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الفصل األول
أهمية البحث والحاجة إليه
أهمية البحث:
تتعدد المعاني التي يمحقيا المتخصصون وغير المتخصصين بمفيوم التوجو نحو الحياة،

فقد يعتقد معظم الناس أن التفاؤل متضمن توقعاتيم المستقبمية لألحداث ،ويعتمد عمى ذلك
ويرتبط بو أن الناظر إلى األحداث ال ارىنة يتفاءل إذا كانت األحداث سعيدة ،ويتشاءم إذا كانت

األحداث تعيسة .ولعل بعض الناس يزعمون أنيم يتشاءمون ألمور ال يستبعد وقوعيا ،فما أن
تمر ساعة أو يوم أو أسبوع حتى يتحقق شعورىم وتقع كارثة ،والعكس صحيح .وفسر الناس ذلك
بالرؤية السابقة أو استشراف المستقبل وتوقعو .وىكذا نجد الفرد وقد أخذ يدرك المستقبل بما

يتضمنو من خير وشر ،حيث يتجاوب وجدانًيا باالستبشار في حالة األحداث السارة والخيرة،
وبالتوجس في حالة األحداث غير السارة ،ومع ذلك فقد برىنت دراسة واينشتاين Weinstein
عمى صحة ذلك ( .)Weinstein, 1980, p.813ويعنى ذلك أن لمتفاؤل والتشاؤم تأثي اًر ال يمكن

إنكاره أو التقميل من أىميتو عمى السموك اإلنساني (األنصاري ،1998 ،ص.)11
أهداف البحث:
يستيدف البحث الحالي التوصل إلى تحقيق األىداف اآلتية:

 -1إعداد نسخة عربية من مقياس التوجو نحو أىداف الحياة صالحة لمتطبيق في البيئة
العراقية.
 -2اشتقاق معايير لمقياس التوجو نحو أىداف الحياة عمى عينة من طمبة الجامعة ومن كال
الجنسين.

حدود البحث:
يتحدد البحث الحالي بطمبة جامعة بابل من الجنسين ولجميع مراحل الدراسة األولية لمعام

الدراسي (.)2008-2007

1

تحديد المصطمحات:
ُع َّرف مصطمح التوجو "نحو الحياة  "Life Orientationبما يأتي:
 -1تعريف شاير  Scheierوكارفر " :)1985( Carverالنظرة اإليجابية واإلقبال عمى الحياة
واالعتقاد بإمكانية تحقيق الرغبات في المستقبل ،باإلضافة إلى االعتقاد باحتمال حدوث

الخير أو الجانب الجيد من األشياء بدالً من حدوث الشر أو الجانب السيئ ( & Scheier
.)Carver, 1985, p.219

 -2تعريف تايجر " :)1979( -1- Tigerدافع بيولوجي يحافظ عمى بقاء اإلنسان ،ويعد
األساس الذي يمكن األفراد من وضع األىداف أو االلتزامات (.)Tiger, 1979, p.34

 -3تعريف تايجر " :)1979( -2- Tigerاألفعال أو السموكيات التي تجعل أفراد المجتمع
يتغمبون عمى الصعوبات والمحن التي قد تواجييم في معيشتيم"(.)Tiger, 1979, p.57

والتعريف النظري الذي وضعو الباحث لمتوجو نحو الحياة فيو" :نظرة استبشار نحو

المستقبل ،تجعل الفرد يتوقع األفضل ،وينتظر حدوث الخير ،ويرنو إلى النجاح ،ويستبعد ما خال

ذلك".

