفد ق كلكف بينيا، نفضؿ

    بمجمكعة مف المبلمح الجسمية كالكجدانية  يتصؼ المتفائؿ المجمؿ في لكف المتفائميف عند
ك العقمية حيث يتسـ أصحاب الٌشخصية الٌتفاؤلية بٌشكؿ عاـ باالسترخاء النسبي مف الناحية 

ؿ لمرضا بالقميؿ ك الفرح فسية ك بمبلمح كجو مفعمة باألمؿ ك االتزاف الكجداني فيك قابالنٌ 
ضا ك الطمأنينة ك تكقع الخير ك األحداث كمف مبلمحو الكجدانية أيضا إشاعة الر بالكثير, 

السارة لدل األخر,  كما يميؿ لؤللكاف الزاىية  ك البساطة, كمف ابرز مبلمحو االجتماعية 
االطمئناف إلى الناس بصكرة عامة , ك المساىمة في بناء األجياؿ الجديدة ك احتراـ الشخصية 

   سة أمكر الحياة المعيشية في الحاضراالنسانية ك تعميؽ األمؿ عمى الحكمة البشرية  في سيا
  (33, 31, ص ص 2008)نصر اهلل ,ك المستقبؿ 

  :كلخص حميد ك مظمـك خصائص الشخصية المتفائمة في النقاط التالية
 ركيس ببساطة األمكر عم كيتعامؿ الٌتفاؤؿ إلى يميؿ المنبسط فالشخص االنبساطية 

 األفضؿ عكتكق كؾمالس تدعـ التي الجيدة الجسمية الصحة . 

 النجاح ىمع كاإلصرار األفضؿ عتكق  

 المسؤكليات بتحدم كالشعكر التحدم مشاعر  .  

 كٕاعادة التخطيط مثؿ ميالح الفعالة ةيالمكاج أساليب كاستخداـ بالمشكبلت االىتماـ 
 (5ص 2019)حميد كمظمـك ,كالتقبؿ . االجتماعي الدعـ فع لبحثاك  االيجابي التفسير
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 :فاؤل فسرة لمتّ الم   ظرياتالنّ 3
 أساس عمى كاىركالظٌ  فسيةالنٌ  ماتالسٌ  مف الكثير تفسر نظرية كؿ : النفسي حميلالتّ  نظرية 13

 عتبركيي  ,لمحياة العامة القاعدة الٌتفاؤؿ بأف لمتفاؤؿ  Freudفرويد فيرل عمييا ترتكز التي المبادئ
 حدث كلك ممكنا، أمرا لديو النفسية العقد نشكء يجعؿ ما حياتو في يقع لـ إذا متفائبل الفرد

 المرحمة مف كالتشاـؤ الٌتفاؤؿ منشأ أف فركيد اعتبر كما متشائـ، شخص إلى لتحكؿ العكس
 عممية عف ناتجة المرحمة بتمؾ مرتبطة فمية شخصية كأنماطا سمات ىناؾ أف كذكر ة,الفمي

 كالعدكاف اإلحباط إلى أك اإلشباع في كاإلفراط التدليؿ إلى ترجع كالتي المرحمة ىذه عند التثبيت
 ،  ( 58,59ص ص 2012 )محسيف

 تتسـ  )كالشرب األكؿ ( لميبدك ئدزاٌ ال اإلشباع ذات الفمية خصيةالشٌ  أف إلى أشار كما
 اآلخريف عمى كاالعتماد كالحب فرطالمي  لمتفاؤؿ عرضة سيككف طفكلتو في شبع فالذم الٌتفاؤؿب

 لآلخريف كالكره التشاـؤ إلى يميؿ الذم مكؾبالس   تتسـ خصيةالشٌ  فاف الفمية المذة أحبطت إذا أما
 يعكد الفمي التشاـؤ أف بمعنى التشاـؤ في لئلفراط رضةعي  كيككف المرحمة ىذه في نمكه يتكقؼ ك

 إحدل تككف الفمية المرحمة بتثبيت صابالمي  فؿالطٌ  إذ أف المرحمة ىذه في القاسية ترالمخب
  .الٌتفاؤؿ شخصيتو خصائص فإحدل الفمية المرحمة في المشبع أما التشاـؤ شخصيتو خصائص

 لدل تشكؿ قد الحسية الفمية المرحمة أف في  Freudفركيد مع Erekson اركسكف كيتفؽ 
     كالٌتفاؤؿ األمؿ مف لكؿ الذاتي المصدر يظؿ كالذم الثقة عدـ أك بالثقة اإلحساس الرضيع

   (1158,  2018)الجمعاف ,  الحياة بقيةـ خبلؿ كالتشاؤ  اليأس أك

يرل ابرىاـ أف المتفائؿ إنساف عاش الطكر الفمي دكف أحداث اك صدمات, ككأحسف ما يمكف  
بحيث ظؿ مف بعد يرل الدنيا لبنا سائبل, اك يرل في عتمة األحداث انو البد أف يقدـ الشخص 

ة, يبسـ دائما ك ىذا ىك الطبيب, بديؿ األـ الذم يحيؿ الظبلـ نيارا, كالمتفائؿ لذلؾ ثابت اليم
 (555ص,1994)حنفي سر نجاحو .
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 موكيةالسّ  ظريةالنّ  2.3
كغيره مف السمككات التي يمكف تعمميا مف خبلؿ االقتراف اك عمى  الٌتفاؤؿيرل السمككيكف أف 

مف االستجابات الشرطية المكتسبة, فارتباط  الٌتفاؤؿالفعؿ المنعكس الشرطي , كبحكـ أف  أساس
  .  (المرجع السابؽ) األخرعف الشخص  الٌتفاؤؿسار يترتب عمى ىذا المثير  شئبمثير ما 

 كالمحاكاة بالتقميد آخر إلى مكاف مف ينتشر أف يمكف الٌتفاؤؿف
 أماكف في نجدىا التيو كعبلمات الٌتفاؤؿ رمكز بعض في التشابو االنتقاؿ ىذا فسريي  كقد 

 استجابة تككيف إمكانية الشرطي المنعكس الفعؿ تجارب أثبتت قدك  مختمفة، كأزماف متباعدة
 الطبيعي المنبو أك الدافع تكفر متى تجريبية بطريقة الرمكز مف الٌتفاؤؿ اكتساب أك لمرمكز معينة

 نظرية أصحاب قدميا التي اآلراء بيف مف. كالعقاب كالثكاب الرمكز أك الصناعي المثير أك
 التكقعات مف يتككف الفرد شخصية بناء أف مف كىاؿ فيبؿ مف كؿ ذكره ما ،ياالجتماع التعمـ

 التعمـ طريؽ عف تفاعمي بشكؿ األبنية ىذه تعمؿ حيث الذات كفعاليات كالطمكحات كاألىداؼ
 يرتبط الفرد سمكؾ فإف لذلؾ كالتدعيـ كاالستجابة المنبو مفاىيـ ضكء عمى يتـ كالذم بالمبلحظة

 (198ص  ,2017 ,)عينك عبد اهلل التدعيـ بتاريخ
  :المعرفية ظريةلنّ ا 3.4

فراد األ يستخدـ إذ المتفائميف لدل انتقائي بشكؿ إيجابية تككف كالتفكير كالذاكرة المغة إف
   الكتابة في كانت سكاء السمبية بالكممات مقارنة اإليجابية الكممات مف أعمى نسبة المتفائمكف

 نظاـ اإلنسانية الطبيعة السمبية، قبؿ اإليجابية األحداث يتذكركف فيـ رالحي  ذكرالتٌ  أك الكبلـ أك
 كجيولتٌ  كيخضع كىكيتو الفرد بتاريخ يتعمؽ معرفي كتنظيـ اتالذٌ  إلى بالنظر يتمثؿ كمي
 معيف اتجاه في تكجيييا يمكف كالفكرية مككيةالسٌ  الفرد أنشطة أف ؿاك يرل ضبطو، ياتراتيجاست
 التي الطريقة أف كيرل األحداث، تكقع في يستخدميا التي خصيةالشٌ  تركيباتو خبلؿ مف

 اسالنٌ  أف إلى شيركيي  سمككو، لتحديد كحاسمة ميمة المستقبمية باألحداث الفرد يتنبأ بكاسطتيا
 العالـ حكؿ كأفكارىـ سمككياتيـ يكجيكف أنيـ كما سيحدث بما لمتنبؤ كأساليب طرؽ عف يبحثكف

 ارتباط فاؤؿلمتٌ  أف راسةد أظيرت كما فيدة،كالمي  حيحةكالصٌ  قيقةالدٌ  التنبؤات إلى تميؿ كجية
 عززيي  دالجيٌ  كالحظٌ  اإليماف بأف الباحثاف كفسر العقبلنية غير عتقداتكالمي  دالجيٌ  كالحظٌ  باإليماف

 فيي حياليا، أفعالو كردكد الخارجية، األحداث سمسمة بلحظةمي  عمى كتدريبو الٌتفاؤؿ سمة
 الحزف أك الغضب أك القمؽ، أك المفرط، الخجؿ مف يعانكف الذيف فراداأل ساعدةلمي  فعالة كسيمة

 (194,ص  المرجع السابؽ) شخصية البيف المكاقؼ في
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 :  اؤلــــــــالّتفاس ـــــــــــيق 4
. فقد قاـ بمحاكلة القياس المباشر لمتفاؤؿ  Dember 2001منذ أكاخر السبعينات قاـ  كالتشاـؤ

لقياس  عبارة )مفردة( 20لقياس الٌتفاؤؿ ك عبارة )مفردة( 20بتصميـ أداة بحثية مككنة مف 
التشاـؤ ,ك ذلؾ عمى مقياس تصحيح رباعي, كأشار ديمبر أف المقياساف يقيساف مفيكماف نسبيا 

تفائبل بحصكلو مستقبلف كليسا طرفاف لبعد كاحد. كعمى ذلؾ فاف الفرد يمكف تصنيفو عمى انو م
عمى درجة اعمي مف الكسيط عمى مقياس الٌتفاؤؿ كاقؿ مف الكسيط عمى مقياس التشاـؤ . 

