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 الممخص:
لدى طمبة  سمات الفرد الشخصية و  الحياة ييدف البحث الى معرفة العالقة بين جودة        

( طالبًا وطالبة، وتكون اداة البحث من مقياس 230المرحمة المتوسطة، تكونت عينة البحث من )
المكون  سمات الفرد الشخصية ( فقرة موزعة عمى ستة ابعاد، ومقياس 42المكون من ) الحياة جودة 
( فقرة ، وتم تطبيقيما عمى عينة البحث وبعد جمع البيانات ومعاممتيا احصائيًا أظيرت 39من )

 سمات الفرد الشخصية كان أكثر أنواع  بحدود الوسط, الحياة أن عينة البحث تتمتع بجودة النتائج 
وجود فروق ذات داللة  ،( %28,1 ) شيوعًا بين الطمبة المشمولين بالبحث وبنسبة تماعيةاالج

تبعًا لمتغير  سمات الفرد الشخصية و  الحياة جودة إحصائية في العالقة االرتباطية بين متغيري 
 .(اثإن -ورالجنس )ذك

 (.سمات الفرد الشخصية ، الحياة الكممات المفتاحية: )الجودة، 
Quality of life and its relationship to the individual 

characteristics of the person among middle school students 

dr. Anan Ghazi Mahmoud 

University of Baghdad / College of Education for Pure 

Sciences - Ibn Al-Haytham / Department of Life Sciences 

  Abstract : 

       The research aims to find out the relationship between the quality of life 

and the personality traits of the individual among middle school students. 

The research sample consisted of (230) male and female students, and the 
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research tool consisted of the quality of life scale consisting of (42) items 

distributed over six dimensions, and the personality traits scale consisting of 

(39) paragraphs, and they were applied to the research sample. After 

collecting the data and treating it statistically, the results showed that the 

research sample enjoys the quality of life within the average. The most 

common types of individual social personality traits among the students 

included in the research at a rate of (28.1%), and there are significant 

differences A statistic in the correlation between the variables of quality of 

life and the personality traits of the individual according to the variable of 

sex (male-female). 

Keywords: (quality, life, personality traits of the individual). 

 

  :بحثمشكمة ال
 قد لكنيم ، مختمفة واجتماعية نفسية مشاكل المتوسطة المرحمة طالب يواجو      

 قد. المشاكل ليذه يتعرضون عندما أنفسيم مع تعامميم كيفية في بينيم فيما يختمفون
 البعض أن يرى( 2003 نيف. )اآلخر البعض يفشل وقد ، ذلك في بعضيم ينجح

 ، أنفسيم مع إيجابي بتعاطف ليا يتعرضون التي واإلحباط الفشل تجارب مع يتعامل
 عمى والسيطرة العاطفي واالتزان الذىنية باليقظة تجاربيم عمى التام واالنفتاح

 ، ذلك من العكس عمى. إيجابية بطريقة. معالجتيا أو ، إنكارىا من بدالً  ، المشكالت
 ، أنفسيم مع والتعاطف المصالحة عمى القدرة يممكون ال الذين اآلخرون األفراد

 في يعيشون ، لذلك ونتيجة ؛ المؤلمة تجاربيم مواجية في يفشمون الذين أولئك وخاصة
 والعزلة الفكري بالركود شخصياتيم وتتسم ، والتوتر واالكتئاب القمق من حالة

 (.Neff 2003.121) .الذاتي والنقد االجتماعية
لدى األفراد الذي يتضح من خالل رصد المؤشرات  الحياة إن انخفاض مستوى جودة 

التي تدل عمى تدني مستوى تقدير الفرد لذاتو, بما يترتب عميو من انخفاض مفيوم 
الذات واإلحساس بعدم الجدارة أو الكفاءة الشخصية, وكذلك انخفاض مستوى فاعمية 
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ى أداء الفرد الذات وما يترتب عمييا من اإلحساس باالكتئاب والتشاؤم وانخفاض مستو 
باإلضافة إلى المؤشرات الفيسيولوجية الدالة عمى القمق واالكتئاب, كميا مؤشرات تجعل 
من الفرد غير قادر عمى اإلحساس بجودة حياتو النفسية التي تتضمن اإلحساس 
اإليجابي بحسن الحال واإلقبال عمى الحياة واالستقاللية في تحديد وجية ومسار حياة 

(.كما تعد عدم القدرة عمى السيطرة عمى الخبرات المؤلمة 87: 2009الفرد )سميم,
وعدم االتزان االنفعالي في مواجية المواقف التي يتعرض ليا الفرد وضعف التفاعل 

اليو  حوما يطماالجتماعي كل ىذه العوامل يولد فجوة كبيرة بين ماينظر الفرد لنفسو 
مجتمع الذي يعيش فيو سواء ان يكون في المستقبل ينعكس سمبا عمى سموكو في ال

دراسي او ميني او اسري مما تتضح مالمحة السمبية عمى شخصية الفرد من خالل 
 خبرتو واتزانو النفسي واالجتماعي.

