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 إقرار املشرف                                     
االمتنان وعالقته بجودة الحياة لدى أعضاء أشهد إن إعداد الرسالة المعنونة بـــ )

)اآلء هادي خريبط المقدمة من الطالبة الهيئات التدريسية في المدارس الثانوية(، 

جرى تحت إشرافي في قسم علم النفس ــــــ كلية اآلداب / جامعة  البيضاوي(

 القادسية، وهي جزء من متطلبات نيل درجة الماجستير )آداب( في علم النفس العام.
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االمتنان وعالقته بجودة الحياة لدى ) أشهد إني قرأت هذه الرسالة الموسومة بـــ

اآلء هادي المقدمة من الطالبة ) أعضاء الهيئات التدريسية في المدارس الثانوية(،

/ جامعة القادسية، وهي جزء  إلى قسم علم النفس ـــــ كلية اآلدابخريبط البيضاوي( 

من متطلبات نيل درجة الماجستير )آداب( في علم النفس العام، وقد قومتها فأصبحت 

 صالحة من الناحية اللغوية.
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 إقرار اخلبري العلمي                               

االمتنان وعالقته بجودة الحياة لدى اشهد أني قد قرأت هذه الرسالة الموسومة بـ)    

المقدمة من طالبة الماجستير)  ، ( الهيئات التدريسية في المدارس الثانويةعضاء أ

كلية اآلداب/ جامعة  –( الى قسم علم النفس البيضاوي مختاضء هادي خريبط آلا

العام داب ( في علم النفس آوهي جزء من متطلبات نيل درجة ماجستير )  ، القادسية

 وقد وجدتها صالحة من الناحية العلمية. ،
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االمتنان وعالقته بجودة الحياة اشهد أني قد قرأت هذه الرسالة الموسومة بـ )     

(، المقدمة من طالبة لدى أعضاء الهيئات التدريسية في المدارس الثانوية 

كلية  –( الى قسم علم النفس البيضاويمختاض اآلء هادي خريبط الماجستير ) 

اآلداب / جامعة القادسية ، وهي جزء من متطلبات نيل درجة ماجستير ) آداب ( في 

 علم النفس العام ، وقد قومتها فأصبحت صالحة من الناحية اإلحصائية.
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وِجد، هلل الحمد والشكر أن وفقنا والهمنا الصثر ف

يواهتداًء بما قال تعاىل: 
َ َ
ْميل

ُ
ْرت
َ
ك
َ
يش نْ ِ

ئ 
َ
ْميل

ُ
ك
ُّ
يَرب

َ
ن
َّ
ذ
َ
أ
َ
يت
ْ
ْم ﴿َوِإذ

ُ
ك
َّ
َ
َ
َد سورة إبراهيم: [ يِزد

 .7]اآلية
ي   

 
 بمن كان لهم الفضل بعد هللا )هلالج لج( ف

ً
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التدريسية في المدارس عضاء الهيئات أمتنان وعالقته بجودة الحياة لدى "اال

 الثانوية"

 Qualityوجودة الحياة  Gratitudeاستهدف البحث الحالي معرفة العالقة بين االمتنان 

Of Life فاالمتنان يمكن أن يرفع معنويات األفراد  دى المدرسين في محافظة الديوانية،ل

إليجابية في الحياة خالل األوقات السيئة. األفراد الذين اشياء اعدهم في العثور على بعض األويس

ال يتصفون باالمتنان ستذهب المنفعة التي حصلوا عليها دون أن يالحظوها وال يقودهم للشعور 

بالنعم في حياتهم وسيزيد ذلك من شعورهم بالحرمان وسيشعرون بأن الحياة لم تهبهم الفوائد التي 

ن االمتنان إرد بالحرمان في الحياة، وهكذا فتنان زاد شعور الففكلما انخفض االم، يستحقونها 

 تدني عموما ًيشير حتماُ الى األفراد لدى الحياة جودة مستوى انخفاض وأن يضخم حياة المرء،

 فاعلية مستوى وانخفاض ،الشخصية أو الكفاءة الجدارة بعدملذاته وإحساسه  الفرد تقدير مستوى

بجودة حياتهم وكفاءتها يصب في  مرضيا   ا  امتالك التدريسيين شعورن إخرى، فأ. بصورة الذات

وقد اثبتت الدراسات أن  ،مصلحة العملية التعليمية ويسهم في تنمية استجابات المدرسين وتقدمها

 وارتفاعمستويات القلق والتوتر واالكتئاب  نخفاضباباالمتنان يرتبط  ارتفاع مستوى الشعور

ان ارتباط االمتنان وجودة الحياة، والرضا واالحساس بجودة الحياة. بمعنى  الكفاءة الذاتية والقبول

 .عال على اعضاء الهيئات التدريسيةيترك اثره الف بصورة موجبة،

 :تعرف  لقد هدف البحث الحالي الى

 .الشعور باالمتنان لدى اعضاء الهيأة التدريسية في المدارس الثانوية في مدينة الديوانية .1

 .ارس الثانوية في مدينة الديوانيةلدى اعضاء الهيأة التدريسية في المد جودة الحياة .0

داللة الفروق االحصائية في مستوى الشعور باالمتنان لدى اعضاء الهيأة التدريسية في مدينة  .3

 اناث (. –الديوانية على وفق متغير الجنس ) ذكور 

هيأة التدريسية في مدينة داللة الفروق االحصائية في مستوى جودة الحياة لدى اعضاء ال .4

 اناث(.  -الديوانية على وفق متغير الجنس ) ذكور

في مدينة ياة لدى اعضاء الهيأة التدريسية العالقة االرتباطية بين متغيري االمتنان وجودة الح .5

 .الديوانية 



 
 

 ك
 

رس الثانوية ذكور وإناث في المداة من كال الجنسين وقد تحدد البحث الحالي بالهيأة التدريسي

 .في مدينة الديوانية

نظريات التي تناولت متغيري وفيما يخص اإلطار النظري فقد عرضت الباحثة عدداً من ال 

  Fallowfield دللوفيافونظرية  ،لالمتنان Watkins وقد تبنت الباحثة نظرية ويتكنز ،البحث

 لجودة الحياة .

، ( فقرة 02مقياسين األول لمفهوم االمتنان تألف من ) عدادخطوات ألالباحثة  وقد أجرت

ائل وتم وضع خمسة بد ،( فقرة بصيغتهما النهائية33والثاني لمفهوم جودة الحياة تألف من )

الخصائص  . وقد أجرت الباحثة التحليالت اإلحصائية الستخراجلإلجابة على فقرات المقياسين

تم تحليل الفقرات بأسلوب ولهما  لصدق الظاهريإذ تم استخراج ا السايكومترية للمقياسين،

، وأسلوب العالقة االرتباطية بين درجة الفقرة والدرجة الكلية للمقياس تينيالمجموعتين الطرف

وكذلك ارتباط درجة المجال بدرجات المجاالت االخرى رتباط درجة الفقرة بدرجة المجال وا

: ماالثبات بطريقتين ه ثةالباح استخرجت . كماالكلية وارتباط درجة المجال بدرجة المقياس

ثم ، تساق الخارجي )اعادة االختبار(، وأسلوب االتساق الداخلي )معامل الفاكرونبا((أسلوب اال

ألستخراج النتائج على وفق  مدرس ومدرسة (413) البالغة طبيق المقياسين على عينة تم ت

 أهداف البحث الحالي .

ئل اإلحصائية التي تتالءم مع طبيعة وأهداف البحث عن تمت معالجة بيانات البحث بالوسا

 .(SPSS)طريق الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 :كانت أهم نتائج البحث هي

 ان المدرسين يتسمون باالمتنان. .1

 . ان المدرسين يتسمون بجودة الحياة .0

 .ذكور واالناث على مقياس االمتنانبين الداللة احصائية  ذو قوفر ليس هناك .3

بين  لنوعلدى المدرسين على وفق متغير اداللة احصائية في جودة الحياة وجود فرق ذو  .4

 الذكور واالناث لصالح الذكور.

 .ائياً بين االمتنان وجودة الحياةتوجد هنالك عالقة ارتباطية موجبة دالة احص .5

اجات واستكماالً للجوانب المتعلقة بهذا البحث فقد خرجت الباحثة بمجموعة من االستنت

 والتوصيات والمقترحات.
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 :مشكـــلة البحث .1

 

ه المزود الرئيس  لمعارف التربوية، اذ أنفي العملية  اساسيا   يعد عضو هيأة التدريس ركنا       

التدريسية  أةن ممكنات عضو الهيإاتهم، لذا فوالموجه المهم لميولهم واتجاه وخبراتهم، طلبةال

ولعل ،  عن مهاراته وخبراته التخصصية ضل  ف ، والشخصية حاسمة في استكمال دوره النفسية

يجعله في احيان كثيرة  ، باالمتنان يضعف من جودة الحياة التي يعيشهالشعور ل افتقار المدرس

للها القاتمة ظب فيما بعد سلوكية ترمي ستجاباتويحاكونه بايمكن ان يتمثله الطلبة  سلبيا   انموذجا  

ية متنامية مل)) اذ هنالك ادلة ع ، تجاباتهم العمليةهم البينية واسعلى حياتهم من خلل تفاعلت

قد الت الوجدانية المرتبطة به االمتنان والحا أثبتتها دراسات عديدة تشير الى ان ارتفاع درجة

لألفراد واللذان يعدان بدورهما من المكونات  ائف الفسيولوجيةالوظوالصحة النفسية يحسن من 

 . (5: 3102 ،ونس ) ابو ي .االساسية لجودة الحياة ((

استجابة انفعالية   Gratitude))أّن االمتنان  الى(2006) ,( Emmons ) ،ويشير هنا ايمونز     

بالنسبة للعلقات  اآلخرين، وهو انفعال أخلقي أساسإيجابية إلى أفعال الخير الصادرة من 

 ،نتفع  بسبب أعمال شخص آخر .)حسن أقد إدراك الشخص بأنه متنان من البشرية، وينبع اال

3102  :6) . 

سيذهب منهم  ن االفراد الذين ال يتصفون باالمتنانأ  (), (Watkins 2014)كنز اتويرى و     

بل بالعكس سيزيد  ، يقودهم للشعور بالنعم في حياتهم والا ذلك ن يلحظوأالخير والمنفعة دون 

 ،ذلك من شعورهم بالحرمان ألنه كلما انخفض االمتنان زاد شعور الفرد بالحرمان في الحياة 

الخير في عضم متنان يوهكذا فأن اال ، لم تهبهم الفوائد التي يستحقونهاوسيشعرون بأن الحياة 

ت المنحى على السمات ذا وبالمقابل يمثل االمتنان مؤشرا   . (555:3105 ،) القيسي فردحياة ال

حول بيئاتهم  ذ يشعر االفراد الممتنون بأن لديهم تصورات ايجابيةإ،  االيجابي في حياة الفرد

تمتعون وي ، استخدام االستراتيجيات االنتاجيةن لديهم القدرة على أ، كما  التي يتواجدون فيها

 التي يقومون بها جازاتهموإنهم على لحياتأ ن لديهم تقديرا  أ، كما  بصفات شخصية اكثر ايجابية

فحدوث شيء جديد  ، لتحديد مستوى حياة الفرد أساسيةخاصية  متنان.اال (3:3105،)عبابنة 

ة نحو يجابي في حياة الفرد مرهون الى حد ما بشعوره باالمتنان بوصفه تجربة دافعة منفتحإ

بين فعل  متكامل   زمنيا   وتعطيه منظورا   ،ضافية إسلوب الحياة (( توفر له سعادة أالحياة )) 

  .( 055: 3115،)لويز هاي . ضي والتوجه الموجب نحو المستقبلالما
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ات مفهوما  ديناميكيا  يتضمن الكثير من المكونQuality Of Life ويعد مفهوم جودة الحياة        

ة وينظر إليه على انه مظلة عامة تندرج تحتها عناصر الصح، الذاتية واالجتماعية والنفسية

وفي  ، اد مختلف جوانب حياتهم النفسية، وترتبط بمحاولة رصد كيف يدرك األفرالنفسية جميعها

 ( Donvan)،(1998)يرى دونفان   ضوء االتجاهات المتعددة لدراسة مفهوم جودة الحياة

، والوظائف  جاز األنشطة اليوميةإنمتمثلة في أن جودة الحياة تتضمن الوظائف الجسمية ال  

، والرضا عن الحياة بشكل ي األفكار واالنفعاالت، والنشاط االجتماعي والبيئيثلة فالنفسية المتم

  -خرىأ عبارةب - (02:3103،عام. )فرحان 

مستويات القلق  نخفاضبارتفاع مستوى الشعور باالمتنان يرتبط إثبتت الدراسات أن أقد      

 ففي  ،  واالحساس بجودة الحياةول والرضا الكفاءة الذاتية والقب رتفاعوإوالتوتر واالكتئاب 

عن فاعلية ممارسة االمتنان على الرفاهية فقد بحثت الدراسة التدخل  Lai (2014دراسة الي )

القائم على االمتنان )عدّ النعم( في تعزيز الرفاهية الجسمية والنفسية لدى عينة من المملكة 

المتحدة. أظهرت النتائج أن حالة االمتنان أدت إلى مشاعر متزايدة رفعت درجة االمتنان. وكانت 

                                                            ة هي التأثير أإليجابي للمتنان.النتيجة األكثر قو

أن األفراد الذين لديهم "نظرة ممتنة" أظهروا تأثيرا سلبيا  وأعراضا  جسدية اقل، وهذا يعني       

إن )عد النعم( يمكن أن يزيد من الرفاهية لدى الفرد ويمكن إدراجه في العلجات النفسية القائمة 

 .(p. 2)  Lai ,2014 ,على تعزيز السعادة بشكل سريع

(   Lambert, Fincham & Stillman ,2011)المبرت وفينشام وستيلمان  وفي دراسة    

عن االمتنان وأعراض االكتئاب: دور إعادة التأطير أإليجابية واالنفعال أإليجابي، أذ أختبرت 

عدة دراسات تجريبية فرضية أن االمتنان يرتبط بعدد أقل من أعراض االكتئاب من خلل إعادة 

( سنة. 23-02ابية واالنفعال اإليجابي على عينات من النساء أعمارهن من)التأطير اإليج

ووجدت الدراسات مسار مباشر بين االمتنان وأعراض االكتئاب. وأظهرت الدراسات أن 

االمتنان يرتبط بأعراض اكتئاب أقل، مع إعادة التأطير اإليجابية واالنفعال أإليجابي )االمتنان( 

العلقة وأشارت الدراسة إلى انه يبدو أن االمتنان موردا  غير ُمستغل  هو اآللية التي كونت هذه

  (.Lambert et al., 2011, p. 1 )في العلوم االجتماعية

بجودة حياتهم وكفاءتها يصب في مصلحة  مرضيا   شعورا   ينن امتلك التدريسيإفوبالتالي      

بمعنى .Virani, 2017: 13) ) العملية التعليمية ويسهم في تنمية استجابات المدرسين وتقدمها

مما يساعد على  ،في الشخصية اإلنسانية  بصورة موجبة ن ارتباط االمتنان وجودة الحياة،أ

ولعل احساس الباحثة من خلل مزاولة العمل  ،تحسين االداء التربوي ألعضاء هيئة التدريس 



                                التعريف بالبحث ــــــــــــــالفصل األول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

     4 

ضمن البيئة التربوية ومؤسساتها، بأن هنالك تمايزا  يحصل في إداء أعضاء الهيأة التدريسية ، 

تفترضه طبيعة أو نوع الحياة التي يعيشون ومقدار الشعور باالمتنان في دواخلهم ، ويسهم في 

لتساؤل رئيس  ةعلمي ةاجاب عن حثة الى البحثطبيعة إدائهم لدورهم ، هذا االحساس دفع بالبا

 ةلدى اعضاء الهيئات التدريسي ةالحيا ةبين االمتنان وجودة االرتباطي ةواتجاه العلق ةقوا م: هو ،

 ة ؟في المدارس الثانوي

 اهمـية البحث

 شكل من اشكال التعبير عن امتنانه،ك يتصرف الشخص الممتن على نحو فعال اجتماعيا         

 لذلك يمكن ان تعزز هذه السلوكيات االمتنانية من التفاعلت االجتماعية للفرد الممتن .

ع والتبادلية، ويفضي ثبتت الدراسات المعاصرة ان االمتنان يولد السلوكيات الموالية للمجتمأوقد   

اها حينما طلب من دحإففي   .و قدم له خدمةأجاه من ساعده ستجيب على نحو فعال تيبالفرد ان 

( دقائق 5لمدة )المشاركين في الدراسة ان يعايشوا بشكل قصدي االعجاب ))بالنعم(( او الغضب 

 ،  بثاوينشطة الجهاز الباراسمأدى الى زيادة أتبين ان االعجاب 

فهو يعمل  خرين،نحو اآل يجابي مباشرة  صرف اإلواالمتنان يلهم الشخص المستفيد من الت   

خرين في نحو اآل بإيجابيةكونه يزيد من احتمالية ان يتصرف المستفيد  قيا  اخل بوصفه معززا  

 .(Mccallough et al ,2002: 113) المستقبل

توعية على ضرورة توافر مستوى عال منه في ن دراسة االمتنان لدى المدرسين واللذا فأ     

أذ اثبتت دراسة  ،هداف العملية التربوية أن يزيد من زخم الوصول الى تحقيق يمكن ا سلوكهم،

الطلب والتحصيل الدراسي نخراط إدور االمتنان في تحسين  (  (Harris, 2016هاريس 

ن أ،( طالب وطالبة141وضحت هذه الدراسة  التي طبقت على عينة من )أوالحضور، فقد 

قبالهم على إنخراط المدرسي للطلب وتحصيلهم الدراسي وإلالتدريب على االمتنان يزيد من ا

 ات بشكل اكبر.الحضور للمدرسة وعمل الواجب

فالوجه االول يسمى الكثافة  ،جه والعديد من األ يشملمما يزيد من اهمية مفهوم االمتنان بأنه و    

والوجه الثاني  ، مما يشعره باالمتنان بشكل مكثف ا  ايجابي ويشير الى ان الفرد الممتن شهد حدثا   ،

ثالث، هو والوجه ال سباب،األ وألبسطنان عدة مرات كل يوم حيث يشعر الفرد باالمت ،سمي التردد

، ويمكن روف الحياة التي كان الفرد يشعر فيها باالمتنان في وقت معين ظذ تشير الى إالفترة ، 

 ا  جنب ، والحياة نفسها،وصحتهم  ،ووظائفهم  ،ألسرهمنهم يشعرون باالمتنان إاد ن يتوقع من االفرأ

فراد عدد األ ويشير الى ،يسمى القوة  ، والوجه االخير، خرىأالى جنب مع مجموعة متنوعة 

          (,Rosenbery 1998:63يشعرون المرء باالمتنان لتحقيق نتيجة ايجابية واحدة اتجاههم )الذين 
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التعبير م للناس وان الدراسات التي تناولت موضوع االمتنان ، أن االمتنان مه ةستتباع الباحثأوب

 .( 3100،لمبرت )دراسة  قد توصلتف سمة ذات قيمة عالية ، عن االمتنان

مثل  ةبر ما يقدمونه لهم من أعمال بيتيأن األزواج الذين يعبرون عن امتنانهم ألزواجهم ع    

الطبخ ، والتنظيف ، والعناية باألطفال ، وإشباع الحاجات العاطفية كانوا ال يشعرون باإليجابية 

 قية األزواج اآلخرين ومساندة في حل المشكلت من ب أنهم أكثر راحة وتعاونا   فقط بل شعروا

المشاعر همية أكد العديد من علماء النفس على أوقد  .(020: 3105،  صالح) العبودي و

ف خرين في مختلف مواقالمشاعر التعبير عن االمتنان لآل هم هذهاإليجابية في حياة الفرد، ومن أ

ثلة بما يتمتع به التي تنعكس بشكل مباشر على جودة الحياة متم الى السعادة،الحياة التي تؤدي 

  .(0:3105. )عبابنة ،صحية واجتماعية وتعليميةالفرد من خدمات 

من خلل نظريه المشاعر االيجابيه  (fredrickson,1998,2001)فريدريكسون يرىحيث       

دائمه مع االخرين اساسها المشاعر  والسلبيه بان االمتنان قد يساعد االفراد في بناء علقات

االيجابيه ولعل هذا يفسر لماذا يميل االفراد الى ان يكونوا دائما في حيويه وتفاؤل )عبابنة، 

3105 :5) 

الى ان االمتنان يمكن ان يكون (  mcCullough et al ,.2001)ويشير ماكولو و اخرون     

يحتاج الفرد الممكن على ان يتصرف بشكل ايجابي تجاه من قام بفعل  بمثابه الدافع المعنوي النه

الخير تجاه االخرين و يمكن ان يلعبها اثنان دوله معزز اخلقه ويشجع من قام بفعل الخير على 

 . (3105:2ان يقدم المزيد من المساعده في المستقبل )عبابنة، 

فرزته أ ،لحا  مُ  انسانيا   مطلبا  حت ضأحينما ة الحياة واالمتنان، همية دراسات جودأولقد تبلورت  

السيما منذ سبعينات القرن الماضي على يد مارتن سيلجمان  يجابي،طروحات علم النفس اإل

Martin Seligman)    ) ُنسان إلالصحة وليس المرض، وأن ا هوصل ن األأ الذي خلصته

وبث  في حياته،ضيئة و المأى الجوانب االيجابية ركز عل ذا ماإيستطيع ان يتكيف مع مجتمعه 

والرضا او الصمود النفسي ( Happiness)والسعادة   (Oplimism)االمل  والتفاؤل 

(Resillience)   (5-3:3101،)عكاشة وسليم. 

مجموعة المتغيرات التي تشير الى البناء الكلي الذي يتكون من  وجودة الحياة لدى الفرد،       

بحيث يمكن  الذين يعيشون في نطاق هذه الحياة، لألفرادشباع الحاجات االساسية إتهدف الى 

اتية مكانات المتدفقة على الفرد ومؤشرات ذبمؤشرات موضوعية تقيس اإلقياس هذا االشباع 

 .(35:0222 ،) الغندور. تقيس قدر االشباع الذي تحقق
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ان جودة الحياة يتضمن المؤشرات الموضوعية التي  (3101 ، ومنسيكاظم )وأثبتت دراسة       

ضافة الى المؤشرات الذاتية التي إ، مكانات البيئية المتاحة تركز حول الحالة الصحية واإلت

) كاظم ومنسي  .التي توفرها البيئة المحيطة به باإلمكاناتتعكس مدى رضا الفرد وسعادته 

جودة حياتهم وكفاءتها يرتبط ذلك شعورا  جيداُ ب لذا فأنه حينما يمتلك التدريسيون ، (05:3101،

وقعهم في الحياة ذ هي تعني وعي االفراد بمإتحقيق ذواتهم، رتباطا  وثيقا  بتكامل شخصياتهم وإ

وقعاتهم ومستوياتهم وانظمة القيم التي يعيشون فيها وعلقتها بأهدافهم وت في محيط الثقافة،

جودة ( إلى أن Van Willigen, 1997فان ولجن )ويشير . (2:3115)الطيار، واهتماماتهم.

، والموارد مل على زيادة فرص الحصول على عملالتربية والتعليم ، ألنها تعالحياة تحسن من 

وصول إلى علقات إجتماعية االقتصادية التي تزيد من الشعور بالسيطرة على الحياة وكذلك ال

خرين، وحل  عون التواصل والتفاوض مع اآل، فالذين يستطيعون القراءة والكتابة يستطيمستقرة

، وكل هذه المهارات والقدرات والمعارف تزيد من مستوى جودة المشكلت، وتطوير األفكار

 3103،)فرحان جتماعية. ظروف الحياة ومواردها النفسية واإلحياة الفرد من خلل تأثيرها في 

دة الحياة لدى المدرسين مستوى االمتنان وجو دراسةانجاز هذا البحث يرمي الى ن إ.(2-01:

سات ذات العلقة ن المؤسيولتمك ريحة االجتماعية والمهنية المهمة،واقع هذه الشلفهم شيء من 

 ويمكن بيان اهمية البحث الحالي في : من توظيف نتائجه،

 األهمية النظرية : -

 مجتمع البحث المدروس . ستبصارإلمتغيرات على درجة من الحيوية  الحاليلبحث تناول ا  -أولا 

ا  في المجتمع  توفير مقاييس تهتم بتقدير مستوى االمتنان وجودة الحياة لدى المدرسين  -ثانيا

 . المحلي

ا  )شخصية سهام بتتابع الدراسات التي تهتم بالجانب االيجابي من الشخصية االنسانية اإل  -ثالثا

 المدرسين(.

 الهمية التطبيقية :  -

وتقدير الحاجة الى  ،عن خصائص المدرسين استكمال  بإمكانية الحالي بحثنتائج ال اسهام -أولا 

 في هذا الخصوص . وإرشاديةبرامج تدريبية 

ا انيث د على توصيات عملية يمكن لها ان تزيد من ييمكن التأك الحالي بحثمن خلل نتائج ال -ا

 فرص تحقيق الطلبة والمدرسين ألهدافهم .
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 اهداف البـحــث   .2

 :تعرف يستهدف البحث الحالي  

 .التدريسية في المدارس الثانوية في مدينة الديوانية ئات االمتنان لدى اعضاء الهي . أ

 رس الثانوية في مدينة الديوانيةالتدريسية في المدايئات عضاء الهأجودة الحياة لدى  . ب

على وفق متغير ة التدريسية في مدينة الديواني ئاتعضاء الهيأاالمتنان لدى  في داللة الفرق  . ج

 .ناث (إ –) ذكور  نوعال

ة الديوانية التدريسية في مدين ئاتعضاء الهيأداللة الفروق االحصائية في جودة الحياة لدى  . د

 ناث(. إ -) ذكورنوع على وفق متغير ال

في مدينة  التدريسية ئاتعضاء الهيأحياة لدى العلقة االرتباطية بين متغيري االمتنان وجودة ال هـ.

 .الديوانية 

 حدود البـحث  .3

 التدريسية في المدارس الثانوية في محافظة الديوانية ئاتالبحث الحالي بأعضاء الهييتحدد       

من المدرسين  ( 3131- 3102)  ام الدراسيللع )مركز المحافظة(، للدراسة الصباحية،

 والمدرسات.

 تحديــــد المصطلحــــات  .4

 Gratitudeالمتنان  . أ

 -كل من :عرفه 

 الزاروس والزاروس (1994 Lazarus & Lazarus,  : ) 

. (3: 3105)عبابنة ،.  شعور بالتقدير تجاه فرد معين فاعل للخير اتجاهك  
 

 وكرامبلريمونز أ (2000, Emmons & Crumpler:) 

 ة تنتاب الشخص عند حصوله على منفعة من شخص آخر عاطفي استجابه(. Emmons & 

Crumpler,2000:p.56) 

   أيمونز  : ( Emmons,2004) 

منفعة الحصول على هدية ، سواء كانت من أجل  شعور الفرد بالعرفان والشكر والسعادة نتيجة"

 )االطمئنان( عند هذا الشخص"م نتيجة للحظة من لحظات السكينة أ ،ملموسة من قبل شخص ما 
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(2004:p.554 ، Emmons) 

 نبيترسون وسليجما   Peterson & Seligman,2004)): 

كانت الهدية منفعة ملموسة من آخر  سواء   ،إحساس معبر عن الشكر والفرح ردا  على تلقي الهدية"

 & Peterson ،2004 :554محدد أو لحظة النعيم السلمي التي حركها جمال الطبيعية" )

Seligman.) 

  فريدريكسونFredrickson,2004)): 

لحظة حصوله على إحسان ويحفزه  ،ني( لدى الفردآلاالفعل -إيجابي يوسع نطاق )الفكر انفعال"

مما ينتج عن عمليه  ،على التفكير اإلبداعي بكيفية تسديد اإلحسان بطريقة اجتماعية إيجابية

 (  Fredrickson,2004: 152)"يهتصبح موارد شخصية دائمة لدالتفكير أفكار جديدة 

  تسانغ(Tsang,2006): 

 (3105:3 ،خرين . ) عبابنة من الشعور بالنوايا الطيبة من اآليجابية ناتجة إردود افعال عاطفية  

 (,.Wood et al   (2008ود ومالتبي وستيوارت ولينلي وجوزيف .

مكلفة وقيِمة وتتصف انها  يدرك ما مساعدة بعد تلقيه شخص"انفعال إيجابي يحدث لدى ال

 .p. 281  ، (Wood et al :2008 )  باإليثار"

 واتكنز Watkins,2014))   : 

قبل  دمت له منو منفعة قُ أاد للعتراف بحصوله على شيء جيد سمة تجعل الفرد على استعد "

يجابي له إ، ويتجسد ذلك في حدوث شيء (  و مصدر خارجي ) مصدر المنفعة غالبا  أخر آفرد 

 (  Watkins, 2014 :76. )"او غياب احداث سلبية متوقع حدوثها

 

 تكنز اتبنت الباحثة تعريف و -: التعريف النظريWatkins, 2014)  )  وذلك تعريفا  نظريا

 لتبينها مقياسه ونظريته في البحث الحالي.

 التي يحصل عليها عضو هيئة التدريس من اجابته على  الكلية الدرجة -: التعريف الجرائي

 .الذي تم ترجمته وتبنيه في البحث الحالي  فقرات مقياس االمتنان
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 Quality Of Lifeجودة الحياة   . ب

 :عرفها كل من 

 فروم ( 1960، Fromm): 

واقع الملموس وفي اكتشاف  بالنسان نحصر في احساس اإليمنتجة وحساس ينشأ من الحياة الإ    

وهي حالة تنتج عن ارتباط  ،ن واحد آحتفاظه بخصائص شخصية في أمع نفسه واتحاده بغيره 

 (.0261)فروم ، منتجا   بالعالم ارتباطا   شخصال

   1983))منظمة اليونسكو,UNESCO : 

مفهوما  شامل  يضم كل جوانب الحياة كما يدركها الفرد ، وهو مفهوم يتسع ليشمل اإلشباع "   

 "عبر تحقيقه لذاته المادي للحاجات األساسية واإلشباع المعنوي الذي يحقق التوافق النفسي للفرد

 (.550: 3113عزب ،)

  رايف( Ryff,1989)  : 

التأكيد على االستيعاب الواضح لغرض الحياة واإلحساس باالتجاه والقصدية بوصفها "   

  Ryff) ،1989 : (1074 ، "رات للشعور بان الحياة ذات هدفمؤش

   دلفالوفي(,1990 Fallowfield ) : 

من خلل إحساسه بالرضا والسعادة  حاجاته الحياتية الرئيسة،ى تحقيق شعور الفرد بقدرته عل "   

عن ممارسات حياته اليومية وعن الخدمات التي يتلقاها في المجاالت النفسية والصحية والبيئية 

 .(65:  3116)منسي وكاظم ، . "واالجتماعية والعاطفية واالقتصادية والمهنية

  منظمة ( 1998الصحة العالمية,World Health organization): 

انطباع الفرد تجاه حياته وضمن النسق والمعايير الثقافية في مجتمعه ومستوى العلقة بين "  

 .(31 :3103 ،)فرحان0"تحقيق أهدافه وتوقعاته على وفق مفاهيم معيارية محددة لديه

 2006ن يعبد الفتاح وحس: 

 وإحساسه باإلشباع والرضا عن الحياة، وف المادية في البيئة الخارجيةاستمتاع الفرد بالظر"

يجابية وتوافقه مع لحياة الى جانب الصحة الجسمية اإلوادراكه لجوانب حياته وشعوره بمعنى ا

 .(00: 3116عبد الفتاح وحسين ،)"القيم السائدة في المجتمع 
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  2006منسي وعلي:  

بالرضا والسعادة وقدرته على اشباع حاجاته من خلل ثراء البيئة ورقي الخدمات  لفردشعور ا "

 .(00: 3106) طعمة ، التي تقدم في المجاالت العلمية واالجتماعية والتعليمية والنفسية .

   2008لونجست: 

قدرة الفرد على ان يشبع حاجات الصحة النفسية مثل الحاجات البيولوجية واالستقرار  "

ادي والعلقات االجتماعية االيجابية والقدرة على مقاومة الضغوط االقتصادية االقتص

 .(66: 3102 ،)ابو يونس.  كون الصحة النفسية مؤشرا  قويا  على جودة الحياة  واالجتماعية 

  2010العزاوي : 

قدرة الفرد على التوازن في علقاته االسرية واالجتماعية والمهنية من خلل حب الناس "

والرضا عن الذات  والعطاء وشعوره بالسعادة ومواكبة العصر للتطور العلمي  معهم والتسامح

 .(032 : 3105) الحديدي ،  ."والتقني 

 د  للوفياتبنت الباحثة تعريف ف -: التعريف النظري(Fallowfield 1990 )  نظريا   تعريفا 

 . نموذجه النظري في بناء مقياس البحث الحالي وتفسير النتائج  وذلك ألعتماد

 جابته  على إيحصل عليها عضو هيئة التدريس من التي  الكلية الدرجة -: التعريف الجرائي

 . الذي تم بناءه في البحث الحالي  مقياس جودة الحياة



 الفصل الثاني                      

 

 أدبيات سابقة                

 

 إطار نظري ■

 االمتنان. 1

 . جودة الحياة2

 دراسات سابقة: ■

 دراسات عربية  ●   

 دراسات أجنبية  ●   
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 إطار نظري 

 :((Gratitudeاالمتنان  .1

 : المقدمةأ . 

االمتنان قد كسب الكثير من االفضلية بين مفهوم ن إيجابي، فاإلاستناداً الى علم النفس 

ً  مفهوم االمتنان مؤخراً حيث استقطب ، التنمية االجتماعية في والمنظرينعلماء النفس   اهتماما

حول  . كما ان انتشار الكتب المستهدفة للجمهورالى علم النفس  في الثقافة الشعبية ناداً است كبيراً 

 ،1984،سيتندلر راست  ،1999ريان ،1991،ميلر ،1996،هاي ،1996،بريثناتش فهوم هذا الم

 هذا المفهوم االبديترسيخ الشامل لنداء ( يؤدي الى ال1993 ،فان كام وموتو  ،1998،تونر 

خرين، وشكرهم وتشير كلمة االمتنان الى االعتراف بجميل اآل. (Amin, 2018: 335) وتعزيزه

)مثل  ا  معنوي أم ا  و خير سواء كان هذا الخير ماديأو خدمة أوتقديرهم على ما قدموه لنا من عمل 

خرين مثل الحب اعره االيجابية لآلتعاطف االخرين معنا(. ويتضمن االمتنان تقديم الفرد مش

عن تقديم عبارات الشكر، وحفظ الجميل ورد المساعدة لهم في  ومشاعر الشكر والمودة، فضلً 

الحب واالحترام،  ئهن االمتنان ما هو اال توجيه االهتمام نحو ذلك الشخص واعطاإالمستقبل، لذا ف

ووسيلة لنقدر بها الناس على ما ابدوه لنا من مساعدة ، وطريقة لجعلهم سعداء، والتعبير لهم بأن 

العمل الذي قاموا به  له فائدة عظيمة وانه جعلنا نشعر بالفرح والتخلص من مشاعر الضيق 

 .( 159-151 :5111،وصالح العبوديالراحة النفسية والجسمية. )الحصول على و

ً خيرة ايد االهتمام في السنوات األلذا فقد تز     للبحث  باالنفعاالت والعواطف بوصفها موضوعا

مع المعرفة  العلمي في علم النفس ويظهر ذلك في تزايد االتجاه نحو اعتبار االنفعال متكاملً 

ً االنفعال مك ني العقود المبكرة لم يكفف فعية والتوظيف العصبي الفسيولوجي،والدا  متكاملً  ونا

ارة او ثفقط  است يعداو كان  يحذف من نظريات المعرفة ونماذجها،بل كان  للمعرفة او الدافعية،

اال ان هناك  داء،ة يمكن ان تعمل على تنشيط اإلبالرغم من ان االنفعاالت الشديد ،لإلعاقةلية آ

ية على المعرفة وعلى له تأثيراته االيجاب لالمعتداالنفعال االيجابي  دراسات عديدة تكشف عن ان

 . أثيرات مستقرة ومتعددة االوجهالسلوك وهذا التأثير يتجاوز وظيفة التنشيط وله ت

، ؤدي إلى تعزيز ممارسة االمتنانتتُشير األبحاث إلى أن العديد من الصفات الشخصية قد و    

الصفات  هذه بسيطة، وتقدير اآلخرين، أنالمتع ال، وتقدير )الرخاء( وفرةبالوجود شعور  مثل

أيضاً  االمتنان. فضلً عن ذلك التعاون مارسأن الفرد سوف ي يةحتمالإالتي تعزز  هي الشخصية

   . سمو ذاتيهم الذين لديهم الذين يتسمون باالمتنان ن األفراد فإ، يعزز تجربة االمتنان. وأخيراً 
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،  التواضع االمتنان هو ممارسةوأقترح واتكنز أن احدى السمات الشخصية اإلضافية المهمة ل

لكن ود أي دعم مباشر لهذه الفكرة في الوقت الحالي، ووجعدم  على الرغم منه ونإ شير إلىي

من الصعب على األفراد تجربة المزايا  سيكوننظرين أنه من دون التواضع، أشار العديد من المُ 

 .(Watkins, 2008: 5)  .لها سوغغير المكتسبة والهدايا التي ال م

 مفهوم االمتنان ب . 