أما التعريف اإلجرائي لمتوجو نحو أىداف الحياة فيو" :الدرجة الكمية التي يحصل عمييا

المستجيب عمى النسخة العراقية من مقياس التوجو نحو أىداف الحياة".
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الفصل الثاني
إطار نظري ودراسات سابقة
التفاؤل والتشاؤم والتوجه نحو الحياة:
يعرف التفاؤل  Optimismتعريفات متعددة ،وقبل أن نعرفو من الناحية النفسية نورد

تعريفو في معجم "وبستر" بأنو" :الميل إلى توقع أفضل النتائج" ).(Webster, 1998, p.157

يرى شاير  Scheierوكارفر )1985( Carverأن التوجو نحو الحياة ىو "النظرة

اإليجابية واإلقبال عمى الحياة واالعتقاد بإمكانية تحقيق الرغبات في المستقبل ،باإلضافة إلى
االعتقاد باحتمال حدوث الخير أو الجانب الجيد من األشياء بدالً من حدوث الشر أو الجانب

السيئ (.)Scheier & Carver, 1985, p.219

ويضيفان في نص أحدث أن التفاؤل استعداد مكمن داخل الفرد الواحد لمتوقع العام
لحدوث األشياء الجيدة أو اإليجابية أي توقع النتائج اإليجابية لألحداث القادمة .ويؤكدان عمى
وجود الفروق الفردية الثابتة في التفاؤل ،كما يبرىنان عمى وجود عالقة بين التفاؤل وبعد الصحة
البدنية ،حيث إن التفاؤل يوظف استراتيجيات فعالة لدى الفرد لمتغمب عمى الضغوط الواقعة عميو

(.)Scheier & Carver, 1987, p.169

ويضيف ىذان المؤلفان أن التفاؤل يرتبط بالتوقعات اإليجابية التي ال تتعمق بموقف
معين ،لذلك يعتقد كل من شاير وكارفر أن التفاؤل يحدد لمناس الطريق لتحقيق أىدافيم .ولذا فإن
التوقعات التفاؤلية تجاه األحداث سوف تساعد األفراد عمى تحقيق أىدافيم بدال من فقدان األمل

في تحقيقيا .باإلضافة إلى أن التفاؤل في رأييما سمة من سمات الشخصية ،تتسم بالثبات

النسبي عبر المواقف واألوقات المختمفة ،وال تقتصر عمى بعض المواقف ( & Scheier

.)Carver, 1987, p.187

ويفترض البحث الحالي أن التوجو نحو الحياة سمة  Traitفي الشخصية (وليس حالة

 ،)Stateلمختمف األفراد درجات عمييا (الفروق الفردية) .وعمى الرغم من أن ىذه السمة تتوجو
عادةً إلى المستقبل ،فإنيا تؤثر في سموك اإلنسان في الحاضر .كما يفترض البحث الحالي أن
سمة التوجو نحو الحياة ترتبط بالجوانب اإليجابية في سموك اإلنسان ومختمف جوانب شخصيتو،
كما أنيا يمكن أن تؤثر تأثي اًر طيباً في الصحة النفسية والجسمية لمفرد.
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مقياس التوجه نحو أهداف الحياة ):Life Orientation Test (LOT
وىو من وضع كل من شاير وكارفر ( )1985ويتكون من ( )12عبارة يجاب عن كل

منيا عمى أساس خمسة اختيا ارت ،تقيس التوجو نحو أىداف الحياة ايجابياً بعبا ارت مثل" :أنا

سر"،
متفائل دائماً بالنسبة لمستقبمي"" ،أؤمن بالفكرة القائمة :بعد العسر يسر أو أن بعد العسر ي اً
"أنظر عادة إلى الوجو المشرق من األمور".

وقد طبق ىذا المقياس في صورتو األخيرة عمى أربع عينات مستقمة بمغت ()1000

طالباً وطالبة في الجامعات األميركية وبالتحديد في جامعتي ميامي وكارنيجي سمون .وقد

استخرج معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار بعد أربعة أسابع ،وكان معامل الثبات (،)0779
في حين كان معامل ألفا-كرونباخ ( ،)0776واستخرجت معامالت الصدق بطريقة الصدق
التالزمي من خالل حساب االرتباطات بعدد من المقاييس ،فوصل االرتباط بمقياس التوقع العام

لمنجاح والذي يفترض أنو يقيس التفاؤل إلى ( ،)0774وتقدير الذات ( )0758ومركز السيطرة

الداخمي ( ،)0739والعصابية آليزنك ( ،)0706-واالنبساطية آليزنك ( ،)0708ومقياس بك
لالكتئاب ( )0753-ء واليأس ( ،)0768-والعدائية ( ،)0768-والميول االنتحارية (،)0745-
والقمق االجتماعي ( ،)0733-والتقبل االجتماعي ( ،)0726ووعي الذات ( ،)0704والمخاطرة

