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امللخص:
تراوحت  )ن=242(،  من اجلنسني  املريني  املدارس  عينة من طالب  الدراسة عىل  ُأجريت هذه 
أمعارمه بني 13، و17، عامًا، أجابوا عن استخبارات: حب احلياة، وفاعلية الذات، وتقدير الذات، باإلضافة 
إىل مخسة مقاييس تقدير لقياس: الصحة اجلمسية، والصحة النفسية، والسعادة، والرضا عن احلياة، 
والتدين. وأسفرت النتاجئ عن حصول البنني عىل متوسط أعىل جوهريًا من البنات يف ثالثة مقاييس 
يه: الصحة النفسية، والسعادة، والرضا عن احلياة. واكنت مجيع معامالت االرتباط بني مقياس حب 
احلياة وبقية املتغريات جوهرية وموجبة، لدى اجلنسني، باستثناء عدم داللة االرتباط بني حب احلياة 
والتدين لدى البنات فقط. وكشف حتليل املكونات األساسية، عن استخراج عامل واحد يف عينة البنني، 
العامل  "حب احلياة والصحة"، ومسي  لدى اجلنسني:  األول  العامل  البنات، مسي  وعاملني يف عينة 
الثاين يف عينة البنات فقط: "فاعلية الذات وتقديرها". وأسفر حتليل االحندار املتعدد عن منبئني حلب 
احلياة مها: "تقدير الذات"، و"السعادة". وختلص هذه النتاجئ إىل أن مفهوم حب احلياة ومقياسه، 
يتسم بالثبات، وصدق التكوين، واالرتباطات املوجبة مع مقاييس احلياة الطيبة، يف هذه العينة من 

املراهقني املريني، وتشري هذه النتاجئ إىل جدارة مفهوم حب احلياة مبواصلة البحوث بصدده.
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Abstract
A sample of 242 Egyptian school students was recruited. Their ages ranged between 

13 and 17 years. They responded to the Love of Life Scale, the Arabic Scale of Self-Efficacy, 
and the Self-Esteem Scale, along with five self-rating-scales to assess physical health, mental 
health, happiness, satisfaction with life, and religiosity. Results indicated that boys obtained 
significantly high mean scores on mental health, happiness, and satisfaction with life than did 
their female counterparts. All the correlations between the Love of Life Scale and the other 
scales were statistically significant and positive in boys and girls except a non-significant 
one between love of life and religiosity among girls. Principal components analysis yielded 
one factor in boys and two in girls. The first factor in both sexes was labeled "Love of life 
and health",  whereas the second factor in girls labeled "Self-efficacy and esteem". Multiple 
regression analysis indicated that the main predictors of love of life were self-esteem and 
happiness. It was concluded that love of life concept and scale characterized with good 
reliability, construct validity, and positive associations with subjective well-being scales 
among the present Egyptian sample of adolescents. By and large, the love of life concept is 
worthy of further investigations.
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مقدمة:
مــن بــني التوجهــات املهمــة الــيت متــزي عــمل النفــس املعــارص - عــىل املســتوى العاملــي - 
ــة، ويتضــح  ــن والروحاني ــس اإلجيــايب، وببحــوث التدي ــمل النف ــري ببحــوث ع االهمتــام الكب
ذلــك يف زيــادة عــدد البحــوث املنشــورة، وعقــد النــدوات واملؤمتــرات، يف هــذه املجــاالت، انظــر 
 )Aspinwall & Staudinger, 2003; Seligman, 2002; Snyder & Lopez, 2002; مثــاًل: 
.)Veenhoven, 2011 وقــد امتــد االهمتــام ببحــوث عــمل النفــس اإلجيــايب إىل العــامل العــريب، 
فنــرت حبــوث كثــرية، وقدمــت رســائل جامعيــة، وترمجــت كتــب مهمــة يف هــذا املجــال، انظــر 
وثورســني،  وبارمجنــت،  مالكــو،  2011؛  وبــزيواس،  إد،  2013؛  وســنايدر،  )لوبــزي،  مثــاًل: 

ــايب. ــس اإلجي ــمل النف ــر ع ــش يف ع ــا نعي ــول: إنن ــا إىل الق ــك يدعون 2015(، لك ذل

لقــد أىت عــىل عملــاء النفــس حــني مــن الدهــر، ركــزوا فيــه عــىل اجلوانــب الســلبية 
ــات،  ــك مــن االضطراب ــق، واالكتــائب، والوســاوس، والفصــام...، وغــري ذل لإلنســان، مثــل: القل
ــك أن االضطــراب حيتــاج إىل  واألمــراض، واالحنرافــات، واكن هلــذا االهمتــام مــا يســوغه، ذل
عــالج، واالحنــراف يتطلــب التقــومي. وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن يف الســلوك البــري جوانــب 
إجيابيــة، يتعــني االهمتــام هبــا ودراســهتا، مثــل: الســعادة، والتفــاؤل، والرضــا، واألمــل، 
والصحــة النفســية، واالمتنــان، والعفــو، والعطــاء، واحلــب، واإلخــالص، والتســاحم...، وغــري 
ــاندة،  ــة، واملس ــداع، والجشاع ــان، اكإلب ــة لإلنس ــة واخلالق ــب املبدع ــن اجلوان ــاًل ع ــك، فض ذل
ــة، واحلمكــة...، وغريهــا،  ــار، واملســؤولية، واالســتبصار، واألمان ــن، واإليث ــة، والتدي والفضيل
مــع عــدم إغفــال - بطبيعــة احلــال - االهمتــام باجلوانــب املرضيــة، الــيت تتطلــب التخشيــص، 

والتدخــل، والعــالج.