ً ان للمتنان معنى مزدوج    ً د : معنى ا ً ومعنى متساميWorldl) ) نيويا فمن  ،transcendent ))ا

 االمتنان شعور يحدث في التبادالت بين االشخاص عندما يقر شخص ما، حيث معناه الدنيوي 

ً  ،خر آبالحصول على منفعة قيمة من شخص   باإلدراكدراكية مرتبطة عادة إ حالة واالمتنان ايضا

بل بسبب  و اكتسبها،أو استحقها، أ، ة شخصية لم يتم السعي اليها عمداً بأن الشخص قد تلقى منفع

ثنين من المعلومات االساسية التي أوترتكز مشاعر االمتنان على  .خرآلشخص  النوايا الحسنة

 .التعرف عليهاوثانيها  في حياة الفرد. االشياء الجيدةالتأكيد على الخيراو أولهافرد: اليعالجها 

نظر الفلسفات واللهوت منذ فترة ذ تإهي روحية ومتسامية. فأما الطبيعة األُخرى للمتنان    

الوجود األعلى، بطالما الناس يعتقدون  خر.اآلمع مركزية العلقة  يمثل بأنه طويلة للمتنان

ذا االمتنان هذا الوجود، وه ونشكريإلى طرائق عديدة للتعبير عن امتنانهم و يسعون المؤمنونف

مصدر بأنه ر هللا )هلالج لج( ، تُصو  ينوحدمالتقاليد في نهاية المطاف يوجه إلى المتبرع. ففي  والشكر

 نبأن يُعد االمتنا من المحتمل جداً فالخير ومقدم الهدايا األول للجميع، وهو الذي يستحق الكثير. 

 . .(Emmons, 2012 : 50)التقاليد، انفعال ديني عالمي وفق هذه

واالعتراف  ،والتي تعني االحسان ،((Gratiaشتقة من الكلمة اللتينيةفاالمتنان مفردة م   

بالجميل . وفي االصل اللتيني يجب ان تفعل بلطف ومنح جمال العطاء واالخذ او الحصول على 

من عبر جميع الثقافات تم التعامل مع االمتنان قد ف .(Amin,2018:335)،شيء مقابل الشيء

هو ثروة اإلنسان ولشخصية والحياة االجتماعية على حد سواء. لالطبيعية والمعيارية  تينالناحي

 ،البوذية(ودر في مختلف األديان )اإلسلم والمسيحية واليهودية، العالية وهو االستعداد الذي قُ 

وذلك ألن الناس الممتنون بسبب الفوائد التي تلقوها من المتوقع أن يعملوا بطرائق مفيدة ألنفسهم 

 .( 531:  5119) العاني ، ولآلخرين، ولربما للمجتمع على نحو عام

عبر االمتنان متنان الشخصي واليمكن التمييز بين اأنه  (Maslow, 1964)  ماسلوويرى    

 بسبب الفائدة التي قدمها  شخص آخر معينلشكر ال هو تعبيرمتنان الشخصي الا الشخصية.
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 أو إلى الكون ،)هلالج لج( هو االعتراف بالجميل إلى هللا متنان عبر الشخصيةالا أما )أو لمجرد وجوده(.

 ، يعتقد بوجودها الفرد لياأو لحسن الحظ أو إلى سلطة عُ 

حفزات المتنان هو أحد المُ اأن إلى  Adm Smith (1723/1790)  ثيسميُشير أدم و     

عنا على الفور ن المشاعر التي تدفأو ،يسلك سلوك خير تجاه المتبرعالتي تجعله األساسية للفرد 

 .(32-33: 5112حسن ،) المكافأة هي االمتنانتجاه وبشكل مباشر 

ً على  تصنيفهايعد مفهوم االمتنان من المفاهيم التي يصعب و     بسهوله، فقد تم تناوله نظريا

واستجابة تهدف الى تحقيق تجاه، وفضيلة اخلقية، وعادة، وسمة شخصية، إعاطفة، و اعتبار انهُ 

 .(193: 5113)األعسر ، .التوافق

متنان عبر ر عن االيذ لوحظ التعب، إيمكن ان يسهم في العيش بشكل جيد  ةاالمتنان فضيلف   

 الفلسفةواالسلم ،اذ يرى  والهندوسية والبوذية ةالمسيحيكبير عند  الثقافات وحظي بتقدير

ى االنسان،  وعلى لد ةاالعلى قيم الفضيلةالقدماء امثال "سينكا" و" شيشرون" ان االمتنان  هو 

العكس من ذلك فان التعبير عن نكران الجميل ينظر اليه باقسى اشكال االنحطاط االخلقي، وقد 

في الجرائم  السوية) ان الجحود هو افضع االمور غير  يفيد هيوم" قولهنقل عن الفيلسوف" د

 في  األخلقيةو الدينيةرتكابه، وبالفعل  فان الكتب  إعلى  نسان قادراً إلجميعها عندما يكون ا

 Hume ,1988للجميل ) عن االمتنان رداً  عبرشعر ويُ ي نألزم نسان  م  إلن اأالعالم اجتمعت على 

ففي  الفضيلةعلى هذه  التأكيدفي التراث االسلمي يرى كثيرا من  المتأمل(. والحق ان 466 :

يد  )  قوله تعالى ل ئ ن ك ف ْرتُْم إ نَّ ع ذ اب ي ل ش د  يد نَُّكْم ۖ و  بُُّكْم ل ئ ن ش ك ْرتُْم أل  ز  ، ابراهيم)سورة ( إ ْذ ت أ ذَّن  ر 

من ن ينبع االمتنا، إذ خلقي أهو انفعال ،والى الخير  ةييجابإ ةانفعالي ةاالمتنان استجابو (.2اآلية 

 5111وأعترف بتلك الفائدة .) حسن ، خرآقد استفاد بسبب اعمال شخص  شخصاالدراك بان ال

االمتنان يمكن أن يرفع معنويات الناس ويساعدهم في العثور على بعض الصفات . (111: 

أنه قد  ، فمن الممكن جداً  ةهم الشخصييترفاه أإليجابية في الحياة في األوقات السيئة وتحسين

 المحن. ونواجهييعطي الناس بشكل غير مباشر بعض القوة االنفعالية عندما 

باالمتنان يصبح الناس ، وEmotional Well-Being))االمتنان يزيد الرفاه االنفعالي ن إذ إ   

ً إلى جنب الناس و،  ينامون بشكل أفضلالناس الممتنون ، ومع اآلخرين تعاملً  أفضلو ،جنبا

، ة جسديال من الناحية أكثر صحةوأقل عدوانية و مندفعين نحو األمامو الممتنون يحققون المزيد

ً و النفسية من الناحية الصحةعلى تحسين  االمتنانويعمل  في  الناس الممتنون أكثر مرونةأيضا

 .(Jain & Jaiswal, 2016: 209)يفسح المجال لمزيد من العلقاتو لصدمةمع ا التعامل
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االمتنان هو واحد من نقاط القوةو    
  

 ً ياة وجميع بقوة مع الرضا عن الح ذات الطابع األكثر ارتباطا

 :Peterson, 2013أنه يؤسس رابطة عاطفية بين الناس )و بع من ذلك،ناألشياء الجيدة التي ت

األم هو االمتنان ليس فقط أعظم الفضائل، ولكن  "ق.م(33 –ق.م  113ن)شيشرو لوقي إذ .(130

 (.Peterson & Seligman, 2004 : 553" ) لجميع الفضائل األُخرى

 كثيراً ، ويتلقى نادر الذكروأحد الفضائل الذي  ،األكثر إهماالً لكن في الواقع هو احد االنفعاالت     

إن إهمال االمتنان هو في ، يشملهأرسطو لم أن  حتىفي أبرز قوائم الفضائل،  . حتىما يتم تجاهلهُ 

    (.Emmons & McCullough, 2004: vللهتمام ) حد ذاته مثيراً 

المشاعر  ةمن خلل نظري (Fredrickson , 1998 ,2001)كما يرى فريدريكسون       

خرين اساسها مع اآلة عد االفراد في بناء علقات دائمن االمتنان قد يساأب ة،والسلبي ةيجابياال

ً   اإليجابية ، المشاعر  . لؤوتفا ةفي حيوي ولعل هذا يفسر لماذا يميل االفراد الى ان يكونوا دائما

، توسيع نطاق التفكير لدى الفرد ك ،رتباط االمتنان بمختلف المجاالتإ ةكذلك تفسر هذه النظري

 (1: 5111.)عبابنة ،خرينوالتفاؤل تجاه اآل باألملالشعور و  ،خريناآل ةومساعد

واجهها يالتي  ةيجابياحد االنفعاالت اإل نعلى ان االمتنا (Watkins,2008)ويؤكد واتكنز         

 خر مثلً آالمصدر شخص او اي شيء  من مصدر خارجي سواءً  ةمنفع ماالفراد عندما يقدم له

 .( Watkins , 2008 : 1)عندما يتوقع الفرد حدوث شيء سيء لكن لم يحدث 

العثور على بعض  فيساعدهم ويرفع معنويات الناس يأن ان الشعور باالمتنان يمكن        

 .((Jain&Jiswal ,201: 207 ة.وقات السيئالفي الحياه خلل ا ةالصفات االيجابي

لمصادر غير  خرين اوحسن اليهم اآلان االفراد يشعرون باالمتنان عندما يُ ويرى سيلجمان 

 سيلجمانوصنف ،  االمتنان للذات  ولكن ال يمكن توجيه ، القدر(، هللا ) ةغير بشريو ةشخصي

التي تمتد خارج حدود الشخص  ةالعاطفي ةعالي الروحي الذي يعني نقاط القواالمتنان ضمن الت

، لمستقبلأو بااو بالكون  ةلهيخرون او بالذات اآلآ أناسك ة: صله بشيء اكبر واكثر استمراريتو

 .(11:  5115)سيلجمان 

 المتغيرات االخرى: بعض عالقة االمتنان بج . 

ً يإ نيرتبط االمتنا   : مثل السعادة والتفاؤل واالمل ببعض المتغيرات االخرى جابيا

جاح دراسة تشير الى ان ن 311وقد ظهرت اكثر من ، ن واالنبساط واالنفتاح والرفاهيةواالطمئنا

يسعون ة اطول ومداالفراد السعداء يميلون للعيش يجابية وفي الواقع فأن إالفرد يولد لديه عاطفة 

 .( 1-3: 5111)عبابنة،يتمتعون بعلقات اجتماعية ناجحة دائما ولكسب المزيد من المال، 
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ولعل البحث في هذه المفاهيم االيجابية يُعد ذا اهمية كبيرة ألن ضغوط الحياة التي نحياها تتجه بنا 

يم ،لذا تحاول الباحثة من نحو المفاهيم السلبية مثل القلق والتوتر واالكتئاب وغيرها من المفاه

خلل هذه الدراسة ان تبحث في هذه المفاهيم وفي علقتها باالمتنان لوجود تأثير بينه وبين هذه 

المفاهيم، فنجد بعض الدراسات التي بحثت في هذه المتغيرات قد اثبتت ان العلقات االجتماعية 

تنمية علقاتهم النفسية والى شعورهم  الناجحة بين الناس اساسها االمتنان ويكون لها اثر كبير في

 .(5: 5113)دمحم ، بالصحة النفسية .

 واالمتنانالســـــــــــعادة  -

( الى ان العلقة بين  Emmons & McCullough,2003يشير ايمونز وماكولو ) 

صفات معينة تدل على السعادة . كما  نونممتاالمتنان والسعادة تبدو سببية حيث يظهر االفراد ال

من المراهقين والبالغين في  %91يزيد على  ان االمتنان يركز بشكل واسع على السعادة اذ ان ما

 .السعادة بشكل كبير او بصورة ماامريكا قالوا ان التعبير عن االمتنان يجعلهم يشعرون ب

وهي  وتحقيق الذات واللذة واالستمتاع، والرضا واالشباع وطمأنينة النفسشعور بالبهجة  فالسعادة

، وهي قمة مطالب الحياة االنسانية، فهي ما دراكه لقيمة متضمنات حياتهإعند شعور الفرد بالنشوة 

وال يخفى على أحد ما شهده العصر الحالي من تغيرات سياسية يسعى الفرد للوصول اليها 

ساهمت في سرعة ايقاع الحياة وزادت واقتصادية وثقافية واجتماعية وصراعات قديمة وحديثة 

ً يصعب  من المتاعب والضغوط النفسية على الفرد مما جعل الوصول الى السعادة امراً شاقا

 . (3:  5111)عبابنة ، الوصول اليه.

ً  االناس الممتنون إلى أن يكونو ويميل ولديهم  وإيجابية واكثر تفاؤالً  ةً وأكثر اجتماعي أكثر تواضعا

ً  نفع ويميلواحترام ذات مرت  وروحانية.  إلى أن يكونوا أكثر تدينا

. ولعل األهم من ذلك قد عصبيةً و إلى أن يكونوا أقل اكتئاباً وعدائيةً  نالناس الممتنين يميلوو     

ً  د االمتنان مرتبطوج   إلى أن يكونوا أكثر  نيميلو الممتنونأن األفراد وبقوة مع السعادة،  إيجابيا

 .(Watkins, 2008: 14 ) سعادة كما هو مبين باعترافهم

ب غير انك او كما يسميها البعض العطف دون سب ،االمتنان يأتي من مساعدة االخرينفالشعور ب  

ً  خر سواءً آتود فعل الخير لشخص  وان تشعر  .طوال حياتك تعرفهُ  اكان غريبا عنك ام كان شخصا

لحصول على الجزاء من كما انني ال اسعى ل ندما تقوم بهذا النوع من االعمال،بالرضا الكامل ع

ً  اال انه يعود علي   هذه االعمال،    (23: 5111،فأنا اعلم ان هللا يراقب كل شيء ) هاي بالخير  دائما
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 بل ان هذا العلم عادة ما النفسية، ومفهوم السعادة من اهم المفاهيم التي يبحث فيها علم الصحة

بر السعادة مقياسا للصحة كذلك تعت ،لإلنسانيهدف الى تحقيق السعادة  يعرف على اساس انه

والصحة النفسية للفرد تقاس بمدى قدرته على التأثير في بيئته وقدرته على التكيف مع  النفسية،

 :5113،شباع الشخصي والكفاءة والسعادة .)دمحم ؤدي بصاحبها الى قدر معقول من اإلالحياة بما ي

سعادة الفرد ، ففي دراسة قام بها " ايمونز " من  في اً كبير اً يبدو أن للمتنان اثر من ثمو . (13

جامعة كاليفورنيا و " مايكل " من جامعة ميامي حول االمتنان والسعادة ، طلب فيها من جميع 

من كل  تركز على األحداث والمواضيع التي نالت اهتمامهم التيمشاركين كتابة بعض الجمل ال

عن األشياء التي كانوا ممتنين فيها من اآلخرين ، وقامت  االولىمجموعة الكتبت ف.  اسبوع

المجموعة الثانية بكتابة األحداث والمواضيع التي أزعجتهم ، وكتبت المجموعة الثالثة عن 

أسابيع ،  11األحداث التي أثرت عليهم ) مع عدم التركيز بوصفها أحداث ايجابية او سلبية ( وبعد 

وقيموا حياتهم بوصفها حياة طيبة وممتعة ، في  لذين كتبوا عن االمتنان كانوا أكثر تفاؤالً ظهر أن ا

وهذا ما  ،م بدرجة اقل من المجموعة األولى مشاعر سعادتهاالخيرتين ن احين قيمت المجموعت

ومدة نوبات  حدةأن االمتنان يحد من التي توصلت الى  (wood،2008)دراسة  وودنتائج أكدته 

 . بعض الظروف المزعجة والبغيضة عندما نتعرض الى ئاب التي قد نشعر بها االكت

 .( 131 :5111، صالح و) العبودي 

 واالمتنان: الرفاهية -

وذلك ألنه من الناحية النفسية يضخم الخير  ،واتكنز أن االمتنان يعزز الرفاهية لدى األفراد يرى

الصوت في الميكروفون، فهكذا يقوم . كمضخم الصوت عندما يقوم بتضخيم شخصفي حياة ال

 ً ومثلما تقوم العدسة المكبرة بتكبير النص  ،االمتنان بتضخيم المعلومات التي يتغذى عليها تماما

ركز عليه. فالتضخيم يزيد من قوة اإلشارة. وعندما عظم االمتنان الخير الذي يُ يُ  ،الذي تُركز عليه

ظ ف ليزيد من  قوة إشارة الخير في حياة األنسان. ويؤكد واتكنز على يشعر الفرد باالمتنان فأنه يو 

وما هو  ،أن االمتنان يساعد الناس على العيش بشكل جيد ألنه يحدد بوضوح من هو الشخص

. فضلً عن أن شخصيقة سيزيد من الخير في حياة الوبهذه الطر ،الشيء الجيد بالنسبة لألفراد

وإنما يضخم الخير بداخله   ،ي رفاهية الفرد فقطاالمتنان ال يضخم الخير الخارجي الذي يسهم ف

أيضاً. فعندما يشعر األفراد باالمتنان، سيكونون اكثر احتمالية إلى أن يصبحوا جيدين تجاه 

فقد أجريت دراسة برونك  ،السلوكيات االجتماعية أإليجابية اآلخرين. أي أنه يعمل على تعزيز
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(Browning,2012 ( االمتنان والرفاهية لدى المستشارين في التدريبلتحديد العلقة بين، 

وأظهرت الدراسة أن هناك علقة موجبة قوية بين الرفاهية  ،( سنة33متوسط أعمارهم )

ً من  واالمتنان. وعدم تمتع المستشارين بامتنان ذو داللة إحصائية وكانت اإلناث اكثر امتنانا

 Yurkewicz ,Kashdan,2009), (Froh&أما دراسة فروه ويوركيويكس وكشدن  .الذكور

والتعرف على  ،( من الطلب  المراهقين في المرحلة المبكرة113عن االمتنان والرفاهية  لدى )

وللتعرف على فوائد ممارسة االمتنان وتعبيرهم عنه.  ،وفق متغير النوع بين المراهقين الفروق

يجابي والرضا عن الحياة، والتفاؤل، وأظهرت النتائج وجود علقة موجبة بين االمتنان والتأثير أإل

وظلت معظم العلقات بين هذه المتغيرات  ،والدعم االجتماعي، والسلوك االجتماعي أإليجابي

مستقرة حتى بعد السيطرة على التأثير إيجابي. وظهر أن االمتنان له علقة سلبية مع األعراض 

د التأثير السلبي. وظهر إن االمتنان وتوسطت هذه العلقة الرفاهية، ولكن ليس مع وجو ،الجسدية

له علقات موجبة قوية مع العواطف أإليجابية التالية: الفخر، والتسامح، والغفران، والحماس. وقد 

 ً وأن األوالد مقارنة بالفتيات  ،وجدت النتائج أن هناك علقة بين االمتنان والدعم األسري أيضا

 .يكون لهم دعم اسري عالي المستوى ندمايستمدون منافع اجتماعية أكبر من االمتنان ع

 .(33: 5112،حسن)

 واالمتنان: الشكر -

او يحصلون عليها  خرينلآليشمل االمتنان في علم النفس االشخاص الذين يقدمون عبارات الشكر 

خرين و عندما نشكر اآل ألنناوالتحيز للذات  األنانيةعكس  هوو به،العمل الجيد الذي قاموا  نتيجة

نمنحهم االعتراف والحب على الشيء الذي انجزوه لنا وهذا غير موجود  فأننانكون ممتنين لهم 

ان   Sonja Lybomirsky سونجا اليبوميرسكي  ترى، والنرجسيينالنانيين لدى االشخاص ا

 :من السلوكيات تتمثل باالتي ةان قد يتم التعبير عنه عبر مجموعاالمتن

 .وفي بعض االحيان تقديم المال الرمزيةاء تقديم الهدايا واالشي -

 .المودةتقديم عبارات الشكر و  -

 . ةبه عبارات الشكر على بطاقات صغيركتا  -

 . خرين وتقبيلهمواحتضان اآل المصافحة  -

 . خرينلآلاعطاء الوعود بشان رد الجميل   -
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ورغم ذلك فان االمتنان المعنوي مثل الشكر والمديح والتقبيل افضل بكثير من تقديم االشياء     

ً  تأثيراً له  خرينلآلالن تقديم مشاعر الحب  المادية  ةفي شخصية اآلخرين و يحفزهم بدرج عميقا

ي يرى الخبير في علم النفس االيجاب و ،خرينولآلفي تقديم الخدمات لنا على االستمرار  ةكبير

على الدماغ فقول الشخص  جداً  ةكبير ةالشكر واالمتنان قو ةان لكلم James Rayk جيمس راي

في داخله تحفزه نحو القيام  ةو تجعله يشعر بقو ةكبير ةعقلي ةتعطيه طاق فأنها خرينلآل كلمه شكراً 

 .(135-151:  5111، وصالح ) العبودي، والمنتجة واإلبداعية الخيريةبالكثير من االعمال 

فكلما زاد شكرنا  بالممارسة ةلتي تحدث لنا بينما هو موقف ننميا لألشياءليس االمتنان رد فعل ف

 .(52 :5111حصلنا على المزيد مما يستحق الشكر. )لويز هاي،

 خصائص الشخص الممتن د . 

ووجدوا ان من خصائص االشخاص  ،بحث علماء النفس عن خصائص الشخص الممتن 

ويبذلون المزيد من  ،والتعاطف معهم  خرينباآلنحو االهتمام  الممتنين انهم اقل انانية واكثر ميلً 

ة اكدته دراس ووضع قيمة عالية للمساعدة التي يتلقونها وهذا ما ،الجهد والوقت للمساعدة 

(Emmons, McCuiiough & Tsang 2002) يترددون  راد الذين العلى مجموعة من االف

اسة ان هؤالء االفراد يتصفون ذ وجدت الدرإ خرين او شكرهم على خدماتهم،دة اآلفي مساع

ً  ،بالصدق  ية من نكران ويظهرون درجات عال،ما يقدمون كلمات الشكر للذين يساعدونهم  ودائما

عن تقديم  فضلً  ،س ويبادرون نحو المساعدة في عمليات التبرع وخدمة النا ،(الذات )غير انانيين

على شكرهم والتعبير  الذين يحبونهم في المناسبات واالعياد بوصفه دليلً  لألفرادالهدايا والمنح 

 .(133-133: 5111 ،وصالح  العبودي)  عن امتنانهم .

ً  حتى عندما يقدم لك احداً  طريقة قوية ومؤثرة، عدواالمتنان يُ  فعندما تشكره تشعر  صغيراً  معروفا

لذلك فأنه يجب ان تزرع فضيلة االمتنان  للقيام بمزيد من االعمال الخيرة، بقوة في داخلك تحفزك

يبذلون من  خرين على ماما يريدون دون ان يتعلموا شكر اآلعند اطفالنا ألنهم دائما يأخذون 

 .(13 :5113،. )دمحماجلهم

الذين  األفرادواألفراد ذوي سمة االمتنان هم  ،االمتنانعاطفة إن استعداد االمتنان يُشير إلى سمة  

يمارسون االمتنان بسهولة وبشكل متكرر. وأركان االمتنان هي عناصر المواقف التي تسهم 

الممتنين يجب أن  فاألشخاص ،وهو أن "كل ما في الحياة هو )هدية(" ،يةبموقف اكثر عموم

  يكون لديهم:
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 )الرخاء( )أو العكس عدم الشعور بالحرمان(الشعور بالوفرة  أوالً:

A sense of Abundance (or Negatively، a Lack of a Sense of 

Deprivation) 

، وأنهُ قد حصل على ما وان مواقف الحياة عادلة معه ،فرد بأن الحياة وفرت له ما يُريدشعور ال

 ، ولديه رضا عن الحياة وشعور بالنعمة.فعيستحق من المنا

      An Appreciation for Simple Pleasures ثانياً: تقدير المتع البسيطة

السيما  ،بيل االستمتاع اليومي غير المكلف، من قالفرد بتقدير اكبر للمتع البسيطةشعور 

 ، فالفرد الممتن هنا يضخم الخير الذي هو فيه ويلحظه اكثر من غيره . االستمتاع بالطبيعة

 اآلخرين أو)التقدير االجتماعي(ثالثاً: تقدير 

An Appreciation for Others (or Social Appreciation) 

  .خرون من خير في حياتهم تجاههُ اآل، وتثمين ما فعله خرينشعور الفرد بتقدير اآل

(Watkins, 2014: 76) 

 : يتميز باربع صفات وهي د الممتن الى ان الفر(  (weiner , 1985ويشير وينر  

 بالوفرة.ون يجب ان يكون لديهم شعور نالممت فاألفراد  ة،ان يكون بحاله ايجابي -

 .لرفاهيتهة خرين بالنسبان يقدر مساهمه اآل  -

 .والسرور ة ان يقدر ابسط انواع المتع -

 (3:5111،.)عبابنةخوض تجربه االمتنان والتعبير عنها ةهميأان يعترف ب -

بسبب تصرفات المتبرع اتجاهه هو أيضاً  ابدى امتنانهُ  ذلك أيضاً أن الشخص الذيعن  فضلً 

 تجاه المتبرعين.  لكبح الدوافع السيئة احتماالً  اكثر

 الرؤى التي تتعلق باالمتنان هي )إلى حد ما( إعادة صياغة لقاعدة كولدنير  هذه  إن 

(Gouldner,1960) نُص علىقاعدة من قواعد المعاملة بالمثل والتي ت " 

( يجب أن ال يؤذي الناس أولئك الذين 5الناس أولئك الذين ساعدوهم و) يجب أن يساعد (1)

 (.McCullough et al., 2001: 252" ) ساعدوهم
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 بعض النظريات التي تناولت االمتنانهـ . 

 نظرية العاطفة األخالقية لالمتنان لماكولو وكيلباتريك وايمونز والرسونأوالً . 

 Moral Affect Theory of Gratitude for McCullough، 

Kilpatrick، Emmons and Larson (2001). 

أكدت النظرية على طبيعة االمتنان وتفترض إن للمتنان ثلث وظائف أخلقية معينة وهي 

ويحدث ذلك ، ووظيفة المعزز األخلقي  ،  ووظيفة الدافع األخلقي،  وظيفة المقياس األخلقي 

 :Froh et al., 2011)واطفهم من خلل الكلمات أو المواقف( )عندما يُعبر اآلخرون عن ع

321) 

 :Moral Barometer الوظيفة األولى: االمتنان كمقياس أخالقي 

 شخصويعنى ذلك أن االمتنان هو قراءات عاطفية حساسة  لنوع معين من التغيير في علقة ال  

. ويعتمد االمتنان شخصتوفير فائدة من خلل عامل أخلقي آخر يعزز رفاهية ال -االجتماعية

 على المساهمة المعرفية. وتفترض النظرية أن الناس هم اكثر عرضة للشعور باالمتنان عندما:

 .( يتلقوا فائدة ذات قيمة معينة )أ 

 .بذل جهود عالية وُمكلفه ألجلهم )ب( عندما تُ 

 .ود وليس من قبيل الصدفة نفاق الجهد لهم بشكل مقص)ج( عند ا

قة بين دور الُمتبرع )د( بذل الجهد لصالحهم يكون من غير سبب )أي غير محدد بوجود عل

 .(Mccullogh et al. , 2001:251) .والُمستفيد(

  Moral Motive :الوظيفة الثانية: االمتنان كدافع أخالقي

االمتنان ال يعمل فقط على تنميط العاطفة التي يجربها األشخاص عندما يدركون إن شخصاً ما،  

قد تصرف عمداً من اجل رفاهيتهم، ولكن قد تكون لعاطفة االمتنان قيمة تحفيزية، فانه يدفع الناس 

الممتنين إلى أن يتصرفوا بشكل اجتماعي بأنفسهم، وعلى وجه الخصوص، أن الناس الذين قد 

اعربوا عن امتنانهم بسبب العمل الذي قام به احد الُمتبرعين هم اكثر عرضة للمساهمة في 

رفاهية ذلك المتبرع )أو لطرف ثالث: شخص آخر ليس له علقة( في المستقبل. فضلً عن ذلك 

 ً ً إن الشخص الذي ابدى امتنانه بسبب تصرفات المتبرع اتجاهه هو أيضا عرضة إلى اكثرأيضا

 .(Emmons & Mccullogh, 2004: 128)  دوافع السيئة تجاه الُمتبرعينأن يكبح ال
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 : Moral Reinforceالوظيفة الثالثة: االمتنان كمعزز أخالقي 

يُعد االمتنان بمثابة معزز للسلوك، وذلك ألن التعبير عن االمتنان بسبب أفعال اجتماعية إيجابية  

المستفيد ليتصرف بشكل أخلقي في المستقبل.  قام بها شخص ما، وسينتج جهوداً كبيرة من جانب

ً بتكيف عالي للتعبير. فعندما يعبر الشخص الُمستفيد عن  مما يجعل االمتنان لدى المرء إحساسا

االمتنان سواًء بالقول "شكرا لك" أم االعتراف بالجميل، فإن هذا من شأنه يُعزز فعل الخير لديه. 

ن ثم  سيقوم المستفيد على األغلب ب فعل مثل هذه السلوكيات الخيرة في المستقبل. وفي الواقع وم 

أن بعض األفراد لديهم حافز للمشاركة في جزء من السلوك االجتماعي اإليجابي، ألنهم يجدون 

كبير، وعلى العكس  التعبير عن االمتنان وأنواع أخرى من الموافقة االجتماعية معززة إلى حد  

ستياء وانخفاض الرغبة في المشاركة في السلوك فأن الشخص الجحود يشعر بالغضب واال

 .(33-35: 5112حسن ،) .االجتماعي أإليجابي في التفاعلت المستقبلية

 :وجوزيف د ومالتبي وستيوارت ولينليواألنموذج المعرفي االجتماعي لوثانياً . 

A Social–Cognitive Model of Gratitud for Wood، Maltby، Stewart، 

Linley and Joseph (2008). 

معرفي ألنه  -أكد هذا األنموذج على أسباب االمتنان، هذا األنموذج هو في األساس اجتماعي  

يدمج المواقف االجتماعية والفروق الفردية واآلليات المعرفية التي توسطتهما. أذ أقترح هذا 

لة االمتنان وانه ( بأن تقييمات الفوائد لها تأثير سببي على حا1األنموذج، الموضح في مخطط )

 (Wood ،23:2008 )،يتوسط العلقة بين مختلف المواقف وسمة االمتنان 

 

 

 

 

                                     

 

 (Wood, 2008: 25) يوضح األنموذج المعرفي االجتماعي لالمتنان (1مخطط )

                                                 

عوامل 

 الموقف
سمة 

 االمتنان

حالة 
 االمتنان

 تقييمات الفوائد
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وتؤدي هذه التقييمات الدور الحاسم في العلقة بين حالة وسمة االمتنان والموقف الموضوعي.     

ية أو الموقفية هي التي وأكد األنموذج على أن الفروق الفردية في سمة االمتنان والعوامل الظرف

ن ثْ م فقييمات الفائدة، ت تقود إلى  ن تقييمات الفائدة تقود إلى تجربة حالة االمتنان.إوم 

إن الوساطة تستند إلى افتراض خطية العلقات بين المتغيرات )على سبيل المثال، فاالمتنان  

أو  ا إذا كان الشخص لديه امتنان عال  مرتبط بقوة بالقدر نفسه مع تقييمات الفوائد بغض النظر عم  

 (Wood et al., 2008: 282)( متوسط أو منخفض

من الناس المساعدة في موقف متماثل، فمن البديهي أن الشخص  اننه عندما يتلقى اثنإوهكذا ف

المرتفع في سمة االمتنان سيشعر بمزيد من حالة االمتنان مقارنة بالشخص األقل امتناناً. والسبب 

تماعية التي تتوسط العلقة بين هو التحيزات التفسيرية المميزة لدى الفرد في تقييم المواقف االج

 سمة ومستويات حالة االمتنان. ومن خلل عدة دراسات تحقق األنموذج من االفتراضات اآلتية:

سيضيف الشخص العديد من الصفات حول طبيعة  ،بعد أن يتم تقديم المساعدة إلى الشخص (1) 

 المساعدة، وفي نفس الوقت فأن هذه الصفات هي التي تشكل تقييم الفوائد.

 إن تقييمات الفوائد هي التي تُسبب تجربة حالة االمتنان.  (2) 

إن هذا التحيز التفسيري المميز يدفع األفراد المرتفعين في سمة االمتنان إلجراء تقييمات  (3) 

 أكثر إيجابية للفائدة.

إن التقييمات األكثر إيجابية للفائدة هي التي تفسر لماذا يوجد اتصال بين سمة ومستويات  (4)

 حالة االمتنان.

و)ب( تكلفتها ، وأكد األنموذج على أن الصفات التي تشكل تقيم الفوائد هي: )أ( قيمة المساعدة    

 و)ج( مدى خلو هذه المساعدة من الدوافع الخفية أو مدى تقديمها بإخلص. ، على المتبرع 

وان هذه التقييمات ليست ُمستقلة، ولكن  ،إن جزء من هذه الصفات ناجم من الموقف الموضوعي

لذا  ،ربما قد تكون جزء من تقييم أوسع للمنافع مع أسباب مختلفة واتجاهات عمل مرتبطة بها

وأن الناس الذين يشعرون بالكثير  ،زات التفسيرية المميزة في تقييم المنافعيرتبط االمتنان بالتحي

من االمتنان في الحياة لديهم ميول تقييم محددة تقودهم إلى تقييم مميز وبشكل اكثر إيجابية لمواقف 

تقديم المساعدة مقارنة  باألشخاص األقل امتناناً. وأن الغالبية العظمى من االختلف بين األفراد 

في تقييمات المنافع يعود إلى سبب )الموقف( بدالً من الشخص ثم إلى الفروق الفردية. ويبدو أن 

حالة االمتنان تحددها إلى حد كبير المواقف )وتفسيراتها( مع وجود سمة امتنان بسيطة ولكن 

 .(Wood et al., 2008: 288).  الحالة ُحددت بقوة من خلل توسط آلية تقييم المنافع(
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 االمتنان :النظرية المتبناة في ثالثاً . 

