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رسل املنصة ِإلى بريد الباحث الذي سجل فيه -2
ُ
  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

ة البريد ، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابهافي

 اإللكتروني الذي استعمله مع كلمة املرور التي وصلت ِإليه على الرابط اآلتي:

 https://radab.mosuljournals.com/contacts?_action=login  . 

تسجيل؛ ليستطيع بهذه الصفة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بال -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

 املتن: بحرف 16: )العنوان: بحرف تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30، و )الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص

شياء املشار ِإليها يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق 
َ
صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في في موضع الذكر األول ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف 

 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

و الرفض
َ
 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ً
، فضال

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى
َ
ي: يرسل بدون اسم . يجب أ

َ
 املجلة اسم الباحث، أ

  يجب تثبيت عنوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليز 
َ
ية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
َ
ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

َ
يجب على الباحث أ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

 ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البح
َ
ث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

 هدافه التي يسعى ِإلى
َ
همية بحثه وأ

َ
د  يعمل الباحث على تحديد أ ِ

ن يحد 
َ
تحقيقها، وأ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه وم
َ
ن يراعي أ

َ
بع فيه .يجب أ

 
 ع املنهج املت

  فكاره
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
يجب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

بيانات ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات وال

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
سيكون على وفق استمارة تحكيم  يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء             
َ
ر جميع األ ِ

تعب 

صحابها بشكل مباشر 
َ
ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  أ ِ

ة وال تعب  وتوجهاتهم الفكري 

                                                            . التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 مل لدى طلبةجودة احلياة وعالقتها مبستوى اأَل

    يف مركز حمافظة نينوى عداديةاملرحلة اإِل 

 حالم حممد ذيبَأد. م.و  م.د. ملياء حسن عبد القادر 

26/11/2019 تأريخ القبول:       24/10/2019 تأريخ التقديم:     
         

 المستخلص:
مددددىح ددددلدحرح دددد حث م  حدددد حيددددا حوث أحبحمسدددد ودح ددددول حث   ددددرح  دددد  حإ حيهددددلبحث   دددد ح

ثإلعلثلي حفد حث  صصصدياحث  حمد حوث ل د حمداحث داإلو حوثإلعدا حو  د بحث  جود ح دياح دول ح
ث  يا حومس ودحث مىحوفقًاح م غي يحث  عسح)اإلدو  حإعدا وحوث  صصدعح)عحمد  ح(ل د وحوودلح

 ا ث دااحوحرا  دًاحرا  دً حمداحإلدجحث ند عياحووامد حث 250ر قحث    حعحرحعيع حمإلوع حمداح)
 إعددلثلحمقيدداسح ددول حث  يددا حو سددااحوث صددلقحوث ث ددا حوث  مييددبحو(صدد  حث مقيدداسح صدديغ  ح

حوحفقدد  حوثع مددل حث  ا ث ددااححمقيدداسحث مددىحث م ددلحمدداح)ميددال حع ددل52ث عهائيدد حمإلوعددًاحمدداح)
فقدددد  حوودددلحوام دددداح  سدددااحث صددددلقحوث ث ددددا حح28وحوث مإلدددواحمدددداح2005ث  سددداحث صددددا    ح

ح(احرح دد حث م  حدد حثإلعلثليدد حمدداحو  ددلح ر يددقحثحوث  مييددب   مقياسددياحو سددااحث ددل  ا ح  ددي اأ
إلددجحث  صصصددياح)عحمدد  ح(ل دد وحي م  ددواح مسدد ودح يددلحفدد ح ددول حث  يددا حوث مددىحوإلاعدد ح

إلمدداح وصدددىحث   دد حإ دددرحو دددولححث ندد وقحلث ددد حث صددائياحفددد حمقيدداسحث مدددىح صددا  حثإلعدددا  
 حإ صدددائيًاحوفقدددًاح م غيددد حث  دددعسحعجوددد حلث ددد حإ صدددائيًاح دددياحث م غيددد ياحوإلاعددد حث  جوددد حلث ددد

دد(أحح وث  صصددع اح صددا  ح صددائيًحإ ح جودد ح ددياحث م غيدد ياحفإلاعدد حلث دد حاح ا عسدد  ح حندد وقحفدد حث م 
وولحوام حث  ا ث دااح وعدعحعدللحح اح صا  حم غي حث  صصع صائيًحإ حو مح إلاحلث  حح عا ثإل ح

حماحث  وصيا حوث مق   ا  
 ( .ار/ نقاش/حلقاتمتغيرات/ إحصاء/حو الكلمات المفتاحيَّة: )

ح
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 :أواًل : مشكلة البحث 
يمإلداح  ليدلحملدإلح حث   د حمداحصدجىحمج كد حسدحوإليا حث رح د حفد حواعدا حث ددل سححححححح

وث   ح  ر حثعر اعاحعاحر ي  حلصصي همحماح ه ح حوماحصجىحث  دوث حو حقدا حث عقدا ح
ثإلحيددد  ح دددمح صدددلحث ددد  احمددداح حدددهحث سدددحوإليا حومعهدددا حعدددلمحثس  سدددااحوو دددوىحث صددد  حث  وح

ثالسددد ه ا ح ا  مدددى حح أل يدددىحث عمددداى حوث  سدددويب حوث  لدددللح دددا  (ي حوعدددلمحث    ددد ح ا  يدددا ح
وفقددلثاحث مددى حث مدد حث ددايحثسدد ثا حث نعددوىحث م  فدد ح ددلدحث  ددا ث ياح حإللددبحعدداح(سدد ااح
ا دددهحوث دددايحودددلحي دددبدحوفقدددًاح ح صدددو حث عكددد يحث دددرحعددد بحفددد ح ردددو حسدددم  ح دددول حث  يدددا ح

حوث ل و ح ا مى 
 رحا هحث ك وبحث ص   حوث قاسي حث   حم  ح هاحم افكد حعيعدودحومداحبث د ح  داحيعابحث

 حهحث ك وبحوائم حث رحوو حإل ا  حهاثحث    حوث   ح  رحاحماحث ف ثلحثم جهحث قدل  حعحدرح
ث   امىحمعحثالبما حوث صلما ح ر قحعا   حوم وثفق حو(احيص جحماحهاهحث لوثم حث مكحمد ح

ح  وثبع حوم ققًاحث س ال حف ح يا  حث لصصي حوث مهعي  مس  يلًثح  افي  حم  نكًاح
 : اهمية البحث والحاجة اليهثانيا : 

ي دددلحمصدددرح ح ددددول حث  يدددا حمدددداحث منددداهيمحث  ليثدددد حعسددد يًاحفدددد حث  ددد ث حث عنسدددد  حوهدددوح( ددددلح
ث موعوعا حف حم اىحعحمحث عنسحثالي ا   حوهوحم داىحم اصد حيهد مح ل ثسد حث صصدائعح

 دددلدحثالعسدددااح غددد احمسددداعل حث فددد ثلحعحدددرحثصدددلث حث سدددحوإليا ححثالي ا يددد حوعدددوث  حث قدددو 
وحوث   إليددددبحعحددددرح1 2014ث مع  ددد حوثالسددددهامحفدددد حث عمددددوحث لصصدددد حوثال  مدددداع ح)ملدددد ي 

  سياحثاللثءحث عنسد حث دوكين حث  دامح اعسدااحث درحمداحهدوح(  دلحمداحمنهدومحث صد  حث عنسدي ح
ا   دددد حعدددداحم ددددللث حث سدددد ال ح م عدددداهحث  قحيددددليح حثاحيهدددد محعحمدددداءحعحددددمحث ددددعنسحثالي ددددا  ح 

ث  لدد ي حوث   إليددبحعحددرحث  وثمددىحث  دد ح ددنليحث ددرح مإلددياحثالعسددااحمدداحعددي ح يددا حم  عددي ح
وم ل   حي ققحفيهاحرمو ا  حويوكبحفيهاحول ث  حث رح(وصرح لحممإلداحوصدواًلحث درحث  عداح

حو 12 ح2014عاحث اث حوعاحثالص ياحوعاحث  ا مح صن حعام ح)( و جو ح 
ث إلددائاحث  لدد يحالح ع صدد حمقومددا ح يا دد حفدد ح ددألمياحث  ا ددا حثالساسددي حوالح يدداحفدد ح(اح

وث ع و ي ح  قائ  ح دىح   دلدحا دهحث درحمداحيلدمىحإلدىحمداحي سداح دول حث  يدا ح حند لحو   حدرح
 ا ساسحف حوياسحمإلاماحث قو ح لدحثالعسااحوفهمهاحو عائهداحوصدواًلحث درح و يد حث  ماعدا ح
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وثبعددد ح حو ص حدددبحو هدددا حث عكددد ح دددوىحمنهدددومح دددول حوث م  م دددا حع دددوحث  يدددا حث  يدددل حوث م 
ث  يدا حوفقددًاح داث حث لددصعح ح(يحمداحيل إلدد حث لدصعحوفقددًاح حم غيد ث حث  يئيدد حث  د ح  دديرح عدداح

وحو دددا هحيمإلددداح(احع دددل ه حمنهومدددًاحم  دددللح22 2014وثالمإلاعيدددا حث ماليددد حوث م عويددد ح)حمددد يم 
 يددد حوث  ر يقيددد حعحدددرحوفدددقحثال  دددالحوعسددد يًاحيص حدددبحمددداحلدددصعح صددد حمددداحث عدددا ي ياحث عك

ث م ايي حث  د حي  مدلهاحثالفد ثلح  قدويمحث  يدا حومرا  هداح حوث  د ح ا  دًاحمداح  دألث ح  وثمدىحإلثيد  ح
 ددد  إلمحفددد ح  ليدددلحمقومدددا ح دددول حث  يدددا حإلا قدددل  حعحدددرحث  نإليددد حوث صدددااحث قددد ث حوث قدددل  حعحدددرح

ثالو صدددددالي حث ددددد  إلمحوثلث  حث كددددد وبحث م يرددددد حةحوث صددددد  حث  سدددددمي حوث عنسدددددي حوث كددددد وبح
وث م  قلث حث ليعي حوث قيمحث ثقافيد حوث  عدا ي حث  د حي دللحمداحصج هداحثالفد ثلحث لدياءحث مهمد ح

حو 2012 146ث   ح  ققحس ال همحف حث  يا ح)ع يس  
وحث ددددرح(اح دددددول ح يددددا حث نددددد لح  عددددماحلددددد و هحEkman,1971"ثاح(لددددا حثيإلمدددددااح)ححححححح

رح  قيددددقحث  إلامددددىحث عنسدددد حثال  مدددداع ح ا  دددداحوث مدددداحوث  عدددداحث عنسدددد حوث  دددد ح ددددنليحث دددد
(Social & Psychological Integration)ي  حدد حوددال ًثحعحددرحح حهدداثحث  إلامددىحث ددايح

 ح2012ثوامدددد حعجوددددا حث  ماعيدددد حثي ا يدددد حفدددد ح ناعج دددد ح  ائح دددد ح(وح ألصددددلوائ ح)م ددددا هح
(اح ددول حث  يددا ح لددي حث ددرح سدداح وكيددبحثمإلاعيددا ححو2015و حفدد ح ددياحيدد دح) عدد  717
ث ثءحو لثع ح ي سامرح  وثرن حوملاع هحوويم  حثالعسداعي حو إلدواحثالع سااحث  قحي حوثال لثعي حوث 

ث م صدددح ح دددول حث  يدددا حوث م  مدددعحويددد محا دددهحمددداحصدددجىحثالسددد  حوث مل سددد حوث م  مدددعحو يئددد ح
حث  مددددىحومدددداحصددددجىحث   إليددددبحعحددددرحثجثدددد حم دددداو حمهمدددد حهدددد حث   حدددديمحوث  ثقيددددبحوث  ددددل يا"

حو 12 2015) ع  
عك ثح ألهمي حث إل ي  ح هاثحث منهوم حفقدلح و د حثه مدامحث إلثيد حمداحث  دا ثياحث درحل ثسد  حوحححححح

 دددلدحفئدددا حولددد ثئ حث  ماعيددد حم  دددلل حومص حنددد حوعجو ددد ح ددد  احث م غيددد ث حومعهددداحل ثسددد ح
وحعحرحم حما ح يااحثالرنداىحث  ددددد ح وصدح حث درحثاحث قحدقحمداحث مسد ق ىح2010)صميس 

وح2012إل يدد حعحددرح ددول حث  يددا  حو وصددح حل ثسدد )ث ن ثحوبهيدد  حوث  عدداحث ددوكين ح دد ح ددألثي ح
عحرحرح  حث  ام  حث رحو ولحعجو حث   اريد حمو  د ح دياحث داإلاءحث و دلثع حوإلدىحمداح دول ح

وحعحددرحرح دد حث  ام دد حث ددرح2014ث  يددا حوث   صدديىحثالإلدداليم  حو وصددح حل ثسدد ح)ث مددل ح
  قيدددقحث ددداث حو دددول حث  يدددا ح دددلدحو دددولحعجوددد حث   اريددد حمو  ددد ح دددياحث م وعددد حثالي ا يددد حوح

حث  عسيا 
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فعددًجحعدداحا ددهح كهدد ح(هميدد ح ددول حث  يددا حال   اردد ح ا مددى حوث ددايحي ددلح(يعددًاحمدداحححححححح
ث منداهيمحث ساسدي حفد حعحددمحث دعنسحثالي دا  حوا ددهح سد احمداحي   داحعحيدد حمداح ثدا حثي ا يدد ح

فددد حث ددد  حم حو(عدددابحعحدددرح  قيدددقحث  وثفدددقحثالعسددداع حوث صددد  حث عنسدددي حوث  سدددمي حوث    ددد ح
(Fred,2003وحإاحث مدددىحعقرددد حثي ا يددد ح ليدددل حو سددد صلمحفددد ح عميددد حث مدددوث لحث  ل يددددد حفدددد ح

م دداال حث  مددىحوث   حددددمحوثالع دددداجحوث ع ددا،حث إلدداليم  حو(احعقددعحث مددىحيددنليحث ددرحث م اعددا ح
 بحمدداحثالإل ئددااحوث سددحوهحثالع  ددا ي حويسدداهمحفدد حثال سدداسح اع ددلثمحث  يحدد حوث  لددانمحوعدد

حو 4 ح2011ث قل  حعحرحث   مىحوث  قييمحث سح  ح أل لث ح)ث قاسم 
وحعحدرحردجاحث  ام د ح ألم يإلداحفد حSnyderl,2002وهاثحماح(إلل د حع دائدحل ثسد  حسدعايل ح)

ث   ارحث مىحثي ا يًاح ا لثءحث إلاليم حث  يلح حفعًجحعاحمداح وصحدددد حث يد حل ثسد حفيحدلمااح
وحعحدددرحردددجاحث  ام ددد ح ألم يإلددداحعددداحو دددولحFeldman & Snyder,2005وسعايددددل ح)

)إل  لحماح(  الح ول حث  يدا وححعجو حث   اري حمو   ح ياحث مىحوإلىحماحث هلبحماحث  يا 
ماحصجىحمداح قدلمح  عد حثهميد حث   د ححوث ل و ح اإل ساقحوعجو حسح ي ح االإل ئااحوث قحق 

حث  ا  حفيماحيأل  :
 : االهمية النظرية 1
ل ثسدد حث ددرحم دداىحعحددمحث ددعنسحثإلي ددا  حث ددايحيهددلبحث ددرح عميدد حوثسدد ثما ح حثع مدداءحهدداهحث (ح

 وثعددداحلصصدددي حثالعسدددااحوث وصدددوىح هددداحث دددرح(سدددمرحم ددداع حث  يدددا ح حفعدددًجحعددداح لثثددد ح
منهددوم ح ددول حث  يددا حوث مددىحوث حدداياحيعددل  ااحعددماحث مندداهيمحثالي ا يدد حفدد حعحددمحث ددعنس ح

لفًاحمدداح(هددلثبحث  عميدد حث  لدد ي ح يحم  مددعحوث ددايحيسدد رحث ددرح  سددياح يددا حث فدد ثلحوي   ددل حهدد
حوثهمي حا هحف حوياسحمس ويا ح ول حث  يا حوثالمىح نئ حرجاحث ملث سحثإلعلثلي  