 16عبارة لكؿ مف الٌتفاؤؿ ك  16كيجب الذكر باف دراسات الحقة قامت باختصار األداة إلى 
 عبارة لمتشاـؤ

 The Life Orientation Test LOT  أداة&Scheier 1982     Carverصمـ و

ككما تـ تقنينيا عمى العديد مف المغات كالتي  1994عاـ LOT-R إلىك التي تـ مراجعتيا 
عبارات تقيس التشاؤمية(عمى أنيا بعد  4عبارات تقيس الٌتفاؤلية ك  4عبارات ) 8تتككف مف 

ك يؤكد الباحثاف بأنو كمما كانت اإلستراتيجية المعرفية لمتفاؤؿ ,   Undimensionalكاحد متصؿ 
, كمف ناحية كنة لمضغكط البدنية ك االنفعاليةكفاءة كمما قمؿ مف التأثيرات السمبية الممأكثر 

    ىك عامؿ حماية لمكاجية صعكبات الحياة ك انو مرتبط بشدة بالصحة العقمية الٌتفاؤؿأخرل 
  (223,221ص, ص .ب ت ,يكنس. ) ك البدنية الجيدة

 منيـ كاآلخركف ككلجياف قاـ فقد 1994 منيسكتا قائمة مف المشتؽ كالتشاـؤ الٌتفاؤؿ كمقياس
 تصؼ عبارة 106 بكاقع لمشخصية منيسكتا قائمة بنكد مف بندا  298 باشتقاؽ سميجماف

 كاينشتايف ضعك ك  لحياة،ا في سيئة أحداثا تصؼ عبارة 192 كبكاقع الجيدة، الحياة أحداث
 ،الٌتفاؤؿ تقيس إيجابيا 18 حدثا 42 عمى تحتكم بقائمة كالتشاـؤ الٌتفاؤؿ يقيسمقياس  1980

، تقيس سمبيا حدثا 24 أخرل ناحية كمف  أندرسكف كضع مف الحياة أحداث مقياس التشاـؤ
 . إيجابية ألحداث عبارة 52 عمى تحتكم بقائمة كالتشاـؤ الٌتفاؤؿ لقياس كييدؼ 1992

، الٌتفاؤؿ لقياس كتصميميا بناؤىا تـ التي المقاييس مف العديد تكجدييمكف القكؿ بأنو   كالتشاـؤ
 سميجماف لمارتف كالتشاـؤ الٌتفاؤؿ مقياس مثؿ باشرةكمي  صريحة كرةبص   متيفالسٌ  يقيس ما منيا

الذم يعتبر مف المقاييس األجنبية الحديثة  التي حققت شيرة كذات خٌصائص  2002
 30 مف يتككف كالذم  2002  األنصارم بدر كاقعي غير الٌتفاؤؿ مقياس سيككمترية جٌيدة, ك

 . 1998 الخالؽ عبد لمحمد كالتشاـؤ لمتفاؤؿ العربية القائمة ك بندا،
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 نحك كجوالتٌ  مقياس لبلكتئاب بيؾ قائمة عادة،السٌ  مقياس مثؿ ضمنياالٌتفاؤؿ  يقيس ما منيا ك
 الٌتفاؤؿ سمتيف قريب أك بعيد مف كتقيس ترتبط التي  الحياة نحك الجكدة مقاييس الحياة

،كالتٌ   العربي الكطف في راانتشا كاألكثر عتمدةالمي  المقاييس ىي المقاييس فيذه ذلؾ رغـ لكف شاـؤ
 ( .194ص  ,2017, عينك عبد اهلل). 
 

 :عند األستاذ  الّتفاؤل 5
الٌتفاؤؿ ىك تكقع ايجابي يتعمؽ بالمستقبؿ, كيحفز المكظؼ عمى تكقع حدكث أشياء ايجابية لو, 

بشكؿ عاـ, ك بطريقة تغمب الفرد عمى السمبيات بشكؿ  كىك يتعمؽ بمستكيات الثقة ك المثابرة
 خاص .

كقد أظيرت النتائج الحديثة في مجاؿ التدريس أف تفاؤؿ المعمميف يرتبط بتحصيؿ الطبلب, 
عبلكة عمى ذلؾ أظيرت األبحاث أف الٌتفاؤؿ المنظـ, اإلدارة البشرية لمفصؿ, كمعتقدات الطبلب 

ى المستكل الفردم ك المؤسستي الجماعي يتنبأ بالٌتفاؤؿ كممارساتيـ ككذلؾ سمكؾ المكاطنة عم
الدراسي لدل المعمميف, حيث أف الميكظؼ الميٌتفائؿ يستخدـ استراتيجيات تركز عمى المشكمة 

كيتقبؿ المكاقؼ كالمشكبلت الجديدة بكصفيا اصدؽ كأفضؿ رؤية, كيستطيع التكيؼ عندما ال 
يحاكلكا تحقيؽ ىدؼ خبلؿ اإلحساس بالمسؤكلية يمكف التغيير, ييميـ الٌتفاؤؿ المكظفيف ل

  ( 158 - 159ص,  ب ت ص ,مرعي سبلمة يكنسالشخصية التي بدكرىا تزكدىـ بالقكة البلزمة لذلؾ  . )

كبيران في الٌتغمب  فاؤؿ دكران إلى أف لمتٌ  2006كالحميرم  2006تكصمت دراسة عبد القادر حيث 
رغـ االنتكاسات ك االحباطات كباف نو يعني امتبلؾ تكقعات ايجابية , ألعمى ضيغكط العمؿ

 (4, ص 2019. )حميد كمظمـك , ياية ستتغير نحك األفضؿجارب بالنٌ األحداث ك التٌ 
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 ة :ـــــــــخالص
أف الٌتكجو الجديد يحاكؿ أف يستثمر أبحاث كدراسات عمـ النفس ليجعؿ حياة الٌناس تتجو نحك 

ٌنفسية ك الٌسعادة كالٌتفاؤؿ كٕاشاعة الحب ك العدالة االجتماعية, بدالن مف  الٌتركيز فقط الٌصحة ال
       2016 ,)الكبيسيعمى مكضكعات االضطرابات ك المٌشاكؿ كسيكء الٌتكافؽ ك األمراض النفسية . 

  (432 ,ص
التي  اجحةخصية النٌ الشٌ الٌتفاؤؿ مف الٌصفات الرئيسية كحجرة الٌزاكية اٌلتي تبني  عتبرلذلؾ يي 

تيمكف الفرد مف رسـ أىدافو الحياتية ك الٌتغمب عمى العقبات التي تعترضو فيمتمؾ بذلؾ طرائؽ 
 الٌتعامؿ مع األٌزمات ك المكاقؼ الٌضاغطة .

كيرتبط ىذا المفيـك مع مفاىيـ أخرل ميقاربة لو في المعنى ك المضمكف المعرفي كالٌسعادة ك 
 دفؽ كالتي تيمثؿ عامؿ كقاية في مكاجية المٌشاكؿ الميتعمقة بالٌتكييؼ األمؿ ك حسف الحاؿ ك التٌ 

كتتميز الٌشخصية الٌتفائمية بعدة خصائص تيمكف صاحبيا أف يتعامؿ مع كؿ العقبات اك العثرات 
ك التحديات بإيماف في الكيصكؿ إلى نتائج ايجابية مرغكبة ك يستمر في الٌتفاعؿ ك الميشاركة في 

 طو االجتماعي  .الٌنشاط في كس
 أساس عمى ىاتفسر  نظرية كؿكتـ تناكؿ تفسير الٌتفاؤؿ مف ميختمؼ الٌنظريات حيث تيعطي 

 كالمدرسة الٌتحميمية كالمدرسة الٌسمككية ك المدرسة المعرفية  عمييا ترتكز التي المبادئ
فالٌتفاؤؿ مطمب كما تعٌددت المقاييس ك االختبارات التي تقيس الٌتفاؤؿ بشكؿ مباشر اك ضمني, 

رئيسي باعتباره مصدر يساعد عمى التطكر ك الرضا الكظيفي كيجعؿ الفرد يستجيب بايجابية  
 كفعالية مع محيطو
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 تمييد:
 

الفصكؿ  بعد ما االٌطبلع عمى األدبيات الٌنظرية الميتعمقة بمكضكع الدراسة الحالية في      
 الجانب في المتبعة اءاتر اإلجك  اتك الخط ىذا الفصؿ في الباحثة تعرض ,نظرياابقة السٌ 

 سةراالد امييع طبقت التيالعينة  ,تبع لمدراسةالم جيمنال , كالتي يتـ تحديد فيولمبحث الميداني
 التي اإلحصائية المعالجاتك  ،ستياار دفي  الباحثة اياستخدمت التي اتك األدك  ،ككيفية اختيارىا

 ائيةيالن النتائج إلى تكصؿالك  اتك األد ثباتك  ؽصد الختبار البياناتؿ يمتح في استخدمت
بلؿ عدد مف خمف  SPSSمدراسة باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمـك االجتماعية  ل

 األساليب اإلحصائية ,كذلؾ عمى النحك التالي :
مٌناىج البحث استخدامان خاصة مف أكثر الذم يعتبر المٌنيج الكٌصفي حيث اتبعت الباحثة      

في مجاؿ البحكث النفسية كاالجتماعية كالتربكية, حيث ييتـ بجمع أكصاؼ دقيقة كعممية 
لمٌظاىرة محؿ الٌدراسة كذلؾ بكصؼ الكضع الٌراىف ليا كمحاكلة تفسيره كما ىك كجمع البيانات 

في مجرياتيا, كما ييدؼ  حكليا كتبكيبيا كتحميميا لمكصكؿ إلى نتائج كاقعية دكف تدخؿ الباحث
 لدراسة العبلقة القائمة بيف متغيرات الٌظاىرة المدركسة .

 الّدراسة االستطالعية :  1
تيعتبر الدراسة االستطبلعية المجاؿ التجريبي لمباحث الذم ييمكنو مف تجربة كسائؿ بحثو كمعرفة 

مدل صبلحيتيا كصدقيا ضمانان لدقة كمكضكعية الٌنتائج الميحصؿ عمييا الحقان , كما تسمح 
بالتٌنسيؽ مع العمؿ الميداني الحقان, فاليدؼ مٌنيا ليس فقط قياس مٌدل صدؽ ك ثبات أدكات 

 لقياس المستعممة في الٌدراسة, بؿ سمحت أيضان لمباحثة مف ا
 معرفة حجـ المجتمع األصمي ك مميزاتو ك صفاتو .