 نظرية التضخيم لالمتنان لواتكنز

Amplification Theory of Gratitude for Watkins (2003-2014) 

على أن االمتنان ُمشبع  Watkins,2001) ,)إذ يؤكد واتكن ،أكدت النظرية على وظيفة االمتنان 

ً الممتن نمط شخصوهذا يعني أن لدى ال ،باإلدراك من العزو حول الحدث وهذا النمط  فعاالً  ا

متنان من خلل اإلشارة إلى البحوثه عن اإلدراك با (واتكنز)يؤدي به  إلى االمتنان. وأوجز 

 األربعة للمتنان. التي أثبتت أهميتها في تجربة االمتنان. Recognitions"االعترافات 

"اعترافات" مميزة تجعل الفرد يشعر باالمتنان. وأكد  على مصطلح  ةوقد اس تع رض اربع

سة للمتنان. ويشير  االعتراف ألنه يُجسد أفضل طبيعة لإلدراك وهذه االعترافات هي مؤس 

 البد من توضيح ما هو االعتراف: ،إلى أن قبل عرضه  لهذه  االعترافات (واتكنز)

أكيد على االعترافات األربعة للمتنان االعتراف هو معرفي في األساس ومن خلل الت (1)

 .ت بُرز أهمية اإلدراك في تجربة االمتنان

احدى التعريفات الحرفية للعتراف هو التأكيد أو صحة التقدير، أو تحديد شخص أو  (5)

شيء أو موقف ما بعدما تتم عملية األدراك. وبهذه الطريقة فإن العمليات المعرفية األساسية 

ً من األحداث ،د  كبير االعترافاتللمتنان تشبه إلى ح ً مألوفا وهي تأكيدات  ،فهي تُحدد نمطا

 .وصحة التقدير لبعض الجوانب الهامة من الموقف

إجرائياً، هو ممارسة "إعادة إدراك". فعندما يقوم الفرد بتقييم  شخصإن اعتراف ال (3)

يجب القول إن هناك  الحدث الذي سيؤدي به إلى االمتنان، سيضيف شيئاً معيناً حول الحدث، ولكن

أيضاً بعض أنواع إعادة األدراك أو إعادة التفكير )مع عدم أضافة شيء معين حول الحدث( يقود 

الفرد للشعور باالمتنان أيضاً. وإذا كان الفرد ال يقوم بمعالجة استلم الفائدة بمثل هذه الطريقة )أي 

الحدث، حتى لو أن الفائدة قد تُثير  من دون تأكيد أو اعتراف( سيتسبب له بتجاهل أو عدم ملحظة

 االمتنان لديه، لكنهُ سوف لن يشعر باالمتنان.

ً العلوم المعرفية االعتراف نوع تعد  إن  (3) من مهام الذاكرة يزودنا بالمعلومات عن نوع من  ا

ف الذاكرة، تُحفظ  العمليات المعرفية التي تنطوي على االمتنان. ففي موضوعات اختبارات تعر 

عدد من الكلمات ومن ثم يعرض على المشاركين مجموعة جديدة من الكلمات، بعضها كلمات 

 دروسها سابقاً وبعضها لم يسبق لها مثيل من قبل. 
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أن هذه المهمة  ف على الكلمات القديمة والجديدة.ومهمة المشاركين في هذه االختبارات هي التعر

للذاكرة كثيراً ما تتناقض مع االستدعاء الحر، ففي االستدعاء الحر يُطلب ببساطة من األشخاص 

داً، تذكر كل الكلمات التي درسوها فقط. لذلك االعتراف هو أكثر دقة، وأكثر حساسية، وأقل جه

وينطوي على المزيد من العمليات المعرفية التلقائية من االستدعاء الحر. ومن ناحية أخرى، من 

المحتمل أن ينطوي االستدعاء الحر على المزيد من العمليات اإلدراكية المتعمدة والُمسيطر عليها. 

 اً وأقل جهد اً عمدوبهذه الطريقة، تميل اعترافات االمتنان إلى أن تكون سريعة إلى حد ما، وأقل ت

ية اإلدراكات التي تُنتج انفعال االمتنان اعترافات حقيق تكونمن العمليات المعرفية األُخرى. لذا 

وهذا ال يعني أن المعالجة الُمتعمدة أو الُمسيطر عليها ال تنطوي  وسريعة إلى حد ما، وبجهد أقل.

ال تميل إلى أن تتسم بالتفكير الدقيق على نسبة امتنان، إال  أن  اإلدراكات التي تُنتج االمتنان 

  . (32-33،ص5112)حسن ، والتفكير المتعمد والتفكير التحليلي.

م. ع  ن  اللما في حياتهم من  ونر إلى أن األشخاص الممتنين حساسنظرية التضخيم للمتنان تُشي إن 

 ،عم السابقةرون الن  وأيضاً يجعلهم يقد   ،اذا كان االمتنان يضخم الخير القادم من اآلخرين هوذلك ألن

مها  وهذا يجعلهم اكثر عرضة لشعور قوي بأن  ،"ةمكتسب غير"كأنها فعليهم أن يروا الحياة ون ع 

اذا لم يكن الفرد يتصف باالمتنان حينها سيذهب  ،الحياة كانت وافرة بأفراط معهم. وعلى العكس

 ،ن دون ملحظتها وال يقودهم للشعور بهذه النعمةالماضي م فيالخير والفائدة التي حصلوا عليها 

ً سيزيد ذلك من شعورهم بالحرمان ألنه كلما قل االمتنان كلما شعر الفرد  ،بل العكس أيضا

أن األفراد غير الممتنين قد يستنتجون أن الحياة لم تهبهم الفوائد التي  .بالحرمان في الحياة

ن أن ياص الممتنفيجب على األشخ فردخير في حياة اليستحقونها. وهكذا بما أن االمتنان يضخم ال

   (Watkins,  2014: 75 ).م ظاهرة عليهمع  تكون هذه الن  

 : Quality Of Lifeجودة الحياة  .  2

 أ . مقدمة

تخصصاتهم واهتماماتهم البحثية في مفهوم جودة الحياة وتعددت  اختلف الباحثون على إختلف

، مؤشرات موضوعية وأخرى ذاتية بين المؤشرات التي أشار إليها الباحثون بجودة الحياة ما

ويتحدد مفهوم جودة الحياة  ببعض المتغيرات الثقافية مما يجعل بعض الفروق في التعريف بين 

تعريف نموذجي متفق عليه لدى الباحثين في جميع الثقافات،)عبابنة وال يوجد ات المتعددة الثقاف

،5111 :13). 
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أن جودة الحياة مفهوم ينتمي الى عائلة من المفاهيم ( 1999،انديلمان وآخرون)فقد اقترح  

ويقترح بعُض الباحثين أن القيم ، المتشابهة مثل السعادة، والرضا، والحياة الجيدة، والرضا الذاتي

بشكل عام جودة الحياة، فقد خلص كل  وظروف الحياة والرضا الشخصي تتفاعل لتحددالشخصية 

 :من فلس وبيري إلى المؤشرات التالية التي توضح هذا التفاعل 

 ظروف الحياة هي وصف لظروف األفراد.. أوالً 

 تشير الصحة الشخصية إلى الرضا بتلك الظروف وأسلوب الحياة. ثانياً .

 ً لحياة، وما يحيط به من ، وما ينظر به إلى ظروف اي ما يعتقده الفردالشخصية هالقيم . ثالثا

 .(32:  5115،) فرحان  .موضوعات

ويعيش عضو هيئة التدريس في مجتمع مليء بالتغييرات االجتماعية والنفسية والمادية، ويعد 

من مظاهر جودة الحياة لديه، ويضم المجتمع المحيط  تكيفه في المجتمع المحيط به مظهراً 

 كاألسرةبالمدرس، االدارة المدرسية، االدارة التعليمية، الطلبة، بجوار البيئة الخارجية للمدرسة 

واالصدقاء وغيرهم لذا تتفاوت العوامل النفسية واالجتماعية والبيئية المؤثرة في جودة الحياة لدى 

فعلماء النفس اليوم مطالبون ان تعبر اتجاهاتهم لدراسة  .(33: 5113) ابو يونس ،المدرس. 

السلوك االنساني على وفق اهداف علم النفس االيجابي المتمثلة بكيف يجعل الناس حياتهم جيدة 

يجابية بدالً من وقوية وممتعة معنى هذا التعامل مع السلوك البشري من خلل مكامن الجوانب اال

العديد من الدراسات ان الجانب االيجابي في شخصية االنسان هو دلت فقد .المنظور المرضي

تية والسمات الشخصية من هنا بدأ اهتمام العلماء بالخبرة الذا اكثر بروزاً من الجانب السلبي.

 .طار ما يطلق عليه جودة الحياة إالذاتية في 

 :مفهوم جودة الحياة ب . 

ً  (Quality)يرتبط مفهوم الجودة  ومعناها طبيعة الفرد وتعني  ((Qualitasبالكلمة اللتينية  لغويا

دة عبارة عن ، فالجوسفورد الدرجة العالية من النوعية. كما تعني الجودة حسب قاموس اكتقاناال

ً أل فالجودة اصلها الفعل الثلثي بن منظور مجموعة من المعايير التي ال تقبل الجدال. وطبقا

ن إوكما ترى المالكي ف ي صار جيداً،ده( اووجاد للشيء )جالجيد نقيض الرديء د( و)جو

االهتمام بجودة الحياة لن يتوقف بل اصبح يعبر عن التكامل في حياة االنسان المادي منها 

 وقد أشار  . (31-31 :5113،والمعنوي الذي يؤدي به الى السعادة والرضا في الحياة )طعمة 

الحياة هي السعادة األرضية التي ترتبط بالمال والحياة إلى أن جودة  ونالفلسفة العرب والمسلم
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 (11: 5111،الفارابي ملذات زائلة  )الجميل عد ها التي اإلنسان إلى غاياته وملذاته للوصول ب

التي وجودة الحياة عبارة عن دالة للظروف البيئية الواقعية التي يعيشها الفرد وكذلك للكيفية ،

فقد عرفها ،حول تحديد مفهوم جودة الحياة  اآلراءوقد تعددت  ف.يشعر ويدرك بها هذه الظرو

بأنها رضا الفرد بقدره في الحياة والشعور  (Taylor & Rogdan, 1990)تايلور وروجان

 & Taylorروكدان ) أشار تايلر ووقد  .(111 :5115،بالراحة والسعادة )نعيسة 

Regdan,1990 ) ان جودة الحياة تعني رضاء االنسان بقدره وشعوره بالراحة والسعادة. إلى

الى كما ان هناك مجموعة من الباحثين قد رأوا ان جودة الحياة مجموعة من المتغيرات تؤدي 

المجتمع  ألفرادشباع حاجات االنسان وتعبر عن الرقي في مستوى الخدمات التي تقدم إ

ساس بحسن الحال والشعور العام بالرفاه والقدرة على تبني حواالستمتاع بالظروف المادية واإل

شبع رغبات االنسان. ان تلك الرؤيا تتفق مع رؤية منظمة اليونسكو التي نظرت الى اسلوب يُ 

شباع إمفهوم جودة الحياة بشمولية ضمن كل جوانب الحياة كما يدركها الناس وهو يتسع لشمل 

 لنفسي ، وهناك رؤيا تمثلت باآلتي :الحاجات االساسية التي تحقق التوافق ا

 .البعد البيولوجي )البدني( •

 .البعد الفسيولوجي )القدرات العقلية( •

 .البعد السيكولوجي ) النفسي( •

 .(59: 5112)طعمة ،  البعد )االجتماعي( •

 :متغيرات االخرى بعض العالقة جودة الحياة بج . 

الى أن  (Reker 1988,)يتداخل مفهوم جودة الحياة مع مفهوم السعادة إذ توصل ريكر

 المستويات العالية من جودة الحياة ترتبط بإحساس عال  من السعادة .

من خلل  المتحققة، فمعنى الحياة يعني جودتها هوم جودة الحياة مع مفهوم المعنىويتداخل مف

ع اآلخر بحريته وفرديته تحقيق األهداف ومتطلبات الفرد التي تساعده على أن يعيش م

، فبالمعنى تتحقق غايات اإلنسان في الحياة التي يراها ويبحث عنها في وجوده وخصوصيته

ً  اإلنساني .  & Diener)، إذ يشير دنـر ودنر  مفهوم الجودة مع مفهوم ) الرضا( ويتداخل أيضا

Diener)  إلى أن جودة الحياة تعبر عن تقييم الشخص لردود أفعاله في حياته الشخصية بما

المزاجية أو الوجدانية تتضمنه من الرضا  عن الحياة والرضا عن العلقات مع اآلخرين والحالة 

 .(39 :5115، فرحان)  .االيجابية
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 الحب وجودة الحياة :

بون فستظل         بون ويُح  ما بقي  على ظهر البسيطة أناس يُح 
قد يكون في وسعنا أن نقول إنه كل 

الحياة جديرة بأن تُعاش وس يظل الوجود نعمة تستحق التقدير على أي مستوى من اإلنسانية ، فإننا 

أنها تجربة ب االعترافلن نستطيع أن نعد ) خبرة الحب ( مجرد تجربة هامشية بل ال بد لنا من 

مركزية أو محورية ألن اإلنسان ال تتاح له فرصة الحياة سوى مرة واحدة في هذه الدنيا، ال يمكن 

أن يحيا وحيداً لكن ال يلبث أن يمضي وحيداً ) كما جاء وحيداً ( بل ال بد من أن يجد نفسه 

الحب خبرة  مضطراً لتوسيع دائرة وجوده بالعمل على المشاركة في حياة اآلخرين ، لذا فإن

، وإن ة الكبرى في الوجود اإلنسانيأصيلة تدخل في تكوين نسيج الوجود البشري بل إنه القيم

الدافع األساس لديمومة حياة اإلنسان هو رغبته في تحقيق الهدف أي تحقيق معنى لحياته 

اهرة والشعور بجودتها الذي يعد أعرق شيء يدفع الفرد نحو الحب ويمكن القول أيضاً أنه أهم ظ

ل فرانكل : " اإلنسان يستطيع أن يُعطي معنى الحياة قام اكتشافها بواسطة اإلنسان نفسه إنسانية يت

، والحب هو أقوى وأعلى هدف للكائنات ببالتمسك بما أُسميه القيم المبدعة وإنجاز المطال

 .(59: 5111جواد ،ن عن طريق الحب وفي أن يُحب ".)البشرية وإن خلص اإلنسان يكو

يتم ، وفي الحب ها وفرديتهافالحب من وجهة نظر فرانكل هو عيش خبرة شخص آخر بكل تفرد 

، وبهذا يصبح المحبوب داخل الذات وكشخص إنساني يصبح فهم الشخص ككائن وحيد ومتفرد

 .بالنسبة إلى من يحبه ال غنى عنه وال بديل من غير أن يفعل أي شيء إلحداث ذلك 

 .(131: 5119) الخواجا ،

 التفاؤل وجودة الحياة :  -

. يُعد التفاؤل مفهوم يُظهر نظرة إيجابية للحياة تتضمن إدراك الحاضر وتقويمه وكذلك المستقبل 

(Scheier & Cavver, 1989: 1022). 

والتفاؤل عامل أساسي لبقاء اإلنسان، وعن طريقه يمكن التنبؤ بالمستقبل وباألفكار الخاصة 

، كما ويُساعد األفراد على فهم أهدافهم المحددة وطرق التغلب واالقتصاديبالتطور اإلجتماعي 

 (19:  1991)االنصاري ، اجههم والتي قد تؤثر في المجتمع.على الصعوبات التي تو

سية إرادية تولد أفكاراً ( إلى أن التفاؤل هو عملية نف 5113وأشارت منظمة الصحة النفسية )  

النفس، وبنفس الوقت تبعد عن الفرد حاالت اليأس للرضا والتحمل والثقة العالية ب ومشاعر

يبعث في النفس نوع من الطمأنينة  سر مشاكله وأزماته تفسيراً والعجز، فالشخص المتفائل يف
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( هو ) التفاؤلد عة النفسية والجسمية، وبذلك يُعواألمن، وهذا بدوره ينشط عند الفرد أجهزة المنا

 (5:  5111ي ، .)اإلمامالطريق األمثل للسعادة والصحة 

( رؤيته حول جودة الحياة في أنها تعتمد على أبعاد عديدة يتم تربيتها وقد قدم  )مارتين سيلجمان 

مع الطفل في الصغر لينشأ محملً بهذه التصورات التي تعتمد في أساسها على التفاؤل، ويرى انه 

أساسا لجودة اؤلي ويعتبره يمكن تدريب الصغار والراشدين على ممارسة السلوك التف

كما إن نظرة الشباب الى المستقبل لها تأثير واضح على  ( ،139: 1991)سيلجمان ، .الحياة

مستوى طموحهم، فالفرد الذي له طموح عال  نحو المستقبل يعد بحد ذاته دافعاً مؤثراً يدفع بالفرد 

أما الفرد الذي ينظر الى العمل الجاد والمثابرة واإلقدام على الحياة بشكل يجعلهُ متفائل فيها، 

 . يجعله متقاعساً هارباً من الحياة ، وهذا ماة بؤس ويأس فتكون نظرتهُ تشاؤميةللحياة نظر

( أن السبب لقلق المستقبل هو الجهل بمعرفة  5115وأكد ) األقصري  .(39:  5115)خليل ، 

ي موضع القلق معنى الحياة بالشكل الذي يؤدي الى السعادة والتفاؤل فيها بدل أن يجعلها ف

رد إيجابية نحو الحياة بصفة وهناك من يرى بأن التفاؤل هو صفة تجعل توجهات الف . والخوف

، يستبشر بالخير فيها ويستمتع بالحاضر ويحدوه األمل في مستقبل أكثر إشراقاً. )رمضان عامة

،5115: 53 ). 

 الحرية وجودة الحياة : -

واإلنسان هو الجوهر الذي يقرر ويختار بفضل الحرية  حرية خاصية مهمة للوجود اإلنساني،ال

. أي انه يستطيع أن يتعامل بشكل إرادي وحر مع اجهة الغرائز أو النزعة الموروثةالتي تعني مو

 ,Lebon) . ويقول في هذا ليبون، التي منها العلقة باآلخرينالظروف البيولوجية واالجتماعية

ود هي على نحو خاص ذات علقة بالعلج النفسي في )) لقد وجدت أربع معطيات للوج (2001

، والحرية لصنع حياتنا كما نريد وتفردنا النهائي موت لكل منا وألولئك الذين نحبهمقضية ال

وغياب أي معنى للحياة (( وتعتقد الباحثة إن الحرية وسيلة من وسائل وصول الفرد إلى جودة 

صيره واختيار األهداف التي تتناسب وإمكاناته الحياة من خلل حريته في االختيار وتقرير م

 .(31: 5111)الجميل ،وميوله.
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 النظريات التي تناولت مفهوم جودة الحياة د . بعض 

 التحليل النفسي. أوالً 

  سيجموند فرويدFreud Sigmund (1581 - 1131) : 

النظريات وأبرزها التي ( من أقدم  1111التي وضعها فرويد عام ) تُعد نظرية التحليل النفسي 

إن اإلطار الفلسفي الذي  ،فسحت المجال للكثير من ُعلماء النفس للدراسات النظرية والتجريبية

انطلق منه فرويد في نظريته كان من أسس بيولوجية وذلك يرجع لطبيعة العمل الذي عمل فيه 

ً في نظريته في مجال الغرائز ، وقد فسر فرويد الحياة  وهو مجال الطب، وقد ظهر واضحا

 النفسية لكل فرد على إتجاهين : 

 نسان، وذلك عن طريق الجهاز العصبي .يتمثل في البناء الجسمي والعضوي لإل األول

فيتعلق باألفعال الشعورية لدى الفرد، وإما مايكون فهو المجهول في منطقة اللشعور.  الثانيأما 

الم وهي هدف لفرد بالسرور والسعادة وتخفيف اآلوقد ذكر  فرويد أن جودة الحياة هي شعور ا

لمسيطر على إن مبدأ اللذة هو المبدأ ا ، إذالبشري وكذلك تعني إشباع الغرائزأساسي للسلوك 

والتوترات نتيجة ُضعف قدرة  باإلالم،كما أشار فرويد الى أن الحياة مليئة عمليات الجهاز النفسي

، وأعتقد أيضاً من صراعات وتوترات نفسية متعددة الفرد على إشباع حاجاته  مما يتولد عن ذلك

لرضا عنها وأضاف إن خبرات الطفولة بشقيها إن غريزة الحياة هي الدافع لديمومة الحياة وا

 .(51: 5111،) الجميل المؤلم والسار مهمة في التأسيس للحياة مستقبلً 

  الفرد ادلر(1937-1870 Alfred adler,  ): 

 ، أطلق  أدلرمدرسة  التحليل النفسي الفرويدي يُعد أدلر من الفرويدون الجدد الذين ثاروا على

على نظريته أسم ) علم النفس الفردي ( ألنهُ ركز  على فردية ُكل شخص ، فكل فرد في رأيه  هو 

ً مخلوق ً  أساسا ً وليس بيولوجيا ، وشخصياتنا صاغتها بيئاتنا اإلجتماعية الفردية إجتماعيا

جود محاوالتنا المستمرة إلرضائها . آمن أدلر بو والتفاعلت ولم تصغها حاجاتنا البيولوجية وال

أكثر ملئمة من القابليات  من أن يبتدع إسلوب حياة يكوناإلرادة لدى الفرد والتي تسمح لكل فرد 

وأوضح أدلر أن  .(51-52 :5115،)رمضان  .تي أعطتها إياه الوراثة والبيئة(والتجارب ال

 :الهدف النهائي لنشاط اإلنسان وكفاحه هو أن يحقق التفوق والتفوق هذا يأتي على نوعين 
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الفرد   يتخذ شكل الرغبة في القوة والسيطرة على اآلخرين ، وهو هدف خاطئ يُمارسه  األول : 

 العصابي .

يتخذ شكل الكفاح من أجل التفوق نحو الكمال بطريقة تحقيق جودة الحياة والسعادة فيها  الثاني :

 .(93- 91:1991 ،وهو هدف صحيح يمارسه األفراد األصحاء.)صالح

  1980-1900)اريك فروم  fromm, (E.: 

لقوى لوقد أشار فروم الى أن الناس يخلقون طبائعهم ورفض فكرة إننا نتقولب بشكل مستسلم  

، هذه القوى تعمل بدورها االجتماعية، قائل " بأننا نحن أنفسنا نقولب القوى االجتماعية

ع القائم بين سعي للتأثير في الشخصية ". واعتقد  فروم أن األمراض النفسية تنتج عن الصرا

اإلنسان المشروع لتحقيق أهدافه في الحياة وبين النظم والقوانين القائمة في مجتمعه التي 

وأشار الى أن جودة حياة اإلنسان تنشأ من  .(51:  5115.) رمضان ، تعارض هذا السعي،

بخصائص شخصيته في آن   احتفاظهمع غيره مع  واتحادهإنتاجه وإحساسه بالواقع الملموس 

بالعالم  ارتباطهواحد، وتعني كذلك إحساس الفرد بالطاقة الحيوية الفياضة التي تنجم عن 

ً الخارجي  ً  ارتباطا  االجتماعيكما أكد فروم على إن الجانب ( ،111: 1931.)فروم ، منتجا

بطبعه وإن  اجتماعيلإلنسان هو األساس لجودة الحياة وسعادة اإلنسان إذ قال إن اإلنسان 

وتفرده  في مجتمعه  ، والشخصية السوية هي الشخصية  إنفصالهغالبية مشكلته ناتجة عن 

 .(11:  1991السوداني ، . )الُمنتجة التي توفر الُمتعة النفسية االجتماعية

 ً  النظرية اإلنسانية . ثانيا

 : (A. Maslow  1970-1908,) إبراهام ماسلو 

، تجاه التحليلي واإلتجاه السلوكيتبلور االتجاه اإلنساني الذي ت زعمه ماسلو كقوة ثالثة بين اإل 

لفعل الخير وإنه ينطوي على دافع والمنطلق الرئيسي لهذا اإلتجاه هو إن اإلنسان بطبيعته  مدفوع 

ساني إن وظيفة ، ولهذا أوضح  ُعلماء النفس اإلنواالرتقاء واإلبداع وتحقيق الذاتللنمو  رئيسيا

عالم النفس هي أن يُساعد البشر على أن يكتشف كل منهم إمكانياته الحقيقية وإعانته على تحقيقها 

وأكد  ماسلو في نظريته  ) نظرية الحاجات ( أن ُهناك مجموعة  عن طريق التوجيه واإلرشاد.

، حاجات أساسية ومجموعة حاجات ثانوية وضعها بشكل هرمي ُمتصاعد حسب األهمية

) كالحاجة للطعام والشراب والجنس واألمن (   فالحاجات الواقعة أسفل الهرم حاجات فسيولوجية 

يجب أن تُشبع قبل أن تُشبع تلك الحاجات التي تقع في قمة الهرم ) كالحاجة للحب واإلنتماء 
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هر اإل عتبار الذات والحاجة لتقدير الذات( وإن الحاجات الكائنة في قمة الهرم لم تظوالحاجة أل

عاما ( من  51يقرب من )  وقد وهب  ماسلو ما بعد أن تُشبع األدنى منها في الهرم ولو جزئياً.

حياته  ليثبت أن إمكانيات األنسان وحاجاته  العُليا هي التي تدفعه للسلوك الهادف نحو تحقيق الذات 

إن جودة الحياة تتوقف على مستوى إشباع تلك الحاجات العليا وإن هذا اإلشباع  كما أوضح  ماسلو

يؤدي باإلنسان الى الشعور بالسعادة العميقة وسمو في العقل وإثراء حياة الفرد الداخلية.)رمضان 

،5115،59) . 

 : (Maslo ,1968)مسلمات نظرية ماسلو 

، وهي العملية التي يهدف الفرد فيها إلى أن يكون ما يريد ويطمح تحقيق الذاتهتم ماسلو بعملية أ

تدفعه لتطوير نفسه إليه ، ورأى أن الحاجات اإلنسانية مرتبه بشكل هرمي ، وهذه الحاجات 

وتبدأ هذه الحاجات بأهم الحاجات اإلنسانية وهي الحاجات الفسيولوجية وتنتهي وتحقيق ذاته.

موعة واحدة من هذه الحاجات تحل  محل ها مجموعة أخرى بتحقيق الذات، وعندما تتحقق مج

جديدة، أما أذا بقيت حاجة واحدة منها بدون تحقيق، أو إشباع فإنها تسود وتسيطر على جميع 

الحاجات المتبقية  ،فعلى سبيل المثال الطعام والملجأ والرفقة وكل من هذه الحاجات يجب أن 

بر    ) تحقيق الذات( الكلي، وان مفهوم )تحقيق الذات تكون مرضية قبل أن يستطيع الفرد أن يخت

 (33:  5115( هو أن الشخص يهدف دائماً نحو تحقيق إمكاناته الداخلية . )فرحان ،

 ( يوضح ذلك:1والشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 تسلسل ماسلو الهرمي للحاجات االنسانية ( يوضح1شكل )                       
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غرضها جسمي يؤثر في معظم االنسجة الجسمية ، :  )الفسيولوجية(الحاجات الجسمية  -

العديد من المشكلت ، وتتضح اهمية الحاجات  لإلنسانوإال سببت  إلشباعهافتصبح الحاجة ملحة 

فينشغل كثيراً  اإلشباعالفسيولوجية عندما يتعرض االنسان للحرمان فتصبح لها االولوية في 

 (53: 1922وآخرون ،)فراج  للحصول على الطعام.

تظهر اهمية الحاجة الى األمن عند تعرض االنسان للخوف فتثير الحذر، :  الحاجة الى األمن -

مثلً األمن النفسي الذي تظهره الطقوس الدينية ، فأن لم تشبع سببت قلة الراحة لإلنسان، فالفرد 

وبخاصة في الجانبين  بحاجة لحماية نفسه ورعايتها من االمور التي تشكل خطراً على حياته

والفرد الذي يفتقد األمن يبقى في حالة الخوف دائماً وسوف يشكل االحباط له  ، النفسي والمعنوي

 (53:  5113)طعمة ،تهديداً .

ً في  الحاجة الى االنتماء - : تظهر الحاجة الى التعاطف ويتولد شعور متى يتخذ االنسان مكانا

جماعة ليحقق اهدافه في ظلها وبعكس ذلك يتولد سوء التوافق مع نفسه واآلخرين . وتوضح هذه 

االنسان باالنضمام الى مجموعة من االفراد وتتضمن حاجة الحب لآلخر واستقبالها الحاجة رغبة 

ى سوء التوافق ويسبب العديد من المشكلت التي تعيق تطلعات الفرد منه وان الفشل يقود ال

 وتحقيق اهدافه .

يسعى معظم الناس للحصول على التقدير واستحسان اآلخرين فإن لم :  الحاجة الى التقدير -

ً تشبع تسبب له  ، واالحباط بعدم الثقة، وتثبيط العزيمة، والشعور بالفشل، والصراع النفسي إحساسا

ً ان تقدير الذات يعد احد إ في عدم شباع هذه الحاجة يقود الى عدم الثقة والشعور بالضعف علما

 (53،  5111مكونات تحقيق الذات وعندما تشبع تقود الى الثقة واالستقلل. ) الجميل ، 

تعني ان االنسان يسعى الى تحقيق الرفاه لنفسه والسعادة في :  الحاجة الى تحقيق الذات -

الحياة اليومية وينطلق بسلوكه ورغباته الى اقصى ما يستطيع حتى يحقق االبداع فإن لم مجاالت 

تشبع هذه الحاجة يجد االنسان نفسه تحت وطـأة المشكلت التي لم يتمكن من مواجهتها بمفرده . 

ويؤكد ان فاعلية هذه الحاجة تتحقق عند ارتباط مستوى طموح الفرد وأهدافه مع مستوى قدراته .

لو أن جودة الحياة تتوقف على مستوى إشباع الحاجات العليا، ويؤدي ذلك إلى الشعور ماس

بالسعادة العميقة ، وسمو في العقل وإثراء حياة الفرد الداخلية . وفي ضوء نظرية ماسلو فإن 

تحقيق الذات هي العملية التي يسعى إليها الفرد عبر مسيرة حياته من خلل سلم هرمي متدرج 

ت، حيث يتم إشباع الحاجات األولية ، ثم الحاجة تلو األخرى وصوالً إلى عملية من الحاجا
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التحقيق للذات وعند الوصول إلى هذا المستوى العالي من الحاجات ) تحقيق الذات ( يشعر الفرد 

 (31: 5115ا والرضا عنها.)فرحان ،بالسعادة العميقة واإلثراء في حياته وجودته

 ً  (Ryff ،  1991)نظرية رايف . ثالثا

الكثيرة أن هناك مجموعة أبعاد تمثل نقاط التقاء  امن خلل دراساته1991)رايف ترى )كارول  

  -لحالة السعادة وجودة الحياة لدى الفرد وهي :

ً :  Self-acceptanceتقبل الذات  (1) ً نحو ذاته  ويعني أن الفرد يمتلك إتجاها إيجابيا

وقبوله بالملمح المتعددة لها ، والتي تتضمن صفات أو مكونات ، سواء أكانت جيدة أم سيئة 

 .(33: 5115.)فرحان ،

  :  Personal growthالنمو الشخصي    (2)

، واالجتماعية ، ن النواحي كافة العقلية والنفسيةوهو محاولة الفرد تطوير قابلياته وإمكاناته م

والفرد في هذا البعد يحاول أدراك طاقاته في نموه الشخصي الذي يعني االرتقاء والتقدم وغيرها 

ً ومستعداً لتلقي خبرات جديدة تضاف  المستمر ونمو الذات وهي تتطور وتتوسع ويكون منفتحا

، بعدها سيجد وأن لديه اإلحساس بالواقعية ،هم في ذلك التطورإلى رصيده من الخبرات التي تس

 سه قد تطور بمرور الزمن وتقادم أحداثه .الفرد نف

 : positive relations with othersالعالقات اإليجابية مع اآلخرين   (3)

خرين " في هذا البعد على أهمية العلقات الشخصية االيجابية مع اآل  Ryff" رايف  تأكد      

عناصر األساسية من أهم ال وتعد ،قة المتبادلة، والقدرة على الحب، والثالتي تتسم بالعمق، والدفء

ً أن األشخاص الذين يمتلكون مشاعر وأحاسيس قوية في الحب  في الصحة النفسية ويرى أيضا

، وأن العلقات اإليجابية القائمة على الود والحب ذواتهم من غيرهمأقرب إلى تحقيق  والحنان هم

 والعمق تعد معياراً  للنضج والصحة النفسية والتوافق .

 : Autonomyالستقالل ا (4)

" أن هذا البعد يعني قدرة الفرد على تنظيم سلوكه من الداخل ، وقدرته   Ryffرى " رايف ت    

على تحقيق أو تقرير مصيره بنفسه ويكون مستقلً بذاته ، يتخذ القرارات دون تردد ودون 

 االعتماد على اآلخرين ، كما أن االستقللية توفر مقاومة للضغوط االجتماعية . 
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 :  Environmental Masteryالسيطرة على البيئة  (8)

، اختيار البيئة المناسبة أو خلقها" على إن الفرد قادر على   Ryffؤكد " رايف توفي هذا البعد     

بعبارة أخرى تتغير البيئة على وفق رؤياه وما يتناسب مع طموحاته وحالته النفسية وتعد هذه 

والقدرة على التجديد واالبتكار والفصل ، فالتمكن البيئي الصفة سمة من سمات الصحة النفسية 

من خبراته  -أي الفرد  -هو اإلحساس بالكفاية والقدرة على إدارة البيئة والتحكم بها مستفيداً  

 .منها في تحقيق أهدافه في حياته الماضية والحاضرة وما يتوفر له من فرص يتم االستفادة

 Purpose in Lifeالغرض من الحياة  (1)

" أن الشخص الذي يتمتع بالصحة النفسية يحمل هدفاً وأفكاراً توفر له  Ryffيرى " رايف 

معنى لحياته ، فالفرد الذي يمتلك أيماناً بفعله الماضي والحاضر وتوجهه نحو مستقبله بثقة تجعل 

 (33-31: 5111الجميل ،  (منه مدركاً لغرض حياته التي يحاول من خللها أيجاد المعنى

 

 ( Veenhoven,1984نظرية فينهوفن ) . رابعاً 

، فها عن طريق دراسة خصائص المجتمعيرى فينهوفن أن حاجات اإلنسان يمكن إكتشا 

، وقـد مـيز فيه تلبية اغلب حـاجـات اإلنسـانويفترض أن المجتمع السعيد هو المجتمع الذي تتم 

( بين أربع مؤشرات يمكن من Livability theoryفينـهوفن في نظـريتـــه  إمـكان العيش ) 

 -خللها االستدالل على جودة الحياة وهي :

: )وتتمثل في توفر Livability of the environmentإمكان العيش في البيئة  (1)

 (.. الفرص البيئية المناسبة ،وتوفر رأس المال

: وتتمثل في القدرات الفردية والقدرة  Life-ability of the personالقدرة الشخصية   (5)

 على مواجهة المشاكل ، وإمكانية التكيف .

  بأن الحياة جيدة. وجود هدف في الحياة ، التصور :Utility of Lifeالغرض من الحياة   (3)

: الذي يتضمن شعورالفرد بالسعادة وتمتعه Satisfaction with lifeالرضا عن الحياة  (3)

   وبالتالي تمتعه بدرجة عالية من الصحة النفسية والسواء.، بالحياة التي يعيشها

ً من المجتمعات األخرى ؛ وذلك   كما يرى فينهوفن أن بعض المجتمعات أكثر حيوية ونشاطا

بين الدخل الذي يحصل عليه الفرد وشعوره  بتحقيقها للمتطلبات اإلنسانية ، وأن هناك علقة ما

 .(33: 5115)فرحان ،  بالسعادة وجودة الحياة.
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، ويتوقع أن الناس سوف لديهم احتياجات بايولوجية أساسية، مثل: الطعام والماءفكل األفراد 

يكونون سعداء إلى الحد الذي يجعل الدخل الذي يحصلون عليه يساعدهم في تلبية هذه 

 اإلحتياجات ومن الممكن أن تتعدى احتياجات األفراد األساسية ) البايولوجية ( وتتوسع إلى حد

 .(11:  5111)الطيار ،تشـكل احترام الذات والمكانة اإلجتماعية . 