ونظرًا لعدم وجود دراسات محمية وعربية ـ في حدود عممنا ، فإن ىذه الدراسة تحاول 
وعميو يمكن صياغة . صية سمات الفرد الشخو  الحياة جودة التحقق من العالقة بين 

  اشكالية البحث في التساؤل االتي:
لدى طمبة المرحمة  سمات الفرد الشخصية ىنالك عالقة بين جودة الحياة و  -

 اناث(. -المتوسطة تبعًا لمتغير الجنس)ذكور
  همية البحث :أ

 مستمرين واىتمام عناية وتستحق التعميمية المراحل أىم من المتوسطة المرحمة عدت   
مكانيات طاقات فييا المتوسطة المرحمة وأن خاصة ، المختمفة مستوياتيا كافة عمى  وا 
 في متقدمة مناصب لشغل تؤىميم التي والقدرات والبناء العطاء في محدودة غير

سمات  بعض مستوى تحديد من البد المنطمق ىذا من. مجاالت. المستويات مختمف
 يجب التي الميمة سمات الفرد الشخصية  من تعد والتي ، اإليجابية الفرد الشخصية 
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 األكاديمية التحديات مواجية من يتمكنوا حتى لمطالب عال   مستوى عمى تتوفر أن
 في االستمرار من يتمكنوا حتى الجامعة بيئة من. عمييم المفروضة واالجتماعية

 .النجاح
 الجوانب عمى ركز إذا مجتمعو مع ويتوافق يتكيف أن شخص ألي مكني      

 النفس عن والرضا والسعادة والتفاؤل األمل ونشر حياتو في المضيئة أو اإليجابية
 المواقف و التجارب عمى والسيطرة والوعي باستمرار انتقادىا وعدم ، والرحمة والمطف

 عمى تدل سمات ولو. واآلخرين الذات مع بعالقات ويتمتع ، ليا يتعرض التي
 والرضا واألمل والسعادة والتفاؤل الحياة  نوعية في تتمثل ، العاطفي والتوازن اإليجابية

 التي المعاصرة الظروف. والتقدم لمنمو فرًصا لمفرد يوفر مما ، واآلخرين النفس عن
 . العاطفي الضيق وأشكال الضيق أشكال لجميع الظروف تنتج بأنيا توصف

مفيوًما يتضمن الكثير من المكونات الذاتية  الحياة مفيوم جودة  دويع     
واالجتماعية وينظر اليو عمى انو مظمة عامة تندرج تحتيا كل عناصر الصحة النفسية 
االيجابية عمى السبيل المال الى أي مدى قدرتيم عمى السيطرة عمى حياتيم 

وان حياتيم ليا معنى وقيمة والى مدى امتالكيم لعالقات اجتماعية  الشخصية؟
ومدى شعورىم بالرضا عن الحياة والشعور بالسعادة  األخرىايجابية متبادلة مع 

 . (22ص2009.)رجيعة
ىي الجانب االيجابي لمصحة النفسية والتي يمكن والتي يمكن  الحياة جودة  ن  إ     

الذات  راالجتماعي, تقدي,االندماج  ةالذات, السعادتعريفيا اجرائيا من خالل ضبط 
االتزان االنفعالي ,المرغوبية االجتماعية والميل الى تفضيل عالقات ايجابية متبادلة 

مع العديد  الحياة وىناك العديد من الدراسات التي درست متغير جودة ، مع االخرين
عالقة ارتباطية موجبة بين جودة  بإيجاد (2018جاسم )من المتغيرات منيا دراسة 

الذي وجد عالقة (  2007رجيعو )وكذلك دراسة  لطمبة االمنظومي و الذكاء  الحياة 
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االكاديمي لدى مرتفعي الذكاء  والتحصيل الحياة ارتباطية موجبة بين جودة 
بين المعنى بايجاد عالقة ( 2009ابو حالوة)وايضا دراسة  طمبةالاالجتماعي من 
 والذكاء االنفعالي عند المراىقين(.  الحياة الشخصي وجودة 

وىو ما يتطمب معرفة  الحياة وبجودة   سمات الفرد الشخصية ضافة إلى ذلك، فإن إ
يمكن النظر إلييا من خالل تصورات السمات المعروفة لمشخصية،  الحياة جودة بأن 

 .سمات الفرد الشخصية جودة الحياة و  ويمكن أن نجد تداخاًل بين
 وتكمن االىمية في:

بالغ في نمو  تأثيرتنبع اىمية الدراسة الحالية من اىمية متغيراتيا والتي تبدو ذات  -1
 االفراد نفسيا واجتماعيا وخاصة لدى الطمبة الذين ىم بحاجة الى دعم ومساندة.

  سمات الفرد الشخصية عالقتيا ب  الحياة انيا تقدم محاولة متواضعة لفيم جودة  -2
الشريحة الميمة في المجتمع لما ليذه المتغيرات من اىمية تمك المتوسطة لدى طمبة 

ويؤثر في توافقيم ونجاحيم في  بةمى الخصائص التي تميز سموك الطمكبيرة لمتعرف ع
 .الدراسة والحياة

معرفة العالقة بين متغيرات البحث قد يسيم في زيادة الفيم والوعي ومن ثم  ن  إ -3
تزويد المتخصصين في ميدان التربية واالرشاد في رفع مستوى الصحة النفسية لمطالب 

 الجامعي وزيادة فاعميتيم الشخصية واالجتماعية في مختمف النواحي.
 :الى يهدف البحث: أهداف

 المرحمة المتوسطة. طمبة لدى الحياة  معرفة جودة .1
 .لدى طمبة المرحمة المتوسطة سمات الفرد الشخصية معرفة  .2
 تبعاً  سمات الفرد الشخصية و  الحياة  جودة بين االرتباطية العالقة في الفروق .3

 اناث(. -لممتغير الجنس)ذكور
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 حدود البحث:
 يتحدد البحث الحالي بـ:

المدارس التابعة لممديرية العامة طمبة المرحمة المتوسطة )الصف الثاني( في  .1
 لتربية بغداد الرصافة/ االولى.