( )0717والضغوط النفسية ( ،)0755-واالغتراب النفسي (( )0735-األنصاري،1998 ،
ص.)36
كما حسب أيضاً الصدق العاممي لممقياس عمى عينة من ( )624فرداً بواقع ()375

طالباً و( )267طالبة من طالب جامعة أميركية ،واستخرج عامالن من المقياس ،حيث شمل

العامل األول األسئمة ذات االتجاه السمبي ،في حين ضم العامل الثاني األسئمة ذات االتجاه
االيجابي (األنصاري ،1998 ،ص.)39

وقد أجرى موك  Mookوكالين  Kleijnوبموك  )1992( Ploegدراسة عمى عينات

اسكندنافية شممت ( )405فرداً بواقع ( )166من طالب الجامعة و( )239راشداً ممن تراوحت
أعمارىم بين ( )42-19عاماً .واستيدفت ىذه الدراسة تحديد المكونات العاممية لمقاس التوجو
نحو الحياة ،واستخرج عامالن :أحدىما لمتفاؤل والثاني لمتشاؤم ،واستخرج الباحثون معايير

اسكندنافية لمتفاؤل والتشاؤم ،كما كشفت ىذه الدراسة عن عدم وجود فروق بن الجنسين في ىاتين
السمتين (.)Mook, Kleijn & Ploeg, 1998, p.276
إال أن دراسة سمث  Smithوزمالئو ( )1989أظيرت أن اختبار التوجو نحو الحياة

( )LOTال يقيس التفاؤل بل يقيس العصابية ،وذلك اعتماداً عمى دراسة عاممية لمقياس التوجو
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نحو الحياة ومقاس التوقع العام لمنجاح ( )GESSومقاس القمق الصريح ( )TMASومقياس

سمة القمق ( ،)STAIحيث كشف التحميل العاممي عن استخراج عامل واحد أطمق عميو
العصابية ،وبيذه النتيجة فإنو يجب إعادة النظر في تفسير مقياس التوجو نحو الحياة بوصفو
مقاساً لمتفاؤل.
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الفصل الثالث
منهجية البحث واجراءاته
إعداد الصيغة العربية لمقياس التوجه نحو الحياة:
إلعداد المقياس لمتطبيق في المجتمع العراقي ،تم إجراء ما يأتي:
أولً -ترجمة فقرات مقياس التوجه نحو الحياة وصدق ترجمته:

لقد تحقق صدق الترجمة لمقياس التوجو نحو الحياة من خالل ما يأتي:

 -1قام الباحث بترجمة المقياس إلى المغة العربية.
()1

 -2قام مترجمان متخصصان في المغة االنكميزية
ك ٌل عمى حدة.

بترجمة فقرات المقياس أيضاً إلى العربية،

 -3تم توحيد الترجمات الثالث في نسخة موحدة وعرضيا عمى مترجم متخصص في المغة
()2

اإلنكميزية

وممن لم يسبق لو االطالع عمى النص األصمي ،لغرض إعادة ترجمتيا إلى

المغة االنكميزية مرة أخرى.
 -4تمت المقارنة بين النص األصمي المبين في ممحق ( )1والترجمة االنكميزية الجديدة

()3

فكانتا متشابيتين.

وبناءاً عمى ذلك فقد تم اعتماد صدق الترجمة لمقياس التوجو نحو الحياة (األنصاري،

 ،2000ص.)64

ثم وضعت تعميمات مختصرة وبسيطة وبدائل لإلجابة تبعاً لمصورة األصمية ،فطبقت

الصيغة العربية عمى مجموعة صغيرة العدد من طمبة جامعة بابل قواميا ( )15طالباً وطالبة،
()1

()2

وىما (حسب الدرجة العممية ثم الترتيب اليجائي):


م .م .رعد كريم الكناني – قسم المغة االنكميزية في كمية التربية بجامعة بابل.