ً لرأي فينهوفن فإن األفراد لديهم حاجات  ، وتتوسع هذه بايولوجية أساسية كالطعام والماءوطبقا

، والمجتمع السعيد رام الذات وتحقيقها، واحتاجات أسمى هي المكانة االجتماعيةالحاجات إلى ح

، فالشعور بالسعادة وجودة ذي يتمكن من تلبية حاجات اإلنسانهو المجتمع ال كما يرى فينهوفن

 (33 ، 5115الحياة مرتبط بإشباع الفرد لحاجاته وتحقيقه لذاته أو هويته .)فرحان ،

 

 جودة الحياة : في موذج الُمتبنىالن .خامساً 

  Fallow Field  Lesley،1990 )المتبنى ( نموذج ليزلي فالوفيلد 

نمطاً خاصاً يتطلع الى توظيف مؤشرات جودة الحياة  ، يعد تنظير ليزلي فالوفيلد في جودة الحياة

فقد تم عرض رؤيتها السيما جانب العناية الصحية  النفسية والجسمية.، في ميادين حياة الفرد كافة 

 :للمؤشرات االساسية لجودة الحياة لدى االفراد في كتابها المهم

    The Quality Of Life:The Messing Measurement In Health care) ) 

من ثوابت رؤيتها تلك ان ما متاح من اساليب في قياس جودة الحياة يفتقر الى عناصر كافية و

 ((Fallowfield&others,2006: 911.  اخرى لقياس االثار الجانبية لنوعيه الحياة المعاشة

دراسة جودة الحياة النساء اللواتي يعانين من أمراض  بضرورةفضل عن اهتمام النموذج الحالي 

طويلة نسبياً، وأن يتم استدخال متغير جودة الحياة في منهج الدراسة العيادية والسريرية 

 (( Fallowfield & others ,1999 : 192.  للمختصين

 أربعة مؤشرات لقياس جودة الحياة هي :(  Fallow Field،(1990وقد حددت فالوفيلد  

: التي تظهر من خلل الخلو من المرض او التوافق معه، او من خلل المؤشرات النفسية -1

 الشعور بالسعادة والرضا عن الحياة.

: تظهر من خلل العلقات الفردية ونوعيتها وممارسة الفرد لألنشطة المؤشرات االجتماعية -5

 االجتماعية والترفيهية.
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عن مهنته وحبه لها وينعكس ذلك على قدرته  تتمثل بدرجة رضا الفرد المؤشرات المهنية: -3

 على تنفيذ المهام المطلوبة منه وقدرته على التوافق مع واجبات عمله. 

تتمثل برضا الفرد عن وضعه الصحي وعلى التعايش مع  المؤشرات الجسمية والبدنية: -3

 (11-12: ص 5111المرض  والنوم والشهية وتناول الطعام .)عبابنة ،

 االمتنان بجودة الحياة :عالقة هـ . 

للحياة الجافة المليئة بالصراعات والمشاحنات والضغوط النفسية نتيجة لزيادة متطلبات  نظراً 

، ادى هذا الى وجود خلل سلوكي اجة الكثيرين الى االستزادة منهاالحياة في مجتمعنا وح

الشعور باالمتنان  واجتماعي لدى االفراد تمثل في هجرهم لكثير من المفاهيم االيجابية مثل

والسعادة وقد ادى هذا لتفكك المجتمع والى تسارع خطواته لتباعد الجميع عن بعضهم البعض 

، لذا فأنه في دراسة هذه المفاهيم تقدم والتكنولوجيا وااللكترونياتراكضين وراء سراب ال

وم بالمساعدة في االيجابية في علقتها بجودة الحياة قد يؤثر على هذه المفاهيم االيجابية وسيق

االتجاه نحو اسلوب افضل ى التعرف على اسباب هجر هذه السلوكيات الجميلة التي تبعث عل

،  وتسهم في التعرف على مدى تواجدها عند افراد المجتمع وذلك على اختلف مراحلهم للحياة

، حلةالطرق الخاصة بكل عمر وبكل مرالعمرية حتى نستطيع التوصل الى االساليب واالسباب و

  ختلف عن مرحلة الشيخوخة .فمرحلة المراهقة تختلف عن مرحلة الرشد وت

ويعمل االمتنان على تعزيز العلقات االجتماعية والمساعدة في بناء الثقة في العلقات االجتماعية 

، ويوفر االمتنان فرصة للحصول على اكبر ى الموارد وبناء الدعم االجتماعيوالمحافظة عل

، لذا نه قد يحجب ظهور المشاعر السلبيةا والسعادة في المواقف االيجابية ، كما امقدار من الرض

فأن التعبير عن االمتنان يعتبر بمثابة استراتيجية لتحويل الصعاب الى نظرة ايجابية ويقود الى 

زيادة الشعور االيجابي وتقليل الشعور السلبي وزيادة الرضا عن الحياة ، لذا يشير ايمونز 

الى ان العلقة بين االمتنان والسعادة سببية ، حيث ان االفراد الممتنين يظهرون صفات  وماكولو

 معينة تدل على السعادة كما يعد االمتنان بشكل واسع مركزا للسعادة . 
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 دراســــــات الســابقــــةو . 

 أوال: دراسات تناولت مفهوم االمتنان 

 دراسات محليةأ . 

  2112دراسة سيف عدنان حسن 

 ))االمتنان وعالقته بالمرونة النفسية لدى النازحين ((

ف الفروق في  استهدفت الدراسة معرفة العلقة بين االمتنان والمرونة النفسية لدى النازحين ،تعر 

 31( سنة، )33 - 11إناث(، والفئة العمرية:) -االمتنان لدى النازحين تبعاً لمتغير: الجنس )ذكور

الدراسي )ال يقرأون وال يكتبون، يقرأون ويكتبون، خريجي ابتدائية(،  ( سنة، والتحصيل11 -

)خريجي متوسطة، خريجي إعدادية(، )دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا(، قياس المرونة 

ً لمتغير: ف الفروق في المرونة النفسية لدى النازحين تبعا الجنس،  النفسية لدى النازحين، تعر 

ف العلقة االرتباطية بين االمتنان والمرونة النفسية والفئة العمرية، والتحصيل  الدراسي، تعر 

لدى النازحين. وقد اعتمد منهج البحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي االرتباطي تم اختيار 

( نازح ونازحة عمر 311العينة بالطريقة العشوائية وفق االسلوب المتناسب على عينة عددها )

ف تحصيلهم الدراسي الذين اختيروا من مخيمات محافظة بغداد من حيث ( سنة وبمختل11 - 11)

وكانت نتائج البحث لدى النازحين مستوًى داًل إحصائياً في االمتنان  متغير الجنس والفئة العمرية.

ذات داللة إحصائية في االمتنان ( وال توجد فروق 1،11والمرونة النفسية عند مستوى داللة )

ً لمتغيرات الب حث الديمغرافية )الجنس والفئة العمرية والتحصيل الدراسي( وظهرت فروق تبعا

ً لمتغير الجنس لصالح اإلناث وفروق ذات داللة  ذات داللة إحصائية في المرونة النفسية تبعا

ً لمتغير الفئة العمرية لصالح فئة ) ً لمتغير 11-31إحصائية تبعا ( سنة وال توجد فروق تبعا

إن هناك علقة ارتباطية إيجابية دالة إحصائيا بين االمتنان والمرونة  التحصيل الدراسي. وظهر

 .(31-59: 5112)حسن ، النفسية.
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 دراســـــــــات عربيةب . 

 (2118) ةدراسة عبابن 

))االمتنان والسعادة وجودة الحياة لدى طلبة جامعة اليرموك في ضوء بعض 

 المتغيرات ((

استهدفت هذه الدراسة معرفة العلقة بين االمتنان والسعادة وجودة الحياة لدى طلبة جامعة 

( طالب 111في ضوء بعض المتغيرات وقد تم اختيار عينة الدراسة المتكونة من )،اليرموك 

وطالبة بطريقة متيسرة من افراد مجتمع الدراسة الكلي وقد تم استخدام ثلث ادوات لتحقيق 

 راسة وهي: مقياس االمتنان، ومقياس السعادة ، ومقياس جودة الحياة .اهداف الد

ور جاء بدرجة مرتفعة وعلى جميع ابعاده باستثناء بعد الشعد كانت النتائج ان االمتنان ككل وق

وجاء مستوى جودة  ،وجاء مستوى السعادة بدرجة مرتفعة ،بالرخاء فقد جاء بدرجة متوسطة

فقد جاء  ،بعد الجودة االسرية واالجتماعية وعلى جميع ابعاده باستثناءالحياة بدرجة متوسطة ككل 

تبعا لمتغير  ،ة احصائية في مستوى جودة الحياة. وبينت النتائج وجود فرق ذي داللبدرجة مرتفعة

، في حين لم يكن ط الحسابي للذكور اعلى من االناث(، حيث كان المتوساناث –الجنس )ذكور 

 –، تعزى لمتغير الجنس ) ذكور ائية في مستوى االمتنان والسعادةاحصهناك فروق ذات داللة 

اناث (. ووجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى االمتنان والسعادة ، تعزى ألثر متغير 

لة احصائية في مستوى جودة ، ووجود فروق ذات دالالتخصص لصالح التخصصات االنسانية

، وعدم وجود فروق ذات داللة لتخصصات العلميةلصالح ا ،تعزى لمتغير التخصص ،الحياة

 ،تعزى ألثر متغيري الدخل االقتصادي، االمتنان والسعادة وجودة الحياة احصائية في مستوى

والمعدل التراكمي، ووجود فروق في مستوى السعادة، تعزى ألثر متغير المستوى الدراسي بين 

ثالثة، وعدم وجود فروق في مستوى االمان طلبة السنة االولى والثالثة، ولصالح طلبة السنة ال

تعزى ألثر المستوى الدراسي، ووجود فروق في مستوى جودة الحياة، بين طلبة السنة االولى من 

جهة، وطلبة السنة الثانية والثالثة والرابعة من جهة اخرى، ولصالح طلبة السنة الثانية والثالثة 

ابية دالة احصائيا بين مستوى االمتنان، والسعادة والرابعة. كما اظهرت النتائج وجود علقة ايج

 :ط(5111وجودة الحياة لدى طلبة جامعة اليرموك. )عبابنة ،
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 دراســـــــــات اجنبية ج . 

 Carmen Salvador-Ferrer(2017) 

The relationship between Gratitude and LifeSatisfaction in a 

sample of Spanish university students : The moderation role 

of gender. 

 

العالقة بين االمتنان وجودة الحياة لدى عينة من طالب الجامعات االسبانية : دور "

 االعتدال بين الجنسين "

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف العلقة بين االمتنان والرضا عن الحياة بين طلب الجامعات 

في إسبانيا. يهدف البحث الذي تم إرساله إلى قياس االمتنان من خلل تقرير استبيان االمتنان 

 الذاتي 

(GQ-6  ؛McCullough et al.  ،2002( ومقياس لرضا الحياة )SWLS  ؛Diener et al. 

يتم تقييم العلقة بين الرضا عن الحياة واالمتنان باستخدام تحليل االنحدار الخطي  (.1985 ،

الحالة النفسية  متعددة. تشير النتائج إلى أن االمتنان يزيد من الرضا عن الحياة إلى حد كبير )على

لرضا عن الحياة ، بينما من ناحية أخرى هناك اختلفات في العلقة بين االمتنان واوالرفاه البدني(

 فيما يتعلق بنوع الجنس. 

 Asif Amin(2018) 

 

Gratitude & Self-esteem among college students 

 حترام الذات بين طالب الجامعات ""االمتنان وا

وتم  .طلب الجامعة هدفت الدراسة لوضع تصور وايجاد علقة بين تقدير الذات واالمتنان بين 

، حيث كشفت النتائج انه لتقدير الذات واستبيان االمتنان انات من خلل مقياس روزنبرججمع البي

اليوجد علقة قوية بين تقدير الذات واالمتنان وفي النهاية تم تحليل الفروق بين الجنسين باستخدام 

لذات ما يتعلق بتقدير اكما لم يكن هناك اختلف قوي بين الطلب الذكور واالناث في -ت–اختبار 

 ((Asif Amin, 2018   .واالمتنان
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  دراسات تناولت مفهوم جودة الحياة -ثانيا :

 دراسات محلية  . أ

  2115دراسة الجميل 

 )) جودة الحياة وعالقتها بتقبل الذات لدى طلبة الجامعة (

 هدفت الدراسة إلى التعرف على : 

 مستوى جودة الحياة لدى طلبة الجامعة. .1

 طلبة الجامعة.مستوى تقبل الذات لدى  .5

 التخصص( . –مستوى جودة الحياة لدى طلبة الجامعة وفقاً لمتغيري ) الجنس  .3

 التخصص ( . –مستوى تقبل الذات لدى طلبة الجامعة وفقاً لمتغيري)الجنس .3

 العلقة بين جودة الحياة وتقبل الذات لدى طلبة الجامعة . .1

 ) علمي ، إنساني( منهم ( طالباً وطالبة للختصاصين 351بلغ عدد أفراد العينة) 

 ( إناثاً .553(  ذكوراً ، و)193)

وتحقيقاً ألهداف البحث قامت الباحثة ببناء مقياسي جودة الحياة وتقبل الذات ، وتوصلت الدراسة 

 إلى النتائج اآلتية :

 تمتع العينة بمستوى عال  من جودة الحياة. .1

 تمتع العينة بمستوى عال  من تقبل الذات. .5

 –متغيري الدراسة ) الجنس ذات داللة إحصائية لمستوى جودة الحياة وفقاً ل ال توجد فروق .3

 ( التخصص

ً لمت .3  –غيري الدراسة ) الجنس ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمستوى تقبل الذات وفقا

 .التخصص(

 (5111هناك علقة إرتباطية موجبه دالة إحصائياً بين جودة الحياة وتقبل الذات. ) الجميل ، 
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 2112دراسة فرحان

 )دراسة مقارنة في جودة الحياة وفقا لتشكيل الهوية لدى طلبة المرحلة االعدادية (

قياس تشكل الهوية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية والى التعرف على  يهدف البحث الحالي إلى :

ور .. إناث( داللة الفرق في تشكل الهوية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية تبعا لمتغير الجنس ) ذك

كذلك الى التعرف على داللة الفرق في تشكل الهوية لدى طلبة المرحلة اإلعدادية تبعا لمتغير 

المستوى االقتصادي )عال، متوسط، منخفض(. وقياس مستوى جودة الحياة لدى طلبة المرحلة 

عدادية اإلعدادية والى التعرف على داللة الفرق في مستوى جودة الحياة لدى طلبة المرحلة اإل

التعرف على داللة الفرق في مستوى جودة الحياة لدى  تبعاً لمتغير الجنس )ذكور .. إناث(

ً لمتغير المستوى االقتصادي )عالي، متوسط، منخفض( والى  طلبة المرحلة اإلعدادية تبعا

كل التعرف على داللة الفرق في مستوى جودة الحياة لدى طلبة المرحلة اإلعدادية تبعاً لمتغير تش

 (13 :5115)فرحان، الهوية )مشكلي الهوية، غير مشكلي الهوية(.

  2112دراسة رمضان 

 )اثر برنامج ارشادي في تحسين جودة الحياة لدى طلبة الجامعة(  

تعرف أثر البرنامج اإلرشادي في تحسين جودة الحياة لدى طلبة الجامعة يستهدف البحث الحالي: 

 -عن طريق اختبار الفرضية اآلتية:

" توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط ُرتب درجات المجموعة التجريبية وبين متوسط 

 ُرتب درجات المجموعة الضابطة على مقياس جودة الحياة بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي ".

 (11: 5115)رمضان ،

  2111دراسة طعمة  

باإلحساس بجودة الحياة )) الحاجات االرشادية واستراتيجيات إشباعها وعالقتهما 

 لدى االيتام ((

إنَّ الطلبة االيتام في المدراس المتوسطة يعانون من نقص الحاجات  استهدفت هذه الدراسة

خمسة لنظرية ماسلو المتمثلة في )الحاجات الفسيولوجية، واالمنية، اإلرشادية في المجاالت ال

اشباع حاجات الطلبة األيتام وسائل  اتيجياتاسترإنَّ  .وتقدير الذات، وتحقيق الذات( ،واالجتماعية
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نقص حاجاتهم االرشادية بمجاالتها الخمسة .وكذلك  إلشباعهامة حظيت بتأييد الطلبة االيتام 

وجود علقة ارتباطية عكسية بين االحساس بجودة الحياة وكل مجال من مجاالت الحاجات 

االرشادية لدى الطلبة األيتام ووجود علقة طردية بين كل من االحساس بجودة الحياة 

روق ذات داللة احصائية لصالح وجود ف .شباع الحاجات لدى الطلبة االيتامإ واستراتيجيات

لصحة العامة ( ) الصحة الطلب االيتام الذكور في مجاالت االحساس بجودة الحياة في كل من ) ا

وال توجد فروق ذات داللة احصائية بين كل من الطلب والطالبات االيتام  .(، ) التعليمالنفسية (

رشادية في االحساس ي للحاجات االووجود اسهام عكس .(في مجالي ) االجتماعية( و )العواطف

الحاجات في اإلحساس بجودة شباع إ الستراتيجياتوكذلك وجود اسهام طردي  .بجودة الحياة

 :ك(5113.)طعمة ،الحياة

 دراســــــــات عربية ب . 

  2112دراسة نعيسة 

 " قياس جودة الحياة لدى طلبة جامعتي دمشق وتشرين "

حيث استخدم مقياس جودة الحياة لكاظم  ةالسيكو متريراسة بتحري الخصائص هذه الد اهتمت 

( طالبا من جامعتي دمشق وتشرين. وتم استخدام 331( على عينة قوامها )5113ومنسي )

، وبينت النتائج وجود مستوى من ثبات كل بعد من أبعاد المقياسطريقة ألفا كرونباخ للتحقق 

، كما اظهرت النتائج عدم ى طلبة كل من جامعتي دمشق وتشرينمتدن  من جودة الحياة الكلي لد

 (33:  5111 وجود علقة ايجابية دالة احصائياً بين جودة  الحياة ودخل االسرة .) عبابنة،

 2111دراسة كاظم ومنسي 

 )) مقياس جودة الحياة لطلبة الجامعة ((  

يصلح للتطبيق وحساب المؤشرات البحث تصميم مقياس لجودة الحياة لدى طلبة الجامعة استهدف 

مترية للمقياس الجديد على عينة من طلبة جامعة السلطان قابوس. ويقصد بجودة الحياة  السيكو

في هذا البحث : شعور الفرد بالرضا والسعادة وقدرته على اشباع حاجاته من خلل ثراء البيئة 

حسن والتعليمية والنفسية مع ورقي الخدمات التي تقدم له في المجاالت الصحية واالجتماعية 

التعريف محاور المقياس الستة وهي: جودة ، وقد انبثق من هذا ادارته للوقت واالستفادة منه

جودة العواطف )الجانب ، ووجودة التعليم ،رية واالجتماعية، وجودة الحياة االسالصحة العامة
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، كثيرا كثيرا ،الى حد ما ،قليل جدا ،) ابدا ، وامام كل فقرة مقياس تقدير خماسي الوجداني (

الميزان السابق  (، في حين اعطى عكس1،5،3،3،1اعطيت الفقرات الموجبة الدرجات ) جدا(.

، في حين درجة (311-31ية على المقياس بين )، وبذلك تتراوح الدرجة الكلللفقرات السالبة

. تم تطبيق المقياس على جة( در11-11حور من المحاور بين )تتراوح الدرجة الكلية على كل م

. تتوافر في المقياس المؤشرات مختلف كليات جامعة السلطان قابوسطالب وطالبة من  (551)

. ففي مجال الصدق المعايير( ،االتساق الداخلي ،التميز ،الثبات مترية المطلوبة )الصدق، السيكو

جودة الحياة بالدخل  ، والصدق المرتبط بمحك )علقةالتحقق من صدق المحتوى )محكمين( تم

 (.  لألسرةالشهري 

بوسيط قدره 1،11-1،35رونباخ للمحاور الستة بين  –وفي مجال الثبات تراوح معامل الفا 

 ، 2،33، وعلى اساس ذلك بلغ الخطأ المعياري للقياس +_ 1،91وبلغ للمقياس ككل  1،21

، للمحور الذي تنمي اليهموع الكلي ومعاملت االتساق الداخلي )علقة درجة الفقرة بالمج

ت ) اختبار ت بين . ومعاملت التميز للمفردارتباطات بين محاور المقياس الستة(ومصفوفة اال

، فقد تم اشتقاق المئينات كمعايير للدرجات الخام لكل معايير(، وبالنسبة لل%52اعلى وادنى 

متعلقة بأستخدام ترحة المحور من محاور المقياس . هذا وقد خرج البحث بعدد من التوصيات المق

 (33:5113)منسي وكاظم ، .المقياس وفوائده

 

 ( 2111دراسة رجيعة )

التحصيل األكاديمي وأدراك جودة الحياة النفسية لدى مرتفعي ومنخفضي الذكاء اإلجتماعي من 

 طالب كلية التربية بالسويس.

اإلجتماعي في  ( الذكاءمنخفضي  –هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق بين الطلبة ) مرتفعي 

، وإدراك جودة الحياة النفسية والكشف عن الفروق بين الطلبة في الذكاء التحصيل األكاديمي

، كما هدفت باختلف النوع والتخصص األكاديميوإدراك جودة الحياة النفسية  االجتماعي

ودة الحياة من الدراسة إلى التعرف على إمكان التنبؤ بأي من التحصيل األكاديمي أم إدراك ج

ولتحقيق هذه األهداف تم تطبيق مقياس الذكاء اإلجتماعي ) إعداد  خلل الذكاء اإلجتماعي.

( ومقياس كارول رايف لجودة الحياة على عينة الدراسة البالغ 5113ابراهيم دمحم المغازي ، 

ً وطالبة ، منهم ) 311عددها ) ارهم ) إناثاً( ، بلغ متوسط أعم 313ذكوراً ، و 32( طالبا

( .أسفرت نتائج الدراسة عن عدم وجود فروق دالة بين مرتفعي ومنخفضي الذكاء 51.21
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ً لصالح مرتفعي الذكاء اإلجتماعي في  اإلجتماعي في التحصيل األكاديمي ، بينما وجدت فروقا

أدراك جودة الحياة النفسية ، كما أسفرت الدراسة عن تأثير الجنس على أدراك جودة الحياة 

ة بينما لم يكن هناك تأثير للتفاعل بين الجنس والذكاء اإلجتماعي على جودة الحياة ولم يكن النفسي

هناك تأثير للتفاعل بين الذكاء اإلجتماعي والتخصص األكاديمي في جودة الحياة النفسية ، كما لم 

اك جودة يمكن التنبؤ بالتحصيل األكاديمي من خلل الذكاء اإلجتماعي ، بينما أمكن التنبؤ بإدر

 (5119الحياة النفسية من خلل الذكاء اإلجتماعي. ) رجيعة ، 

 دراسات اجنبية ج . 

 (Zhang & Norvilitis ،2002دراسة زانج ونورفيليتس )

 قياس جودة الحياة النفسية لدى الطالب الصينيين واألمريكان في الغرب.

تألفت عينة . في أدراك جودة الحياة النفسية هدفت الدراسة الكشف عن الفروق بين الجنسين

( طالباً وطالبة من طلب الجامعة ) 523، مجموعة الطلب الصينيين )الدراسة من مجموعتين

( سنة ،ومجموعة الطلب األمريكيين 51.1إناثاً( بمتوسط عمر زمني ) 113ذكوراً و 151منهم 

إناث ( بمتوسط  عمر زمني  511ذكور ،  111، منهم ) ( طالباً وطالبة من طلب الجامعة315)

، مقياس المساندة ( طبق عليهم المقاييس التالية، مقياس تقدير الذات، مقياس االكتئاب51.2) 

، مع افتراض أن هذه المقاييس توفر ، ومقياس التخيلت االنتحاريةاالجتماعية متعدد األبعاد

 مؤشرات قوية لمدى جودة الحياة النفسية لألفراد.

كشفت النتائج أن الذكور األمريكان أعلى في تقدير الذات بينما حصل اإلناث على درجات وقد 

الجتماعية والتخيلت أعلى في مقياس االكتئاب ، وال توجد فروق بينهما على مقياس المساندة ا

أما بالنسبة للطلب الصينيين فقد أكدت الدراسة عدم وجود فروق بين الجنسين في .االنتحارية

 (Zhang & Norvilitis, 2002)  جودة الحياة النفسية . إدراك

 (et al،Kirsten ،2003دراسة كرستين وآخرون )

 الفروق بين الجنسين في جوانب جودة الحياة النفسية .

 هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق بين الجنسين في أبعاد جودة الحياة النفسية.

 91ة منهم )( طالباً وطالب321األُصول الثقافية المختلفة )تألفت عينة الدراسة من الطلب ذوي 

( مقياساً لقياس جودة الحياة النفسية من خلل رصد األبعاد 13طبق عليهم ) .إناثاً( 511ذكوراً، 

، حيث انطلقت الدراسة من منطلق أن جودة البدنية، المعرفية، الذاتية، واالجتماعية، الوجدانية
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صد العمليات الوجدانية، البدنية، يفها واالستدالل عليها من خلل رالحياة النفسية يمكن تعر

 المعرفية، الذاتية، واالجتماعية للفرد.

على مقياس مفهوم الذات  هوقد كشفت النتائج عن أن الذكور يحصلون على درجات مرتفع 

، في البدنية، التفكير التلقائي ) االيجابي(، التفكير البناء، المرونة المعرفية، مفهوم الذات الكلي

بين  ، في حين ال توجد فروقفي اإلحساس بالتماسك مرتفعةحين أن اإلناث يحصلن على درجات 

المكونات اإلجتماعية لمفهوم و ،اتوازن الوجداني، فاعلية الذ، التالجنسين في الرضا عن الحياة

  (Kirsten et al., 2003) الذات.

 

 موازنة الدراسات السابقة :د . 

بعد مراجعه الدراسات السابقة التي تناولت االمتنان وجودة الحياة قامت الباحثة بموازنه 

اإلحصائية الوسائل والدراسات السابقة وفق الهدف من الدراسة، والعينة، واالداة المستخدمة، 

ويمكن توضيحها على ، ن اوجه التشابه واالختلف بينهماالمستخدمة، والنتائج المستخرجة وتبيا

 :النحو التالي

 :Aimsأوالً: الهدف 

حسن  دراسةاذ استهدفت فقد اختلفت في اهدافها  تباينت معظم الدراسات التي تناولت االمتنان

( التي هدفت الى الكشف عن 5111عبابنة ) اسةودر، إلى قياس االمتنان لدى النازحين( 5112)

 ،عه اليرموك في ضوء بعض المتغيراتوجوده الحياه لدى طلبه جام والسعادةمستوى االمتنان 

بين نوعيه الحياه والشعور  العلقةالتي هدفت الى التعرف على  (5113 )   دمحم  ودراسة

االمتنان وعلقته بالذكاء المتعدد لدى ( في 5119ودراسة العاني )باالمتنان والسعادة والتسامح 

فقد استهدف التعرف على االمتنان لدى اعضاء الهيأة  الحالية الدراسةاما طلبة الجامعة .

 .الديوانية ةفي مدين الثانويةفي المدارس  التدريسية

بناء اما الدراسات التي تناولت متغير جودة الحياة فقد تباينت الدراسات السابقة فمنها من استهدف 

مقياس لجوده الحياه ومنها ما كان وصفيا يسعى للتعرف على علقه جودة الحياه بمتغيرات 

(، 5115رمضان)  ودراسة، ( 5113طعمه ) ودراسة(، 5111اخرى كدراسة كل من الجميل )

ومنها من هدفت الى معرفه الفروق في مستوى جوده الحياه على ، ( 5115ودراسة فرحان )

)  البهادلي وكاظمو، (5113التخصص الدراسي كدراسة كل من العادلي )وفق متغير الجنس و

( ، فقد هدفت الى تعرف مستوى جوده الحياه على وفق 5111عبد هللا ) دراسةاما  (،5112
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من  السابقةعن الدراسات  الحالية الدراسةوبهذا اختلفت  ،الجنس ،االجتماعية الحالةمتغير العمر، 

 .حيث الهدف

التي تناولت متغير االمتنان ومتغير جوده الحياه يلحظ ان هذه  السابقةومن خلل الدراسات 

 السابقة، ويلحظ من خلل مطالعه الدراسات تناولت هذه المتغيرات كل على حدهالدراسات 

 .استعراض نتائجها انها اشارت الى وجود علقه ارتباطيه داله بين االمتنان وجوده الحياهو

 اسة الحالية فتهدف إلى :اما الدر

 الشعو باالمتنان لدى اعضاء الهيأة التدريسية في المدارس الثانوية . (1)

 تعرف جوده الحياه لدى اعضاء الهيأة التدريسية في المدارس الثانوية . (5)

تعرف دالله الفروق اإلحصائية في مستوى الشعور باالمتنان لدى اعضاء الهيأة  (3)

 ذكور اناث.التدريسية على وفق متغير الجنس 

تعرف دالله الفروق اإلحصائية في مستوى جوده الحياه لدى اعضاء الهيأة التدريسية  (3)

 على وفق متغير الجنس ذكور إناث

 ايجاد العلقة االرتباطية بين متغيرين االمتنان وجوده الحياه لدى اعضاء الهيأة التدريسية  (1)

 

 :Sample    ثانياً: العينة

بين عينة واخرى  المستعملة العينةاختلفا كبيرا و ملحوظا في حجم  السابقةاختلفت الدراسات 

( فرداً في دراسة ) فروه 113حيث تراوحت حجم عينات الدراسات السابقة لمتغير االمتنان بين )

( فرداً في دراسة 511، و)(yurkewicz & kashdan,froh, 2019) ويوركيويكس وكشدن

( فرداً في دراسة 111(، و)5115دراسة )رمضان ،  ( فرداً في311، و)(5119)الفليكاوي ،

، اما الدراسات التي تناولت جودة (5111( فرداً في دراسة )عبابنة 111( ، وبين )5113)دمحم ،

( فرداً في 551( ، و)5115( فرداً في دراسة )رمضان ،511الحياة فقد تراوحت عينتها بين )

( 531( ،و)1993دراسة )ديو وهوبنر ،( فرداً في 555( ، و)5113دراسة )منسي وكاظم ،

( 5113( فرداً في دراسة )كاظم والبهادلي ،311( ،و)5113فرداً في دراسة ) جمعة والعاني ،

( مدرس ومدرسة في المدارس الثانوية  في مدينة 313اما عينة البحث الحالي فقد بلغت )

 الديوانية.
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 :Search Tool  ثالثاً : أداة البحث

، فمنها ما تم بنائه ،ا ألدوات الدراسة لقياس االمتنانالدراسات السابقة في استخدامهتباينت معظم 

( ومنها ما تم تبنيه ، كدراسة )عبابنة 5111(، ودراسة )صهوان ، 5119، )الفليكاويكدراسة 

 (5119ودراسة ) العاني ،(5112(، ودراسة )حسن ،5111،

      ، إذ تطلبت دراسة سات في تناول أدوات بحثهاالدرا ، فقد تباينت اغلبأما متغير جودة الحياة

( ودراسة ) 5113( ودراسة ) حسن وآخرون  5113( ودراسة  ) العادلي  5113) فيترسو 

( بناء مقياس لجودة الحياة،  5111 ( ودراسة  ) جواد 5119دراسة ) رجيعة ( و 5111الجميل 

لتي وضعتها ء معايير جودة الحياة ا( فقد أُعد لها مقياس في ضو 5111عبدهللا أما دراسة )

(  في  5112، وتشابهت الدراسة الحالية مع دراسة ) البهادلي وكاظم منظمة الصحة العالمية

 . تبنيها مقياس لجودة الحياة

 في ضوء تنظير وتعريف فالوفيلدأما في البحث الحالي  فقد تم بناء مقياس جودة الحياة 

(Fallowfield, 1990)  االمتنان من أعداد واتكنز واخرون وتبني مقياس (Watkins et al., 

2003) 

 رابعاً : الوسائل اإلحصائية :

استعملت الدراسات السابقة أنواع مختلفة من الوسائل اإلحصائية ألستخراج نتائج البحث لكل 

عادلة ، ممربع كاي،  وجودة الحياة (، وهذه الوسائل هي  ) اإلختبار التائي ، االمتنانالمقياسين )

تحليل اإلنحدار  ،Sheffeالمقارنات المتعدد شيفيه  اختبار، معامل ارتباط بيرسون ألفا كرونباخ ،

( ، ودراسة 5113( ، ودراسة حمزة )5115( ،ودراسة فرحان )5112، كدراسة حسن )(

أما في الدراسة الحالية  ،(5111( ودراسة عبابنة )5115ضان )( ، ودراسة رم5111الجميل )

، ا يتلئم مع طبيعة مجتمع الدراسةاستعملت الباحثة الوسائل المناسبة لمعالجة البيانات وبمفقد 

، االختبار التائي لعينتين مستقلتين ،معامل ارتباط بيرسون التائي لعينة واحدة وهي )االختبار

 ة ، اذ استخدمت الباحثة الحقيبة اإلحصائي(،معادلة ألفا كرونباخ ، معادلة تحليل االنحدار

SpSS . الستخراج هذه البيانات 

 :Results  خامساً : النتائج 

)   أختلفت نتائج الدراسات السابقة بأختلف المجتمعات الذي أجريت فيها دراسة متغيرات البحث

، ومن حيث علقتها أهدافها وأتباعها أسلوب بحث معيناالمتنان وجودة الحياة (، وأختلف 

( الى عدم 5113بالمتغيرات المختلفة ، فقد اظهرت نتائج بعض الدراسات ، كدراسة عبابنة) 
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لفت نتائج هذه الدراسات مع وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى االمتنان ، في حين اخت

 ن ، ودراسةوجود فروق بين الجنسين في االمتنا (Froh et al., 2009) ،  فروه واخروندراسة

(Sun & Kong, 2013)  وجود فروق في مستوى االمتنان لصالح الذكور ، ودراسة رشا

 ( التي اسفرت النتائج عن وجود فروق بين الجنسين لصالح اإلناث.5113عصام الدين دمحم )

اما متغير جودة الحياة فقد اتفقت اغلب نتائج الدراسات السابقة على وجود فروق ذات داللة 

( الى وجود فروق احصائية بين 5113في جودة الحياة بين الجنسين كدراسة العادلي ) احصائية

( التي اشارت الى وجود فروق دالة 5113متوسط درجات الطلبة ، ، ودراسة كاظم والبهادلي )

 احصائيا في متغير البلد والنوع وبين النوع والتخصص، ودراسة ليندفورس وآخرون

(Lindfors et al., 2006) قد توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق بين الجنسين على بُعد و

 .السيطرة على البيئة والغرض من الحياة واالستقللية لصالح الذكور

( التي اظهرت نتائج الدراسة عدم 5115في حين اختلفت نتائج هذه الدراسة مع دراسة ، نعيسة ) 

( التي 5111االسرة ، ودراسة الجميل )وجود فروق ذات داللة احصائية بين جودة الحياة ودخل 

دلت على عدم وجود فروق ذات داللة احصائية لمستوى جودة الحياة لكل الجنسين ، ودراسة 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور  ، (5119الصاوي )

فقد  (Zhang & Norvilitis) ودراسة زانج ونورفيليتس،  واإلناث في مستوى جودة الحياة

دراسة كرستين  .ين في إدراك جودة الحياة النفسيةأكدت الدراسة عدم وجود فروق بين الجنس

 .ال توجد فروق بين الجنسين في الرضا عن الحياة (Kirsten et al., 2003) وآخرون

 وسوف يتم عرض وتفسير ومناقشة نتائج البحث الحالي في الفصل الرابع .

 

 



 

 الفصل الثالث     

 
 البحث إجراءات    

 

 مجتمع البحث. ■

 عينة البحث. ■

 أداتا البحث. ■

 التطبيق النهائي. ■

 الوسائل اإلحصائية. ■
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ودالالت صدقه  واالدوات المستخدمة فيه وعينته، بحثيتضمن هذا الفصل وصفا لمجتمع ال     

والمعالجات االحصائية التي تم  ،ومتغيراته ة تصحيحه وإجراءات تطبيق الدراسة،وطريق ،وثباته

 ستخالص النتائج.أل استخدامها

 :Research Populationمجتمع البحث اوال : 

ت التدريسية للمدارس الثانوية في مركز مدينة ئاالهي بأعضاءيتحدد مجتمع البحث الحالي      

مدرساً و  (1744)/ الدراسة الصباحية / والبالغ عددهم   2020 - 2019الديوانية للعام الدراسي 

 (1)وجدول  ،مدرسة  (1082)و ،مدرساً  (662)مدرسة و بواقع  (45)مدرسة موزعين على 

 يُبين ذلك .                      