 حمصددرح ح ددول حث  يددا حمدداحبثىح ددليثًاح حو(عدد حعحددرح ددلحعحددمحث  ا ث ددااحالح و ددلحل ثسددا حاح
مسدددد هلف حفدددد حهدددداهحع  يدددد ح(وحع ثويدددد ح عاو دددد حهدددداثحث منهددددومحوعجو دددد ح ا مددددىح ددددلدحث نئدددد حث 

حث ل ثس  ح
 : االهمية التطبيقية 2
 حث إللدددبحعددداحر ي ددد حث  جوددد ح دددياح دددول حث  يدددا حو دددياحث مدددىح حثاح   قدددلحث  ا ث دددااح دددألاح(ح

ثم جهحث را احف حهاهحث م  ح حث  م ي ح سم ح دول حث  يدا حولد و هح ا مدىحوث  ندانىحي  حد ح
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حددرحث  ددي ح سدد ال حوموث هدد حصدد ااح(إلثدد ح وثفقددًاحمددعحعنسدد حومددعحم  م دد حويم حددهحث قددل  حع
حث  يا ح  بمحوث  ثل حووي  

 ح بويلحث  ا ثياحوث مص صياحف حم اىحعحمحث عنسحث    دويحوعحدمحث دعنسحثالي دا  ح مدال حاح
عك ي حو ر يقي حعاحسما حهام حم  حق ح ا لصصي حثالعساعي حف حهاهحث م  ح حث  م يد حمداح

ح يا حث رح   
 : أهداف البحث لثاً ثا

ح   حث  ا  ح   بحح:يهلبحث 
ح حمس ودح ول حث  يا ح لدحرح  حث م  ح حثإلعلثلي  1
ح حمس ودحث مىح لدحرح  حث م  ح حثإلعلثلي  2
 حلال دد حث دددن وقحثإل صددائي حفدد حمسدد ودح ددول حث  يددا ح ددلدحرح دد حث م  حدد حثإلعلثليدد ح   ددًاح3

ح م غي يححث  عسح)اإلو ةإعا وحوثالص صاعح)عحم ةثل  و 
قحثال صائي حف حمس ودحث مىح لدحرح  حث م  حد حثإلعلثليد ح   دًاح م غيد ث ح حلال  حث ن وح4

حث  عسح)اإلو ةإعا وحوثالص صاعح)عحم ة(ل  و 
 حث لال دددد حثال صددددائي ح ح جودددد ح ددددياح ددددول حث  يددددا حومسدددد ودحث مددددىح ددددلدحرح دددد حث م  حدددد ح5

حثإلعلثلي ح ساحم غي ث حث  عسح)اإلو ةإعا وحوثالص صاعح)عحم ةح(ل  و 
 : حدود البحثًا رابع
ث   ددددد حعحدددددرحرح ددددد حث صدددددبحث صدددددامسحثإلعدددددلثليححث  دددددلولحث  لددددد ي ح:حيق صددددد ح دددددلول-1

ح  صصصي ح)ث  حم حوث ل  وح 
ث  دددلولحث موعدددوعي ح:حيق صددد حث   ددد حث  دددا  حعحدددرحل ثسددد حث  جوددد ح دددياح دددول حث  يدددا ح-2

حومس ودحثالمىح لدحرح  حث م  ح حثالعلثلي ح 
حو2019-2018 ا  ح ا  امحث ل ثس ح)ث  لولحث بمعي ح:حي  للحث    حث ح-3
حث  لولحث مإلاعي ح:حي مثىحف حملث سحم إلبحمليع حث موصىح حح-4

ح: تحديد المصطلحات خامساً 
 جودة الحياة : -1

وح:ح"ثعر دا حث ند لح  داهح يا د حوعدماحث عسداقحوث م دايي حWHOمعكم حث صد  حث  ا ميد ح)
وم دايي هحوثع  ا ث د  حوهدوحمنهدومحوثسدعحث ثقافي حفد حم  م د  حوعجود حا دهح ألهلثفد حو وو ا د ح
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ي ددألث ح ر يقدد حم قددل ح صدد  حث ندد لحث  سددمي  حو ا  دد حث عنسددي  حومسدد ودحثسدد قج   حوعجوا دد ح
ثال  ماعيدددددددددددد  حوعجو دددددددددددد ح ا  وثعدددددددددددداحث مهمدددددددددددد حفدددددددددددد حث  يئدددددددددددد حث  دددددددددددد حي ددددددددددددي حفيهددددددددددددا" ح

(WHO,1995,p1405(وحRyff,2006,p85 حو
 التعريف النظري لجودة الحياة للباحثتين :

لددد و حث نددد لح ا سددد ال حوث  عددداحعددداحث  يدددا حوثم جإلددد حث قدددل  حعحدددرحثوامددد حعجودددا ححححححححح
ثي ا يدددد حمددددعحعنسدددد حوث صدددد يا حوث  دددد ح  إلددددسحل  دددد حث ساسدددد ح ا   سدددداحث مسدددد م ح  وثعدددداح
حلصصي  حو ح ي حث  يا ا  حو   ا  ح ا قل حث م وثباح ماحي عم حمها ث  حث عنسي حوثال  ماعي  

 ة الحياة :التعريف اإلجرائي لجود
هددد حث ل  ددد حث إلحيددد حث  ددد حي صدددىحعحيهددداحث مسددد  ياحمددداحصدددجىحث ا  ددد حعحدددرحمقيددداسححححححح

ح ول حث  يا  
 مستوى األمل -2
 (LAZARUS,1999الزاروس : ) -أ

" ا  حثي ا ي حماحث  نإلي ح موث هد ح( دلث حث  يدا حث سدح ي حث عدا ر حوهدوح وصدىحث ند لحث درح
حو LAZARUS,1999,7  فيًا"ح)ع ي  حم  واحفيهاحمماحي ري ح اع ًاحم

 (2005الصالحي ) -ب
"ثسددد  لثلح(وح هيدددنحم  فددد حيإلدددواحمو هدددًاحع دددوح ايددد ح(وح   ددد حيرمددد حث نددد لحث وصدددوىحإ يهددداح

حو 39:2005وي ووعحث ع ا،حفيهاح" )ث صا   ح 
 

 التعريف النظري لمستوى األمل :
لم احث مقيدداسحوحالعهمدداحوددلحثسدد ص2005سددوبح   عددرحث  ا ث ددااح   يددبحث صددا   ح)ح        

 ث ايح عاه 
 التعريف اإلجرائي لمستوى األمل :

هدد حث ل  دد حث إلحيدد حث  دد حي صددىحعحيهدداحث مسدد  ياحمدداحصددجىحإ ا  دد حعحددرحمقيدداسحححححححح
حث مى 

 المرحلة اإلعدادية- 3
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هدد حم  حدد حل ثسددي ح قددعحعددماحث م  حدد حث ثاعويدد حح1977عددامحث   ثويدد ح"ع ف هدداحوبث  حث    يدد ح
سدر حمددل هاحثددج حسدعوث ح هددلبحث ددرح  سديشحمدداح ددمحثإل لداف حمدداحوا حيددا ح  دلحث م  حدد حث م وح

ث رح دد حو مإليددعهمحمدداح حددوأحمسدد ودح(عحددرحمدداحث م  فدد حوث مهددا  حمددعح عويددعحو  ميددقح  ددداح
عدددددلثلهح ح يدددددا حث  محيددددد ح ث ميدددددالياحث نإل يددددد حوث  ر يقيددددد ح مهيدددددلًثح موثصدددددح حث ل ثسددددد حث  ا يددددد حوث 

حو 1977وح سع ح2ث سحث ثاعوي ح ومح)ثالع ا ي  "ح)وبث  حث    ي  حعكامحث مل
 مسًا : اإلطار النظريساد
 . نظريات خاصة بجودة الحياة :1
 .Ryff & Keyesنظرية العوامل الستة ل )رايف وكيز(  -

وحعك يدد ح  ددلحعموا ددًاح  ددول حث  يددا حو  دد بح اسددمحثعمددواجح1995"وعدد  ح) ثيددبحمددعحإليددب
سير  حعحدرحث  يئد  حث  جودا حثالي ا يد حمدعحث  وثمىحث س  حوه ح) ق ىحث اث  حثالس قج ي  حث 

وح)ث دد ثهيم:ح1ث صدد يا حث  يددا حث هالفدد  حوث عمددوحث لصصدد و "حإلمدداحموعدد حفدد حث لددإلىح وددمح)
حو30 2018

ح
 ,Ryff & Keyes)1995انموذج جودة الحياة النفسية لرايف وكيز : (1شكل)

1995:719) 
 ردا عحث  دل  ح سدهمحفيد حم موعد حو  دح) ثيبوحإاح ول حث  يدا حث اث يد حمداحث منداهيمحاث حث

م عوعدددد حمدددداحث مإلوعددددا حوهددددوحمنهددددومحليعدددداميإل حم  ددددللحث و دددد حيلدددد مىحعحددددرحث  ددددالحاث يدددد ح
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وث  ماعي حوعنسي  حفعًجحعاحث سحوهحث م   رح ا ص  حوث موثبياح   ليدلحث  وثعداحث م  دلل ح
ح ح فاهحووياسحث ماحثال  ماع حوث عنس ح لدحث ف ثلحوث   الحوه حإلا   :

:ح"و  عددد ح(احث نددد لحيم حدددهحث  اهدددًاحثي ا يدددًاحع دددوحاث ددد حSelf-Acceptance ح ق دددىحث ددداث ح1
وو و  ح ا مجم حث م  دلل ح هداحوث  د ح  عدماحمإلوعدا ح يدل ح(وحسديئ حولد و هحثالي دا  حعداح

حث  يا حث ماعي " 
:ح"هدد حث قددل  حPositive Relations with other حث  جوددا حثإلي ا يدد حمددعحث صدد ياح2

ام حعجوا حث  ماعي حثي ا ي حم  ال  حمدعحث صد ياحوائمد حعحدرحث ثقد حوث مدول حوث قدل  حعحرحثو
حعحرحث  و لحمعحث ص يا "

:ح"هدددد حث قددددل  حعحددددرح ق يدددد حمصددددي حث دددداث حوثالع مددددالحعحيهدددداحAutonomy حثالسدددد قج ي ح3
حفعًجحعاحث قل  حعحرحع رحث سحوهحث لصص حو عكيم  "

:ح"هدد حث قددل  حعحددرحثص يددا حث  يئددا حEnvironment Mastery حث سددير  حعحددرحث  يئدد ح4
ث معاسدد  حوث م وعدد حث لصصددي ح(ثعدداءحث  وث ددلحفدد حث سددياوا حث  يئيدد حث  دد ح دد جءمحمددعحث  ا ددا ح

حوث قيمحث لصصي " 
:ح"ثاحو ددولحث هددلبحفدد حث  يددا حو و يدد ح صدد فا حPurpose of life حث  يددا حث هالفدد ح5

حا  "ث لصعحع وهح هلبح  قيق حيلإلىحث غ احماحث  ي
:ح"هدد حوددل  حث ندد لحعحددرح عميدد حول ث دد حوثمإلاعيا دد حPersonal Growth حث عمددوحث لصصدد ح6

ح2016وح ح)ث سدد  اوي:68-67 ح2013وثثدد ثءحاث دد ح االعن ددا،حعحددرحص دد ث ح ليددل  "ح) إلدد  
حو 69-70 

وحوث م داال حث  د حودلمهاح1995وماحصجىحإعال حصيا  حث  وثمىحث مقلم حماح) ثيبحوإليدب
إلعدددد حث  ا ث ددددااحمدددداح  ليددددلحم دددداال حمقيدددداسحث لدددد و ح  ددددول حث  يددددا حوح م2002لددددا وه)

حوثع مل احف حصيا  حفق ث حث مقياسحعحرحث عك يا حث ماإلو  ح(عجهحوث ل يا حث سا ق  
 .Schlock( 2002نظرية شالوك ) -

فس  حهاهحث عك ي حمنهومح ول حث  يا حث ايحي إلواحماحثماعيد حم داال حوإلدىحمنهدومحي إلدواح
وح  دد اح  حدديًجحمنصددًجح هدداثحSchalok,2002منلدد ث  حووددلحوددامحلددا وهح)مدداحعددللحمدداحث 

ث منهدددومحو دددياحمددداحصج ددد حثاحثال  دددالحث اث يددد حإلوعهددداحث م دددللث حث إلثددد ح(هميددد حمددداحث   دددالح
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حو 2007 338ث موعددددوعي حفدددد ح  ليددددلحل  دددد حلدددد و حث ندددد لح  ددددول حث  يددددا  ح)ع ددددلث   ما:
ث م ددداال حث ثماعيددد حومنلددد ث حإلدددىحوح نصددديج حعك يددد ح)لدددا وهوح هددداهح2ويوعددد حث لدددإلىح)

حم اىحماحهاهحث م اال  
ث منل

حث م داال حث ث ح

ح

اح
 ح ي

جوا
ث  

صيا
لص
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لي ح
 ما
ل حث

س ا
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ص ح
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ث
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ل ح
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 ي 
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س 
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ح عي 
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 ث  ناع
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 ث  جوا
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 ث  ا  ح
 ي ث مال

 ث  مى 

 حث سإلا

 ث   حيم 
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ث لص
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  وو 
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   ث ص 
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  ثالس قج
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 ثالص  ا ث
ح 
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 ث   ث رح
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 ع 

 ث لوث ح
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 ث ن لي 

 قوقح 
ث  ماع

  

 ث قاعواح
وث  مح
يا ح
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 الت جودة الحياة ومؤشراتها حسب نظرية شالوكمجا: (2شكل )
 . نظريات خاصة باألمل :2
 .Snyderنظرية األمل لسنايدر  - 

وحوبمدجنهحثعموا دًاحم  فيدًاح ألمدىحي إلدبحعحدرح حدوأحSnyder(و  ،حسدعايل ح)ح1991ف حعامح
ث هدددلبحومدددعحا دددهحفدددإاحعموا ددد ح دددمحي إلدددبحعحدددرحمددداحهدددوحمدددألموىحو إلددداحي إلدددبحعحدددرحث   نيدددبح

ث مددىح اعدد ح"حح1991وهدد حعدد و ي ح   قيددقحث هددلثب حوعدد بحسددعايل حوبمددجنهحوث  صردديرح
 ا  حثي ا ي ح  نبحث هممحوث   ح قومحعحرحثسداسح  دال  ح ا سداسح ا ع دا،حو لدمىحمإلدوع ح

حوCheavensحetal,ح,1452006-135,ث مقل  حوث س ىح" ح)
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ث هدلثبح يعمداحمإلدواحفا مقل  حيقصلح هداحمدلدحث فإلدا حث  د حيمإلداح حند لح(احيو دلهاح   قيدقح
لثمدد حث   إلدد ح ث سدد ىحيلددي حث ددرحث  صددو ث حث  دد ح عرددويحعحددرحوث ددلحمدداحث قددل  حعحددرح ددلءحوث 
عحددرحردددوىحث رددد قحث مص ددا   حفمددداحث من ددد احثاحث سددد ىح  ددي حث  نإليددد حفددد حثسددد  ث ي يا ح(وح
ث ردد قحث  دد حمدداحصج هدداحعددع  حفدد ح  قيددقحث هددلثب حوث مقددل  ح ددوف حث لثف يدد حعحددرح وكيددبح

ىحفد ح حددوأحث هددلب حوثاحإلدىحمدداحمإلدوع حث مقددل  حوث سدد ىحم  ث ردااحو إلدداحم مددايبثاح حدهحث سدد 
حو 72 ح2011عس يًاح)ث قاسم 

 :Stotland's theory of Hopeنظرية ستوتالند في االمل  -
وحثاحمدداحث عدد و يحو ددولحمسدد ودحو ددوح ا  ددلحث لعددرح1994حStotlandثف  ا)سدد و جعلح

ح حث   حي يلهاحث ن لح إل حيإلواحث مىحاثحفاعحي  ماح(همي حث     ح(وحث رمو،ح(وحث غاي
ويلي )سدد و جعلوحث دددرحثاحثالمدددىحهدددوحمددداحث ص دد ث حث لدددائ  ح دددلدح عددد حث  لددد حفإلدددىححححححححح