م .م .ميس فميح الجباوي – قسم العموم التربوية والنفسية في كمية التربية بجامعة بابل.

وىما (حسب الترتيب اليجائي):



()3

بيادر فميح الجباوي – مديرية تربية بابل.

عفاف عبد الوىاب عبد القادر – مديرية تربية بابل.

وىو :م .م .أحمد مختار طويرش – قسم المسرح في كمية التربية الفنية بالجامعة المستنصرية.
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لمتأكد من وضوح الصياغة ولمتعرف إلى أي غموض في العبا ارت .ونتج عن ىذه الدراسة
االستطالعية تعديالت طفيفة .ولم يقم الباحث بأي تعديل (حذفاً أو إضافةً) بالنسبة لعدد الفقرات

أو مضمونيا في ىذه المرحمة ،فبقي عددىا ( )12فقرة كما ىو مبين في جدول (:)1
جدول ()1

فقرات مقياس التوجه نحو الحياة بصورته األولية
ت

الفقرات

1

أتوقع األحسن عادةً حتى في الظروف
الصعبة.

2

من السيل عمى أن أسترخي.

أعترض
بشدة

أعترض

ل رأي

أتفق

أتفق

بشدة

إذا أمكن حدوث شيء ما خطأ بالنسبة لي،

3

فسوف يتحقق ىذا الخطأ.

4

أنظر عادةً إلى الجانب المشرق من األمور.
أنا متفائل دائماً بالنسبة لمستقبمي.

7

من الميم بالنسبة لي أن أكون مشغوالً.

5

أستمتع كثي اًر بصحبة أصدقائي.

6

لم أتوقع مطمقاً أن تسير األمور في

8

صالحي.

لن تتحقق األمور أبدا بالطريقة التي أريدىا.
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 10ليس من السيل أن أصبح قمقاً.

 11أؤمن بالفكرة القائمة :بعد العسر يس اًر.

 12ال أىتم باألشياء الطيبة التي تحدث لي.

ثانياً -مؤشرات الصدق لمقياس التوجه نحو الحياة:

االختبار الصادق ىو ذلك االختبار القادر عمى قياس السمة أو الظاىرة التي أعد ألجميا

(الزوبعي وآخران ،1989 ،ص39؛ قطامي وآخرون ،2001 ،ص ،)520والصدق ىو أن يقيس
المقياس ما يطمب منو قياسو (األنصاري ،2000 ،ص.)91

وقد تم حساب مؤشر الصدق الظاىري لممقياس من خالل عرض فقراتو عمى عدد من
2

المحكمين المتخصصين في عمم النفس( ،)1وكما ىو مبين في الممحق ( ،)2وتم حساب قيم كا
()1

فيما يأتي قائمة بأسماء المحكمين (مرتبة حسب الدرجة العممية ثم حسب الحروف اليجائية):


أ .د .أحمد عبد المجيد السامرائي – قسم عمم النفس في كمية اآلداب بجامعة بغداد.

7

لمدى الموافقة واالعتراض عمى كل فقرة من فقرات المقياس فتم قبول جميع الفقرات كما ىي.
تشير ىذه العبارة إلى مظير المقياس فإذا ما بدى المقياس بأنو يقيس ما يفترض بأنو يقيسو فأنو

يتمتع بالصدق الظاىري (.)Kline, 1979, p.8
كما تم حساب مؤشر صدق البناء لمقياس التوجو نحو الحياة بطريقة تحميل الفقرات من
خالل حساب عالقة الفقرة بالدرجة الكمية .ويستخدم ىذا اإلجراء اإلحصائي لعزل أنواع معينة من

الفقرات أو حذفيا ،وبخاصة تمك التي ال تضيف إلى الدرجة الكمية بما فيو الكفاية (بركات،

 ،1996ص .)80ويتم ذلك عن طريق حساب معامالت االرتباط بن كل فقرة والدرجة الكمية

عمى المقياس .ثم تحذف الفقرات ذات االرتباطات الضعيفة ألنيا ال تساىم في الدرجة الكمية

(.)Nunnally, 1978, p.262

لقد تم تطبيق المقياس عمى عينة من طمبة جامعة بابل قواميا ( )250طالباً وطالبة

بواقع ( )100طالباً و( )150طالبة ممن تتراوح أعمارىم بين ( )29-18عاماً بمتوسط قدره

( )21785وانحراف معياري قدره ( .)2778وحسب معامل بيرسن لالرتباط العزومي لمدرجات
الخام بين كل فقرة والدرجة الكمية عمى المقياس ،فكانت قيم معامالت االرتباط كما ىو مبين في
جدول (:)2



أ .د .خميل إبراىيم رسول – قسم عمم النفس في كمية اآلداب بجامعة بغداد.