وهيــمت عــمل النفــس اإلجيــايب بدراســة عــدد كبــري مــن املوضوعــات، يــأيت عــىل رأهســا 
مفهــوم احليــاة الذاتيــة الطيبــة Subjective well-being، أو اهلنــاء الخشــي، أو الرفاهيــة، 
أو الشــعور بــأن لك يشء عــىل مــا يــرام... ولكهــا مرتادفــات. وميكــن تصــور احليــاة الطيبــة 
- يف هــذا املجــال - بوصفهــا مفهومــًا بنائيــًا شــاماًل Meta-construct، ويمشــل عــددًا مــن 

املكونــات الفرعيــة، أمههــا: الســعادة، والرضــا عــن احليــاة.

ويذكــر "دايــر" )Diener, 1998(، أن احليــاة الذاتيــة الطيبــة، يه املصطلــح الســيكولويج 
ملــا يشــري إليــه العامــة بأنــه الســعادة، ويفضــل "دايــر" مصطلــح احليــاة النفســية الطيبــة 
عــيل مفهــوم الســعادة، ألن املصطلــح األخــري يتضمــن معــاين خمتلفــة وكثــرية، يف حــني تعــي 
 Cognitive احليــاة الذاتيــة الطيبــة، تقــومي األخشــاص حلياهتــم، مبــا يف ذلــك األحــاكم املعرفيــة
ــك مــدى رضــامه عــن حياهتــم، فضــاًل عــن التقــومي الوجــداين ــال ذل ــاة، ومث عــىل هــذه احلي

 .)Diener, Lucas, & Oishi, 2002( )ــاالت ــة، واالنفع ــة املزاجي Affective)احلال

ويســتخدم "فيهنوفــن" )Veenhoven, 2011( مصطلــح الســعادة بوصفهــا مصطلحــًا 
شــاماًل )اكملظلــة(، لــل مــا هــو جيــد وحســن، ومــن مَثَّ فهــو يســتخدم الســعادة بشــل تبــاديل 
ــن" أن الســعادة  ــرى "فيهنوف ــاة، وي ــة احلي ــة، أو نوعي ــاة الطيب ــل: احلي ــع مصطلحــات مث م
 .)Veenhoven, 2009( ــًا ــه عامــة تقوميــًا إجيابي ــّوم هبــا الخشــص حيات يه الدرجــة الــيت يق
ويــرى "أرجايــل" وزمــالؤه )Argyle, Martin, & Lu, 1995( أن للســعادة ثالثــة مكونــات، 

ــق. ــاب االنفعــاالت الســلبية اكالكتــائب والقل ــة، والرضــا، وغي ويه: االنفعــاالت اإلجيابي

)Abdel-Khalek, 2004, 2007a, 2013a, 2013b(؛)ــق )2003، 2016 ــد اخلال ــدم عب ــد ق وق
مفهومــًا جديــدًا يف هــذا املجــال، ميكــن أن ُيَعــد أحــد مكونــات احليــاة الذاتيــة الطيبــة، وهــو حــب 
احليــاة Love of Life، ويعــرف بأنــه توجــه إجيــايب لــدى الفــرد حنــو حياتــه عامــة، وتقــومي 
إجيــايب هلــا، ومتســك هبــا، وتعلــق ســار جبوانهبــا، وحســن تقديــر هلــا. مكــا افــرتض أن هنــاك 
فروقــًا فرديــة يف مســة حــب احليــاة، وأن هنــاك متصــاًل Continuum، أو بعــدًا ثنــايئ القطــب 