 .الحياة جودة  .2
 .سمات الفرد الشخصية  .3
 م.2021 -2020العام الدراسي  .4

 تحديد المصطمحات:
 :الحياة جودة 

 تشير التي السموكية المؤشرات خالل من رصده يتم حيث بالرفاىية إيجابي شعورىو )
 المستمر وسعيو ، عام بشكل حياتو وعن نفسو عن الفرد رضا من عالية مستويات إلى

 في واستقالليتو لو، بالنسبة والمعنى القيمة ذات المقدرة الشخصية األىداف لتحقيق
قامة حياتو، ومسار اتجاه تحديد  اآلخرين مع متبادلة إيجابية اجتماعية عالقات وا 

 والطمأنينة والسالم بالسعادة العام بالشعور أيًضا الحياة  جودة ترتبط. فييا واستمراريتيا
 (175, 2009.)رجيعة:( النفسية

 التعريف النظري:
 ظروف: مثل ، مباشر بشكل وقياسيا مالحظتيا يمكن التي المؤشرات من مجموعة)

 المتاح الدعم ومقدار ، واالقتصادي االجتماعي والوضع ، الدخل ومستوى ، العمل
 (.االجتماعية العالقات شبكة من

 التعريف االجرائي:
)ىي االجراءات التي يتمتع بيا طمبة الصف الثاني المتوسط من خالل ممارسة 

 حياتيم داخل وخارج والمدرسة(.
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  :سمات الفرد الشخصية 

 يحدد الذي ىو Scophysical األنظمة ىذه من الفرد داخل الديناميكي التنظيم إن)
   (.البيئة مع التوافق في الفريد أسموبو

                                                                                              
 (2007،8)كرميان:

 التعريف النظري:
عن غيره والتي يمكن تناوليا الفرد  بعض الصفات التي يمكن من خالليا تمييزىي )

عن غيره  عمى شكل عدة حاالت، حيث تظير لدى كل شخص سمة أو أكثر تميزه
 (.وتجعمو يتفوق عمييم ميما كانت األوضاع  من األشخاص المحيطين بو

  التعريف االجرائي:
)ىي مجموعة الفروق التي يختمف بيا طمبة الصف الثاني المتوسط واحد عن االخر 

 وتظير في ادائيم المدرسي والحياتي(.
 دراسات سابقة –طار النظري إ

 :الحياة مفهوم جودة 
 إشباع عمى وقدرتو والسعادة بالرضا الفرد شعور بأنيا الحياة نوعية الباحثون عّرفي   

 الصحية المجاالت في لو المقدمة المتقدمة والخدمات البيئة ثراء خالل من احتياجاتو
ت ، وقد حدد. منيا واالستفادة. الجيدة الوقت إدارة مع والنفسية والتعميمية واالجتماعية

 : بـ مؤشرات جودة الحياة
 المؤشر النفسي. -1
 المؤشرات االجتماعية. -2
 المؤشرات المينية. -3
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 (.64،65، ص  2006المؤشرات الجسمية والبدنية. )منسي ، كاظم :  -4
( ُيعد مفيومًا Psychological Well-Being) الحياة مفيوم جودة  إن      
والنفسية, وقد تم  ًا, وكذلك يتضمن كثيرًا من المكونات الذاتية واالجتماعيةكيدينامي

 .النظر إليو عمى أنو المظمة التي تندرج تحتيا كل عناصر الصحة النفسية اإليجابية
 (.175: 2009)رجيعو,

حساسو الفرد سعادة أن إلى (1959وأشار )بونيارت   عمى تعتمد حياتو بجودة وا 
دارتيا العاطفية حياتو في التحكم عمى وقدرتو كفاءتو  (5ص2007.)حسن ,:وا 
 واألمان بالحب الفرد شعور الحياة نوعية شملت (Ekman 1971ايكمان ) ويشير
 االبتسام عالمات تظير التي الوجو تعابير في ذلك وينعكس ، النفسي والرضا والراحة

 (Jordan matthewprutkin ,2002pp4-9. ).الضحك أو
من المفاىيم التي توازي  الحياة ( عمى أن جودة Diener at el  ،1999ويؤكد )

بتباين  الحياة مفيوم الصحة النفسية اإليجابية وقد أكدا عمى فرض التباين في جودة 
الثقافات, وبالتالي فإنيا ُتَعد دالة في جزء منيا لمعوامل الثقافية واالجتماعية 

(Dienerat,el,1999:658.) 

 يتميز بَأنو: الحياة أن مفيوم جودة و  

  إيجابية ومقبول بالنسبة لمبيئات التعميمية والرعاية االجتماعية مفيوم لو داللو
 والصحية, وىو كذلك يتيح التعاون بين الخبراء المتخصصين في  مجاالت مختمفة.

  ليس مصطمحًا طبيًا وىو يعطي كذلك دورًا إيجابيًا لكل شخص بداية من االباء
 وحتى الخبراء المينيين في تحقيقو لدى األطفال.

 لتركيز عمى كل افراد المجتمع وليس  فقط عمى ذوي المشكالت يتضمن ا
 النفسية والسموكية منيم.
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  يتماشى مع االتجاىات الحديثة في مجال عمم النفس مثل مجال عمم النفس
 اإليجابي.

  مصطمح مقبول من قبل العاممين في مجال الصحة النفسية, وبالتالي
ميتو وتحسينو في أعمالو )  يستطيعون دمج كافة المداخل التي تؤدي الى تن

Stewart Brown,2000:34.) 