 (1ول )جد                                               

مجتمع البحث موزع على وفق المدرسة ومتغير النوع )الذكور، و اإلناث(
(1)

 

 

 ت

 

 

 المدرسة

 

 النوع

 

 ت

 

 المدرسة

 

 النوع

 
المجمو

 ع
 اإلناث الذكور اإلناث الذكور

 58 06 13 متوسطة الحكيم 24 39 - ثانوية الزوراء 1

 83 38 - متوسطة العدالة 25 45 - ثانوية الوفاء 2

3 
 35 02 ثانوية المتميزات

 - متوسطة الغصون 26
25 62 

 
 - 39 إعدادية الجواهري

متوسطة امنة بنت  27

 وهب

- 
25  

4             64 

5 
 - 37 إعدادية التفوق

متوسطة زيد بن  28

 علي

28 
- 65 

 109 42 - متوسطة االيمان 29 - 67 إعدادية قتيبة 6

 78 07 15 متوسطة العلوم 30 - 56 اإلعدادية المركزية 7

 76 50 - متوسطة الحرية 31 - 26 إعدادية الغدير 8

 77 47 - متوسطة القدس 32 - 30 إعدادية الصدرين 9

 83 46 - متوسطة القوارير 33 - 37 إعدادية الكرامة 10

 90 11 22 متوسطة الرازي 34 57 - إعدادية ميسلون 11

                                                           
( وبموجب كتاب 1ملحق) ةالقادسي ةتربي ةاالحصاء في مديري ةلحصول على البيانات اعاله من شعبتم ا ((1

 ( بتاريخ٠٨٩٣٢العدد)  قادسية / وحدة  الدراسات العليا / جامعة الاآلداب ةالصادر من عمادة كلي ةتسهيل المهم
(11/6/٠٢1٩) 
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12 
إعدادية امير 

 المؤمنين
- 48 

 - متوسطة البراءة 35
35 83 

13 

 65 - إعدادية دمشق

متوسطة حبيب بن  36

 مظاهر

27 

 06 98 

14 
 26 - إعدادية الفاضالت

متوسطة رحاب  37

 العلم

- 
35 61 

 104 52 - متوسطة الضالل 38 52 - الطليعةإعدادية  15

16 
 46  - إعدادية الرباب

متوسطة فاطمة بنت  39

 اسد

- 
46 92 

 81 07 25 متوسطة االقصى 40 49  - إعدادية الكوثر 17

 99 - 46 متوسطة ام البنين 41 19 34 متوسطة الجزائر 18

 52 07 19 متوسطة الرحمن 42 08 18 متوسطة المتنبي 19

 65 36 - متوسطة السجدة 43 06 23 متوسطة النهضة 20

 59 04 25 متوسطة ابن سينا 44 09 21 متوسطة الرصافي 21

 69 - 30 متوسطة الصدرين 45 17 22 متوسطة حمورابي 22

 36 - - - 36 - متوسطة النوارس 23

 

 المجموع
412 557 -  250 525 

1744 
 1082اإلناث=  662الذكور= 

 

 ثالثاً. عينة البحث: 

ذات  (Stratified Random Sample)تم اختيار عينة للبحث بالطريقة الطبقية العشوائية      

ً ومدرسة، (413)األسلوب المتناسب بلغت  من مجتمع البحث، (%23.681 )وبنسبة  مدرسا

بلغت  في حين ، (%37.064)مدرسة . وقد بلغت نسبة الذكور  (260)مدرساً و  (153)وبواقع 

 .( يُبين ذلك 2نة البحث ، وجدول )من عي (%62.953)نسبة اإلناث 
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 (2جدول )                                              

عينة البحث موزعة على وفق المدرسة ومتغير النوع )الذكور، و اإلناث(
 

 

 

 ت

 

 

 المدرسة 

 

 النوع

 

 ت

 

 المدرسة

 

 النوع

 

 المجموع

 اإلناث الذكور اإلناث الذكور

  02 03 متوسطة الحكيم 24 09 - ثانوية الزوراء 1

  09 - متوسطة العدالة 25 11 - ثانوية الوفاء 2

3 
 08 0 ثانوية المتميزات

 - متوسطة الغصون 26
06  

  06 - متوسطة امنة بنت وهب 27 - 09 إعدادية الجواهري 

4         

  - 07 متوسطة زيد بن علي 28 - 08 إعدادية التفوق 5

  10 - متوسطة االيمان 29 - 16 إعدادية قتيبة 6

  02 04 متوسطة العلوم 30 - 13 اإلعدادية المركزية 7

  12 - متوسطة الحرية 31 - 06 إعدادية الغدير 8

  11 - متوسطة القدس 32 - 07 إعدادية الصدرين 9

  11 - القواريرمتوسطة  33 - 08 إعدادية الكرامة 10

  03 05 متوسطة الرازي 34 14 - إعدادية ميسلون 11

  08 - متوسطة البراءة 35 12 - إعدادية امير المؤمنين 12

13 
 16 - إعدادية دمشق

متوسطة حبيب بن  36

 مظاهر

06 

 
01  

  08 - متوسطة رحاب العلم 37 06 - إعدادية الفاضالت 14

  12 - متوسطة الضالل 38 13 - إعدادية الطليعة 15

  11 - متوسطة فاطمة بنت اسد 39 11  - إعدادية الرباب 16

  02 06 متوسطة االقصى 40 12  - إعدادية الكوثر 17

  - 11 متوسطة ام البنين 41 04 08 متوسطة الجزائر 18

  02 04 متوسطة الرحمن 42 02 04 متوسطة المتنبي 19

  09 - السجدةمتوسطة  43 01 05 متوسطة النهضة 20

  01 06 متوسطة ابن سينا 44 02 05 متوسطة الرصافي 21

  - 07 متوسطة الصدرين 45 04 05 متوسطة حمورابي 22

  - - -  09 - متوسطة النوارس 23

               
 المجموع               

94 134 -  59 126 
 260اإلناث=   153الذكور=  413
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 ثالثاً: اداتا البحث:

تم استخدام اداتين من اجل قياس متغيري البحث الحالي ) بحث ألغراض تحقيق اهداف ال    

 وفيما يلي االجراءات التي تم القيام بها لكل مقياس منهما على حدة :،وجودة الحياة ( ، االمتنان 

 اوالً: مقياس االمتنان 

ن يمن قبل واتكنز واخرنان ، الُمعد مقياس االمت ترجمة وتبنيالحالي  بحثتم في ال    

(Watkins et al., 2003)  فقرة تضمن كل منها (44وتكون المقياس بصورته االصلية من )

جملة واحدة يجيب عليها المستجيب بتحديد مدى انطباقها عليه . وقد تمت ترجمة فقرات هذا 

وبدأت الباحثة بعمل اجراءات استخراج  ،( 3المقياس الى اللغة العربية كما هو مبين في ملحق )

 . بحثلتطبيقه على افراد عينة ال الصدق والثبات للمقياس تمهيداً 

 تحديد متغير االمتنان نظرياً:

)) سمة تجعل  (Watkins,2014)تم تحديد التعريف النظري من خالل تبني تعريف واتكنز     

الفرد على استعداد لالعتراف بحصوله على شيء جيد او منفعة قدمت له من قبل فرد اخر او 

ويتجسد ذلك في حدوث شيء ايجابي له او غياب  ،مصدر خارجي ) مصدر المنفعة غالبا ( 

 (9)صاحداث سلبية متوقع حدوثها.(( والذي سبقت االشارة اليه في الفصل االول 

 وصف المقياس:

 هي : ،( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت44يتكون المقياس بصيغته االصلية ) االجنبية ( من )   

 ،ة( فقر11) A sense Of Abundance الشعور بالوفرة او الرخاء ) عدم الشعور بالحرمان (

تقدير االخرين  ( فقرات،10) Simple Pleasures  Appreciation For تقدير المتع البسيطة

 . رة( فق13)Social Appreciation االجتماعي ( )التقدير

 ويمكن توضيح الفقرات موزعة على كل مجال على النحو االتي :

  بالحرمان( رالشعو ) عدم الشعور بالوفرة او الرخاء 

(1،،11،14،1،،11،19،0،،،1،2،،،1،4،،،1 ) 

 ( 11,12,،9,10,1،,1،,،،,4،,1،,،،,2،,1،,،،,0،,49) ةتقدير المتع البسيط  

 التقدير االجتماعي تقدير االخرين() 

(11,14,1،,11,19,40,4،,41,42,4،,41,44,4،,41 ). 

 تدرج االجابة وتصحيح المقياس:

( في االجابة على بدائل مقياس االمتنان Likertيتم تصحيح المقياس وفقاً لطريقة ليكرت ) 

فضال عن انه ال يحتاج  ،وذلك العتماد هذا االسلوب في كثير من الدراسات والمقاييس الشخصية 
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ً ذا درجة ثبات عالية) جالل  ،الى جهد كبير في حساب قيم الفقرات واوزانها  ويكون غالبا

ً  (( وهذه البدائل هي  253:1985، ، ال ال تنطبق علّي  ،محايد ، تنطبق علّي ،تنطبق علّي تماما

 ً بينما  ،ات الموجبة ( للفقر1،2،3،4،5ويعطى عند التصحيح الدرجات ) ،(تنطبق علّي تماما

( درجة للفقرات 1( الى )5وتصحيح هذه البدائل من ) ،عكسية( للفقرات ال5،4،3،2،1يعطى )

وبناًء على ،ويصبح التصحيح عكسياً للفقرات التي ال تشير الى االمتنان  ،التي تشير الى االمتنان 

ً لقياس هذا المتغير في  ذلك اتبعت الباحثة مجموعة من االجراءات لجعل هذا المقياس صالحا

 وكما يلي : ،البيئة االجتماعية العراقية 

 اوالً: صدق الترجمة :

لغرض تهيئة المقياس وجعله مالئماً للبيئة العراقية قامت الباحثة باستخراج صدق الترجمة له 

في اللغة ( على خبير 2)تم عرض النسخة األصلية من مقياس االمتنان ملحق  :يوعلى النحو االت

 اإلنكليزية لترجمته من اللغة اإلنكليزية إلى اللغة العربية.

حيث  المحكمين والمختصين في علم النفس،تم عرضه بصورته المعربة على مجموعة من  (1)

وسالمة  من حيث مدى وضوح المعنى للفقرات، طلب منهم ابداء الرأي في فقرات المقياس

وكتابة اي تعديالت او مالحظات يرونها مناسبة على وفق داللة  الصياغة اللغوية للفقرات،

 اللغة العربية .

ً مع  التربية وعلم النفس، تم دمج وإلغاء الفقرات التي وجدها خبراء في (،) ال تتسق دالليا

( 8وهذه الفقرات يبلغ عددها ) اساليب حياتهم، جتمع البحث وطبيعةالمضامين الثقافية لم

 ( من مجال تقدير المتع البسيطة،2و) ن مجال الشعور بالوفرة او الرخاء،( م3) فقرات،

 .) التقدير االجتماعي (   ( من مجال تقدير االخرين 3و)

اللغاء ( مج واالجديدة بعد ) الدللغة األنكليزية لمقارنة النسخة تم إعادة عرضه على خبير في ا (4)

وتمت الموافقة على  ،اخذين بنظر االعتبار طبيعة مجتمع البحث الحالي  مع النسخة االصلية،

 تم من قبل الخبراء المختصين في التربية والعلوم النفسية . ما

 

( 1( فقرة كما انه تم حذف )11اقتراحات واراء المحكمين تمت اعادة صياغة )في ضوء  (1)

من  مجال تقدير االخرين ) التقدير  ات( فقر3وحذفت ) ،فقرة من مجال تقدير المتع البسيطة 

 فقرة موزعة على ثالث مجاالت .( 40)وبذلك اصبحت االداة مكونة من ،االجتماعي (

 

 



       منهجية البحث وإجراءاتهــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

    56 

 اعداد تعليمات المقياس :

حيث طلبت من المستجيب االجابة عن فقرات  كون تعليمات المقياس واضحة،ي انتم السعي       

وبأنه ال توجد هناك اجابة  وصدق وموضوعية لغرض البحث العلمي،المقياس بكل صراحة 

ُمذكراً بأنه ال داعي لذكر االسم وان االجابة لن  خرى خاطئة بقدر ما تُعبر عن رأيه،صحيحة وا

ع تقديم مثال يوضح م رية اجابته،ليطمئن المستجيب على سوذلك  ةيطلع عليها احد سوى الباحث

 .كيفية االجابة

 راء المحكمين في فقرات مقياس االمتنان وتعليماته:آ

( من 12على )ُعرضت ( فقرة 36ها )بعدما تم التحقق من فقرات المقياس البالغ عدد     

ً 4هم في ملحق )ؤفي مجال علم النفس المدرجة اسما المحكمين المختصين الهدف من  ( متضمنا

البحث والتعريف النظري المعتمد لغرض ابداء آرائهم ومالحظاتهم بشأن المقياس ومدى 

( وفي 6صالحية فقراته وبدائله واوزانها وما تتطلب من حذف او تعديل كما موضح في ملحق )

كما تمت  ،رات( فق6( فقرة ورفض)30المحكمين تمت الموافقة على ابقاء )السادة ضوء اراء 

وبذلك اصبح عدد ،( يوضح ذلك 3وجدول ) ،هم على تعليمات المقياس وبدائل االجابة موافقت

 (8( فقرة ملحق )30فقرات مقياس االمتنان المعدة للتحليل االحصائي )

 

 (3)جدول                                           

 اراء المحكمين في فقرات مقياس االمتنان

 المعارضون        الموافقون       العدد ارقام الفقرات

 النسبة التكرار  النسبة التكرار

1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15, 

16,17,18,19,20,21,22, 26,27, 

28,29,30,31,32,33,34,35,36  

30 12 100% 0     0  % 

 

 

23,24,25  3 8 66,6% 4    33,3% 

7,9,31 3 7 58,3% 5    41,6% 
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 .( فقرة30مقياس االمتنان المعُد للتحليل االحصائي مكون من )وعليه يصبح  

 (4جدول )                                                  

 الفقرات المعدلة في ضوء اراء المحكمين لمقياس االمتنان

 الفقرات بعد التعديل الفقرات قبل التعديل  المجال ت

ان االخرين يحصلون على  يبدو الشعور بالوفرة او الرخاء 2

 الكثير من الفوائد اكثر مني

يبدوا ان االخرين يحصلون 

 على منافع اكثر مني

اندهش حينما انظر لجمال مشهد  تقدير المتع البسيطة 1

 غروب الشمس

استمتع حينما انظر لجمال 

 مشهد غروب الشمس

ً اجد نفسي احيانا غارق تقدير المتع البسيطة 2 في جمال  ا

 قطعة موسيقية اسمعها

ً في جمال  اجد نفسي غارقا

 قطعة موسيقية اسمعها

متع الحياة البسيطة عندي افضل  تقدير المتع البسيطة 6

 متع الحياة 

 متع الحياة عندي نادرة

عندما اشاهد الزهور اتوقف  مهم عندي التوقف وشم الزهور تقدير المتع البسيطة 8

 حتى اشم رائحتها

 انا ممتن ألصدقائي انا ممتن لعائلتي واصدقائي  تقدير االخرين 1

استفدت من حكم ناس اخرين طوال  تقدير االخرينو 5

 حياتي 

اجد نفسي غير مدين لمساعدة 

 االخرين لي 

اسهم مهم عندي تذكر كيف  تقدير االخرين 7

 االخرون في نجاحي

هم االخرون في ساأتذكر كيف 

 نجاحي وأقدر ذلك

اقدم شكري لمن ساعدني او  تقدير االخرين 9

 ارشدني

اقدم شكري لمن ساعدني او 

 ً  ارشدني يوما
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حينما اخبر طالبي عن تجربتي في  تقدير االخرين 10

 الحياة اشكر من ساعدني خاللها 

اخبر طالبي عن تجربتي في 

 الحياة ومن ساعدني خاللها

 

 تجربة وضوح التعليمات والفقرات:

وذلك  ،أن هذا التطبيق هدفه التعرف على وضوح تعليمات المقياس ووضوح فقراته 

وكذلك الكشف عن الوقت  ضة وغير الواضحة ومحاولة تعديلها،للكشف عن الفقرات الغام

ويتم ذلك من خالل تطبيق المقياس على عينة مجتمع البحث.)  ،المستغرق لإلجابة على المقياس 

طبق  المقياس وفهم فقراته لعينة البحث،ان وضوح تعليمات لضمو ،(919،:11،الكبيسي 

الديوانية  محافظة في ،( مدرس ومدرسة 30المقياس على عينة استطالعية بلغ عدد افرادها )

 ،بحضور الباحثة وتمت االجابة ) الذكور واالناث (موزعين بالتساوي على وفق متغير النوع 

وفيما اذا  ،ا عليهوطلب منهم ابداء مالحظاتهم حول وضوح الفقرات وصياغتها وطريقة االجابة 

وتبين من خالل التطبيق ان تعليمات المقياس وفقراته كانت  ،كانت هناك فقرات غير مفهومة 

( 12-8وكان الوقت المستغرق لألجابة يتراوح بين ) ،واضحة وليس هناك حاجة لتعديل أي منها 

 قة دقي

 : المقياس أجراء تحليل فقرات-

إن الهدف من أجراء تحليل الفقرات هو استخراج القوة التمييزية للفقرات واإلبقاء على الفقرات 

( )عبد الرحمن ، Ebel 1972: p. 392المميزة في المقياس واستبعاد الفقرات غير المميزة)

( حيث يقصد بالقوة التمييزية للفقرات مدى قدرة الفقرة على التمييز بين ذوي ،،: 10،4

 ,Shaw) .المستويات العليا وذوي المستويات الدنيا من األفراد بالنسبة للسمة التي تقيسها الفقرة 

1967: p.450) رات المقياس ألن من ويعد تمييز الفقرات جانباً مهماً من التحليل اإلحصائي لفق

خالله تتأكد من كفاءة فقرات المقاييس النفسية ، إذ أنها تؤشر قدرة فقرات المقياس على الكشف 

 Chiselli، etويؤكد جيزلي وآخرون  (Ebel, 1972: p.399) عن الفروق الفردية بين األفراد

.al للمقياس واستبعاد يزية في الصورة النهائية يعلى ضرورة إبقاء الفقرات ذات القوة التم

ويعد  (Chiselli et al., 1981: p.434) الفقرات غير المميزة أو تعديلها أو تجربتها من جديد

تين ، وعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس، وعالقة المجال يأسلوب المجموعتين الطرف
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في عملية تحليل  بالدرجة الكلية، وعالقة كل مجال بالمجالت االخرى من االساليب المناسبة

 . الفقرات وقد أستعملتها الباحثة لهذا الغرض

 Contrasted Groupsأ ـ المجموعتين الطرفيتين . 

سحب عينة عشوائية تم ، المتنانلحساب القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات مقياس ا      

ً 413بالطريقة الطبقية ذات التوزيع التناسبي،  وبلغت عينة التحليل ) ومدرسة، وبعد  ( مدرسا

تصحيح استجابات المفحوصين وحساب الدرجة الكلية لكل استمارة على االمتنان، تم ترتيب 

درجة الى  (164الدرجات تنازلياً ابتداًء من أعلى درجة وانتهاء بأدنى درجة التي تراوحت من )

مقياس %( من االستمارات الحاصلة على أعلى الدرجات ل27( درجة ، وتم اختيار نسبة )83)

( 121( الى )164وتراوحت درجاتها بين ) استمارة( 111) ااالمتنان وسميت بالمجموعة العلي

%(من االستمارات الحاصلة على أدنى الدرجات وسميت بالمجموعة 27درجة، واختيار نسبة )

ً ( 111الدنيا ) ( درجة.وهكذا فأن نسبة 83( الى )106وتراوحت درجاتها بين ) استمارة أيضا

، وذلك ألنها سبة يمكن أخذها في تحليل الفقراتالعليا والدنيا من الدرجات تمثل أفضل ن% 27

، حينما يكون توزيع الدرجات على المقياس تين بأقصى ما يمكن من حجم وتمايزتقدم لنا مجموع

ج وبعد استخرا ( .11،  10،1)الزوبعي وآخرون ،  على صورة منحنى التوزيع االعتدالي

 ، قامت الباحثةعليا والدنيا على مقياس االمتنانالكلتيهما مجموعتين لوالتباين لالوسط الحسابي 

، ط المجموعتينلعينتين مستقلتين الختبار داللة الفروق بين أوسا (t. test)بتطبيق االختبار التائي 

 :1009، )مايرز. ية للفقرة بين المجموعتين وذلك ألن القيمة التائية المحسوبة تمثل القوة التمييز

( . وُعدّت القيمة التائية المحسوبة مؤشراً لتمييز كل فقرة من خالل مقارنتها بالقيمة الجدولية. ،4

( درجات القوة التمييزية لفقرات مقياس االمتنان بطريقة المجموعتين  5ويوضح جدول ) 

                 الطرفيتين :

 (5)جدول                                                   

 القوة التمييزية لفقرات مقياس االمتنان بطريقة المجموعتين الطرفيتين

القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العليا رقم

 المحسوبة

 

الوسط  الفقرة النتيجة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
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 دالة احصائيا 7.397 1.17972 2.6944 1.00242 3.7963  .1

 دالة احصائيا 2.455 1.24583 2.5926 1.07635 2.9815  .،

 دالة احصائيا 7.577 1.17726 2.8148 1.02660 3.9537  .4

 دالة احصائيا 10.676 1.13840 2.5556 0.88525 4.0370  .1

 دالة احصائيا 11.432 1.19390 2.7037 0.86282 4.3241  .،

 دالة احصائيا 7.597 1.15571 2.9722 0.98707 4.0833  .2

 دالة احصائيا 7.434 1.12170 3.6481 0.67152 4.5833  .1

 دالة احصائيا 12.745 1.03265 2.7870 0.72344 4.3333  .،

 دالة احصائيا 8.033 1.05749 3.1759 0.80604 4.2037  .0

 دالة احصائيا 4.955 1.11007 2.0370 1.14189 2.7963  .19

 دالة احصائيا 5.705 1.23000 3.3981 1.07876 4.2963  .11

 دالة احصائيا 4.457 1.30854 3.2315 1.15993 3.9815  .،1

 دالة احصائيا 8.473 1.11579 3.7315 0.53600 4.7407  .14

 دالة احصائيا 7.437 1.29069 3.0833 1.03767 4.2685  .11

 دالة احصائيا 5.762 1.10867 4.2037 0.42047 4.8611  .،1

 غير دالة 1.726 1.22379 2.4167 1.13942 2.6944  .12

 دالة احصائيا 4.087 0.92987 4.2963 0.72176 4.7593  .11

 دالة احصائيا 6.288 1.16377 3.5278 0.96995 4.4444  .،1

 دالة احصائيا 7.542 1.01848 3.9907 0.63332 4.8611  .10

 دالة احصائيا 6.952 0.91637 3.9630 0.73783 4.7500  .9،

 دالة احصائيا 8.037 1.13516 3.3981 0.88069 4.5093  .1،
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 دالة احصائيا 5.926 0.89632 4.0185 0.80022 4.7037  .،،

 دالة احصائيا 4.105 1.05014 4.0000 2.86049 5.2037  .4،

 دالة احصائيا 8.701 1.12325 3.8333 0.61957 4.9074  .1،

 دالة احصائيا 3.157 1.13551 2.9815 1.31487 3.5093  .،،

 دالة احصائيا 7.807 1.15320 2.8148 1.07651 4.0000  .2،

 دالة احصائيا 9.361 1.09512 3.1574 0.81840 4.3889  .1،

 دالة احصائيا 7.859 1.15061 3.8241 0.48542 4.7685  .،،

 دالة احصائيا 8.212 1.00823 3.9537 0.41351 4.8148  .0،

 دالة احصائيا 7.502 1.11350 3.5556 0.82409 4.5556  .49

 

 (96.1( تساوي )220( وبدرجة حرية )0.05الجدولية عند مستوى داللة ) القيمة التائية 

 ب / عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس) االتساق الداخلي(

 Immediate Criterionالدرجة الكلية للمقياس بمثابة قياسات محكية آنية  تٌعد

Measures   ن أرتباط درجة الفقرة إثم فجة األفراد على الفقرات ومن بدر ارتباطهامن خالل

بالدرجة الكلية للمقياس يعني أن الفقرة تقيس المفهوم نفسه الذي تقيسه الدرجة الكلية وفي ضوء 

التي تكون معامالت أرتباط  (Lindauist, 1957: 286). هذا المؤشر يتم األبقاء على الفقرات

 ً والمقياس الذي  (Anastasi, 1976: 154). درجاتها بالدرجة الكلية للمقياس دالة أحصائيا

تنتخب فقراته على وفق هذا المؤشر يمتلك صدقاً بنائياً ومن مميزات هذا األسلوب أنه يقدم مقياساً 

ً في فقراته  Pearsonوقد استعمل معامل ارتباط بيرسون ) (Smith, 1966: 70). متجانسا

Correlation)  فقرات المقياس والدرجة الستخراج العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة من

( استمارة وهي االستمارات ذاتها التي خضعت لتحليل الفقرات في ضوء 413الكلية لـ )

قيمة معامل  دالة عندتين ، واتضح ان قيم معامالت االرتباط لجميع الفقرات يالمجموعتين الطرف

(عدا الفقرة 411حرية) ودرجة (0.05)عند مستوى داللة  (0,098) تباط الحرجة البالغةراال

 ( يوضح ذلك. 6، وجدول )(16)
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 (6جدول )                                        

 معامالت ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة والدرجة الكلية على مقياس االمتنان

 

 ج / عالقة درجة الفقرة بدرجة المجال للمقياس) االتساق الداخلي( :

استخدام هذا المؤشر للتأكد من أن فقرات المقياس تسير في المسار نفسه الذي يسير فيه 

قيق تم استخراج العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمجال، ولتح المجال، وقد

ذلك حسبت الدرجة الكلية ألفراد العينة على وفق المجاالت الثالثة للمقياس، وبعد ذلك تم 

استخراج معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة على وفق كل فقرة من فقرات كل مجال 

ً ، ودرجاتهم الكلية على ذلك المجال قيمة  عند وظهر أن معامالت االرتباط جميعها دالة إحصائيا

 ،(411)ودرجة حرية،  (0.05)عند مستوى داللة  (0.098)معامل االرتباط الحرجة البالغة 

 .( يوضح ذلك 7وجدول )

 

 

 الفقرة
معامل 

 االرتباط
 الفقرة

معامل 

 االرتباط
 الفقرة

معامل 

 االرتباط
 الفقرة

معامل 

 االرتباط

 

 الفقرة
معامل 

 االرتباط

1 0.328 7 0.313 13 0.362 19 0.423 25 0.199 

2 0.195 8 0.484 14 0.301 20 0.356 26 0.353 

3 0.324 9 0.409 15 0.306 21 0.413 27 0.406 

4 0.461 10 0.180 16 0.041 22 0.364 28 0.412 

5 0.530 11 0.210 17 0.271 23 0.309 29 0.430 

6 0.365 12 0.179 18 0.324 24 0.439 30 0.346 
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 (7جدول )

 عالقة درجة الفقرة بدرجة المجال للمقياس ) االتساق الداخلي (

 تقدير اآلخرين المتع البسيطة الشعور بالوفرة

 ت
معامل 

 االرتباط
 ت

معامل 

 االرتباط
 ت

معامل 

 االرتباط

1 0.499 11 0.415 21 0.397 

2 0.191 12 0.378 22 0.477 

3 0.420 13 0.403 23 0.414 

4 0.651 14 0.516 24 0.494 

5 0.624 15 0.373 25 0.207 

6 0.498 16 0.210 26 0.482 

7 0.347 17 0.476 27 0.554 

8 0.689 18 0.512 28 0.560 

9 0.504 19 0.553 29 0.561 

10 0.265 20 0.493 30 0.427 

 

         د/ عالقة درجة المجال بالدرجة الكلية للمجاالت االخرى والدرجة الكلية للمقياس 

 االتساق الداخلي( :)

تم التحقق من ذلك من خالل استعمال معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين درجات      

األفراد على كل مجال والدرجة الكلية للمقياس، وذلك ألن ارتباطات المجاالت الفرعية ببعضها 

البعض وبالدرجة الكلية للمقياس هي قياسات أساسية للتجانس وتساعد على تحديد مجال السلوك 



       منهجية البحث وإجراءاتهــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

    64 

وأشارت النتائج إلى أن معامالت ارتباط درجة كل ، (Anastasi, 1976: 155)ياسهالمراد ق

عند  (0.098)عند قيمة معامل االرتباط الحرجة البالغة مجال بالدرجة الكلية دالة إحصائياً عند 

 ( يوضح ذلك.8والجدول )  (411)ودرجة حرية  (0.05)مستوى داللة 

 (8) جدول                                                       

معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل مجال من االمتنان والمجاالت االخرى والدرجة الكلية 

 للمقياس نفسه

الشعور  المجاالت

 بالوفرة

المتع 

 البسيطة

تقدير 

 اآلخرين

الدرجة 

 الكلية

 0.722 0.275 0.188 1 الشعور بالوفرة

 0.643 0.272 1 - المتع البسيطة

 0.744 1 - - تقدير اآلخرين

 1 - - - الدرجة الكية

 

ً وبذلك اصبح المقياس بعد استعمال اإلجراءات السابقة مكون ثالثة فقرة موزعة على  (29)من  ا

البسيطة، ( فقرات في المتع 9( فقرت لمجال الشعور بالوفرة، و)10)مجاالت بواقع  مجاالت

 ( فقرات في مجال تقدير اآلخرين.10و)

 الخصائص القياسية ) السيكومترية ( لمقياس االمتنان:

عداد إحقق من بعض الخصائص القياسية في يرى المختصون بالقياس النفسي ضرورة الت      

،  او تبنيه مهما كان الغرض من استخدامه مثل الصدق والثبات )عالم ؤهالمقياس الذي يتم بنا

ياس بمعرفته (، إذ توفر هذه الخصائص شروط الدقة والصالحية لما يهتم المق90،:  10،2

فالمقياس الصادق هو المقياس الذي يقيس ما أعد  ، ( 1،0:  10،4، وقياسه ) عبد الرحمن

لقياسه أو يحقق الغرض الذي أعد ألجله ، وأن المقياس الثابت هو المقياس الذي يقيس بدرجة 

 .( ،44: ،99،من الدقة ) عودة ،  مقبولة
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 Validityأ ـ الصدق . 

 إلى أن الصدق يدل على قياس الفقرات لما يفترض ان تقيسه Oppenheimيشير أوبنهايم       

(Oppenheim, 1973: 69-70)  والمستوى أو الدرجة التي يكون فيها قادراً على تحقيق

وهناك عدة أساليب لتقدير صدق األداة إذ  (Stanley & Hopkins, 1972: 101) أهداف معينة

يمكن الحصول على تقدير كمي وفي حاالت أخرى يتم الحصول على تقدير كيفي للقياس )فرج ، 

10،9  :429). 

 وبهذا الصدد استعملت الباحثة عدة مؤشرات للصدق وهي : 

 Face Validityـ الصدق الظاهري  1

الظاهري. هي عرض الباحثة فقرات المقياس قبل تطبيقه إن أفضل طريقة لحساب الصدق        

على مجموعة من المحكمين الذين يتصفون بخبرة تمكنهم من الحكم على صالحية فقرات 

إلى آرائهم ويأخذ  ةاسها ، بحيث تجعل الباحثة مطمئناالختبار في قياس الخاصية المراد قي

(. وقد تحقق ،2،: 919،كثر ) الكبيسي ،%( فأ80باألحكام التي يتفق عليها معظمهم أو بنسبة )

هذا النوع من الصدق في المقياس الحالي وذلك عندما عرض معيار المقياس وفقراته على 

ً مجموعة من المحكمين المتخصصين في    .ميدان علم النفس. كما ذكر سابقا

 . مؤشرات صدق البناء :2

أكثر أنواع الصدق قبوًل ، إذ يرى عدد كبير من  (Constract Validity)يعد صدق البناء      

اس بالمعنى للصدق من حيث تشبع المقي(  Ebel )المختصين أنه يتفق مع جوهر مفهوم أيبل ،

( ، ويتحقق هذا النوع من الصدق ، حينما يكون لدينا معيار نقرر 141 :1009العام )األمام، 

. وقد توفر هذا النوع من الصدق في هذا المقياس على أساسه أن المقياس يقيس بناًء نظرياً محدداً 

  -)االمتنان( من خالل المؤشرات اآلتية :

 اسلوب المجوعتين الطرفيتين.  -أ

 ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس. - ب

 ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجال.  -ج

 ارتباط درجة المجال بالدرجات المجاالت االخرى.  -د
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 ارتباط درجة المجال بالدرجة الكلية للمقياس.  -هـ

وتهتم الطرائق السابقة بمعرفة أن الفقرة او المجال تقيس المفهوم نفسه الذي يقيسه المقياس ككل، 

 .(Lindquist, 1951:.282). ويوفر هذا أحد مؤشرات صدق البناء

 مؤشرات الثبات  -ب 

يعناااااي دقاااااة المقيااااااس، وأناااااه يعااااارف إحصاااااائياً بنسااااابة  (Reliability)إذا كاااااان الثباااااات      

التباااااين الحقيقااااي إلااااى التباااااين الكلااااي، أو مربااااع معاماااال االرتباااااط بااااين العالمااااات الحقيقيااااة 

( ، فأناااه يعناااي أيضااااً الدقاااة واالتسااااق فاااي أداء 1،0: ،99،لعالماااات الظاهرياااة )عاااودة ، وا

ثابااات يعطاااي النتاااائج نفساااها إذا تااام األفاااراد واالساااتقرار فاااي النتاااائج عبااار الااازمن ، فالمقيااااس ال

ولقاااد أشاااارت أدبياااات  .(Baron, 1981: 418). تطبيقاااه علاااى األفاااراد أنفساااهم مااارة ثانياااة

القياااااس النفسااااي إلااااى إمكانيااااة قياااااس الثبااااات بعاااادة طرائااااق ، إذ ياااارى )كرونبااااا ( أن اتساااااق 

 Internal)درجاااات االساااتجابات ياااتم عبااار سلسااالة مااان القياساااات منهاااا : االتسااااق الاااداخلي 

Consistency)  والاااذي يتحقاااق إذا كانااات فقااارات المقيااااس تقااايس المفهاااوم نفساااه ، واالتسااااق

والاااذي يتحقاااق حينماااا يساااتمر المقيااااس فاااي إعطااااء  (External Consistency)الخاااارجي 

 :Holt & Irving, 1971), . النتااائج نفسااها إذا مااا تاام إعااادة تطبيقااه عباار ماادة زمنيااة

طريقتااااي االتساااااق الااااداخلي وإعااااادة االختبااااار )االتساااااق وهكااااذا يباااادو أن الفاااارق بااااين (60

الخاااارجي( ، هاااو أن معامااال الثباااات فاااي الطريقاااة األولاااى يشاااير إلاااى التجاااانس باااين الفقااارات 

)حياااث يقصاااد بالتجاااانس أن الفقااارات تقااايس مفهومااااً واحاااداً( ، فاااي حاااين يشاااير معامااال الثباااات 

مااادة بااااتهم علاااى المقيااااس عبااار ي إجابطريقاااة إعاااادة االختباااار إلاااى درجاااة اساااتقرار األفاااراد فااا

 (. 44: 10،1الزمن )الزوبعي وآخرون ،  مناسبة من

  -وعليه قامت الباحثة باستخراج ثبات مقياس بتلك الطريقتين وكما يأتي :

  Retest  -(Test) إعادة االختبار طريقة االتساق الخارجي  -والً :أ

، ثم إعادة تطبيق المقياس عليها األفرادمقياس على عينة ممثلة من تتضمن هذه الطريقة تطبيق ال  

تطبيق المقياس  أن إعادة (Adams)، إذ يرى آدمز مناسبة من الزمن مدةمرة أخرى بعد مرور 

 (Adams, 1964: 58). ال تقل عن أسبوعينمدة ، يجب أن يكون خالل للتعرف على ثباته
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الطريقة على عينة مكونة من  بتطبيق مقياس االمتنان الستخراج الثبات بهذه ولقد قامت الباحثة

ً مدرس( 30) بإعادة  ، وبعد مرور اسبوعين من التطبيق األول للمقياس قامت الباحثةومدرسة ا

، وبعد استعمال معامل ارتباط بيرسون ذاته مرة أخرى وعلى العينة ذاتهاتطبيق المقياس 

(Person Correlation Coefficient) ت التطبيق للتعرف على طبيعة العالقة بين درجا

      ( :9األول والثاني ، ظهر أن قيمة معامل الثبات للمقياس ومجاالته كما مبين في جدول )

 (9جدول )

 اعادة االختبار درجات معامل الثبات لمقياس االمتنان بطريقة

 درجة معامل الثبات المجال

 0.901 الشعور بالوفرة

 0.916 المتع البسيطة

 0.927 تقدير اآلخرين

 0.913 الدرجة الكية

 

، إذ أن معامل الثبات ر استجابات األفراد على االمتنانوقد ُعدت هذه القيمة مؤشراً على استقرا  

 ,Lazarous) (0.93-0.62)يكون من (Likert)الذي يمكن االعتماد عليه كما يرى ليكرت 

إلى أنه إذا كان معامل االرتباط بين التطبيق األول والثاني  في حين يشير كرونبا  (228 :1963

 ( .،،،  ،،10( فأكثر ، فأن ذلك يعد مؤشراً جيداً لثبات االختبار )عيسوي ، 0،70)

 : )معامل الفاكرونباخ(االتساق الداخلي  -ثانياً :

المقياس يشير معامل الثبات المستخرج بهذه الطريقة إلى االرتباط الداخلي بين فقرات   

( ، إذ يعتمد هذا األسلوب على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى 49،: 1001)فيركسون ، 

ولحساب الثبات بهذه الطريقة تم استعمال معادلة ( . 10 : 10،0ثورندايك وهيجن ، )

 :( يوضح ذلك 10الفاكرونبا  للمقياس ككل وللمجاالت المستخرجة للمقياس ، والجدول )
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 (10)جدول 

 درجات معامل الثبات لمقياس االمتنان بطريقة الفا كرونباخ

 درجة معامل الثبات المجال

 0.729 الشعور بالوفرة

 0.701 المتع البسيطة

 0.720 تقدير اآلخرين

 0.708 

 

 وصف المقياس وتصحيحه وحساب الدرجة الكلية : -3

( 10مجاالت بواقع )ثالثة فقرة موزعة على  (29)تألف مقياس االمتنان بصورته النهائية من    

( فقرات في مجال تقدير 10( فقرات في المتع البسيطة، و)9فقرت لمجال الشعور بالوفرة، و)

تنطبق  ،تنطبق علّي تماما ويصحح المقياس وفق طريقة ليكرت في االجابة على بدائل ) اآلخرين.

