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 امللخص:
الذاتية  وكل من اإلبداع و  إلي فحص العالقة بين طيب الحياة النفسية  هدف البحث      

الكشف عن الفروق في طيب كذلك و  ،تالميذ المرحلة اإلعداديةاالنفعالي وإدارة الوقت لدي 
إناث( والتعرف علي التنبؤ بطيب الحياة   –النوع )ذكور الختالفوالذاتية تبعًا  ،الحياة النفسية

 300 وقد تكونت عينة البحث من ،الذاتية من خالل اإلبداع االنفعالي وإدارة الوقتو النفسية 
أما ، عاماً ( 14-12أعمارهم ما بين ) تاوحر تو  تالميذ المرحلة اإلعدادية تلميذًا وتلميذه من

ومقياس  ،استخدمت الباحثة مقياس طيب الحياة النفسية )إعداد الباحثة(فقد  عن األدوات
طيب الحياة الذاتية )إعداد الباحثة(، ومقياس اإلبداع اإلنفعالي )إعداد الباحثة(، ومقياس إدارة 
الوقت )إعداد الباحثة(، وقد أسفرت النتائج عن وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين 

ووجود  تالميذ المرحلة اإلعدادية،لنفسية واإلبداع اإلنفعالي وإدارة الوقت لدي طيب الحياة ا
عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بين طيب الحياة الذاتية واإلبداع اإلنفعالي وإدارة الوقت 

إلي وجود فروق ذات داللة  ت نتائج البحثكما توصلتالميذ المرحلة اإلعدادية، لدي 
إحصائية في أبعاد مقياس طيب الحياة النفسية والدرجة الكلية وفقًا لمتغير النوع )ذكور/ 
إناث( لصالح اإلناث، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد مقياس طيب الحياة الذاتية 

أظهرت النتائج أنه يمكن والدرجة الكلية وفقًا لمتغير النوع )ذكور/ إناث( لصالح اإلناث، كما 
تالميذ الذاتية من خالل اإلبداع اإلنفعالي وإدارة الوقت لدي و التنبؤ بطيب الحياة النفسية 

 .المرحلة اإلعدادية
إدارة  –اإلبداع اإلنفعالي  –طيب الحياة الذاتية  –: طيب الحياة النفسية الكلمات المفتاحية

 الوقت.
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 إعداد 

 د / فاتن عبدالسالم حسن السيد الشناوي
 مدرس علم النفس

 بكلية الدراسات اإلنسانية بقسم علم النفس بالدقهلية 
 جامعة األزهر

 

 مقدمة البحث: 
نظرًا لكونها جزء من  ،تعد المرحلة اإلعدادية من المراحل الدراسية المهمة في حياة الفرد    

حيث تحتل بداية مرحلة  ،والتي أكد العديد من علماء النفس علي أهميتها ،مرحلة المراهقة
المراهقة أهمية خاصة في أجندة معظم المؤسسات الدولية والهيئات المحلية والجماعات 

على حد سواء ؛ نظًرا لما تسهم به الخبرات التي يكتسبها المراهق خالل هذه  االجتماعية
، وخاللها يحياهالمرحلة في تشكيل شخصيته من قيم وعادات مجتمعه، وثقافة العصر الذي 

 يبدأ المراهق باالنخراط في األنشطة االجتماعية التي تدعم تشكيل شخصيته وبناء قدراته .
 ،حيث ينمو المراهقين بشكل مستمر ،ة من فترات الحياة الحرجةوتعد تلك المرحلة واحد  

وتؤدي  ،وبأسلوب يعتمد علي ما تم تدريبهم عليه وتلقينهم إياه ،ويتصرفون بطريقة خاصة
هذه التصرفات إلي نمط شخصية شبه ثابت يحدد طريقة تواصلهم أو تفاعلهم مع األخرين 

,2015,564)  ( Ghanavati ,et  al سة اإلعدادية تسهيالت متنوعة تكفل وتقدم المدر
 تحسين نجاح الطالب في حياتهم .

األثر البالغ في توجيه  Positive psychologyوكان لظهور علم النفس اإليجابي    
في  Well-beingاهتمام البحوث إلى الجوانب اإليجابية للطالب، مثل: طيب الحياة 

المدرسة بشكل عام، والنظر له في المدرسة باعتباره مؤشًرا رئيسًيا لتقييم صحة طالب 
 .  (Liu et  al   (2016,1066 ,المدرسة العقلية والنفسية والصحية

والتعرف  ،فقد حبانا هللا بمشاعر إيجابية ينبغي البحث عنها ومعرفة تأثيرها علي حياتنا   
والتعرف كذلك علي الذين يملكون مشاعر إيجابية  ،نشطهاعلي العوامل التي تنميها وت

فعلي الرغم من كون الغاية   ،وكيف يمكن تنمية المزيد منها وجعلها مثمرة ودائمة ،غزيرة
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 ،األساسية لعلم النفس هي مساعدة الفرد علي أن يحيا حياة طيبة يشعر فيها بالرفاه والسعادة
ولهذا بات البحث في  ،مشاعر اإليجابية للشخصيةفقد تجاهل علماء النفس لسنوات طويلة ال

 مفاهيم علم النفس اإليجابية منها مطلبًا إنسانيًا ملحًا .
وقد ظهر مفهوم "طيب الحياة" منذ ألفي عامًا تقريبًا عند مناقشة مفهوم السعادة في    

انية إلي وقد تطور مفهوم " السعادة " في الفلسفة اليون ،الفلسفة اليونانية من قبل أرسطو
                                                              .( Ryff & Keyes, 1995, 719- 727)وم " طيب الحياة " في علم النفس  مفه
( أن مجرد التركيز 10: 2005ويشير "مارتن سيلجمان، ترجمة صفاء األعسر وآخرون" )   

فعلم النفس ليس مجرد دراسة األمراض  ،علي االضطرابات النفسية تعد نظرة قاصرة
 ولكنه دراسة القوة والكشف عن النواحي اإليجابية للفرد. ،والضعف

فالحاجة ملحة إلي مزيد من البحوث في مكامن القوة البشرية التي تسمو بحياة اإلنسان   
ويعد مفهوم طيب الحياة من المفاهيم األساسية في علم النفس  ،وتجعلها أكثر سعادة

والذي تكمن جهوده في إثراء القوي اإلنسانية بما يساعد  Positive Psychologyيجابي اإل
ومن ثم تمكنه من تطوير  ،الفرد علي تجاوز التحديات التي تواجهه نتيجة أحداث الحياة

 شخصيته والتخلص مما يشوبها من نقص وضعف.
ة للتكيف والصحة النفسية ويعتبر الشعور بطيب الحياة مؤشرًا مهمًا من المؤشرات األساسي  

وعدم الشعور بطيب الحياة قد يعد بمثابة نقطة البداية لكثير  ،والقدرة علي التأثير في البيئة
( في هذا الصدد أن ما يسعد اإلنسان 2000،39حيث يشير )كمال مرسي،  ،من المشكالت

 وما يشقيه يضعف نفسه وينحرف بها عن مسار السواء. ،ينمي صحته النفسية
من المفاهيم الحديثة نسبيًا في مجال  Emotional Creativity االنفعاليكما يعد اإلبداع    

فقد ظهر مصطلح اإلبداع  ،غير أن له أصوله التاريخية العلمية الراسخة ،علم النفس
وتعد دراساتهم من  ،(Averill.J, Tomas-Knowles , 1991علي يد كل من ) االنفعالي

 .من أكبر اإلسهامات في هذا المجال   االنفعاليوحتي األن في اإلبداع  1991عام 
مفهوم واضح يظهر في الممارسات الحياتية اليومية لألفراد ونستدل علي  االنفعاليواإلبداع   

 واالنفعاالتذلك من خالل الفروق الفردية في إدراك وفهم وتفسير واستيعاب المشاعر 
غير  االنفعاالتالخاصة بالفرد أو الخاصة باألخرين باإلضافة إلي القدرة علي التعبير عن 

 .(Averill 238-234 ,2005 ,) االنفعاالتالشائعة والقدرة علي إدارة 
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علي أن يعبر عن إنفعاالته بصراحة وبطريقة مميزة  التلميذويتضمن اإلبداع اإلنفعالي قدرة    
 والجدة والفعالية االستعدادوفريدة في المواقف المختلفة من خالل أربع مهارات أساسية وهي 

 .والمرونة 
( أن األفراد مرتفعي االبتكارية 163، 2010،ويري كل من )سعيد سرور وعادل المنشاوي    

ديهم القدرة علي حل المشكالت وتبسيطها والتوجه إلي اإلنفعالية أو اإلبداع اإلنفعالي ل
كما يمكنهم من تغيير  ،المصدر األساسي للمشكلة أو البحث عن مصادر المشكلة الخارجية

اتجاهاتهم اإلنفعالية عند مواجهة المواقف الضاغطة وأيضًا االنفعال المصاحب ليكون 
 إيجابيًا.

علي أن اإلبداع  1999أكد  Feredman( أن فريدمان  2008،وذكر )هشام الخولي   
في الحياة أو  لالندماجيساعد الفرد علي إكتساب الصفات االجتماعية والضرورية  االنفعالي

  .كما أنه يساعد علي االبتهاج والرفاهية وطيب الحياة  ويؤدي إلي النجاحات ،في جماعة ما
( للعالقة المهمة Mahshad Motaghedifard, 2014وفي هذا الصدد أشارت دراسة )   

وأنه يمكن تحسين طيب الحياة للطالب من خالل تعزيز  ،بين طيب الحياة واإلبداع اإلنفعالي
 وتحسين مهارات اإلبداع اإلنفعالي.

ومن هنا تتضح أهمية اإلبداع االنفعالي في حياة الفرد وكيف أنه يؤثر علي حياته بأكملها    
وعدم وجوده أو قلته في حياة الفرد يؤثر  ،لحياةمن نجاح وإنجازات وسعادة وشعوره بطيب ا

من عدم فهمه لنفسه والنفعاالته وعدم  ،عليه سلبًا في جوانب حياته المختلفة وشئون حياته
ومن هنا جاء دور أهمية اإلبداع االنفعالي في  ،فهمه لألخرين وانفعاالتهم ومشاعرهم نحوه

 حياة كل فرد بوجه عام وحياة المراهق بوجه خاص .
فالوقت هو الحياة وهو  ،ويعد الوقت أيضًا إحدى النعم التي أنعم هللا بها علي اإلنسان   

فالذين يحققون إنجازات هامة في حياتهم هم  ،المحور الذي يتحكم في مسار حياة اإلنسان
لذا يمكن القول بأن االستثمار األمثل للوقت يعد السبب الحقيقي  ،الذين يدركون قيمة الوقت

أهداف الفرد والمجتمع وشعوره بالتوافق النفسي ومن ثم شعوره بالسعادة وطيب الحياة  لتحقيق
فمن  ،باالكتئابوسوء إدارته يجعل الفرد يعاني عديدًا من المشكالت التربوية والشعور  ،

ومن أضاع وقته وعمره خاب  ،اغتنم وقته في الصالحات أفلح وسعد في الدنيا وفي اآلخرة
 وخسر . 
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( أن إدارة الوقت والتحكم فيه يؤدي إلي زيادة اإلنتاج بل 55 ،2006،)جمال تفاحهويري    
ومن هنا وجب علي كل فرد أن يدير وقته  ،والشعور باألمن والطمأنينة والشعور بطيب الحياة

 حتي يحقق ذاته ويتمتع بالخلو من الضغوط ليعيش في سعادة ورفاهية  . ،بكفاءة عالية
( من أن الطالب الذين Summaira Nasir  2018 ,وهذا ما توصلت إليه دراسة )   

لديهم مهارات إدارة الوقت وكان لديهم تحكم في الوقت أظهروا أداًء أفضل وحياة راضية 
كما توصلت الدراسة أيضًا أن إلدارة الوقت تأثير مهم علي الصحة النفسية  ،ومشاكل أقل

 والحالة الصحية.
إن إدارة الوقت والعمل علي تنظيمه وإدارته جيدًا من األمور الهامة التي تساعد في لذلك ف  

هذه الشخصية هي التي تحدد اهتماماتها وقدراتها وتعرف كيفية  ،تكوين شخصية متكاملة
التوازن بين متطلبات حياتها وبين استثمار وقتها وعدم هدره بما يعود عليها بالنفع في 

 ،ومن ثم تحقيق التوازن النفسي ،ية والصحية واالجتماعية والنفسيةمختلف الجوانب البدن
 والذي ينتج عنه الشعور بطيب الحياة .

ورغم أهمية مرحلتي الطفولة والمراهقة في تنمية شخصية الفرد، إال أن معظم البحوث التي      
( Gillham et al 31 ,2011 ,تناولت طيب الحياة في الوقت الراهن ركَّزت على األفراد البالغين )

ومن ثم فإن هناك ضرورة لتناول طيب الحياة بشقيها النفسي والذاتي والعوامل المنبئة به لدى  ،
تالميذ المرحلة اإلعدادية باعتبارها نقطة البداية لمرحلة المراهقة وبناء الشخصية السوية في المراحل 

 التالية. 

 مشكلة البحث وتساؤالته:
إال أنه ما زالت الحاجة إلي مزيد من البحوث  ،االهتمام بدراسة الشخصية وسماتهاعلي الرغم من    

وتحديدًا  ،للكشف عن العالقات بين العديد من المتغيرات التي لم تنل اإلهتمام الكافي من البحث
واالهتمام بدراسة مدي  ،جوانب الشخصية اإليجابية كطيب الحياة واإلبداع اإلنفعالي وإدارة الوقت

 اعل هذه الجوانب مع بعضها البعض وتحديد مدي مساهمتها في حياة المراهقين.تف
وقد بيَّنت نتائج البحوث الحديثة في علم نفس اإليجابي أن جوانب القوة في الشخصية ترتبط بشكل   

وأن هذه الخصائص الشخصية يمكن أن  ،إيجابي بالمستويات المرتفعة من طيب الحياة بشكل عام
 ز هناء وسعادة  الفرد في المستقبل بشكل جيد. تتنبأ أو تعز 

et al, 2011, 31)     (Gillham 
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ويفترض الباحثون المهتمون بدراسة طيب الحياة أن المكون األساسي للحياة السعيدة هو    
حيث ُيعتقد أنه يؤدي دوًرا حاسًما   ((Dieneret al , 2002,63حياته أن الفرد نفسه يحب 

في العالقات االجتماعية بين األفراد في المجتمع بشكل عام، لدرجة أن المجتمعات 
والمنظمات األهلية ُتخصص بعض الميزانيات الكبيرة لقياسه لدى األفراد، وتعزيزه من خالل 

ز على قياس طيب الحياة تنفيذ العديد من البرامج، وهذا من شأنه أن وجه االهتمام إلى التركي
( وإعداد البحوث التي يمكن Khramtsova  et al , 2007, 13لدى التالميذ بالمدارس )

( لدي  Psychological/ النفسي  Subjectiveمن خاللها تعزيز طيب الحياة )الذاتي 
 التالميذ.

شارت ( والتي أ201-181، 2015 ،وهذا ما توصلت إليه نتائج دراسة )عفراء العبيدي   
إلي أن أفراد عينتها من طلبة الجامعة يتمتعون بطيب الحياة نتيجة تعرضهم لمصادر طيب 

 ومصادر طيب الحياة النفسية واالجتماعية . ،الحياة النفسية والذاتية
( إلي أن حياة األفراد مليئة بالتحديات Averill& Tomas-Knowles,1991ويشير )   

حديات والتهديدات ال بد من وجود طرق جديدة للشعور وللتغلب علي هذه الت ،والتهديدات
وقد يكون اإلبداع اإلنفعالي أحد هذه المتطلبات ال بوصفها مجرد ممارسة نظرية بل  ،والتفكير

فلم يعد تقييم الشخصية اإلنسانية ونجاحها في الحياة مرده إلي  ،باعتبارها ضرورة عملية
النفعاالت وفهمها وفهم مشاعر األخرين دور مهم وإنما أصبح إلدارة ا ،اإلبداع المعرفي فقط

 حيث أصبح يسهم بنسبة كبيرة في نجاح الفرد وتقدمه علي المستويات المختلفة.
تمكنه من تحقيق ذاته وإدارة  انفعاليةتتوافر لديه كفاءات  انفعاليافالشخص المبدع    

وتقديم الحلول الجديدة  ،وتحويل إنفعاالته السلبية واإليجابية إلي إبداع ،انفعاالته والتحكم فيها
وبالتالي يشعر بالرضا والسعادة واألمن  ،األساليب غير المألوفة استخداموالمبتكرة من خالل 

 وترتفع لديه الشعور بطيب الحياة بوجه عام.
أن اإلبداع اإلنفعالي ( من 13، 2000 ،وهذا ما أشارت إليه دراسة )صفاء يوسف األعسر  

يشعر اإلنسان بالرضا واإلنجاز واإلثابة فحين نتعرف علي ما لديك من إبداع وتستطيع أن 
 ،والمشاعر تشعر بالسعادة واألمن وطيب الحياة واالنفعاالتتوظف هذه القدرات اإلبداعية 

والعملية مما  فقيمة اإلبداع اإلنفعالي تكمن في أن يعود بالنفع علي الفرد في حياته الخاصة
 يؤدي إلي رفع مستوي طيب الحياة بالنسبة للمجتمع ككل.
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، 2006حيث أشار )جمال تفاحة،  ،مفهوم طيب الحياة أيضًا بإدارة الوقت ارتبطوقد    
( أن من مقومات الشعور بطيب الحياة التقدير الدقيق لقيمة الوقت واستغالله في 55

لكامل والوصول إلي اإلحساس بالسعادة وطيب األعمال األكثر أهمية مما يحقق الرضا ا
 الحياة العامة .                        