بوصفيا العامل الثاني المكون لمصحة النفسية إجرائيًا من  الحياة يمكن تعريف جودة 
خالل رصد المؤشرات السموكية الدالة عمى الرضا عن الحياة والسعادة النفسية والحالة 

الكدر االنفعالي ممثاًل لمصحة الوجدانية اإليجابية, بمعنى آخر ُيَعد عامل الضيق و 
  (.53: 2014المكون اإليجابي منيا )كريمة, الحياة النفسية السمبية بينما تمثل جودة 

انعكاس لدرجة إحساسو  الحياة ( َأن شعور الفرد بجودة Ryff,1989)ترى     
بالسعادة التي حددتيا بالعوامل الستو, ويضم كل عامل مجموعة من السمات تمثل 

الذي يتمثل في وظيفة األفراد اإليجابية لتحسين  الحياة نقاط التقاء لتحديد معنى جودة 
 حياتيم في مراحميا المختمفة, ىذه األبعاد ىي:

 .االستقاللية -
 .عمى البيئةالتمكن البيئي )السيطرة  -
 .التطور الشخصي -
 .العالقات اإليجابية مع اآلخرين -
 .الهدف من الحياة -
 .تقبل الذات -

  سمات الفرد الشخصية مفهوم  -
 -: ونستخمص من تعاريف السمات مايمي
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االنفعالية أو  العقمية أو االنفعالية أو بأنيا مجموعة من الصفات الجسمية او -1
 االجتماعية

 بيا الفرد فطرية وراثية او مكتسبة متعممةان السمات التي يتميز  -2
ان السمات وحدات اساسية في تنظيم الشخصية وىي خصائص متكاممة لمشخصية  -3

 النستطيع رؤيتيا ولكن نستنتج وجودىا من خالل سموك الفرد
 ان السمة ذات دوام نسبي عمى خالف الحالة المؤقتة سريعة الزوال -4
 بالبعض اآلخر ان السمات مرتبطة بصورة ايجابية بعضيا -5
 ان من الممكن تعديل وتغيير السمات عن طريق الخبرة التعميمية لمكائن الحي -6
ان السمات اىم وحدات بناء الشخصية وىي وحدة متوسطة بين العادة ونمط  -7

 الشخصية
                                                                                        

 (26-25،ص2005)غنام،
 دراسات سابقة:

اسم الباحث ومكان  عنوان الدراسة
 وسنة الدراسة

الوسائل  األداة الهدف والعينة
 االحصائية

 النتائج

السموك القيادي وعالقته 
لدى بجودة الحياة 

رؤساء األقسام العممية 
في جامعة واسط من 
 وجهة نظر التدريسيين

 

 (8002)السويدي
 العراق

تهدف الى معرفة 
السموك القيادي وعالقته 

لدى بجودة الحياة 
رؤساء األقسام العممية 
في جامعة واسط من 
 وجهة نظر التدريسيين

برنامج  استبانة
الحزمة 

االحصائية 
spss 

أظهرت النتائج 
ان عينة البحث  
تتمتع بالسموك 
القيادي وايضًا 
بجودة الحياة 
ووجود عالقة 
ايجابية بين 
 المتغيرين
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جه نحو السيادة التو 
سمات الفرد وعالقته ب
طمبة لدى  الشخصية 

 الجامعة

 

 (8000الكبيسي )
 العراق

 تهدف الى معرفة
التوجه نحو السيادة 

سمات الفرد بوعالقته 
لدى طمبة  الشخصية 

 الجامعة
 

برنامج  استبانة
الحزمة 

االحصائية 
spss 

أظهرت النتائج 
أن العينة تتمتع 
بنسبة جيدة 
بالتوجه نحو 
السيادة ونسبة 

سمات قميمة من 
 الفرد الشخصية 
وعالقة بينهما 
 كانت عكسية

 
جراءاته  منهج البحث وا 

المنيج الوصفي االرتباطي, وكونو وصفي ألنو يصف لنا أسباب  الباحثة  تبعت ا
حدوث الظاىرة كظاىرة الشفقة بالذات. وكونو ارتباطي، ألنو يكشف عن العالقات بين 

تنبؤ بتأثير متغير عمى متغيرين أو أكثر لمعرفة مدى االرتباط بين ىذه المتغيرات، وال
 .متغير آخر

 مجتمع الدراسة وعينتها :
، حيث تم اختيار العينة بطريقة المرحمة المتوسطة )الثاني المتوسط(طمبة يتكون من 

( طالب 250( وعددىم )2017-2016عشوائية من ىذا المجتمع لمعام الدراسي) 
وطالبا، وذلك بتطبيق مقاييس الدراسة عمى ىذه العينة، وبعد استبعاد اإلجابات 

لعينة النيائية البيانات، أصبحت ا( استجابة لعدم استكمال 12الناقصة والبالغ عددىا )
( طالبًا، والجدول التالي 110( طالبة و )120، بواقع )ةوطالب الباً ( ط230لمدراسة )

 يوضح ألفراد العينة حسب متغيرات الدراسة.
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 (1جدول)
 أفراد عينة البحث

 العينة المتغيرات المرحمة والصف
 

الصف الثاني 
 المتوسط

 000 ورذك الجنس
 080 اثأن
 830 المجموع

 

 
 أناث( –( يوضح نسب )الذكور 0شكل )

 : بحثأدوات ال
 مجموعة من االدوات لتحقيق اىداف الدراسة و ىي كاالتي: عمالتم است

 (.(PWBالحياة لجودة (’ Ryffرايف)مقياس  : الحياة ـ مقياس جودة 1
ستة أبعاد، ( فقرة، موزعة عمى 42يتكون ىذا المقياس في صورتو النيائية من ) -1

 .37, 31, 25, 19, 13, 7, 1الذاتية: الفقرات   ىي:

 ذكور

 اناث
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 .38, 32, 26, 20, 14, 8, 2االتقان البيئي: الفقرات  -2
 .39, 33, 27, 21, 15, 9, 3النمو الشخصي: الفقرات  -3
 .40, 34, 28, 22, 16, 10, 4العالقات اإليجابية: الفقرات  -4
 .41, 35, 29, 23, 17, 11, 5اليدف في الحياة: الفقرات  -5
 .42, 36, 30, 24, 18, 12, 6تقبل الذات: الفقرات  -6