ً  ،ال تنطبق عليّ ،محايد  ،عليّ  ( درجة 1( الى )5( وتصحح هذه البدائل من )ال تنطبق علّي تماما

للفقرات التي تدل االمتنان، ويصبح التصحيح عكسيا للفقرات التي ال تشير الى االمتنان ، وبذلك 

( وادنى درجة هي  (145فأن المدى النظري ألعلى درجة يمكن ان يحصل عليها المدرس هي 

 .درجة  (87)قدره وبمتوسط فرضي  درجة ( (29

 المؤشرات اإلحصائية لمقياس االمتنان :  -

إن من المؤشرات اإلحصائية التي ينبغي أن يتصف بها أي مقياس تتمثل في التعرف على   

طبيعة التوزيع االعتدالي ، الذي يمكن التعرف عليه بواسطة مؤشرين أساسيين هما الوسط 

المعياري وأقتربت من الصفر ، الحسابي واالنحراف المعياري ، وأنه كلما قلت درجة االنحراف 

زيع )البياتي وأثناسيوس ، دل ذلك على وجود نوع من التجانس أو التقارب بين قيم درجات التو

يُعبر  (Standerd Error of Estimate)( . وإذا كان الخطأ المعياري للتقدير ،12:  1011

رات اإلحصائية المهمة الذي عنه بالفرق بين درجة حقيقية واحدة وتقديرها ، فأنه يُعد من المؤش
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يساعد في معرفة قوة التنبؤ ، فكلما كانت قيمة هذا الخطأ عالية فهذا يعني أن هناك فرقاً كبيراً بين 

الدرجة الحقيقية والدرجة المتوقعة ، وكلما انخفضت هذه القيمة واقتربت من الصفر فهذا يعني أن 

ار الخطأ المعياري للتقدير )صفراً( فهذا يدل الفرق بين تلك الدرجات منخفضة ، فحينما يكون مقد

كذلك ( . 11،: 1011على تطابق الدرجات المتوقعة مع الدرجات الحقيقية )البياتي واثناسيوس، 

، التكرارية يُعدان من خصائص التوزيعات (Kurtosis)والتفرطح  (Skewness)ن االلتواء إف

عند القيم المختلفة للتوزيع ومعامل التفرطح  إذ يشير معامل االلتواء إلى درجة تركيز التكرارات

( ، 1،: ،،10إلى مدى تركيز التكرارات في منطقة ما للتوزيع االعتدالي )عودة والخليلي ، 

، إذ يستعمل عادة الل درجة ونوع االلتواء والتفرطحفمن الممكن التمييز بين التوزيعات من خ

( . وهكذا نجد أن معرفة درجة تفرطح 11،: ،99،مؤشرات إحصائية للتعبير عنهما )عودة، 

ً لذلكأي توزيع ونوعه ينبغي أن يقارن هذا  ، ومن المتبع أن يقارن المعامل بمقياس يتخذ أساسا

، وبحساب هذا المعامل في المنحنى بل له في المنحى الطبيعي القياسيهذا بمعامل التفرطح المقا

( ، فإذا زاد هذا المعامل عن هذه القيمة يكون 0،263الطبيعي القياسي نجد أن قيمته تعادل )

( . إن حساب 22:  ،،10التوزيع مسطحاً وإذا قل عنها كان التوزيع مدبباً )العاني والغرابي ، 

المؤشرات اإلحصائية اآلنفة الذكر االمتنان والركون إلى نتائج التطبيق فيما بعد ، تطلبت من 

 Statistical Package For Social)وم االجتماعية الباحثة استعمال الحقيبة اإلحصائية للعل

Science)  ً      في استخراج تلك المؤشرات اإلحصائية وجدول (SPSS)أو ما يسمى اختصارا

    : يوضح ذلك (11)

 (11جدول )                                               

 االمتنانالمؤشرات اإلحصائية لمقياس 

 القيم المؤشرات اإلحصائية ت

 87 الوسط الفرضي 1

 110.9000 الوسط الحسابي 2

 0.58810 الخطأ المعياري للوسط 3
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 110.0000 الوسيط 4

 115.00 المنوال 5

 11.76205 االنحراف المعياري 6

 138.346 التباين 7

 0.264 االلتواء 8

 0.677 التفرطح 9

 80.00 المدى 11

 81.00 أقل درجة 11

 161.00 أعلى درجة 12

 

، نجد أن تلك المؤشرات ة األنفة الذكر لمقياس االمتنانعند مالحظة قيم المؤشرات اإلحصائي

تها نسبياً ، إذ تقترب درجات مقياس االمتنان وتكرارامع معظم مؤشرات المقاييس العلميةتتسق 

 ذلك بيانياً :( يوضح 2وشكل ) ، مما يسمح بتعميم نتائج تطبيق هذا المقياسمن التوزيع االعتدالي

  

 

 

 

 

 

 يوضح توزيع درجات افراد العينة على مقياس االمتنان (2شكل )                  
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 مقياس جودة الحياة:   -

جرت أ، التدريسية في محافظة الديوانية ئات عضاء الهيأالحياة لدى بهدف بناء مقياس جودة 

 الباحثة الخطوات االتية :

 نظرياً : تحديد مفهوم متغير جودة الحياة . أ

)) شعور الفرد : Fallowfieldد لفالوفي اذ تم تحديد التعريف النظري من خالل تبني نظرية

من خالل إحساسه بالرضا والسعادة عن ممارسات  ،بقدرته على تحقيق حاجاته الحياتية الرئيسة 

جتماعية حياته اليومية وعن الخدمات التي يتلقاها في المجاالت النفسية والصحية والبيئية واال

 (10)الذي سبقت االشارة اليه في الفصل االول ص   ،والعاطفية واالقتصادية والمهنية ((

 جمع فقرات المقياس : . ب

واعداد فقرات مقياس  تم اجراء عملية جمع ستجابات افراد عينة البحث الحالي،ستكمال قياس اال

من خالل اطالع الباحثة على عدد من المقاييس والدراسات السابقة التي استهدفت  جودة الحياة،

ً قياس مكونات جو  وهي : ،دة الحياة السلوكية نظريا وعمليا

دمحم سعد ،تعريب وتقنين  ، 1983مقياس الهدف من الحياة لدى الشباب لكرومبا   -

 (14،:  919، ،اتي ) حامد صيغت بأسلوب التقرير الذ ،( فقرة 18المكون من ) ، 2010حامد

تقيس شعور الطالب الجامعي  ،( فقرة 60المكون من ) ، 2006مقياس كاظم ومنسي  -

 (20: 992، ،بأسلوب التقرير الذاتي ) كاظم ومنسي  ،من ستة ابعاد  ،بجودة الحياة 

 ،Springer &Houser) ،( فقرة 63من )  ،  Carol Ryffمقياس جودة الحياة لـ  -

2003:43-44) 

 ،( فقرة 47المكون من ) ،لقياس جودة الحياة لدى طلبة الجامعة  ، 2008مقياس الجميل  -

 (4،:  ،99، ،بأسلوب التقرير الذاتي )الجميل 

 ،( فقرة 29المكون من ) ،لقياس جودة الحياة لدى طلبة االعدادية  ،2012مقياس الحلفي  -

 (،91،:22 ،بأسلوب التقرير الذاتي ) الحلفي 

( فقرة 23المكون من ) ،لقياس االحساس بجودة الحياة لدى االيتام  ، 2016مقياس طعمة  -

 (11:  912،،بأسلوب التقرير الذاتي )طعمة  ،
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تبين انها بنيت وطبقت على مجتمعات مختلفة  ،ومن خالل االطالع الدقيق على المقاييس اعاله 

لذلك كان لزاما ً ان يتم بناء مقياس  دروس في البحث الحالي ) المدرسين(،عن مجتمع البحث الم

 فضالً عن المبررات االتية : ،يستجيب لطبيعة مجتمع البحث الحالي 

فالعوامل البيئية  ،( من "ان جودة الحياة ترتبط ببيئة الفرد 1999ماوجده )روجرسون  -

نفعالية القوية لذا فالجودة تتضح في العالقة اال ،من المحددات االساسية ألدراك الفرد لجودة الحياة 

:   ،99،،هذه العالقة التي تتوسطها مشاعر وأحاسيس الفرد ومدركاته )احمد  ،بين الفرد وبيئته 

104). 

 (،: 919، ،ان شعور الفرد بجودة الحياة يمثل امراً نسبياً ثقافياً )ابو حالوة  -

المقاييس مجمل فقرات ( 1ن عملية جمع وإعداد فقرات المقياس الحالي ، تشكلت من :إلذا ف

 الستبيان االستطالعي المفتوح :ا( ،. المعروضة اعاله

( مدرس ومدرسة 50وزعت على ) ،(5اذ تم إعداد استبيان مفتوح مكون من اربعة اسئلة )ملحق

 (12وكما موضح في جدول ) ،مدارس ( في مدينة الديوانية المركز ( 6من ) 

 (12جدول )

 تفصيالت االستبيان المفتوح لمجتمع البحث

 نوعال العدد المدارس            ت

 ذكور 9 اعدادية التفوق  1

 ذكور 11 اعدادية قتيبة 2

 ذكور 7 متوسطة الجزائر 3

 اناث 8 اعدادية العروبة 4

 اناث 10 اعدادية دمشق 5

 اناث 5 ثانوية الوفاء 6

         50 المجموع            
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تها وتصنيفها ضمن المجاالت الرئيسة اءمقالية مفتوحة، تمت قراالسئلة اذ كانت االجابات عن 

طة بنوع الميدان الذي سعى التي ركزت عليها اجابات المدرسين كونها الحاجات االساسية المرتب

التي تحولت الى فقرات في  ،يرتكز فيه نوع المفردات الحياتية وجودتها  ان ن  الىوالمدرس

( فقرة لقياس جودة الحياة لدى اعضاء 44وعليه تم اختيار )، (5ملحق )،مقياس البحث الحالي 

 الهيأة التدريسية في مدينة الديوانية . توزعت على  اربعة ابعاد هي :

 ات( فقر10جودة الحياة النفسية : وعدد فقراته )  -1

 ( فقرة12جودة الصحة العامة والبيئة : وعدد فقراته ) -،

 ( فقرة12راته )جودة الحياة االجتماعية والعاطفية وعدد فق -4

 ةفقر (10جودة الحياة االقتصادية والمهنية :عدد فقراته ) -1

 تدرج االستجابة وتصحيح المقياس :

، في وضع بدائل االجابة لفقرات مقياس جودة الحياة   Likertاعتمدت الباحثة اسلوب ليكرت 

ً  (جابة وتم اختيار البدائل التالية لإل ال  ، ال تنطبق علّي،محايد ، تنطبق علّي،تنطبق علّي تماما

 (على التتابع.1،2،3،4،5التالية )والتي تمنح االوزان  ،تنطبق علّي تماماً (

 :اعداد تعليمات المقياس 

جابة عنها حيث طلب من المستجيب اال ى ان تكون تعليمات المقياس واضحة،سعت الباحثة ال

وتم ذكر انه ال توجد اجابة  بصراحة وصدق وموضوعية، وأنها ألغراض البحث العلمي،

 لذكر االسم، يشعرون به، مذكرة انه ال داع   تعبر عن حقيقة ما صحيحة واخرى خاطئة بقدر ما

 وتم تقديم مثال يوضح كيفية االجابة  يها سوى الباحثة ليطمئن المستجيب،يطلع عل واالجابة ال

 راء المحكمين في فقرات مقياس جودة الحياة آ

ً مختص12( على )44صيغته االولية ذات الفقرات الـ )تم عرض المقياس ب ً ( محكما في مجال  ا

 لتفضلهم بأبداء ارائهم حول : هم،عليوهم ذاتهم اللذين تم عرض مقياس االمتنان  نفسية،العلوم ال

 مدى صالحية الفقرات لقياس ما وضعت ألجله . -

 مدى مالئمة الفقرة للبعد الذي وضعت فيه . -
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 االجابة .مدى مالئمة بدائل  -

       اجراء مايرونه مناسباً من تعديالت ) اعادة صياغة ، وحذف ، او اضافة ( على فقرات  -

 (6المقياس ) ملحق

تم  ،لغرض قبول الفقرة او رفضها  ،%( موافقة فأكثر 80نسبة ) باعتماد رائهم وآواعتماداً على 

مع اجراء جميع فقرات المقياس على موافقة السادة الخبراء ،إذ حصلت  ( فقرة46استبقاء )

 (14تعديالت على بعض الفقرات ،جدول )

 

 (13جدول )                                             

 آراء المحكمين في فقرات مقياس جودة الحياة                 

 

 العدد ارقام الفقرات
 المعارضون الموافقون

 النسبة التكرار النسبة التكرار

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 

15,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 

25,26,27,28,30,31,32,33,34,35 

36,38,39,40,41,42,43,44 

44 12 100% 0   0 % 

 

ً المقياس مؤلف بقيّ وبذلك  ( فقرات 10بواقع ) ( فقرة، ٌمعداً ليمثل الفقرات إحصائياً،44من ) ا

(فقرات  لجودة الحياة 12و) ،( فقرة لجودة الصحة العامة والبيئة12)الحياة النفسية، لجودة

 .فقرات لجودة الحياة االقتصادية والمهنية (10)،االجتماعية والعاطفية 

 

 (14جدول)

 الفقرات المعدلة في ضوء اراء المحكمين لمقياس جودة الحياة

 التعديلالفقرات بعد  الفقرات قبل التعديل المجال ت

 اتفائل بالمستقبل ال اخاف المستقبل جودة الحياة النفسية 4
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 لدّي صحة جيدة  اشعر اني بصحة جيدة  جودة الصحة العامة والبيئة  ،

جودة الحياة االجتماعية  1

 والعاطفية

 أشعر بالوحدة والفراغ ال اشعر بالوحدة والفراغ

جودة الحياة االجتماعية  0

 والعاطفية

ال تخلو حياتي من متعة 

 عاطفية 

اشعر بمتعة األندماج مع 

 اصدقائي

جودة الحياة االقتصادية  ،

 والمهنية 

اشعر بالقلق من عدم قدرتي 

 على توفير احتياجات عائلتي

اشعر بالقلق من قدرتي 

على توفير احتياجات 

 عائلتي

جودة الحياة االقتصادية  2

 والمهنية

اشعر ان دخلي المادي 

 سيصيبني بالفقر 

اشعر ان دخلي المادي ال 

 يكفي 

جودة الحياة االقتصادية  ،

 والمهنية

أوفر ألبنائي جيداً متطلبات 

  حياتهم الدراسية

اوفر ألبنائي متطلبات 

  حياتهم الدراسية بشكل جيد

جودة الحياة االقتصادية  0

 والمهنية

اوقات ممتعة في  اقضي اقضي اوقاتي بمتعة في عملي

 عملي

 

 وضوح تعليمات المقياس 

طبق المقياس على عينة  المقياس وفهم فقراته لعينة البحث،لضمان وضوح تعليمات 

ً ( مدرس14استطالعية بلغ عدد افرادها ) موزعين بالتساوي على الديوانية  محافظة في ومدرسة، ا

وتمت االجابة . وهم انفسهم عينة وضوح المقياس االول ( )الذكور واالناثوفق متغير النوع 

بداء مالحظاتهم حول وضوح الفقرات وصياغتها وطريقة االجابة إبحضور الباحثة، وطلب منهم 

وتبين من خالل التطبيق ان تعليمات المقياس  اذا كانت هناك فقرات غير مفهومة، وفيما ا،عليه

وكان الوقت المستغرق لألجابة  ،يل أي منها وفقراته كانت واضحة وليس هناك حاجة لتعد

 .( دقيقة 16-10يتراوح بين )
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 :المقياسفقرات  جراء تحليلإ

، وعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس، وعالقة تينييعد أسلوب المجموعتين الطرف   

المجال بالدرجة الكلية، وعالقة كل مجال بالمجالت االخرى من االساليب المناسبة في عملية 

 . ها الباحثة لهذا الغرضتتحليل الفقرات وقد أستعمل

 Contrasted Groupsأ ـ المجموعتين الطرفيتين . 

لكل فقرة من فقرات مقياس جودة الحياة ، قامت بسحب عينة عشوائية لحساب القوة التمييزية    

ً 413)بالطريقة الطبقية ذات التوزيع التناسبي،  وبلغت عينة التحليل ومدرسة، وبعد  ( مدرسا

تصحيح استجابات المفحوصين وحساب الدرجة الكلية لكل استمارة على جودة الحياة، تم ترتيب 

(درجة الى 188أعلى درجة وانتهاء بأدنى درجة التي تراوحت من )الدرجات تنازلياً ابتداًء من 

%( من االستمارات الحاصلة على أعلى الدرجات لمقياس 27، وتم اختيار نسبة )درجة (75)

( الى 188استمارة( وتراوحت درجاتها بين ) 111جودة الحياة وسميت بالمجموعة العليا )

رات الحاصلة على أدنى الدرجات وسميت %(من االستما27( درجة، واختيار نسبة )160)

وهكذا  ( درجة.75( الى )140استمارة أيضاً( وتراوحت درجاتها بين ) 111بالمجموعة الدنيا )

العليا والدنيا من الدرجات تمثل أفضل نسبة يمكن أخذها في تحليل الفقرات ، (% (27ن نسبة إف

وذلك ألنها تقدم لنا مجموعتين بأقصى ما يمكن من حجم وتمايز ، حينما يكون توزيع الدرجات 

اج الوسط الحسابي والتباين وبعد استخر .على المقياس على صورة منحنى التوزيع االعتدالي 

، قامت الباحثة بتطبيق االختبار التائي ا والدنيا على مقياس جودة الحياةالعلي كلتيهمالمجموعتين ل

(t. test) وذلك ألن القيمة التائية لة الفروق بين أوساط المجموعتينلعينتين مستقلتين الختبار دال ،

راً المحسوبة تمثل القوة التمييزية للفقرة بين المجموعتين. وُعدّت القيمة التائية المحسوبة مؤش

( درجات القوة التمييزية 15لتمييز كل فقرة من خالل مقارنتها بالقيمة الجدولية. ويوضح جدول ) 

 تين :يلفقرات مقياس جودة الحياة بطريقة المجموعتين الطرف
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 ( 15جدول ) 

 القوة التمييزية لفقرات مقياس جودة الحياة بطريقة المجموعتين المتطرفتين

القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العليا رقم

 المحسوبة

 

الوسط  الفقرة النتيجة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 دالة 7.751 1.14337 3.3981 0.72392 4.4074  .1

 دالة 7.624 1.05946 2.2130 1.06471 3.3148  .،

 دالة 8.823 1.13322 3.0741 0.95702 4.3333  .4

 دالةغير  0.959 1.26239 2.2963 1.29287 2.4630  .1

 دالة 8.514 1.13608 2.7130 1.08516 4.0000  .،

 دالة 4.740 1.10644 2.4907 1.18878 3.2315  .2

 دالة 10.006 1.20171 2.7037 0.94551 4.1759  .1

 دالة 4.154 1.14246 2.1759 1.15061 2.8241  .،

 دالة 7.796 1.06011 3.7500 0.58265 4.6574  .0

 دالة 12.135 0.97777 2.8148 0.78339 4.2778  .19

 غير دالة 1.631 1.14914 2.6852 1.34599 2.9630  .11

 دالة 10.331 0.89516 2.7593 0.89632 4.0185  .،1

 دالة 2.440 1.18386 2.9815 1.37424 3.4074  .14

 دالة 8.052 1.09985 2.6204 1.06304 3.8056  .11

 دالة 9.027 1.01814 2.8056 0.97116 4.0278  .،1

 دالة 2.964 1.29658 2.8981 1.40980 3.4444  .12
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 غير دالة 0.519 1.06304 1.8056 1.28495 1.8889  .11

 غير دالة 0.185 1.06666 1.7593 1.14427 1.7870  .،1

 دالة 4.933 1.15275 2.1296 1.50052 3.0278  .10

 دالة 6.088 1.32745 2.5648 1.33255 3.6667  .9،

 غير دالة 1.047 1.25703 2.0926 1.21214 2.2685  .1،

 دالة 6.921 1.27521 3.0000 1.13942 4.1389  .،،

 دالة 7.209 1.08272 3.6204 0.63386 4.4907  .4،

 دالة 9.384 1.29096 3.1574 0.71689 4.4907  .1،

 دالة 4.591 1.28774 2.6204 1.29126 3.4259  .،،

 دالة 7.816 1.03051 3.8519 0.52655 4.7222  .2،

 دالة 8.399 1.30748 3.1389 0.90898 4.4259  .1،

 دالة 11.807 1.15725 3.3148 0.61838 4.8056  .،،

 دالة 7.470 1.04366 3.5648 0.75499 4.4907  .0،

 دالة 9.742 1.00776 3.7778 0.50233 4.8333  .49

 دالة 9.045 0.99827 3.6481 0.56889 4.6481  .41

 دالة 14.318 1.06011 2.9167 0.59652 4.5926  .،4

 دالة 10.247 0.95208 3.4907 0.63713 4.6204  .44

 دالة 8.319 0.99931 3.5370 0.69033 4.5093  .41

 دالة 9.777 1.23337 3.0463 0.77490 4.4167  .،4

 دالةغير  1.058 1.11175 2.2500 1.20066 2.4167  .42

 دالة 9.855 1.11112 3.2130 0.77941 4.5000  .41
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 دالة 11.261 1.14337 2.8981 0.81027 4.4167  .،4

 دالة 5.855 1.31135 2.6667 1.29166 3.7037  .40

 دالة 2.113 1.28935 2.3981 1.28693 2.7685  .19

 دالة 5.637 0.94990 3.9352 0.72505 4.5833  .11

 دالة 8.951 1.09879 3.6296 0.61220 4.7130  .،1

 دالة 8.878 1.13790 3.4352 0.67358 4.5648  .14

 دالة 4.533 0.98430 1.7222 1.14155 2.3796  .11

 

 (1 ،96 )( تساوي220( وبدرجة حرية )0.05القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة )

 ،( غير مميزات4،11،17،18،21،36فقرات ( هي )6 تبين ان )وبعد استكمال تحليل الفقرات، 

ً وبذلك اصبح المقياس مكون ،وتم استبعادهم  ،اذ كانت قيمهم المحسوبة اصغر من الجدولية  من  ا

 .( فقرة38)

 كلية للمقياس) االتساق الداخلي(ب / عالقة درجة الفقرة بالدرجة ال

الستخراج العالقة االرتباطية  (Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون ) ستعمالوبا    

االستمارات ذاتها  ( استمارة وهي(413بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية لـ

تين ، واتضح ان قيم معامالت يطرفل الفقرات في ضوء المجموعتين الالتي خضعت لتحلي

عند مستوى داللة  (0.098)قيمة معامل االرتباط الحرجة البالغة  عنداالرتباط لجميع الفقرات 

( يوضح 16وجدول )  ( 4،11،17،18،21،36ما عدا الفقرة )، ( 411)ودرجة حرية  (0.05)

 ذلك. 
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 ( 16جدول )  

 معامالت ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة والدرجة الكلية على مقياس جودة الحياة

معامل  الفقرة

 االرتباط

معامل  الفقرة

 االرتباط

معامل  الفقرة

 االرتباط

1 0.410 16 0.131 31 0.472 

2 0.358 17 0.014 32 0.600 

3 0.465 18 0.001 33 0.471 

4 0.043 19 0.194 34 0.447 

5 0.386 20 0.246 35 0.470 

6 0.304 21 -0.071- 36 0.058 

7 0.424 22 0.344 37 0.503 

8 0.209 23 0.410 38 0.531 

9 0.391 24 0.470 39 0.309 

11 0.556 25 0.247 40 0.134 

11 0.091 26 0.361 41 0.334 

12 0.486 27 0.400 42 0.403 

13 0.131 28 0.530 43 0.478 

14 0.341 29 0.332 44 0.204 

15 0.447 30 0.481   
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 عالقة درجة الفقرة بدرجة المجال للمقياس) االتساق الداخلي( :/  ج

استخدام هذا المؤشر للتأكد من أن فقرات المقياس تسير في المسار نفسه الذي يسير فيه    

االرتباطية بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمجال، ولتحقيق تم استخراج العالقة  المجال، وقد

ذلك حسبت الدرجة الكلية ألفراد العينة على وفق المجاالت األربعة للمقياس، وبعد ذلك تم 

استخراج معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة على وفق كل فقرة من فقرات كل مجال 

ً  ودرجاتهم الكلية على ذلك المجال قيمة  عند وظهر أن معامالت االرتباط جميعها دالة إحصائيا

ما  (411)ة ودرجة حري (0.05)عند مستوى داللة  (0.098)معامل االرتباط الحرجة البالغة 

 .( من مجال جودة الصحة العامة21عدا الفقرة )

 (17جدول)

جودة الحياة 

 النفسية

جودة الصحة 

 العامة

جودة الحياة 

 االجتماعية
 الحياة المهنيةجودة 

 ت
معامل 

 االرتباط
 ت

معامل 

 االرتباط
 ت

معامل 

 االرتباط
 ت

معامل 

 االرتباط

 

1 0.448 11 0.239 23 0.425 35 0.544 

2 0.440 12 0.312 24 0.612 36 0.2 85 

3 0.533 13 0.116 25 0.215 37 0.568 

4 0.122 14 0.378 26 0.489 38 0.613 

5 0.483 15 0.449 27 0.517 39 0.393 

6 0.263 16 0.204 28 0.660 40 0.219 

7 0.518 17 0.244 29 0.470 41 0.358 

8 0.229 18 0.301 30 0.650 42 0.453 
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9 0.418 19 0.307 31 0.607 43 0.589 

11 0.607 20 0.307 32 0.701 44 0.188 

- - 21 0.064 33 0.614 - - 

- - 22 0.291 34 0.535 - - 

 

         / عالقة درجة المجال بالدرجة الكلية للمجاالت االخرى والدرجة الكلية للمقياس د

 االتساق الداخلي( :)

تم التحقق من ذلك من خالل استعمال معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين درجات األفراد 

الفرعية ببعضها البعض  على كل مجال والدرجة الكلية للمقياس، وذلك ألن ارتباطات المجاالت

وبالدرجة الكلية للمقياس هي قياسات أساسية للتجانس وتساعد على تحديد مجال السلوك المراد 

 .(Anastasi, 1976: 155) .قياسه

( استمارة، وأشارت النتائج إلى أن معامالت ارتباط درجة 413ولتحقيق ذلك اعتمدت الباحثة )   

ً عند كل مجال بالدرجة الكلية دالة إحصا  (0.098)قيمة معامل االرتباط الحرجة البالغة  عندئيا

 ( يوضح ذلك.18والجدول )   (411) ودرجة حرية (0.05)عند مستوى داللة 

 (18جدول ) 

معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل مجال من جودة الحياة والمجاالت االخرى والدرجة 

 الكلية للمقياس نفسه

جودة  المجاالت

 الحياة

 النفسية

جودة 

الصحة 

 العامة

جودة الحياة 

 االجتماعية

جودة 

الحياة 

 المهنية

الدرجة 

 الكلية

جودة الحياة 

 النفسية
1 0.466 0.434 0.443 0.779 
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جودة الصحة 

 العامة
- 

1 
0.208 0.290 0.634 

جودة الحياة 

 االجتماعية
- - 1 0.545 0.780 

جودة الحياة 

 المهنية
- - - 1 0.763 

 1 - - - - الكية الدرجة

 

ً وبذلك اصبح المقياس بعد استعمال االجراءات السابقة مكون     فقرة موزعة على  (38)من  ا

( فقرات في جودة الصحة 8( فقرات في مجال جودة الحياة النفسية، و)9مجاالت بواقع ) اربعة

في مجال جودة ( فقرات 9( فقرة في مجال جودة الحياة االجتماعية، و)12، و)والبيئة العامة

 الحياة المهنية.

 الخصائص القياسية ) السيكومترية ( لمقياس جودة الحياة:

 وقد استخرجت الباحثة الخصائص القياسية االتية :

 Validityأ ـ الصدق . 

 استعملت الباحثة عدة مؤشرات للصدق وهي :

 Face Validityـ الصدق الظاهري  1

عرض المقياس على مجموعة بوقد تحقق هذا النوع من الصدق في المقياس الحالي وذلك 

 وهم انفسهم في المقياس االول .  ،من المحكمين المتخصصين في ميدان علم النفس

 . مؤشرات صدق البناء :2

 ياة( من خالل المؤشرات اآلتية وقد توفر هذا النوع من الصدق في هذا المقياس )جودة الح
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           لوب المجوعتين الطرفيتين.اس - أ

 ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس. -ب 

 ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجال.  -ج

 ارتباط درجة المجال بالدرجات المجاالت االخرى. -د

 ارتباط درجة المجال بالدرجة الكلية للمقياس.  -هـ

وتهتم الطرائق السابقة بمعرفة أن الفقرة او المجال تقيس المفهوم نفسه الذي يقيسه المقياس ككل، 

 .ويوفر هذا أحد مؤشرات صدق البناء 

 مؤشرات الثبات  -ب 

  -وكما يأتي :جودة الحياة بطريقتين قامت الباحثة باستخراج ثبات 

  Retest  -(Test) إعادة االختبار طريقة االتساق الخارجي  -أوالً :

قامت الباحثة بتطبيق مقياس جودة الحياة الستخراج الثبات بهذه الطريقة على عينة مكونة من    

وبعد مرور اسبوعين من  ،وهم انفسهم الذين طبق عليهم المقياس االول  ،مدرس ومدرسة( 30)

وعلى العينة ذاتها ، الباحثة بإعادة تطبيق المقياس ذاته مرة أخرى  تالتطبيق األول للمقياس قام

للتعرف على  (Person Correlation Coefficient)وبعد استعمال معامل ارتباط بيرسون 

طبيعة العالقة بين درجات التطبيق األول والثاني ، ظهر أن قيمة معامل الثبات للمقياس ومجاالته 

 ( : 19كما مبين في جدول )

 ( 19جدول )                                     

 درجات معامل الثبات لمقياس جودة الحياة بطريقة اعادة االختبار

 درجة معامل الثبات المجال

 0.906 جودة الحياة النفسية



       منهجية البحث وإجراءاتهــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــالفصل الثالث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

    85 

 0.922 جودة الصحة العامة

 0.904 جودة الحياة االجتماعية

 0.914 جودة الحياة المهنية

 0.919 الدرجة الكية

   

، إذ أن معامل على جودة الحياةوقد ُعدت هذه القيمة مؤشراً على استقرار استجابات األفراد 

 (0،93-0،62يكون من ) (Likert)الثبات الذي يمكن االعتماد عليه كما يرى ليكرت 

(Lazarous, 1963: p.228)  في حين يشير كرونبا  إلى أنه إذا كان معامل االرتباط بين

تبار )عيسوي، ( فأكثر ، فأن ذلك يعد مؤشراً جيداً لثبات االخ0،70اني )التطبيق األول والث

10،، :،، . ) 

 : )معامل الفاكرونباخ(االتساق الداخلي  -ثانياً :

ككل وللمجاالت  جودة الحياة لمقياس لحساب الثبات بهذه الطريقة تم استعمال معادلة الفاكرونبا  

 ذلك( يوضح 20المستخرجة للمقياس ، والجدول )

 (20جدول )

 الفا كرونباخ لثبات لمقياس جودة الحياة بطريقةدرجات معامل ا

 درجة معامل الثبات المجال

 0.708 جودة الحياة النفسية

 0.745 جودة الصحة العامة

 0.745 جودة الحياة االجتماعية

 0.704 جودة الحياة المهنية

 0.719 الدرجة الكية
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 الدرجة الكلية :وصف المقياس وتصحيحه وحساب  -4

مجاالت بواقع  ةاربعفقرة موزعة على ( (38تألف مقياس جودة الحياة بصورته النهائية من       

( فقرة في 12( فقرات في جودة الصحة العامة، و)8( فقرات في مجال جودة الحياة النفسية، و)9)

المهنية.ويصحح المقياس وفق ( فقرات في مجال جودة الحياة 9مجال جودة الحياة االجتماعية، و)

ال  ،ال تنطبق عليّ ، محايد،تنطبق عليّ  بق علّي تماماً،تنططريقة ليكرت في االجابة على بدائل )

 ً ( درجة للفقرات التي تدل جودة الحياة، 1( الى )5( وتصحح هذه البدائل من )تنطبق علّي تماما

 ً ن المدى النظري إياة ، وبذلك فتشير الى جودة الح للفقرات التي ال ويصبح التصحيح عكسيا

( وبمتوسط 38( وادنى درجة هي )190ألعلى درجة يمكن ان يحصل عليها المدرس هي )

 (.114فرضي )

 المؤشرات اإلحصائية لمقياس جودة الحياة :  -

يوضح  (21جدول)و ،حصائية لمقياس جودة الحياة قد استخرجت الباحثة المؤشرات اإلو     

 ذلك: 

 (21 جدول ) 

 جودة الحياةالمؤشرات اإلحصائية لمقياس 

 القيم المؤشرات اإلحصائية ت

 144 الوسط الفرضي 1

 135.6675 الوسط الحسابي 2

 0.84644 الخطأ المعياري للوسط 3

 137.0000 الوسيط 4

 139.00 المنوال 5

 16.92877 االنحراف المعياري 6
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 286.583 التباين 7

 -0.494- االلتواء 8

 0.458 التفرطح 9

 107.00 المدى 11

 63.00 قل درجةا 11

 170.00 أعلى درجة 12

، نجد أن تلك ألنفة الذكر لمقياس جودة الحياة وعند مالحظة قيم المؤشرات اإلحصائية ا     

، إذ تقترب درجات مقياس جودة الحياة مع معظم مؤشرات المقاييس العلميةالمؤشرات تتسق 

( 3)وشكل  من التوزيع االعتدالي ، مما يسمح بتعميم نتائج تطبيق هذا المقياسوتكراراتها نسبياً 

 :يوضح ذلك بيانياً 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 يوضح توزيع درجات افراد العينة على مقياس جودة الحياة (3شكل )
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 التطبيق النهائي:

ً 413لغ حجمها )االب من المدرسينالبحث على عينة اتي قامت الباحثة بتطبيق أد     ( مدرسا

(    10/13من ) للمدة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية ذات التوزيع التناسبي  ومدرسةً 

، وبعد االنتهاء من التطبيق صححت اإلجابات وحسبت الدرجات الكلية لكل منها  (11/10) الى

 من اجل استخراج نتائج البحث . 