والعمود الفقري ألي نشاط  ،فإدارة الوقت والتحكم فيه أمر ضروري بوصفه عصب الحياة  
ومن ثم ترتفع مستوي الرضا عن الحياة  ،مثمر،  وقوة دافعة لمستقبل أفضل ونجاح متميز

وإذا لم تتم إدارته فلم يتم إدارة أي شيء آخر مما يؤثر علي  ،ة والسعادةوالشعور بطيب الحيا
 الفرد والمجتمع بعدم الرضا عن الحياة وضعف الدافعية  .

(  من أن اإلدارة الجيدة للوقت تدعم Amy B. Chan Hilton 2017,وهذا ما أكدته )   
( Xiaohui Yang& Liqi Zhu 2016,كما أشارت دراسة )،من طيب الحياة لدي الطالب

إيجابيًا بالصحة النفسية وطيب الحياة النفسية،  ارتباطاأن مهارات إدارة الوقت ارتبطت 
( أن إدارة الوقت لها تأثير Attiya Sana, Summaira Nasir 2018 ,وأشارت دراسة )

 .مهم علي التنبؤ بطيب الحياة الذاتية وكذلك لها تأثير علي الصحة النفسية والحالة الصحية
وإدارة الوقت  االنفعاليوألهمية متغيرات الدراسة طيب الحياة )النفسية والذاتية ( واإلبداع    

ففي حين أشارت نتائج  ،وللتعارض بين نتائج الدراسات ،تالميذ المرحلة اإلعداديةلدي 
(، ) نبيل  الجندي، Mohanty & Sahoo , 2015) ،(2006 ،دراسات )أماني عبدالوهاب

أشارت دراسة )أحمد  ،أن اإلناث أعلي من الذكور في طيب الحياة النفسية(  إلي 2017
إلي أن  )  Chui & Wong (2016 ,،(2014 ،)أحمد محمد الزعبي ،( 2013 ،النور

 Bartelsفي حين توصلت نتائج دراسة ) ،الذكور أعلي من اإلناث في طيب الحياة النفسية
and Boomsma,2009)،   ، ( إلي عدم وجود فروق 2019)محمد بن ناصر الصوافي

 بين الذكور واإلناث في طيب الحياة النفسية. 
وأيضًا للتعارض في نتائج الدراسات التي اهتمت بالفروق بين الجنسين في طيب الحياة 

  Garcia,  et al) ، 2017) ،(2008 ،ففي حين توصلت دراسة )سحر فاروق  ،الذاتية
توصلت دراسة )أماني سعيد،  ،ث أعلي من الذكور في طيب الحياة الذاتيةإلي أن اإلنا

بينما توصلت دراسة  ،( إلي أن الذكور أعلي من اإلناث في طيب الحياة الذاتية 2008
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(  إلي عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث Frah, et al, 2009) ،(2009 ،)سميرة حسن
 في طيب الحياة الذاتية . 

علي حد علم الباحثة تناولت اإلبداع  –دم وجود دراسات في البيئة العربية ونظرًا لع   
تالميذ المرحلة بطيب الحياة ) النفسية / الذاتية ( لدي  يناإلنفعالي وإدارة الوقت كمنبئ

، من هنا تبرز مشكلة الدراسة في السعي إلي إظهار أهمية دراسة المفاهيم النفسية اإلعدادية
بهذه السمات وإحساسهم بأهميتها في  تالميذ المرحلة اإلعداديةاإليجابية ومعرفة مدي تمتع 

 تحسين حياتهم وإيصالهم إلي مستوي من الصحة النفسية وتحقيق النجاح .
 عن األسئلة التالية: جيبيالحالي س البحثوعليه فإن    
تالميذ المرحلة بين طيب الحياة النفسية واإلبداع االنفعالي لدى  االرتباطيةما العالقة -1

 اإلعدادية ؟
 ما العالقة االرتباطية بين طيب الحياة النفسية وإدارة الوقت لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ؟-2
لدى تالميذ المرحلة بين طيب الحياة الذاتية واإلبداع االنفعالي  االرتباطيةما العالقة  -3

 اإلعدادية ؟
 ما العالقة االرتباطية بين طيب الحياة الذاتية وإدارة الوقت لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ؟ -4
لدى تالميذ المرحلة النوع )ذكور / إناث(  الختالفما الفروق في طيب الحياة النفسية وفقًا  -5

 عدادية ؟اإل
لدى تالميذ المرحلة النوع )ذكور / إناث(  الختالفما الفروق في طيب الحياة الذاتية وفقًا  -6

 اإلعدادية ؟
هل يمكن التنبؤ بطيب الحياة النفسية من خالل الدرجة علي مقياس االبداع االنفعالي  وإدارة  -7

 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ؟الوقت 
هل يمكن التنبؤ بطيب الحياة الذاتية من خالل الدرجة علي مقياس االبداع االنفعالي   -8

 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية ؟وإدارة الوقت 
 البحث: أهداف  

( ن طيب الحياة )النفسية/ الذاتية. يهدف البحث الحالي إلي التعرف علي طبيعة العالقة بي1
 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية .الوقت وكل من اإلبداع اإلنفعالي وإدارة 
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النوع  الختالف. الكشف عن الفروق في كل من طيب الحياة )النفسية / الذاتية ( تبعًا 2
 لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية .)ذكور/ إناث( 

لدى . التنبؤ بطيب الحياة )النفسية/ الذاتية( من خالل اإلبداع اإلنفعالي وإدارة الوقت 3
 المرحلة اإلعدادية .تالميذ 

 أهمية البحث:
 يستمد البحث الحالي أهميته في ضوء ما يلي:     

علم النفس اإليجابي  اهتماماتاإلهتمام بأحد الجوانب اإليجابية للسلوك وبجزء من  -1
ونحن في أمس الحاجة في الوقت  ،المتمثل في طيب الحياة النفسية وطيب الحياة الذاتية

فقد حظي هذا الجانب علي  ،نمية وتدعيم هذه المتغيرات اإليجابيةالراهن إلي محاولة ت
 مؤشرًا هامًا من مؤشرات الصحة النفسية وبعدًا من أبعادها . العتبارهمؤخرًا  االهتمام

الحالي من خالل تناوله لموضوع اإلبداع اإلنفعالي وإدارة الوقت  بحثكما تتضح أهمية ال -2
تالميذ المرحلة وعلي األخص  ،اللذان يعدان من المطالب الرئيسية التي يحتاج إليها األفراد

 . اإلعدادية
إثراء المكتبة العربية بإطار نظري وخلفية نظرية عن متغيرات البحث الحالي طيب  -3

وهذا  ،اتية( واإلبداع اإلنفعالي وإدارة الوقت يستفيد منه الباحثين مستقبالً الحياة )النفسية / الذ
 يعد إثراء لألطر النظرية النفسية العربية في هذا المجال .

وما  ،جري علي تالميذ المرحلة اإلعداديةيالحالي أهمية إضافية لكونه  البحثكتسب ي -4
 جتمع .لهذه المرحلة العمرية من أهمية بالغة في حياة الم

لضرورة االهتمام بها لدي  اآلباءمعرفة أثر طيب الحياة علي المراهقين قد يوجه نظر -5
 أبنائهم.

( واإلبداع اإلنفعالي وإدارة الوقت الذاتية/  النفسيةتصميم أداه جديدة لقياس طيب الحياة ) -6
 .لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية لدي 

الحالي في تصميم برامج إرشادية مناسبة لتنمية  لبحثمن نتائج ا االستفادةإمكانية  -7
مستوي الشعور بطيب الحياة لدي المراهقين بهدف الوصول بهم إلي مستوي مناسب من 

 وهذا يسهم في بناء مجتمع إيجابي مفعم بالحيوية والنشاط. ،الصحة النفسية
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 املفاهيم اإلجرائية ومصطلحات البحث :
 (Emotional Creativityاإلبداع االنفعالي) -1

علي فهم انفعاالته وانفعاالت  التلميذ" قدرة  تعرف الباحثة اإلبداع االنفعالي بأنه      
األخرين والتعبير عنها في المواقف المختلفة ببراعة وصدق بحيث تعكس أراءه ومعتقداته 

 وقيمه نحو المجتمع ".
علي مقياس اإلبداع  التلميذويتحدد إجرائيًا بمجموع الدرجات التي يحصل عليها      

 االنفعالي )إعداد الباحثة (.
 (Time Managementإدارة الوقت) -2

علي وضع خطة عمل ينتظم فيه أداؤه  التلميذ" قدرة  تعرف الباحثة إدارة الوقت بأنها      
وينجز بها مهامه وواجباته ومتابعة ما تم إنجازه بدرجه تمكنه من أن يكون فعااًل  ،الدراسي

 في دراسته".
علي مقياس إدارة الوقت  التلميذويتحدد إجرائيًا بمجموع الدرجات التي يحصل عليها      

 )إعداد الباحثة (.
 (Psychological Well-beingطيب الحياة النفسية )-3

بأنها حالة من التوازن الداخلي تعكس تمتع  طيب الحياة النفسية " تعرف الباحثة       
الذاتي والتطور الشخصي والحياة الهادفة وتقبل الذات  واالستقاللبالبهجة والهناء  التلميذ

اإليجابية  االجتماعيةبالعالقات  االحتفاظوسعيه المستمر لتحقيق أهدافه الشخصية في إطار 
 مع األخرين".

علي مقياس طيب الحياة  التلميذإجرائيًا بمجموع الدرجات التي يحصل عليها  ويتحدد      
 النفسية )إعداد الباحثة (.

 (Subjective Well-beingطيب الحياة الذاتية )-4
 التلميذبأنه" جملة من المشاعر اإليجابية نحو حياة   تعرف الباحثة طيب الحياة الذاتية 

الرضا مل فيشعر بحسن الحال وحب الحياة مع الخاصة بوجه عام والنظرة للمستقبل بتفاؤل وأ
  ".التام عنها

علي مقياس طيب الحياة الذاتية  التلميذويتحدد إجرائيًا بمجموع الدرجات التي يحصل عليها 
 )إعداد الباحثة (.
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 اإلطار النظري :
 Emotional Creativity أواًل : اإلبداع االنفعالي

وقد ظهر  ،مفهوم اإلبداع االنفعالي من المفاهيم الحديثة نسبيًا في مجال علم النفسيعد      
 ،هذا المفهوم نتيجة تغير نظرة الباحثين حول االنفعاالت وتأثيرها علي العمليات المعرفية

يدًا لدراسة كما يشكل مدخاًل جد ،وهو يحدد مدي إبداع الفرد في تعامله مع ذاته ومع اآلخرين
كما  ،وضبط انفعاالته ،حيث يظهر مدي قدرة الفرد علي السيطرة علي سلوكه ،الشخصية

 يتمثل أيضًا في قدرته علي التأثير في األخرين وتقبل مشاعرهم وانفعاالتهم .
وقد تجاهل الباحثون إلي حد ما الجوانب اإلنفعالية والوجدانية وقد ظهر في السنوات القليلة   

عدد من الباحثين يركزون علي االنفعاالت والمشاعر وعالقتها بالنواحي العقلية السابقة 
وتكاملها مع الجوانب العقلية المعرفية ونتج عن ذلك ظهور بعض المفاهيم مثل اإلبداع 

وهذا المفهوم يأخذ بعضًا من الجوانب العقلية المعرفية   Emotional Creativityاالنفعالي 
، 2009 ،خر من الجوانب الوجدانية في الشخصية )عادل خضرفي الشخصية والبعض اآل

94.) 
 :وفيما يلي عرض لتطور تعريفات " اإلبداع االنفعالي"      

بأنه نمو للزملة اإلنفعالية التي  االنفعالي( اإلبداع Averill ,  et  al 1999,334,تعرف )  
 تتميز بالجدة والفعالية واألصالة .

بأنه " قدرة الفرد علي أن يشعر ويعبر عن  االنفعالي( اإلبداع Fuchs  2007,ويعرف ) 
انفعاالته بأمانة وبطرق جديدة ومتعددة وفعالة تلبي احتياجاته في المواقف الشخصية 

 واالجتماعية.
بأنه " القدرة علي الفهم والتعبير  االنفعالي( اإلبداع 44:  2008 ،ويعرف ) أبو زايد سعيد

 فريدة ويتحدد بثالث محكات )اإلعداد والجدة واألصالة(.بطريقة  االنفعاالتعن 
( اإلبداع اإلنفعالي بأنه " قدرة الفرد في التعبير عن 99، 2009،ويعرف )عادل خضر

االنفعاالت األصيلة والمتفردة وذات الفعالية والتي تدفعه إلي توجيه تفكيره بطريقة إيجابية في 
 التعامل مع المواقف المختلفة .

( بأنه "مقدرة الفرد علي الشعور بانفعاالته والتعبير 115: 2011 ،ويعرفه )جاليت رنكو     
  .بات المواقف الشخصية أو البيئيةعنها بصدق وبأساليب فريدة وفعالة تستجيب لمتطل
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( االبتكارية اإلنفعالية بأنها " 286: 2019 ،محمد شعبان ،ويعرف )أحمد سيد عبدالفتاح
قدرة الفرد علي التعامل مع مشاعره وانفعاالته في المواقف المختلفة بطريقة غير مألوفة تسهم 

 في زيادة مستوي توافق الفرد علي المستوى الشخصي والمستوي االجتماعي."
انفعاالته وانفعاالت األخرين بأنه " قدرة المراهق علي فهم  االنفعالياإلبداع  وتعرف الباحثة

وإنتاج استجابات انفعالية في سياق جديد بحيث يتمكن المراهق من تغيير استجاباته بتغير 
 الموقف مما يعود بالنفع علي الفرد والمجتمع".

 المحكات التالية : االنفعاليويتضمن اإلبداع  
 يمر من خالل عدة مراحل تتضمن :  االنفعالي( إلي أن اإلبداع Averill 1999,تشير )   
ويشير إلي فهم الفرد Emotional readiness :  االنفعالياإلستعداد أو التهيؤ -1

كما يشير إلي قدرة الفرد علي تجميع  ،النفعاالته وانفعاالت اآلخرين في األحداث المختلفة
توجيه التفكير  وإمكانية توظيفها في االنفعاالتواستيعاب وفهم المعلومات المستمدة من 

 واألفعال. 
: وتشير إلي قدرة الفرد علي إنتاج استجابات Emotional Noveltyالجدة اإلنفعالية -2

في سياق اجتماعي جديد وغير مألوف عن السياق االجتماعي النمطي المرتبط  انفعالية
 باالستجابة النمطية أو السائدة في المجتمع .

: كل استجابة جديدة ومختلفة لكي Emotional Effectivenessالفعالية اإلنفعالية -3
أي  ،تكون إبداعية يجب أن تكون ذات قيمة وفائدة للفرد والمجتمع وهذا المقصود بالفعالية

أنه لكي تكون االستجابة اإلنفعالية تتميز بالفعالية والكفاءة فالبد ما أنها تعود بالنفع علي 
 الفرد والمجتمع. 

( Averill  2005,: يعرف ) Emotional Authenticityاألصالة اإلنفعالية  -4
انتاج الفرد الستجابة انفعالية غير مسبوقة في الموقف االستجابة اإلنفعالية األصيلة بأنها 

 . تجعله أكثر توافقًا وتقباًل وتميزًا من ومع اآلخرين
حيث تبدأ بالتدرج المبكر  االنفعاليأن هذه المحكات تعد معايير لإلبداع  :وتري الباحثة     

علي فهم انفعاالته وانفعاالت األخرين  التلميذوالذي يعني قدرة  االنفعاليباالستعداد أو التهيؤ 
مرورًا بالجدة  ،في المواقف المختلفة وقدرته أيضًا علي فهم االنفعاالت من السياقات المختلفة

انفعالية في سياق اجتماعي جديد علي إنتاج استجابات  التلميذاإلنفعالية ويقصد به قدرة 



 

 

 

) 83) 

 د. فاتن عبدالسالم حسن السيد

 2021 أبريل، 1ج، 66جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 ،وغير مألوف عن السياق االجتماعي النمطي المرتبط باالستجابة السائدة في المجتمع
ووصواًل إلي  ،والفعالية اإلنفعالية وتعني انتاج األفكار اإلنفعالية ذات المنفعة للفرد والمجتمع

ونة االستجابات اإلنفعالية وعدم المرحلة األخيرة من عملية األصالة والمرونة والتي تتميز بمر 
 وهذا ما يميز المبدعين انفعاليا . ،التعصب لرأي

 :االنفعاليمستويات اإلبداع 
 :  االنفعالي( إلي أن هناك ثالث مستويات لإلبداع Averill 2005 ,تشير )  
: ويشير إلي قدرة الفرد علي التعبير عن انفعاالته في ضوي العادات المستوي األدنى-1

 والتقاليد السائدة في المجتمع .
لتلبية  االنفعاالت: ويشير إلي القدرة علي تعديل طرق التعبير عن المستوي المتوسط-2

 حاجات الفرد والمجتمع.
ووضعها في شكل جديد  االنفعاالت: وهو يعبر عن القدرة علي تعديل المستوي المرتفع-3

 يتفق مع المعايير االجتماعية .
( علي أنه يوجد اهتماما عالميًا متناميًا لدعم Young ,2014يؤكد ) وفي هذا الصدد   

ويمكن ذلك من خالل االهتمام بدراسة العوامل  ،التعليم اإلنساني وتحسين نواتج تعلم الطالب
 . االنفعاليالتي تؤثر في هذه النواتج ومدي ارتباطها بمتغيرات أخري مثل اإلبداع 

 Time Management : إدارة الوقت انياً ث
فهي لم تأت بشكل عشوائي  ،تعد كلمتا اإلدارة والوقت متالزمتين معًا لتصبح إدارة الوقت    

فاإلدارة بمفهومها العام جملة من العمليات التي يراد من خاللها إنجاز أعمال بشكل منسق 
 وفعال ومنظم عن طريق االستخدام األمثل للموارد المتاحة بهدف رفع الكفاءة لتحقيق

ويعد عنصر الوقت هو الزمن المحدد إلنجاز عمل ما  ،األهداف المرسومة بأفضل الوسائل
فمن المفترض استثماره حتي يحقق أقصي استفادة ممكنه  ،وهو يمر بسرعة محددة وثابته

 للطالب .
 .وفيما يلي عرض لتطور تعريفات " إدارة الوقت"     

" نشاط مخطط له مسبقًا إلنجاز الهدف ( إدارة الوقت بأنها 2006يعرف )زيد عبودي ، 
 المطلوب بأقصى درجة من الكفاءة وباستخدام المتاح من الموارد " .
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( إدارة الوقت بأنه " عملية مستمرة من التخطيط 210: 2010،ويعرف )سليمان عبدالواحد
 والتقويم المستمر لكافة األنشطة التي يقوم بها الفرد خالل فترة زمنية محددة.