أ .د .وىيب مجيد الكبيسي – قسم عمم النفس في كمية اآلداب بجامعة بغداد.



أ .م .د .أنعام لفتو الينداوي – قسم عمم النفس في كمية اآلداب بجامعة بغداد.



أ .م .د .بثينة منصور الحمو – قسم عمم النفس في كمية اآلداب بجامعة بغداد.



أ .م .د .سناء مجول اليزاع – قسم عمم النفس في كمية اآلداب بجامعة بغداد.
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جدول ()2

قيم معامالت بيرسن لالرتباط العزومي بيت كل فقرة والدرجة الكمية لمقياس التوجه نحو الحياة
ت

قيمة معامل الرتباط

الفقرة

1

أتوقع األحسن عادةً حتى في الظروف الصعبة.
من السيل عمى أن أسترخي.

0751

3

إذا أمكن حدوث شيء ما خطأ بالنسبة لي ،فسوف يتحقق ىذا الخطأ.

0711

4

أنظر عادةً إلى الجانب المشرق من األمور.
أنا متفائل دائماً بالنسبة لمستقبمي.

0769

7

من الميم بالنسبة لي أن أكون مشغوالً.

9

لن تتحقق األمور أبدا بالطريقة التي أريدىا.

2

5
6

أستمتع كثي اًر بصحبة أصدقائي.

8

لم أتوقع مطمقاً أن تسير األمور في صالحي.

0763

0768
0745
0707
0740
0750
0738

 10ليس من السيل أن أصبح قمقاً.

0743

 11أؤمن بالفكرة القائمة :بعد العسر يس اًر.

0741

 12ال أىتم باألشياء الطيبة التي تحدث لي.

وقد كانت جميع قيم معامالت االرتباط بين درجات الفقرات والدرجة الكمية عمى المقياس
كانت ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0705عدا الفقرتين ( )3و( )7كما أن قيمة
معاممي ارتباطيما بالدرجة الكمية كانت ضعيفة ،فتقرر استبعاد ىاتين الفقرتين ،ليصبح عدد

الفقرات في الصورة النيائية لمقياس التوجو نحو الحياة ( )10فقرات ،وكما ىو مبين في الجدول

(:)3
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جدول ()3

فقرات مقياس التوجه نحو الحياة بصورته النهائية
ت

الفقرات

1

أتوقع األحسن عادةً حتى في الظروف
الصعبة.

2

من السيل عمى أن أسترخي.

3

أنظر عادةً إلى الجانب المشرق من األمور.
أنا متفائل دائماً بالنسبة لمستقبمي.

6

لم أتوقع مطمقاً أن تسير األمور في صالحي.

4
5

أستمتع كثي اًر بصحبة أصدقائي.

7

لن تتحقق األمور أبدا بالطريقة التي أريدىا.

8

ليس من السيل أن أصبح قمقاً.

9

أعترض
بشدة

أعترض

ل رأي

أتفق

أتفق

بشدة

أؤمن بالفكرة القائمة :بعد العسر يس اًر.

 10ال أىتم باألشياء الطيبة التي تحدث لي.