 ويوجد أمام كل عبارة سمم متدرج سداسي)اوافق بشدة ،اوافق أحيانًا ، اوافق غالبا,
ال اوافق بشدة( وتتم حساب الدرجة الكمية لممفحوص بجمع  الاوافق, نادرا,وافق ا

درجاتو عمى مجاالت المقياس. عممًا أن الدرجة المرتفعة لممقياس مؤشر عمى ارتفاع 
ببعض اإلجراءات اإلحصائية لجعمو مالئمًا  الباحثة لمطالب . وقد قامت  الحياة جودة 

 لعينة بحثيا.
 استخراج الصدق بعدة أنواع منيا:

الصدق الظاىري: تم عرض المقياس عمى لجنة مختصة في عمم النفس ،  -أوالً 
( محكمين، وذلك لمعرفة آرائيم ومالحظاتيم حول مناسبة فقرات المقياس 6وعددىم)

ومدى انتماء الفقرات إلى كل مجال، وكذلك وضوح صياغتيا ومدى مالئمتيا عمى 
 .0مالئماطمبة الجامعة. وفي ضوء تمك اآلراء تعديل بعضيا ليصبح 

 :صدق البناء )االتساق الداخمي( -ثانياً 
تم التحقق من صدق االتساق الداخمي لممقياس بتطبيق المقياس عمى عينة من الطمبة 

( طالب وطالبة وتم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل 100مكونة من )
كل فقرة من مجال والدرجة الكمية لممقياس، وكذلك حساب معامل ارتباط بيرسون بين 

فقرات المقياس والدرجة الكمية لممجال الذي ينتمي إليو، وذلك كما ىو موضح في 
 ( 2جدول )
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 ( يوضح معامل االرتباط لمفقرات والدرجة الكمية لممقياس2جدول )
رقم 
 البند

معامالت 
 االرتباط

رقم 
 البند

معامالت 
 االرتباط

رقم 
 البند

معامالت 
 االرتباط

رقم 
 البند

معامال
ت 

 االرتباط
1 0,36 12 0,61 23 0,42 34 0,57 
2 0,43 13 0,33 24 0,58 35 0,52 
3 0,40 14 0,43 25 0,51 36 0,43 
4 0,38 15 0,49 26 0,61 37 0,38 
5 0,58 16 0,57 27 0,31 38 0,40 
6 0,59 17 0,61 28 0,48 39 0,58 
7 0,46 18 0,42 29 0,42 40 0,37 
8 0,32 19 0,39 30 0,58 41 0,43 
9 0,41 20 0,51 31 0,59 42 0,38 

10 0,38 21 0,37 32 0,42   
11 0,62 22 0,61 33 0,66   

 
( 0,05( ومستوى )0,01ويتضح من الجدول أن جميع العبارات دالة عند مستوى )

وىذا يشير إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافية يمكن الوثوق فييا في تطبيق الدراسة 
 الحالية.
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 (3جدول )
 الحياة يوضح معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكمية لمقياس جودة 

 معامل االرتباط األبعاد
 (**) 0,48 الذاتية

 (**) 0,62 االتقان البيئي
 (**) 0,58 النمو الشخصي

 (**) 0,44 العالقات االيجابية
 (**) 0,52 اليدف في الحياة

 (**) 0,48 تقبل الذات
 (**) 0,54 الكمية لممقياس الدرجة

 
 الحياة حيث تم تطبيق مقياس جودة  إعادة االختبارفقد استخرج بطريقة  أما الثبات

وطالبة وبعد مضي أكثر من أسبوعين  اً (طالب60قواميا )المتوسطة لعينة من طمبة 
طبق المقياس مرة أخرى عمى نفس العينة وتم استخراج معامل ارتباط بيرسون بين 

 (.0،74(، وبمغ ايضا  بمعادلة جتمان ) 0،77التطبيقين وبمغ معامل الثبات  )
( والمبني 2005أعد ىذا المقياس )ختام غنام: سمات الفرد الشخصية مقياس  -2

( فقرة 39ورت جوردن ، ويتكون ىذا المقياس في صورتو النيائية من )عمى نظرية الب
، ال 5-1وىو مقياس متدرج ) ًً ( يمثل الفئات التالية من الترتيب )التنطبق إطالقًا

تنطبق تمامًا،  –تنطبق بدرجة كبيرة  –تنطبق إلى حد  ما  –تنطبق عمي بدرجة كبيرة 
، مسؤولية ، االتزان االنفعالي، ويتكون المقياس من أربعة أبعاد، ىي: السيطرة

 االجتماعية.
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لجوردن عمى العينة المستيدفة،  سمات الفرد الشخصية ولمتأكد من صالحية مقياس 
( طالب وطالبة ، وذلك الستخراج 100تم تطبيقو عمى عينة من الطمبة بمغ عددىم)

 الصدق والثبات .
بعدة  سمات الفرد الشخصية باستخراج الصدق لمقياس  الباحثة قامت  : أواًلـ الصدق
 طرائق منيا:

في سبيل التحقق من صدق المقياس عمى  الباحثة اعتمدت : الصدق  الظاهري-أ
مجموعة من المحكمين من أساتذة عمم النفس واإلرشاد النفسي بكمية التربية، جامعة 

%( من آراء األستاذة الذين 88البصرة، حيث حصل عمى موافقة ال تقل عن نسبة )
 تم عرض المقياس عمييم.
 :  ويوضح ذلك الجدول التالي:صدق االتساق الداخمي

 (4)جدول 
والدرجة  سمات الفرد الشخصية يوضح معامالت االرتباط بين درجات كل بند لمقياس 

 الكمية لكل مجال
معامالت االرتباط بين كل بعد وبنوده  األبعاد

 الخاصة
 مستوى الداللة

 0,01 (0,82 – 0,43) السيطرة
 0,01 (0,75 – 0,42) المسؤولية

 0,01 (0,72 – 0,40) االتزان االنفعالي
 0,01 (0,83 – 0,33) االجتماعية
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 (0.01)ويتضح من الجدول أعاله أن معامالت االرتباط جميعيا دالة عند مستوى 
 وىذا يدل عمى الصدق اإلحصائي لممقياس.