ثعسدددااحيألمدددىحثاح   قدددقح(هلثفددد حورمو ا ددد حويصددد وحث دددرحث  دددجح ي قدددقح عنسددد حث مإلاعددد حث  ددد ح
جمدد حصدد ي  حووثو يدد حي معاهددا حوإلددا هحثاحيددع  حفدد حعجوا دد حمددعحثصددلوائ حوثاح إلددواح( 

ومق و  حث  ماعيًاحويإلواحثالعسااحمعحث مىحثإلث حفاعحي حوي ياح يا  حم  مسدًا حوث ند لحث دايح
 لي ح(هلثبحورمو ا حيس ريعحثاحيإلواحسيلحمصي هحوثع حيإلواحفد لًثحفداعًجحفد حسد ي حث درح

وع داس:حح)ث  ا عد ح  قيقح(هلثف حوهاثحماحيوصح حث رحث مإلاع حث   حيرم ح ا وصوىحث يها 
حو 169-168 ح2012

 ًا : دراسات سابقةبعسا
 أواًل : دراسات متعلقة بالجودة النفسية

 (: جودة الحياة وعالقتها بتقبل الذات لدى طلبة الجامعة.2008. دراسة الجميل )1
هدلف حث ل ثسد ح  د بحمسد ودحإلددىحمداح دول حث  يدا ح ددلدحرح د حث  ام د حو ق دىحث دداث ححححححح

 بحعحددرحمسدد ودح ددول حث  يددا حوفقددًاح م غيدد يحث  ددعسحوث  صصددع ح ددليهم حفعددًجحعدداحث   دد
وث   دد بحعحددرحث  جودد ح ددياحث  ددول حو ق ددىحث دداث حووفددقحم غيدد يحث  ددعسحوث  صصددع ح حغدد ح

وحرا  دددًاحورا  ددد حمددداح ام ددد حإلددد  جء حووامددد حث  ا ثددد ح  عددداءحمقياسدددياح316عيعددد حث ل ثسددد ح)
ع ح منهدددومح ق دددىحث ددداث ح دددأل بحمددداحوحفقددد  حوث ثدددا45ث وىح منهدددومح دددول حث  يدددا حو دددأل بحمددداح)

وحفق   حو(كه  حث ع ائدح م عحعيع حث    ح مس ودحعاٍىحمداح دول حث  يدا حو ق دىحث داث ح47)
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والح و دددلحفددد وقحاث حلال ددد حث صدددائي ح مسددد ودح دددول حث  يدددا حعحدددرحوفدددقحم غيددد يحث  ددددعسح
وث  صصدددع حو(كهددد  حث ل ثسددد حو دددولحعجوددد حث   اريددد حمو  ددد حولث ددد حث صدددائيًاح دددياح دددول ح

حو 2008 93ث  يا حو ق ىحث اث ح)ث  ميى 
( : جودة الحياة االسرية وعالقتهاا بفاعلياة الاذات 2010. دراسة عبدالوهاب وسميرة )2

 األبناء المراهقين.حلدى عينة من
هلف حث ل ثسد ح  د بحر ي د حث  جود ح دياحإل ثهحث  عداءح  دول حث  يدا حثالسد ي ح صدن حعامد ح

ثال عدداءحث مدد ثهقياحمدداحث  عسدديا حوث ددرحثص  ددا حث ندد وقحفدد ححو ألثي هدداحعحددرحفاعحيدد حث دداث ح ددلد
 ول حث  يا حثالس ي حوفاعحي حث اث ح   دًاح م غيد حث  دعس حوودلحودامحث  ا ثدااح إعدلثلحمقياسدياح

وحرا  دددًاحورا  ددد حمددداح200  ددول حث  يدددا حوفاعحيددد حث ددداث  حوث  يدد حعحدددرحعيعددد حمإلوعددد حمدداح)
 رحو ولحعجود حث   اريد حمو  د ح دياح دول حرح  حث صبحث وىحث ثاعوي حو وصح حث ل ثس حث

ث  يددددا حثالسدددد ي حوم غيدددد حفاعحيدددد حث دددداث حث مل إلدددد ح   ددددًاح م غيدددد حث  ددددعسحو صددددا  حثالعددددا ح
حو 536-491 ح2010)ع لث وهااحوسمي   ح

( : جاااودة الحيااااة وعالقتهاااا بالحاجاااات االرشاااادية لااادى طلباااة 2015. دراساااة جماااال )3
 المرحلة الثانوية.

مسدد ودحإلددىحمدداح ددول حث  يددا حوث  ا ددا حثال لددالي ح ددلدح(فدد ثلحعيعدد ححهددلف حث ل ثسدد ح  دد ب
ث ل ثسددد ح)رح ددد حث مددددلث سحث ثاعويددد حث  امدددد ح م افكددد حث سددددويلثءوحفعدددًجحعدددداحث   ددد بحعحددددرح
مسددد ودح دددول حث  يدددا حوفقدددًاح م غيددد حث  دددعسح)اإلو ةثعدددا وحوم غيددد حثالوامددد ح)مقددديمحةحوثفدددلو ح

وث  ا دددا حثال لدددالي  حوودددلحلدددمح حعيعددد حوث   ددد بحعحدددرحر ي ددد حث  جوددد ح دددياح دددول حث  يدددا ح
وحرا  دًاحورا  د  حو  قيقدًاح هدلثبحث   دد  حودامحث  ا د ح إعدلثلح)ثسد  اع ح ددول ح321ث   د ح)

ث  يددا وحوح)ثسددد  اع حث  ا دددا حثال لدددالي و حوثكهددد  حع دددائدحث ل ثسددد حثاح قيددديمحث رح ددد ح  دددول ح
ثال لددالي حفقددلحإلددااحفدد ح يددا همح دداءحفدد حث مسدد ودحث م وسددر ح(مدداح قيدديمهمح مسدد ودح ا ددا همح

ث مسددد ودحث  يدددل حو(احهعددداهحف وودددًاحلث ددد حث صدددائيًاحفددد ح دددول حث  يدددا ح دددياحث ددداإلو حوثالعدددا ح
و صددا  حثالعددا حو ددياحث رح دد حث مقيمددياحوث وثفددلياحو صددا  حث رح دد حث مقيمددياحوإلددا هح(كهدد  ح
حث ل ثسددد حو دددولحعجوددد حث   اريددد حسدددا   حاث حلال ددد حث صدددائي ح دددياح دددول حث  يدددا حوث  ا دددا 

حو 86 ح2015ثال لالي ح لدح(ف ثلحث  يع ح) ماى 
 ثانيًا : دراسات متعلقة باألمل
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(: الااذكاء الوجااداني وعالقتااه بكاال ماان السااعادة واألماال لاادى 2011. دراسااة القاساام )1
 عينة من طالبات جامعة أم القرى.

ى حهدلف حث ل ثسدد حإللددبحر ي دد حث  جودد ح ددياحث دداإلاءحث و ددلثع حوإلددىحمدداحث سدد ال حوث مددححححح
وث إللدددبحعددداحث نددد وقحفددد حث ددداإلاءحثالعن دددا  حوث سددد ال حوث مدددىحفددد حعدددوءح  ددداحث م غيددد ث ح
)ث  صصعحث ل ثس حوث مس ودحث ل ثس و حوإلا هحث    بحعحرحث ن وقح ياحم  ن دا حث داإلاءح

وحرا  دد ح400ثالعن ددا  حفدد حث سدد ال حوث مددىحو(  ددالهحث ن عيدد  حثاح إلوعدد حعيعدد حث ل ثسدد حمدداح)
و  ثو ددد ح(عمدددا هاح دددياحح(ل دد و 200ح–عحمددد ح200ث قدد دح وثودددعح)مدداحرا  دددا ح ام ددد ح(مح

سددددددع و حوثسدددددد صلم حث  ا ثدددددد حمقيدددددداسحث دددددداإلاءحثالعن ددددددا  حإعددددددلثلحعثمددددددااحو بقحح18-25)
و حومقيدددداسحث مددددىحثعددددلثلح2003و حووائمدددد حثإلسددددنو لح حسدددد ال حثعددددلثلحع ددددلث صا قح)2001)

  دد حلث دد حث صددائيًاحو حو وصددح حث ل ثسدد حث ددرحو ددولحعجودد حث   اريدد حموح2004ع ددلث صا قح)
 ددددياحث دددداإلاءحثالعن ددددا  ح أل  ددددالهحث ن عيدددد ح)إلث  حثالعن دددداال  حث   ددددارب ح عكدددديمحثالعن دددداال  ح
ث م  فد حث و لثعيدد  حث  وثصددىحثال  مدداع وحوإلددىحمداحث سدد ال حومقيدداسحث مددىحو  ليدد ح)ث سدد ىح

   ددًاححوثإل ثل و حوو ددولحفدد وقحلث دد حث صددائيًاح ددياحم وسددرا حل  ددا حث مددىح)ث ل  دد حث إلحيدد و
 م غي حث  صصدعحث  حمد حوث ل د حو صدا  حث  صصدعحث ل د  ح يعمداح دمح كهد حفد وقح دياح
م وسددددرا حل  ددددا حث دددداإلاءحثالعن ددددا  حوث سدددد ال حوثالمددددىح   ددددًاح م غيدددد حث مسدددد ودحث ل ثسدددد ح

ث  ث دددعو حفعددددًجحعدددداحا ددددهحفقددددلح(كهدددد  حث ع ددددائدحو ددددولحفدددد وقحلث دددد حث صددددائيًاح ددددياح-)ث وى
معصنعدددا وحث ددداإلاءحو صدددا  ح- مدددىح   ليددد ح دددلدح)م  ن دددا م وسدددرا حل  دددا حث سددد ال حوث

حو 1 ح2011م  ن ا حث اإلاءحثالعن ا  ح)ث قاسم:
 (: مستوى األمل لدى طالبات الجامعة.2012. دراسة العارضي وعباس )2

هددلبحث   دد حث ددرحويدداسحمسدد ودحث مددىح ددلدحرا  ددا حإلحيدد حث    يدد ح ح عددا ح ام دد حث إلوفدد  ح
دحث مىحعحرحوفقحث م غي ث ح)ث م  ح حث ل ثسي  حث    د حفد حوث    بحعحرحث ن وقحف حمس وح

 سحسددددىحث ددددوالل و حوإلددددا هحثسدددد ص ثجحح-ث  مدددد حح–ث قسددددمحث ل ثسدددد حح-ث سددددإلاحح-ثالص صدددداع
م ايي حث صائي ح مقيداسحث مدىحعحدرحوفدقحم غيد حث م  حد حث ل ثسدي  حثاح حغد حعيعد حث   د ح

وحرا  د حفد حث م  حد حث  ث  دد ح227وحرا  د حفد حث م  حد حث ثاعيد حو)165وحرا  د حمعهداح)392)
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عسدداعي  حو  قيقددًاح هددلثبحث   د حوددامحث  ا ثددااح  إلييددبح10ي وبعدواحعحددرح) وح(وسددامحعحميد حوث 
ثاححوحفقددد  حوث م دددلحعحدددرحرح ددد ح ام ددد ح غدددلثل 33وحث مإلدددواحمددداح)2005مقيددداسحث صدددا   ح)

ا حوحفقددد   ح(كهددد  حع دددائدحث ل ثسددد ح م دددعحرا  ددد28 إلدددواحث مقيددداسح صددديغ  حث عهائيددد حمددداح)
ث  ام دد ح مسدد ودحم  نددعحمدداحث مددى حوعددلمحو ددولحفدد وقحاث حلال دد حث صددائي حفدد حمسدد ودح
ث مىحعحدرحوفدقحث م غيد ث ح)ث م  حد حث ل ثسدي  حوث سدإلا حوث  مد  حو سحسدىحث دوالل و حوو دولح
فددد وقحاث حلال ددد حث صدددائي حفددد حمسددد ودحث مدددىحعحدددرحوفدددقحم غيددد حث    ددد حفددد حث  صصدددعح

ث صدائي حفد حمسد ودحث مدىحوفدقحم غيد حث قسدمحث ل ثسد ححث ل ثس  حوو دولحفد وقحاث حلال د 
حو 163 2012و صا  حث وسامح)ث إليمياء حوث نيبياء حوث  ياع و)ث  ا ع حوع اس:

 مناقشة الدراسات السابقة ومقارنتها بالدراسة الحالية:
  ايعددد حث ل ثسدددا حث سدددا ق حفددد ح عاو هددداح م غيددد ح دددول حث  يدددا ح   دددًاح هدددلثبححاالهاااداف: -1

سددا  حفمعهدداحمدداحهددلبحث ددرحويدداسحمسدد ودح ددول حث  يددا حوعجو هدداح  ق ددىحث دداث حإلمدداحفدد حث ل ث
و ح(وحعجو هاح ناعحي حث داث حإلمداح2010و حل ثس حع لث وهااحولعلح)2008ل ثس حث  ميىح)

وح2011و ح(مدداح ا عسدد  ح م غيدد حث مددىحفقددلحهددلف حل ثسدد حث قاسددمح)2015فدد حل ثسدد ح مدداىح)
 ددداإلاءحثالعن دددا  حوإلدددًجحمددداحث سددد ال حوث مدددىح(مددداحل ثسددد حث إللدددبحعددداحر ي ددد حث  جوددد ح دددياحث

وحهددلف حويدداسحمسدد ودحث مددى ح(مدداحث ل ثسدد حث  ا يدد حفقددلحهددلف ح2012ث  ا عدد حوع دداسح)
حوياسحمس ودحإلىحماح ول حث  يا حومس ودحث مىحو   بحر ي  حث  جو ح ياحث م غي يا 

را  ددًاحورا  د حفدد حإلددجححو400-200  ثو دد حعيعد حث ل ثسددا حث سدا ق حمدداح دياح)حالعيناة: -2
ث م غيدد يا حوثص حندد حعيعددا حث   دد حفمعهدداحإلاعدد حعحددرحرح دد حث  ام دد حمثددىحل ثسدد حث  ميددىح

وحومعهدداحعحددرحرح دد ح2012وحول ثسدد حث  ا عدد حوع دداسح)2011وحول ثسدد حث قاسددمح)2008)
و حثمدداحث ل ثسدد ح2015وحول ثسدد ح مدداىح)2010ث م  حدد حث ثاعويدد حإلل ثسدد حع ددلث وهااحولددعلح)

قدددلحثو صددد  حعيعددد حث   ددد حعحدددرحردددجاحث م  حددد حثالعلثليددد حمددداحث ددداإلو حوثإلعدددا حث  ا يددد حف
حوحرا احورا    120وث  ا غحعللهمح)

فددد حث ل ثسدددا حث سدددا ق حث م  حقددد ح م غيددد ح دددول حث  يدددا حفقدددلح دددمحثعدددلثلحث مقددداييسححاألداة: -3
و حل ثسددد ح2010وحول ثسددد حع دددلث وهااحولدددعلح)2008ث صاصددد ح ا ل ثسددد حإلل ثسددد حث  ميدددىح)

و ح(مداحفدد حث ل ثسدا حث سددا ق حث م  حقد ح م غيد حث مددىحفقدلح ددمحثسد صلثمحمقيدداسح2015ىح) مدا
وحفقددلح ددمح إلييددبحمقيدداسح2012ث مددىح)ثعددلثلحع ددلث صا قو حوفدد حل ثسدد حث  ا عدد حوع دداسح)
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وحوثسدد صلثم حفدد حث ل ثسدد  ح(مدداحفدد حث ل ثسدد حث  ا يدد حفقددلح ددمح عدداءحمقيدداسح2005ث صددا   ح)
هلثبحث ل ثس  حوثس صلثمحث  ا ث ااحمقياسحث مدىحث م دلحمداحو دىح م غي ح ول حث  يا حوفقًاح 

حو 2005ث صا   ح)
  ايع حث وسائىحثال صائي حث مس صلم حف حث ل ثسدا حث سدا ق حمداححالوسائل االحصائية:ح-4

 ي حثالس صلثمح  سداحمجئم هداح هدلثفهاحوهد حث م وسدرا حوثالص  دا حث  دائ ح  يعد حوث دل ح
حيددىحث   دداياحث  دداليحوم امددىحث   ددارح ي سددواحوث ناإل ويعددا  حم ال دد حو  يع ددياحمسدد قح ياحو  