ــذات. ــر لل ــاة، حــىت يصــل إىل ســلوك مدم ــره احلي ــاة، إىل ك ــد مــن حــب احلي Bipolar، ميت
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ونظــرًا جلــدة مفهــوم حــب احليــاة، فقــد ُأجــري عــدد حمــدود مــن البحــوث بصــدده، فاتضح 
أن مقيــاس حــب احليــاة، ينــي إىل جمــال احليــاة الطيبــة أو اهلنــاء الخشــي، وليــس 
إىل جمــال الدافعيــة )عبــد اخلالــق، وعيــد، 2011(، وأن متغــري حــب احليــاة، ُيَعــد إضافــة 
ــك مثــل  ــه يف ذل جديــدة إىل جمــال احليــاة الطيبــة، غــري مســتقلة عنــه، بــل مرتبطــة بــه؛ مثل
بقيــة متغــريات احليــاة الطيبــة، اكلرضــا عــن احليــاة، والســعادة، والصحــة النفســية، واألمــل، 
والتفــاؤل )عبــد اخلالــق، وعيــد، 2008(، وكذلــك التديــن )Abdel-Khalek, 2008(، والــذاكء 
ــوايل  ــىل الت ــاؤل، والســعادة، ع ــاة؛ التف ــأ حبــب احلي ــد تنب الوجــداين )الفضــيل، 2009(. وق
املــوت عامــالن مســتقالن  مــن  أن حــب احليــاة والضيــق  2009(. مكــا ظهــر  )الســعيدي، 
)Abdel-Khalek, 2007b(. ويف دراســة مقارنــة، اتضــح أن الكويتيــني أكــر حبــًا للحيــاة مــن 
اللبنانيــني، وأن أمه منبــئ حبــب احليــاة هــو التفــاؤل )عبــد اخلالــق، وعيــد، والنيــال، 2010(. 
وقــد حصــل الطــالب األمريكيــون عــىل متوســط درجــات أعــىل يف حــب احليــاة - مبســتوى دال 
ــة  ــني )Abdel-Khalek & Lester, 2011(. وباســتخدام عين ــن نظراهئــم الكويتي ــًا - م إحصائي
ــط بــل مــن: الســعادة،  ــاة يرتب ــة مــن طــالب اجلامعــة وطالباهتــا، ظهــر أن حــب احلي مري
ــن، واســُتخرج عامــل  ــة، والصحــة النفســية، والتدي ــاة، والصحــة اجلمسي والرضــا عــن احلي
واحــد جيمــع هــذه املتغــريات مجيعــًا )Abdel-Khalek, 2011a(. وتكــررت هــذه النتيجــة 
نفهســا، باســتخدام ســت عينــات كويتيــة مــن املراهقــني، وصغــار الراشــدين، وكبــار الراشــدين 

.)Abdel-Khalek, 2012( )1.420=مــن اجلنســني )ن

ويف دراســة ثقافيــة مقارنــة )Abdel-Khalek & Lester, 2012(، اســُتخدمت عينتــان مــن 
 - بلغتــه  لٌك   - أجابــوا  )ن=192(،  الكويــت  ويف  )ن=158(،  املتحــدة  الواليــات  الطــالب يف 
عــن مقيــاس حــب احليــاة، واســتخبار "أوكســفورد" للســعادة، ومقيــاس جامعــة الكويــت 
للقلــق، ومقيــاس االكتــائب الصــادر عــن مركــز الدراســات الوبائيــة، باإلضافــة إىل ســتة 
مقاييــس تقديــر ذايت لقيــاس: الســعادة، والرضــا عــن احليــاة، والصحــة النفســية، والصحــة 
الطــالب  حصــول  عــن  النتــاجئ  وأســفرت  الدينيــة.  العقيــدة  وقــوة  والتديــن،  اجلمسيــة، 
الكويتيــني عــىل متوســط درجــات أعــىل جوهريــًا مــن األمريكيــني يف: التديــن، وقــوة العقيــدة 
ــًا  ــون عــىل متوســطات أعــىل جوهري ــائب، يف حــني حصــل الطــالب األمريكي ــة، واالكت الديني
مــن الكويتيــني يف: الســعادة، وحــب احليــاة، واســُتخرج عامــالن يف لك مــن الدولتــني، مسيــا: 
"احليــاة الطيبــة مقابــل االضطــراب النفــي"، و"التديــن". واكنــت ارتباطــات مقيــاس حــب 
احليــاة - يف العينتــني - يف االجتــاه املتوقــع: ارتباطــات إجيابيــة مــع مقاييــس احليــاة الطيبــة، 

ــق واالكتــائب(. وارتباطــات ســلبية مــع مقاييــس االضطــراب النفــي )القل

وهدفــت دراســة األيــوب، وعبــد اخلالــق )2012(، إيل حبــث العالقــة بــني التفــاؤل، وحــب 
احليــاة، والصحــة النفســية، واملســاندة االجمتاعيــة، والتواصــل االجمتــايع، واألعــراض 
اجلمسيــة، لــدي عينــة مــن املســنني )ن=173(، ممــن بلغــت أمعــارمه الســتني ومــا بعدهــا، 
ــًا،  ــا إجيابي ــة، واكن مجيعه ــريات الدراس ــع متغ ــني مجي ــة ب ــات جوهري ــُتخرجت ارتباط واس
فمــا عــدا مقيــاس األعــراض اجلمسيــة، فــاكن ارتباطــه ســلبيًا ببقيــة املقاييــس، وأســفر حتليــل 
املكونــات األساســية عــن عاملــني، مسيــا: "احليــاة الطيبــة"، واكن تشــبع مقيــاس حــب احليــاة 
هبــذا العامــل مرتفعــًا )0.894(، وعامــل "املســاندة االجمتاعيــة يف مقابــل األعــراض اجلمسية"، 
وأظهــر حتليــل االحنــدار، أن املســتوى التعلــي، وجحــم األرسة، وحــب احليــاة، والعمــر، 

والصحــة النفســية - عــىل التــوايل - منبــائت بالتفــاؤل.