 ثانيًا ـ ثبات االختبار:
( 60بتطبيق المقياس عمى عينة من الطمبة قواميا ) الباحثة قامت  إعادة االختبار:-أ

طالب   وطالبة، وبعد مرور أسبوعين تم تطبيق المقياس مرة ثانية، ثم تم حساب 
درجات بين التطبيق األول والثاني، حيث بمغ معامل المعامل ارتباط بيرسون بين 

 (. 0,76)  االرتباط
 طريقة الفا كرونباخ : -ب

ة أخرى لحساب الثبات، وذلك إليجاد معامل ثبات المقياس طريق الباحثة استخدمت 
,عدم االتزان 0,71المسؤولية,0,66فأتضح أن معامالت الفاكرونباخ كاالتي )السيطرة ,

( وىذا يدل عمى أن المقياس يتمتع بدرجة معقولة 0,63,االجتماعية,0,65االنفعالي
 من الثبات.

عمى عينة من المقياسين بتطبيق  الباحثة  امتمن صدق وثبات االدوات ق التأكدوبعد 
 (.1( وكما موضح في جدول)230طمبة )

 spssاستعممت الباحثة برنامج الحزمة االحصائية  الوسائل االحصائية:
 

 عرض النتائج وتفسيرها
تم تحميل البيانات إحصائيًا وفقا لما تم ذكره آنفا، ومن ثم عرض النتائج التي تم 

وذلك من خالل اإلجابة عمى التساؤالت المشكمة، والتحقق  ،الحصول إلييا ومناقشتيا
 من اىداف الدراسة عمى النحو التالي :
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 ؟المرحمة المتوسطةلدى الطمبة   الحياة ما مستوى جودة  الهدف الثاني:
( درجة  149.64وتحقيقًا ليذا الغرض تام حساب المتوسط الحسابي لمعينة وكان ) 

درجة  وبمقارنة ىذا المتوسط مع المتوسط النظري  (9.45معياري مقداره )  وبانحراف
الفرق بين المتوسطين وجد  اختبار( يالحظ أنو اعمى بقميل من المتوسط عند  147) 

 (5( وكما ىو موضح في الجدول ) 0.05أنو دال إحصائيًا عند ) 
 الحياة جودة ( يوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمقياس 5جدول )

متوسط  االنحراف المتوسط العدد المتغير
 فرضي

القيمة 
 التائية

القيمة 
 الجدولية

الداللة 
 االحصائية

جودة 
 الحياة 

 دالة 1,96 2,3995 147 9.45 149.64 230

بحدود الوسط, إذ كان  الحياة يتضح من الجدول أعاله أن عينة البحث تتمتع بجودة 
متوسط درجاتيم أعمى بقميل من المتوسط الفرضي , وىذا يدل عمى أنيا ذات داللة 

 (0.05إحصائية عند مستوى )

 الباحثة يتمتع بيا افراد العينة قامت  الحياة ولتوضيح اكثر أي مستويات جودة 
ة لكل بعد وكما باستخراج االوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية واالوزان النسبي

 (6موضح في الجدول)
لكل مجال من مجاالت  واالنحراف المعياريالمتوسط الحسابي ( يوضح 6جدول )

  الحياة جودة 

  الحياة مجاالت جودة 
عدد 

  المتوسط  الفقرات
االنحراف 
  المعياري

الدرج
ة 

العظم
 ى

 
الوزن 
 النسبي

 
 الترتيب

 3 59 ,60% 42  2,540  25,45  7  الذاتية
 5 55,71% 42  3,211  34, 23  7  االتقان البيئي
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 1 65,16% 42  2,289  27,37  7  النمو الشخصي
 2 64,54% 42  3,263  27,11  7  العالقات االيجابية
 6 52,97% 42  3,240  22,25  7  الهدف من الحياة

 4 57,42% 42  3,165  24,12  7  تقبل الذات
  59,29% 252  25,95  149.64  26  المقياس ككل

جاء المرحمة المتوسطة يتضح من الجدول أعاله أن النمو الشخصي لدى طمبة 
%( اما 65,16( ووزن نسبي )  27,37)بالمرتبة االولى بمتوسط حسابي قدره  

( ووزن نسبي   27,11) العالقات االيجابية جاءت بالمرتبة الثانية بوسط حسابي قدره
(  25,45لذاتية جاءت بالمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي قدره) % (ومن ثم ا64,54) 

كان في حدود المقبول بوسط حسابي  طمبة ال(وايضا التقبل عند 60,59ووزن نسبي ) 
% ( واحتمت التقان البيئي واليدف من الحياة 57,42(ووزن نسبي )  24,12قدره) 

(و)  23,34الحسابية)   كانت متوسطاتيم اذ الحياة المراتب الدنيا من مقياس جودة 
( عمى الترتيب بوزن نسبي اقل من المتوسط.كما كانت الدرجة الكمية لممقياس 22,25

(اعمى بقمي 149,64( ووسط حسابي )59,29بحدود ادنى من الوسط بوزن نسبي)
 من الوسط الفرضي.