م ال دددد حهوثيدددد ح(مدددداحفدددد حث ل ثسدددد حث  ا يدددد حح– دددد ثواح  حيددددىحث   دددداياحثال دددداليحح-ي مااح سدددد
حفس س صلمحث  ا ث ااحث وسائىحثال صائي حث معاس  ح   ققحثهلثبحث     

ىح  سداح(هلثفد  حثاح وصدح ح وصدح حث ل ثسدا حث سدا ق حث درحع دائدحمص حند حإلدحالنتائج:ح-5
عد حالح و دلح2008ل ثس حث  ميىح) وحث رح م عح(ف ثلحث  يع ح مس ودحعاٍىحماح ول حث  يدا  حوث 

فدد وقحاث حلال دد حث صددائي ح مسدد ودح ددول حث  يددا حعحددرحوفددقحم غيدد يحث  ددعسحوث  صصددعح
ل ثسد حوث  رحو ولحعجو حث   اري حمو   حلث  حث صائيًاح ياح ول حث  يا حو ق ىحث اث  حوفد ح

وحو وصدح حع دائدحث ل ثسد حث درحو دولحعجود حث   اريد حمو  د ح دياح2010ع لث وهااحولدعلح)
 دددول حث  يدددا حثالسددد ي حوفاعحيددد حث ددداث  حوو دددولحفددد وقحلث ددد حث صدددائيًاح دددياحث ددداإلو حوثالعدددا ح

وحفقددلح(كهدد  حث ع ددائدحثاح قيدديمحث رح دد ح  ددول ح2015و صددا  حثالعددا  حوفدد حل ثسدد ح مدداىح)
مس ودحث م وسر حو(احهعداهحف وودًاحلث د حث صدائيًاحفد ح دول حث  يدا ح دياح يا همح اء حف حث 

ث دداإلو حوثالعددا حو صددا  حثالعددا ح(يعددًاحو ددياحث رح دد حث مقيمددياحوث وثفددلياحو صددا  حث مقيمدديا ح
وو ددولحعجودد حث   اريدد حسددا   حاث حلال دد حث صددائيًاح ددياح ددول حث  يددا حوث  ا ددا حثال لددالي  ح

وحث ددرحو ددولح2011 مددىحفقددلح وصددح حع ددائدحل ثسدد حث قاسددمح)ثمدداحفدد حث ل ثسددا حث م  حقدد ح ا
عجوددد حث   اريددد حمو  ددد حلث ددد حث صدددائيًاح دددياحث ددداإلاءحثالعن دددا  حوإلدددىحمددداحث سددد ال حوث مدددى ح
وو دددولحفددد وقحلث ددد حث صدددائيًاحفددد حل  دددا حث مدددىح   دددًاح م غيددد حث  صصدددعحث  حمددد حوثالل ددد ح

ًاحفد حث ل  د حث إلحيد ح حداإلاءحو صا  حث  صصعحث ل   حو مح كه حف وقحاث حلال  حث صدائي
ثالعن ددا  حوث سددد ال حوث مدددىح   دددًاح م غيددد حث مسدد ودحث ل ثسددد ح)ث وىحوث  ث دددعو حوو دددولحفددد وقح

معصنعدا وحث داإلاءحح–لث  حث صائيًاح ياحم وسرا حل  ا حث س ال حوث مىح لدح)م  ن دا ح
ث دددرححوحفقدددلح وصدددح 2012ثالعن دددا  حو صدددا  حث م  ن دددا  ح(مددداحل ثسددد حث  ا عددد حوع ددداسح)
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 م ددعح(فدد ثلحث  يعدد ح مسدد ودحم  نددعحمدداحث مددىحوعددلمحو ددولحفدد وقحاث حلال دد حث صددائي حفدد ح
مسددد ودحث مدددىحعحدددرحوفدددقحث م غيددد ث ح)ث م  حددد حث ل ثسدددي  حث سدددإلا حث  مددد  ح سحسدددىحث دددوالل وح
وو ددولحفدد وقحاث حلال دد حث صددائي حفدد حمسدد ودحث مددىحوفددقحم غيدد حث    دد حفدد حث  صصددعح

 حإلاحث     حفد حث  صصدعحوو دولحفد وقحاث حلال د حث صدائي حو صا  حث را  ا حث حوث  حيم
حف حمس ودحث مىحوفقحم غي حث قسمحث ل ثس حو صا  حث وسامحث  حمي  

 مدى االستفادة من الدراسات السابقة :
ح  ليلحعيع حث     ح-1
)ث  ا عد حوع داسححثص يا حثلوث حث    حثاح محثص يا حمقياسحمس ودحثالمىحماحل ثسد ح-2

ح. و2012
حث عك ي حف ح عاءحمقياسح ول حث  يا  حثالس نال حماحثالر ح-3
ح نسي حث ع ائدحومقا ع حع ائدحث    حث  ا  حمعحع ائدحث ل ثسا حث سا ق ح ح-4

 : اجراءات البحث ثامناً 
يمثدددىحم  مدددعحث   ددد ح ميدددعحرح ددد حث صدددبحث صدددامسحفددد حث مدددلث سحمجتمااال البحاااث:  -1

صددد ا ي ح ن عيهددداحث  حمددد حوث ل ددد ح ح دددامحث ل ثسددد حثإلعلثليددد حوث ثاعويددد ح مدددي همح ا ل ثسددد حث 
وحرا  ددددًاحورا  دددد ح ح6328وحفدددد حم إلددددبحم افكدددد حعيعددددود حوث  ددددا غحعددددللهمح)2018-2019)

وحمل س حثعلثلي حوثاعويد حمعهداح85وحرا   حموبعياحعحرح)3603وحرا احو)2725و وثوعح)
حوحمل س ح ح عا  *48وحمل س ح ح عياحوح)37)
ص يدد  حعيعدد حث   دد ح ر يقدد حث  يعدد حث  لددوثئي حث ر قيدد حعحددرحثعينااة البحااث األساسااية:  -2

وحرا  ددددًاحورا  دددد ح250وفددددقحم غيدددد يحث  ددددعسحوث  صصددددعحث ل ثسدددد حو إلوعدددد حث  يعدددد حمدددداح)
وح119وحرا  دددًاحورا  ددد حفددد حث صدددامسحث  حمددد حو)131ي وبعدددواحعحدددرحث  صصصدددا ح وثودددعح)

وحرا  دًاحمقا دىح98اإلو )را  ًاحورا   حف حث صامسحث ل   حو   ًاح م غي حث  دعسح حدغحعدللحث د
وح1%حمددداحث م  مدددعحث إلحددد ح حوث  دددلوىح)4وحرا  ددد حوهددد ح مثدددىحعسددد  ح152عدددللحثإلعدددا ح)
حيوع حا ه:

ح
ح
ح



 دية يف مركز حمافظة نينوى   جودة احلياة وعالقتها مبستوى األمل لدى طلبة املرحلة اإلعدا       

 حالم حممد ذيبَأو م. د.  م.د. ملياء حسن عبد القادر                                                                                               

 360 

اناث(  -عينة البحث األساسية موزعين بحسب متغيري الجنس)ذكور: (1جدول )
 ادبي( -ومتغير التخصص)علمي

 أسم المدرسة ت
 العلمي الصف الخامس األدبي الصف الخامس

 وعالمجم
 إناث ذكور إناث ذكور

 68 - 35 - 33 الشافعي للبنين .1
 30 - 15 - 15 الرسالة للبنين .2
 50 25 - 25 - األندلس للبنات .3
 72 41 - 31 - التحرير للبنات .4
 30 15 - 15 - الزهور للبنات .5

 250 81 50 71 48 المجموع
 اداتا البحث : -2
ث  ا ث دااح ألعدلثلحمقيداسح دول حث  يدا ح دلدحرح د حث م  حد ح:حوامد ح. مقياس جاودة الحيااة1

ثالعلثليدددددد  حي صددددددبح ا صددددددلقحوث ث ددددددا حوث موعددددددوعي  حووددددددلحثع مددددددل حث  ا ث ددددددااح  دددددداح
حثإل  ثءث حث ساسي حف ح عاءحث مقياسحوإلا   :

ثالردددج حعحدددرحث رددد حث عك يددد حوث ل ثسدددا حث سدددا ق حث  ددد ح عاو ددد حمنهدددومح دددول حث  يدددا ح: أ 
حنال حمعها ووياسهاحوثالس 

ثالرددج حعحددرحعددللحمدداحث مقدداييسحث م  حقدد ح منهددومح ددول حث  يددا حوثالسدد نال حمعهدداحفدد حح:ب 
صددديا  حمإلوعدددا حهددداثحث منهدددومحو  ليدددلحث    يدددبحثإل  ثئددد ح إلدددىح  دددلحمددداح(  دددالحث مقيددداس ح
و  ليددلحث نقدد ث حث صاصدد ح إلددىح  ددلحمدداح(  ددالحث مقيدداس حو مدداحي عاسدداحمددعحر ي دد حث م  حدد ح

حثالعلثلي  
وحفق  حموبعد حعحدرحسد حم داال ح57ثعلثلحث صيغ حث و ي ح حمقياسحوث ايح إلواحماح)ح:ج 

وحومددداحو لحفددد حث ل يدددا حRyff مثددىحمإلوعدددا ح دددول حث  يدددا ح االع مدددالحعحدددرحعك يددد ح) ثيدددبح
و حو إلدىحفقدد  حمداحفقدد ث حث مقيدداسحصمدسح ددلثئىحه )موثفدقحإلثيدد ًث حموثفددق ح1ث سدا ق حمح ددقح)

وحعحدرحث  دوث  ح5 4 3 2 1(عري حهداهحث  دلثئىحث وبثاح)حم ايل حم ا ا حم ا احإلثي ًثو
ح حنقددددد ث حثإلي ا يددددد  حو  إلدددددسحث دددددل  ا ح ا عسددددد  ح حنقددددد ث حث سدددددح ي حوهددددداهحث مإلوعدددددا حهددددد :
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)ثالس قج ي  حث  جوا حثالي ا ي حمعحث ص يا حث عموحث لصص  حث  مإلاحث  يئ  ح ق دىحث داث ح
حوث هلبحماحث  يا و

يداسحمسد ودحث مدىح دلدحرح د حث م  حد حثالعلثليد  حفقدلح دمحيهدلبحث درحوح:حمقياس األملح.2
وحعحددرحرح دد ح ام دد ح غددلثلح)ث  دد ثقو ح2005ثالع مددالحعحددرحمقيدداسحث صددا   حث م ددلحعددامح)

وحو إلددىحفقدد  حمدداحفقدد ث حث قيدداسحهدد ح)(وثفددقح لددل  ح1وحفقدد  حمح ددقح)28وي عددماحث مقيدداسح)
(عريدددد حهدددداهحث  ددددلثئىحح(وثفددددق ح(وثفددددقحعوعددددًاحمددددا ح( فدددداحعوعددددًاحمددددا ح( فدددداح لددددل حو حووددددل

حوحعحرحث  وث  ح حنق ث حثالي ا ي ح حو  إلدسحث دل  ا ح ا عسد  ح حنقد ث حث سدح ي  5 4 3 2 1)
و إلدددد حي عاسدددداحث مقيدددداسحمددددعحم  مددددعحث   دددد حث  ددددا  ح)رح دددد حث م  حدددد حثالعلثليدددد و حوامدددد ح

حث  ا ث ااح اس ص ثجحث صصائعحث سيإلوحم  ي ح   
يمثددددىحث صدددلقحوث ددددلًثحمدددداحث صصددددائعحح(األماااال -صاااادم المقياسااااان )جااااودة الحياااااة ح.3

و حويقصدددلح ا صدددلقح(اح قددديسحث لث حمددداحوعددد  حGronboc,1964:42ث ساسدددي ح دددأللث ح)
وح حووددددلح ددددمحث   قددددقحمدددداحصددددلقحث مقياسددددياح ر يق )ث صددددلقح270:ح2005  حدددد ح)مح ددددم 

اويحثالص صدداعحإل ددلثءححث كدداه يوح حثاح ددمحعدد احث مقياسددياحعحددرحم موعدد حمدداحث ص دد ثء
وحومدددلدحمعاسددد  هماح  يعددد ح1وىحمدددلدحصدددج ي حفقددد ث حإلدددىحمقيددداسحمح دددق)مج كدددا همح ددد

ث     حوولح( نقحث ص د ثءحعحدرحصدج ي حث لث دياحفد حويداسحمداحوعد  اح  حد ح حمدعحث د ثءح
ح  احث   ليج حث  سير حعحرحعللحماحث نق ث حف حإلجحث مقياسيا 

 حث  ا ث ددااح  ر يددقحوامدد األماال( –. تحلياال الفقاارات احصااائيًا للمقياسااين )جااودة الحياااة 4
وحرا ددداحورا  ددد ح دددمحثص يدددا همح ا سدددحواحث ر قددد ح285ث مقياسدددياحعحدددرحعيعددد ح أل نددد حمددداح)

 و 2019ة3ة19وحث رح)2019ة3ة5ث  لوثئ ح  مثىحعيع حث   حيىحثال صائ حماح ا يشح)
 األمل( –القوة التمييزية لفقرات المقياسين )جودة الحياة 

  يدا ح دمحثص يدا حعيعد حعلدوثئي حر قيد حمإلوعد حمداح  ىح سااح مييبحفق ث حمقياسح دول حث
و ح2وحرا احورا   حماحث ملث سحث ثاعوي حف حم إلبحم افكد حعيعدودحإلمداحفد حمح دقح)285)

                                                 
ح2 حل ح(بها حي يرحواسم حح1ثسماءحث ص  ثءحث اياحثس  اع ح همحث  ا ث ااح   إليمحث مقياسيا:حح 

ح(عو حواسمحي ير 
  حل حياس حم نوك 5 حعلدحف ا،حث   اي   حح4 حل ح عاحإلماىح يال ح3ح
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و  ددلح صدد ي حثال ا ددا ح  يعدد حث   حيددىحثإل صددائ  ح   دد حثالسدد ما ث حعحددرحوفددقحث ل  دد ح
ا ح  إلدواحث م موعد ح%وحمداحث دل  27ث إلحي ح إلىحرا احورا  د ح عاب يدًاح حوثص يد  ح(عحدرح)

%وحماحث ل  ا ح  مثىحث م موع حث دلعياحو حدغحعدللهمح27و حو(لعرح)72ث  حياحو حغحعللهمح)
و حوثسدد  مىحثالص  ددا حث  ددائ ح  يع ددياحمسدد قح ياحفدد حم  فدد حث ندد قح ددياحل  ددا حإلددىحفقدد  ح72)

يددىح ددياحث م مددوع ياحث م ردد ف يا حو ا عسدد  ح مقيدداسح ددول حث  يددا ح حو عدداءحعحددرحع ددائدحث   ح
ثال صائ ح حفقلح اف حصمسحفق ث حماحعيعد حث  مييدبحث  د ح صدح حعحدرحودو ح مييدبح يد ح

حوحيوع حا ه 3 يل  حومح قح)
ثماح ا عس  ح مقيداسحث مدىح حفقدلح(ث  د حع دائدحث   حيدىحثال صدائ ح(اح ميدعحث نقد ث حمميدب  ح

حوحيوع حا هح4ومح قح)
 االتسام الداخلي للمقياسين

سح ول حث  يا :ح مح ر يقحث مقياسحعحرحعيعد حث  مييدبحعنسدهاحو دمحثال ساقحث لثصح ح مقياح-(
حو 5 سااحم امج حثال   ارح ياحث نق ث حوث ل   حث إلحي حإلماحموع حف حمح قح)

ثال سدداقحث ددلثصح ح مقيدداسحث مددى:ح ددمح ر يددقحث مقيدداسحعحددرحعيعدد حث  مييددبحعنسددهاحو ددمحح-ا
حو 6إلماحموع حف حمح قح) سااحم امج حثال   ارح ياحث نق ث حوث ل   حث إلحي ح

 ثبات المقياس -5
يقصددلح ا ث ددا ح(احي ردد حث مقيدداسحث ع ددائدحعنسددهاح(وحو ي ددًاحمعهدداحثاثحمدداح(عيددلح ر يقدد حعحددرح