 ويف حبــث آخــر عــىل املســنني )ن=380(، هدفــت دراســة عبــد اخلالــق، واحلويلــة )2013(، 
إىل حبــث العالقــة بــني متغــريات احليــاة النفســية الطيبــة، ومهنــا حــب احليــاة، والوجــدان 
اإلجيــايب والســلي، والتديــن. وارتبطــت مجيــع هــذه املتغــريات ارتباطــات متبادلــة جوهريــة 
موجبــة )باســتثناء الوجــدان الســلي فاكنــت ارتباطاتــه جوهريــة ســلبية(، واســُتخرج عامــالن 
مسيــا: "احليــاة النفســية الطيبــة"، و"التديــن والرضــا"، وتشــبع مقيــاس حــب احليــاة 

بالعامــل األول تشــبعًا مرتفعــًا )0.735(.
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واســهتدفت دراســة عــىل طــالب مــن جامعــة قطــر )ن=246(، استكشــاف العالقــة بــني حــب 
احليــاة، والســعادة، والرضــا عــن احليــاة، والصحــة اجلمسيــة، والصحــة النفســية، والتديــن، 
واكنــت مجيــع االرتباطــات جوهريــة موجبــة بــني متغــريات الدراســة، واســُتخرج عامــل واحــد 
لــدى اجلنســني، مســي: "احليــاة الطيبــة والصحــة والتديــن"، تشــبع بــه مقيــاس حــب احليــاة 

.)Abdel-Khalek, 2013c( مبقــدار 0.625 و0.782 لــدى الطلبــة والطالبــات عــىل التــوايل

ــوا  ــني )ن=239(، أجاب ــني اللبناني ــن املراهق ــة م ــت دراســة أخــرى، اســتخدمت عين وُأجري
عــن مقيــاس "أوكســفورد" للســعادة، ومقيــاس حــب احليــاة، والرضــا عــن احليــاة، والصحــة 
اجلمسيــة، والصحــة النفســية، والتديــن، واكنــت االرتباطــات بــني مقيــاس حــب احليــاة وبقيــة 
املتغــريات جوهريــة موجبــة، وتشــبع مقيــاس حــب احليــاة بعامــل "الســعادة" مبقــدار 0.803 
و0.671 لــدى البنــني والبنــات عــىل التــوايل )Abdel-Khalek, 2014(. وتكــررت هــذه الدراســة 
نفهســا عــىل عينــة مــن طــالب اجلامعــة اللبنانيــني )ن=476(، أجابــوا عــن املقاييــس الســابق 
اإلشــارة إلهيــا، واســُتخرج مــن معامــالت االرتبــاط بــني املقاييــس، عامــل واحــد لــدى اجلنســني، 
مســي: "الســعادة، والصحــة، والتديــن"، واكن تشــبع مقيــاس حــب احليــاة هبــذا العامــل 
0.730، و0.783 لــدى الرجــال والنســاء عــىل التــوايل، واكن أول منبــئ بالســعادة مكــا قيســت 

.)Abdel-Khalek, 2015( بقامئــة "أوكســفورد"، هــو حــب احليــاة لــدى اجلنســني

وتعقيبــًا عــىل هــذه الدراســات، يتضــح أن مفهــوم حــب احليــاة ومقياســه، يتســم بصــدق 
ــوة -إىل جمــال  ــه - بق ــس، تشــري إىل انمتائ ــة املقايي ــع بقي ــه م ــع، وأن ارتباطات ــن مرتف تكوي
احليــاة الذاتيــة الطيبــة، ومــن مَثَّ فــإن هــذا املفهــوم جديــر مبواصلــة البحــوث فيــه. وعــىل الــرمغ 
مــن ذلــك، يالحــظ نــدرة البحــوث الــيت اســتخدمت عينــات مــن املراهقــني، الســما املريــني، 

ولــذا أجريــت هــذه الدراســة.

أهداف الدراسة: 
ــتخبارات  ــن اس ــوا ع ــني، أجاب ــني املري ــن املراهق ــة م ــىل عين ــة ع ــذه الدراس ــت ه أجري
ــر ذايت  ــس تقدي ــة إىل مخســة مقايي ــذات، باإلضاف ــر ال ــذات، وتقدي ــة ال ــاة، وفاعلي حــب احلي
لقيــاس: الصحــة اجلمسيــة، والصحــة النفســية، والســعادة، والرضــا عــن احليــاة، والتديــن. 

وتتلخــص أهــداف هــذه الدراســة عــىل النحــو اآليت:

1- بيان الفروق بني اجلنسني يف متغريات الدراسة.
2- استكشاف معامالت االرتباط بني املقاييس.

3- استخراج العامل )أو العوامل( من التحليل العاميل لالرتباطات.
4- بيان منبائت حب احلياة.

املنهج

العينة:
 اختــريت عينــة متاحــة مــن تالميــذ املــدارس الثانويــة، مــن مدينــة اإلســكندرية، مبــر 
)ن=242: 125 بنــون، و117 بنــات(، وتراوحــت أمعــارمه بــني 13، و17 ســنة )م=0.61±14.68 

للبنــني؛ 14.26± 1.0 للبنــات(.