في ىذه المرحمة العمرية يتميزون  متوسطةىذه النتيجة بأن طمبة ال الباحثة وتفسر 
بنوع من االستقاللية والسيطرة عمى حياتيم الشخصية, والثقة بالنفس والقدرة عمى 
قامة عالقات اجتماعية إيجابية متبادلة مع اآلخرين,  مقاومة الضغوط االجتماعية, وا 
تكوين عالقات تتسم بالدفء والرضا عن طريق خمق ظروف مناسبة لالحتياجات 

ي والتعامل مع المواقف بطريقة إيجابية, الشخصية,  وارتفاع مستوى التقدير الذات
والسعي إلى تحقيق أىدافيم وطموحاتيم في الحياةرغم ان بعد وضوح اليدف جاء في 

لكنيم يسعون لتحقيق االىداف  لطمبةااالخيرة عمى مقياس جودة الحياة  المرتبة
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وىذه النتيجة   الحياة ووضوحيا في المستقبل  كل ذلك يؤدي إلى إحساسيم بجودة 
 .الحياة ( التي أظيرت تمتع الطالب بجودة 2009تتفق وتتقارب مع دراسة )رجيعة,

في ضوء تحديات ومصاعب الحياة التي يواجيونيا ىم  (Smith,2012)اذ يرى
قادرين ان يحددوا مستويات نموىم المعرفي واالجتماعي, مع زيادة التحسن والتطور 

معززة ومساندة بنشاط لمطالب الجامعيين, كذلك إن  حين تكون بيئة التعميم العالي
اىتمام التعميم العالي بمجاالت تقبل الذات والعالقات اإليجابية مع اآلخرين والتمكن 

 (.Smith,2012:26البيئي يؤدي إلى تحسين إمكانات الطالب ومستواىم المعرفي )

التي ترى أن  (1989وكذلك تتفق ىذه النتيجة مع التوجو النظري )لكارول رايف,
انعكاس لدرجة إحساسو بالسعادة التي حددتيا بالعوامل  الحياة شعور الفرد بجودة 

الستة, ويضم كل عامل مجموعة من السمات تمثل نقاط التقاء لتحديد معنى جودة 
التي تتمثل في وظيفة الفرد اإليجابية لتحسين جوانب حياتو في مراحميا  الحياة 

 (.(Ryff,1989:1072المختمفة 
 ؟لدى طمبة المرحمة المتوسطة سمات الفرد الشخصية مستوى ما الهدف الثالث :

سمات الفرد النسبة المئوية لكل بعد من ابعاد  استخراجولإلجابة عمى ىذا السؤال تم 
 ( .7وكما موضح في  الجدول )   الشخصية 

 المرحمة المتوسطةلطمبة  سمات الفرد الشخصية (يوضح 7جدول)
 النسبة المئوية العدد سمات الفرد الشخصية 

 %21,8 52 السيطرة
 %23.5 56 المسؤولية

 %26.4 63 االتزان االنفعالي
 %28,1 67 االجتماعية
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 سمات الفرد الشخصية يتضح من الجدول أعاله أن االجتماعية كان أكثر أنواع 

ومن ثم (  %28.1 )   شيوعًا بين الطمبة المشمولين بالبحث وبنسبة االجتماعية
ة جاءت سمة المسؤولية بنسبة) ث%( اما المرتبة الثال26,4االتزان االنفعالي )  

%( وىذه 21.8% ( واخيرا احتمت سمة السيطرة  المرتبة االخيرة بنسبة )  23.5
. وتتفق ىذه النتيجة مع جميع ( 2017النتيجة تتفق مع دراسة )صوالحة والعبوشي 

لدى االفراد بنسب  سمات الفرد الشخصية كد عمى وجود نظريات الشخصية التي تؤ 
سمات الفرد متفاوتة وىذا يتفق وفق مبدأ الفروق الفردية ويعود ىذا التباين في 

يب التنشئة لالختالف العوامل المؤثرة فييم مثل البيئة والثقافة واسا الشخصية 
سمات الفرد ير في االجتماعية وىذه النتيجة تؤكد عمى اىمية ىذه العوامل في التأث

 وىو ماكد عميو البورت جوردن وغيره. الشخصية 
وفق نظرية جوردن البورت والتي  المتبناةويمكن تفسير النتيجة وفق االطار النظري 

تفسر ان مرحمة الشباب تتمتع بمجموعة من الخصائص والسمات  التي تنمي 
كيف مع التغيرات الشخصية لدييم  منيا بناء عالقات اجتماعية والسعي الى الت

عمى متغير وسمة السيطرة عمى الذات  والتأكيداالجتماعية والدراسية والفسيولوجية 
واتخاذ  إصداروالتكم بيا لمواجية المواقف المتغيرة سمبا او ايجابا ومن ثم القدرة عمى 

 التأكيدعمى تجنب والتصدي لممواقف الصعبة وبالتالي  تساعدهقرارات ميمة في حياتو 
الحساس بالمسؤولية تجاه نفسو واتجاه االخرين مما يؤثر المفترض ايجابا مع عمى ا

مدى قدرتو عمى االتزان اوالثبات النفعالي لمواجية أي تغيرات تطرا عمى المواقف التي 
 يمر بيا.
سمات و  الحياة التعرف عمى الفروق في العالقة االرتباطية بين جودة  :ثالثالهدف ال

 .انثى( -تبعًا لمتغير الجنس )ذكر الفرد الشخصية 
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ظيرت النتائج التحقيق ىذا اليدف اسُتخدم كلٌّ من معامل االرتباط واالختبار الزائي و 
 (.8كما موضح في الجدول )

 ( لمعرفة الفروق في العالقة تبعًا لمتغير الجنسZr(االختبار الزائي )8جدول )

 العدد الجنس
قيمة معامل 

 االرتباط

القيمة 
المعيارية 

 لمعامل االرتباط

 القيمة الزائية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

 0,820 0,660 110 ذكر
5,19 1,96 

دال 
إحصائ
 1,376 0,881 120 إنثى ياً 

 

يتضح من الجدول أعاله وجود فروق ذات داللة إحصائية في العالقة االرتباطية بين 
(, إذ اثإن -وركتبعًا لمتغير الجنس )ذ سمات الفرد الشخصية و  الحياة جودة متغيري 

( 1,96( وىي أكبر من القيمة الجدولية البالغة )5,19بمغت القيمة الزائية المحسوبة )
( وىذا يعني وجود فروق في العالقة االرتباطية تبعًا لمتغير 0,05عند مستوى داللة )

لدى اإلناث أعمى من معامل االرتباط  الجنس ولصالح اإلناث, أي أن  معامل االرتباط
 لدى الذكور.