حو 653:1977ث ف ثلح(عنسهمحف حث ك وبحعنسهاح)حث غ يا:
وحرا  دًاح20والس ص ثجحث ث دا حوامد حث  ا ث دااح  ر يدقحث مقياسدياحعحدرحعيعد حمإلوعد ح حمداح)

وحيومددًاحو ددمح سددااحل  دا حم امددىحث   ددارح ي سددواح ددياح15  حثددمح(عيددلحث  ر يددقح  دلح)ورا  د
وح مقيدداسح0.82ل  ددا حث  ر يددقحث وىحول  ددا حث  ر يددقحث ثدداع  حوإلددااحم امددىحثال   ددارح)

حوح مقياسحث مىحوهوحم امىحث ا حعاٍى 0.83 ول حث  يا حو)
 المقياسان في صيغتهما النهائية -6

  ح  ددلحإ دد ثءث حث صددلقحوث ث ددا ح(صدد  حمقيدداسح ددول حث  يددا حمإلددواحمقيدداسح ددول حث  يددا -أ
و حي م دددعح صدددلقحوث دددا حو مييدددبحعددداٍى حعحمدددًاح(احث ل  ددد حث  حيددداح7وحفقددد  حمح دددقح)52مددداح)

حو 156وحو وسرحف ع ح)52وحوث لعياح)260 حمقياسح)
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وح28مقيدداسحث مددى ح  ددلحإ دد ثءث حث صددلقحوث ث ددا ح(صدد  حمقيدداسحث مددىحمإلددواحمدداح) -ب
وحوث دلعياح140وحوي م عح صلقحوث ا حعاٍى حعحمدًاح(احث ل  د حث  حيداح حمقيداسح)8ح قح)فق  حم

حو 84وحو وسرحف ع ح)28)
 التطبيم:
ةحح12ةحح13)حوح  دددددا يش1ر دددددقحث مقياسدددددااحعحدددددرحعيعددددد حث   ددددد حث ساسدددددي ح) دددددلوىححححححح
حو2018ةحح12ةحح30وحإ رح)2018

 الوسائل االحصائية: -7
حل   حثالص  ا حث  ائ ح  يع حوث 1
ح حثالص  ا حث  ائ ح  يع ياحمس قح يا 2
ح حم امىحثال   ارح ي سوا 3
ح حثالص  ا حث  ائ ح لال  حم امىحثال   ار 4
  حثالص  ا حث بثئ ح حن قح ياحم امح حث   ار 5

 ًا: نتائج البحثتاسع
حسي محع احث ع ائدحومعاول هاح ا لإلىحث   :

الحيااااة لااادى طلباااة المرحلاااة  . عااارت نتاااائج الهااادف األول )مقيااااس مساااتوى جاااودة1
 اإلعدادية(

  دلحثالع هدداءحمداح ر يددقحث مقيداسحو سددااحث دل  ا حو ددلح(احث وسدرحث  سددا  ح فد ثلحث  يعدد ح
وح اسددد صلثمحثالص  دددا ح156وحوععدددلحمقا ع ددد ح ا وسدددرحث ن عددد حث  دددا غح)181.2720يسددداوي)

إلمداحفد حث  دلوىحث  ائ ح  يع حوث ل حو دلح(احث ند وقحلث د حإ صدائيًاح صدا  حث وسدرحث م  قدقح
حو2 ومح)

 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لقياس مستوى جودة الحياة للعينة الكلية: (2الجدول )

المتوسط  العدد
 الحسابي

المتوسط 
 االفتراضي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

ح19.884ح20.09630ح156ح181.2720ح250
ح1.96

حو0.05)
حو249)

حيو لحف قحلثى
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وهدداثحي عدد حثاحثفدد ثلحث  يعدد حي م  ددواح مسدد ودحعدداىحمدداح ددول حث  يددا حو دداء حهدداهحث ع ي دد ح
وحثاحإلااحمس ودح ول حث  يا حعاىح لدحثفد ثلحث  يعد ح يعمداح2008م نق حمعح)ل ثس حث  ميىح 
حوحث  دد حإلددااحمسدد ودح ددول حث  يددا ح ددلدحثفدد ثلحث  يعدد ح مسدد ود2015صا ندد حل ثسدد ح) مدداىح 

م وسددرحويمإلدداح نسددي حهدداهحث ع ي دد ح ددألاحثفدد ثلحث  يعدد حفدد حف دد  حث م ثهقدد حومق حددياحعحددرح يددا ح
حث ل ااح اثحفااح ول حث  يا ح ليهمحإلاع ح مس ودحعاىح 

ح. عرت نتائج الهدف الثاني )قياس مستوى األمل لدى طلبة المرحلة اإلعدادية(2
و دلح(احث وسدرحث  سدا  ح فد ثلح  لحثالع هاءحمداح ر يدقحث مقيداسحو سدااحث دل  ا حححححححح

وح اسددددد صلثمح84وحوععدددددلحمقا ع ددددد ح ا وسدددددرحث ن عددددد حث  دددددا غح)101.7680ث  يعددددد حيسددددداويح)
ثالص  ا حث  ائ ح  يع حوث ل حو لح(احث ن وقحلث  حإ صائيًاح صدا  حث وسدرحث م  قدقحإلمداحفد ح

حو 3ث  لوىح ومح)
 األمل للعينة الكلية نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لقياس مستوى: (3الجدول )

المتوسط  العدد
 الحسابي

المتوسط 
 االفتراضي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

ح20.918ح13.43055ح84ح101.7680ح250
ح1.96

وح0.05)
حو249)

حيو لحف قحلثى

ث ددرحثاحوحث  دد ح وصددح ح2012و دداء حهدداهحث ع ي دد حم نقدد حمددعحل ثسدد ح)ث  ا عدد حوع دداس 
ثف ثلحث  يع حإلاعوثح مس ودحعاىحماحثالمىحعك ثح إلواحث رح  حو حم  ح حعلمح  مىحمسدنو ي ح
 يا همحإلوعهمحعماحعوثئحهمحوإلىح ا ا همحوم رح ا ح يدا همحمسد  ا  حمداحو دىحثالهدىح داثح

ح اءحمس ودحثالمىح ليهمح مس ودحعاى ح
جاودة الحيااة لادى طلباة نتائج الهادف الثالاث داللاة الفاروم اإلحصاائية فاي مساتوى ح.3

 المرحلة اإلعدادية تبعًا لمتغيرات الجنس )ذكور / إناث( واالختصاص )علمي / أدبي(.
 غدد احث   دد بحعحددرحلال دد حث ندد وقح ددياحث دداإلو حوثإلعددا حفدد حمقيدداسح ددول حث  يددا ححححححححح

إلمداحوث ن وقح   ًاح م غي حث ن  حعحمد حةح(ل د ح دمح سدااحثالص  دا حث  دائ ح  يع دياحمسد قح ياح
حو 4ف حث  لوىح ومح)
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نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين لداللة الفرم في مستوى جودة : (4الجدول )
 الحياة وفم متغيرات البحث

المتوسط  العدد المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

حث  عس
ح18.84137ح108.8559ح111حاإلو 

ح1.96ح0.292
حو0.05)
حو248)

الحيو لح
حف قحلثى ح21.10657ح181.6043ح139حإعا 

حث  صصع
ح18.39240ح181.3663ح172حعحم 

ح1.058
الحيو لح
حف قحلثى ح23.42807ح183.2692ح78ح(ل  

وح(صدددغ حمددداح0.292و مددداح(احث قيمددد حث  ائيددد حث م سدددو  ح م غيددد حث  دددعسحوث  ا غددد ح)ح
وح ددداثحفدددا ن وقح يددد حلث ددد حوفقدددًاح م غيددد حث  دددعس حإلمددداحيكهددد حفددد ح1.960ث  لو يددد حث  ا غددد ح)

وح(احث قيمدددد حث  ائيدددد حث م سددددو  ح م غيدددد حث  صصددددعحعحمدددد حةح(ل دددد ح سدددداويح9 ددددلوىح وددددمح)
وح اثحفدا ن وقح يسد حلث د حإ صدائيًاح دياح1.96 ح)وحوه ح(صغ حماحث  لو ي حث  ا غ1.058)

وح2018ث ندد عياحث  حمدد حوث ل دد حووددلحثص حندد حهدداهحث ع ي دد حمددعحإلددىحمدداحل ثسدد ح)ث  ميددى ح
وحوا ددهح احإلددجحث  عسددياحفدد ح2015وحول ثسدد ح) مدداىح2010ول ثسدد ح)ع ددلث وهااحولددعلح

 ح ألفد ثلحفد حهداهحم افك حعيعودحي يلواحث ك وبحعنسهاحإلماح(اح(سا ياحث  علئ حثال  ماعي
حث م  ح حالح ص حبح ياحث اإلو حوثإلعا  

. نتااائج الهاادف الراباال )داللااة الفااروم االحصااائية فااي مسااتوى األماال تبعااًا لمتغياارات 4
 الجنس )ذكور / إناث( واالختصاص )علمي / أدبي(.

 غد احث   دد بحعحددرحلال د حث ندد وقحفدد حمسد ودحث مددىح   ددًاح م غيد حث  ددعسحوث ندد  حح
حو5ثالص  ا حث  ائ ح  يع ياحمس قح ياحإلماحف حث  لوىح ومح)ح محثس صلثم

ح
ح
ح
ح
ح
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نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين لداللة الفرم في مستوى األمل : (5الجدول )
 وفم متغيرات البحث

المتوسط  العدد المتغيرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

حث  عس
ح13.89710ح99.1261ح111حاإلو 

ح1.96ح2.818
حو0.05)
حو248)

يو لحف قح
لثىح صا  ح

حثإلعا  ح12.70539ح103.8777ح139حإعا 

حث  صصع
ح11.91722ح102.1628ح172حعحم 

الحيو لحح0.689
حف قحلثى ح16.33385ح100.8974ح78ح(ل  

ث دددداإلو حوثإلعددددا ح سدددداويحويكهدددد حمدددداحصددددجىحث  ددددلوىح(احث قيمدددد حث  ائيدددد حث م سددددو  ح ددددياح
وحول  ددا ح  يدد ح0.05وحععددلحمسدد ودحلال  دد ح)1.960وحوهدد ح(إل دد حمدداحث  لو يدد ح)2.818)
حوح اثحفا ن وقحلث  ح صا  حثإلعا  248)

إلماحيكه حماحصجىحث  لوىح(احث قيم حث  ائي حث م سو  ح حند وقحعحدرح(سداسحث ند  ح)عحمد ح
وحععددلحمسدد ودحلال دد ح1.96ا غدد ح)وحوهدد ح(صددغ حمدداحث  لو يدد حث  0.689ةح(ل دد وحيسدداويح)

وح داثحفدا ن وقح يسد حلث د حإ صدائي حوهداهحث ع ي د ح دمح  ندقحمدعح248وحول  ا ح  ي ح)0.5)
وحإاح(عدد حفدد حهدداهحث ل ثسدد حإلاعدد حث ندد وقح يدد حلث دد ح يعمدداحفدد حث ل ثسدد ح2011ل ثسدد ح)ث قاسددمح

حو(مددًجحفدد حث  ا يدد حو ددلح(احث ندد قح صددا  حثإلعددا حوي  ددعحث سدد احإ ددرح(احثإلعددا ح(إلثدد ح نددانالًح
وح صصددوعحث ندد وقح2011ث  يددا حمدداحث دداإلو  حو ددمح  نددقحهدداهحث ل ثسدد حمددعحل ثسدد ح)ث قاسددمح

حو 2012 ياحث ن عياحث  حم حوث ل  ح يعماحث نق حمعحل ثس ح)ث  ا ع حوع اسح
. نتااائج الهاادف الخااامس )التعاارف علااي العالقااة بااين متغياار جااودة الحياااة واألماال لاادى 5

وحساب متغيارات الجانس )ذكاور / إنااث( واالختصاااص)علمي / طلباة المرحلاة اإلعدادياة 
 أدبي(.

 مح سااحم امىحث   ارح ي سواح ياحل  ا ح(ف ثلحث  يع حعاحمقياسح دول حث  يدا حح
وحو م  فددد حلال ددد حم امدددىح0.481ومقيددداسحث مدددىحو دددلح(احم امدددىحث   دددارح ي سدددواحيسددداويح)
وح8.640  ددارحو دلح(عهداح سدداويح)ثال   دارح دمح سدااحث قيمدد حث  ائيد حث صاصد ح م دامج حثال ح
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وح248%حول  ددا ح  يدد ح)5وحععددلحمسدد ودحلال دد ح1.96وهدد ح(إل دد حمدداحث  لو يدد حث  ا غدد ح)
حو 6إلماحف حث  لوىح ومح)

 العالقة بين جودة الحياة واألمل بشكل عام: (6الجدول )

 العدد
معامل 
 االرتباط

مستوى الداللة عند  القيمة التائية
 ةالجدولي المحسوبة (0.05)

ح و لحعجو حلث  ح1.96ح8.640ح0.481ح250
 (.248( ودرجة حرية )0.05مستوى داللة )

يكهد حمداحصدجىحث  دلوىحو دولحعجود حث   اريد حلث د حث صدائياح دياح دول حث  يدا حوثالمددىحثاح
يمإلدداحث قددوىح ددألاحثال سدداسح  ددول حث  يددا حي  ددىحثالعسددااحم نددائجحو ليدد حثمددجحوثهددلثفاحفدد ح

ا ث دددااح دددمح  دددلحل ثسددد حم الددد  حفددد حث  جوددد ح دددياح دددول حث  يدددا حوثالمدددىحث  يدددا حعحمددداح دددألاحث  
ح قاح م غي حث  عسحوث  صصعحو لحثاح ا عس  ح قياسحث  جو حوف

وحوث ل  د ح0.263 ا عس  ح م غي حث  عسحو لحثاحويم حم امدىحثال   دارح حداإلو حيسداويح)ح-(
وحوث ل  دد ح0.605اويح)وح يعمدداحإلددااحم امددىحثال   ددارح اعددا حيسدد0.271ث م يا يدد ح سدداويح)
وحو م  فد حث ند وقح دياحوديمحم امدىحثال   دارح دياحث داإلو حوثإلعدا ح0.701ث م يا ي ح اعدا ح)

وحوهددد ح(إل ددد حمددداح3.336 دددمح سدددااحث قيمددد حث بثئيددد ح م امدددىحثال   دددارحو دددلح(عهددداح سددداويح)
وحوهدداثحي عدد ح(احث  جودد حلث دد ح صددا  ح0.05وحععددلحمسدد ودحلال دد ح)1.96ث  لو يدد حث  ا غدد ح)

إلعددا حو دد دحث  ا ث ددااحثاحثالعددا حثإلثدد حث   اردداح االسدد  ح دداثحفددااحثال سدداسح  ددول حث  يددا حث
وثالمددىح ددليهاحإلددااحثعحددرحمدداحث دداإلو حوثاحث دداإلو حثإلثدد حثعن ا دداحمدداحثالعددا حوثوددىحث   اردداح

حو 7 ا س  حإلماحف حث  لوىح ومح)
 ي البحثالفروم في العالقة بين جودة الحياة واألمل تبعًا لمتغير : (7الجدول )

 العدد المتغيرات
معامل 
 المعيارية الدرجة االرتباط

 القيمة الزائية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

حث  عس
ح0.271ح0.263ح111حاإلو 

ح3.336
ح1.96

حو0.05)

لثىحإ صائيًاح
ح صا  حثإلعا  ح0.701ح0.605ح139حإعا 

حث  صصع
ح0.383ح0.365ح172حعحم 

ح ي حلثىحإ صائياًحح0.555
ح0.460ح0.427ح78ح(ل  
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(مددداح ا عسددد  ح م غيددد حث  صصدددعحو ددددلح(احويمددد حم امدددىحثال   دددارح ح صصدددعحث  حمدددد حح-ا
وحو ا عسدد  ح ح صصددعحث ل دد حفإلاعدد ح0.383وحوث ل  دد حث م يا يدد ح سدداويح)0.365يسدداويح)