املقاييس:
أواًل - االستخبارات:

1 - مقياس حب احلياة:
ــاك أشــياء كثــرية جتعلــي  ــارة قصــرية، مثــل: "هن يشــمتل هــذا املقيــاس عــىل )16( عب
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أحــب احليــاة"، و"حــب احليــاة حيقــق يل الســعادة"، وجتــاب لك عبــارة عــىل أســاس مقيــاس 
" ليكــرت" امخلــايس، مــن "ال" )1(، إىل "كثــريًا جــدًا" )5(، وتــرتاوح الدرجــة املمكنــة يف هــذا 
املقيــاس بــني 16، و80، وتشــري الدرجــة املرتفعــة إيل حــب احليــاة. وقــد وصــل معامــل ألفــا مــن 
وضــع "كرونبــاخ" إىل 0.91، وإعــادة التطبيــق بعــد أســبوع 0.81، مكــا يتســم هــذا املقيــاس 

بصــدق مفهــوم مرتفــع )عبــد اخلالــق، 2016(.

2 - املقياس العربي لفاعلية الذات:
 Self-efficacy ــذات ــة ال ــس ســابقة لفاعلي ــن ثالثــة مقايي ــاس م ــذا املقي ــود ه ــتقت بن اش
العامــة، واتمســت هــذه املقاييــس جبــودة خصائصهــا الســيكومرتية، وتكــرار اســتخدامها مــن 
قبــل الباحثــني، وترمجــت بنودهــا )35 بنــدًا(، وروجعــت، وطوعــت للثقافــة العربيــة، واختــري 
أفضــل البنــود، واشــمتل املقيــاس يف صورتــه الهنائيــة عــىل )20( عبــارة، جيــاب عــن لك مهنــا 
باختيــار أحــد البدائــل امخلاســية )مــن 1-5(، وتــرتاوح الدرجــة املمكنــة بــني 20، و100، 
وتشــري الدرجــة املرتفعــة إىل فاعليــة ذاتيــة مرتفعــة، ومــن أمثلــة بنــود هــذا املقيــاس: "عندمــا 
ــب عــىل كثــري مــن  ــًا مهمــة لنفــي فإنــي أحققهــا"، و"ســوف أمتكــن مــن التغل أضــع أهداف
التحديــات بنجــاح"، ووصــل معامــل ثبــات ألفــا إىل 0.79، ومعامــل االســتقرار عــر الزمــن إىل 

0.76، ووصــل الصــدق املرتبــط باحملــك إىل 0.95 )األنصــاري، وعبــد اخلالــق، 2012(.

3 - مقياس تقدير الذات:
هــذا املقيــاس مــن وضــع "روزنبــريج" )Rosenberg, 1989(، وقــد عــرف تقديــر الــذات 
Self-esteem بأنــه اجتــاه مفضــل )أو غــري مفضــل( جتــاه النفــس، وعــىل الــرمغ مــن أن هــذا 
ــدى املراهقــني،  ــذات وتقبلهــا ل ــاس املشــاعر العامــة الحــرتام ال ــد ُوضــع أصــاًل لقي ــاس ق املقي
ــب مــن  ــه اســتخدم بتوســع مــع الراشــدين، ويتكــون هــذا املقيــاس مــن عــرة بنــود، تطل فإن
املبحــوث أن يقــرر مشــاعره حنــو ذاتــه بشــل مبــارش، ومــن منــاذج بنــود هــذا املقيــاس: 
"أشــعر أن عنــدي عــددًا مــن الصفــات امحليــدة"، و"لــدّي اجتــاه إجيــايب حنــو نفــي". 
 Blascovich & Tomaka,( وهلــذا املقيــاس خــواص ســيكومرتية جيــدة يف صيغتــه اإلجنلزييــة
1991(، وكذلــك العربيــة )Abdel-Khalek, Korayem, & El-Nayal, 2012(. وجيــاب عــن هــذا 
املقيــاس يف نخستــه العربيــة، بالصيغــة امخلاســية، وتبــدأ مــن 1 = ال، وتنهتــي بـــ 5 = كثــريًا 
جــدًا، وتــرتاوح الدرجــة املمكنــة بــني 10، و50، وتشــري الدرجــة العليــا إىل ارتفــاع تقديــر 

الــذات.

ثانيًا - مقاييس التقدير:
تشــمتل عــىل مخســة مقاييــس تقديــر ذايت Self-rating scales يف صيغــة مخســة أســئلة 
ــن  ــة، والصحــة النفســية، والســعادة، والرضــا ع ــن: الصحــة اجلمسي ــر لك م مســتقلة، لتقدي

احليــاة، والتديــن، ويه مكــا يــأيت:

1- ما تقديرك لصحتك اجلمسية بوجه عام؟
2- ما تقديرك لصحتك النفسية بوجه عام؟

3- إىل أي درجة تشعر بالسعادة بوجه عام؟
4- إىل أي درجة أنت راِض عن حياتك بوجه عام؟

5- ما درجة تدينك بوجه عام؟
ويــيل لك ســؤال، سلســلة مــن األرقــام، مــن صفــر إىل 10، وتطلــب التعلمــات اآلتيــة مــن 

املبحــوث:

أ - أن يستجيب تبعًا لتقديره وشعوره بوجه عام، وليس تبعًا حلالته الراهنة.
ب - أن يعمل أن "صفر" أقل درجة، وأن "10" أعىل درجة.
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ج - يضع دائرة عىل الرمق الذي يرى أنه يصف مشاعره الفعلية بدقة.
وتشــري الدرجــة العليــا إىل ارتفــاع المســة أو اخلاصيــة املقيســة، وتــراوح ثبــات إعــادة 
ــني 0.75، و0.87، وتشــري هــذه املعامــالت إىل  ــذايت امخلســة ب ــر ال ــق ملقاييــس التقدي التطبي
اســتقرار مرتفــع عــر الزمــن، وتــدمع االســتنتاج بــأن الدرجــات يف هــذه املقاييــس، تنــي إىل 
المســة أكــر مــن احلالــة، وقــد اســُتخدمت هــذه املقاييــس يف عــدد كبــري مــن البحــوث، برهنــت 
 (Abdel-Khalek, :ــاًل ــر مث ــني 0.49، و0.73، انظ ــراوح ب ــط باحملــك، إذ ت ــىل الصــدق املرتب ع

2012(.

التحليالت اإلحصائية:
اســُتخدمت املجموعــة اإلحصائيــة للعلــوم االجمتاعيــة )SPSS, 2009( يف حتليــل بيانــات 

هــذه الدراســة، وُحســبت االختبــارات اإلحصائيــة اآلتيــة:

ـ اإلحصاءات الوصفية )املتوسط، واالحنراف املعياري(. 
ـ واختبار "ت" لبيان داللة الفروق بني البنني والبنات. 

ـ ومعامل ارتباط "بريسون" من الدرجات اخلام.
ـ والتحليل العاميل بطريقة املكونات األساسية. 

- والتدويــر املتعامــد بطريقــة "فارمياكــس"، يف حالــة اســتخراج أكــر مــن عامــل، وحتليــل 
االحنــدار املتعــدد.

إجراءات التطبيق:
ــة واحــدة  ــذايت امخلســة، عــىل ورق ــر ال ــة، ومقاييــس التقدي ُطبعــت االســتخبارات الثالث
مــن وجهــني، وُطبقــت عــىل التالميــذ، يف الفصــول الدراســية، يف جلســات مجعيــة، مضــت لك 
جلســة فصــاًل دراســيًا واحــدًا، ومت التطبيــق يف أثنــاء اليــوم الــدرايس، واســتغرق التطبيــق 
زمنــًا قصــريًا، وقــام بالتطبيــق يف فصــول البنــني اختصــايص نفــي مــدرب، يف حــني طبقــت 
املقاييــس عــىل البنــات اختصاصيــة نفســية مدربــة، ومل جيــر أحــد مــن التالميــذ عــىل 

االشــرتاك يف الدراســة.

النتائج:
ــس  ــمي "ت" ملقايي ــة، وق ــاءات الوصفي ــات، واإلحص ــالت الثب ــدول )1( معام ــرض اجل يع

الدراســة:

جدول )1( معامالت الثبات، واإلحصاءات الوصفية، وقيم "ت" ملقاييس الدراسة لدى اجلنسني

معامل املقاييس
الثبات*

البنات )ن=117(البنون )ن=125(
“ت”

عمعم

0.8860.1311.4157.9110.991.54حب احلياة

0.8551.4811.2450.7610.550.51فاعلية الذات

0.8438.447.1338.756.330.36تقدير الذات

0.757.222.536.802.591.28الصحة اجلمسية

5.87**0.767.052.794.813.13الصحة النفسية

4.26**0.817.582.196.232.71السعادة

2.69**0.807.442.506.562.61الرضا عن احلياة

0.876.362.296.402.150.15التدين

* ُحسب معامل "كرونباخ" ألفا لالستخبارات الثالثة األوىل، يف حني ُحسب معامل إعادة التطبيق بعد أسبوع لبقية املقاييس.
** دال عند مستوى 0.01 )اختبار الذيلني(.
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ــد األوالد  ــن أعــىل عن ــني، اكن التدي ــني والقطري ــات اللبناني ــني والبن ــني البن ــة ب ــروق جوهري ف
الســعوديني عــن البنــات، واكن التديــن أعــىل جوهريــًا عنــد البنــات الكويتيــات عــن نظراهئــن 