وهي  ،( بأنها " فن وعلم االستخدام الرشيد للوقت10:  2014 ،جدي إبراهيم محمديعرف )م
وهي عملية قائمة علي التخطيط والتنظيم والتنسيق والتحفيز  ،علم استثمار الزمن بشكل فعال

 وهي عملية كمية ونوعية معًا في ذات اللحظة . ،والتوجيه والمتابعة واالتصال
( إدارة الوقت بأنها " القدرة علي االستخدام اإليجابي 60:  2015 ،وتعرف )نعمة حسن

الفعال للوقت إلنجاز المهام المختلفة واستثمار هذا الوقت سواء في الحياة األكاديمية أو 
 غيرها.

( بأنها "االستخدام األفضل للوقت 146:  2016 ،ويعرفها )منصور علي المبارك
 ؤدي إلي تحقيق األهداف.وذلك بطريقة ت ،ولإلمكانات المتاحة

( بأنها " إدراك الفرد بالطرق والوسائل التي تعينه 139 ،2018 ،ويعرفها )سالم ثالب سالم
 علي االستفادة القصوى من وقته في تحقيق أهدافه وعدم صرف وقته فيما ال يستحق .

ن ( بأنها " مجموعة من المهارات التي تمك452: 2019ويعرفها )عبدالعزيز حسب هللا، 
 الطالب من إدارة وقته والتحكم فيه وتنظيمه بشكل جيد واستخدامه بطريقة فعالة ومثمرة .

"قدرة المراهق علي وضع خطة عمل ينتظم فيه أداؤه  وأخيرًا تعرف الباحثة إدارة الوقت بأنها "
وينجز بها مهامه وواجباته ومتابعة ما تم إنجازه بدرجه تمكنه من أن يكون فعااًل  ،الدراسي

 في دراسته".
 خطوات ومبادئ اإلدارة الناجحة للوقت : 

( إلي السبيل األمثل الستغالل الوقت أحسن استغالل ويتمثل 25، 2011يشير سيد نوح )
 في إتباع هذه الخطوات :

تحليل الوقت علي ما هو عليه اآلن : بأن يتعرف الفرد علي نشاطاته  :الخطوة األولي
ويسعي نحو  ،ليدرك أين الخلل ،والعالقة بينهما ،والزمن الذي يقضيه في كل نشاط ،المختلفة
 العالج. 

إذ كثيرًا من  ،تحديد وقت ذروة النشاط بأن يتعرف الفرد علي منحني نشاطه :الخطوة الثانية
وبعضهم يعظم نشاطه في المساء وإذا تعرف الفرد علي  ،الناس يعظم نشاطهم في الصباح

 وحدد وقت ذروة نشاطه أمكنه تنظيم األنشطة التي يقوم بها وفقًا لذلك. منحني نشاطه
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 ،ويكون ذلك عن طريق حصر األهداف المطلوب تحقيقها ،: تخطيط الوقتالخطوة الثالثة
 وتحديد األساليب والوسائل الموصلة لهذه األهداف والزمن الالزم لذلك، وتاريخ البدء بالتنفيذ  

فهذا يساعد علي توفير الوقت وإنجاز العمل  ،تنسيق مكان العملترتيب و  :الخطوة الرابعة
 بهدوء ودون انقطاع .

المهارات  التالميذأن اإلدارة الجيدة للوقت تتطلب أن يتوافر لدي  مما سبق تري الباحثة     
 :التالية

علي االعداد المسبق للعمليات التي تؤدي الي انجاز  التلميذويعني قدرة  :التخطيط-أ   
يتم من خاللها تقسيم المهام  ،مهامه، وذلك بوضع خطة عمل يومية أو أسبوعية أو شهرية

 لكي يصبح من السهل التحكم فيها وتنفيذها.
ويتم هذا من خالل عدد من الوسائل  ،فيها بإنجاز مهامه التلميذ وسيلة يقوم  :التنظيم-ب  

تجنب القيام  ،مثل تقسيم العبء الدراسي علي أيام األسبوع ،التي تسهم في تنظيم الوقت
أدوات تساعده علي إدارة وتنظيم وقته  التلميذاستخدام  ،بأكثر من عمل في وقت واحد

 .كالمفكرة والهاتف
وواجباته وتنفيذ األهداف المرسومة التي  علي انجاز مهامه التلميذويعني  قدرة  :التنفيذ-ج  

 سبق وخطط لها بإتقان وكفاءة وفعالية في الوقت المحدد لها.                                  
علي  تقييم ما تم انجازه في ضوء الخطط السابقة من  التلميذويعني قدرة  :المتابعة-د  

اإلفادة من  ،افأة النفس عند النجاحمك ،حيث االستفادة من االيجابيات وتجنب السلبيات
 وتحديد العقبات ووضع مقترحات لعالجها.   ،اإلخفاق في الوصول للنجاح

 Well- being : طيب الحياةثالثاً  
علم النفس اإليجابي هو علم يتناول القوي واإلمكانات اإلنسانية والتي تختلف من فرد إلي   

ففي كل لغات العالم هناك مفردات تستخدم لوصف  ،آخر بحسب الفروق الفردية بين البشر
هذه الظاهرة اإليجابية للصحة  ،المظاهر اإليجابية لألداء اإلنساني الذي يختلف األفراد فيه

وهكذا فإن علم النفس اإليجابي هو  ،اإلنسانية هي ما نشير إليه بمصطلح "طيب الحياة"
 نظرية في طيب الحياة اإلنسانية.

" طيب الحياة" منذ ألفي سنة تقريبًا عند مناقشة مفهوم السعادة في  وقد ظهر مفهوم   
ومؤخرًا تم مناقشتها مرة أخري من قبل  ،الفلسفة اليونانية من قبل " أرسطو " و " أريستبوس "
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وقد تطور مفهوم " السعادة " في  ،بعض علماء النفس مثل " ماسلو " و " يونج" و " فرويد "
وقد كانت السعادة في ذلك  ،الفلسفة اليونانية إلي مفهوم " طيب الحياة " في علم النفس

 الوقت تمثل جانبان هما:
تمثل إدراك واضح ومعلن عن حسن الحال والرضا التام عن  السعادة الذاتية: -1

ية  )كوري كييس وقلة المشاعر السلب ،وارتفاع المشاعر اإليجابية ،الحياة
 .(570، 2013،وآخرون 

وأن  ،وإدراك قدراته وإمكاناته ،: تمثل قدرة الفرد علي الوعي بذاتهالسعادة النفسية -2
 .(Ryff  , 2018, 359المهمة األساسية في الحياة تتمثل في إدراك تلك القدرات )

 Psychological Well-being)أ( طيب الحياة النفسية 
 Positiveتعد طيب الحياة النفسية من المفاهيم المحورية في علم النفس اإليجابي      

Psychology   حيث تعتبر مؤشرًا مهمًا من المؤشرات األساسية للتكيف والصحة النفسية
وعدم الشعور بالسعادة قد يعد بمثابة نقطة البداية لكثير من  ،والقدرة علي التأثير في البيئة

 المشكالت .
في مجاالت عديدة في   ( Psychological well-being(PWBويستخدم مصطلح )   

من خالل مفاهيم مثل السعادة النفسية والرفاهية النفسية والهناء  ،علم النفس اإليجابي
( مثل PWBكما وضع الباحثون في البيئة العربية العديد من الترجمات للمفهوم ) ،النفسي

 ،2014 ،جودة الحياة النفسية )منال طه ،الرفاهية النفسية اإلنسانية ،الوجود النفسي األفضل
13 ). 

 وفيما يلي عرض لتطور تعريفات مفهوم " طيب الحياة النفسية "
( بأنها " حالة وجدانية إيجابية تعكس شعور الفرد 26: 2009،تحددها )أمسية الجندي   

وجود  –صية متمثلة في )الصحة بالسعادة نتيجة لما يتعرض له من مصادر السعادة الشخ
 ،التعليم والنجاح الدراسي والمستقبل المهني( -الثقة بالنفس –التدين –أهداف محددة 

نشاط وقت  –األصدقاء  -والمتمثلة في )الحب األسري  االجتماعيةومصادر طيب الحياة 
 وذلك كما يعبر عنها الفرد وفق إدراكه لها.  ،الفراغ(

( طيب الحياة النفسية بأنها " مؤشر علي المشاعر اإليجابية 2013 ،وتعرف )سميرة شند
 والعالقات الجيدة مع األخرين " . االستقالليةوتشمل تحقيق  ،تجاه الذات واألخرين



 

 

 

) 87) 

 د. فاتن عبدالسالم حسن السيد

 2021 أبريل، 1ج، 66جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

طيب الحياة النفسية علي أنها "   NWI-2016في حين عرف المعهد الوطني للرفاهية 
الشخص من أن يكشف عن  بحيث يتمكن ،عملية يكون للشخص خاللها وعي ذاتي واضح

 .(Akyurek  et  al  2018,242 , ) جتماعية والطبيعية إمكاناته في البيئة اإل
( طيب الحياة النفسية علي أنها الشعور  Isik , Ulubey & Kozan , 2018,12ويعرف )

 والذي يرتبط بالرضا عن مجاالت معينة من الحياة . ،بالرضا عن الحياة إجماالً 
 التلميذبأنها حالة من التوازن الداخلي تعكس تمتع "   طيب الحياة النفسية عرف الباحثةوت

الذاتي والتطور الشخصي والحياة الهادفة وتقبل الذات وسعيه  واالستقاللبالبهجة والهناء 
اإليجابية مع  االجتماعيةبالعالقات  االحتفاظالمستمر لتحقيق أهدافه الشخصية في إطار 

 األخرين".
 الحياة النفسية:مكونات طيب 

وأجمع الكثير ومنهم  ،اهتم علماء النفس بتحليل طيب الحياة النفسية وتحديد مكوناتها   
 ( أن طيب الحياة النفسية تتضمن بعدين أساسيين: 11:  2005 ،)حامد زهران

ويأتي ذلك عن طريق  ،الشعور بالسعادة مع النفس: ودالئل ذلك الشعور بالراحة النفسية-1
والشعور  ،وإشباع الدوافع والحاجات النفسية األساسية ،من مسرات الحياة اليومية االستفادة

ونمو  ،واحترام النفس وتقبلها ،ووجود اتجاه متسامح تجاه الذات ،باألمن والطمأنينة والثقة
  .مفهوم موجب للذات وتقديرها حق قدرها

ينعكس من خالل حب الشعور بطيب العالقات اإلجتماعية مع األخرين: ودالئل ذلك -2
ووجود اتجاه متسامح  ،واحترامهم وتقبلهم واالعتقاد في ثقتهم المتبادلة ،األخرين والثقة فيهم

 االجتماعيوالتفاعل  ،سليمة ودائمة اجتماعيةوالقدرة علي إقامة عالقات  ،نحو األخرين
 . المسؤوليةوتحمل  ،والقدرة علي التضحية والتعاون وخدمة األخرين ،السليم

( أن طيب الحياة تتكون من مكون معرفي ومكون 197، 2010بينما يري)عبد هللا محمود   
( أن طيب الحياة تتكون من جانب معرفي 40، 2000 ،في حين يري )كمال مرسي ،انفعالي

 وجانب وجداني وجانب نزوعي نفسي حركي .
ياة ( بعض مكونات طيب الحRyff& Keyes , 1995, 720كما قدمت " ريف " )     

وقد أوضحت " ريف" أن وجهات النظر  ،النفسية من كتابات أرسطو عن السعادة النفسية
وأن  ،السابقة عن اإليجابيات النفسية يمكن دمجها في نموذج متعدد األبعاد عن طيب الحياة
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كل بعد من األبعاد الستة لمفهوم طيب الحياة النفسية يشير إلي التحديات التي تواجه الفرد 
 -Selfوتتمثل هذه األبعاد في: تقبل الذات  ،اضل من أجل تحقيق إمكاناته ومواهبهعندما ين

Acceptance العالقات االيجابية مع األخرين ،Positive Relations with Others ،
، الغاية من Environmental Mastery، التحكم في البيئة  Autonomyاالستقاللية 

 .Personal Growthالنمو الشخصي  ،Purpose in Lifeالحياة 
من العرض السابق أن طيب الحياة النفسية يشتمل علي ستة أبعاد وتعرف  وتري الباحثة   

 الباحثة  تلك األبعاد كاآلتي : 
وثقته في أرائه  التلميذ استقالليةويعني  ::  Self Autonomyاالستقالل الذاتي -1

 علي األخرين . االعتمادوقدرته علي تحديد مصيره واتخاذ قرارته بنفسه دون  ،الخاصة
علي تنظيم الظروف  التلميذويعني قدرة  : Environmental Masteryالتمكن البيئي -2

 المحيطة به وتغيير البيئة من خالل خبراته الماضية والحاضرة ووفق ما يراه ويتناسب معه .
 ،علي تحديد أهدافه وتحقيقها التلميذتعني قدرة  :  Purpose In Lifeالحياة الهادفة  -3

 وأن يكون له هدف ورؤية توجه أفعاله وتصرفاته وسلوكياته مع المثابرة علي تحقيق أهدافه.
اإليجابية نحــو الــذات بمـــا  التلميذ اتجاهاتويعني : Self Acceptanceتقبل الذات  -4

 .تحمله مــــن ايجابيــــات وســــلبيات والشــــــــعور اإليجابي عــــــــن الحيــــــــاة الماضية 
علي تنمية وتطوير  التلميذتعني قدرة  : Personal growthالتطور الشخصي   -5

الي رصيده من الخبرات التي  وقدرته علي تلقي خبرات جديدة تضاف ،بها واالرتقاءقدراته 
 تساهم في مثل هذا التطور.

 التلميذقدرة  :Positive Relations with otherالعالقات اإليجابية مع األخرين  -6
إيجابيه متبادلة علي أساس من الود واإلحساس  اجتماعيةعلي تكوين صداقات وعالقات 

بالـدفء والثقـة المتبادلة فـي العالقـات الشخصــية مــع أسرته وزمالئه ومعلميه وقوة الصلة 
 واالهتمــام بسعادة اآلخرين. ،باهلل وخشيته في السر والعلن

 : أنواع السعادة
 ز إلي ثالثة أنواع هي: ( أن السعادة تتمي260: 2006 ،تذكر )أماني عبدالوهاب   
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(: وتعكس تصورات األفراد SWB )Subjective Well-Being )السعادة الذاتية-1
 االجتماعيةوالوظائف أو األدوار النفسية  ،وتقييمهم لحياتهم من الناحية اإلنفعالية السلوكية

 التي تعتبر أبعادًا ضرورية للصحة النفسية .
( : وهي تتميز عن السعادة PWB) Psychological Well-Being)السعادة النفسية -2

مثل القدرة علي  ،الذاتية أنها تزيد عنها بتعلقها وارتباطها باإليجابية والصحة النفسية الجيدة
 ونمو وتطور وإقامة روابط جيدة ذات معني مع األخرين . ،المغزى متابعة األهداف ذات 

( : وهي تتضمن السعادة OWB) Objective Well-Being)السعادة الموضوعية -3
 والسعادة اإلنفعالية . االجتماعيةالمادية والصحة والنمو والنشاط والسعادة 

 ( أن هناك نوعين للسعادة هما: 92:  2010 ،كما تري ) سناء سليمان   
 السعادة القصيرة: وهي التي تستمر فترة قصيرة من الزمن.-1
وهي عبارة عن سلسلة من  ،لة من الزمنالسعادة الطويلة: وهي التي تستمر فترة طوي-2

 محفزات السعادة القصيرة وتتجدد باستمرار لتعطي اإليحاء بالسعادة الدائمة .
 الخيرطابع  يحملبكـل مـا  الوثيقةلهـا عالقاتهـا  انفعالية أن طيب الحياة قيمة  وتري الباحثة

فطيب الحياة هـي شـعور الفرد بانشـراح  ،الخير تحصيل بعملية جوهرياً أوهي مرتبطة ارتباطًا 
 .الحياةالصـدر واإلقبـال علـى 

   Subjective Well-being)ب(طيب الحياة الذاتية 
"  ،مثل " الرفاهية الذاتية " ،تناول الباحثون مفهوم " طيب الحياة الذاتية " بمفاهيم مختلفة    

"  ،" جودة الحياة الشخصية " ،حال"" حسن ال ،"طيب الحياة الشخصية " ،السعادة الذاتية "
 ،الهناء الشخصي" السعادة الشخصية" أو "الوجود الشخصي األفضل "، ولخص )هاني سعيد

 Subjective Well-being (SWB) ( ما طرحه الباحثون حول تعريفهم لمصطلح 2013
 ،والوجود الشخصي األفضل ،والسعادة الذاتية ،مقاباًل لمفاهيم: الهناء الشخصي باعتباره

 ،وبين أنها مفاهيم عديدة لمعني واحد ،والرفاهية الذاتية ،والتنعم الذاتي ،وتمام األحوال الذاتي
 وأن الهناء الشخصي مرادفًا للسعادة الذاتية .
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 وفيما يلي عرض لتطور تعريفات " طيب الحياة الذاتية "     
( السعادة الذاتية بأنها " عبارة عن االحساس بالسعادة الدائم 2008 ،يعرف )أحمد عكاشة

 ،والرضا عن النفس ،نسبيًا الذي يرجع في كثير من األحيان إلي اإلشباع بكافة جوانبه
 "  .واالجتماعيوالتوافق بنوعيه النفسي 

 (  طيب الحياة الذاتية  بأنها " الخبرةGallagher  et  al  1026 ,2009 ,ويعرف )
والمستويات المنخفضة  ،بالمستويات العليا للوجدان أو االنفعاالت والحاالت المزاجية السارة

 وكذلك المستويات المرتفعة من الرضا عن الحياة" . ،من الحاالت المزاجية واالنفعالية السالبة
علي ما  شيء( طيب الحياة الذاتية بأنها " الشعور بأن كل 2010 ،ويعرف )أحمد عبدالخالق

 يرام من النواحي النفسية والجسمية واالجتماعية" .
الرضا  ارتفاع(  طيب الحياة الذاتية  بأنها " Boniwell & Hefferon, 2011بينما يعرف )

وأن ارتفاعه يؤثر بشكل إيجابي  ،وهو يمثل المكون المعرفي للسعادة عند األفراد ،عن الحياة
 سلبي في الحياة" .بشكل  انخفاضهفي الحياة بينما يؤثر 

( الهناء الذاتي بأنه " تقييم الفرد الذاتي لمدي شعوره 125:  2014 ،وتعرف )شيماء شكري 
 بالرضا عن حياته ودرجة شعوره بالسعادة".

