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 (  1ملحق ) 

 مقياس التوجه نحو الحياة

 بصورته االولية

 ) استبيان آراء الخبراء (

 .......................... المحترمالفاضل ..........................................لدكتور ا
 تحٌة طٌبة

وتحقٌقا ألهداف  (العراقٌٌنلدى السجناء السٌاسٌٌن  حو الحٌاة) التوجه نة  اجراء دراس انٌروم الباحث
 ,Scheire & Carver)على نظرٌة  ان، وقد اعتمد الباحثلتوجه نحو الحٌاة البحث ٌتطلب بناء مقٌاس ل

النزعة او المٌل اما الى التفاؤل الذي ٌؤدي الى توقع حدوث ) نحو الحٌاة اللذان عرفا التوجه  (1985
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اشٌاء و احداث حسنة او الى التشاؤم الذي ٌؤدي الى توقع حدوث اشٌاء واحداث سٌئة وكالهما ٌؤدي الى 
وقد ،  (   Scheier & Carver, 1985 , P:219-247) ( ،التوجه نحو الحٌاة اما اٌجابً او سلبً

تمثل ( فقرة 11و )تمثل مجال التفاؤل ( فقرة 11)التوجه نحو الحٌاة ( فقرة تقٌس 33) انحثصاغ البا
، ونظرا لما عرفتم به من خبرة ودراٌة علمٌتٌن فً مجال تخصصكم ٌرجى ابداء مجال التشاؤم 

( √مالحظاتكم عن مدى صالحٌة فقرات المقٌاس فً قٌاس السمة المراد قٌاسها ، وذلك بوضع عالمة )
فً حقل غٌر صالحة  نفسها العالمةوحقل صالحة ان كانت الفقرة صالحة وتقٌس السمة المراد قٌاسها  فً

ان كانت الفقرة غٌر صالحة وال تقٌس السمة المراد قٌاسها ،  واجراء التعدٌل الذي ترونه مناسبا فً 
ًَ تمام  حقل التعدٌل المناسب ، علما ان بدائل المقٌاس ثالثٌة وهً ًَ الى حد ما ) تنطبق عل ا ، تنطبق عل

ًَ ابدا ( كون عٌنة البحث الحالً   الدراسً . همتحصٌلمن السجناء السٌاسٌٌن المتباٌنٌن فً ، ال تنطبق عل
 وتقبلوا وافر الشكر واالمتنان .......

 
 الباحثان

 

 المجال االول:

 1985 كارفر و شاير تعريف :تفاؤللا

 االعتقاد ، فضالً عن المستقبل فً الرغبات تحقٌق بإمكانٌة واالعتقاد الحٌاة على واإلقبال االٌجابٌة النظرة 

 السٌئ. الجانب أو الشر حدوث من بدالً  األشٌاء من الجٌد الجانب أو الخٌر حدوث باحتمال
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 المجال الثاني:

 1985 كارفر و شاير التشاؤم : تعريف

 باحتمال االعتقاد ، فضالً عن المستقبل فً تالرغبا تحقٌق بعدم إمكانٌة واالعتقاد السلبٌة الحٌاة النظرة  

 الجٌد. الجانب أو الخٌر حدوث من بدالً  األشٌاء من السٌئ الجانب أو الشر حدوث
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 ( 2ملحق ) 

  اسماء السادة الخبراء 

 

 ت

 السادة الخبراء

 

 

 ت

 السادة الخبراء

 

1  

 ا.د   خليل ابراهيم رسول

 بغداد  -اداب 

6 

 

 

 ا.م.د  سعد عبد الزهرة

 مستنصرية  -اداب  

 

 ا.د  عبد االمير عبود الشمسي            2

 ابن رشد  -تربية  

 ا.م.د  كاظم علي هادي الدفاعي 7

 مستنصرية -تربية 

 

 ا.د   كامل علوان الزبيدي 3

 بغداد –آداب 

 ا.م.د كاظم كريدي خلف العادلي 8

 مستنصرية -تربية 

 –ا.م.د   ازهار عبود الجواري  4

 مستنصرية -تربية 

 

 ا.م.د  نهلة عبود الصالحي 9

 ابن رشد –تربية 

 

 ا.م.د  خالد عبد الرحمن سلطان 5

 مستنصرية  -تربية 

 

 لمشهدانيا.م.د  هناء محمد ا 11

 مستنصرية -تربية 
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 ( 3ملحق ) 

 مقياس التوجه نحو الحياة

 بصورته النهائية

 االخت الفاضلة......

 االخ الفاضل .......

 تحٌة طٌبة

بٌن ٌدٌكم مجموعة من الفقرات نرجوا اختٌار ما ترونه مناسبا من البدائل التً وضعت امام كل فقرة من 

ام البدٌل الذي ٌنطبق علٌكم ، علما انه ال توجد اجابة صحٌحة ام√الفقرات ، وذلك بوضع عالمة  

واخرى خاطئة ، كما انها ال تستخدم اال ألغراض البحث العلمً ، ولن ٌطلع علٌها سوى الباحث ، 
 شاكرٌن لكم تعاونكم معنا ....
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