ــو. ــًا للدراســات املشــار إلهيــا يف الت ــني، تبع الكويتي

وقــد حتقــق اهلــدف الثــاين هلــذه الدراســة، إذ اســُتخرجت ارتباطــات دالــة إحصائيــًا 
وموجبــة بــني مجيــع املقاييــس يف عينــة البنــني، ولك املتغــريات إال معاملــني يف عينــة البنــات، 
ومــا هيمنــا أن مجيــع معامــالت االرتبــاط بــني مقيــاس حــب احليــاة وبقيــة مقاييــس احليــاة 
ــاة  ــاس حــب احلي ــني مقي ــاط ب ــدا االرتب ــة، فمــا ع ــًا وموجب ــة إحصائي ــن، دال ــة والتدي الطيب
والتديــن لــدى البنــات فقــط. وفمــا خيتــص بعينــة البنــني، فقــد اكن أعــىل معامــالت االرتبــاط 
بــني مقيــاس حــب احليــاة ولك مــن: تقديــر الــذات، والســعادة، والرضــا عــن احليــاة، والصحــة 
النفســية، عــىل التــوايل، يف حــني اكن أعــىل معامــالت االرتبــاط بــني مقيــاس حــب احليــاة لــدى 
البنــات، ولك مــن: الســعادة، وتقديــر الــذات، والرضــا عــن احليــاة، والصحــة النفســية، عــىل 
ــني حــب  ــة ب ــة واجلوهري ــة املوجب ــاجئ، العالق ــن هــذه النت ــا يســتدل هيلع م ــوايل، وأمه م الت
احليــاة ومقاييــس احليــاة الطيبــة، وميكــن أن يعــد ذلــك دليــاًل إضافيــًا عــىل صــدق املفهــوم، 

ملقيــاس حــب احليــاة.

وقــد أســفر التحليــل العامــيل بطريقــة املكونــات األساســية، ملصفوفــيت معامــالت االرتبــاط 
لــدى اجلنســني منفصلــني، عــن نتيجــة خمتلفــة، وعــىل أســاس حتديــد العامــل الــدال بأنــه مــا 
ــني،  ــة البن ــد اســُتخرج عامــل واحــد يف عين ــزر(، فق ــد جــذره الاكمــن عــىل 1.0 )حمــك اكي يزي
واســُتخرج عامــالن يف عينــة البنــات. ومهــا عامــالن قويــان، اســتوعبا 52% يف عينــة البنــني، 
ــة العامــل األول يف العينتــني:  ــن تمسي ــات )بعــد حــذف الكســور(. وأمك ــة البن و57% يف عين
"حــب احليــاة والصحــة"، يف حــني مســي العامــل الثــاين يف عينــة البنــات: "فاعليــة الــذات 

وتقديرهــا".

وعنــد حتديــد حــب احليــاة بوصفــه متغــريًا تابعــًا، أوحض حتليــل االحنــدار املتعــدد يف 
عينــة البنــني، أن املتغرييــن: "تقديــر الــذات"، و"التقديــر الــذايت للســعادة" - عــىل التــوايل- 
يفــران 45.8% مــن التبايــن اللكــي يف املتغــري التابــع )حــب احليــاة(. وأن أمه متغرييــن 
يؤثــران يف املتغــري التابــع )حــب احليــاة(، يف عينــة البنــات، مهــا: "التقديــر الذايت للســعادة"، 
و"تقديــر الــذات" عــىل التــوايل، ويفــران معــًا 39.6% مــن التبايــن اللكــي يف املتغــري 
التابــع. ويســتدل مــن هــذه النتــاجئ، أن أمه متغرييــن ينبــائن حبــب احليــاة، مهــا تقديــر 
الــذات، والتقديــر الــذايت للســعادة، لــدى البنــني والبنــات، مــع اختــالف الرتتيــب بيهنــام. 
وتبــني هــذه النتــاجئ، أن مقيــاس حــب احليــاة، متغــري مهــم يف جمــال عــمل النفــس اإلجيــايب، 
ــذا فــإن هــذا املفهــوم  وخباصــة يف إطــار احليــاة الطيبــة الذاتيــة Subjective well-being، ول
ومقياســه، جديــران مبواصلــة البحــوث، لفحــص ارتباطاهتــا مبتغــريات أخــرى، والفــروق بــني 

املجموعــات فهيــا.

ــذه  ــا أن ه ــة، مفاده ــذه الدراس ــتخدمة يف ه ــس املس ــق باملقايي ــا يتعل ــرية فم ــة أخ نقط
املقاييــس ذات ثبــات مرتفــع، يشــري إىل اتســاق داخــيل مرتفــع يف االســتخبارات الثالثــة 
متعــددة البنــود )حــب احليــاة، وفاعليــة الــذات، وتقديــر الــذات(، مكــا يكشــف عــن ارتفــاع ثبــات 
إعــادة التطبيــق، إشــارة إىل ارتفــاع االســتقرار عــر الزمــن، ملقاييــس التقديــر الــذايت امخلســة، 
الــيت تقيــس احليــاة الطيبــة، والتديــن. وميكــن أن يعــي ذلــك أن البنيــة الســيكومرتية هلــذه 

املقاييــس جيــدة.

ــات والصــدق  ــذه الدراســة، خاصــة بالثب ــوة يف ه ــب الق ــن بعــض جوان ــرمغ م ــىل ال وع
املرتفعــني لملقاييــس املســتخدمة، واحلجــم املناســب لعينــة الدراســة )ن=242(، فيتعــني أن 
ــدى  ــة، وذات م ــات متاحــة، غــري احمتالي ــريت عين ــد اخت يشــار إىل حــدود هــذه الدراســة، فق
ــوىص بتــدارك هــذه احلــدود يف  ــة املراهقــة؛ ومــن مَثَّ ُي معــري معــني )13-17( ُيلحقهــا مبرحل
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البحــوث املســتقبلية يف هــذا املجــال.