( أن طيب الحياة الذاتية تنطوي علي  " الشعور Huta  V ,2015,159-162ويري )
أو سلوكه أو  ،سواء كان يشعر بهم الفرد من خالل توجهاته ،بالسرور والمتعة والرضا

 وتكرار المشاعر اإليجابية بشكل أكبر من المشاعر السلبية "  بالراحةوالشعور  ،خبراته
طيب الحياة الذاتية بأنه " مجموعة من المؤشرات  (Renshaw, 2016في حين يعرف )   

ووضوح الهدف  ،وترابطه في المدرسة ،مواإلدراكات التي تعكس إحساس الطالب بمتعة التعل
 وما يترتب علي ذلك من إنجاز أكاديمي . ،واعتقاده في فاعليته األكاديمية ،لديه

( طيب الحياة الذاتية بأنها " شرط من شروط التمتع  Lampropoulou ,2017ويعرف )  
وقيمة أسلوب  وهو الطريقة التي من خاللها يشعر اإلنسان بذاته ،بالصحة النفسية والعقلية

 وهذا يشتمل علي طريقة التقييم المعرفي والعاطفي لحياة الفرد . ،حياته
" جملة من  بأنها Subjective Well-beingوتعرف الباحثة طيب الحياة الذاتية   

الخاصة بوجه عام والنظرة للمستقبل بتفاؤل وأمل فيشعر  التلميذالمشاعر اإليجابية نحو حياة 
 .بحسن الحال وحب الحياة مع  الرضا التام عنها" 
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 مكونات طيب الحياة الذاتية:
(  أن طيب الحياة الذاتية يتكون من عدد من المكونات المنفصلة Diener ,2000يري )   

نفعاالت والمزاج السار( ومستوي وهي الرضا عن الحياة والوجدان اإليجابي )ويشير إلي اإل
ومن الممكن  ،منخفض من الوجدان السلبي ) ويشير إلي الخبرات اإلنفعالية غير السارة (

 دمج كل من الوجدان اإليجابي وغياب السلبي فيما يعرف باسم درجة السعادة .
اه والوجدان اإليجابي جزء من طيب الحياة الذاتية ألنه يعكس استجابات األشخاص تج   

أما الوجدان السلبي فيمثل  ،أحداث الحياة التي تدل علي أنه يتم التعامل معها بطريقة إيجابية
ويتضمن الغضب والحزن والقلق  ،استجابات األفراد السلبية تجاه أحداث الحياة وظروفها

وهذا ال يعني أنه ال يوجد بعض اإلنفعاالت السلبية تعتبر ضرورية لبعض وظائفنا  ،والتوتر
ولكن تكرارها ومعدل حدوثها قد يكون مؤشرًا إلي أن حياة هذا الشخص غير سارة.  ،الحياتية

(,2010 Joshi  ) 
 لتقابل ( أن الهناء الشخصي يعد نقطة رئيسية2010،ويذكر ) أحمد عبدالخالق وآخرون   

ويمثل عاماًل عامًا يندرج  ،رات علم النفس اإليجابي من سعادة وتفاؤل ورضا عن الحياةمتغي
 تحته مكونات فرعية متعددة .

نموذجًا للهناء الشخصي باعتباره عاماًل عامًا يتضمن   (Ryff& Keyes 1995,وقد قدم )
 الرضا عن الحياة وحب الحياة والتفاؤل .

أن الهناء الشخصي يتكون من الرضا عن  (551، 2019 ،وتري )سهام عبد الغفار وآخرون 
 الحياة وحب الحياة والتفاؤل واألمل .

من العرض السابق أن طيب الحياة الذاتية يشتمل علي ثالثة أبعاد هي الرضا  تري الباحثة  
 وتعرف الباحثة  تلك المكونات كاآلتي :  ،عن الحياة وحب الحياة والتفاؤل

للحياة واإلقبال عليها  التلميذيعني تحمس  :  Satisfaction with lifeالرضا عن الحياة 
 مع الشعور باألمن والسعادة. ،والرغبة في أن يعيش الحياة بسعادة

الخاصة بوجه  التلميذ: جملة من المشاعر اإليجابية نحو حياة  Love of Lifeحب الحياة 
شدة التمسك بالحياة والتعلق السار بها و  ،عام والتي تحقق له شعورًا عامًا بالبهجة والمتعة

راٍض عن ذاته محققًا لطموحاته، وملبيًا  التلميذواالستمتاع بالحياة بصورة يصبح فيها 
 الحتياجاته، فيشعر باالرتياح، واعتدال المزاج .
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فدائما يشعر بأن الحياة خيرة  ،اإليجابية نحو الحياة التلميذتوقعات   : Optimismالتفاؤل
 فيحيا مستمتعًا بحاضره وينظر بنظرة أمل وتفاؤل للمستقبل. ،حه لهفيما تمن

 بعض المالمح المميزة للهناء الذاتي:
ويعتبر المصدر األول  ،يتميز الهناء بأنه ذاتي فالهناء يمثل خبرة ذاتية وشخصية للفرد أ.

للحصول علي معلومات عنه هو الفرد وذلك عن طريق التقارير الذاتية وال يفترض أن 
 .(Pavot , W., 2008,124اإلطار الخارجي أو اآلخرين هما المرجع للهناء الذاتي للفرد )

 أو حالة تظهر في مواقف معينة دون غيرها . ،قد يكون صفة مستقرة في شخصية الفرد ب.
 . قد تكون وسيلة أو هدف تساعد الفرد علي تحقيق النواتج اإليجابية في حياتهم.            ج
(Larsen,R.,2008,13) 

 :دراسات وحبوث سابقة 
 ( مع متغيرات البحثذاتية/ ال النفسيةدراسات تناولت طيب الحياة )    
 . االنفعاليواإلبداع  : دراسات تناولت العالقة بين طيب الحياة )النفسية / الذاتية(أوالً 

بدراسة العالقة بين طيب الحياة النفسية (  Claxton and Pannell 2008,قام )
طالب جامعي لفهم العالقة  171والتفكير اإلبداعي ومراكز الضبط و أجريت الدراسة على 

 3والتفكير اإلبداعي ومراكز الضبط. وقد بنيت على أساس  بين طيب الحياة النفسية
وهي: أواًل وجود عالقة ذات داللة احصائية بين طيب الحياة النفسية ومراكز فرضيات 

الضبط، وثانيا وجود عالقة ذات داللة احصائية بين التفكير اإلبداعي ومراكز الضبط، وثالثا 
وجود عالقة ذات داللة احصائية بين طيب الحياة النفسية والخيال اإلبداعي. وبتطبيق 

ومقياس رنكو للتفكير اإلبداعي ومقياس روتر للمراكز الضبط، مقياس اوكسفورد للسعادة 
أشارت النتائج إلى وجود عالقة دالة إحصائيا بين التفكير اإلبداعي و مراكز الضبط. وكذلك 
أشارت إلى وجود عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين طيب الحياة النفسية والتفكير 

 اإلبداعي.
ي معرفة العالقة بين كل من طيب الحياة النفسية ( إل(Kelly,2009وهدفت دراسة 

( طالبًا 235علي عينة قوامها ) ،واالبتكارية اإلنفعالية لدي عينة من طلبة المعاهد التطبيقية
حيث أوضحت النتائج  ،لالبتكارية اإلنفعالية  Averillواستخدم الباحث مقياس  ،وطالبة

 ة واالبتكار االنفعالي .وجود عالقة دالة وموجبة بين طيب الحياة النفسي
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بدراسة بعنوان طيب الحياة الذاتية  (Mahshad Motaghedifard, 2014)كما قام 
والكفاءة الذاتية لدي طلبة الجامعة  وكان الهدف من هذه الدراسة  االنفعاليوعالقتها باإلبداع 

والكفاءة الذاتية لدي عينة من  االنفعاليهو دراسة العالقة بين طيب الحياة الذاتية واإلبداع 
 ،طالبًا( 179طالبة/  176طالبًا جامعيًا ) 355وقد تكونت العينة من  ،طلبة جامعة كاشان

والكفاءة الذاتية ومقياس طيب الحياة الذاتية علي عينة  االنفعالياإلبداع  استبيانوتم تطبيق 
 االنفعاليتية من خالل اإلبداع وأظهرت النتائج القدرة التنبؤية لطيب الحياة الذا ،الدراسة

والفعالية  االنفعاليونظرًا للعالقة المهمة بين طيب الحياة الذاتية واإلبداع  ،والكفاءة الذاتية
فإن النتائج لها أثار مهمة علي تحسين طيب الحياة الذاتية للطالب من خالل تعزيز  ،الذاتية

 . االنفعاليالكفاءة الذاتية وتحسين مهارات اإلبداع 
بفحص ( Hamid Kazemi-Zahrani & Maryam Ghorbani 2015 ,قام )بينما 

( تلميذًا  60والمعرفة علي عينة عددها ) االنفعاليالعالقة بين طيب الحياة النفسية واإلبداع 
وقد طبق عليهم  ،( سنة17-14من المدارس اإلعدادية في أصفهان تتراوح أعمارهم ما بين )

 1999,ل) االنفعالي( واستبيان اإلبداع Ryff 1989,ية ل)استبيان طيب الحياة النفس
Averill)،  االنفعاليوأظهرت النتائج أنه يمكن التنبؤ بطيب الحياة النفسية من خالل اإلبداع 

هدفت إلي  (Cooney,  Jennifer Marie  , 2018)كما تبين من دراسة قام بها 
 ،االنفعاليدراسة العالقة بين طيب الحياة الذاتية واالنفتاح علي الخبرة والتدين علي اإلبداع 

وقد  ،عامًا فما فوق  12رجاًل وسيدة تتراوح أعمارهم من  81وقد شارك في هذه الدراسة 
وعدم  ،ياالنفعالأظهرت النتائج أنه ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التدين واإلبداع 

بينما أظهرت  ،االنفعاليوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين االنفتاح علي الخبرة واإلبداع 
علي  االنفعاليالنتائج وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين طيب الحياة الذاتية واإلبداع 

 . أبعاد الفعالية واألصالة بينما ال توجد عالقة علي أبعاد االستعداد أو التهيؤ والجدة
( Fanchini, Agathe & Jongbloed,Janine, 2019)  في حين حاولت دراسة

علي عينة من المراهقين بلغ  االنفعاليبدراسة  العالقة بين طيب الحياة الذاتية واإلبداع 
وتبين من نتائج الدراسة وجود عالقة بين  ،( تلميذًا يدرسون في مدارس فرنسا855عددهم )

 . االنفعاليداع طيب الحياة الذاتية واإلب
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 وإدارة الوقت . : دراسات تناولت طيب الحياة )النفسية / الذاتية(ثانياً 
بدراسة هدفت إلي التحقق من العالقة بين إدارة الوقت  Ii Hua, Tong) (2011,قام 

واستهدفت الدراسة  ،والثقة بالنفس وطيب الحياة الذاتية لدي عينة من الطالب الجامعيين
وقد أظهرت النتائج بأنه ال توجد فروق بين الجنسين في التصرف في  ،( طالبًا جامعياً 270)

كما كشفت النتائج بأنه يمكن استخدام إدارة الوقت في  ،إدارة الوقت وطيب الحياة الذاتية
 التنبؤ بطيب الحياة الذاتية والرضا عن الحياة .

( هدفت فحص العالقة بين طيب الحياة Xiaohui Yang& Liqi Zhu 2016,) ودراسة
وتراوحت  ،( مراهقاً 320النفسية وإدارة الوقت لدي عينة من المراهقين الصينين بلغ عددهم )

( عام، وطلب منهم اإلجابة علي استبيان إدارة الوقت وطيب الحياة 18-11أعمارهم ما بين )
تقييم العالقات المحتملة بين إدارة الوقت وتم استخدام نموذج المعادلة الهيكلية ل ،النفسية

وأظهرت النتائج أن مهارات إدارة الوقت ارتبطت ارتباطا إيجابيًا  ،وطيب الحياة النفسية
 بالصحة النفسية وطيب الحياة النفسية .

( بدراسة هدفت إلي إدارة الوقت وعالقته بطيب (Amy B. Chan Hilton,2017وقام 
( طالبًا وطالبة من طلبة 269وذلك علي عينة قوامها ) ،لجامعةالحياة النفسية لدي طلبة ا

 –التفكير  -وأظهرت النتائج أن إدارة الوقت تتكون من خمس مكونات: األولويات ،الجامعة
وكشفت الدراسة أن اإلدارة الجيدة للوقت يدعم من  ،العواطف –المواعيد النهائية  -التنفيذ

 طيب الحياة لدي الطالب .
بدراسة استهدفت الكشف عن  Attiya Sana , Summaira Nasir) 2018,)كما قام 

تراوحت ،مساهمة إدارة الوقت في تعزيز الشعور بطيب الحياة الذاتية بين طالب التمريض
( عامًا،  وبعد تطبيق أدوات الدراسة علي طلبة التمريض أظهرت 26-14أعمارهم ما بين )

ارات إدارة الوقت وكان لديهم تحكم في الوقت نتائج الدراسة أن الطالب الذين لديهم مه
كما أظهرت الدراسة أن إدارة الوقت لها تأثير  ،أظهروا أداًء أفضل وحياة راضية ومشاكل أقل

 مهم علي التنبؤ بطيب الحياة الذاتية وكذلك لها تأثير علي الصحة النفسية والحالة الصحية.
البحث والتي ارتبطت قدر ( لدي عينة الذاتية/  النفسية: دراسات تناولت طيب الحياة )ثالثاً 

 اإلمكان بالدراسة الحالية .
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(  بدراسة استهدفت العالقة بين طيب Frah, Yarkewicz and Kashan,2009قام )و 
وقد  ،من المراهقين 154علي عينة قوامها  ،الحياة الذاتية واالمتنان والتسامح لدي المراهقين

وجدت ارتباطات ايجابية بين االمتنان واألمل والدعم االجتماعي والتسامح والوجدان االيجابي 
والرضا عن الحياة كأحد أبعاد طيب الحياة الذاتية، كما وجدت ارتباطات سالبة بين االمتنان 

ستفيدون كما توصلت النتائج إلي أن الذكور مقارنة باإلناث أكثر امتنانًا وي ،والوجدان السلبي
 اجتماعيا من فوائد االمتنان .

( إلي التعرف علي طيب الحياة النفسية Malaviya & Punia, 2015دراسة ) هدفتكما 
( طالب من 100وتكونت عينة الدراسة من ) ،لدي طلبة السنة األولي من التعليم الجامعي

رت النتائج وأظه ،وتم تطبيق مقياس طيب الحياة النفسية ،مجموعة واسعة من التخصصات
أن غالبية الطالب لديهم مستوي متوسط من طيب الحياة النفسية ومستوي متوسط من األداء 

كما كشفت النتائج أن الطلبة الذين لديهم مستوي متوسط أو  ،اكتئاباألكاديمي، وليس لديهم 
والهدف من الحياة  ،مرتفع من األداء األكاديمي لديهم مؤشر عال من طيب الحياة النفسية

 والنمو الشخصي علي نطاق واسع .
الكشف عن االختالفات في طيب  (Garcia,  et  , al., 2017)في حين حاولت دراسة 

واختبار العالقة  ،والسويديينالحياة الذاتية وطيب الحياة النفسية لدي المراهقين االيطاليين 
التأثير  ،التأثير اإليجابي ،بين المكونات الثالثة لطيب الحياة الذاتية وهي: )الرضا عن الحياة

( مراهقًا 277( مراهقًا إيطاليًا و)255علي عينة بلغت ) ،السلبي( وطيب الحياة النفسية
نسبة أعلي من المراهقين  سجلواوتوصلت الدراسة إلي أن المراهقين االيطاليين  ،سويدياً 

اطية كبيرة بين كما كشفت الدراسة عن وجود عالقة ارتب ،السويد في مكون الرضا عن الحياة
كما وجد  ،مكونات طيب الحياة الذاتية وطيب الحياة النفسية لدي المراهقين من الدولتين

 فروق بين الذكور واإلناث في مقياس طيب الحياة الذاتية لصالح اإلناث.
إلي تقييم طيب الحياة النفسية  ((Iango& Udhayakumar, 2018كما هدفت دراسة 

 ،لطيب الحياة النفسية  Dupuy,1984وتم تطبيق مقياس  ،لدي عينة من المراهقين
واستبيان متعدد األبعاد ينقسم إلي ست فئات: القلق، والمزاج المكتئب، والشعور بالراحة 

وتوصلت النتائج أن معظم الطالب  ،الصحة العامة والحيوية ،التحكم الذاتي ،اإليجابية
معدالت القلق  ارتفاعصنفوا علي أنهم لديهم " مستوي مرتفع في طيب الحياة النفسية " وأن 
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لدي بعض الطالب له أثار كبيرة ليس فقط علي المرض النفسي بل علي طيب  واالكتئاب
 الحياة العامة والتحصيل الدراسي وجودة الحياة لديهم .