 الٌتأكد مف صبلحية أداة البحث مف حيث كضكح البينكد ككضكح الٌتعميمات  
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 حدود الدراسة 
     ي بمدينة سطيؼ: تحققت الٌدراسة الميدانية بمدارس الٌتعميـ االبتدائ الحدود المكانية
تـ إجراء الٌدراسة في الفصؿ الدراسي الثٌاني الفترة الممتدة مف شير فيفرم إلى  : الحدود الّزمانية

 . 2019/2020افريؿ  مف المكسـ الدراسي  
: اعتمدت ٌدراستنا الميدانية لٌتحقيؽ أىدافيا الميختمفة عمى ما ييناسب ذلؾ ك  منيج الدراسة 2

الميٌتمثؿ في المنيج الكصفي, حيث استيدؼ البحث استكشاؼ مدل كجكد عبلقة ارتباطيو بيف 
 . جكدة الحياة ك الٌتفاؤؿ لدل مجمكعة عينة الدراسة

 :  وكيفية اختيارىاّينة الع -3
سة الحالية لممدارس االبتدائية بمدينة سطيؼ اختياران عشكائيان بسيطان   شمؿ تـ اختيار عينة الٌدرا

مدارس خاصة ككاحدة لممعاقيف  5منيا  (ابتدائية مدرسة 96) مدرسة ابتدائية ( مف مجمكع 24)
المفاجأة تـٌ استرجاع استبيانات  19مقاطعة, كنظران لظركؼ الككفيد  11. مكزعة عمى سمعيان 

   أستاذ 244استمارة ممغاة, كقد ٌشممت عٌينة الٌدراسة  22مدرسة( فقط مٌنيا  16الٌدراسة مف )
إلى  25تراكحت أعمارىـ مف اقؿ  أستاذ, 900مف مجمكع  ك أستاذة, لمغتيف العربية ك الفرنسية,

سنة, ك بالٌتالي اختمفت سنكات الٌخبرة, كتراكح الميؤىؿ العممي بيف ميستكل ليسانس  55أكثر مف 
 ( مف إجمالي مجتمع الدراسة.24.66%)ك الماستر ك الدكتكراه . كبمغت نسبة عٌينة الٌدراسة 

تيكزيع عٌينة الٌدراسة حسب الدراسة  ك أسماء لقائمة مدارس عينة ( 2(ك )1كتيكضح الجداكؿ )
 )الجنس , الخبرة المينية(ميتغيراتيا 

 لقائمة مدارس عينة الدراسةأسماء ( 2جدول )
 

 عدد األساتذة )ك االستمارات(  ابتدائية الشييد
 17 ابف يحي البشير
 9 فبلحي العمرم
 12 مخمكؼ الزناتي

 13 كريس يحي
 14 برارمة التكنسي
 12 درباؿ مبارؾ
 14 بكركبة الخير
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 22 اإلخكة شمس الديف الحاج
 18 العربي التبسي
 14 مجاكرم محمد

 8 حرافة عمي
 16 بارة السعيد

 15 عيسى لكعيؿ
 20 قصاب البشير

 ممغاة  22 بكلحية عبد القادر
 18 بالخير حساف

 22 -244 16المجمكع     
 

 , الخبرة المينية(الجنس ) اتيا( توزيع عينة الدراسة حسب متغير 3الجدول )
 

 النسبة المئكية التكرار متغيػػػػػػػػػػػػػرات الدراسػػػػػػػػػػػػػػة
 %33.33 74 ٌذككر الجٌنس

 66.66% 148 إناث
 %100 222 المجمكع 

سنكات 
 الخبرة 
 المينية

 43.24% 96 سنكات  5اقؿ مف 
 27.92% 62 سنكات  10إلى  5بيف 

 28.82% 64 سنكات  10أكثر مف  
 %100 222 المجمكع

 
نس أف ىناؾ تغير الجٌ راسة كفقان لمي فيما يتعمؽ بتكزيع عينة الدٌ  3الٌجدكؿ رقـ نيبلحظ مف خبلؿ  

( ك ىي اكبر 66.66%تفاكت بيف نسبتي الٌذككر كاإلناث لصالح اإلناث حيث بمغت الٌنسبة )
راسة, كيعكد ذلؾ إلى تكٌجو العيٌنصر الٌنسائي ( مف عٌينة الدٌ 33.33%ككر البالغة )مف نسبة الذ  

أف األساتذة اٌلذيف تقؿ سنكات خبرتيـ  أما  فيما يخص الميتغير الثٌاني نيبلحظ ليذه الكظيفة .
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 10, تمييا نسبة األساتذة الذيف فاقت سنكات خبرتيـ اؿبمغت أعمى نسبةسنكات  5المينية عف 
 سنكات . 10ك اؿ 5كح سنكات خبرتيـ بيف اؿ سنكات , كبعدىا نسبة األساتذة الذيف تترا

 
 أدوات الدراسة   4

 راسة عمى أداتيف ىما : اشتممت الدٌ 
 ( 2013مقياس جكدة الحياة الذم أعدتو الباحثة إيماف محمكد أبك يكنس في دراستيا ) 1 
 ( .2016مقياس التفاؤؿ الذم أعدتو الباحثة سياد سمير قنيطو في دراستيا ) 2

       بيدؼ حساب صدؽ (spss) استخداـ نٌظاـ الحزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعيةكما تـ 
ك ثبات أدكات الدراسة, بعدما تـ تحديد األساليب اإلحصائية الميناسبة لمٌدراسة سنقـك بعرض 

 نتائج الخصائص السيككمترية ألدكات البحث . 
 وصف مقياس جودة الحياة  1.1.4

(, 2013في دراسة سابقة لمباحثة )إيماف محمكد محمد أبك يكنس.الذم تـ تصميمو ك بناءه 
حاكلت الكٌشؼ عمى الٌذكاء االجتماعي ك عبلقتو بالٌتفكير الٌناقد كجكدة الحياة لدل معممي 

 المرحمة االبتدائية .
             فقرة مكزعة عمى أربعة أبعاد أساسية 40كتجدر اإلشارة إلى أف المقياس عبارة عف 

 كؿ التالي يبف لنا المقياس ك فقراتو .ك الجد
 

 ( مقياس جودة الحياة أبعاده و فقراتو4الجدول )
 

 عدد الفقرات األبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد المجاؿ
 10 األىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداؼ 1
 13 التكقعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 2
 8 االىتمامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 3
 9 المعاييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر 4

 40 مقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاس جػػػػػػػػػػػػػػػكدة الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة
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 طريقة تصحيح مقياس جودة الحياة :  2.1.4
حٌددت كيفية اإلجابة عمى كؿ عبارة عمى المقياس باستخداـ سمـ خماسي يشمؿ العبارات الٌتالية 

كرضا  مٌدل شعكرمنخفضة جدان(, كيكشؼ عف  –منخفضة  –متكسطة  –عالية  –)عالية جدان 
 ماتو ك المعايير التي يخضع ليا .األستاذ بجكدة حياتو في مجاؿ أىدافو ك تكقعاتو ك اىتما

عمى سبيؿ المثٌاؿ تيشير العبارة مرتفع جدان عمى جكدة حياة عالية, كعمى ىذا األساس تـٌ اقتراح 
 مفتاح التٌنقيط التالي : 

 درجات في حالة اإلجابة بػػػػػػػػػػػ عالية جدان  5تيمنح  
 درجات في حالة اإلجابة بػػػػػػػػػػػ عالية  4تيمنح 

 رجات في حالة اإلجابة بػػػػػػػػػػػ متكسطةد 3ك
 درجتيف في حالة اإلجابة بػػػػػػػػػػػ منخفضة

 كدرجة كاحدة في حالة اإلجابة بػػػػػػػػػػػ منخفضة جدان 
 

 الخصائص الّسيكومترية لمقياس جودة الحياة  : 3.1.4
خصائصو  ( بحساب2013قامت الباحثة الميًعدة لمًمقياس إيماف محمكد محمد أبك يكنس )

الٌسيككمترية باستعماؿ ٌطريقة التجزئة الٌنصفية ككانت الٌنتائج تؤيكد أف مقياس جكدة الحياة ك 
أبعاده يتمتع بثبات مرتفع, حيث أف ميعامبلت االرتباط بيف ميعدؿ الفقرات الفردية ك الٌزكجية داؿ 

ريقة معامؿ ألفا إحصائيان,  كىي نفس الٌنتيجة التي تحٌصمت عمييا الباحثة عند تطبيؽ طٌ 
 كركنباخ  .
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 وصف مقياس الّتفاؤل   1.2.4
(, حاكلت 2016كالٌذم تـٌ تٌصميمو ك بناءه في ٌدراسة سابقة لمباحثة )سياد سمير قنيطو.

 في عبارةفقرة, كؿ  35الٌتعرؼ عمى ميستكل الٌتفاؤؿ لٌدل الٌنساء الميطمقات, تضمف المقياس 
 تنطبؽ تمامان، تنطبؽ األكلى اإلجابة تبدأ إجابات كأماـ كؿ عبارة خمسبالٌتفاؤؿ  ترتبط المقياس

  تمامان.بيف بيف, ال تنطبؽ, ال تنطبؽ 
ع المبحكثة إشارة  أماـ العبارة التي تتفؽ كتيعبر عف مشاعرىا, ك اإلجابات كٌميا ٌصحيحة  xكتىض 

كبيا تيدرج مف الٌنفي الميطمؽ كينتيي بالٌتأكيد كالٌتبلـز ليذه المشاعر, كتتـ اإلجابة عمى كاحدة 
 مف ىذه مف الخيارات اٌلتي أماـ العبارة .

أربعة أبعاد أساسية ك الجٌدكؿ  فقرة مكزعة عمى 40اإلٌشارة إلى أف المقياس عبارة عف  كتجدر
 الٌتالي ييبيف لٌنا الًمقياس ك فقراتو.

 ّطريقة تّصحيح مقياس الّتفاؤل  2.2.4 
درجة , كتقع اإلجابة عمى المقياس في  175درجة كحتى  35تتراكح درجات ىذا المقياس مف 

خمس مستكيات ) تنطبؽ تماما , تنطبؽ ك بيف بيف, ال تنطبؽ, ال تنطبؽ تماما( كتتراكح الدرجة 
:تنطبؽ تماما,  5لكؿ عبارة ما بيف )خمس درجات ك درجة كاحدة(, بمعنى إذا كانت اإلجابة )

   : ال تنطبؽ تماما(, حيث يشير انخفاض الدرجة 1: ال تنطبؽ , 2: بيف بيف, 3ؽ, : تنطب4
 إلى انخفاض درجة التفاؤؿ .

 الّخصائص الّسيكومترية لمقياس الّتفاؤل  3.2.4
لمٌتعرؼ عمى الخصائص الٌسيككمترية لممقياس قامت الباحثة بحساب معامؿ الصدؽ بطريقتيف 

ساؽ الداخمي, كتكصمت إلى أف فقرات المقياس تتمتع ىما : صدؽ الميحكميف, صدؽ االت
دؽ ميرتفعة مما ييشير إلى ٌصبلحية المقياس .  بميعامبلت ص 

كما تحقٌقت الباحثة مف ثبات مقياس الت فاؤؿ بطريقتيف ىما طريقة ألفا كركنباخ, ك طريقة 
 ات مرتفعة.الٌتجزئة الٌنصفية كتكٌصمت نتائج الٌتحقؽ إلى أف المقياس يتمتع بدرجة ثب
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 األّساليب اإلحصائية الم ستخدمة 6
 :اإلحصائية األساليب

 Package for (SPSS)اإلحصائي التحميؿ برنامج مف خبلؿ النتائج كتحميؿ بتفريغ الباحثة قامت
the Social Sciences 

 :التالية ،اإلحصائية استخداـ األساليب كقد تـ 
 , المتكسط الحسابي, االنحراؼ المعيارم المئكيةالنسبة  :منيا وصفية إحصاءات 1-
( تستخدـ لمتعرؼ تكرار استجابات الفئة Frequencies and Percentage  )المئوية النسبة 1.1

حكؿ متغيراتيـ الشخصية , إضافة إلى التعرؼ عمى استجابات العينة عمى فقرات مقاييس 
 االستبياف .

لمتعرؼ عمى طبيعة استجابات العينة عمى فقرات (: يستخدـ Mean )الحسابي المتوسط 2.1
 االستبياف .