  :الوسائل اإلحصائية 

، استعانت الباحثة بالحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية لتحقق من أهداف البحثلغرض ا    

(Spssفي معالجة البيانات احصائيا بالحاسبة االلكترونية، وب ) استعمال الوسائل اإلحصائية: 

بين المتوسط الحسابي  االحصائي االختبار التائي لعينة واحدة: للتعرف على داللة الفرق .1

 االمتنان وجودة الحياة.لمقياسي  والمتوسط الفرضي 

البحث االختبار التائي لعينتين مستقلتين الستخراج القوة التمييزية لفقرات مقاييس  .،

وفق  االمتنان وجودة الحياة يالمجموعتين الطرفيتين، واستخراج الفروق على مقياس بأسلوب

 متغير النوع )ذكور، اناث(.

 معامل ارتباط بيرسون، لتحقيق اآلتي: .4

 ايجاد العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية لمقياسي البحث. . أ

 ب. ايجاد العالقة االرتباطية بين درجة كل فقرة ودرجة المجال لمقياسي البحث.

كلية  لكل من ج. ايجاد العالقة االرتباطية بين درجة كل مجال والمجاالت االخرى والدرجة ال

 مقياسي البحث.

 الستخراج الثبات بطريقة إعادة االختبار لمقاييس البحث. .ـه

 و. ايجاد العالقة االرتباطية بين االمتنان وجودة الحياة.

 (Alpha Formula For Internal Consistencyالداخلي ) تساقلأل. معادلة الفا 1

 االمتنان وجودة الحياة. يالستخراج الثبات لمقياس

. معادلة تحليل االنحدار المتعدد لتعرف مدى اسهام جودة الحياة في ظهور االمتنان لدى ،

 المدرسين.



 الفصل الرابع     

 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

 

 االستنتاجات ■

 التوصيات ■

 المقترحات ■
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 صل الرابعالف

 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

 :المدارس الثانوية التدريسية في أعضاء الهيئاتالهدف االول: تعرف االمتنان لدى -

  (110.9734)  يبلغاالمتنان  مقياس على المدرسين الستجابات الحسابي المتوسط ظهر أن      

  (87) الفرضي يبلغ المتوسط كان فيما درجة، (11.91095) قدره معياري درجة و انحراف

 للمقياس الفرضي بالمتوسط البحث الحسابي الستجابات عينة المتوسط مقارنة درجة وعند

 (40.903)  يساوي المحسوبة التائية القيمة ان ظهر . واحدة لعينة التائي االختبار وباستعمال

 داللة ذو فرق وجود الى النتيجة تلك درجة وتشير1) .(96 الجدولية القيمة من أكبر وهي ،درجة 

ولصالح الوسط الحسابي ،مما يعني ،(412) حرية بدرجة و0)  (05 .داللة مستوى عند احصائية

 .ذلك  بين( ي  22وجدول ) ان المدرسين والمدرسات يتسمون بمستوى جيد من الشعور باالمتنان 

 (22)جدول

 الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمقياس االمتنان 

عدد أفراد 

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي

درجة  القيمة التائية

 الحرية

مستوى 

 0.0.داللة 
 الجدولية المحسوبة

 دالة 412 1.96 40.903 87 11.910 110.973 413

 

لمدرسين ينغمسون في فهم الى ان وعي الدور الذي يؤدونه يجعل من ا يعود ولعل ذلك    

فال بد لهم من ادراك الشعور بمعنى تقدير االخرين وهم يؤدون واجباتهم التربوية  االمتنان،

عند االمتنان أفضل وأقدر على ادراكها سمة وأن  .جتماعية التي تتشكل من جراء ذلكوالمكانة اال

ً  في المؤسسات  يمكن يؤمن بتقاليد رد الجميل والفضل، وذلك مان م ً شائعا ان يكون سلوكا

عن االمتنان وعالقته  (2017اتفقت هذه الدراسة مع دراسة حسن ).االكاديمية والتربوية 

( سنة، كما اتفقت مع 18-50على عينة تتراوح اعمارها بين )بالمرونة النفسية لدى النازحين 

( االمتنان وعالقته بالشعور بالتماسك على عينة من الطالبات 2009ن )يوآخردراسة المبرت 

( االمتنان والسعادة وجودة الحياة 2015كما اتفقت مع دراسة عبابنة ) ،( سنة 18-37أعمارهن )

( 2012اختلفت مع دراسة برونك ) وقد ،لدى طلبة جامعة اليرموك في ضوء بعض المتغيرات 

 ( سنة.34ن والرفاهية لدى المستشارين في التدريب متوسط أعمارهم )عن العالقة بين االمتنا
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في التدريسية  لدى أعضاء الهيئاتاالمتنان  فيداللة الفرق االحصائي  تعرف الهدف الثاني.-

  اناث( : –نوع )ذكور المتغير ل ا  وفقالمدارس الثانوية 

( 366،112المدرسين الذي بلغ)تحقيقا لهذا الهدف تم استخراج الوسط الحسابي للذكور من     

والوسط الحسابي لإلناث من المدرسات الذي ،( درجة 12,105درجة وبانحراف معياري قدره )

وألختبار داللة الفرق  ( درجة،741،11بأنحراف معياري قدره ) (  درجة،153،110بلغ )

المحسوبة تساوي  اذ ظهرت القيمة التائية الختبار التائي لعينتين مستقلتين،االحصائي استعمل ا

( درجة عند مستوى داللة 1,96وهي اقل من القيمة التائية الجدولية البالغة )،( درجة 1,828)

دم وجود فرق في الشعور باالمتنان، بين وهذا يشير الى ع ،(411ودرجة حرية )  ،(05،0)

ً  المدرسين والمدرسات،  .ذلك ي بين (23الستجاباتهم على مقياس االمتنان . وجدول )  طبقا

 (  23جدول )

 الموازنة على مقياس االمتنان على وفق متغير النوع )ذكور ، إناث(

 الجنس المتغير
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة

 الحرية

 القيمة التائية

 المحسوبة

 القيمة التائية

 الجدولية

 مستوى

 الداللة

 االمتنان
 12.105 112.366 الذكور

 دالة 1.96 1.828 411
 11.741 110.153 اإلناث

 

 ن والمدرسات،ول الثقافة الذي يعيش فيها المدرستماث قد يرجع الى ه النتيجة،وان تفسير هذ    

الذي يدفع بأتجاه  ت القيم وثوابت السلوك االجتماعي،وطغيان عوامل التماسك في االنتماء الى ذا

المكانة يمثالن  كليهما  واالناثذكو الان بوصفه قيمة موجبة ، السيما  الشعور باالمتنان

ً  .في المحيط االجتماعي ذاتها االجتماعية الى النظريات  واستناداً  ةحسب راي الباحث وهذا منطقيا

نه أ( على  2..1ما جاء به العالم ماكلوا واخرون )  ال سيمااالجتماعية التي فسرت االمتنان 

تفقت الدراسة الحالية مع دراسة داسيلفا ا. سلوك اخالقي يرافق الفرد وهو دافع معنويا ايضا ً

2007) ، Dasilva) ،  التي اشارت الى عدم وجود فروق في مستوى االمتنان بين الذكور

( عن االمتنان وعالقته بتعزيز المزاج أإليجابي 2003ن )يومع دراسة واتكنز وآخر ،واالناث 

 واختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة بيشغادام وزاريلدى طلبة الجامعة )ال فروق(. 

(Pishghadam & Zarei, 2011)  يستخدمن االمتنان اكثر ان االناث الى التي اشارت نتيجتها
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( عن االمتنان والرفاهية لدى الطالب المراهقين 2009ن )يومع دراسة فروه وآخر من الذكور،

 )األوالد اكثر مقارنة بالفتيات(. ،في المرحلة المبكرة

 المدارس الثانوية .التدريسية في  ئاتلدى اعضاء الهيجودة الحياة تعرف  الهدف الثالث :-

( 135.961ظهر أن المتوسط الحسابي ألستجابات المدرسين على مقياس جودة الحياة بلغ )     

( 114الفرضي يبلغ )، فيما كان المتوسط ( درجة16.969وانحراف معياري قدره ) درجة،

وعند مقارنة المتوسط الحسابي لعينة البحث بالمتوسط الفرضي للمقياس وباستعمال  درجة،

ظهر ان القيمة التائية المحسوبة تساوي  ،االختبار التائي لعينة واحدة ألختبار الداللة االحصائية 

شير تلك النتيجة الى تو( درجة، 96،1وهي أكبر من القيمة الجدولية البالغة ) ( درجة،26.301)

ولصالح (،412(  بدرجة حرية )0,05داللة احصائية عند مستوى داللة )ي وجود فرق ذ

 ذلك.بين ( ي  24وجدول )  المتوسط الحسابي ،

 ( 24جدول)                                                      

 الفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمقياس جودة الحياة 

 

 المتغير

عدد 

أفراد 

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

الفر

 ضي

درجة  القيمة التائية

الحر

 ية

مستوى 

داللة 

.0.0 

المحسو

 بة

 الجدولية

جودة 

 ةالحيا
413 135.961 16.969 114 

26.30

1 
 دالة 412 1.96

 

  .بأن المدرسين يتسمون بجودة الحياةاعاله يتبين  24))ومن جدول 

ن هذه الشريحة االجتماعية المهمة، تشعر بالرضا عن ويمكن تفسير هذه النتيجة على ا       

بدافع من وعيها بطبيعة المحددات االجتماعية واالقتصادية والنفسية والبيئية التي  مفردات الحياة،

ي تحيط بهم االمر الذي يجعلهم يؤمنون بالواقع المعيش ولعلهم يرون انه يمكن ان يكون افضل ف

( التي أشارت إلى تمتع 2008وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الجميل )تجربتهم المستقبلية القادمة . 

( الحاجات 2017كما اتفقت مع دراسة حمزة )،راد العينة بمستوى عاٍل من جودة الحياة أف

التي تشير الى  ،االرشادية واستراتيجيات اشباعها وعالقتهما باالحساس بجودة الحياة لدى االيتام 

في حين ال .ان الطلبة األيتام في المدارس المتوسطة يتمتعون بنوع من األحساس بجودة الحياة 
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( التي أشارت إلى إنحفاض مستوى جودة الحياة لدى أفراد 2009تتفق مع دراسة الصاوي )

 ,Mansoor, Yousefi)كما اختلفت مع دراسة فودارزي ورجبي ويوسفي ومنصورالعينة .

Rajabi, Goodarzi, 2008)  التي اظهرت نتائجها ان الطالبات لديهن مستوى عال من الرضا

التي اشارت الى وجود  ،( 2010كما اختلفت مع دراسة سليمان ) ،نة بالذكور عن الحياة مقار

 لصالح التخصصات العلمية . ،فروق في مستوى جودة الحياة يعزى ألثر متغير  التخصص 

التدريسية ئات لدى أعضاء الهيداللة الفرق االحصائي في جودة الحياة  تعرف الهدف الرابع.-

 اناث (:  -رنوع )ذكوالعلى وفق متغير  المدارس الثانويةفي 

تم استخراج الوسط الحسابي للذكور من المدرسين الذي بلغ  ،تحقيقا للهدف الحالي     

في حين كان الوسط الحسابي  درجة،(16.477)  وبانحراف معياري قدره ( درجة،138.124)

 ة،(  درج17.155وبانحراف معياري قدره ) درجة، (134.688) لإلناث من المدرسات البالغ

 ً ظهرت ان القيمة التائية المحسوبة لعينتين مستقلتين تساوي   وألختبار داللة الفرق احصائيا

عند مستوى داللة  ،( درجة 96،1( التي هي أكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة )1.994)

 ( يوضح ذلك.25(، وجدول ) 411(، ودرجة حرية )05،0)

 (25جدول )                                                  

 الموازنة على مقياس جودة الحياة على وفق متغير النوع )ذكور ، إناث( 

 

 الجنس
 المتوسط

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 درجة

 الحرية

 القيمة التائية

 المحسوبة

 القيمة التائية

 الجدولية

 مستوى

 الداللة

 16.477 138.124 الذكور
 دالة 1.96 1.994 411

 17.155 134.688 اإلناث

 

 ،تشير هذه النتيجة إلى وجود فرق بين الذكور واإلناث على مقياس جودة الحياة لصالح الذكور   

ولعل ذلك يعود الى  ،بمعنى ان المدرسين يشعرون بدرجة اكبر من جودة الحياة من المدرسات 

ون بها والتي تجعلهم الى حد التي يستمتع (طبيعة الحركة المتاحة للمدرسين ) المنمطة اجتماعيا ً

ً آكبير، يخبرون  ً  ،اخرى لطبيعة الحياة التي يعيشون  فاقا ال يتوافر لألناث منهم  االمر الذي غالبا

( 2002(  كما اتفقت مع دراسة حافظ وبرقعان )2009اتفت هذه الدراسة مع دراسة رجيعة ).

مع دراسة  بينما اختلفت هذه الدراسة،رة التي اكدت على وجود فروق بين الجنسين حسب الخب
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( ، ودراسة 2008( ،ودراسة الجميل )2006و مع دراسة عبد الفتاح وحسين ) ،(2012فرحان)

، ومع دراسة ( بالنسبة للطلبة الصينيينZhang & Norvilits، ودراسة ) (2009الصاوي )

 والتي أشارت إلى عدم وجود فروق بين الجنسين في جودة الحياة. ،(2008حسن )

 ئاتأعضاء الهيبين االمتنان وجودة الحياة لدى  رتباطيةالهدف الخامس : العالقة اال-

 : المدارس الثانويةالتدريسية في 

ودرجاتهم على مقياس  أليجاد العالقة االرتباطية بين درجات المدرسين على مقياس االمتنان     

( 0.561تم استعمال معامل ارتباط بيرسون، وظهرت قيمة معامل االرتباط ) ة الحياة،جود

، استعمل االختبار التائي التي ظهرت قيمته المحسوبة هذا المعامل، ومن أجل اختبار داللة درجة

 أن هذه القيمة تؤشر الداللة االحصائية لها عند مقارنتها بالقيمة التائية( درجة، و13 .74تساوي )

وهذا ،( 411( ودرجة حرية )05 .0ومستوى داللة ) ،(  درجة 96. 1الجدولية التي تساوي  )

ً إيشير الى وجود عالقة  اة بين الشعور باالمتنان وجودة الحي حصائية قوية موجبة ودالة احصائيا

 .ذلك  بين( ي  26وجدول ) ،في استجابات افراد عينة البحث

 (26جدول ) 

التائية المحسوبة والجدولية لدرجات االمتنان  وجودة الحياة  ةيوضح معامل االرتباط والقيم 

 لدى المدرسين

 

 متغيري العالقة
معامل 

 االرتباط

القيمة التائية 

 المحسوبة

القيمة التائية 

 الجدولية

درجات 

 الحرية
 مستوى الداللة

 دالة 411 1.96 13.74 0.561 جودة الحياة –االمتنان 

 

 

 قة االرتباطية بين متغيري البحث:والشكل اآلتي يوضح مخطط االنتشار في العال
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 (4شكل )                                                    

 مخطط االنتشار في العالقة االرتباطية بين متغيري البحثيوضح 

ولعل هذه النتيجة تشير الى ان احساس الفرد بقدر منن الرضنا عنن طبيعنة الحيناة التني يعيشنها     

 يلقنناه مننن مثيننرات  يمكننن لهننا ان تشننجع علننى شننعور الفننرد بأنننه يقنندر مننا ،فنني مجاالتهننا المختلفننة 

كما اتفقت مع دراسة ،( 2015تفقت هذه الدراسة مع دراسة عبابنة )أ .اجتماعية ودينية واقتصادية

( التني Tsang et al،2014ومنع دراسنة تسنانا واخنرون )،(Sing & Jha، 2008) سنغ وجيه

 اشارت الى وجود عالقة ايجابية بين االمتنان والرضا عن الحياة.

 االستنتاجات

بين  ةحيوي ةعن توافر عالق ة ،رئيس ةدبيات سابقألقد انسجمت نتائا البحث الحالي مع      

أتضح في  وهذا ما ، لشعور باالمتنان والتعبير عنه  لهم يتفراد ودافعلدى األ ة الحياة مؤشرات جود

 ة .الديواني ةمدرسي مدين اتاستجاب

 : ومن االستنتاجات التي توصل اليها البحث الحالي  

االمتنان عندهم خالل ما  ةجعلهم يشعرون بقيم ، انجاز المدرسين لدورهم المعهود .2

 ة.موجب ةراجع ة خرين بوصفه تغذيمن اآل ةيتلقون

 .ناث على حد سواء عل ذلك يشمل الذكور واإلل .1
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رضا المدرسين  ةدرج خيص على تش ةفي البحث الحالي قادر ةالحيا ةمؤشرات جود  .3

 .عن مفردات حياتهم

في  ة لتوافر انفعاالت ايجابي اً للمدرسين كلما كان هنالك مؤشر ةرضيم   ةكلما كانت الحيا  .4

 .شخصياتهم

 التوصـيات 

 ما توصل اليه البحث من نتائا توصي الباحثة باالتي :بناًء على 

الحفاظ اقامة براما ارشادية وتربوية حول متطلبات جودة الحياة لدى المدرسين بهدف  -2

 مستوى جودة الحياة لديهم . وتعزيز

من مقياس االمتنان للبحث الحالي في الكشف عن الفروق الفردية بين المدرسين االستفادة  -1

االيجابية في شخصياتهم وذلك لما لهذا المقياس من صدق وثبات عبر اغلب وتعزيز الجوانب 

 المجتمعات والثقافات .

من مقياس جودة الحياة  للبحث الحالي وتطبيقة في الميادين التربوية كونه  االستفادة  -3

 يتمتع بصدق وثبات عاليين .

 المقترحـــــــــات 

 استقرأها خالل انجاز البحث ألتمام األستفادة منها :تقترح الباحثة إجراء البحوث االتية التي 

 إجراء دراسة عن االمتنان وعالقته بالرضا الزواجي. . -2

 إجراء دراسة عن التفكير التحليلي وعالقته باالمتنان. -1

 دراسة تطور جودة الحياة لدى الشباب في المجتمع العراقي ) دراسة تتب عية (. -3

 الجنسين ) دراسة مقارنة ( في المجتمع العراقي .دراسة مصادر جودة الحياة لدى  -4

اجراء المزيد من الدراسات حول االمتنان و جوده الحياه وعالقتها بمستوى الفروق لدى  -0

 المدرسين واثرها في الحياه التعليميه لدى المدرسين.

 التعليمية ةلدى المدرسين واثرها في الحياة الحيا ةوجوداجراء المزيد من الدراسات حول االمتنان  -6

 . ةللطلب

 الصلةالى متغيرات ذات  باإلضافةتعليميه ترتبط بمتغيرات االمتنان وجوده الحياه تضمين براما  -7

 المدرسين. بحياة

من مقاييس البحث في الدراسات المستقبلية للتعرف على مستوى االمتنان ، وجودة االستفادة  -8

 .الحياة لدى شرائح اجتماعية مختلفة



 

 المصادر    
 

 المصادر العربية ●

 المصادر األجنبية ●
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 المصادر العربية

 .القرآن الكريم 

  ( 0202أبو حالوة ، دمحم السعيد  ) :ورقة عمل مقدمة  جودة الحياة : المفهوم واألبعاد ،

 ضمن فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لكلية التربية ، جامعة كفر الشيخ .

 ( 0202ابو يونس ، ايمان محمود : ) الذكاء االجتماعي وعالقته بالتفكير الناقد وجودة

 .الحياة لدى معلمي مرحلة التعليم االساسي بمحافظة خان يونس

 ( 0202االعسر ، صفاء يوسف )القاهرة 0،ط : القياس في علم النفس االيجابي،–

 المركز القومي للترجمة.

   ( 0220األقصري ، يوسف  : )  0، ط  كيف نتخلص من الخوف والقلق فيي المتيتق 

 ، دار اللطائف ، القاهرة .

 ( 0992اإلمام، مصطفى محمود وآخرون:) جامعة بغداد ، مطبعة التقويم النفتي .

 التعليم العالي.

  ( 0202اإلمااامي ، عباااج ناااجي  : )   التشييا م بقلييق المتييتق    –عالقيية سييمة التفييا
، رساالة ماجساتير ، األكاديمياة  لش اب الجالية العربية في اليدنماك    مدينية ال يوك   

 المفتوحة في الدنمارك 

  ( 0991األنصاري ، بدر دمحم  ) : المفهيوم والقيياس والمتعلقيا  –التفا   والتشيا م  ،

 ، لجنة التأليف والتعريب والنشر.جامعة الكويت ، مجلس النشر العلمي 

 (  0911البياتي ، عبد الجبار توفيق وزكريا اثناسيوج : ) اإلحصاء الوصفي

 ، الجامعة المستنصرية ، بغداد. واالستداللي في التربية وعلم النفس

 القياس والتقويم في علم النفس (: 0919هيجن. ) ثورندايك، روبرت واليزيت

هللا زيد الكيالني وعبد الرحمن عدج(، عمان: مركز الكتب ، )ترجمة: عبد والتربية

 األردني، عمان .

  دار المسيرة : اإلحصاء الوصفي في العلوم التربوية:  0221الجادري، عدنان حسين ،

 عمان.

  ، القاهرة ، دار الفكر ،   القياس النفتي واالخت اكا  والمقاييس: (0991)جالل ، سعد 

. 

 جودة الحياة وعالقتها بتق   الذا  لدى طل ة ( :0221،) الجميل ،نادية جودت حسن

 ،)رسالة ماجستير غير منشورة (،جامعة بغداد،كلية التربية للبنات ،العراق. الجامعة

 ( 0202جااواد ، ماجااد عبااد كااا م  ) : تنظيييم الوقييى لييدى المرلييدين التربييويين وعالقتييه
 .  / كلية التربية الجامعة المستنصرية،  رسالة ماجستير، بجودة الحياة 
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 ( 0220حافظ، عبد الحكيـم رضوان سعيد، وبرقعان، أحمد دمحم أحمد ) الرضا عن جودة

، دراسة الحياة الوظيفية لدى معلمي التعليم الثانوي الصناعي بجمهوكية مصر العربية

 مقدمة لكلية التعليم الصناعي بجامعة قناة السويس.

 (0201الحديدي، احمد اديب :) مجلة ابحاث كلية  الحياة لدى المرلدين التربويينجودة،

(،جامعة الموصل ،كلية التربية للعلوم االنسانية ، 0العدد) 09التربية االساسية ، المجلد 

 العراق.

 ( 0201حسن، سيف عدنان : )االمتنان وعالقته بالمرونة النفتية لدى النازحين  ( ،

 لية االداب ، العراق .رسالة ماجستير غير منشورة (، جامعة بغداد ،ك

 الدافعية اإلبداعية وعالقتها بجودة الحياة لدى طل ة ( : 0202صير دمحم )الخزاعي ،ن

 ة ،كلية التربية ، قسم العلوم التربوية والنفسية ،جامعة القادسية .الجامع

  ( 0220خلياال ، هيااام الساايد : )  العالقيية بييين توجهييا  األاييداف والهمييود المهنييي لييدى
 ، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس. طالب الجامعةعينة من 

  ( 0229الخواجا ، عبد الفتاح دمحم : ) اإلكلاد النفتي والتربوي بين النظرية والته ييق 

 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان . 0، ط 

 (، 0229رجيعة، عبد الحميد عبد العظيـم، ) التحصي  االكاديمي واد اك  جودة الحياة

 ،لدى مرتفعي ومنخفضي الذكاء االجتماعي من طالب كلية التربية بالتويسالنفتية 

 مجلة كلية التربية بجامعة االسكندرية، المجلد التاسع عشر، العدد االول.

 (0200رمضان ،نهى نجاح:) اثر برنامج اكلادي في تحتين جودة الحياة لدى طل ة

 ة التربية، العراق.،)رسالة ماجستير غير منشورة (،جامعة بغداد،كليالجامعة

 ( االخت اكا  والمقاييس 0910الزوبعي، عبد الجليل ،بكر،دمحم الياج ،الكناني،أبراهيم :)

 العراق. -، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، الموصلالنفتية

 ( 0202سليمان، شاهر خالد: )   قياس جودة الحياة لدى عينة من طالب جامعة ت و

، مجلة رسالة الخليج العربي، بالمملكة العربية التعودية وتاثير بعض المتغيرا  عليها

 (0202(، جامعه ام القرى) 20( السنه )001الرياض، العدد) 

  ( 0992الساااوداني ، يحياااى محماااود  )والنفتيييي ألبنييياء  : قيييياس التوافيييق اإلجتمييياعي
ابان  -، أطروحة دكتوراه ، جامعة بغاداد / كلياة التربياة  الشهداء في المرحلة المتوسهة

 رشد.

 ( 0220سيلجمان ،مارتن. ) التعاده الحقيقيه استخدام علم النفس االيجابي الحديث

، المملكة  0ط(، 0222 )ترجمه مكتبه جرير ، الدائم لألل اعتحقيق اقصى ما يمكن ل

 العربية السعودية .
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  ( 0991سيلجمان ، مارتين : )   الرياض 0، ترجمة مكتبة جرير ، ط  تعلم التفا ، 

  ، مكتبة الجيل  0ط،  نظريا  معاصرة في علم النفس:  0991صالح ، قاسم حسين ،

 الجديد ، صنعاء، اليمن .

  ، جودة الحياة المدككة لدى عينة من طالب :  0229الصاوي ، دعاء السيد حسين

، رسالة ماجستير ، كلية  الجامعة ومدى فاعلية برنامج أكلادي وجودي في تنميتها

 التربية ، جامعة سوهاج.

 ( 0202طعمة ، دمحم ماجد ) : الحاجا  االكلادية واستراتيجيا  ال اعها وعالقتهما

ير غير منشورة (، الجامعة ، رسالة ماجست باالحتاس بجودة الحياة لدى االيتام

 المستنصرية ، كلية التربية ، العراق.

  ، التفا   غير الواقعي وعالقتِه بنوعية الحياة :  0229الطيار ، نوال مهدي محمود

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كلية اآلداب ، جامعة بغداد . لدى طل ة الجامعة

 (، 0209العاني ،ذر منير ) : بالذكاء المتعدد لدى طل ة الجامعةاالمتنان وعالقته  (،

 رسالة ماجستير غير منشورة ( ،جامعة االنبار ، كلية التربية للبنات .

 ( ،0911العاني، صبري رديف، الغرابي، سليم إسماعيل :)بغداد، ُأسس اإلحصاء ،

 .مطبعة كلية العلوم

 ( 0209عبابنة ، كوكب يوسف: )ة جامعة االمتنان والتعادة وجودة الحياة لدى طل 

،) رسالة ماجستير غير منشورة (، جامعة اليرموك  اليرمو  في ضوء بعض المتغيرا 

 ، االردن.

 مكتبة الفالح . الكويت. القياس النفتى    :(  0912 ) عبد الرحمن ، سعد . " 

 ( 0222عبد الفتاح ، فوقية ودمحم حسين : ) العوام  االسرية والمدكسية المجتمعية

، ورقة  الحياة لدى االطفا  ذوي صعوبا  التعلم بمحافظة بني سويفالمن ئة بجودة 

عمل مقدمة للمؤتمر العلمي الرابع ، دور االسرة ومؤسسات المجتمع المدني في اكتشاف 

 ، جامعة بني   سويف . 0222( مايو ، 4-2وحماية ذوي االحتياجات الخاصة )

 ( 0202العبودي ، طارق دمحم : )اطروحة دكتوراه غير  حالةما وكاء المزاج سمة و ،

 منشورة مقدمة الى كلية االداب في جامعة بغداد.

 ( 0209العبودي ،طارق دمحم : )العراق ،  0ط، علم النفس االيجابي ك يا معاصرة،

 الكا مية المقدسة .
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 ( 0999عبيدات ، ذوقان واخرون :))عمان  ال حث العلمي )مفهومه، ادواته، اسالي ه ،

 والتوزيع. ، دار الفكر للنشر

 ، برنامج اكلادي لخفض االكتئابية وتحتين جودة  :0224عزب ،حسام الدين محمود

 ، كلية التربية ، جامعة عين شمس . الحياة لدى عينة من معلمي المتتق  

 (0202عكاشة ،محمود فتحي وسليم، عبد العزيز ابراهيم:)  العالقة بين جودة الحياة

ابريل  04 – 02المؤتمر العلمي السابع لكلية التربية يومي ،  النفتية واالعاقة اللغوية

 .00- 20،جامعة كفر الشيخ ،ص

 س النفتي لقياافي كة معاصطوكا  : ت(  0912ود ) محمن يدلح اصالم ، عال

 ، الكويت.ية رلتجاج القباابع طم،  ويبكلتوا

 ر للنشل الما، دار يبيةدكلتالعملية افي م يولتقس والقياا :0220د سليمان حمعودة ، ا

 ردن.ال، ايع وزلتوا

 ( .0229عودة ، احمد): اربد : دار األمل  2. طالقياس والتقويم في العملية التدكيتية .

 للنشر.

 االحصاء لل احث في التربية : م0911لمان والخليلي ،.خليل يوسف.عودة ،أحمد س

 ، جامعة اليرموك.عمان.00،ط والعلوم االنتانية

 ( : 0919العيسوي ، عبد الرحمن )بيروت ،  ، دكاسا  في علم النفس االجتماعي ،

 لبنان ، دار المعرفة االجتماعية .

 ( 0999الغندور العارف باهلل  دمحم،) اسلوب ح  المشكال  وعالقته بنوعية الحياة

جودة الحياة توجه ، المؤتمر الدولي السادج لمركز االرشاد النفسي: ،دكاسة نظرية 

 ، جامعة عين شمس.10-22(نوفمبر، ص  00-02والعشرين)قومي للقرن الحادي 

  دار الكتب  ، طبعةبا الب ب  ،  : السلوم  ظرل ع موة ل  (1977)فراج ، دمحم وآخرون ،

 القاهرة .

  ،القاهرة، دار الفكر العربي.القياس النفتي، 0912فرج، صفوت ، 

 ( ،0200فرحان ،قيس حميد:)  الهوية لدى دكاسة مقاكنة في جودة الحياة وفقاً لتشك

،)رسالة ماجستير غير منشورة (،الجامعة المستنصرية ،كلية  ةطل ة المرحلة االعدادي

 االداب ،العراق.

 ( 0691فروم ، اريك ) ،  طكتعبا انجج بو  0ب، ترجطبا   دمحم طمطبود ،  الةجتةع السو،

 الطصريا ، القاهرة .
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 ( 0990فيركسون،جورج.أي :) ترجمة وعلم النفسالتحلي  اإلحصائي في التربية ،

 هناء محسن، دار الحكمة، بغداد.

 (  0201القيسي،عبد الغفار عبد الجبار: ) قياس االمتنان وعالقته لدى عينة من

( ، مجلة البحوث التربوية 99،جامعة بغداد ، كلية االداب ، العدد ) النازحين في بغداد

 والنفسية ، العراق . 

 (قياس متتوى جودة الحياة لدى اعضاء ايئة التدكيس 0202الكبيسي ،عبد الكريم :)

،جامعة عمر (في الجامعة )دكاسة ثقافية مقاكنة ( لعينا  )لي ية وعراقية ومصرية 

 المختار ، كلية االداب ، ليبيا.

 ( 0202الكبيسي، وهياب مجياد:)العالمياة 0، طالقيياس النفتيي بيين التنظيير والته ييق ،

  بيروت، لبنان.  المتحدة، 
 ( 0992مايرز، آن :)ترجمة خليل إبراهيم ألبياتي، جامعة بغداد، علم النفس التجري ي ،

 بغداد.

 ( 0202دمحم، رشا عصام الدين:) نوعية الحياة وعالقتها بك  من االمتنان التعادة

 ،) رسالة ماجستير غير منشورة (،جامعة طنطا،كلية االداب ،مصر. التتامح

 ( 0222منسي ،كا م : ) وقائع ندوة علم النفس  جودة الحياة لهل ة الجامعةمقياس،

 وجودة الحياة ، كلية التربية ،جامعة السلطان قابوج .

 ( 0200نعيسااة،رغداء علااي:)مجلااة  جييودة الحييياة لييدى طل يية جييامعتي دمشييق وتشييرين،

  ،العدد االول.01جامعة دمشق، المجلد 
 (االمتنان اسلوب حياة0221هاي،لويزواصدقاؤها :) العربية االولى ،الطبعة  ،الطبعة

 ، ترجمة قسم الترجمة بدار الفاروق ،الجيزة ، مصر .0992االجنبية ،

 (0200يونس ، مرعي سالمة:)مكتبة االنجلو  0ط، علم النفس االيجابي للجميع،

 المصرية ، القاهرة ، جمهورية مصر العربية  .
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 كتاب تسهيل المهمة الصادر الى ادارات المدارس المتوسطة واالعدادية في مركز المحافظة كافة .
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 االمتنان بصيغته االصلية )االجنبية (مقياس 
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 مقياس االمتنان مترجم للعربية

 العبارة تقييم رقم

 لم أستطع أن الوصول إلى المكان الذى أنا فيه اليوم بدون مساعدة الكثير من الناس.  1

 بالنسبة لي.أعتقد أن الحياة كانت غير عادلة   2

 يبدو من المؤكد أن اآلخرين يحصلون على الكثير من الفوائد في الحياة أكثر مما أفعل.  3

 ال يبدو لي أن أحصل على فترات الراحة أو الفرص التي يفعلها اآلخرون.  4

 في كثير من األحيان أنا مندهش فقط من كم هي جميلة غروب الشمس.  5

 بالنسبة لي.كانت الحياة جيدة   6

 ال يبدو أن هناك ما يكفي من التجوال ، وال يبدو لي أبداً أن أحصل على حصتي.  7

 في كثير من األحيان أعتقد ، "ما هى ميزة أن تكون على قيد الحياة."  8

 في كثير من األحيان أتأثر بشدة جمال الطبيعة.  9

 أشعر باالمتنان للتعليم الذي تلقيته.  11

 لقد أعطاني العديد من الناس حكمة قيمة طوال حياتي كانت مهمة لحياتى  11

 يبدو أن الناس قد حاولوا باستمرار عرقلة تقدمي.  12

 على الرغم من أنني أعتقد أنه من المهم أن تشعر بالرضا عن إنجازاتك، أعتقد أنها كذلك  13

 من المهم أيضا أن نتذكر كيف ساهم اآلخرون في نجاحي.

 ال أعتقد حقا أنني حصلت على كل األشياء الجيدة التي أستحقها في الحياة.  14

 كل خريف أستمتع حقًا بمشاهدة تغيير ألوان األوراق.  15

على الرغم من أنني أسيطر بشكل أساسي على حياتي، ال يسعني إال التفكير في كل من دعمني   16

 وساعدني على طول الطريق.

 بشيء جيد هو أن نكون شاكرين لهذا الشيء. جزء من االستمتاع  17

 أحيانا أجد نفسي غارق في جمال قطعة موسيقية.  18

 أنا في األساس ممتن للغاية للرعاية الوالدية التي قدمت لي.  19

لقد وصلت إلى ما أنا عليه اليوم بسبب العمل الشاق الخاص بي، على الرغم من عدم وجود أي   21

 مساعدة أو دعم.