وحوععددددلح سددددااحث قيمدددد حث بثئيدددد حو ددددلح(عهدددداح سدددداويح0.460وحوث ل  دددد حث م يا يدددد ح)0.427)
وحول  دا ح0.05وحععدلحمسد ودحلال د ح)1.96صغ حمداحث  لو يد حث  ا غد ح)وحوه ح(0.555)

وح اثحفإاحث ن وقحف حث  جو ح يسد حاث حلال د حإ صدائي حوهداهحث ع ي د حثص حند ح248  ي ح)
وح  دددلمحو دددولحفددد وقحفددد حث  جوددد ح دددياح دددول حث  يدددا حوث مدددىحفددد ح2011مدددعحل ثسددد ح)ث قاسدددمح

و حو د دح2012ل ثسد ح)ث  ا عد حوع داسحث  صصصياحث  حم حوث ل  حوإلا هحثص حند حمدعح
ثعددا حمدداححث  ا ث ددااحثاحث  جودد ح ددياح ددول حث  يددا حوثالمددىح ددلدحثالفدد ثلحسددوثءحثإلدداعوثحاإلددو ثح(و

ث  صصعحث  حم حثوحثالل د ح داء حعجود حمو  د حثالثاحث ند وقح دياحث  صصدعح يد حلثىح
فدااحث  صصدعح ديسح د حث صائياحثاحثاحإلجحثالف ثلح ليهمح ول حث  يا حوثالمىح ا مس ق ىح اثح

حثث حف حهاياحث م غي ياح 
وح1995 حRyff) ثيدبححدحث    حمعحث عك يدا حث م  عدا حثاح د دحعك يد ئوولحث نق حع احححححح

إاح ددول حث  يددا حث اث يدد حمدداحث مندداهيمحاث حث رددا عحث  ددل  ح سددهمحفيدد حم موعدد حم عوعدد حمدداح
لحاث يد حوث  ماعيد حوعنسدي ح حث مإلوعا حوهوحمنهومحليعاميإل حم  للحث و  حيل مىحعحرحث  دا

 وحثاحثالمدىحهدوحمداحث ص د ث حث لدائ  ح دلدح عد ح1994حStotlandو  دحعك ي ح)س و جعلح
ث  لددد حفإلدددىحثعسدددااحيألمدددىحثاح   قدددقح(هلثفددد حورمو ا ددد حويصددد وحث دددرحث  دددجح ي قدددقح عنسددد ح
ث مإلاعدددد حث  دددد حي معاهددددا حوإلددددا هحثاحيددددع  حفدددد حعجوا دددد حمددددعحثصددددلوائ حوثاح إلددددواح( جمدددد ح

ووثو يدد حومق و دد حث  ماعيددًاحويإلددواحثالعسددااحمددعحث مددىحثإلثدد حفاعحيدد حوي يدداح يا دد ححصدد ي  
حم  مساًح

 ًا: التوصيات والمقترحاتعاشر 
 -التوصيات :

 مددداح(اح(فددد ثلحعيعددد حث   ددد حإلددداعوثح مسددد ودح يدددلحفددد ح دددول حث  يدددا حوث مدددىح ددداثح وصددد حح-1
حث  ا ث ااح   بيبحهاهحث  ا  حعاحر يقح  ثمدحإ لالي حوثقافي  
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 وصدددد حث  ا ث ددددااح عدددد و  حثاله مددددامح  محيدددد حثإل لددددالحوالحسدددديماحفدددد حمددددلث سحث دددداإلو حح-2
إلعردددائهمحث مدددىحوث  ندددانىح ا  يدددا حإلدددوعهمحفددد حم  حددد حإعدددلثلح دددلصوىحث  ام ددد حو دددلءح يدددا ح

ح ليل  
عحددرحمعكمددا حث م  مددعحث م حدد حثاله مددامح هدداهحث نئدد حمدداحث رح دد ح   بيددبح ددول حث  يددا حح-3

حوثالمىح ليهم 
احثالسددد  اع ح دددا  حنبيواحث    دددويح ألعدددلثلح ددد ثمدح   ويددد حوعنسدددي ح دددوىح دددول حث  يدددا حيمإلدددح-4

حوثالمىح 
 المقترحات:

 -في ضوء النتائج تقترح الباحثتان ما يأتي :
ح حإ  ثءحل ثس حث   اري ح ياحم غي يح ول حث  يا حوث مىحعحرحرح  حث  ام   1
ث مدددىحعحدددرحرح ددد حم اهدددلحث نعدددواح حإ ددد ثءحل ثسددد حث   اريددد ح دددياحم غيددد يح دددول حث  يدددا حوح2

حث  ميح  
 حإ دد ثءحل ثسدد حث   اريدد ح ددياحم غيدد يح ددول حث  يددا حوث مددىحعحددرحإلددىحمدداحث رح دد حث  دداليياح3

ي الحث ن وقحف حث  جو   حوث م ميبياحف حث م  ح حثإلعلثلي حوث 
 المصادر العربية

 دلدحرح د ححو:ح دول حث  يدا حوعجو هداح م وعد حث عدا2018إ  ثهيم حع يد حسدا محصحيدىح)  1
ث م  حدد حثإلعلثليدد  ح سددا  حما سدد ي ح يدد حمعلددو  حإلحيدد حث    يدد  ح ام دد حث موصددى ح

حث   ثق 
و:حعحددددمحث ددددعنسحثإلي ددددا  ح)ماهي دددد ح2014( ددددوح ددددجو  حم مددددلحث سدددد يلحع ددددلث  وثلح)  2

ومعرحقا ددد حث عك يددد حو فاوددد حث مسددد ق حي و حإصدددلث ث حمنسسددد حث  حدددومحث عنسدددي حث    يددد  ح
ح حمص  34ث  للح

و:حث م وع حثإلي ا يد حوعجو هداح   قيدقحث داث حو دول ح2014 و حع لث س ا ح)( مل حم  3
ث  يا ح لدحث  عسياحمداحث لد ااحث  دام   ح سدا  حما سد ي ح يد حمعلدو   حث معكمد ح

حث    ي ح ح   ي حوث ثقاف حوث  حوم ح ام  حث لوىحث    ي  
 دددددددوىحو:ح دددددددول حث  يدددددددا حوعجو هددددددداح االع مددددددداءحوث ق2013 إلددددددد  ح دددددددوثاحإسدددددددماعيىح)  4

حثال  ماع  حلث حث  املح حعل حوث  وبيع حعماا حث  لا 
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و:ح ددول حث  يددا حوعجو هدداح ا  ا ددا حثإل لددالي ح ددلدحرح دد ح2015 مدداى حعغددمحسددحيمح)  5
ث م  حدد حث ثاعويدد حفدد حم افكدد حث سددويلثء ح سددا  حما سدد ي حفدد حثإل لددالحث عنسدد  حإلحيدد ح

حث    ي  ح ام  حلملق 
ول حث  يدددا حوعجو هددداح  ق دددىحث ددداث ح دددلدحو:ح ددد2008ث  ميدددى حعاليددد ح دددول ح سددداح)  6

رح دد حث  ام دد  ح(ر و دد حلإل ددو ثهح يدد حمعلددو   حإلحيدد حث    يدد ح ح عددا  ح ام دد ح غددلثل ح
حث   ثق 

و:ح دددول حث  يدددا حوعجو هددداح ا  عددداحعددداحث  صصدددعحث ل ثسددد ح2015 عددد  حصلي ددد ح)  7
 ددددلدحث را دددداحث  ددددام   ح سددددا  حما سدددد ي ح ام دددد حث لددددهيلح مدددد ح صعدددد حث ددددوثلي ح

حث  بثئ  
و:ح دددول حث  يدددا حوعجو هددداح إلدددىحمددداحث  عددداحث دددوكين ح2010صمددديس حإيمدددااح( مدددلح)  8

ووحقحث مس ق ىح لدحم حما ح يدااحث رنداى حث مدن م حث  حمد حث ثا د  ح   يد حث م حدمح
حث     حو ألهيح  ح ام  ح   حث صاص  

و:حثإلثددا  حث  سددي حوعجو هدداح ألعمددارحثال صدداىح2016ث سدد  اوي ح ثئددلحإل يددسحيددوعسح)  9
إليدد حوث لدد و ح ددا  ول حث عنسددي ح ددلدحرح دد ح ام دد حث موصددى ح(ر و دد حلإل دددو ثهحثإلل ث

ح ي حمعلو   حإلحي حث    ي  ح ام  حث موصى 
و حث مدىحو  قيدقحث هدلثبحوعجو همداح ا مإلاعد ح2005ث صا    حميال حع لث  ساح)  10

حث عنسي حوثال  ماعي  ح(ر و  حلإل و ثهح) ي حمعلو  و حإلحي حث لثا ح ام  ح غلثل 
و:حمسددد ودح2012 ا عددد  حإ سدددااحع دددلحعحددد حوع ددداسحعدددو،حسدددحيمااحث موسدددويح)ث   11

ث مددىح ددلدحرا  ددا حث  ام دد  حم حدد حإلحيدد حث    يدد ح ح عددا ح ح حددومحثإلعسدداعي  ح ام دد ح
ح حث   ثق ح12ث إلوف  حث سع حث سا    حث  للح

و:حثسددددد صلثمح  ددددداحثسددددد  ث ي يا ح2007ع دددددلث   ما حسددددد يلحع دددددلث   ماحم مدددددلح)  12
 دددول حث  يدددا ح دددلدحث م دددووياحسدددم يًا حث عدددلو حث  حميددد حث ثامعددد ححث   ددداي حفددد ح  سددديا

 ج  الحث     ح حهيئا حث  امح حف ح عاي حث صم ح روي حث   حيمحوث  ألهيدىح أللدصاعح
حث صمحوع ابحث سمع 
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و:ح دول حث  يدا حث سد ي ح2010ع لث وهاا ح(ماع حع لث مقصولحوسمي  حم مدلحلدعلح)  13
مداحث  عداءحث مد ثهقيا حث مدن م حث سدعويحث صدامسحوعجو هاح ناعحي حث داث ح دلدحعيعد ح

ح 536ح–ح491عل  حم إلبحثإل لالحث عنس  ح ام  حعياحلمس حث قاه   ح
و:حث  قددددددويمحوث قيدددددداسحث عنسدددددد حوث    ددددددوي حمإل  دددددد حث ع حددددددوح1977ث غ يددددددا ح مبيدددددد ح)  14

حث مص ي  حث قاه   
لثع حو:حث دددداإلاءحث و دددد2012ث ندددد ث حإسددددماعيىحصددددا  حوبهيدددد حع لث  ميددددلحث عوث  دددد ح)  15

وعجو  ح  ول حث  يا حوث   صديىحث إلداليم ح دلدحث لث سدياح  ام د حث قدلسحث من و د ح
ح 14 معرق حصااحيوعسحث   حيمي  حم ح ح ام  حث به حث  للح

و:حث دداإلاءحث و ددلثع حوعجو دد ح إلددىحمدداح2011ث قاسددم حموعدد ح عدد حم مددلح دداح مددلح)  16
  حما سد ي  ح صصدعحث س ال حوث مىح لدحعيع حماحرا  ا ح ام د ح(محث قد د ح سدا

حعموحعنس  حإلحي حث    ي  ح ام  ح(محث ق د حث س ولي  
و:ح دددول حث  يدددا حوعجو هددداح ا سدددحوهحثال  مددداع ح دددلدح2012م دددا ه ح لددد دحععدددالح)  17
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 (1ملحم رقم )                                

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المديرية العامة لتربية نينوى
 معهد الفنون الجميلة للبنات

 لنفسيةقسم العلوم التربية وا
 م / استبيان آراء الخبراء

 في مدى صالحية مقياس جودة الحياة ومقياس األمل بصيغتها األولية
حث س ااحث ناعىح                      حث م   م

ح  ي حري  
 دد ومحث  ا ث ددااحث ددد ثءحل ثسدد ح  عدددوثاح) ددول حث  يدددا حوعجو هدداح مسددد ودحث مددىح دددلدحرح دد حث م  حددد ح

افك حعيعدود حوعكد ًثح مداح  هدله حث  ا ث دااحفديإلمحمداحص د  حعحميد حوثسد  حفد حثالعلثلي وحف حم إلبحم 
هددداثحث م ددداىح دددا هح  و هدددااحإ ددديإلمح هددداثحثالسددد  يااحإل دددلثءح (يإلدددمحومج كدددا إلمحث  حميددد حفددد حمدددلدح

حصج ي حفق ث حإلىحمقياسحف حوياسحماحوع  ح  ح  
 ولكم منا فائم االحترام والتقدير

حا:وفيماحيح حوصبح إلجحث مقياسي
مقياسح ول حث  يا  ح   قيدقح(هدلثبحث   د حوامد حث  ا ث دااح  عداءحمقيداسح دول حث  يدا حمإلوعدًاحح-1

)ثالسدددد قج ي  حث  جوددددا حثال  ماعيدددد حمددددعححمددداحسدددد  حم دددداال ح مثددددىحمإلوعددددا ح ددددول حث  يدددا حوهدددد :
 حث ص يا حث  مإلاحث  يئ  حث عموحث لصص  ح ق ىحث اث  حث هلبحماحث  يا و ح االع مالحعحدرحعك يد

ح ثيبحوماحو لحف حثالل يا حوث ل ثسا حث سا ق  
و   دد بحث  ا ث ددااح ددول حث  يددا ح ألعهددا:حلدد و حث ندد لح ا سدد ال حوث  عدداحوثم جإلدد حث قددل  حعحددرحثوامدد ح
عجودددا حثي ا يددد حمدددعحعنسددد حوث صددد يا حوث  ددد ح  إلدددسحل  ددد حث ساسددد ح ا   سددداحث مسددد م ح  وثعددداح

 وثباح ماحي عم حمها ث  حث عنسي حوثال  ماعي  حوي إلدواحلصصي  حو ح ي حث  يا ا  حو   ا  ح ا قل حث م
وحفقددد  ح22وحفقددد  حثي ا يددد حوح)35وحفقددد  حموبعددد حعحدددرحث م ددداال حث سددد ح وثودددعح)57ث مقيددداسحمددداح)

حسح ي  حو لثئىحثال ا  حه ح)موثفقحإلثي ًث حموثفق حم ايل حم ا ا حم ا احإلثي ًثو 
وح2005لث  سديا حث صددا   حث م دلحعددامح)مسد ودحث مددى:حثع مدل حث  ا ث ددااحمقيداسحميددال حع ح-2

وحفقد ث ح9وحفقد  حثي ا يد  ح)19وحفقد   ح وثودعح)28عحرحرح د ح ام د ح غدلثل حوي إلدواحث مقيداسحمداح)
حسح ي  حو لثئىحثال ا  حه ح)ثوثفقح لل  حثوثفق ح(وثفقحعوعًاحما ح( فاحعوعًاحما ح( فاح لل و 
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 الباحثتان
 مقياس جودة الحياة بصيغته األولية

ثالسد قج ي  حو مثدىحودل  حث ند لحعحدرحث صدااحث قد ث ث حو ق يد حث مصدي حو عكديمحسدحوإل حل األول: المجا
حث لصص حوثالع مالحعحرحث عنسحوث  ي ح اس قج ي  حوولح عماحهاثحث مإلواح)ث لدحعل وحفق   

تنتمي  غير صالحة صالحة الفقارات ت
 للمجال

ال تنتمي 
 للمجال

 المالحظات

ححححححااحث ق ث ث حث مهم حف ح يا   ثم حهحث قل  حعحرحث صح .1

(ثقح ر يق ح نإلي يح  رح وحثص حن حعاحر يق حح .2
حححححح نإلي حثالص يا 

حححححح(ل  حثاحم ايي حث م  معح قيلح  ي   ح .3
ححححححث  مىحمسنو ي حو ث ث  حف حث موثوبحث   ح(وث هها ح .4
حححححح   رع حمرا احث  يا حث يومي  ح .5
ححححححرحاحمع حث صااحو ث  (ع ملحعحرحوث لأيحععلماحي ح .6
حححححح(م حهحث ثق ح ا عنس ح .7