وبوجــه عــام، ميكــن القــول: إن أمه نتــاجئ هــذه الدراســة، ارتفــاع متوســط البنــني جوهريــًا 
عــىل البنــات، يف لك مــن الصحــة النفســية، والســعادة، والرضــا، واالرتبــاط الــدال إحصائيــًا 
واملوجــب، بــني مقيــاس حــب احليــاة، وبقيــة متغــريات الدراســة مجيعــًا لــدى اجلنســني، فمــا 
عــدا االرتبــاط غــري اجلوهــري بــني مقيــاس حــب احليــاة والتديــن، لــدي البنــات فقــط. ومســي 
ــدى البنــني والبنــات "عامــل حــب احليــاة والصحــة" يف حــني مســي العامــل  العامــل األول ل
الثــاين عنــد البنــات فقــط: "فاعليــة الــذات وتقديرهــا". مكــا كشــف حتليــل االحنــدار املتعــدد، أن 
املنبئــني األساســني حبــب احليــاة، مهــا: تقديــر الــذات، والســعادة. وميكــن أن خنلــص مــن هــذه 
النتــاجئ، إىل جــدارة مفهــوم حــب احليــاة ومقياســه، بوصفــه جمــااًل مهــاًم مــن جمــاالت عــمل 

النفــس اإلجيــايب، وحبــوث احليــاة الطيبــة.
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ومن قراءة اجلدول )1(، يتضح أن الفروق الدالة إحصائيًا بني اجلنسني، توجد يف ثالثة 
متغريات، يه: الصحة النفسية، والسعادة، والرضا عن احلياة، إذ اكن متوسط البنني أعىل 

من البنات فهيا مجيعًا.

ويبني اجلدول )2( مصفوفة معامالت االرتباط بني املقاييس لدى البنني:

جدول )2( معامالت االرتباط بني مقاييس الدراسة لدى البنني )ن= 125(

* دال عند مستوى 0.05 )اختبار الذيلني(. 
** دال عند مستوى 0.01 )اختبار الذيلني(.

ــًا  ــة إحصائي ــة، دال ــاط املتبادل ــع معامــالت االرتب ــراءة اجلــدول )2(، أن مجي ــن ق ــني م يتب
عنــد مســتوى 0.01، فمــا عــدا معاملــني )دالــة عنــد مســتوى 0.05(، ومجيعهــا موجبــة، ومــا 
هيمنــا هنــا، أن مجيــع معامــالت االرتبــاط املتبادلــة بــني مقيــاس حــب احليــاة، وبقيــة متغــريات 

الدراســة، دالــة إحصائيــًا.

ويقدم اجلدول )3( معامالت االرتباط بني املقاييس يف عينة البنات:

جدول )3( معامالت االرتباط بني مقاييس الدراسة لدى البنات )ن= 117(

* دال عند مستوى 0.05 )اختبار الذيلني(. 
** دال عند مستوى 0.01 )اختبار الذيلني(.

مــن مالحظــة اجلــدول )3(، يتبــني أن مجيــع معامــالت االرتبــاط دالــة إحصائيــًا وموجبــة، 
إال معاملــني، وفمــا خيتــص مبقيــاس حــب احليــاة، فــإن معامــالت ارتباطــه ببقيــة املقاييــس 

جوهريــة، فمــا عــدا االرتبــاط بينــه والتديــن.

مث ُحللــت معامــالت االرتبــاط بــني املقاييــس عامليــًا، لــدى اجلنســني منفصلــني، واســُتخدم 
حتليــل املكونــات األساســية، وُعــد العامــل الــدال، أنــه مــا يزيــد جــذره الاكمــن عــىل 1.0 )حمــك 

حباملقاييس
احلياة

فاعلية 
الذات

تقدير 
الذات

الصحة 
اجلمسية

الصحة 
التدينالرضاالسعادةالنفسية

ــــحب احلياة

ـــــ0.383**فاعلية الذات

ـــــ0.526**0.592**تقدير الذات

ـــــ0.398**0.558**0.337**الصحة اجلمسية

ـــــ0.558**0.441**0.576**0.395**الصحة النفسية

ـــــ0.582**0.547**0.467**0.517**0.565**السعادة

ـــــ0.569**0.598**0.488**0.476**0.524**0.452**الرضا

ــــ0.285**0.233**0.195*0.351**0.322**0.232**0.214*التدين

حب املقاييس
احلياة

فاعلية 
الذات

تقدير 
الذات

الصحة 
اجلمسية

الصحة 
التدينالرضاالسعادةالنفسية

ـــــحب احلياة

ــــ0.293**فاعلية الذات

ــــ0.649**0.455**تقدير الذات

الصحة 
ـــــ0.358**0.311**0.293**اجلمسية

الصحة 
ــــ0.396**0.320**0.4120.160**النفسية

ـــــ0.453**0.368**0.298**0.216*0.550**السعادة

ـــــ0.514**0.458**0.276**0.351**0.308**0.431**الرضا

ـــ0.228*0.356**0.294**0.215*0.310**0.288**0.168*التدين