 خالل العطالت في شهر ديسمبر ، ال تكون الهدايا التي أحصل عليها جيدة أو ال مثيل لها  21

 للحصول على.

 أحيانا أفكر، "لماذا أنا محظوظ جدا لكي أولد في األسرة والثقافة التى نشأت فيها؟  22

 واحدة من المناسبات المفضلة لى لهذا العام هو عيد الشكر.  23

 شخص محظوظ جدا.أعتقد أنني   24

 أعتقد أنه من المهم أن "أوقف وشم الورد".  25

 لقد حدثت لي أشياء سيئة في حياتي أكثر مما أستحق.  26

 أنا أستمتع حقا الفصول المتغيرة.  27

 بسبب ما مررت به في حياتي ، أشعر حقًا أن العالم مدين لي شيئا ما.  28

 هي ممتعة حقا متاحة لي مثلما متاحة لألثرياء جدا.أعتقد أن األشياء في الحياة التي   29

 أنا أحب الجلوس ومشاهدة سقوط الثلوج.  31
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 أعتقد أن لدي أكثر من نصيبي من األشياء السيئة تأتي في طريقي.  31

على الرغم من أنني أعتقد أني أفضل من الناحية األخالقية ، إال أنني لم أحصل على مكافأتي في   32

 الحياة.

 بعد تناول الطعام ، غالباً ما أقف وفكر ، "ما هي الوجبة الرائعة."  33

 في كل ربيع ، أستمتع حقًا برؤية الزهور تتفتح.  34

 أعتقد أنه من المهم التوقف كثيًرا عن "إحصاء بركاتي".  35

 أعتقد أنه من المهم االستمتاع باألشياء البسيطة في الحياة.  36

 األساس بأن الحياة مزقتني.أنا أشعر في   37

 أشعر بتقدير عميق لألشياء التي قام بها آخرون من أجلي في حياتي.  38

 أشعر أن هللا، أو القدر، أو القدر، ال يحبني بشكل جيد.  39

 متع الحياة البسيطة هي أفضل متع الحياة.  41

 أنا أحب األخضر الربيع.  41

 على المزايا التي يحصل عليها اآلخرون.لسبب ما يبدو أنني ال أحصل   42

 أعتقد أنه من المهم أن نقدر كل يوم أنك على قيد الحياة.  43

 أنا ممتن حقا لألصدقاء والعائلة.  44
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 االفاضلاسماء السادة الخبراء 

 

 الجامعة الكلية التخصص اللقب العلمي واالسم ت

 قياس وتقويم أ.د. صفاء طارق حبيب 1
 ابن رشد -التربية 

 
 بغداد

 أ.د. دمحم أنور السامرائي 2
 قياس وتقويم

 

 ابن رشد –التربية 

 

 بغداد

 

 أ.د. علي صكر جابر الخزاعي 3
 علم النفس التربوي

 
 القادسية التربية

 أ.د. إبراهيم مرتضى األعرجي 4
 علم النفس التربوي

 

 اآلداب

 

 بغداد

 

 علم النفس التربوي أ.د. رجاء ياسين عبدهللا 5
 التربية للعلوم اإلنسانية

 
 كربالء

 القادسية اآلداب علم النفس العام أ.م.د. سالم هاشم حافظ 6

 أ.م.د. احمد عبد الكاظم جوني 7
 التربويعلم النفس 

 

 االداب

 
 القادسية

 علم النفس الشخصية أ.م.د. علي حسين عايد 8
 التربية بنات

 
 القادسية

 علم النفس التربوي أ .م.د. خالد ابو جاسم عبد 9
 التربية

 
 القادسية

 علم النفس التربوي أ.م.د. فاطمة ذياب مالود 11
 التربية للعلوم اإلنسانية

 
 كربالء

 علم النفس التربوي رشيدم.د. فارس هارون  11
 االداب

 
 القادسية

 علم النفس النمو م .د. مناف فتحي الجبوري 12
 التربية للعلوم اإلنسانية

 
 كربالء
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 االستبيان المفتوح لمجتمع البحث

 االستاذ/االستاذة ....................................المحترم/ة

 تحية طيبة...

وأن بياناتها  ،أرجوا تفضلكم اإلجابة ) دون ذكر االسم رجاًء (عن األسئلة أدناه 

 واستكماال ألهداف رسالتي في الماجستير ... ،تستخدم ألغراض البحث العلمي 

 ولكم فائق االمتنان

 

 كيف تصف نوعية الحياة التي تعيشها األن ؟ -1

 

 

ما تشعر به حيال هل تجد نفسك راضياً عن مفردات حياتك اليومية ؟ صف  -2

 ذلك.

 

 

 ما الذي يشغلك أكثر في مفردات حياتك المعاشة األن ؟ -3

 

 

 أي مجال من مجاالت حياتك يشغلك اكثر وتفكر به ؟ -4
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 مقياس االمتنان ) بصورته االولية (

 جامعة القادسية      

 اآلداب / قسم علم النفسكلية 

 الدراسات العليا / الماجستير

تجري الباحثة خطوات استكمال الدراسة المعنونة )) الشعور باالمتنان وعالقته بجودة الحياة لدى 

وقد تطلب ذلك بناء مقياس للشعورباالمتنان في ضوء نظرية ويتكنز  ،المدرسين (( 

ph.watkins  ، أنه:ب ،الذي عرف الشعور باالمتنان 

)) سمة تجعل الفرد على استعداد لالعتراف بحصوله على شيء جيد او منفعة قدمت له من قبل 

ويتجسد ذلك في حدوث شيء ايجابي له او  ،فرد اخر او مصدر خارجي ) مصدر المنفعة غالبا ( 

 Watkins) . (76: 2014 غياب احداث سلبية متوقع حدوثها.((

فأن الباحثة  ،ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ودراية كبيرة في مجال بناء المقاييس واعدادها 

 ترجوا منكم تحكيم هذه االداة من خالل آرائكم  ومقترحاتكم العلمية بشأن :

 صالحية فقرات المقياس  -

 مدى صالحية كل فقرة للمجال المحددة فيه .  -

ال تنطبق علي  ،ال تنطبق علي  ،محايد  ، ، تنطبق علي ،البدائل )تنطبق علي تماما  -

 (تماما

 اونكم  وجهودكم العلمية الطيبة .مع وافر الشكر واالمتنان لتع                            

 

 

 الباحثة          المشرف                                                                    

 أ . د. علي شاكر الفتالوي                                          االء هادي خريبط            
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 الشعور بالوفرة او الرخاء ) عدم الشعور بالحرمان (

A sense Of Abundance 

وأنهُ قد حصل على ما  ،وان مواقف الحياة عادلة معه  ،شعور الفرد بأن الحياة وفرت له ما يُريد 

 Watkins ,2014)  .76 :)ولديه رضا عن الحياة وشعوراً بالنعمة ،يستحق من المنافع 

 

 التعديل                 غير صالحة صالحة الفقرات                   ت

    أعتقد أن حياتي التي عشتها كانت عادلة معي  1

 يبدوا أن اآلخرين يحصلون على منافع أكثر 2

 مني

   

    .نجاحيب اشعر اني مدين لـأفراد اسرتي ، 3

    اجد نفسي محظوظ جدا . 4

    كافأتني الحياة على التزامي ومثابرتي. 5

اشعر ان الناس من حولي يدفعوني نحو النجاح   6

 واالستقرار

   

    بسعادتي. ،اشعر اني مدين لـأفراد اسرتي  7

    القادمة مزايا جديدة .أتوقع ان تجلب لي حياتي  8

    أتوقع ان تجلب لي حياتي القادمة مزايا جديدة . 9

    حدثت لي اشياء سيئة كثيرة في حياتي . 11

    ها االخرينعلى مزايا لم يحصل علي حصلت 11

    .حياتي تسير نحو االفضل  أجد 12
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 تقدير المتع البسيطة 

.Simple Pleasures  Appreciation For 

السيما  ،من قبيل االستمتاع اليومي غير المكلف  ،شعور الفرد بتقدير اكبر للمتع البسيطة 

فالفرد الممتن هنا يضخم الخير الذي هو فيه ويالحظه اكثر من غيره .  ،االستمتاع بالطبيعة 

(Watkins ,2014  : 76  ) 

 

 التعديل غير صالحة صالحة الفقرات ت

    أندهش حينما انظر لجمال مشهد غروب الشمس 1

اجد نفسي غارقاً في جمال قطعة موسيقية  2

 اسمعها 

   

    اقدر كل يوم اجد نفسي فيه على قيد الحياة  3

    استمتع تغير الوان واوراق الشجر في الخريف  4

    اشعر بالفرح حينما اشاهد شوارع مدينتي نظيفة  5

    عندي نادرة.متع الحياة  6

    يجذبني اللون االخضر لألشجار في الربيع  7

    عندما أشاهد الزهور أتوقف حتى أشم رائحتها  8

يُسعدني مشاهدة زوجين كبيرين في السن  9

 ُمترافقين 

   

    يُشعرني منظر السماء الصافية بالتفاؤل  11

    عندما أشاهد الزهور أتوقف حتى أشم رائحتها 11

اجد نفسي غارقاً في جمال قطعة موسيقية  12

 اسمعها

   

    اقدر كل يوم اجد نفسي فيه على قيد الحياة 13
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 Social Appreciation تقدير االخرين )التقدير االجتماعي (

وتثمين ما فعله االخرون من خير في حياتهم تجاههُ .   ،شعور الفرد بتقدير االخرين 

(2014:76، Watkins) 

غير  صالحة  الفقرات             ت

 صالحة 

 التعديل          

    استفدت طوال حياتي من حكم ناس اخرين  1

    انا ممتن ألصدقائي . 2

أقدر عميقا االشياء التي قام بها االخرين من اجلي في  3

 حياتي

   

    انا ممتن للرعاية الوالدية التي تلقيتها  4

اجد نفسي محظوظا اني ولدت في اسرتي التي نشأت  5

 فيها .

   

    استفدت من حكم ناس اخرين طوال حياتي 6

ساعدني الكثير من الناس حتى وصلت الى ما أنا  7

 عليه.

   

مهم عندي تذكر كيف ساهم االخرون في نجاحي  8

 وأقدر ذلك . 

   

    يشعرني بالفخر أن اشكر استاذي ومعلمي . 9

    اقدم شكري لمن ساعدني او ارشدني يوماً . 11

أخبر طالبي عن تجربتي في الحياة ، ومن ساعدني  11

 خاللها .
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 مقياس جودة الحياة )بصورته االولية (

 جامعة القادسية      

 كلية اآلداب / قسم علم النفس 

 الدراسات العليا / الماجستير

استتكماال لمتطلبتات رستالة الماجستتير المعنونتة  ،تجري الباحثة خطوات بناء مقياس جودة الحياة 

واستتتنادا التتى االطتتر النظريتتة  ،)) الشتتعور باالمتنتتان وعالقتتته بجتتودة الحيتتاة لتتدى المدرستتين(( 

 ،(Quality Of Life )فقد تتم تحديتد مفهتوم جتودة الحيتاة   ،والدراسات المختصة في هذا الشأن 

متن ختالل إحساسته بالرضتا  ،بأنه )) شتعور الفترد بقدرتته علتى تحقيتق حاجاتته الحياتيتة الرئيستة 

والسعادة عن ممارسات حياته اليومية وعن الخدمات التي يتلقاها في المجاالت النفستية والصتحية 

لوفيد وبما ينسجم مع طروحات نظرية ف ،والبيئية واالجتماعية والعاطفية واالقتصادية والمهنية ((

 (.( Fallowfield،1990في مؤشرات جودة الحياة 

فأن الباحثة  ،ونظرا لما تتمتعون به من خبرة ودراية كبيرة في مجال بناء المقاييس واعدادها 

 ترجوا منكم تحكيم هذه االداة من خالل آرائكم  ومقترحاتكم العلمية بشأن :

 مدى مثالية كل فقرة للمجال المحددة فيه . ،صالحية فقرات المقياس  -

ال تنطبق علي  ،ال تنطبق علي  ،محايد  ،تنطبق علي تماما  ،البدائل ) تنطبق علي  -

 (تماما

 مع وافر الشكر واالمتنان لتعاونكم  وجهودكم العلمية الطيبة .

 

 الباحثةالمشرف                                                               

 االء هادي خريبط                    أ . د. علي شاكر الفتالوي                        
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 جودة الحياة النفسية :

 ،ومزاجه وانفعاالته  ،فيما يخص حاجاته النفسية  ،نظرة الفرد وتقييمه لمتغيرات حياته المعاشة 

 وتوافقه مع االخرين وحقيقة شعوره بالسعادة والرضا.

 

 صالحة الفقرات ت
غير 

 صالحة
 التعديل

    اجد من يساندني في حياتي. 1

    اجد نفسي مسترخيا باستمرار . 2

    ال أخاف المستقبل .   3

    يقلقني الموت . 4

    اتخذ قراراتي بسهولة ودون تردد. 5

    حياتي مليئة بالحزن 6

اواجه مواقف الحياة بإرادة وهدوء  7

 اعصاب . 

   

    أشعر بالقلق  8

    لدي ثقة عالية بنفسي . 9

    أجد نفسي سعيدا . 11
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 جودة الصحة العامة والبيئة :

وتعايشه مع  ،ورضا الفرد عن حالته الصحية  ،نظرة الفرد وتقييمه لمتغيرات حياته المعاشة 

 ونظرته الى واقعه الخدمي ومفردات بيئته.  ،وقدرته الجنسية  ،مهددات صحته 

 

 ت
 صالحة الفقرات

غير 

 صالحة
 التعديل

    امراض عديدة تصيبني باستمرار  1

    اشعر بحيوية ونشاط عاليين . 2

    اشعر بالغثيان باستمرار . 3

    احصل على قسط جيد من النوم يوميا . 4

    أشعر اني بصحة جيدة . 5

    أعاني من ضعف في الرؤية والسمع . 6

أشعر بالغضب من الحال السيء لشوارع  7

 مدينتي .

   

    يقلقني الغبار واالتربة في مدينتي . 8

    اشعر اني أعيش في بيئة نظيفة . 9

    أفتخر بنظافة الحي الذي اسكنه . 11

المرتفعة في تضايقني درجات الحرارة  11

 مدينتي .

   

    انا راض عن المكان الذي اسكن فيه . 12
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 جودة الحياة االجتماعية والعاطفية :

وعواطفه  ،فيما يخص عالقاته مع االخرين  ،نظرة الفرد وتقييمه لمتغيراته الحياتية المعاشة 

 وحقيقة ممارسته او اندماجه االيجابي باألنشطة االجتماعية والترفيهية . ،الذاتية 

 

 ت
 صالحة الفقرات

غير 

 صالحة
 التعديل

    ال اشعر بالوحدة والفراغ . 1

    أثق بأفراد اسرتي . 2

    لدي اصدقاء مخلصين . 

    عالقتي بزوجي ) زوجتي ( طيبة . 4

    االخرين .أندمج بسهولة حين اتعامل مع  5

    أشعر بسعادة مع أبنائي وأخواني . 6

    عالقتي مع زوجي )زوجتي ( رائعة 7

    أشارك زمالئي أفراحهم وأحزانهم . 8

    أشعر بالرضا عن طبيعة حياتي العاطفية . 9

    ال تخلو حياتي من متعة عاطفية . 11

    أجد نفسي محبوبا من االخرين حولي . 11

    املك صحبة رائعة  12
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 المجال الرابع

 جودة الحياة االقتصادية والمهنية :

وقدرته  ،فيما يخص رضا الفرد عن دخله المادي  ،نظرة الفرد وتقييمه لمتغيرات حياته المعاشة 

وحبه لمهنته وقدرته على التوافق مع  ،على توفير متطلباته الحياتية وأهداف اسرته في ذلك 

 واجبات عمله .

غير  صالحة الفقرات ت

 صالحة

 التعديل             

اشعر بالقلق من قدرتي على توفير  1

 احتياجات عائلتي .

   

    اذهب الى عملي اليومي برغبة وحب. 2

    عالقتي مع زمالء العمل طيبة  3

اشعر ان عملي اليومي يحقق  4

 طموحاتي المهنية .

   

    لدي القدرة على السفر للسياحة سنويا. 5

اشعر ان دخلي المادي سيصيبني  6

 بالفقر .

   

    اقضي اوقاتي بمتعة في عملي . 7

    اشعر ان العالم الذي اعيشه غير عادل 8

    اخترت التخصص الدراسي الذي احبه 9

اشعر بأن دراستي الجامعية لن تحقق  11

 طموحاتي المهنية
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 (8ملحق )

 مقياس االمتنان )المعٌد للتحليل اإلحصائي(

 
 جامعة القـــادسية     

 قسم علم النفس –كلية اآلداب 

 الماجستير –الدراسات العليا 

 األخ الكريم، األخت الكريمة                         )ال داعٍ لذكر االسم رجاًء.(

 

 تحية طيبة..

بين يديك مجموعة من العبارات التي تعبّر عّما يشعر به الفرد حيال بعض المواقف أو         

الحاالت في حياته... نرجو قراءتها، واختيار بديل واحد ينطبق عليك من البدائل الموضوعة أمام 

 كل فقرة، كما موضح في المثال اآلتي:

 

 الِفقرات ت

 البدائــــــل                          

 تنطبق عليّ 

 ً  تماما

تنطبق 

 عليّ 
 محايد

ال 

تنطبق 

 عليّ 

ال تنطبق 

علّي 

 ً  تماما

         متع الحياة البسيطة عندي افضل متع الحياة 1

      

نرجو منك اإلجابة بصراحة وحرية، ألن صراحتك وحريتك في اإلجابة ستخدم الغرض العلمي 

البحث، علما انه ليس هناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، ولن يطلع على إجابتك سوى لهذا 

 الباحث .

  :معلومات عامة 

 الجنس: ذكر)    (، أنثى )    (.  -

 العمر: )    (.  -

 

                               

 مع خالص شكري لتعاونك                                             

                                                                       

 

 

 

                                                          

 طالبة الماجستير /االء هادي                                                             
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تنطبق  الفقرات                   ت

ً علّي   تماما

ال تنطبق  محايد تنطبق عليّ 

 عليّ 

ال تنطبق علّي 

 ً  تماما

      أعتقد أن حياتي التي عشتها كانت عادلة معي . 1

      يبدوا أن اآلخرين يحصلون على منافع أكثر مني. 2

اشعر ان الناس من حولي يدفعوني نحو النجاح  3

 واالستقرار.

     

      اجد نفسي محظوظ جدا . 4

      كافأتني الحياة على التزامي ومثابرتي. 5

      حصلت على مزايا لم يحصل عليها االخرون.  6

      بسعادتي. ،اشعر اني مدين لـأفراد اسرتي  7

      أجد حياتي تسير نحو االفضل باستمرار . 8

      أتوقع ان تجلب لي حياتي القادمة مزايا جديدة . 9

      كثيرة في حياتي . حدثت لي اشياء سيئة 11

      أستمتع حينما انظر لجمال مشهد غروب الشمس. 11

      اجد نفسي غارقاً في جمال قطعة موسيقية اسمعها. 12

      اقدر كل يوم اجد نفسي فيه على قيد الحياة . 13

      استمتع تغير الوان واوراق الشجر في الخريف  14

      شوارع مدينتي نظيفة . اشعر بالفرح حينما اشاهد 15

      متع الحياة عندي نادرة. 16

      يجذبني اللون االخضر لألشجار في الربيع  17

      عندما أشاهد الزهور أتوقف حتى أشم رائحتها                                                                           18

      كبيرين في السن ُمترافقين .يُسعدني مشاهدة زوجين  19

      يُشعرني منظر السماء الصافية بالتفاؤل . 21

      انا ممتن ألصدقائي . 21

أقدر عميقا االشياء التي قام بها االخرين من اجلي في  22

 حياتي.

     

      انا ممتن للرعاية الوالدية التي تلقيتها . 23

في اسرتي التي نشأت اجد نفسي محظوظا اني ولدت  24

 فيها .

     

      أجد نفسي غير مدين لمساعدة االخرين لي . 25

      ساعدني الكثير من الناس حتى وصلت الى ما أنا عليه. 26

      أتذكر كيف ساهم االخرون في نجاحي وأقدر ذلك .  27

      يشعرني بالفخر أن اشكر استاذي ومعلمي . 28

      ساعدني او ارشدني يوماً .اقدم شكري لمن  29

ومن ساعدني  ،أخبر طالبي عن تجربتي في الحياة  31

 خاللها . 
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 (9)ملحق

 مقياس جودة الحياة )المعُد للتحليل اإلحصائي(

 
 جامعة القـــادسية     

 قسم علم النفس –كلية اآلداب 

 الماجستير –الدراسات العليا 

 )ال داعٍ لذكر االسم رجاًء.(                         األخ الكريم، األخت الكريمة

 تحية طيبة..

بين يديك مجموعة من العبارات التي تعبّر عّما يشعر به الفرد حيال بعض المواقف أو         

الحاالت في حياته... نرجو قراءتها، واختيار بديل واحد ينطبق عليك من البدائل الموضوعة أمام 

 كل فقرة، كما موضح في المثال اآلتي:

 

 

 الِفقرات ت

 البدائــــــل                          

 تنطبق عليّ 

 ً  تماما

تنطبق 

 عليّ 
 محايد

ال 

تنطبق 

 عليّ 

ال تنطبق 

علّي 

 ً  تماما

         مفاجئاتحياتي مليئة بال 1

      

نرجو منك اإلجابة بصراحة وحرية، ألن صراحتك وحريتك في اإلجابة ستخدم الغرض     

العلمي لهذا البحث، علما انه ليس هناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، ولن يطلع على إجابتك 

 سوى الباحث .

  :معلومات عامة 

 

 الجنس: ذكر)    (، أنثى )    (.  -

 العمر: )    (.  -

 

 

 

 مع خالص شكري لتعاونك                              

 

                                                               

 

 طالبة الماجستير /    االء هادي                                                                                
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تنطبق  الفقرات                   ت

علّي 

 تماما  

ال تنطبق  محايد تنطبق عليّ 

 عليّ 

ال تنطبق 

 علّي تماما  

      أجد من يساندني في حياتي. 1

      أجد نفسي مسترخياً باستمرار . 2

      أتفاءل  بالمستقبل .  3

      يقلقني الموت . 4

      أتخذ قراراتي بسهولة ودون تردد. 5

      حياتي مليئة بالحزن . 6

      أواجه مواقف الحياة بإرادة وهدوء أعصاب .  7

      أشعر بالقلق  8

      لدي ثقة عالية بنفسي . 9

      أجد نفسي سعيداً . 11

      أمراض عديدة تصيبني باستمرار .  11

      أشعر بحيوية ونشاط عاليين . 12

      باستمرار .أشعر بالغثيان  13

      أحصل على قسط جيد من النوم يومياً . 14

      لدي ّصحة جيدة . 15

      أعاني من ضعف في الرؤية والسمع . 16

      أشعر بالغضب من الحال السيء لشوارع مدينتي . 17

      يقلقني الغبار واالتربة في مدينتي . 18

      أشعر أني أعيش في بيئة نظيفة . 19

      أفتخر بنظافة الحي الذي اسكنه . 21

      تضايقني درجات الحرارة المرتفعة في مدينتي  21

      أنا راٍض عن المكان الذي اسكن فيِه . 22

      أستمتع بتناول وجبات غذائي 23

      أشعر بالرغبة العاطفية مع شريكتي )شريكي(. 24

      أشعر بالوحدة والفراغ .  25

      أثق بأفراد أسرتي . 26

      لدّي اصدقاء مخلصين . 27

      عالقتي بزوجي ) زوجتي ( طيبة . 28

      أندمج بسهولة حين أتعامل مع االخرين . 29

      أشعر بسعادة مع أبنائي وأخواني . 31

      أشارك زمالئي أفراحهم وأحزانهم . 31

      حياتي العاطفية .أشعر بالرضا عن طبيعة  32

      أشعر بمتعة االندماج مع أصدقائي . 33

      أجد نفسي محبوبا من االخرين حولي . 34

      أشعر بالرضا عن مدخولي الشهري . 35

أشعر بالقلق من قدرتي على توفير احتياجات  36

 عائلتي .
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      أذهب الى عملي اليومي برغبة وحب. 37

      اشعر ان عملي اليومي يحقق طموحاتي المهنية  38

      لدي القدرة على السفر للسياحة سنوياً. 39

      أشعر ان دخلي المادي ال يكفي . 41

      أحتفظ بعالقات طيبة مع زمالئي في العمل . 41

      أوفر ألبنائي متطلبات حياتهم الدراسية بشكل جيد. 42

      بمتعة في عملي .أقضي أوقاتي  43

      أشعر أن العالم الذي أعيشه غير عادل. 44
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 (10ملحق )                                                

 مقياس االمتنان )بصورته النهائية (

 جامعة القـــادسية     

 قسم علم النفس –كلية اآلداب 

 الماجستير –الدراسات العليا 

).  األخ الكريم، األخت الكريمة                         )ال داعٍ لذكر االسم رجاء 

 تحية طيبة..

بين يديك مجموعة من العبارات التي تعبّر عّما يشعر به الفرد حيال بعض المواقف أو الحاالت 

الموضوعة أمام كل في حياته... نرجو قراءتها، واختيار بديل واحد ينطبق عليك من البدائل 

 فقرة، كما موضح في المثال اآلتي:

 

 الِفقرات ت

 البدائــــــل

 تنطبق عليّ 

 تماما  

تنطبق 

 عليّ 
 محايد

ال 

تنطبق 

 عليّ 

ال تنطبق 

علّي 

 تماما  

       متع الحياة البسيطة عندياستمتع ب 1

 

 

ستخدم الغرض العلمي نرجو منك اإلجابة بصراحة وحرية، ألن صراحتك وحريتك في اإلجابة 

لهذا البحث، علما انه ليس هناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، ولن يطلع على إجابتك سوى 

 الباحث .

 :معلومات عامة 

 الجنس: ذكر)    (، أنثى )    (. -

 العمر: )    (. -

                                         

                            شكري لتعاونكمع خالص                                      

               

 

 طالبة الماجستير /االء هادي  

 

 



    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملالحــــــــــــــــــق      

  

131 

تنطبق علّي  الفقرات                   ت

 تماما  

ال تنطبق  محايد تنطبق عليّ 

 عليّ 

ال تنطبق 

 علّي تماما  

أعتقد أن حياتي التي عشتها كانت عادلة معي  1

. 

     

يحصلون على منافع أكثر يبدوا أن اآلخرين  2

 مني.

     

اشعر ان الناس من حولي يدفعوني نحو  3

 النجاح واالستقرار.

     

      اجد نفسي محظوظ جدا . 4

      كافأتني الحياة على التزامي ومثابرتي. 5

      حصلت على مزايا لم يحصل عليها االخرون.  6

      بسعادتي. ،اشعر اني مدين لـأفراد اسرتي  7

      أجد حياتي تسير نحو االفضل باستمرار . 8

أتوقع ان تجلب لي حياتي القادمة مزايا جديدة  9

. 

     

      حدثت لي اشياء سيئة كثيرة في حياتي . 11

أستمتع حينما انظر لجمال مشهد غروب  11

 الشمس.

     

اجد نفسي غارقا  في جمال قطعة موسيقية  12

 اسمعها.

     

      اقدر كل يوم اجد نفسي فيه على قيد الحياة . 13

استمتع تغير الوان واوراق الشجر في  14

 الخريف 

     

اشعر بالفرح حينما اشاهد شوارع مدينتي  15

 نظيفة .

     

      يجذبني اللون االخضر لألشجار في الربيع  16

عندما أشاهد الزهور أتوقف حتى أشم  17

 رائحتها                                                                          

     

يُسعدني مشاهدة زوجين كبيرين في السن  18

 ُمترافقين .

     

      يُشعرني منظر السماء الصافية بالتفاؤل . 19

      انا ممتن ألصدقائي . 21

أقدر عميقا االشياء التي قام بها االخرين من  21

 اجلي في حياتي.

     

      انا ممتن للرعاية الوالدية التي تلقيتها . 22

اجد نفسي محظوظا اني ولدت في اسرتي  23

 التي نشأت فيها .

     

      أجد نفسي غير مدين لمساعدة االخرين لي . 24

وصلت الى ما ساعدني الكثير من الناس حتى  25

 أنا عليه.
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أتذكر كيف ساهم االخرون في نجاحي وأقدر  26

 ذلك . 

     

      يشعرني بالفخر أن اشكر استاذي ومعلمي . 27

      اقدم شكري لمن ساعدني او ارشدني يوما  . 28

ومن  ،أخبر طالبي عن تجربتي في الحياة  29

 ساعدني خاللها . 
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 (11)ملحق                                                       

 مقياس جودة الحياة )بصورته النهائية (

 جامعة القـــادسية     

 قسم علم النفس –كلية اآلداب 

 الماجستير –الدراسات العليا 

.( األخ الكريم، األخت الكريمة                         )ال داعٍ لذكر االسم  رجاء 

 تحية طيبة..

بين يديك مجموعة من العبارات التي تعبّر عّما يشعر به الفرد حيال بعض المواقف أو         

الحاالت في حياته... نرجو قراءتها، واختيار بديل واحد ينطبق عليك من البدائل الموضوعة 

 أمام كل فقرة، كما موضح في المثال اآلتي:

 

 الِفقرات ت

 البدائــــــل

 تنطبق عليّ 

 تماما  

تنطبق 

 عليّ 
 محايد

ال 

تنطبق 

 عليّ 

ال تنطبق 

علّي 

 تماما  

         المواقف المؤلمةحياتي مليئة ب 1

     

نرجو منك اإلجابة بصراحة وحرية، ألن صراحتك وحريتك في اإلجابة ستخدم الغرض العلمي 

ولن يطلع على إجابتك سوى لهذا البحث، علما انه ليس هناك إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، 

 الباحث .

 معلومات عامة: 

 الجنس: ذكر)    (، أنثى )    (. 

 العمر: )    (. 

                                       

 مع خالص شكري لتعاونك                                                 

                                        

 

 طالبة الماجستير / االء هادي  
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تنطبق  الفقرات              ت

علّي 

 تماما  

ال تنطبق  محايد تنطبق عليّ 

 عليّ 

ال تنطبق 

 علّي تماما  

      أجد من يساندني في حياتي. 1

      أجد نفسي مسترخيا  باستمرار . 2

      أتفاءل  بالمستقبل .  3

      .أتخذ قراراتي بسهولة ودون تردد 4

      حياتي مليئة بالحزن 5

      أواجه مواقف الحياة بإرادة وهدوء أعصاب .  6

      أشعر بالقلق  7

      لدي ثقة عالية بنفسي . 8

      أجد نفسي سعيدا  . 9

      أشعر بحيوية ونشاط عاليين . 11

      أشعر بالغثيان باستمرار . 11

      النوم يوميا  .أحصل على قسط جيد من  12

      لدي ّصحة جيدة . 13

      أعاني من ضعف في الرؤية والسمع . 14

      أشعر أني أعيش في بيئة نظيفة . 15

      أفتخر بنظافة الحي الذي اسكنه . 16

      أنا راٍض عن المكان الذي اسكن فيِه . 17

      أستمتع بتناول وجبات غذائي 18

      بالرغبة العاطفية مع شريكتي )شريكي(.أشعر  19

      أشعر بالوحدة والفراغ .  21

      أثق بأفراد أسرتي . 21

      لدّي اصدقاء مخلصين . 22

      عالقتي بزوجي ) زوجتي ( طيبة . 23

      أشعر بحيوية ونشاط عاليين . 24

      أشعر بسعادة مع أبنائي وأخواني . 25

      أشارك زمالئي أفراحهم وأحزانهم . 26

      أشعر بالرضا عن طبيعة حياتي العاطفية . 27

      أشعر بمتعة االندماج مع أصدقائي . 28

      أجد نفسي محبوبا من االخرين حولي . 29

      أشعر بالرضا عن مدخولي الشهري . 31

      أذهب الى عملي اليومي برغبة وحب. 31

      اشعر ان عملي اليومي يحقق طموحاتي المهنية  32

      لدي القدرة على السفر للسياحة سنويا . 33

      اشعر ان دخلي المادي ال يكفي . 34

      احتفظ بعالقات طيبة مع زمالئي في العمل . 35

اوفر ألبنائي متطلبات حياتهم الدراسية بشكل جيد  36

. 
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      بمتعة في عملي .اقضي اوقاتي  37

      اشعر ان العالم الذي اعيشه غير عادل . 38
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Abstract 

Gratitude and its Relation to the Quality of Life of Members of the 

Teaching Staff in Secondary schools. 

This study aimed at finding out the relationship between the 

Gratitude and the Quality of Life among teachers in Al-Diwaniyah 

Governorate، gratitude can boost people's morale and help them find out 

some positive features in their life during the bad times. Individuals 

without gratitude they will lose the benefits they have got without 

noticing them، it does not lead them to feel the blessings in their life، it 

will increase their sense of deprivation، and they will feel that life has not 

been denoted them the benefits they deserve. The less grateful the person 

grows، he will feel more deprived in life. So gratitude amplifies one's 

life، and that the low quality of life for individuals in general indicates an 

inevitable decline of the level of self-esteem of the individual and his 

sense of lack of worthiness or personal competence، and the low level of 

Self efficacy. In contrast، if the teachers have got the feelings of 

satisfactory on the quality of their life and efficiency will make great 

impact on the educational process and contributes to the development of 

teacher responses and progress، As well as recent  studies have proven a 

higher level of gratitude associated with lower levels of anxiety، stress، 

depression ، high  level of self-efficacy، acceptance، satisfaction and 

sense of quality of life. This means  that  gratitude and quality of life are 

connected positively ،then it leaves its effective impact on the members 

of the academic staff. The study has aimed at: 

 1- Measuring the feeling of gratitude of the teaching staff members in 

secondary schools in Al-Diwaniyah city. 

 2- Measuring the quality of life of the teaching staff members in 

secondary schools in Al-Diwaniyah city. 



 
 

II 

 3- Knowing it there are significant statistical differences in the level of 

gratitude of the teaching staff members in the city of Diwaniyah 

according to the gender variable (male – female). 

4- - Knowing it there are significant statistical differences in the quality 

of life of the teaching staff members in the city of Diwaniyah according 

to the gender variable (male – female). 

5- Finding out the correlation- efficient between gratitude and the quality 

of life of the teaching staff members in the city of Diwaniyah. 

The current research has determined the teaching staff of both males and 

females in secondary schools In Al-Diwaniyah city as community of the 

study.  

Concerning the theoretical framework، the researcher presented a number 

of theories that dealt with the two variables of the study. The researcher 

has adopted Watkins' theory of gratitude، and the Fallow field s' theory 

for the quality of life. 

The researcher built two scales، the first for the concept of gratitude 

consisted of (30) items and the second for the concept of quality Life 

consisted of (44) items s as financial forms for both، each scale has five 

alternatives. 

The researcher has done the statistical analyzes to extract 

psychometric properties for the two scales، as well as she extracted types 

of validity for them، such as face- validity and internal - validity in two 

methods : two extremes groups، the correlation- efficient between the 

score of the item and the overall scale of the scale، and the correlation- 

efficient between the score of the item with the score of the field، as well 

as the correlation- efficient of the scores of field to the scores of other 

fields. 

  The researcher extracted reliability in two methods: the external 

reliability method (test and retest)، and the internal reliability 



 
 

III 

(coefficient) alpha Cronbach)، then the researcher applied the two scales 

to a sample of 413 teachers (male & female). 

In order to achieve the objectives of the study. 

The research data was processed by the Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS) program. The most important findings of the search are: 

 1- The teachers feel grateful. 

  2- The teachers feel of the quality of life. 

  3- There are no differences between male and female on the gratitude 

scale. 

  4- There are statistically significant differences in the quality of life for 

teachers according to the gender variable between males and females in 

the favor of males. 

  5- There is a statistically positive correlation between gratitude and 

quality of life. 

Completing the aspects related to this research، the researcher came up 

with a set of conclusions recommendations and suggestions. 
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