الحثم حهح صو حوثع حعاحث  صصعحث ل ثس حح .8
حث ايحيعاس ع  

ححححح

ثم حهحث قل  حعحرح  ليلحث ووا حث معاس  ح إلواحح .9
حححححح ابمًا 

ثم حهحث قل  حعحرح غيي ح(فإلا يح  رحثس ريعحح .10
ححححححموث ه ح(يحمووبحف حث  يا  

ثم حهحث قل  حعحرحموث ه حث ملاإلىحث   حح(ل  حثعع ح .11
ححححححولح وث هع ح  و،حم عوي  

ث  جودددا حثالي ا يددد حمدددعحثالصددد يا حو  مثدددىحفددد حودددل  حث نددد لحعحدددرح إلدددوياحعجودددا حث  ماعيددد حعا  ددد حوم وثبعددد حمدددعحالمجاااال الثااااني: 
 ند لح  داههم حوودلح عدماحهداثحث مإلدواح)علد وحث ص يا حوثال ساسح ا قو حوث  ه  حوثال  يا،حععلحث  ناعىحم همحوث ل و ح ا  احوث 

حفق ث  

تنتمي  غير صالحة صالحة الفقاارات ت
 للمجال

ال تنتمي 
 للمجال

 المالحظات

  حث قل  حعحرحثوام حعجوا حث  ماعي حعا   حمعحح .12
ححححححث ص يا 

حححححح(س رح ح صوىحعحرحم إلبحث  ماع ح ياحثصلوائ  ح .13
حححححح ثوبحمعحبمجئ حف حموث ه حملاإلحهمح .14
ححححححث لحص و  حف حث   امىحمعحث ص يا ح .15
حححححثه مح  وفي حث وو ح حملا إل حف حث علارا حح .16
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 غير صالحة صالحة الفقاارات ت
تنتمي 
 للمجال

ال تنتمي 
 المالحظات للمجال

حثال  ماعي  
حححححح( ال حف ح إلوياح(صلواءح لل ح .17
حححححح(  عاحث موثوبحث   ح  رحاحث معافس  ح .18
حححححح(ل  ح ا ص ىحف حث موثوبحثال  ماعي  ح .19

ياحإاثحل   حثعع حالحث  للحف ح قليمحثع اث يح آلص حح .20
ححححححثصرأل ح  قهم 

ححححححالح( ثع حملاع حث ص ياحالعهمحالحيس  قواحا ه ح .21
مإلاعيا د حث  د ح نهحد حعحدرحموث هد حث بمدا حث  د ح كهد حالمجال الثالث:  ث عموحث لصص  حو  مثىحف حول  حث ن لحعحرح عمي حول ث  حوث 

مدداحث ندد لح(احي  دد ح  مددقحو ليدد ح ي ددلحمددوثراحوو دد حث لثصحيدد حوث قددل  ححفدد ح يا دد حث مص حندد ح لددإلىحثي ددا  حوم وثفددق حوث  دد ح  رحددا
حث وثع  حعحرحث صمولح  لحث صسا   حوولح عماحهاثحث مإلواح) سعوحفق ث  

تنتمي  غير صالحة صالحة الفقارات ت
 للمجال

ال تنتمي 
 المالحظات للمجال

ححححححثثقح قل ث  حعحرحث ع ا،حوث  نوق ح .22
حححححح(ل  ح ا و ل  ح .23
ححححححل  ح ألعع حلصعحم باحثعن ا يًا (ح .24
حححححح( دح(عع حلصعحوويحثإل ثل حوث  بم ح .25
ححححححيإلس ع حثاليمااح  قيل  حثال  بثمحف ح ص فا  ح .26
حححححح(عمىحعحرح روي حول ث  حوثلثئ ح لإلىحمس م ح .27
ححححححثس رح   قيقحرمو ا  ح .28
ححححححالح( احثال  بثمح ا   حيما حوث عكم حث مل سي ح .29
حححححح ح ا  عاحعاحعنس  (ل ح .30

ث دد مإلاحث  يئدد ح حوي مثددىحفدد حوددل  حث ندد لحعحددرحثص يددا حث  يئدد حث معاسدد  ح دد حوث  دد ح دد جئمحمددعح ا ا دد حوويمدد حث لصصددي حالمجااال الراباال: 
لث  ح  ليا حث  دا محث م ديرح دا ن لحوا دهحمداحصدجىحث  هدلحوث ن دىحث لصصد  حفهد ح نيد حثي ا يد حو يسد حسدح ي ح م ال د ح)ث ند لح ح-وث 

حث  يئ و حوولح عماحهاثحث مإلواح)ثماع وحفق ث  

 صالحة الفقرات ت
غير 
 صالحة

تنتمي 
 للمجال

ال تنتمي 
 المالحظات للمجال

ححححححثعمىحعحرحبيال حص  ث  حث  يا ي  ح .31
ححححححث لحص و  حف حث   امىحمعحث مل سيا ح .32
حححححح(س رحث رحثاحث ياح يا حإل يم  ح .33

 ا ي حع وحث   حمحثل  ح ألعع ح(م حهحث  اها حثيح .34
حوث   حيم 

ححححح

حححححح س ح  ا  حإل  ثءح غيي ث حإل ي  حف ح يا   ح .35
ححححححعجو  ح بمجئ حف حث مل س حسيئ  ح .36
ححححح(ل  ح ا س ال حععلماح(وومح وث  ا  حث مل سي حمعحح .37
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غير  صالحة الفقرات ت
 صالحة

تنتمي 
 للمجال

ال تنتمي 
 للمجال

 المالحظات

حبمجئ  

الح(  اح ا ملا إل حف ح قليمحث مق   ا ح  روي حح .38
حمل س   

ححححح

ق دىحث دداث ح حوي مثددىحفدد حوددل  حث ندد لحعحددرحثمدد جهحلدد و حوعكدد  حثي ا يدد حع ددوحث دداث حوصددو  حعميقدد  حمدداح قددلي ح المجااال الخااامس: 
ث دداث حث قددائمحعحددرحث دددوع ح ا صددنا حثالي ا يدد حوث سددح ي  حوهددداثحث  ق ددىحث قددويح حددداث حي ددياحعحددرح قيدديمحث ددداث حوث ددوع ح ألو دد حث نلدددىح

حوث  ا حوولح عماحهاثحث مإلواح)عل وحفق ث  حث لصصي  حو ق ىحعيواحث اث  حو  ميقح وثعاحث ع ا،
ح

تنتمي  غير صالحة صالحة الفقرات ت
 للمجال

ال تنتمي 
 للمجال

 المالحظات

حححححح(ل  ح(عع حلصعحم  واحماحو ىحث ص يا ح .39
حححححح(عاحلصعحس يل ح .40
ححححححالح( ق ىحثع قالث حث ص يا ح .41

( معرح وحإلااحمكه ح سم حيص حبحعماحهوحح .42
ححححححعحي  

حححححح(ل  ح(عع حع يبحث لصصي ح .43
حححححح(ل  ح ا غ و حععلماح( ققحث ع ا،حف ح(يحعمى ح .44
حححححح( دح(عع حلصعحعاعد ح .45
حححححح( فاحم او  حث ص ياح جع قاعحماحويم   ح .46
حححححح(ع بحعقارحث قو حوث ع بحف حلصصي   ح .47
حححححح( معرحث مو  ح .48

ل ثإلدد ح هددا حوث قددل  حعحددرحث هددلبحمدداحث  يددا ح حوي مثددىحفدد حثمددالمجااال السااادس:   جهحث ندد لحثال سدداسح و ددولحهددلبحوم عددرح ح يددا حوث 
حث  مىحث لنواحوث مثا   ح   قيقح(هلثف حورمو ا  حوث مساهم حف ح عاءحم  م   حوولح عماحهاثحث مإلواح) سعوحفق ث  

تنتمي  غير صالحة صالحة الفقارات ت
 للمجال

ال تنتمي 
 للمجال

 المالحظات

ححححححاحم عر (ل  حثاح يا  ح هح .49
ححححححثم حهحثإل ساسح ا  يوي حوث علار ح .50
ححححححث   محلو يحف حث م  مع ح .51
حل ءحمهمح(سهمح  ح صلم حث م  مع ح .52 حححححح يسح ليأ
حححححح(ل  ح(اح يا  حث مس ق حي حمل و  ح .53
ححححححالح( احث  ي حف حهاهحث  يا  ح .54
حححححح( احث علارحوث  مىحلثصىحث مل س  ح .55
ححححححن حوثع  حف ح يا   الح(م حهحفحسح .56
حححححح(صررح  يا  حث مس ق حي  ح .57
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 مقياس األمل بصيغته األولية

أوافم نوعا  أوافم أوافم بشدة الفقرات ت
 ما

أرفت نوعا 
 ما

ارفت 
 بشدة

حححححح ليحث قل  حعحرح  قيقح(هلثف حث   ح(ع هاحح عنس  ح  1

ص    حف حث  يا ح(عل ع حعحرحع وح يلح ح نإلي حح  2
حححححح ا مس ق ى 

حححححح ليح(سا ياحعل ح  ىح(ي حملإلح ح وث هع  ح  3
حححححح(ل  حثاحعغورحث  يا حث يومي ح  غحاحعح  ح  4
حححححح(ع قلحثع حعا  حف ح يا   ح  5
ححححححثل  ح ا   للحععلماح(وومح   احث عماى ح  6
حححححح ليحث قل  حعحرحثع ابحثالعماىحث   ح وإلىحث   ح  7
حححححح ح يا   ثم حهحعجوا حث  ماعي حعا   حفح  8
ححححححث  عاحموث ه حص و ا حث  يا  ح  9

حححححح ليحثق ح قل ث   ح  10
حححححح(ل  ح ا صوبحععلماح(فلىحف حموث ه حث لث حث  يا  ح  11
حححححح(نماح ا مقو  ح)الحيألسحمعحث  يا حوالح يا حمعحث يألسو ح  12
ححححححث  مىحعوثواحث عماىحث   ح(وومح ها ح  13
ححححححث  يا  ح(ل  حثاحث  كحالحي ا نع حف ح  14
ححححححث   حع وحثالهلثبحث وثو ي حف ح يا   ح  15

(ما  حف حث  يا حمصل ح نانىح(إلث حماحإلوعهاحمصل حح  16
ح لانم 

ححححح

ححححححثس ريعحث  صحعحماحث ملاع حث سح ي حإلا  با ح  17
حححححح(ل  حثاح يا  حعمحي حمس م  حماحث   حم ح  18
حححححح(وبحعاحثالس م ث ح  مىحو ىح(اح(إلمح  ح  19

ل  حثاح هوليحث مصحص حالحلو ح هاحف حثس الحثح  20
ححححححث ص يا 

حححححح(ل  حثاحهعاهحصر ًثحيهللح يا   ح  21
ححححححث  واحث ع ا،ح عي حث مىح  ني حمعيئ  ح  22
ححححححسما  حث لصصي ح   حع ح(إلث حثعس امًاحمعحثالص يا ح  23
حححححح ليحل و حثي ا  حعاحعنس حوماح(محإل حماح(فإلا  ح  24
ححححححع بحعنس ح(إلث ح م و حث وو  ثل  حثعع ح(ح  25
ححححححيلف ع حث نلىح  اىح(وصرح هولي ح  26
ححححححثل  حثاحول ث  ح(وىحماحول ث حث ص يا ح  27
ححححححثس م عح ا  صريرح حمس ق ىحوث  مىحإل ح(  ح ح قيق  ح  28

 عينة التمييز: (2ملحم رقم )
 وعالمجم الصف الخامس العلماي الصف الخامس األدباي أسام المدرسة ت
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 إناث ذكور إناث ذكور

ح46ح-ح24ح-ح22ح حةحث  ح عين ح ح عياح 1

ح50ح-ح29ح-ح21ح حةحث بهو ح ح عياح 2

ح60ح-ح35ح-ح25ح حةحثالم الح ح عياح 3

ح65ح36ح-ح29ح-ح حةحث م  لح ح عا ح 4

ح6ح-ح-ح6ح-ح حةحصلي  حث إل  دح ح عا ح 5

ح50ح50ح-ح-ح-ح حةحث رجئعح ح عا ح 6

ح8ح-ح-ح8ح-ح) اوح ح عا ح حةحصني ح 7
ح285ح36ح138ح43ح68حث م مو 

 التمييز لمقياس جودة الحياة: (3ملحم رقم )                       
 ت المحسوبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة الفقرات

1 
 1.06865 4.0612 عحيا

4.375 
 1.48376 2.9184 لعيا

2 
 0.95565 4.4082 عحيا

7.172 
 1.46936 2.6122 لعيا

3 
 1.06066 4.1429 عحيا

10.301 
 1.07697 1.9184 لعيا

4 
 1.01099 2.2449 عحيا

0.254 
 1.34897 2.1837 لعيا

5 
 1.55155 2.7347 عحيا

0.593 
 1.51467 2.5510 لعيا

6 
 1.39179 3.9796 عحيا

3.818 
 1.61598 2.8163 لعيا

7 
 1.15470 4.2857 عحيا

5.749 
 1.39910 2.7959 لعيا

8 
 1.11384 3.7347 عحيا

6.081 
 1.24164 2.2857 لعيا

9 
 0.95342 4.3878 عحيا

6.150 
 1.54083 2.7959 لعيا

10 
 1.00212 4.4694 عحيا

5.890 
 1.63299 2.8571 لعيا

 7.251 0.84465 4.4898 عحيا 11
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 ت المحسوبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة الفقرات

 1.46878 2.7347 لعيا

12 
 1.30801 3.5510 عحيا

6.897 
 1.01728 1.9184 لعيا

13 
 1.02561 4.1020 عحيا

6.012 
 1.51523 2.5306 لعيا

14 
 1.19380 3.6939 عحيا

6.448 
 1.21848 2.1224 لعيا

15 
 1.06066 3.4286 عحيا

8.413 
 0.90210 1.7551 لعيا

16 
 1.14805 4.1224 عحيا

6.509 
 1.41421 2.4286 لعيا

17 
 0.86897 4.5102 عحيا

8.824 
 1.47974 2.3469 لعيا

18 
 1.21604 3.9796 عحيا

5.733 
 1.38597 2.4694 لعيا

19 
 1.47080 3.5918 عحيا

3.588 
 1.40032 2.5510 لعيا

20 
 1.54963 2.8776 عحيا

2.065 
 1.27475 2.2857 لعيا

21 
 0.89449 3.5510 عحيا

7.423 
 1.23167 1.9388 لعيا

22 
 1.00509 2.8980 عحيا

3.354 
 1.26874 2.1224 لعيا

23 
 1.42887 3.4286 عحيا

2.441 
 1.29953 2.7551 لعيا

24 
 1.17875 3.8367 عحيا

4.213 
 1.48890 2.6939 لعيا

25 
 1.33948 3.4490 عحيا

3.653 
 1.37024 2.4490 لعيا

26 
 1.09498 4.2653 عحيا

4.699 
 1.68123 2.9184 لعيا

27 
 1.19487 4.2245 عحيا

5.215 
 1.49972 2.7959 لعيا

28 
 1.10156 3.4898 عحيا

5.079 
 1.31546 2.2449 لعيا
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 ت المحسوبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة الفقرات

29 
 1.02270 3.5306 عحيا

5.363 
 1.22821 2.3061 لعيا

30 
 1.26505 4.0612 عحيا

7.727 
 1.21848 2.1224 لعيا

31 
 0.97721 3.4082 عحيا

5.636 
 1.29494 2.1020 يالع

32 
 1.24095 3.9592 عحيا

5.940 
 1.27576 2.4490 لعيا

33 
 1.42887 3.4286 عحيا

4.446 
 1.24608 2.2245 لعيا

34 
 1.14805 4.1224 عحيا

1.802 
 1.31320 3.6735 لعيا

35 
 1.04491 3.3061 عحيا

5.496 
 1.12259 2.1020 لعيا

36 
 1.26404 3.8367 عحيا

7.619 
 1.11803 2.0000 لعيا

37 
 1.05180 3.6531 عحيا

5.558 
 1.39606 2.2653 لعيا

38 
 1.22092 3.7347 عحيا

8.462 
 1.06586 1.7755 لعيا

39 
 1.05705 3.6122 عحيا

7.866 
 1.04897 1.9388 لعيا

40 
 1.29198 3.5510 عحيا

5.688 
 1.22890 2.1020 لعيا

41 
 1.36433 2.8163 عحيا

ح1.447
 1.42768 2.4082 لعيا

42 
 1.04083 4.0000 عحيا

7.152 
 1.26471 2.3265 لعيا

43 
 1.11499 3.9184 عحيا

2.902 
 1.62333 3.1020 لعيا

44 
 1.11384 3.7347 عحيا

6.083 
 1.39454 2.1837 لعيا

45 
 1.06266 3.5306 عحيا

8.745 
 0.91891 1.7755 لعيا
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 ت المحسوبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة الفقرات