 .يقـك عمى احتساب االنحراؼ عف المتكسط إما بالتقارب اك التباعد المعياري:  االنحراف 3.1
لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ Person Correlation Coefficient ؽ   نمعامل االرتباط بيرسو 2

الكمية لممقاييس , كلقياس درجة االرتباط يستخدـ ىذا بيف فقرات االختبار كالدرجة  الداخمي
 االختبار لدراسة العبلقة بيف المتغيرات .

لبياف  داللة الفركؽ بيف  ANOVAاالختبار اإلحصائي تحميل التباين أحادي االتجاه  3
 متكسطات ثبلث مجمكعات فأكثر . 

: لكشؼ داللة الفركؽ بيف متكسطات عينتيف مستقمتيف اختبار )ت( لعينتين غير مرتبطتين4
 متجانستيف .
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 خالصة: 
 

سير العمؿ الميداني مف ل المنيجية اإلجراءات يتضمف الفصؿ ىذا في أف ما تقدـ         
 ثـ ،ااختيارى طريقة ك مكاصفاتيا الدراسة ك كعينة دراستنا، في اتبعناه الذم منيجلم تكضيح 

ا  تطبيقيا في الدراسة مما أجاز لن مف الخصائص السيككمترية ألداتي جمع البيانات,  التأكد
,  عتمدة ك التي مكنتنا مف اختبار فرضيات الدراسةالماإلحصائية  ساليبكتكضيح لؤلاألساسية 

 مف الفرضيات التحقؽ بعد كذلؾ إلييا، التكصؿ تـ التي لنعرض في الفصؿ البلحؽ النتائج
لمعمـك  ائيةاإلحصٌ  الرـز برنامج استخداـ خبلؿ مف المناسبة اإلحصائية األساليب باستخداـ

 . ة االجتماعي
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
الخامسل ـــــفصال  
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 تمهيذ

 مناقشة النتائج في ضوء فرضيات الدراسةعرض و  1
االستنتبج العبم للذراست 2  

 -التىصيبث واالقتراحبث   3
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 تمييد:
حيث نعرض  راسة،يات الدٌ اختبار فرضٌ ـ مف خبلليا تي تٌ فية الٌ يالكؿ ناقش في ىذا الفصٌ ني 

أكال البيانات التي تـ جمعيا مف عينة الدراسة باالعتماد عمى مقياس جكدة الحياة كمقياس 
م األساليب اإلحصائية المناسبة كالتي تتكافؽ مع طبيعة البيانات التي تـ أتحديد التفاؤؿ، ثـ 

بيرسكف لتحديد شدة كاتجاه  حصائيكقد اعتمدنا عمى االختبار اإل الدراسة، جمعيا مف عينة
العبلقة بيف درجات عينة الدراسة عمى مستكل مقياس جكدة الحياة كمقياس التفاؤؿ ، كما 

( لممجمكعتيف غير المرتبطتيف كعمى االختبار اإلحصائي tاعتمدنا عمى االختبار اإلحصائي )
ئي مف التحقؽ مف حيث يتيح ىذا االختبار اإلحصا ANOVAتحميؿ التبايف أحادم االتجاه 

داللة الفركؽ بيف متكسطات ثبلث مجمكعات أكثر مف ذلؾ عكض إجراء المقارنة بيف 
 احتماؿ الكقكع في الخطأ مف األكؿالمجمكعات بصفة ثنائية، كبالتالي يمكننا مف التقميؿ مف 

كفي حالة كجكد فركؽ معنكية بيف متكسطات المجمكعات نمجأ لتحديد مصدر ىذه الفركؽ عف 
 ؽ إجراء المقارنات البعدية. طري
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 نتائج الدراسة: مناقشةعرض و  .1

 .(: يوضح نتائج عينة الدراسة عمى مستوى مقياس جودة الحياة5جدول رقم )

 

 النسبة المئوية التكرارات 

 مقياس جودة الحياة

 3.7% 326 منخفضة جدا

 5.8% 513 منخفضة

 12.8% 1128 متوسطة

 27.3% 2411 عالية

 50.5% 4462 عالية جدا

 100.0% 8840 المجموع

 

%عالية جدان عمى مستكل مقياس جكدة الحياة، في 50.5يتضح مف نتائج الجدكؿ أف          
كانت نتائجيـ عالية كىك ما يعني أف معظـ عينة الدراسة لدييـ جكدة عالية في  27.3%حيف

    منيـ كانت نتائج منخفضة 5.8%متكسطة في حيف نجد أف  12.8%جكدة الحياة ، بينما 
 . كىذا ما يدؿ عمى أف النسبة الباقية مف عينة الدراسة جكدة حياتيـ متدنية 3.7%ك 
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 .(: يوضح نتائج عينة الدراسة عمى مستوى مقياس جودة الحياة4شكل رقم )

 
 

 .(: يوضح نتائج عينة الدراسة عمى مستوى مقياس التفاؤل6جدول رقم )
 

 النسبة المئوية التكرارات 

 استبانة التفاؤل

 3.3% 256 منخفضة جدا

 5.3% 413 منخفضة

 16.0% 1236 متوسطة

 32.4% 2504 عالية

 43.0% 3326 عالية جدا

 100.0% 7735 المجموع

 

عالية جدان عمى مستكل مقياس التفاؤؿ، في حيف  43.0%يظير مف نتائج الجدكؿ أف 
كانت نتائجيـ عالية كىك ما يعني أف معظـ عينة الدراسة لدييـ مستكل مرتفع مف 32.4%أف

         منيـ كانت نتائج منخفضة 5.3%متكسطة في حيف نجد أف  16.0%التفاؤؿ ، بينما 
كىذا ما يدؿ عمى أف الٌنسبة الٌباقية مف عينة الدراسة ليس لدييـ مستكل متدني مف  3.3%ك 

 . التفاؤؿ

 

4% 6% 
13% 

27% 

50% 

 عالٌة جدا عالٌة متوسطة منخفضة منخفضة جدا
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 . (: يوضح نتائج عينة الدراسة عمى مستوى مقياس تفاؤل5) شكل رقم

 

 .(: يوضح اإلحصاءات الوصفية لمقياس جودة الحياة ومقياس التفاؤل7جدول رقم )
 

 أكبر قيمة أقل قيمة حجم العينة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

جودة  لمقياس العام المجموع
 الحياة

222 101 200 166.02 22.81 

 17.54 142.24 175 98 222  تفاؤل لمقياس العام المجموع

 
 166.22يظير مف نتائج الجدكؿ أف المتكسط الحسابي لمقياس جكدة الحياة بمغ 

ما يدؿ عمى أف المتكسط الحسابي لعينة الدراسة فكؽ  كىذا 22.81كبانحراؼ معيارم  
كبانحراؼ  142.24المتكسط العاـ لممقياس,  بينما بمغ المتكسط الحسابي لمقياس التفاؤؿ 

كىذا يدؿ عمى أف المتكسط الحسابي لعينة الدراسة أقؿ مف المتكسط العامؿ  17.54معيارم 
 لمقياس التفاؤؿ .

 

 

 

3% 5% 

16% 

33% 

43% 

 عالٌة جدا عالٌة متوسطة منخفضة منخفضة جدا
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 اإلحصاءات الوصفية لمقياس جودة الحياة ومقياس التفاؤل.(: يوضح 6شكل رقم )
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 المجموع العام لمقٌاس تفاؤل المتعلم المجموع العام لمقٌاس جودة الحٌاة

 االنحراف المعٌاري المتوسط الحسابً أكبر قٌمة أقل قٌمة حجم العٌنة
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 : التالية و المتمثمة في فرضية دراسة في ضوء العرض ومناقشة نتائج ال
( بيف أفراد عينة الد راسة عمى أبعاد ًمقياس 0.05دالة إحصائيان عند ميستكل )عبلقة  كجكد 

   كدرجاتيـ عمى مقياس الت فاؤؿ تيعزل إلى ميت غير الجنس ك الخبرة .جكدة الحياة 
 باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف :التالية ية تـ الٌتحقؽ مف ٌصحة الفرضٌ ك  

يوضح العالقة بين درجات عينة الدراسة عمى مقياس جودة الحياة ومقياس  (:8جدول رقم )
 .التفاؤل

 

 درجات مقياس التفاؤل

 جودة الحياة مقياسدراجات 

 0**61. معامل ارتباط بيرسون

 000. مستوى الداللة

 222 حجم العينة 

 
 α=0.01** االرتباط داؿ عند مستكل داللة 

 كىذا 0.61باالعتماد عمى نتائج الجدكؿ أعبله يتضح أف قيمة معامؿ االرتباط بمغ         
يدؿ عمى أف قيمة معامؿ االرتباط بيف متغير جكدة الحياة كمتغير التفاؤؿ ىي عبلقة قكية 

، ما يعني أنو كمما ارتفع متغير جكدة 0.00كمكجبة، كما أف االرتباط داؿ عند مستكل داللة 
.                 مف خبلؿ ما سبؽ يتضح أف الفرضية قد تحققت ,رتفع معو أيضا التفاؤؿالحياة بنسبة ا

   ( 2018 ,ما يتفؽ مع ما تكصمت إليو العديد مف الدراسات منيا دراسة )حمايدية كآخركفكىدا
 ( .2016,( ك )القدكمي2015 ,ك )دراسة القدكمي

. 
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درجات عينة الدراسة عمى مقياس جودة الحياة ومقياس (: يوضح العالقة بين 7شكل رقم )
 التفاؤل
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تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند : بأنواألولى القائمة عرض ومناقشة نتائج الفرضية  .1.1
 ( بيف أفراد عينة الد راسة عمى مقياس جكدة الحياة تيعزل إلى ميتغير الجنس  0.05ميستكل )

 حك التالي:حة الفرضية عمى النٌ حقؽ مف صٌ تـ التٌ 
 الجنس. حسب جودة الحياةير غلداللة الفروق لمت t(: يوضح نتائج اختبار 9جدول رقم )

 
 n=148اإلناث n=74الذكور

 "Fاختبار"
Test de 
Levene 

 "tاختبار"
Test.t 

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
F 

 مستوى
 الداللة

 قيمة
t 

 مستوى
 الداللة

جودة 
 0.24 -2.32 0.22 2.42 11.22 256.46 12.32 251.21 الحياة

 

كانت  لمجمكعة الذككريتبيف مف خبلؿ نتائج الجدكؿ أف قيمة المتكسط الحسابي     
مف قيمة المتكسط الحسابي لمجمكعة  ركىي أصغ 23.43كبانحراؼ معيارم  162.92

، كبالنظر إلى قيمة اختبار 22722كبانحراؼ معيارم  751761بمغ قيمة  الذمك  اإلناث
كبر أكىي قيمة 1727 عند مستكل 7762كالذم بمغت قيمتو  Leveneالتجانس ليفف " ؼ" 

مستقمتيف في حالة عينتيف  (t)(، كمنو نأخذ قيمة α=1716مف مستكل الداللة المحدد سالفان)
مف  أكبركىي قيمة  1,76داللة  كبمستكل -1.43(t)متجانستيف، حيث بمغت قيمة اختبارك 

 فالفرضية لـ تحقؽ كىدا ما إحصائيادالة  غير (، كىيα=1716لفان )امستكل الداللة المحدد س
( كدراسة )كاظـ ك البيادلي 2115يختمؼ مع نتائج العديد مف الدراسات منيا دراسة )العادلي 