والتي هدفت إلي  (Bahadir-Yilmaz& Yuksel, 2019)دراسة  كما أظهرت نتائج
وأجريت  ،لدي طلبة التمريض واالكتئابتحديد العالقة بين طيب الحياة النفسية والقلق 

وتم جمع البيانات باستخدام  ،( طالب تمريض330الدراسة الوصفية والمستعرضة علي )
 ،(PWBومقياس طيب الحياة النفسية ) (BAIومقياس القلق )(  BDI) لالكتئابمقياس بيك 

والقلق وبين طيب الحياة النفسية لدي طلبة  االكتئابوأظهرت النتائج وجود عالقة سلبية بين 
 التمريض .
 تعقيب : 

خالل مراجعة نتائج البحوث والدراسات السابقة تبين أنها تناولت العالقة بين طيب  من-1
والتسامح  واالمتنانوالثقة بالنفس  واالكتئابت كالقلق الحياة النفسية / الذاتية وبعض المتغيرا

علي الخبرة والتدين والكفاءة الذاتية ومراكز الضبط والشعور بالراحة اإليجابية  واالنفتاح
 والتحكم الذاتي والصحة العامة والحيوية.

غالبية البحوث السابقة ركزت علي عينات من طلبة الجامعة ومراهقين وطلبة مرحلة  -2
 ،855-60وتراوح حجم العينات من  ،إعدادية وطلبة معاهد تطبيقية وطلبة تمريض

المرحلة االعدادية لقلة البحوث التي أجريت  تالميذواختارت الباحثة عينة بحثها من 
 علي هذه الفئة. 

استفادت الباحثة من هذه الدراسات والبحوث في اختيار متغيرات البحث الحالي - 3 
حيث لم توجد دراسة عربية واحدة في حدود علم الباحثة  ،إدارة الوقت( –لي )اإلبداع اإلنفعا

تالميذ تناولت طيب الحياة النفسية أو الذاتية وعالقتها باإلبداع اإلنفعالي وإدارة الوقت لدي 
، باإلضافة إلي ندرة الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت طيب الحياة المرحلة اإلعدادية

وكما أن طيب الحياة لها أهمية كبيرة  ،الذاتية( وندرة المقاييس في ذلك المجال –)النفسية 
فطيب  ،لدي الفرد فهي غاية يسعي لها اإلنسان في زمن تعاظمت فيه التحديات والمشكالت

كما يعتبر الشعور بطيب  ،الحياة هي الغاية المنشودة التي يسعي البشر إلي الوصول إليها
الحياة مؤشرًا مهمًا من المؤشرات األساسية للتكيف والصحة النفسية والقدرة علي التأثير في 
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لذا  ،وعدم الشعور بطيب الحياة قد يعد بمثابة نقطة البداية لكثير من المشكالت ،البيئة
     .جاءت أهمية إجراء هذه الدراسة

هذا  انتقاءالوصفي وقد استفادت الباحثة من ذلك في اعتمدت الدراسات علي المنهج  -4 
 ارتباطيةعن وجود عالقة تلك الدراسات أسفرت نتائج حيث  المنهج لمالئمته لطبيعة البحث،

كما وجدت فروق بين  ،بين مكونات طيب الحياة الذاتية وطيب الحياة النفسية لدي المراهقين
وقد استفادت الباحثة من ذلك  ،لصالح اإلناثالذكور واإلناث في مقياس طيب الحياة الذاتية 

 في صياغة فروض البحث.   
 فروض الدراسة:

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين طيب الحياة النفسية واإلبداع اإلنفعالي  -1
 . تالميذ المرحلة اإلعداديةلدي 

وإدارة الوقت لدي  توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين طيب الحياة النفسية -2
 تالميذ المرحلة اإلعدادية .

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين طيب الحياة الذاتية واإلبداع اإلنفعالي  -3
 تالميذ المرحلة اإلعدادية .لدي 

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين طيب الحياة النفسية وإدارة الوقت لدي  -4
 إلعدادية .تالميذ المرحلة ا

أبعاد مقياس طيب الحياة النفسية والدرجة الكلية  فيتوجد فروق ذات داللة إحصائية  -5
 تالميذ المرحلة اإلعدادية .وفقًا لمتغير النوع )ذكور/اناث( لدي 

أبعاد مقياس طيب الحياة الذاتية والدرجة الكلية وفقًا  فيتوجد فروق ذات داللة إحصائية  -6
 لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية .لمتغير النوع )ذكور/اناث( 

لدي تالميذ يمكن التنبؤ بطيب الحياة النفسية من خالل اإلبداع اإلنفعالي وإدارة الوقت -7
 المرحلة اإلعدادية .

لدي تالميذ إلبداع اإلنفعالي وإدارة الوقت يمكن التنبؤ بطيب الحياة الذاتية من خالل ا-8
 المرحلة اإلعدادية .
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 :االجراءات املنهجية للدراسة
 أواًل: المنهج:

للتعرف علي العالقة بين طيب  االرتباطي الوصفيعلى المنهج  يعتمد البحث الحالي* 
 . اإلعدادية تالميذ المرحلةالحياة النفسية والذاتية واالبداع االنفعالي وإدارة الوقت لدي 

لدراسة مدي إمكانية التنبؤ بطيب الحياة )النفسية/ الذاتية( من خالل  ي *األسلوب التنبؤ 
 . تالميذ المرحلة اإلعداديةاإلبداع اإلنفعالي وإدارة الوقت لدي 

 ثانيًا :عينة الدراسة :
 ] أ [ عينة  الدراسة االستطالعية:

إلى الوقوف على مدى مناسبة األدوات المستخدمة والتأكد من  االستطالعيةهدفت الدراسة 
وضوح تعليمات األدوات، والتأكد من وضوح البنود المتضمنة في أدوات البحث والتعرف على 
الصعوبات التي قد تظهر أثناء التطبيق والعمل على تالشيها والتغلب عليها، إلى جانب التحقق 

هذه األهداف قامت الباحثة بتطبيق أدوات البحث على  من صدق وثبات أدوات البحث. ولتحقيق
من تالميذ المرحلة اإلعدادية ممن تراوحت تلميذ وتلميذه ( 120تكونت من ) استطالعيةعينة 

 ( .                    1.41معياري قدره ) بانحراف( 13.30( عامًا بمتوسط قدرة )14-12أعمارهم بين )
 ساسية(:             ]ب[ عينة  البحث النهائية )األ

من تالميذ المرحلة اإلعدادية ممن  ةتلميذًا وتلميذ( 300تكونت عينة البحث األساسية من )
 ،(1.43معياري قدره ) بانحراف( 13.15( عامًا، بمتوسط قدرة )14-12تراوحت أعمارهم بين )

 . 2020وتم التطبيق في الترم األول من العام الجامعي 
 وفقًا لمتغيراتها .                                                                                      البحث( لتوزيع عينة 1وفيما يلي جدول )

 وفقا لمتغيرات الدراسة البحث( توزيع عينة  1ويعرض جدول)
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 ( 1جدول) 
 األساسية على المتغيرات الديموجرافية للدراسة البحثيبين توزيع أفراد عينة 

 أدوات الدراسة: ثالثًا:
 االنفعالي من اعداد الباحثة أواًل: مقياس االبداع

قامت الباحثة بإعداد مقياس االبداع االنفعالي حيث وجدت الباحثة ندرة في األدوات التي     
 تقيس هذا التغير لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية.

هناك العديد من األسباب التي دعت إلي تصميم المقياس ] أ [ مبررات تصميم المقياس: 
االبداع االنفعالي لدي تالميذ المرحلة المقاييس المستخدمة لقياس منها قلة وجود بعض 

وعدم مناسبة اإلعدادية تحديدا حيث وجدت الباحثة عدة مقايس لدي طالب الجامعة 
 ولبيئة الدراسة الحالية .المقاييس المستخدمة  لعينة 

لمصمم تتكون عملية إعداد وتصميم المقياس ا]ب[ اجراءات إعداد وتصميم المقياس :  
( خطوات كل خطوة من هذه الخطوات تشتق من الخطوة التي تسبقها 5للدراسة الحالية من )

وتمهد للخطوة التي تليها، حتي تترابط جميع الخطوات ويصبح العمل متكامل وفي صورته 
 النهائية، ويمكن توضيح ذلك من خالل  الخطوات التالية:  

 المشابهة: االطالع علي المقاييس الخطوة األولى 
اطلعت الباحثة على ما أتيح لها من إطار نظري ودراسات سابقة وبحوث ومراجع عربية  

وأجنبية واآلراء والنظريات المتعلقة بموضوع الدراسة ومقاييس واختبارات التي تناولت االبداع 
االنفعالي من أجل التعرف على طرق واألدوات المستخدمة في قياس اإلبداع االنفعالي 

تفادة من المقاييس العامة في صياغة العبارات التي تناسب كل بعد من األبعاد وكانت واالس
 أهم المقاييس التي اطلعت عليها الباحثة:

.، ( تعريب نهلة نجم الدين Averill et al  1999 , مقياس االبتكار االنفعالي )إعداد .1
 (.2018مختار )

 االجمالي االناث الذكور المدرسة 
 87 - 87 مدرسة طناح اإلعدادية بنين

 103 103 - طناح اإلعدادية للبنات مدرسة
 110 60 50 مدرسة طناح المشتركة للتعليم األساسي

 137 163 300 
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 (.2011،)زينب عبدالعليم بدوي  االنفعاليمقياس اإلبداع  .2
 (.2019 ،مقياس اإلبداع االنفعالي ) رابعة مسحل .3
 (2019مقياس اإلبداع اإلنفعالي )هبه محمد سعد،  .4

 األسس الفلسفية والنفسية لتصميم المقاييس: الخطوة الثانية:
راعت الباحثة أن يكون المقياس بسيط في محتواه ويعبر عن االمكانيات الحقيقة لهذه الفئة. 

عدد العبارات وطول المقياس ودقة عباراته سعت الباحثة في صياغة كما راعت أن يكون 
العبارات في صورتها األولية أن تكون سهلة، وواضحة، وقصيرة، وال تحمل أكثر من معنى 
وأن تقيس ما وضعت لقياسه دون غموض وأن تعبر عن وجهات النظر المختلفة، وأن تكون 

 االستجابة مفيدة وقصيرة.
 ياغة أبعاد وبنود المقياس:الخطوة الثالثة: ص

بعد إطالع الباحثة على المقاييس السابقة واإلطار النظري واللقاءات والمقابالت التي عقدتها  
ومعلميهم، قامت الباحثة بتحديد أبعاد المقياس وصياغة بنود المقياس:  التالميذالباحثة مع 

( عبارة 25) وعدد عباراته ،االنفعالياالبداع وقامت الباحثة ببناء الصورة المبدئية لمقياس 
( 25ثم قامت الباحثة بعرض المقياس في صورته األولية ) ،موزعين علي أربعة أبعاد رئيسة

عبارة علي مجموعة من المحكمين من أساتذة الصحة النفسية وعلم النفس مع التعريفات 
تابًا أوضحت فيه عنوان وقد أرفقت الباحثة بالمقياس المقدم إلي لجنة التحكيم ك ،اإلجرائية

وطلبت منهم إبداء  ،والعبارات المتضمنة للمقياس مع التعريف اإلجرائي ،الدراسة وهدفها
 وجهة نظرهم حول:

 مدي اتفاق بنود المقياس مع الهدف الذي وضعت من أجله.-
 ارتباط المفردات باألبعاد المرجو قياسها في ضوء التعريف اإلجرائي لكل بعد.-
 العبارة لطبيعة العينة.مدي مناسبة -
 الحكم علي مدي دقة صياغة العبارات ومدي مالئمتها ألبعاد المقياس.-
 إبداء ما يقترحونه من مالحظات حول تعديل أو إضافة أو حذف ما يلزم .-

  :وفي ضوء توجيهات السادة المحكمين قامت الباحثة بما يلي
 إعادة صياغة بعض العبارات في صورة مبسطة . *

 *تعديل بعض العبارات بحيث تتضمن موقفًا واضحًا.



 

 

 

) 101) 

 د. فاتن عبدالسالم حسن السيد

 2021 أبريل، 1ج، 66جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 *حذف العبارات التي توحي بإجابة معينة .
 *فك العبارات المركبة.

من عدد المحكمين ومن  %80*حذف بعض العبارات التي لم تصل نسبة االتفاق فيها علي 
 ( عبارة .25( عبارة بداًل من )24ثم أصبح عدد بنود المقياس )

 حساب الخصائص السيكومترية للمقياس: الخطوة الرابعة:
 وقامت الباحثة الحالية بحساب الخصائص السيكومترية للمقياس على النحو التالي:

 أواًل : الصدق:
 صدق المحكمين:-1

عرضت الباحثة المقياس في صورته األولية على مجموعة من المحكمين من أساتذة علم 
وذلك للتأكد من مدي درجة وضوح المفردات وحسن صياغتها ومدي  ،النفس والصحة النفسية

بين  االتفاقثم قامت الباحثة بحساب نسبة  ،مطابقتها لقياس الجانب الذي وضعت لقياسه
المحكمين في كل مفردة علي حدة وتم إجراء تعديل لبعض المفردات وأسفر ذلك عن حذف 

 . %80عليها  االتفاقعبارة واحدة لم تصل نسبة 
 : تالزميلصدق ا-2

 , إعداداالنفعالي  بداعالصدق التالزمي للمقياس مع مقياس االقامت الباحثة بحساب 
1999)  Averill et al ( تعريب نهلة نجم الدين مختار )وبلغ معامل االرتباط  (،2018

وهو معامل ارتباط  0.749علي المقياسين 120بين أداء عينة الدراسة االستطالعية  ن= 
 0.01دال احصائيا عند مستوي 

 :االتساق الداخلي للمقياس :ثانياً 
التحقق من مدى ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تقيسه، والدرجة  تم-أ

المقياس، تم حساب معامل ارتباط بيرسون، بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية الكلية على 
 على البعد الذي تنتمي اليه، وجاءت النتائج على النحو الموضح في الجداول التالية:

  



 

 

 

) 102) 

 النفسية / الذاتية()اإلبداع االنفعالي وإدارة الوقت كمنبئني بطيب احلياة 

 2021 أبريل، 1ج، 66جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 ( 2جدول )
 االتساق الداخلي لمقياس االبداع االنفعالي 

 المرونة الفعالية الجدة االستعداد
 االرتباط بالبعد م االرتباط بالبعد م االرتباط بالبعد م االرتباط بالبعد م
1 0,523** 1 0,784** 1 0,836 ** 1 0,782 ** 
2 0,685** 2 0,856 ** 2 0,721** 2 0,748 ** 
3 0,741** 3 0,750** 3 0,792** 3 0,729 ** 
4 0,782** 4 0,754** 4 0,748** 4 0,630 ** 
5 0,695** 5 0,758**     
6 0,742** 6 0,782**     
7 0,687** 7 0,784 **     
8 0,745** 8 0,869**     

 ≤  0.05وعند مستوي  0.254   ≤ 120ن=  0.01معامل االرتباط دال عند مستوى       
0.195 

 االتساق الداخلي ألبعاد المقياس:-ب
 .الكلية للمقياسكما قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين درجات االبعاد والدرجة 

 (3جدول )
 االتساق الداخلي لمقياس االبداع االنفعالي

 الدرجة الكلية األبعاد
 **0.584 االستعداد االنفعالي

 **0.680 الجدة االنفعالية
 **0.674 الفعالية اإلنفعالية

 **0.638 المرونة
 

 باستخدام الطرق التالية: قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس االبداع االنفعالي ثالثًا: الثبات:
( من المفحوصين، وكانت النتائج 120: وذلك على عينة بلغت)معادلة ألفا كرونباخ (1)

 (4كما هي ملخصة في جدول)
مفحوصًا  120: وذلك بفاصل زمني أسبوعين على عينة قوامها طريقة اعادة التطبيق (2)

 (4والنتائج موضحة في جدول) ،ومفحوصة
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 (4جدول) 
 120بطريقة ألفا واعادة التطبيق ن= معامالت الثبات 

 اعادة التطبيق ألفا كرونباخ األبعاد
 0.642 0.638** االستعداد االنفعالي

 0.744 0.737** الجدة االنفعالية
 748,0 0.756** الفعالية اإلنفعالية

 685,0 0.782** المرونة
 818,0 **0.820 الدرجة الكلية

ثبات أبعاد المقياس والدرجة الكلية جاءت مرتفعة  يتضح من الجدول السابق أن معامالت
وذلك باستخدام طريقتي ألفا كرونباخ واعادة التطبيق وهو ما يعزز الثقة في المقياس 

 الستخدامه في البحث الحالي.
 التعليمات وطريقة التصحيح: الخطوة الخامسة:

الباحثة من التالميذ يعتمد هذا المقياس علي تقرير المفحوصين وطلبت [ التعليمات: 1] 
 واختيار ما يناسبهم مع الحفاظ التام علي سرية البيانات. قراءة العبارات جيداً 