ثالثا -مؤشرات الثبات لمقياس التوجه نحو الحياة:

إن ثبات المقياس ىو اختبار لقدرتو عمى التوفير معمومات متسقة وقابمة لإلعادة .ويمكن

التوصل إلى مؤشرات الثبات باستعمال طرائق مختمفة .فالثبات الداخمي (أو االتساق الداخمي)

يتحقق إذا كانت فقرات المقياس تقيس المفيوم نفسو .والثبات الخارجي (االتساق الخارجي) يشير
إلى ثبات المقياس في إعطاء نفس الدرجات تقريباً بعد تكرار تطبيقو عبر مدة زمنية ( Marder,

 .)1996, pp.619–620وقد توفر في استبيان الكابوس مؤشرات الثبات اآلتية:
 .1طريقة معامل ألفا:

لقد اقترح كرونباخ  Cronbatchعام ( )1951صورة عامة لمعادلة معامل الثبات
(عمى أساس معادلة كيودر-رتشاردسن لالتساق الداخمي) ،طورت من قبل كايزر وميشيل عام

( )1975وأسماىا "معامل ألفا ( "Alpha Coefficientأبو حطب وآخران ،1993 ،ص.)119
وقد بمغت قيمة معامل ألفا لمقياس التوجو نحو الحياة (.)0793
 .2طريقة التجزئة النصفية:
ويستخرج الثبات بيذه الطريقة بحساب العالقة االرتباطية بين الدرجات التي يحصل

عمييا األفراد عمى كل من نصفي المقياس ( .)Kantowitz et al., 1984, p.527وتم حساب
10

االتساق الداخمي لممقياس من خالل تقسيم فقرات المقياس إلى قسمين عمى أساس الفقرات الفردية

والزوجية ،ثم تم حساب قيمة معامل بيرسن لالرتباط العزومي بينيما فكانت قيمتو (.)0763

ونظ اًر ألن ىذه القيمة ىي لنصف عدد الفقرات ،فقد تم التصحيح باستخدام معادلة سبيرمان-
براون ،فكانت قيمة معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ( ،)0775وىو مؤشر مقبول لثبات

االتساق الداخمي.
رابعاً -وصف المقياس وطريقة التطبيق والتصحيح:
 .1وصف المقياس:
تتكون ورقة اإلجابة لمقياس التوجو نحو الحياة من ( )10فقرات تمت صياغتيا

باالتجاىين الموجب والسالب ،وكما ىو مبين في الممحق ( .)3حيث تدل الفقرات االيجابية عمى
التفاؤل ،بينما تدل الفقرات السمبية عمى التشاؤم .ويقابل كل فقرة من فقرات المقياس خمس بدائل

لإلجابة عمى طريقة ليكرت ،وىي" :أعترض بشدة"" ،أعترض"" ،ال رأي لي"" ،أتفق"" ،أتفق
بشدة" .وقد روعي في صياغة ترجمة البدائل أن تكون متمايزة المعنى ال أن تكون مربكة

لممستجيب.

 .2التطبيق:
يمكن تطبيق مقياس التوجو نحو الحياة سواء في الموقف الفردي أم الجمعي .ويستغرق
معظم المفحوصين في اإلجابة عنو حوالي ثالث دقائق .وقد وضعت تعميمات لممقياس ،وكانت
مختصرة وبسيطة ،وتحدد لممفحوص مباشرة المطموب منو عند اإلجابة .كما وضعت بدائل

خمسة لإلجابة .وعند االستجابة لمقياس التوجو نحو الحياة فان المفحوصين يقومون بوضع
عالمة ( )في نسخة االختبار أمام البديل المناسب.
صحيح ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ ٍٍ:
 .3الت
ٍ

تعطى كل فقرة في مقياس التوجو نحو الحياة وزناً يتراوح بين ( )5-1وتصحح الفقرات

االيجابية (الدالة عمى وجود التفاؤل) بإعطائيا األوزان ( )5 ،4 ،3 ،2 ،1عمى التوالي ،بينما
تصحح الفقرات السمبية (الدالة عمى وجود التشاؤم) بإعطائيا أوزانا معكوسة أي أن االستجابات
تعطى األوزان ( )1 ،2 ،3 ،4 ،5عمى التوالي .ويكون التصحيح واعطاء الدرجات عمى استمارة
مخصصة ليذا الغرض ،وكما ىو مبين في الممحق (.)4
ولكي تستخرج الدرجة الكمية لمقياس ،تجمع ببساطة الدرجات الموزونة لمفقرات العشر
11