       يتفؽ مع نتائج ك  ( 2172(كدراسة )الجمعاف  2175سي ي( كدراسة )الكب2111
 ( .2172شيخي )كدراسة  (2117ىاشـ ) دراسة
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تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل  :الثانية التالية.عرض ومناقشة نتائج الفرضية 3.2
 .( بيف أفراد عينة الدراسة عمى مقياس الت فاؤؿ تعزل إلى مت غير الجنس  0.05)

 .تـ التحقؽ مف صحة الفرضية عمى النحك التالي:
 الجنس. حسب التفاؤلير غلداللة الفروق لمت t(: يوضح نتائج اختبار 11جدول رقم )

 
 n=148اإلناث n=74الذكور

 "Fاختبار"
Test de 
Levene 

 "tاختبار"
Test.t 

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة
F 

 مستوى
 الداللة

 قيمة
t 

 مستوى
 الداللة

 0.22 -0.26 0.43 0.61 17.47 143.05 17.56 140.62 التفاؤل

يظير مف خبلؿ نتائج الجدكؿ أف قيمة المتكسط الحسابي لمجمكعة الذككر كانت      
كىي أصغر مف قيمة المتكسط الحسابي لمجمكعة  17.56كبانحراؼ معيارم 140.62

، كبالنظر إلى قيمة اختبار 17.47معيارم  كبانحراؼ143.05اإلناث كالذم بمغ قيمة 
كىي قيمة أكبر  0.43عند مستكل 0.61كالذم بمغت قيمتو Leveneالتجانس ليفف " ؼ" 

في حالة عينتيف مستقمتيف  (t)(، كمنو نأخذ قيمة α=0.05مف مستكل الداللة المحدد سالفان)
كىي قيمة أكبر مف  0,33كبمستكل داللة  -0.97(t)كمتجانستيف، حيث بمغت قيمة اختبار

كبالتالي عدـ تحقؽ  (، كىي غير دالة إحصائياα=0.05مستكل الداللة المحدد سالفان )
انو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجات التفاؤؿ مما يعني .الفرضية الجزئية الثانية

كىك ما يختمؼ مع نتائج عدة دراسات كدراسة )مخيمر كعبد المعطي  تعزل لمتغير الجنس
( كدراسة 2005( كدراسة )الحميرم 2004( كدراسة )فراج 2002( كدراسة )يحفكفي 2000

كتتفؽ مع نتائج دراسات أخرل كدراسة    (Burke et al 1997( كدراسة)  2012)محسيف 
(, ك كانت الفركؽ لصالح الذككر 1999( كدراسة )مايسة 2019)الدبابي ك عبد الرحماف 

كدراسة )عبد الخالؽ (    2002(كدراسة )المشعاف  2008في دراسة )كاظـ ك االنصارم 
        (1999الخضر )كدراسة ( 1998عبد المطيؼ ك لكلكة حمادة )كدراسة  ( 1995
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( أف الفركؽ كانت 2010كدراسة )جكدة ( Yates2000بينما تكصمت دراسة )ياتس 
   صالح اإلناث .ل

دالة إحصائيان عند ميستكل تكجد فركؽ  :الثالثةعرض ومناقشة نتائج الفرضية .4.2
 ( بيف أفراد عينة الد راسة عمى مقياس جكدة الحياة تيعزل إلى مت غير الخبرة0.05)

 .تـ التحقؽ مف صحة الفرضية عمى النحك التالي:
  ANOVA(: يوضح قيمة االختبار اإلحصائي تحميل التباين أحادي االتجاه 11جدول رقم)

 لمتغير جودة الحياة.
 

 Fقيمة متوسط المربعات درجة الحرية المربعاتمجموع  
مستوى 

 الداللة

التباين بين 
 المجموعات

13760,94 2 6880,47 14,96 .000 

التباين داخل 
 المجموعات

100716,98 219 459,89   

    222 114477,92 المجموع

 
عمى نتائج الجدكؿ أعبله نبلحظ أف قيمة مصدر التبايف بيف المجمكعات بمغ  باالعتماد

بينما بمغ  6880.47كبمتكسط مربعات   2لمجمكع المربعات عند بدرجة  13760.94
كبمتكسط  219عند درجة حرية  100716.98مجمكع المربعات لمتبايف داخؿ المجمكعات 

كىي قيمة أصغر  0.00ستكل داللة كبمF 14.96، في حيف بمغت قيمة 459.89مربعات 
(، كىي دالة إحصائيا، كلتحيد اتجاه الفركؽ في α=0.05مف مستكل الداللة المحدد سالفان )

الذم يتح إجراء  LSDسنكات الخبرة حسب جكدة الحياة كما اعتمدنا عمى االختبار اإلحصائي 
 .المقارنات البعدية بيف المجمكعات
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جودة لتحيد اتجاه الفروق في سنوات الخبرة حسب  LSD اختبار(: يوضح  22جدول رقم )
 .الحياة

 

 سنوات 10 أكثر من

 سنوات الخبرة
 الفرق بين المتوسط

 مستوى الداللة الحسابي

 000. *16.094 سنوات 5 من أقل

 910. 410. سنوات10 سنوات إلى 5 من

 
سنكات خبرة 10لمفئة أكثر مف يتضح مف نتائج الجدكؿ أف قيمة الفرؽ بيف المتكسط 

، كما 0.00كىي دالة إحصائيا عند مستكل داللة *16.094سنكات  5كبيف مجمكعة أقؿ مف 
 10سنكات إلى  5الحسابي بيف المجمكعة التي تمتمؾ سنكات خبرة مف بمغ الفرؽ بيف المتكسط

كمما  ،0.91كىي دالة عند مستكل داللة   0.41سنكات 10سنكات كبيف مجمكعة أكثر مف 
كات خبرة تفكؽ أكثر سبؽ يتضح أف الفرؽ في جكدة الحياة ىك لصالح الفئة  التي تمتمؾ سن

 (.  2011( كدراسة )خميس 2002كىك تتفؽ نتائج دراسة )حافظ ك برقعاف  سنكات 10مف 
. 

 الحياة 

 الحياة جودةالفرق بين المتوسطات الحسابية في سنوات الخبرة حسب يوضح  (8)شكل 
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تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند ميستكل  :الرابعةومناقشة نتائج الفرضية عرض .5.2
 ( بيف أفراد عينة الٌدراسة عمى مقياس الت فاؤؿ تعزل إلى مٌتغير الخبرة0.05)

 .تـ التحقؽ مف صحة الفرضية عمى النحك التالي:
  ANOVA(: يوضح قيمة االختبار اإلحصائي تحميل التباين أحادي االتجاه 13جدول رقم)

 لمتغير التفاؤل.
 

 مجموع المربعات 
درجة 
 الحرية

 مستوى الداللة Fقيمة متوسط المربعات

التباين بين 
 المجموعات

.2.2525 2 272.562 95.9 0500 

التباين داخل 
 المجموعات

62259562 229 282529   

   222 676990586 المجموع

 
 5451.23مف نتائج الجدكؿ أف قيمة مصدر التبايف بيف المجمكعات بمغ  يتضح

بينما بمغ مجمكع المربعات 2725.61كبمتكسط مربعات  2لمجمكع المربعات عند بدرجة 
 284.19كبمتكسط مربعات  219حرية  عند درجة 62239.62لمتبايف داخؿ المجمكعات 

قيمة أصغر مف مستكل الداللة كىي  0.00كبمستكل داللة F9.59في حيف بمغت قيمة 
، كلتحيد اتجاه الفركؽ في سنكات الخبرة حسب إحصائيا(، كىي دالة α=0.05المحدد سالفان )

الذم يتح إجراء المقارنات البعدية  LSDتفاؤؿ التعمـ كما اعتمدنا عمى االختبار اإلحصائي 
 .بيف المجمكعات
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لتحيد اتجاه الفروق في سنوات الخبرة حسب  LSD (: يوضح  اختبار22جدول رقم )
 تفاؤل ال

 

 سنوات 10 أكثر من

 سنوات الخبرة
 الفرق بين المتوسط

 مستوى الداللة الحسابي

 000. 20576 سنوات 5 أقممن

 05.6 2572 سنوات10 سنوات إلى 5 من

 
سنكات خبرة كبيف 10مف نتائج الجدكؿ أف قيمة الفرؽ بيف المتكسط لمفئة أكثر مف  يتضح     

، كما بمغ الفرؽ 0.00كىي دالة إحصائيا عند مستكل داللة 10.01سنكات  4مجمكعة أقؿ مف 
سنكات  10سنكات إلى  4بيف المتكسط الحسابي بيف المجمكعة التي تمتمؾ سنكات خبرة مف 

كمما سبؽ  ،0.56كىي دالة عند مستكل داللة   1.71سنكات  10كبيف مجمكعة أكثر مف 
            ىك لصالح الفئة  التي تمتمؾ سنكات خبرة تفكؽ أكثرتفاؤؿ يتضح أف الفرؽ في 

 .سنكات 10مف 

 

 
 .(: يوضح  الفرق بين المتوسطات الحسابية في سنوات الخبرة حسب التفاؤل9شكل رقم )
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 : ام لمدراسةــــــــــــــــــــــالع اجــــــــــــــــــاالستنت

 الحالية سةاالدرٌ  أدكات عمى المبحكثيف إجابات مف عمييا صؿتحٌ المي  تائجالنٌ  تفريغ بعد
حتكل ؼ عف مي بالتفاؤؿ, ك الكشٌ  الحياة جكدة عبلقة عمى الضكء إلقاء الفصؿ ىذا في ناحاكل

  . فرضياتيا ضكء في سةدراال بيانات مناقشةك  ،راد دراستيااألدكات بالمتغيرات المي 
كقد تكصمت الباحثة إلى مجمكعة مف النتائج التي اتفقت مف خبلليا مع العديد مف الدراسات 

 السابقة, كما اختمفت مع البعض األخر, كمف أىـ النتائج:
      ( 0.05عدـ تحقؽ الفرضية األكلى القائمة بكجكد فركؽ دالة إحصائيان عند ميستكل ) 1

     بيف أفراد عينة الد راسة عمى مقياس جكدة الحياة تيعزل إلى ميتغير الجنس كىك ما يختمؼ 
 (  2018كدراسة )حمايدية ك آخركف (  2014( كدراسة )شيخي  2001مع نتائج دراسة )ىاشـ

 0.05عدـ تحقؽ الفرضية الثانية  ك بالتالي التكجد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة  2
متكسطات عينة الدراسة عمى مقياس التفاؤؿ تعزل إلى متغير الجنس  كىك ما يتفؽ مع  بيف

(  Chang et al 1997(  كدراسة )تشانج كآخركف 2011نتائج دراسة عبد الكريـ ك الدكرم )

 (  Abde-khalek & Snyder 2007راسة )عبد الخالؽ ك سنايدرد
بيف متكسطات  0.05تحقؽ الفرضية الثالثة بكجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة  3