وتقدير  ،يتكون المقياس من عدد من العبارات اإليجابية والسلبية[ طريقة التصحيح: : 2]
باستثناء العبارات  ،(1،2،3،4،5الدرجات علي العبارات اإليجابية علي النحو التالي )

تقدر الدرجة علي المقياس وفقا لميزان التصحيح الخماسي و  ،زيعلسلبية تأخذ عكس هذا التو ا
 وفقًا للجدول التالي:

 (5جدول) 
 أبعاد وأرقام عبارات المقياس

تفسر الدرجة المنخفضة بانخفاض مستوي االبداع االنفعالي لدي [ تفسير الدرجات: 3] 
 تعني الدرجة المرتفعة ارتفاع مستوي االبداع االنفعالي لدي المفحوص. المفحوص بينما

 

 أرقام العبارات األبعاد األساسية
عدد 

 العبارات
الدرجة 
 الصغري 

الدرجة 
 العظمي

 40 8 8 23 ،21 ،19 ،17 ،13 ،9 ،5 ،1 االستعداد االنفعالي
 40 8 8 24 ،22 ،20 ،18 ،14 ،10 ،6 ،2 الجدة االنفعالية

 20 4 4 15 ،11 ،7 ،3 الفعالية اإلنفعالية
 20 4 4 16 ،12 ،8 ،4 المرونة

 120 24 24  الدرجة الكلية
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 .: مقياس ادارة الوقت من اعداد الباحثةثانياً 
حيث وجدت الباحثة ندرة في األدوات التي ادارة الوقت قامت الباحثة بإعداد مقياس     

 تقيس هذا التغير لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية.
هناك العديد من األسباب التي دعت إلي تصميم المقياس  المقياس:] أ [ مبررات تصميم 

منها قلة وجود بعض المقاييس المستخدمة لقياس ادارة الوقت لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية 
تحديدا حيث وجدت الباحثة عدة مقاييس لدي طالب الجامعة وعدم مناسبة المقاييس 

 .ولبيئة الدراسة الحالية المستخدمة  لعينة 
تتكون عملية إعداد وتصميم المقياس المصمم ]ب[ اجراءات إعداد وتصميم المقياس:  

( خطوات كل خطوة من هذه الخطوات تشتق من الخطوة التي تسبقها 5للدراسة الحالية من )
وتمهد للخطوة التي تليها، حتي تترابط جميع الخطوات ويصبح العمل متكامل وفي صورته 

 ذلك من خالل  الخطوات التالية:  النهائية، ويمكن توضيح 
 االطالع علي المقاييس المشابهة الخطوة األولى:

ودراسات سابقة وبحوث ومراجع عربية  نظري اطلعت الباحثة على ما أتيح لها من إطار -1 
تناولت إدارة  التيوأجنبية واآلراء والنظريات المتعلقة بموضوع الدراسة ومقاييس واختبارات 

قياس ادارة الوقت واالستفادة  فيالوقت من أجل التعرف على الطرق واألدوات المستخدمة 
من المقاييس العامة في صياغة العبارات التي تناسب كل بعد من األبعاد وكانت أهم 

مقياس ) محمد  (،2014 ،مقياس )أحمد علي السيوفالمقاييس التي اطلعت عليها الباحثة: 
(، مقياس )عبدالعزيز محمد 2019 ،مقياس )حنان خليل الحلبي ،(2017 ،طرالسيد م

 ( .2019 ،حسب هللا
 األسس الفلسفية والنفسية لتصميم المقاييس: الخطوة الثانية:

راعت الباحثة أن يكون المقياس بسيط في محتواه ويعبر عن االمكانيات الحقيقة لهذه    
وطول المقياس ودقة عباراته سعت الباحثة في  الفئة. كما راعت أن يكون عدد العبارات

صياغة العبارات في صورتها األولية أن تكون سهلة، وواضحة، وقصيرة، وال تحمل أكثر من 
معنى وأن تقيس ما وضعت لقياسه دون غموض وأن تعبر عن وجهات النظر المختلفة، وأن 

 تكون االستجابة مفيدة وقصيرة.
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 وبنود المقياس:صياغة أبعاد  الخطوة الثالثة:
عقدتها  التيبعد إطالع الباحثة على المقاييس السابقة واإلطار النظري واللقاءات والمقابالت  

الباحثة مع التالميذ ومعلميهم، قامت الباحثة بتحديد أبعاد المقياس وصياغة بنود المقياس: 
( عبارة موزعين 38) وعدد عباراته ،ادارة الوقتوقامت الباحثة ببناء الصورة المبدئية لمقياس 

( عبارة 38ثم قامت الباحثة بعرض المقياس في صورته األولية ) ،علي أربعة أبعاد رئيسة
 ،علي مجموعة من المحكمين من أساتذة الصحة النفسية وعلم النفس مع التعريفات اإلجرائية

لدراسة وقد أرفقت الباحثة بالمقياس المقدم إلي لجنة التحكيم كتابًا أوضحت فيه عنوان ا
وطلبت منهم إبداء وجهة  ،والعبارات المتضمنة للمقياس مع التعريف اإلجرائي ،وهدفها

 نظرهم حول:
 مدي اتفاق بنود المقياس مع الهدف الذي وضعت من أجله. -
 ارتباط المفردات باألبعاد المرجو قياسها في ضوء التعريف اإلجرائي لكل بعد. -
 ة .مدي مناسبة العبارة لطبيعة العين -
 الحكم علي مدي دقة صياغة العبارات ومدي مالئمتها ألبعاد المقياس. -
 إبداء ما يقترحونه من مالحظات حول تعديل أو إضافة أو حذف ما يلزم . -

  : وفي ضوء توجيهات السادة المحكمين قامت الباحثة بما يلي      
 إعادة صياغة بعض العبارات في صورة مبسطة . *
 العبارات بحيث تتضمن موقفًا واضحًا.تعديل بعض  *
 حذف العبارات التي توحي بإجابة معينة . *
 فك العبارات المركبة. *
من عدد المحكمين  %80فيها علي  االتفاقحذف بعض العبارات التي لم تصل نسبة  *

 ( عبارة .38( عبارة بداًل من )36ومن ثم أصبح عدد بنود المقياس )
 خصائص السيكومترية للمقياس:الخطوة الرابعة: حساب ال

 :التاليوقامت الباحثة الحالية بحساب الخصائص السيكومترية للمقياس على النحو 
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 أواًل : الصدق:
 صدق المحكمين:-1

عرضت الباحثة المقياس في صورته األولية على مجموعة من المحكمين من أساتذة علم 
وضوح المفردات وحسن صياغتها ومدي النفس والصحة النفسية وذلك للتأكد من مدي درجة 

ثم قامت الباحثة بحساب نسبة االتفاق بين  ،مطابقتها لقياس الجانب الذي وضعت لقياسه
المحكمين في كل مفردة علي حدة وتم إجراء تعديل لبعض المفردات وأسفر ذلك عن حذف 

 . %80عبارتين لم تصل نسبة االتفاق عليهم 
 :صدق التالزمي-2
 ،قامت الباحثة بحساب الصدق التالزمي للمقياس مع مقياس )عبدالعزيز محمد حسب هللا 

علي المقياسين 120وبلغ معامل االرتباط بين أداء عينة الدراسة االستطالعية ن=  ،(2019
 0.01وهو معامل ارتباط دال احصائيا عند مستوي  0.667

 االتساق الداخلي للمقياس:-ثانيًا:
مدى ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تقيسه، والدرجة التحقق من  تم -أ

فقرة مع الدرجة  الكلية على المقياس، تم حساب معامل ارتباط بيرسون، بين درجة كل
الكلية على البعد الذي تنتمي اليه، وجاءت النتائج على النحو الموضح في الجداول 

 التالية:
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 ( 6جدول )
 االتساق الداخلي لمقياس ادارة الوقت 

 المتابعة التنفيذ تنظيم الوقت تخطيط الوقت
 االرتباط بالبعد م االرتباط بالبعد م االرتباط بالبعد م االرتباط بالبعد م
1 **0,610 1 0,689** 1 **0,708 1 **0,581 
2 **0,682 2 **0,781 2 **0,787 2 **0,758 
3 **0,686 3 **0,637 3 **0,735 3 **0,729 
4 **0,753 4 **0,782 4 **0,745 4 **0,754 
5 **0,660 5 **0,854 5 **0,711 5 **0,734 
6 **0,771 6 **0,746 6 **0,781 6 **0,718 
7 **0,630 7 **0,624 7 **0,708 7 **0,752 
8 **0,622 8 **0,752 8 **0,787 8 **0,759 
9 0.578** 9    9 **0,586 
10 0.612** 10    10 **0.577 

 0.195 ≤  0.05وعند مستوي  0.254   ≤ 120ن=  0.01معامل االرتباط دال عند مستوى 
 االتساق الداخلي ألبعاد المقياس:-ب

 .كما قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين درجات االبعاد والدرجة الكلية للمقياس
 (7جدول )

 ادارة الوقتاالتساق الداخلي ألبعاد مقياس 
 الدرجة الكلية األبعاد

 **0.652 تخطيط الوقت
 **0.638 تنظيم الوقت

 **0.725 التنفيذ
 **0.689 المتابعة

  

 باستخدام الطرق التالية: قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس ادارة الوقت الثبات:ثالثًا:
( من المفحوصين، وكانت النتائج 120: وذلك على عينة بلغت)معادلة ألفا كرونباخ (1)

 (8جدول) فيكما هي ملخصة 
مفحوصًا  120: وذلك بفاصل زمني أسبوعين على عينة قوامها طريقة اعادة التطبيق (2)

 (8جدول) فيوالنتائج موضحة  ،ومفحوصة
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 (8جدول) 
 120معامالت الثبات بطريقة ألفا واعادة التطبيق ن= 

 اعادة التطبيق ألفا كرونباخ األبعاد
 686,0 748,0 تخطيط الوقت
 692,0 785,0 تنظيم الوقت

 645,0 718,0 التنفيذ
 616,0 700,0 المتابعة

 695,0 795,0 الدرجة الكلية

يتضح من الجدول السابق أن معامالت ثبات أبعاد المقياس والدرجة الكلية جاءت      
ألفا كرونباخ واعادة التطبيق وهو ما يعزز الثقة في المقياس مرتفعة وذلك باستخدام طريقتي 

 الستخدامه في البحث الحالي.
 : التعليمات وطريقة التصحيح:الخطوة الخامسة

يعتمد هذا المقياس علي تقرير المفحوصين وطلبت الباحثة من التالميذ [ التعليمات: 1] 
 التام علي سرية البيانات.واختيار ما يناسبهم مع الحفاظ  قراءة العبارات جيداً 

وتقدير  ،يتكون المقياس من عدد من العبارات اإليجابية والسلبية [ طريقة التصحيح:2]
بينما اإلجابة علي  ،(1،2،3،4،5الدرجات علي العبارات اإليجابية علي النحو التالي )

زان التصحيح تقدر الدرجة علي المقياس وفقا لميو  العبارات السلبية تأخذ عكس هذا التوزيع، 
 الخماسي وفقًا للجدول التالي: 

 ( 9جدول)
 أبعاد وأرقام عبارات المقياس

تفسر الدرجة المنخفضة بانخفاض مستوي ادارة الوقت لدي المفحوص [ تفسير الدرجات: 3] 
 ادارة الوقت لدي المفحوص.بينما تعني الدرجة المرتفعة ارتفاع مستوي 

 

عدد  أرقام العبارات األبعاد األساسية
 العبارات

الدرجة 
 الصغري 

الدرجة 
 العظمي

 50 10 10 34 ،31 ،28 ،25 ،21 ،17 ،13 ،9 ،5 ،1 تخطيط الوقت
 50 10 10 35 ،32 ،29 ،26 ،22 ،18 ،14 ،10 ،6 ،2 تنظيم الوقت

 30 6 6  23، 19، 15، 11، 3،7 التنفيذ
 50 10 10 36 ،33 ،30 ،27 ،24 ،20 ،16 ،12 ،8 ،4 المتابعة

 180 36 36  الدرجة الكلية
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 : مقياس طيب الحياة النفسية )اعداد: الباحثة(ثالثاً 
األدوات التي  فيقامت الباحثة بإعداد مقياس طيب الحياة النفسية حيث وجدت الباحثة ندرة 

 .تالميذ المرحلة اإلعدادية تقيس هذا التغير لدي
هناك العديد من األسباب التي دعت إلي تصميم المقياس ] أ [ مبررات تصميم المقياس: 

وعدم مناسبة المقاييس منها قلة وجود بعض المقاييس المستخدمة لقياس طيب الحياة النفسية 
 ولبيئة الدراسة الحالية .لعينة  المستخدمة

تتكون عملية إعداد وتصميم المقياس المصمم للدراسة ]ب[ اجراءات إعداد وتصميم المقياس: 
( خطوات كل خطوة من هذه الخطوات تشتق من الخطوة التي تسبقها وتمهد 5الحالية من )

للخطوة التي تليها، حتي تترابط جميع الخطوات ويصبح العمل متكامل وفي صورته النهائية، 
 توضيح ذلك من خالل  الخطوات التالية :  ويمكن 

 الخطوة األولى: االطالع علي المقاييس المشابهة
ودراسات سابقة وبحوث ومراجع عربية  نظري اطلعت الباحثة على ما أتيح لها من إطار  

وأجنبية واآلراء والنظريات المتعلقة بموضوع الدراسة ومقاييس واختبارات تناولت طيب الحياة 
قياس طيب الحياة النفسية  فيالنفسية من أجل التعرف على الطرق واألدوات المستخدمة 

لمقاييس العامة في صياغة العبارات التي تناسب كل بعد من األبعاد وكانت واالستفادة من ا
 أهم المقاييس التي اطلعت عليها الباحثة:

 .2010( ترجمة السيد أبو هاشمRyff  2006,مقياس طيب الحياة النفسية إعداد) .1
 (2014 ،محمود الشهاوي مقياس السعادة النفسية إعداد ) .2
 Warwick – Edinburgh Mentalمقياس وارويك ادنبره للرفاهية النفسية  .3

Well-being Scale (WEMWBS إعداد ستيورات )–  براون وجان محمد
(Stewart-Brown & Janmohamed ,2008)،  ترجمة وتعريب فاطمة

 (.2018خشبة )
 الخطوة الثانية: األسس الفلسفية والنفسية لتصميم المقاييس:

محتواه ويعبر عن االمكانيات الحقيقة لهذه الفئة،   فيراعت الباحثة أن يكون المقياس بسيط  
كما راعت أن يكون عدد العبارات وطول المقياس ودقة عباراته سعت الباحثة في صياغة 

تحمل أكثر من معنى  العبارات في صورتها األولية أن تكون سهلة، وواضحة، وقصيرة، وال
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ت لقياسه دون غموض وأن تعبر عن وجهات النظر المختلفة، وأن تكون وأن تقيس ما وضع
 االستجابة مفيدة وقصيرة.

 الخطوة الثالثة: صياغة أبعاد وبنود المقياس:
 التيبعد إطالع الباحثة على المقاييس السابقة واإلطار النظري واللقاءات والمقابالت      

لباحثة بتحديد أبعاد المقياس وصياغة بنود عقدتها الباحثة مع التالميذ ومعلميهم، قامت ا
 المقياس: وقامت الباحثة ببناء الصورة المبدئية لمقياس طيب الحياة النفسية، وعدد عباراته

ثم قامت الباحثة بعرض المقياس في صورته  ،( عبارة موزعين علي ستة أبعاد رئيسة32)
الصحة النفسية وعلم النفس مع ( عبارة علي مجموعة من المحكمين من أساتذة 32األولية )

وقد أرفقت الباحثة بالمقياس المقدم إلي لجنة التحكيم كتابًا أوضحت فيه  ،التعريفات اإلجرائية
وطلبت منهم  ،والعبارات المتضمنة للمقياس مع التعريف اإلجرائي ،عنوان الدراسة وهدفها

 إبداء وجهة نظرهم حول:
 ي وضعت من أجله .بنود المقياس مع الهدف الذ اتفاقمدي -
 المفردات باألبعاد المرجو قياسها في ضوء التعريف اإلجرائي لكل بعد. ارتباط-
 مدي مناسبة العبارة لطبيعة العينة .-
 الحكم علي مدي دقة صياغة العبارات ومدي مالئمتها ألبعاد المقياس.-
 إبداء ما يقترحونه من مالحظات حول تعديل أو إضافة أو حذف ما يلزم .-

  : وفي ضوء توجيهات السادة المحكمين قامت الباحثة بما يلي
 *إعادة صياغة بعض العبارات في صورة مبسطة .

 *تعديل بعض العبارات بحيث تتضمن موقفًا واضحًا.
 *حذف العبارات التي توحي بإجابة معينة .