التي تكون ىذا المقياس .ويمكن أن تتفاوت الدرجات من ( )10كحد أدنى إلى ( )50كحد أعمى.
أما المتوسط الفرضي لدرجات المقياس فيو (.)30

خامساً -اشتقاق المعايير:

إن مصطمح "المعيار" غالباً ما يستخدم في القياس النفسي لكي يشير إلى متوسط جماعة

معينة من األفراد عمى احد االختبارات النفسية .ويطمق عمى ىذه الجماعة من األفراد اسم

"الجماعة المعيارية" .والمعيار ضروري في االختبار النفسي ،ألن الدرجة الخام ليس ليا معنى
بحد ذاتيا وال تصمح لممقارنة إال باستخدام المعايير (الزوبعي وآخران ،1989 ،ص.)46

ولغرض اشتقاق المعايير في البحث الحالي ،تم تطبيق مقياس التوجو نحو الحياة عمى
عينة من طمبة جامعة بابل قواميا ( )592طالباً وطالبة بواقع ( )240طالباً و( )352طالبة من

مختمف كميات الجامعة .وقد تراوحت أعمارىم بين ( )29-18عاماً بمتوسط مقداره ()21742
عاماً وانحراف معياري ( )2714لجميع األفراد .واعتمد البحث الحالي الطرائق اآلتية الشتقاق

معايير مقياس التوجو نحو الحياة:

 -1الدرجات القياسية وخصائص اإلحصاءات الوصفية:
تعرف الدرجة القياسية إحصائياً بأنيا درجة الفرد مطروحاً منيا متوسط مجموعتو وتقسيم

الناتج عمى االنحراف المعياري عن ذلك المتوسط (الزوبعي وآخران ،1989 ،ص .)56والجدول

( )4يبين المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات المستجيبين عمى المقياس فضالً عن
خصائص اإلحصاءات الوصفية لو:
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جدول ()4

المتوسطات الحسابية وال نح ارفات المعيارية خصائص اإلحصاءات الوصفية لمقياس التوجه تحو الحياة لدى
كل من الذكور واإل ناث عمى حدة
الذكور

اإلناث

المعايير
الوسط الحسابي

33795

33746

االنحراف المعياري

6716

5798

الوسيط

35

34

المنوال

35

37

المدى

27

34

أعمى درجة

46

48

أقل درجة

19

14

االلتواء

0725-

0752-

التفرطح

0746-

0722

 -2الفروق بين الجنسين:
لمتعرف عمى الفروق بين الجنسين في التفاؤل ،تم حساب الفروق بين متوسطات الذكور

واإلناث والقيم التائية لداللة الفروق بينيما ،وذلك عمى عينة من طمبة جامعة بابل ،وكما ىو
موضح في الجدول (:)5
جدول ()5

الفروق بين الجنسين في التفاؤل
نوع العينة

حجم العينة

المتوسط

النحراف المعياري

ذكور

35

35791

4771

إناث

160

33789

6.47

قيمة ت
2709

وتشير النتائج المستخمصة من جدول ( )5إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

الجنسين في التفاؤل حيث حصل الذكور عمى متوسطات أعمى من اإلناث في التفاؤل .وبوجو
عام يمكن أن نستنتج بأن الذكور أكثر تفاؤالً من اإلناث.
 -3المئينات:
إن الرتب المئينية ىي قيمة تدل عمى النسبة المئوية من الدرجات التي تقع دون درجة
معينة .والمئينات كمعايير تستخدم عمى نطاق واسع وقيمتيا العممية كبيرة (الزوبعي وآخران،

يبين الرتب المئينية المقابمة لمدرجات الخام لدى الذكور
 ،1989ص .)55-50والجدول (ّ )6
واإلناث عمى مقياس التوجو نحو الحياة:
13

جدول ()6

الدرجات المئينية المقابمة لمدرجات الخام لمقياس التوجه نحو الحياة لعينة الذكور وعينة اإلناث
الدرجات المئينية