 عينة الدراسة عمى مقياس جكدة الحياة تعزل إلى متغير الخبرة كتتفؽ ىده النتائج مع العديد 
        حيث تكجد فركؽ ذات داللة  2016مف نتائج دراسات السابقة كدراسة  دراسة قنيطة 

 سنة . 30جكدة الحياة تعزل لمتغير الخبرة لصالح الفئة العمرية ألقؿ مف في درجات 
بيف متكسطات  0.05تحقؽ الفرضية الرابعة بكجكد فركؽ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة   4

كىك ما يتفؽ  مع نتائج دراسة  عينة الدراسة عمى مقياس التفاؤؿ تعزل إلى متغير الخبرة .
ذات داللة في درجات التفاؤؿ تعزل لمتغير الخبرة لصالح الفئة بكجكد فركؽ  2016قنيطة 

 سنة  30العمرية ألقؿ مف 
أف قيمة معامؿ االرتباط بيف متغير جكدة الحياة كمتغير التفاؤؿ أشارت نتائج الدراسة إلى  5

، ما يعني أنو كمما 0.00ىي عبلقة قكية كمكجبة، كما أف االرتباط داؿ عند مستكل داللة 
تحقؽ  نقكؿ ب، مف خبلؿ ما سبؽ فاؤؿ تغير جكدة الحياة بنسبة ارتفع معو أيضا التٌ ارتفع م

( بيف أفراد عينة الد راسة عمى 0.05دالة إحصائيان عند ميستكل )عبلقة  كجكد الفرضية العامة
 تيعزل  كدرجاتيـ عمى مقياس الت فاؤؿ جكدة الحياة أبعاد ًمقياس 
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كتتفؽ نتائج دراستنا مع نتائج دراسة )عبد الكريـ ك الدكرم  إلى ميت غير الجنس ك الخبرة .
 (Mishra 2013( كدراسة)  2012( كدراسة )عبلـ  2007( كدراسة )بمبيد 2014
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 :ات ـــــــــوصيالتّ 
 : في ضكء ما تـ التكصؿ إليو مف نتائج تقترح الباحثة مجمكعة مف التكصيات أىميا 

 دراسات مماثمة تتناكؿ متغيرات تتعمؽ بعمـ النفس االيجابيإجراء  -
   تكظيؼ عمـ النفس االيجابي في مجاؿ التعميـ  -
 ضركرة التكجو نحك التعميـ االيجابي مف خبلؿ تجكيد الحياة المينية لؤلستاذ  -
متكسط  ,تذة األطكار التعميمية ) ابتدائيإجراء دراسات مقارنة لمتغيرات الدراسة بيف أسا -

 جامعي ( ¸ثانكم ,
 برامج لتعمـ التفاؤؿ لدل أساتذة . إنشاء -
 تفعيؿ دكر اإلرشاد لتعمـ التفاؤؿ لدل الطمبة . -
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 قائمة املصادر واملراجع
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                  :المصادر والمراجع قائمة
 

ضمف إطار  – جودة الحياة المفيوم و األبعاد . (2010أبك حبلكة, محمد السعيد . ) -
 جامعة كفر الشيخ – المؤتمر العممي السنكم لكمية التربية فعاليات

, اساليب العزك السببي,مقتبس مف 29/7/2020ابك حبلكة, محمد السعيد  -
https :www.facebook.com/profile.php ?id=1418746315 

- 
الذكاء االجتماعي و عالقتو بالتفكير  . (2013. ) محمكد محمد إيمافيكنس,  أبك 1

بمحافظة خان يونس .  األساسيالناقد و جودة الحياة لدى معممي مرحمة التعميم 
:   غزة الجامعة اإلسبلمية.  قسـ عمـ النفسدرجة الماجستير .  مقدمة لنيؿ أطركحة

 فمسطيف 
. دليل تعميمات القائمة العربية لمتفاؤل و التشاؤم .  (1996, محمد عبد الخالؽ . )احمد -

  اإلسكندريةمكتبة   . الككيت 
التفاؤل و التشاؤم عرض لدراسات عربية من ( . 2015. )  احمد, محمد عبد الخالؽ -

 2015www.gulfkids.com.  الخدمة النفسية و التنمية مؤتمر
المساندة ( . 2017. ) احمد, صبلح حمداف الحاج ك عبد الرحيـ , نجدة محمد -

 . في مناطق المواجية  الفمسطينييناالجتماعية و عالقتيا  بجودة الحياة لدى األطفال 
 18. العدد مجمة العمـك التربكية 

التفاؤل و استراتيجيات مواجية الضغوط لمعممي .   (2011نجكل السيد محمد . ), إماـ -
 12. العدد مجمة البحث العممي .  التربية الخاصة

.   صورة عربية لمقياس التوجو نحو الحياة إعداد(. 2001) . االنصارم, بدر محمد -
 . اليمف .  اإلسبلميحكؿ الصحة النفسية في العالـ  األكلىبحث مقدـ لمندكة العالمية 

لدى طمبة  التشاؤمقياس التفاؤل و ( . 2008االنصارم, محمد بدر ك كاظـ عمي . ) -
    .. مجمة العمـك التربكية  و العمانيين الكويتيينالجامعة دراسة ثقافيو مقارنة بين الطمبة 

 4العدد  9المجمد النفسية  ك 
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. مذكرة  جودة حياة التمميذ و عالقتيا بالتحصيل الدراسي( . 2014) . , كريمةبحرة -
    االداءات . قسـ عمـ النفس تخصص تنمية بشرية ك فعالية  جستيرمامقدمة لنيؿ شيادة 

  رطكفكنيا . كمية العمـك االجتماعية . جامعة كىراف . الجزائر. عمـك التربية ك االك 
 أساليبالتفاؤل و التشاؤم : ق( . 1427-1426. ) بنت قارم عبد القادر نسيموبخارم,  -

بحث مقدـ  .القرى مكة المكرمة  أمالعزى العجز المتعمم لدى عينة من طالبات الجامعة 
نفسي( . قسـ عمـ النفس  إرشادلمحصكؿ عمى درجة الماجستير في تخصص عمـ النفس )

 القرل . المممكة العربية السعكدية . آـ. جامعة  ة. كمية التربي
جودة الحياة وعالقتيا باليوية النفسية لدى ضحايا ( . 2014-2013. ) آماؿبكعيشة,  -

. قسـ  الدكتكراهمقدمة لنيؿ درجة  أطركحة - دية براقيدراسة ميدانية ببم –بالجزائر  اإلرىاب
كرة . .بس .العمـك االجتماعية . كمية العمـك النفسية ك االجتماعية . جامعة محمد خيضر 

 الجزائر
   مجمس العالمي لمسعادة . (2019. )التقرير العالمي لسياسات السعادة ك جكدة الحياة  -

 . نيكيكرؾ : شبكة التنمية المستدامة . و جودة الحياة
التفاؤل المتعمم لدى طمبة كمية ( . 2018. ) زىراء حسف ,عماد طارؽ ك ثامر جبار, -

. جامعة القادسية  عمـ النفس. قسـ   كسشيادة البكالكريمقدمة لنيؿ  أطركحة.  التربية
 .العراؽ . 

        تيا بالتحصيل الدراسي السعادة النفسية و عالقب ت( . . )  سمية احمد, جماؿال -
  االتجاه نحو الدراسة  لدى طالب جامعة تبوكو 

ؤل و التشاؤم التفا.  (2018تمكز  –يكليك  18-17).  الجمعاف, صفاء عبد الزىرة حميد -
العالمي التاسع  األكاديمي. المؤتمر العممي يرات لدى طمبة الجامعة عالقتو ببعض المتغو 

 ك الطبيعية  . تركيا . اسطنبكؿ  العمـك االجتماعية ك االنسانية. االتجاىات المعاصرة في 
و التفاؤل  األملالتنبؤ بالسعادة في ضوء .  (2011جراد , حمدم . ) أبكك  أماؿ, جكدة -

    لؤلبحاث. مجمة جامعة القدس المفتكحة لدى عينة من طمبة جامعة القدس المفتوحة 
 129-162ص . 24ك الدراسات  . العدد

الحياة وعالقتيا بتقدير الذات و .  (2018الزىراء مصطفى محمكد مصطفى . )جكدة,  -
    .  مجمة البحث العممي في التربية .   التوافق األسري لدى طفل ما قبل المدرسة 

  19العدد 
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 قراءات في عمم النفس االيجابي –إطالق طاقات الحياة ( . 2012).  حجازم, مصطفى -
 ك التجارة  . بيركت : لبناف .مؤسسة ديمك براس لمطباعة  –

جودة الحياة لدى ( .  2018.) احمد اديب  قنبر شياب ك البجارم, احمد يكنس ,حديدم -
  1العدد  15المجمد .  األساسيةكمية التربية  أبحاث. مجمة  المرشدين التربويين

جودة الحياة و عالقتيا ( . 2018, بكزيدم دنيا . ) أسماءحمايدية, عمي ك خبلؼ  -
. مجمة كحدة البحث في التنمية المارد   ل م د الدكتوراهبالتفاؤل لدى عينة من طمبة 

 2. العدد  9 المجمدالبشرية . 
الشخصية االستباقية ك عبلقتيا  ( .2019زينب كريـ ك مظمـك ,عمي حسيف . ) , حميد -

      26المجمد بالتفاؤؿ المتعمـ لدل طمبة الدراسات العميا  . مجمة العمـك االنسانية . 
  العدد الثاني

. مكتبة مدبكلي  . موسوعة عمم النفس و التحميل النفسي(  1994. )حنفي, عبد المنعـ -
 4. الطبعة 

نوعية الحياة لدى ( . 2016. ) بنت سالـ, عبد الكىاب جكدة ك النصبية, بسمة الحايس -
. سمطنة  دراسة ميدانية عمى محافظات الباطنية -السكان المحميين كآلية الستدامة التنمية 

 49-15ص   18العدد مجمة عمكـ اإلنساف ك المجتمع  .   -عماف
( . التفاؤؿ ك عبلقتو 2019. )  الدبابي, خمدكف ك رابعة , عبد الرحماف , عبد السبلـ -

. دراسات, العمـك  األردنيةبالكفاءة الذاتية ك السعادة لدل طمبة جامعة العمكـ ك التكنكلكجيا 
 121-107ص  2. العدد  46المجمد التربكية . 