 *فك العبارات المركبة .
من عدد المحكمين  % 80فيها علي  االتفاق*حذف بعض العبارات التي لم تصل نسبة 

 ( عبارة .32( عبارة بداًل من )28أصبح عدد بنود المقياس )ومن ثم 
 الخطوة الرابعة: حساب الخصائص السيكومترية للمقياس:

 :التاليوقامت الباحثة بحساب الخصائص السيكومترية للمقياس على النحو 
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 أواًل : الصدق
 علي النحو التالي :أجرت الباحثة صدق المقياس      

 صدق المحكمين: -1
عرضت الباحثة المقياس في صورته األولية على مجموعة من المحكمين من أساتذة      

علم النفس والصحة النفسية وذلك للتأكد من مدي درجة وضوح المفردات وحسن صياغتها 
ثم قامت الباحثة بحساب نسبة االتفاق  ،ومدي مطابقتها لقياس الجانب الذي وضعت لقياسه

بين المحكمين في كل مفردة علي حدة وتم إجراء تعديل لبعض المفردات وأسفر ذلك عن 
 . %80حذف أربع عبارات لم تصل نسبة االتفاق عليهم 

 Factorial Validity : العامليالصدق -2
 العامليقامت الباحثة بحساب المصفوفة االرتباطية كمدخل الستخدام أسلوب التحليل      

وقد أشارت قيم مصفوفة معامالت االرتباط المحسوبة إلى خلو المصفوفة من معامالت 
. وقد تأكدت الباحثة العامليارتباط تامة مما يوفر أساسًا سليمًا إلخضاع المصفوفة للتحليل 

 0,000065من خالل تفحص قيمة محدد المصفوفة والذي بلغ  من صالحية المصفوفة
-Kaiser-Meyerوهي تزيد عن الحد األدنى المقبول ومن جانب آخر بلغت قيمة مؤشر 

Oklin(KMO للكشف عن مدى كفاية حجم العينة )وهي تزيد عن الحد األدنى  0.865
د من مالئمة المصفوفة كما تم التأك 0.50وهو  العامليالمقبول الستخدام أسلوب التحليل 

حيث كان دااًل إحصائيًا عند  Bartlett's testبحساب اختبار بارتليت  العامليللتحليل 
 .0.01مستوي 

تم إخضاع مصفوفة االرتباط  ،العامليوبعد التأكد من مالئمة البيانات ألسلوب التحليل      
( وتدوير PCA) Principal components analysisألسلوب تحليل المكونات األساسية 

المحاور تدويرًا متعامدًا باستخدام طريقة الفاريماكس وقد أسفر التحليل عن وجود ستة عوامل 
تزيد قيم جذورها الكامنة عن الواحد الصحيح بحسب معيار كايزر وتفسر ما مجموعه 

ح وتوضمن التباين الكلى في أداء األفراد على مقياس طيب الحياة النفسية.  81.50%
تشبعات المكونات المستخرجة بعد التدوير المتعامد لمقياس ( 7، 6، 5، 4، 3، 2الجداول )

 طيب الحياة النفسية. 
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 ( 10جدول )
 التشبعات الخاصة بالعامل األول االستقالل الذاتي

( أن جميع التشبعات دالة إحصائيًا حيث ان قيمة كل منها 10يتضح من جدول )      
 على محك جيلفورد. 0.30أكبر من 

 ( 11جدول )
 التشبعات الخاصة بالعامل الثاني التمكن البيئي

 قيم الشيوع التشبعات العبارة رقم العبارة
 0.889 0.936 أتبع نظام األولويات في تحقيق رغباتي 2
 0.657 0.797 أحرص علي اكتشاف القيمة الجمالية في األشياء من حولي 8
 0.939 0.960 بالطريقة التي ترضينيأنظم أمور حياتي  14
 0.885 0.924 أتحمل مسؤولياتي الشخصية بشكل جيد 20

 3.373 الجذر الكامن
 12.046 نسبة التباين

( أن جميع التشبعات دالة إحصائيًا حيث أن قيمة كل منها 11يتضح من جدول )      
 على محك جيلفورد. 0.30أكبر من 

  

 قيم الشيوع التشبعات العبارة رقم العبارة
 0.937 0.954 أؤمن بمبدأ كن نفسك 1
 0.827 0.884 وإن كانت مخالفة لرأي زمالئيأثق في آرائي،  7
 0.813 0.899 أراء زمالئي تجاهي ال تهمني 13
 0.777 0.861 أبذل قصاري جهدي لتحقيق أهدافي 19

 3.399 الجذر الكامن
 12.140 نسبة التباين
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 (12جدول ) 
 الخاصة بالعامل الثالث الحياة الهادفةالتشبعات 

رقم 
 العبارة

 قيم الشيوع التشبعات العبارة

 0.757 0.826 لدي أهداف واضحة ومحددة تجاه مستقبلي الدراسي 3
 0.946 0.948 أعطي األشياء الهامة في حياتي وقتًا كافياً  9
 0.766 0.848 أشعر أن الحياة سخية فيما تمنحه لي 15
 0.946 0.948 بوضع خطط للمستقبل وأعمل على تحقيقها في الواقعأستمتع  21

 3.329 الجذر الكامن
 11.890 نسبة التباين

( أن جميع التشبعات دالة إحصائيًا حيث أن قيمة كل منها أكبر 12يتضح من جدول )     
 على محك جيلفورد. 0.30من 

 ( 13جدول ) 
 الذاتالتشبعات الخاصة بالعامل الرابع تقبل 

رقم 
 العبارة

 قيم الشيوع التشبعات العبارة

 0.722 0.842 أشعر بالرضا عما حققته في حياتي 4

 0.736 0.842 أشعر بتقبل لكل ما تحمله لي الحياة 10

 0.930 0.947 أشعر أن حياتي ذات معني كبير 16

 0.676 0.808 أشعر بالثقة في ذاتي وباإليجابية عن نفسي 22
 3.173 الجذر الكامن
 11.331 نسبة التباين

( أن جميع التشبعات دالة إحصائيًا حيث أن قيمة كل منها أكبر 13يتضح من جدول )     
 على محك جيلفورد. 0.30من 
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 (14جدول )
 التشبعات الخاصة بالعامل الخامس  التطور الشخصي

 قيم الشيوع التشبعات العبارة رقم العبارة
 0.700 0.787 وتعلم أشياء جديدةلدي اإلستعداد للتغيير  5
 0.750 0.838 أوزع طاقتي ومجهودي علي المواقف التي أمر بها 11
 0.733 0.837 أشعر أنني أتعامل بمهارة مع المشكالت التي تواجهني 17
 0.775 0.863 يمكنني اإلشتراك بأنشطة فعالة داخل فصلي المدرسي 23
 0.709 0.818 أضع أهداف طويلة المدي لمستقبلي 25

 0.732 0.817 أصبح تفاعلي مثمرًا مع أساتذتي وزمالئي 27
 4.290 الجذر الكامن
 15.321 نسبة التباين

( أن جميع التشبعات دالة إحصائيًا حيث ان قيمة كل منها 14يتضح من جدول )      
 على محك جيلفورد. 0.30أكبر من 

 (15جدول )
 العالقات االيجابية مع االخرينالتشبعات الخاصة بالعامل السادس 

 قيم الشيوع التشبعات العبارة رقم العبارة
 0.893 0.936 أحرص علي مساعدة زمالئي 6
 0.895 0.937 أفراد أسرتي مصدر سعادتي 12
 0.869 0.920 أتقبل النقد من زمالئي وأساتذتي 18
 0.818 0.901 يتسم سلوكي مع زمالئي بالتسامح 24
 0.779 0.871 أداء الصلوات في أوقاتهاأواظب علي  26
 0.965 0.979 أشعر بالطمأنينه حينما أتوجه الي هللا بالدعاء 28

 5.256 الجذر الكامن
 18.772 نسبة التباين

( أن جميع التشبعات دالة إحصائيًا حيث ان قيمة كل منها أكبر 15يتضح من جدول )     
 على محك جيلفورد. 0.30من 

 الناتجة من التحليل العاملي: ملتفسير العوا
 يتضح من الجدول السابق ما يلى:

( عبارات تشبعًا دااًل إحصائيًا، وكان الجذر الكامن 4قد تشبعت به )العامل األول  -
 الذاتي.  االستقالل(. وجميعها تنتمي لبعد % 12.140( بنسبة تباين)3.399لها)



 

 

 

) 115) 

 د. فاتن عبدالسالم حسن السيد

 2021 أبريل، 1ج، 66جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

إحصائيًا، وكان الجذر الكامن  ( عبارات تشبعًا داالً 4قد تشبعت به )العامل الثاني  -
 (. وجميعها تنتمي لبعد التمكن البيئي.% 12.046( بنسبة تباين)3.373لها)

( عبارات تشبعًا دااًل إحصائيًا، وكان الجذر الكامن 4قد تشبعت به )العامل الثالث  -
 (. وجميعها تنتمي لبعد الحياة الهادفة.% 11.890( بنسبة تباين)3.329لها)

( عبارات تشبعًا دااًل إحصائيًا، وكان الجذر الكامن 4قد تشبعت به )بع العامل الرا -
 تقبل الذات. (. وجميعها تنتمي لبعد% 11.331( بنسبة تباين)3.173لها)

وقد كان الجذر الكامن  ،( عبارة تشبعًا دااًل إحصائياً 6قد تشبعت به ) العامل الخامس -
لبعد التطور  ( وجميع هذه العبارات تنتمي%15.321( بنسبة تباين )4.290لها )

 .الشخصي
( عبارات تشبعًا دااًل إحصائيًا، وكان الجذر الكامن 6قد تشبعت به )العامل السادس  -

(. وجميع هذه العبارات تنتمي لبعد العالقات %18.772( بنسبة تباين)5.256لها)
 ابية مع اآلخرين .اإليج

وهي نسبة تباين كبيرة تعكس أن  81.50وقد فسرت هذه العوامل األربعة نسبة تباين      
هذه العوامل مجتمعة تفسر نسبة كبيرة من التباين في المقياس وتؤكد هذه النتيجة على 

زز الصدق العاملي للمقياس حيث تشبعت العبارات على العوامل التي تنتمي إليها وهو ما يع
 الثقة في المقياس. 

 االتساق الداخلي للمقياس:-ثانياً 
التحقق من مدى ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تقيسه، والدرجة  تم -أ

الكلية على المقياس، تم حساب معامل ارتباط بيرسون، بين درجة كل فقرة مع الدرجة 
النتائج على النحو الموضح في الجدول الكلية على البعد الذي تنتمي اليه، وجاءت 

 التالي:
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 ( 16جدول ) 
 االتساق الداخلي لمقياس طيب الحياة النفسية 

 الحياة الهادفة التمكن البيئي االستقالل الذاتي
 االرتباط بالبعد م االرتباط بالبعد م االرتباط بالبعد م
1 0.559** 2 0.699** 3 0.503** 
7 0.509** 8 0.477** 9 0.702** 
13 0.407** 14 0.495** 15 0.428** 
19 0.481** 20 0.424** 21 0.593** 

 العالقات التطور الشخصي تقبل الذات
4 0.619** 5 0.642** 6 **0.715 
10 0.715** 11 0.559** 12 0.735** 
16 0.454** 17 0.464** 18 0.435** 
22 0.422** 23 0.602** 24 0.679** 
  25 0.658** 26 0.716** 
  27 0.642** 28 0.715** 

 0.195 ≤  0.05وعند مستوي  0.254   ≤ 120ن=  0.01معامل االرتباط دال عند مستوى 
 االتساق الداخلي ألبعاد المقياس:-ب

 .كما قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين درجات االبعاد والدرجة الكلية للمقياس
 (17جدول )

 لمقياس طيب الحياة النفسيةاالتساق الداخلي 
 الدرجة الكلية األبعاد

 **0.741 االستقالل الذاتي
 **0.712 التمكن البيئي
 **0.652 الحياة الهادفة
 **0.647 تقبل الذات

 **0.638 التطور الشخصي
 **0.688 العالقات اإليجابية مع األخرين

 

قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس طيب الحياة النفسية باستخدام الطرق  الثبات:ثالثًا: 
 التالية:
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( من المفحوصين، وكانت 120: وذلك على عينة بلغت)معادلة ألفا كرونباخ (1)
 (18)  جدول فيالنتائج كما هي ملخصة 

 120: وذلك بفاصل زمني أسبوعين على عينة قوامها طريقة اعادة التطبيق (2)
 (18جدول)  فيوالنتائج موضحة  ،مفحوصًا ومفحوصة

 (18جدول)
 120معامالت الثبات بطريقة ألفا واعادة التطبيق ن= 

 اعادة التطبيق ألفا كرونباخ األبعاد
 0.742 0.731 االستقالل الذاتي

 0.766 0.761 التمكن البيئي
 0.782 0.756 الحياة الهادفة
 0.763 0.780 تقبل الذات

 0.762 0.701 التطور الشخصي
 0.745 0.712 العالقات مع األخرين

 0.820 0.810 الدرجة الكلية

 
يتضح من الجدول السابق أن معامالت ثبات أبعاد المقياس والدرجة الكلية جاءت مرتفعة 

المقياس  فيوذلك باستخدام طريقتي ألفا كرونباخ واعادة التطبيق وهو ما يعزز الثقة 
 .البحث الحالي فيالستخدامه 

 الخطوة الخامسة: التعليمات وطريقة التصحيح:
 التالميذيعتمد هذا المقياس علي تقرير المفحوصين  وطلبت الباحثة من [ التعليمات: 1] 

 واختيار ما يناسبهم مع الحفاظ التام علي سرية البيانات. قراءة العبارات جيداً 
به عدد من  ،عبارة (28يتكون المقياس في صورته النهائية من )[ طريقة التصحيح: 2]

وتقدير الدرجات علي العبارات اإليجابية علي النحو التالي  ،العبارات اإليجابية والسلبية
تقدر الدرجة و   ،بينما اإلجابة علي العبارات السلبية تأخذ عكس هذا التوزيع ،(1،2،3،4،5)

 علي المقياس وفقا لميزان التصحيح الخماسي وفقًا للجدول التالي: 
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 (19جدول)
 أبعاد وأرقام عبارات المقياس

تفسر الدرجة المنخفضة بانخفاض مستوي طيب الحياة النفسية لدي [ تفسير الدرجات: 3] 
 النفسية لدي المفحوص.المفحوص بينما تعني الدرجة المرتفعة ارتفاع مستوي طيب الحياة 

 : مقياس طيب الحياة الذاتية من اعداد الباحثةرابعاً 
األدوات  فيقامت الباحثة بإعداد مقياس طيب الحياة الذاتية حيث وجدت الباحثة ندرة      

 .تالميذ المرحلة اإلعدادية التي تقيس هذا التغير لدي 
اس التي دعت إلي تصميم المقي هناك العديد من األسباب] أ [ مبررات تصميم المقياس: 

وعدم مناسبة المقاييس الذاتية المقاييس المستخدمة لقياس طيب الحياة منها قلة وجود بعض 
 ولبيئة الدراسة الحالية .المستخدمة  لعينة 

تتكون عملية إعداد وتصميم المقياس المصمم ]ب[ اجراءات إعداد وتصميم المقياس:  
كل خطوة من هذه الخطوات تشتق من الخطوة التي تسبقها  ( خطوات5للدراسة الحالية من )

وتمهد للخطوة التي تليها، حتي تترابط جميع الخطوات ويصبح العمل متكامل وفي صورته 
 توضيح ذلك من خالل  الخطوات التالية :  النهائية، ويمكن 
 االطالع علي المقاييس المشابهة الخطوة األولى :

ودراسات سابقة وبحوث ومراجع عربية  نظري اطلعت الباحثة على ما أتيح لها من إطار  
وأجنبية واآلراء والنظريات المتعلقة بموضوع الدراسة ومقاييس واختبارات تناولت طيب الحياة 

قياس طيب الحياة الذاتية  فيالذاتية من أجل التعرف على الطرق واألدوات المستخدمة 

عدد  أرقام العبارات األبعاد األساسية
 العبارات

الدرجة 
 الصغري 

الدرجة 
 العظمي

 20 4 4 19 ،13 ،7 ،1 االستقالل الذاتي
 20 4 4 20 ،14 ،8 ،2 التمكن البيئي
 20 4 4 21 ،15 ،9 ،3 الحياة الهادفة
 20 4 4 22 ،16 ،10 ،4 تقبل الذات

 30 6 6 27 ،25 ،23 ،17 ،11 ،5 الشخصيالتطور 
 30 6 6 28 ،26 ،24 ،18 ،12 ،6 العالقات مع األخرين

 140 28 28  الدرجة الكلية
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لمقاييس العامة في صياغة العبارات التي تناسب كل بعد من األبعاد وكانت واالستفادة من ا
 أهم المقاييس التي اطلعت عليها الباحثة:

( ترجمة تامر شوقي Argyle (2001 ,مقياس أكسفورد للسعادة الذاتية إعداد .1
(2010.) 

 (2012،مقياس الشعور بالسعادة إعداد )إيناس بنت علي الرايفي .2
)فتحي  ( ترجمةenshaw,  et   al  2014,الذاتي الدراسي إعداد )مقياس الهناء  .3

 (.2016الضبع 
 (2019،مقياس الهناء الشخصي إعداد ) سهام عبدالغفار وآخرون  .4

 األسس الفلسفية والنفسية لتصميم المقاييس: الخطوة الثانية:
محتواه ويعبر عن االمكانيات الحقيقة لهذه الفئة.  فيراعت الباحثة أن يكون المقياس بسيط  

كما راعت أن يكون عدد العبارات وطول المقياس ودقة عباراته سعت الباحثة في صياغة 
العبارات في صورتها األولية أن تكون سهلة، وواضحة، وقصيرة، وال تحمل أكثر من معنى 

لنظر المختلفة، وأن تكون وأن تقيس ما وضعت لقياسه دون غموض وأن تعبر عن وجهات ا
 االستجابة مفيدة وقصيرة.