بوصفيا  سمات الفرد الشخصية و  الحياة ىذه النتيجة بأن جودة  الباحثة تفسر     
متغيرات أكثر انتشارًا عند اإلناث من الذكور في الوسط الجامعي, بسبب عوامل عدة 

القدرة عمى رؤية  وأكثرىا ىي العوامل االجتماعية والنفسية, إذ يكون لدى اإلناث
األحداث بصورة كمية وشاممة والتعامل اإليجابي مع الذات, عمى نحو يؤدي إلى 
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االعتماد عمى النفس وتكوين عالقات إيجابية متبادلة مع اآلخرين, وُربما يعود سبب 
يكابرون وال يحنون عمى  مالذكور انيلدى  الحياة انخفاض الشفقة بالذات وجودة 

سيم وينتقدوىا نتيجة الظروف المحيطة التي يتعرضون ليا من ويمومون انف مانفسي
تدىور الوضع األمني وما تعرض لو البمد من أزمات, وكذلك صعوبة تقبل الذات 
ووضع أىداف والعمل عمى تحقيقيا, مما أثر في الطالب سمبًا وجعمو غير قادر عمى 

س سمبًا عمى حياتيم , مما ينعكالحياة الشفقة والمطف عمى ذاتو  وال يتمتع بجودة 
 (.2010الكبيسي ( )2008السويديبصورة عامة, وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة)

  التوصيات :
 :الباحثةفي ضوء النتائج التي توصمت الييا الدراسة توصي 

 لمطمبة. الحياة تصميم وتطبيق  برامج ارشادية لتنمية وتحسين وتنمية جودة  -1
ة دارشادية لتعزيز النمو النفسي السميم ومساعضرورة عقد ورش عمل او جمسات -2

 الطمبة في لمتوجو نحو الحياة وتوضيح اليدف من الحياة.
من اجل  الحياة جودة برفع مستوى الشعور  بأىميةعقد ندوات ىدفيا توعية الطمبة -3

 تمتعيم بصحة نفسية سوية.
 د الشخصية سمات الفر طمبة في االنشطة التي تيدف الى تحديد واضح لالاشراك -4

وتكوين عالقات اجتماعية مع االخرين تتسم باالتزان االنفعالي  ةالمسؤوليمنيا تنمية 
 .رة ومواجية مواقف الحياة الضاغطةومساعدتو في السيط

 المقترحات: 
 إجراء دراسة مماثمة عمى طمبة الجامعة. -1
المنظومة اجراء دراسة مماثمة مع متغيرات اخرى )العطف عمى الذات، تنظيم الذات،  -2

 القيمية(.
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 .فعاليات المؤتمر العممي السنوي لكمية التربية ,جامعة كفر الشيخ
مقدمة (: جودة الحياة المفيوم واالبعاد, ورقة عمل 2010أبو حالوة, محمد السعيد ) .2
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 الجامعة,رسالة ماجستير غير منشورة جامعة البصرة.

جودة الحياة وعالقتيا بتقبل الذات  لدى طمبة جامعة  2007جودت  حسن,نادية .4
 كربالء.)مسحوب من االنترنت(

(مستوى الشفقة بالذات وعالقتيا بالسعادة لدى طمبة 2020خصاونة,امنة حكمت) .5
المرحمة الثانوية في محافظة اربد من وجيات نظرىم ,مجمة جامعة القدس المفتوحة 
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لدى مرتفعي ومنخفضي الذكاء االجتماعي من طالب كمية التربية بالسويس, مجمة 
 .227-172(, ص 1, العدد)19جامعة االسكندرية, المجمد -كمية التربية

: فعالية برنامج عالجي في خفض حدة (2009العزيز إبراىيم أحمد )سميم, عبد  .7
لدى عينة من تالميذ المرحمة  الحياة اإلعاقة النوعية لمغة وأثره في تحسين جودة 

 اطروحة دكتوراه منشوره, كمية التربية بدمنيور, جامعة االسكندرية. االبتدائية,
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تو بجودة الحياة لدى رؤساء ( السموك القيادي وعالق2008السويدي، محمد حسين ) .8
االقسام العممية في جامعة  واسط من وجية نظر التدريسين )اطروحة دكتوراه غير 

 منشورة(، كمية التربية، جامعة واسط.
(الشخصية بين التنظير والقياس "مطبعة جامعة 2008قاسم حسين صالح ) صالح,ال .9

 بغداد وزارة التعميم العالي.

دراسة وصفية لمستوى بعض  (2017 ) شي,نوالعونية عطا والعبو  صوالحة, .10
لطمبة جامعة عمان االىمية وعالقتيا ببعض المتغيرات مجمة  سمات الفرد الشخصية 

 (.202-161صص 19العدد)العموم النفسية 
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 شورة جامعة االزىرلدى طمبة الثانوية العامة في محافظة غزة,رسالة ماجستير غير من
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