46 
 1.03139 4.2449 اعحي

4.982 
 1.55237 2.9184 لعيا

47 
 0.84163 4.1429 عحيا

7.465 
 1.32448 2.4694 لعيا

48 
 0.73944 3.4898 عحيا

0.903 
 1.39940 3.2857 لعيا

49 
 1.18451 3.1837 عحيا

4.340 
 1.23546 2.1224 لعيا

50 
 1.33853 2.0000 عحيا

2.003 
 0.81806 1.5510 لعيا

51 
 1.26033 3.4898 عحيا

3.072 
 1.55210 2.6122 لعيا

52 
 1.09498 3.2653 عحيا

8.590 
 0.86750 1.5510 لعيا

53 
 1.50932 3.8163 عحيا

3.935 
 1.62019 2.5714 لعيا

54 
 1.12788 3.2449 عحيا

6.902 
 1.03633 1.7347 لعيا

55 
 1.29887 4.0204 عحيا

3.866 
 1.65931 2.8571 لعيا

56 
 1.23890 4.0816 عحيا

8.147 
 1.24095 2.0408 لعيا

57 
 0.62065 3.1020 عحيا

4.684 
 1.18988 2.2041 لعيا

 96  0.05  1.988 ت جدولية     
 القوة التمييزية لفقرات مقياس األمل: (4ملحم رقم )

 ت محسوبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة الفقرات

1 
 0.81806 4.5510 عحيا

6.172 
 1.26269 3.2245 لعيا

2 
 0.76153 4.5918 عحيا

8.337 
 1.24164 2.8571 لعيا

3 
 1.31352 3.9388 عحيا

6.809 
 1.04491 2.3061 لعيا

4 
 1.30410 3.6122 عحيا

6.584 
 0.73540 2.2041 لعيا
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 ت محسوبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة الفقرات

5 
 0.70651 4.7959 عحيا

7.340 
 1.29953 3.2449 لعيا

6 
 0.98111 4.5306 عحيا

6.049 
 1.30116 3.1224 لعيا

7 
 1.01603 4.2653 عحيا

6.144 
 1.24164 2.8571 لعيا

8 
 0.40721 4.7959 عحيا

8.592 
 1.30116 3.1224 لعيا

9 
 0.81075 4.7347 عحيا

6.087 
 1.31998 3.3878 لعيا

10 
 0.81910 4.5306 عحيا

7.134 
 1.30638 2.9592 لعيا

11 
 0.65854 3.0612 عحيا

3.714 
 1.26168 2.3061 لعيا

12 
 0.69375 4.3469 عحيا

7.346 
 1.32705 2.7755 لعيا

13 
 1.19701 3.6735 عحيا

4.461 
 1.29198 2.5510 لعيا

14 
 0.70228 3.9184 عحيا

5.766 
 1.31028 2.6939 لعيا

15 
 1.02062 4.1429 عحيا

5.675 
 1.34265 2.7755 يالع

16 
 0.88976 4.5714 عحيا

ح9.665
 1.28968 2.4082 لعيا

17 
 1.12712 3.9796 عحيا

8.250 
 0.99957 2.2041 لعيا

18 
 0.89262 4.4898 عحيا

6.083 
 1.43599 3.0204 لعيا

19 
 1.02062 3.7143 عحيا

5.078 
 1.30898 2.5102 لعيا

20 
 1.12712 4.0204 عحيا

6.004 
 1.25831 2.5714 لعيا

21 
 1.07301 3.8776 عحيا

6.049 
 1.22648 2.4694 لعيا
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 ت محسوبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجموعة الفقرات

22 
 0.77482 3.9388 عحيا

6.048 
 1.35275 2.5918 لعيا

23 
 0.72726 4.6327 عحيا

8.777 
 1.25289 2.8163 لعيا

24 
 0.96009 4.4898 عحيا

7.028 
 1.43658 2.7551 لعيا

25 
 0.82272 3.1020 عحيا

4.253 
 1.47571 2.0755 لعيا

26 
 0.88593 3.5816 عحيا

3.742 
 1.26706 2.7551 لعيا

27 
 1.42887 3.8571 عحيا

5.696 
 1.26168 2.3061 لعيا

28 
 0.84163 3.000 عحيا

4.163 
 1.04042 2.2041 لعيا

 96  0.05 1.988  ت جدولية    
 مقياس جودة الحياةاالتسام الداخلي ل: (5ملحم رقم )

 االختبار التائي معامل االتسام الفقرات االختبار التائي معامل االتفام الفقرات

1 0.237 3.255 23 0.324 4.569 

2 0.308 4.319 24 0.255 3.518 

3 0.204 2.78 25 0.320 4.506 

4 0.131 1.763 26 0.219 2.995 

5 0.036 0.481 27 0.296 4.134 

6 0.287 3.997 28 0.293 4.089 

7 0.250 3.445 29 0.245 3.371 

8 0.179 2.427 30 0.324 4.569 

9 0.306 4.288 31 0.310 4.35 

10 0.237 3.255 32 0.358 5.115 

11 0.279 3.876 33 0.236 3.24 

12 0.363 5.198 34 0.211 1.504 

13 0.325 4.585 35 0.270 3.741 

14 0.255 3.518 36 0.362 5.181 

15 0.211 2.88 37 0.289 4.028 

16 0.314 4.412 38 0.336 4.76 

17 0.411 6.015 39 0.366 5.247 

18 0.371 5.33 40 0.313 4.397 
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 االختبار التائي معامل االتسام الفقرات االختبار التائي معامل االتفام الفقرات

19 0.227 3.11 41 0.061 0.815 

20 0.364 5.214 42 0.345 4.904 

21 0.274 3.801 43 0.196 2.667 

22 0.193 2.624 44 0.175 2.371 

45 0.392 5.685 52 0.388 5.617 

46 0.267 3.696 53 0.310 4.35 

47 0.295 4.119 54 0.328 4.632 

48 0.118 1.585 55 0.279 3.876 

49 0.521 8.144 56 0.287 3.997 

50 0.225 3.081 57 0.314 4.412 

51 0.182 2.469  

 178  0.05  1.960 ت جدولية    
 قياس األملاالتسام الداخلي لم: (6ملحم رقم)

 ت محسوبة معامل االتسام الفقرات

1 0.252 3.474 

2 0.270 3.741 

3 0.362 5.181 

4 0.289 4.028 

5 0.336 4.76 

6 0.366 5.247 

7 0.313 4.397 

8 0.260 3.592 

9 0.345 4.904 

10 0.196 2.667 

11 0.175 2.371 

12 0.392 5.685 

13 0.267 3.696 

14 0.295 4.119 

15 0.275 3.816 

16 0.202 2.752 

17 0.337 4.775 

18 0.406 5.927 

19 0.418 6.139 

20 0.326 4.598 
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 ت محسوبة معامل االتسام الفقرات

21 0.357 5.091 

22 0.311 4.366 

23 0.207 2.817 

24 0.201 2.738 

25 0.203 2.766 

26 0.355 5.066 

27 0.207 2.823 

28 0.326 4.601 

 178      0.05    1.960 ت جدولية           
 

 مقياس جودة الحياة بصيغته النهائية: (7ملحم )
 معارت كثيراً  معارت محايد موافم موافم كثيرا الفقرات ت
ححححححثم حهحث قل  حعحرحث صااحث ق ث ث حث مهم حف ح يا      1

2   
ثثقح ر يق ح نإلي يح  رح وحثص حن حعاحر يق ح نإلي ح

ححححححث ص يا 

ححححححيلح  ي   ثل  حثاحم ايي حث م  معح ق   3

حععلماحي رحاحمع حث صااحو ث     4 ححححححثع ملحعحرحوث ليأ

ححححححثم حهحث ثق ح ا عنس    5

6   
الح(م حهح صو حوثع حعاحث  صصعحث ل ثس حث ايح

ححححححيعاس ع  

ححححححثم حهحث قل  حعحرح  ليلحث ووا حث معاس  ح إلواح ابمًا    7

8   
موث ه حثم حهحث قل  حعحرح غيي ح(فإلا يح  رحثس ريعح

حثيحمووبحف حث  يا  
ححححح

9   
ثل  حثعع حثم حهحث قل  حعحرحموث ه حث ملاإلىحث   حولح

حححححح وث هع ح  و،حم عوي  

10   
  حث قل  حعحرحثوام حعجوا حث  ماعي حعا   حمعح

ححححححث ص يا 

ححححححثس رح ح صوىحعحرحم إلبحث  ماع ح ياحثصلوائ     11

ححححححثوبحمعحبمجئ حف حموث ه حملاإلحهم    12

ححححححث لحص و  حف حث   امىحمعحث ص يا    13

ححححححثه مح  وفي حث وو ح حملا إل حف حث علارا حثال  ماعي     14

حححححح( ال حف ح إلوياحثصلواءح لل    15

ححححححث  عاحث موثوبحث   ح  رحاحث معافس     16
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 معارت كثيراً  معارت محايد موافم موافم كثيرا الفقرات ت
ححححححثل  ح ا ص ىحف حث موثوبحثال  ماعي     17

18   
اثحل   ح(عع حالحث  للحف ح قليمحثع اث يح آلص ياحث

ححححححثصرأل ح  قهم 

ححححححالحث ثع حملاع حث ص ياحالعهمحالحيس  قواحا ه    19

حححححح(ثقح قل ث  حعحرحث ع ا،حوث  نوق    20

ححححححثل  ح ا و ل     21

حححححح(ل  ح ألعع حلصعحم باحثعن ا يًا    22

ححححححث دحثعع حلصعحوويحثال ثل حوث  بم    23

حححححح ح ص فا   يإلس ع حثاليمااح  قيل  حثال  بثمحف   24

ححححححثعمىحعحرح روي حول ث  حوثلثئ ح لإلىحمس م     25

ححححححثس رح   قيقحرمو ا      26

ححححححالحث احثال  بثمح ا   حيما حوثالعكم حث مل سي     27

ححححححثل  ح ا  عاحعاحعنس     28

ححححححثعمىحعحرحبيال حص  ث  حث  يا ي     29

ححححححثس رحث رح(اح( ياح يا حإل يم     30

ححححححو  حف حث   امىحمعحث مل سيا ث لحص    31

حححححح س ح  ا  حإل  ثءح غيي ث حإل ي  حف ح يا      32

ححححححعجو  ح بمجئ حف حث مل س حسيئ     33

ححححححععلماح(وومح وث  ا  حث مل سي حمعحبمجئ  ح(س ل   34

ححححححالح(  اح ا ملا إل حف ح روي حمل س      35

حححححح( فاحم او  حثالص ياح جع قاعحماحويم      36

ححححححثل  حثعع حلصعحم  واحماحو ىحث ص يا    37

ححححححثعاحلصعحس يل    38

حححححح( معرح وحإلااحمكه ح سم حيص حبحعماحهوحعحي     39

حححححح(ل  ح(عع حع يبحث لصصي     40

حححححح(ل  ح ا غ و حععلماح( ققحث ع ا،حف ح(يحعمى    41

حححححح( دحثعع حلصعحعاعد    42

حححححح  ثع بحعقارحث قو حوث ع بحف حلصصي    43

حححححح(ل  ح(اح يا  ح هاحم عر    44
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 معارت كثيراً  معارت محايد موافم موافم كثيرا الفقرات ت
ححححححثم حهحثإل ساسح ا  يوي حوث علار    45

ححححححث   محلو يحف حث م  مع    46

حححححح يسح ليحل ءحمهمح(سهمح  ح صلم حث م  مع    47

حححححح(ل  حثاح يا  حث مس ق حي حمل و     48

ححححححالح( احث  ي حف حهاهحث  يا     49

ححححححل س  ( احث علارحوث  مىحلثصىحث م   50

ححححححالح(م حهحفحسن حوثع  حف ح يا      51

ححححححثصررح  يا  حث مس ق حي     52
 مقياس األمل بصيغته النهائية: (8ملحم رقم )

أوافم نوعا  أوافم أوافم بشدة الفقرات ت
 ما

أرفت نوعا 
 ما

ارفت 
 بشدة

حححححح ليحث قل  حعحرح  قيقح(هلثف حث   ح(ع هاحح عنس  ح  1
ححححححعحرحع وح يلح ح نإلي ح ا مس ق ى ص    ح(عل ع حح  2
حححححح ليح(سا ياحعل ح  ىح(ي حملإلح ح وث هع  ح  3
حححححح(ل  حثاحعغورحث  يا حث يومي ح  غحاحعح  ح  4
حححححح(ع قلحثع حعا  حف ح يا   ح  5
ححححححثل  ح ا   للحععلماح(وومح   احث عماى ح  6
حححححح ليحث قل  حعحرحثع ابحثالعماىحث   ح وإلىحث   ح  7
ححححححثم حهحعجوا حث  ماعي حعا   حف ح يا   ح  8
ححححححث  عاحموث ه حص و ا حث  يا  ح  9

حححححح ليحثق ح قل ث   ح  10
حححححح(ل  ح ا صوبحععلماح(فلىحف حموث ه حث لث حث  يا  ح  11
حححححح(نماح ا مقو  ح)الحيألسحمعحث  يا حوالح يا حمعحث يألسو ح  12
ححححححث  مىحعوثواحث عماىحث   ح(وومح ها ح  13
حححححح(ل  حثاحث  كحالحي ا نع حف حث  يا  ح  14
ححححححث   حع وحثالهلثبحث وثو ي حف ح يا   ح  15
حححححح لانم مماحه ح(ما  حف حث  يا حمصل ح نانىح(إلث حح  16
ححححححثس ريعحث  صحعحماحث ملاع حث سح ي حإلا  با ح  17
حححححح(ل  حثاح يا  حعمحي حمس م  حماحث   حم ح  18
ححححححو ىح(اح(إلمح  ح(وبحعاحثالس م ث ح  مىح  19
ححححححثل  حثاح هوليحالحلو ح هاحف حثس الحث ص يا ح  20
حححححح(ل  حثاحهعاهحصر ًثحيهللح يا   ح  21
ححححححث  واحث ع ا،ح عي حث مىح  ني حمعيئ  ح  22
ححححححسما  حث لصصي ح   حع ح(إلث حثعس امًاحمعحثالص يا ح  23
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أوافم نوعا  أوافم أوافم بشدة الفقرات ت
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حححححح ليحل و حثي ا  حعاحعنس حوماح(محإل حماح(فإلا  ح  24
ححححححثل  حثعع ح(ع بحعنس ح(إلث ح م و حث وو  ح  25
ححححححيلف ع حث نلىح  اىح(وصرح هولي ح  26
ححححححثل  حثاحول ث  ح(وىحماحول ث حث ص يا ح  27
ححححححثس م عح ا  صريرح حمس ق ىحوث  مىحإل ح(  ح ح قيق  ح  28

 

The level of life and its relationship with the level of hope 

preparatory levels in the center of Ninevah Governorate 

 

Lec.Dr.L.H.AbdulQader    Lec.Dr.A.M.Hassoo 

Abstract 

         This study aims to investigate the level of the life 

quality and the hope of the preparatory stage students for 

the two specializations (scientific, literary) for both male 

and female students. The study identifies the relationship 

between the life quality and  the hope according to the 

variable (male, female) and to the specialization variable 

(scientific, literary). The subjects for this study were 

(250) male and female students of both specialization. 

The two researchers prepare and instrument for 

measuring life quality, truth, stability and superiority. 

The final from of instrument contains (52) paragraphs, 

and the two researchers depended the hope measurement 

given by (Mayada Abdulmohsin Al-Salihi,2005), which 

contains (28) paragraphs. 
 Keywords: (variables / statistics / dialogue / discussion / 

episodes). 