.  مقياس الرضا عن الحياة) دليل التعميمات ( .  دسكقي, محمد مجدم . ) ب ت ( -
 قاىرة مكتبة االنجمك مصرية . ال

التفاؤل و عالقتو بالتوجو نحو  . (2012دكرم, ريا ك عبد الكريـ, إيماف صادؽ . ) -
العددان    . مجمة البحكث التربكية ك النفسية . الحياة لدى طالبات كمية التربية لمبنات

26 – 27 
          عمم النفس الصحي , مجاالتو , نظرياتو, ( . 2015. ) ء, فاطمة الزىراالزركؽ -

 . ديكاف المطبكعات الجامعية : جامعة البميدة . الجزائر  عنو المنبثقة المفاىيمو 
اثر استخدام نموذج التفاؤل المتعمم عن تنمية ( . 2012. ) احمد محمد أمنة, سالـ -

التفكير الناقد و النضج االجتماعي من منظور عمم النفس االيجابي لدى طالب المرحمة 
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. رسالة مقدمة لمحصكؿ عمى درجة دكتكر فمسفة في التربية . قسـ عمـ النفس الثانوية 
 التربكم . معيد الدراسات التربكية . جامعة القاىرة . مصر

 .IPEN http// ipen-network.cmالشبكة الدكلية لمتعميـ االيجابي   -
النفسية ودورىا في  الضغوطاستراتيجيات مواجية  ( .2019-2018شداني, عمر . ) -

.  معمميندراسة ميدانية عمى عينة  – تجويد الحياة المينية لدى معممي المرحمة االبتدائية
قسـ عمـ النفس  . كمية  –غير منشكرة  رسالة – الدكتكراهلنيؿ شيادة  أطركحة – بكيرة

 ك االجتماعية . جامعة محمد لميف دباغيف . سطيؼ . الجزائر  اإلنسانيةالعمـك 
عالقة التفاؤل .  (2016يخ ,أسامة مرزكؽ محمد ك السيد , عثماف فضؿ  . )الش -

  بالضغوط النفسية لدى المرشدين الطالبيين  بالمدارس الثانوية  بمدينة حائل السعودية
 .425-407ص  12العدد  5المجمد . المجمة الدكلية التربكية المتخصصة . 

دراسة ميدانية في  –طبيعة العمل  و عالقتيا بجودة الحياة ( . 2013شيخي . مريم . ) -
 . بكر القايد أبيرسالة ماجستار . قسـ العمـك االجتماعية . جامعة   - المتغيراتبعض  ظل

 .تممساف  . الجزائر 
 االلتزام الصحي وجودة الحياة لدى عينة من. " (2020-2019.  ) صكرية ,عبد الصمد -

مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه في عمـ نفس  أطركحة.  الغدد الالقنوية بأمراضالمصابين 
 . الجزائر الصحة . جامعة باتنة

برنامج لمعالج النفسي االيجابي لتنمية .  (2017عبد المغني , محمد مصطفي . ) -
 اإلرشاد. مجمة  البصرية اإلعاقاتالشعور بمعنى السعادة لدى عينة من المراىقين ذوو 

  50العدد  النفسي .
.  جودة الحياة المدركة ( 2018). عثماف, عبد الرحماف صكفي ك إبراىيـ, محمكد محمد  -

دراسة  –و عالقتيا بمواجية المشكالت االجتماعية لدى طمبة جامعة السمطان قابوس 
 .  3الجزء  2العدد العمـك التربكية .  – تنبؤية

اثر الصدمة النفسية عمى معنى الحياة عمى ( . 2018-2017. ) عكامف, حبيبة -
مقدمة لنيؿ شيادة  أطركحة –حوادث مرور الطريق فئة الراشدين جراءالمعاقين حركيا 

قسـ عمـ النفس  . كمية العمـك االنسانية ك االجتماعية .  –رسالة غير منشكرة  –الدكتكراه 
 جامعة محمد لميف دباغيف . سطيؼ . الجزائر
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في تنمية سمة التفاؤل لدى التالميذ و  إستراتيجيةفعالية  . ( 2016عينك, عبد اهلل . ) -
.  24العدد .  مجمة العمـك االنسانية ك االجتماعية.  سعيدة –دراسة ميدانية بمدينة  –الطمبة 

 145ص
- 

تقنين مقياس سميجمان لمتفاؤل و التشاؤم  عمى بيئة  .  (2017عينك, عبد اهلل . )1
    34. العدد لمعمـك التربكية ك االنسانية  األساسية.  مجمة كمية التربية الجزائرسعيدة 

 206-193ص 
مؤشر الشخصية االيجابية العبي المستويات العميا ( . 2016.  ) قدكمي, عبد الناصر -

مجمة جامعة   - دراسة ميدانية في عمم النفس االيجابي–الجماعية في فمسطين  لأللعاب
 1العدد .  1مجمد .  بحاث االستقبلؿ لبل

التفاؤل و التشاؤم و الرضا ن الحياة لدى المطمقات في ( . 2016. ) , سياد سميرقنيطة -
مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في الصحة النفسية المجتمعية . قسـ  أطركحة. قطاع غزة

 بغزة . فمسطيف  اإلسبلميةالصحة النفسية المجتمعية . كمية التربية . الجامعة 
جودة الحياة لدى طمبة ( . 2006) عمي ميدم ك البيادلي, عبد الخالؽ نجـ . ,كاظـ -

كقائع ندكة عمـ النفس كجكدة   –دراسة ثقافية مقارنة  –الجامعة العمانيين و الميبيين 
 سمطنة عماف كمية التربية . جامعة السمطاف قابكس .الحياة . 

ىيئة  أعضاءقياس جودة الحياة لدى  ( .2016, عبد الكريـ عبيد جمعة . )كبيسي -
    . مصرية –عراقية  –التدريس في الجامعة ) دراسة ثقافية مقارنة ( لعينات ليبية 

 . 49العدد 
. دار  آخركف. ترجمة صفاء العسر ك  السعادة الحقيقية( . 2002سميجماف . ) فمارت -

 العيف لمنشر . مصر 
 ماىي حقيقتو, ماىي طبيعتو,ما ىي تعقيداتوالتفاؤل : ( . 2012. )  كرـك شارؿمارتاف  -

عمم النفس االيجابي لمجميع : مقدمة ,مفاىيم,وتطبيقات .   مرعي سبلمة,. عف يكنس
  : مصر. المكتبة االنجمك مصرية المدرسي  في العمر

التفاؤل و التشاؤم و عالقتو بالرضا عن الحياة و ( . 2012. ) , ماىر يكسؼالمجدالكم -
الذين تركوا مواقع عمميم بسبب  األمنية األجيزةالنفسجسدية لدى موظفي  األعراض

لمدراسات التربكية ك النفسية .  اإلسبلمية. مجمة الجامعة الخالفات السياسية بقطاع غزة 
  236-207. ص  20المجمد 
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التفاؤل و التشاؤم لدى طمبة جامعة االقصي  ( . 2012. ) محسيف, عكف عكض يكسؼ -

. لمدراسات التربكية كالنفسية  اإلسبلميةمجمة الجامعة  . المتغيرات في ضوء بعض
 93 – 53ص   الثاني  العدد  20المجمد

 –دراسة تحميمية  – بحوث جودة الحياة في العالم العربي( . 2015 .) مسعكدم, امحمد -
 .   20العدد مجمة العمـك االنسانية ك االجتماعية . 

. مجمة  الحياة من منظور عمم النفي االيجابيجودة .  (2014مشرم . سبلؼ . ) -
   8العدد الدراسات ك البحكث االجتماعية . 

  جودة الحياة و عالقتيا بتقدير الذات ( . 2018. ) مصطفى , الزىراء مصطفى محمد -
العدد . مجمة البحث العممي في التربية  .   لدى الطفل ما قبل المدرسة األسريو التوافق 

 159ص  19
التفاؤل و  بسيكولوجيةالتفكير السائدة وعالقتيا  أنماط( . 2008. ) نكاؿ خالد ,اهللنصر  -

لنيؿ درجة الماجستار .  أطركحةا  . التشاؤم لدى طمبة مرحمة الثانوية العامة  ب جنين
  جامعة نابمس  . فمسطيف  

لدى التفاؤل و التشاؤم و عالقتو بالرضا عن الحياة ( . 2014-2015نيدم, سعاد . ) -
. قسـ  مذكرة مكممة لنيؿ درجة ماست  - طمبة الجامعيين دراسة ميدانية بجامعة ورقمة

عمـ النفس ك عمـك التربية . كمية العمـك االجتماعية ك االنسانية . جامعة قاصدم مرباح . 
 كرقمة . الجزائر

الدعم االجتماعي وعالقتو بمستوى ( . 2011-2010.) ىنداكم, محمد حامد إبراىيـ -
. رسالة مقدمة  لنيؿ درجة  الرضا عن جودة الحياة لدى المعاقين حركيا بمحافظات غزة

 . جامعة األزىر  .  غير منشكرة الماجستير عمـ النفس
برنامج لمعالج ب ت ( . . ) محمد مصطفى عبد الغني, حساـ إسماعيؿ ك غنيـ, ىيبة -

 المراىقين ذوي اإلعاقة البصريةالنفسي االيجابي لتنمية الشعور بالمعنى لدى عينة من 
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 (1محق )م

  ات ــــــــــــــم الكممــــــــــــعجم

 زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــميــانج يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعرب
 Autonomy                                                              االستقبللية

 Becoming الٌصيركرة

       Being                     الكينكنة
 Belonging        االنتماء
 Cash Value          النفعية

 Cognitive Set     كجية معرفية
 Consistency        االتٌساؽ

 Deficit Mode    العجز نمكذج

    Dispositional Optimism  التفاؤؿ االستعدادم
 Environmental Masery     )السيطرة عمى المحيط ( البيئي مكفالتٌ 

 onal WeEmoti being-ll      جكدة الحياة االنفعالية
 Excellence     الٌتميز 
 Flow          الٌتدفؽ

 Happiness         الٌسعادة
 Hope األمؿ
 Individuation التفرد

 Quantity الكـ
 of Life    Quality جكدة الحياة

     Life Orientation التكجو  نحك الحياة

 Mean  الحسابي     المتكسط
 Optimism             الٌتفاؤؿ

 Package for the Social    اإلحصائي   الٌتحميؿ برنامج

Sciences      
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 Personality Trait س مة شخصية

  الٌتطكر الٌشخصي

Personal Growth  

         المجتمع

Population 
  Positive Psychology عمـ النفس االيجابي

 Positive Relations With اآلخريف مع اإليجابية العبلقات

Others    

    Purpose In Life اليادفة الحياة

    Self – Acceptance             الذات تقبؿ

 

 The Life Orientation Test اختبار جكدة الحياة               

LOT 

  Well Being       سف الحاؿحي 

   World Health  Organization لمٌصحة       العالميةالمنظمة 
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 (2ممحؽ)
 

 بطاقة المعمومات الشخصية 
 اسـ المدرسة االبتدائية :

 : الجنس
                     ذكر

                                  
      أنثى 

 
 سنوات الخبرة :

 
 سنكات  5اقؿ مف 

 
 سنكات  10إلى  5مف 

 
 سنكات  10أكثر مف 
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      3ممحق 
 استبانة جودة الحياة    

 
أمامؾ استبانة لقياس جكدة الحياة لدل أستاذ المرحمة االبتدائية, كىي جزء مف بحث لنيؿ شيادة 

 الماستر عمـ النفس العيادم , جامعة المسيمة . لذا نأمؿ منؾ 
 قراءة العبارة جيدا حيث ال تكجد إجابات صحيحة كأخرل خاطئة 