الدرجات الخام
الذكور

اإلناث

5

23

22

10

25

26

15

27

27

20

29

29

25

30

30

30

31

31

35

32

32

40

33

33

45

34

33

50

35

34

55

35

35

60

36

36

65

37

36

70

37

37

75

38

38

80

39

38

85

41

39

90

42

40

95

44

42

99

46

46

 -4الدرجات التائية:
استخدم الباحث المعيار التائي ألنو أىم المعايير اإلحصائية النفسية التي تنسب
التوزيعات التك اررية التجريبية إلى صورتيا االعتدالية .والجدول ( )7يبين تمك الدرجات التائية

المقابمة لمدرجات الخام لدى عينتي الذكور واإلناث:
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جدول ()7

الدرجات التائية المقابمة لمدرجات الخام في مقياس التوجه نحو الحياة لدى عينتي الذكور واإل ناث
الدرجات التائية

الدرجات الخام
الذكور

اإلناث

10

10

13

20

16

18

30

22

23

40

28

28

50

34

33

60

40

38

70

46

43

80

ـ

48

90

ـ

ـ

سابعاً -الوسائل اإلحصائية:

لقد تم اختيار الوسائل اإلحصائية لمبحث الحالي وتنفيذىا باستخدام اإلصدار العاشر من

الحقيبة اإلحصائية لمعموم االجتماعية  ،SPSS 15وقد استعممت الوسائل اإلحصائية اآلتية:
 -1الوسط الحسابي.

 -2االنحراف المعياري.
 -3معامل بيرسن لالرتباط العزومي.
 -4اختبار داللة معامل االرتباط.
 -5معادلة ألفا لالتساق الداخمي.

 -6معادلة التصحيح لسبيرمان-براون.
 -7الوسيط.
 -8المنوال.
 -9المدى.

 -10المتوسط الفرضي.
 -11االلتواء.

 -12التفرطح.
 -13االختبار التائي لعينتين مستقمتين.
 -14الرتب المئينية.
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الفصل الرابع
مناقشة النتائج
لقد أسفرت إجراءات البحث الحالي عن إعداد نسخة من مقياس التوجو نحو الحياة

تصمح لمتطبيق في البيئة العراقية .وأشارت الدراسات االستطالعية والتطبيق األساس لمقياس
التوجو نحو الحياة التي تضمنتيا إجراءات البحث الحالي أن المقياس يتمتع بمؤشرات مقبولة

لمصدق والثبات.

كما تم اشتقاق معايير لمقياس التوجو نحو الحياة لعينات من طمبة جامعة بابل ،عمماً أن

طمبة الجامعة من أكثر العينات المستيدفة بالدراسة لمواضيع البحث في عمم النفس ألسباب

متعددة ،منيا ما يمس طبيعة العينة نفسيا ومنيا ما يتصل بإجراءات الدراسة ومنيجيتيا.

وقد تمخضت إجراءات البحث الحالي عن مجموعة من التوصيات والمقترحات ،ىي:
أولً -التوصيات:

توصي نتائج البحث الحالي بما يأتي:

 -1التوصية إلى مراكز البحوث النفسية ،والمراصد النفسية بضرورة إدراج مقياس التوجو نحو
الحياة ضمن قائمة االختبارات والمقاييس النفسية المعتمدة لدييا.

 -2العمل بمقياس التوجو نحو الحياة كأداة تشخيصية في يد الباحثين االجتماعيين في الدوائر
التربوية العدلية والقائمين عمى االختيار والتوجيو الميني.
ثانياً -المقترحات:

تقترح نتائج البحث الحالي ما يأتي:

 -1إجراء دراسات تستيدف التعرف عمى البناء العاممي لمقياس التوجو نحو الحياة ،ومقارنتو
بالبنية العاممية لممقياس في ثقافات أخرى.
ُ
 -2اشتقاق معايير لمقياس التوجو نحو الحياة عمى عينات جديدة مثل ربات البيوت ،وموظفي
الدولة ،واإلداريين ،والمراىقين والمسنين.
 -3إجراء دراسات ارتباطية لمتعرف عمى عالقة التوجو نحو الحياة بمتغيرات أخرى من قبيل
واألساليب المعرفية ،وأساليب الكفاح ،والميول االنتحارية.
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