 في الخانة التي تناسبؾ  Xضع العبلمة 
 

عالية  العبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة الرقـ
 جدا

منخفضة  منخفضة متكسطة عالية
 جدا

 التالية  األىدافيحقق لي  كأستاذ: اشعر بان عممي األىداف:  األولالمجال 
      مرضاة اهلل عز وجل 1
      يحتذى بينموذجا  أكون 2
      نيل احترام وتقدير المحيطين بي 3
      الرضا الوظيفي 4
      حياة كريمة 5
      بشكل مستمر  وأدائيتطوير قدراتي  6
      الحصول عمى الترقية في وقتيا 7
      مساعدة الطمبة عمى التعمم المستمر  8
      زيادة خبراتي الحياتية 9

ميامي  ألداءالحصول عمى التدريب الكافي  10
 بشكل صحيح 

     

 يعمل عمى تحقيق التوقعات التالية كأستاذال الثاني : التوقعات : اشعر أن عممي المج
      احترام المجتمع و تقديره لعممي  11
      تكوين اتجاىات ايجابية نحو التعميم و التعمم 12
      تقدير المسؤولين لعممي  13
      تحقيق ذاتي  14
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      الحصول عمى مركز اجتماعي مرموق 15
بناء عالقات اجتماعية ايجابية مع زمالئي  16

 في العمل
     

الحصول عمى راتب يتناسب مع الجيد الذي  17
 ابذلو

     

      في تقديم االقتراحات لتطوير المدرسة  أساىم 18
      في العممية التعميمية األمور أولياءدور  19
      تحقيقي لطموحاتي 20
      اتجاىي اآلخرينمعرفة مشاعر  21
      معرفة نقاط القوة ونقاط الضعف لدي 22
      المساىمة في تحقيق رسالة مينة التعميم 23

 لكضعو في الحياة ك عبلقتو باالىتمامات األستاذ إدراؾالمجاؿ الثالث: 
      تقدم المجتمع ورقيو من خالل تعميم الطمبة 24
المناسبات  إحياءمشاركة المجتمع في  25

 الدينية و الوطنية
     

التواصل المستمر و الفعال مع مؤسسات  26
 المجتمع ذات العالقة 

     

جديدة لحل المشكالت  أفكارالبحث عن  27
 المجتمعية

     

      العمل بروح الفريق 28
      توفير بيئة تعممية تعميمية تفاعمية 29
التربوية  واألفكارتوظيف تقنيات التعميم  30

 الجديدة
     

      في المعرفة التربوية  اإلسيام 31
 يساىـ في تطكير ذاتي بشكؿ مستمر كيتضح مف خبلؿ مي كأستاذأف عم أرلالمجاؿ الرابع :

      مدى التزامي بالتعميمات و القوانين 32
      قات الجيدة مع الزمالءالالع 33
      مشاعر الرضا لدي 34
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      نتائج الطمبة في االمتحانات  35
      تقبل الطمبة و احتراميم لي  36
      يمالتزامي بأخالقيات مينة التعم 37
      قدرتي عمى ضبط النفس  38
      االلتزام بنظام المدرسة و لوائحيا وتعميماتيا 39
      االلتزام بالتدريب والتعمم مدى الحياة 40
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 (4ممحق ) 
 اؤل ـــــــــــــــــة التفــــــاستبان

 
تنطبؽ  العبارات الرقـ

 تمامان 
بيف  تنطبؽ

 بيف
ال 

 تنطبؽ
ال 

تنطبؽ 
 تمامان 

      ىادفة أنياالحياة عمى  إلىانظر  1
      سارة في المستقبل أحداثحدوث  أتوقع 2
      سعادة أكثرستكون حياتي  3
بالمقولة " اليأس مع الحياة وال حياة مع  أؤمن 4

 س"اليأ
     

      الكأسالنصف الممموء من  إلىانظر  5
      من حولي  األشياءاستمتع بجمال  6
      الفرج قريبا أناشعر  7
      اقبل عمى الحياة بكل حب وتفاؤل  8
      التي تسبب لي السعادة  األمورفي  أفكر 9

      األمورالجانب المشرق من  أرى 10
      شييتي جيدة لمطعام 11
      .الخير في المستقبل أتوقع 12
      .حياتي مميئة بالبيجة والسرور أناشعر   13
      . أىدافيلمنجاح وتحقيق  أسعى 14
      .حياتي أمورلمتفاؤل في التعامل مع  أميل 15
      .سعيدة  أحالمي 16
      .يكون حظي جيدا في المستقبل أن أتوقع 17
      .اشعر بثقة كبيرة في نفسي 18
       .عمى المشكالت التي تواجينياستطيع التغمب  19
      .مقبمة عمى الحياة بكل تفاؤل 20
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      .الزواج يحقق سعادتي  21
       .ستتحقق في المستقبل أحالمي 22
      .الحياة  أحب 23
      .األشياء أفضلحدوث  أترقب 24
      .من اليوم  أفضلالغد  25
      .حياة ىادفة  أعيش 26
      .شعورا باالستقرار من ذي قبل أكثر أصبحت 27
      . اآلخرينحاال من  أحسن أننياشعر  28
      .بالقضاء خيره وشره  أؤمن 29
         .السمبية  لألفكارستسمم  أ ال 30
      .سيكون مستقبمي مشرقا 31
       .سعادة  أكثرتكون حياتي  أن أتوقع 32
تحقيق  إلىالذي يؤدي  اإليمانالتفاؤل ىو  33

 .االنجازات 
     

      الوجود جميال.بالمقولة  كن جميال ترى  أؤمن 34
الصعوبات التي تواجيني ماىي إال فرصة لتحقيق  35
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 totall_sum1 fréquences    (5ممحق )

 
 

 

Réponses 

N Pourcentage 

$totall_sum1 3.7 326 منخفضة جدا% 

 %5.8 513 منخفضة

 %12.8 1128 متوسطة

 %27.3 2411 عالٌة

 %50.5 4462 عالٌة جدا

Total 8840 100.0% 

total_sum2 fréquences 

 

Réponses 

N Pourcentage 

$total_sum2 3.3 256 منخفضة جدا% 

 %5.3 413 منخفضة

 %16.0 1236 متوسطة

 %32.4 2504 عالٌة

 %43.0 3326 عالٌة جدا

Total 7735 100.0% 

 
Descriptives 

Statistiques descriptives 

 N Minimum Maximum Moyenne Ecart type 

 22.811 166.02 200 101 222 المجموع العام لمقٌاس جودة الحٌاة

 17.541 142.24 175 98 222 المجموع العام لمقٌاس تفاؤل 

N valide (liste) 222     

Tableaux croisés 

Tableau croisé الجنس * سنوات الخبرة 

Effectif   

 

 سنوات الخبرة

Total  سنوات 5أقل من  

سنوات إلى  5من 

سنوات01 سنوات 01أكثر من    

 74 27 17 30 ذكر الجنس

 148 37 45 66 أنثى

Total 96 62 64 222 
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Corrélations 2الفرضية  

Corrélations 

 

المجموع العام لمقٌاس 

 جودة الحٌاة

ع العام لمقٌاس لمجموا

  تفاؤل

 Corrélation de Pearson 1 .610 المجموع العام لمقٌاس جودة الحٌاة

Sig. (bilatérale)  .000 

N 222 222 

 Corrélation de Pearson .610 1   المجموع العام لمقٌاس تفاؤل

Sig. (bilatérale) .000  

N 222 222 

Test T- 2الفرضية  

Statistiques de groupe 

 

 N Moyenne Ecart type الجنس

Moyenne erreur 

standard 

 2.724 23.436 162.92 74 دكر المجموع العام لمقٌاس جودة الحٌاة

 1.836 22.333 167.57 148 أنثى

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur 

l'égalité des variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl 

Sig. 

(bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Différence 

erreur 

standard 

Intervalle de confiance de 

la différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

المجموع العام لمقٌاس جودة 

 الحٌاة

Hypothèse de 

variances égales 

1.530 .217 -1.438- 220 .152 -4.649- 3.233 -11.019- 1.722 

Hypothèse de 

variances inégales 

  -1.415- 140.00

4 

.159 -4.649- 3.285 -11.144- 1.846 

Test T- 5الفرضية   

Statistiques de groupe 

 

 N Moyenne Ecart type الجنس

Moyenne erreur 

standard 

 2.042 17.568 140.62 74 دكر المجموع العام لمقٌاس تفاؤل 

 1.436 17.471 143.05 148 أنثى

Test des échantillons indépendants 

 

Test de Levene sur l'égalité des 

variances Test t pour égalité des moyennes 

F Sig. t ddl Sig. (bilatéral) 

Différence 

moyenne 

Différence 

erreur 

standard 

Intervalle de confiance de la 

différence à 95 % 

Inférieur Supérieur 

 Hypothèse de variances المجموع العام لمقٌاس تفاؤل 

égales 

.617 .433 -.976- 220 .330 -2.432- 2.492 -7.344- 2.479 
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Hypothèse de variances 

inégales 

  -.974- 145.394 .332 -2.432- 2.497 -7.367- 2.502 

Oneway1 
Oneway 2الفرضية  
 
Post Hoc Tests 
Oneway 2الفرضية  

ANOVA 

   المجموع العام لمقٌاس جودة الحٌاة

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 13760,942 2 6880,471 14,961 ,000 

Within Groups 100716,986 219 459,895   

Total 114477,928 221    

ost Hoc Tests 
 

 

 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   المجموع العام لمقٌاس جودة الحٌاة   

LSD   

(I) سنوات الخبرة (J) سنوات الخبرة 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

سنوات 5أقل من  سنوات إلى  5من  

سنوات01  

-15,677 3,494 ,000 -22,56 -8,79 

سنوات 01أكثر من   -16,094 3,461 ,000 -22,91 -9,27 

سنوات إلى  5من 

سنوات01  

سنوات 5أقل من   15,677 3,494 ,000 8,79 22,56 

سنوات 01أكثر من   -,416 3,821 ,913 -7,95 7,12 

سنوات 01أكثر من  سنوات 5أقل من    16,094 3,461 ,000 9,27 22,91 

سنوات إلى  5من 

سنوات01  

,416 3,821 ,913 -7,12 7,95 
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ANOVA 

 

   المجموع العام لمقٌاس تفاؤل المتعلم

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5451,238 2 2725,619 9,591 ,000 

Within Groups 62239,627 219 284,199   

Total 67690,865 221    

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   المجموع العام لمقٌاس تفاؤل المتعلم   

LSD   

(I) سنوات الخبرة (J) سنوات الخبرة 

Mean 

Difference 

(I-J) 

Std. 

Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

سنوات 5أقل من  سنوات إلى  5من  

سنوات01  

-9,047 2,747 ,001 -14,46 -3,63 

سنوات 01أكثر من   -10,760 2,720 ,000 -16,12 -5,40 

سنوات إلى  5من 

سنوات01  

سنوات 5أقل من   9,047 2,747 ,001 3,63 14,46 

سنوات 01أكثر من   -1,714 3,004 ,569 -7,63 4,21 

سنوات 01أكثر من  سنوات 5أقل من    10,760 2,720 ,000 5,40 16,12 

إلى سنوات  5من 

سنوات01  

1,714 3,004 ,569 -4,21 7,63 
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