 : صياغة أبعاد وبنود المقياس:الخطوة الثالثة
عقدتها  التيبعد إطالع الباحثة على المقاييس السابقة واإلطار النظري واللقاءات والمقابالت  

الباحثة مع التالميذ ومعلميهم، قامت الباحثة بتحديد أبعاد المقياس وصياغة بنود المقياس: 
( عبارة 26وقامت الباحثة ببناء الصورة المبدئية لمقياس طيب الحياة الذاتية، وعدد عباراته )

( 26)ثم قامت الباحثة بعرض المقياس في صورته األولية  ،موزعين علي ثالثة أبعاد رئيسة
عبارة علي مجموعة من المحكمين من أساتذة الصحة النفسية وعلم النفس مع التعريفات 

وقد أرفقت الباحثة بالمقياس المقدم إلي لجنة التحكيم كتابًا أوضحت فيه عنوان  ،اإلجرائية
وطلبت منهم إبداء  ،والعبارات المتضمنة للمقياس مع التعريف اإلجرائي ،الدراسة وهدفها

 هم حول :وجهة نظر 
 بنود المقياس مع الهدف الذي وضعت من أجله . اتفاقمدي -
 المفردات باألبعاد المرجو قياسها في ضوء التعريف اإلجرائي لكل بعد. ارتباط-
 مدي مناسبة العبارة لطبيعة العينة .-
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 الحكم علي مدي دقة صياغة العبارات ومدي مالئمتها ألبعاد المقياس.-
 مالحظات حول تعديل أو إضافة أو حذف ما يلزم . إبداء ما يقترحونه من-

  : وفي ضوء توجيهات السادة المحكمين قامت الباحثة بما يلي
 *إعادة صياغة بعض العبارات في صورة مبسطة .

 *تعديل بعض العبارات بحيث تتضمن موقفًا واضحًا.
 *حذف العبارات التي توحي بإجابة معينة .

 *فك العبارات المركبة .
من عدد المحكمين  % 80فيها علي  االتفاق*حذف بعض العبارات التي لم تصل نسبة 

 ومن ثم أبقت الباحثة علي كل عبارات المقياس .
 للمقياس: السيكومتريةحساب الخصائص  الخطوة الرابعة:

 :التاليوقامت الباحثة الحالية بحساب الخصائص السيكومترية للمقياس على النحو      
 الصدق:أواًل: 

 صدق المحكمين: -1
عرضت الباحثة المقياس في صورته األولية على مجموعة من المحكمين من أساتذة      

علم النفس والصحة النفسية وذلك للتأكد من مدي درجة وضوح المفردات وحسن صياغتها 
 االتفاقثم قامت الباحثة بحساب نسبة  ،ومدي مطابقتها لقياس الجانب الذي وضعت لقياسه

بين المحكمين في كل مفردة علي حدة وتم إجراء تعديل لبعض المفردات ولم يسفر ذلك عن 
 حذف أي عبارة . 

 Factorial Validity: العامليالصدق -2
 العامليقامت الباحثة بحساب المصفوفة االرتباطية كمدخل الستخدام أسلوب التحليل      

وقد أشارت قيم مصفوفة معامالت االرتباط المحسوبة إلى خلو المصفوفة من معامالت 
. وقد تأكدت الباحثة العامليارتباط تامة مما يوفر أساسًا سليمًا إلخضاع المصفوفة للتحليل 

 0,000062من صالحية المصفوفة من خالل تفحص قيمة محدد المصفوفة والذي بلغ 
-Kaiser-Meyerالمقبول ومن جانب آخر بلغت قيمة مؤشر وهي تزيد عن الحد األدنى 

Oklin(KMO للكشف عن مدى كفاية حجم العينة )وهي تزيد عن الحد األدنى  0.870
كما تم التأكد من مالئمة المصفوفة  0.50وهو  العامليالمقبول الستخدام أسلوب التحليل 
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ث كان دااًل إحصائيًا عند حي Bartlett's testبحساب اختبار بارتليت  العامليللتحليل 
 .0.01مستوي 

، تم إخضاع مصفوفة العامليوبعد التأكد من مالئمة البيانات ألسلوب التحليل       
 Principal components analysisاالرتباط ألسلوب تحليل المكونات األساسية )

(PCA التحليل عن  وتدوير المحاور تدويرًا متعامدًا باستخدام طريقة الفاريماكس وقد أسفر
وجود ستة عوامل تزيد قيم جذورها الكامنة عن الواحد الصحيح بحسب معيار كايزر وتفسر 

من التباين الكلى في أداء األفراد على مقياس طيب الحياة النفسية.  %78.03ما مجموعه 
تشبعات المكونات المستخرجة بعد التدوير المتعامد ( 14، 13، 12وتوضح الجداول )

 الحياة الذاتية. لمقياس طيب 
 (20جدول ) 

 التشبعات الخاصة بالعامل األول الرضا عن الحياة

على  0.30( أن جميع التشبعات دالة إحصائيًا حيث ان قيمة كل منها أكبر من 20يتضح من جدول )       
 محك جيلفورد.

  

رقم 
 قيم الشيوع التشبعات العبارة العبارة

 0.970 0.984 أرضي بما قسمه هللا لي 1
 0.792 0.882 أنا راٍض عن كل شيء في حياتي 4
 0.752 0.862 أنا أسعد حااًل من بعض زمالئي 7
 0.720 0.834 وأتعايش معهم كما همأتقبل زمالئي  10
 0.658 0.799 أشعر بالسعادة لوجود عالقات طيبة تربطني بزمالئي 13
 0.719 0.836 عالقاتي بزمالئي وأساتذتي ناجحة 16
 0.960 0.978 أفكاري وأرائي تنال اعجاب زمالئي 19
 0.925 0959 تغمرني السعادة عندما أفكر فيما حققت 22
 0.960 0.979 في الحصول علي ثمرة مجهوديأجد سعادة  25
 0.906 0.948 لدي نظرة إيجابية تجاه زمالئي 26

 8.357 الجذر الكامن
 32.141 نسبة التباين
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 (21جدول ) 
 الخاصة بالعامل الثاني حب الحياةالتشبعات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

على  0.30دالة إحصائيًا حيث ان قيمة كل منها أكبر من ( أن جميع التشبعات 21يتضح من جدول )        
 محك جيلفورد.

 (22جدول )
 التشبعات الخاصة بالعامل الثالث التفاؤل

رقم 
 العبارة

 قيم الشيوع التشبعات العبارة

 0.664 0.814 لدي نظرة تفاؤلية تجاه المستقبل 3

 0.859 0.919 أتطلع بأنه ينتظرني مستقبل واعد 6

 0.788 0.886 الحياة بحب وتفاؤل أقبل علي 9

 0.859 0.919 أتوقع حدوث الخير دائمًا وأسعي للنجاح 12

 0.716 0.845 أتوقع دائما حدوث أشياء طيبة لي 15

 0.440 0.656 يخبئ لي الزمن مفاجآت سارة 18

 0.612 0.782 أثق عادة في أن األمور تسير حسناً  21

 0.816 0.899 أتوقع الفوز عندما أشارك زمالئي في لعبة ما  24
 4.793 الجذر الكامن
 22.281 نسبة التباين

 قيم الشيوع التشبعات العبارة رقم العبارة
 0.887 0.940 حب الحياة يحقق لي السعادة 2
 0.574 0.748 أنظر إلي الحياة من جانبها الطيب 5
 0.943 0.967 أحب الحياة كما هي 8
 0.842 0.913 يالزمني شعور رائع بحب الحياة 11
 0.633 0.786 معني في الحياة أدرك أن لوجودي 14
 0.857 0.913 تستحق الحياة أن نحبها 17
 0.745 0861 أشعر أن الحياة سخية فيما تمنحه لي 20
 0.694 0.824 الحياة مليئة بالمسرات والمتع 23

 6.139 الجذر الكامن
 23.612 نسبة التباين
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على  0.30( أن جميع التشبعات دالة إحصائيًا حيث ان قيمة كل منها أكبر من 22يتضح من جدول )      
 محك جيلفورد.

 :العامليتفسير العوامل الناتجة من التحليل 
 الجدول السابق ما يلى:يتضح من 

( عبارات تشبعًا دااًل إحصائيًا، وكان الجذر الكامن 10قد تشبعت به )العامل األول  -
الرضا عن (. وجميع هذه العبارات تنتمي لبعد %32.141( بنسبة تباين)8.357لها)

 الحياة.
امن وقد كان الجذر الك ،( عبارة تشبعًا دااًل إحصائياً 8قد تشبعت به ) العامل الثاني -

لبعد حب  ( وجميع هذه العبارات تنتمي%23.612( بنسبة تباين )6.139لها )
 الحياة.

( عبارات تشبعًا دااًل إحصائيًا، وكان الجذر الكامن 8قد تشبعت به )العامل الثالث  -
 التفاؤل.(. وجميعها تنتمي لبعد % 22.281( بنسبة تباين)4.793لها)

 االتساق الداخلي للمقياس:ثانيًا: 

تم التحقق من مدى ارتباط درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية للبعد الذي تقيسه، والدرجة  -أ  
الكلية على المقياس، تم حساب معامل ارتباط بيرسون، بين درجة كل فقرة مع الدرجة الكلية 

 على البعد الذي تنتمي اليه، وجاءت النتائج على النحو الموضح في الجداول التالية:
 (23جدول )

 االتساق الداخلي لمقياس طيب الحياة الذاتية 
 التفاؤل حب الحياة الرضا عن الحياة

 االرتباط بالبعد م االرتباط بالبعد م االرتباط بالبعد م
1 0.754** 1 0.520** 1 0.537** 
2 0.739** 2 0.323** 2 0.430** 
3 0.632** 3 0.390** 3 0.319** 
4 0.650** 4 0.339** 4 0.309** 
5 0.696** 5 0.295** 5 0.733** 
6 0.674** 6 0.317** 6 0.727** 
7 0.707** 7 0.394** 7 0.419** 
8 0.715** 8 0.289** 8 0.806** 
9 0.632**     
10 0.622**     
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 ≤  0.05وعند مستوي  0.254   ≤ 120ن=  0.01معامل االرتباط دال عند مستوى       
0.195 

 ألبعاد المقياس:االتساق الداخلي -ب
 .كما قامت الباحثة بحساب معامل االرتباط بين درجات االبعاد والدرجة الكلية للمقياس

 (24جدول )
 االتساق الداخلي لمقياس طيب الحياة الذاتية

 الدرجة الكلية األبعاد
 **0.752 الرضا عن الحياة

 **0.762 حب الحياة
 **0.682 التفاؤل

 

 قامت الباحثة بحساب ثبات مقياس طيب الحياة الذاتية باستخدام الطرق التالية: الثبات:
( من المفحوصين، وكانت 120: وذلك على عينة بلغت)معادلة ألفا كرونباخ (1)

 .(25جدول) فيالنتائج كما هي ملخصة 
 120: وذلك بفاصل زمني أسبوعين على عينة قوامها طريقة اعادة التطبيق (2)

 .(25جدول) فيوالنتائج موضحة  ،مفحوصًا ومفحوصة
 ( 25جدول)

 120معامالت الثبات بطريقة ألفا واعادة التطبيق ن= 
 اعادة التطبيق ألفا كرونباخ األبعاد

 0.751 0.721 الرضا عن الحياة
 0.746 0.720 حب الحياة 

 0.742 0.736 التفاؤل
 0.786 0.780 الدرجة الكلية

يتضح من الجدول السابق أن معامالت ثبات أبعاد المقياس والدرجة الكلية جاءت      
المقياس  فيمرتفعة وذلك باستخدام طريقتي ألفا كرونباخ واعادة التطبيق وهو ما يعزز الثقة 

 .البحث الحالي فيالستخدامه 
 التعليمات وطريقة التصحيح: الخطوة الخامسة:

المقياس علي تقرير المفحوصين وطلبت الباحثة من الطالب يعتمد هذا [ التعليمات: 1] 
 واختيار ما يناسبهم مع الحفاظ التام علي سرية البيانات. قراءة العبارات جيداً 
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تقدر الدرجة علي المقياس وفقا لميزان التصحيح الخماسي وفقا [ طريقة التصحيح: 2]
 للجدول التالي: 

 ( 26جدول)
 أبعاد وأرقام عبارات المقياس

 أرقام العبارات األبعاد األساسية
عدد 

 العبارات
الدرجة 
 الصغري 

الدرجة 
 العظمي

 50 10 10  26، 25، 22، 19، 16، 13، 10، 7، 1،4 الرضا عن الحياة
 40 8 8  23، 20، 17، 14، 11، 8، 2،5 حب الحياة

 40 8 8 24، 21، 18، 15، 12، 9، 3،6 التفاؤل
 130 26 26  الدرجة الكلية

تفسر الدرجة المنخفضة بانخفاض مستوي طيب الحياة الذاتية لدي [ تفسير الدرجات: 3] 
 المفحوص بينما تعني الدرجة المرتفعة ارتفاع مستوي طيب الحياة الذاتية لدي المفحوص.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
للعام  اإلصدار الثاني والعشرون  SPSSاستخدمت الباحثة البرنامج االحصائي       

 بهدف احتساب االختبارات اإلحصائية التالية:  2013
  .α- chronbach coefficientمعامل الفا كرونباخ  ●
والذي يتم  Independent samples T testاختبار التاء للعينات المستقلة  ●

وقد استخدمته  الباحثة في  ،في حالة المتغير الثنائي Tاحتساب القيمة التائية 
 أنثي(. -المقارنة بين استجابات عينة الدراسة حسب متغير النوع  )ذكر

 معامالت االرتباط. ●
 المتوسطات واالنحرافات المعيارية. ●
 التحليل العاملي. ●
 تحليل االنحدار المتعدد. ●
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 نتائج البحث:
 نتائج الفرض األول وتحليلها وتفسيرها:-1

ينص هذا الفرض علي أنه " توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين طيب الحياة 
وللتحقق من صحة هذا الفرض  تالميذ المرحلة اإلعدادية "النفسية واإلبداع اإلنفعالي لدي 

قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط بيرسون للعالقات بين أبعاد طيب الحياة النفسية والدرجة 
في جدول والدرجة الكلية وكانت النتائج كما هي موضحة  االنفعاليعاد اإلبداع الكلية  وأب

(27). 
 ( 27جدول ) 

 معامالت االرتباط بين مقياس طيب الحياة النفسية )الدرجة الكلية واألبعاد
 والدرجة الكلية االنفعاليوأبعاد اإلبداع 

 

 ≤ 0.05وعند مستوي  0.148≥300ن= 0.01معامل اإلرتباط دال عند مستوي       
0.113  

دال موجب ذات داللة إحصائية عند مستوي  ارتباطيتضح من الجدول السابق وجود      
بين أبعاد مقياس طيب الحياة النفسية والدرجة الكلية وأبعاد مقياس  (0.05) ،( 0.01داللة )

 رتفعا االنفعاليوالذي يعني أنه كلما ارتفع مستوي اإلبداع  ،االبداع االنفعالي والدرجة الكلية
مما يشير إلي وجود  ،تالميذ المرحلة اإلعداديةمستوي الشعور بطيب الحياة النفسية لدي 

 . طيب الحياة النفسية واإلبداع اإلنفعاليموجبة بين  ارتباطيةعالقة 

االستعداد  األبعاد
 االنفعالي

الجدة 
 االنفعالية

الفعالية 
 االنفعالية

الدرجة  المرونة
 الكلية

 0.407** 0.436** 0.148** 0.310** 0.307** االستقالل الذاتي
 **0.409 **0.310 **0.246 **0.297 **0.379 التمكن البيئي
 **0.365 **0.320 **0.149 **0.301 **0.304 الحياة الهادفة
 **0.357 **0.358 **0.217 **0.249 **0.270 تقبل الذات

 **0.373 **0.306 **0.263 **0.289 **0.293 التطور الشخصي
 **0.485 **0.464 **0.247 **0.349 **0.383 العالقات مع اآلخرين

 **0.409 **0.279 **0.401 **0.255 **0.388 الدرجة الكلية
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وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات مثل دراسة      
(Claxton and Pannell, 2008)، (Kelly,2009) 

 (Hamid Kazemi-Zahrani & Maryam Ghorbani ,2015)،  والتي توصلت إلي
 . االنفعاليوجود عالقة بين طيب الحياة النفسية واإلبداع 

هذه النتيجة في ضوء الدور المهم الذي يسهم به اإلبداع اإلنفعالي في  وتفسر الباحثة     
فالفرد عندما يشعر بأن لديه القدرة علي الفهم السليم  ،تحقيق الشعور بطيب الحياة النفسية

فإن ذلك يجنبه الدخول في مشكالت وجدانية قد تسبب له عدم  ،وانفعاالتهلعواطفه ومشاعره 
األمر الذي ينعكس إيجابيًا علي تحقيق النمو المتكامل في شخصية  ،الشعور بطيب الحياة

كما أن الفرد الذي لديه درجة  ،واالجتماعيةويساعده في إشباع احتياجاته النفسية  ،الفرد
 ،الذاتية وطالقة التفكير ومرونته واألصالة باالستقالليةيتمتع  االنفعاليمرتفعة من اإلبداع 

والتمكن  باالستقالليةومن ثم فإنه يشعر  ،والقدرة علي تخيل أكثر من بديل في نفس الوقت
وجميعها من المؤشرات الدالة  ،ة مع اآلخرينكما يتمتع بعالقات إيجابي ،والسيطرة علي البيئة

 علي تحقيق الشعور بطيب الحياة النفسية .
( من Mayer, et  al, 2008كما يمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء ما أشار إليه )      

 ،يؤدي دورًا مهمًا في العديد من األنشطة الحياتية التي يقوم بها الفرد االنفعاليأن اإلبداع 
كما أن األفراد الذين لديهم وعي بانفعاالتهم وانفعاالت اآلخرين تكون لديهم القدرة علي 

في حين أن  ،االجتماعيبشكل أصيل ومرن في مختلف مواقف التفاعل  انفعاالتهمتوظيف 
وتوظيفها  انفعاالتهالفرد الذي تكون لديه هذه اإلمكانية ضعيفة فإنه يفقد السيطرة علي إدارة 

 ح .بشكل صحي
 نتائج الفرض الثاني وتحليلها وتفسيرها:-2
ينص هذا الفرض علي أنه " توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين طيب      

وللتحقق من صحة هذا الفرض "الحياة النفسية وإدارة الوقت لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية 
قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط بيرسون للعالقات بين أبعاد طيب الحياة النفسية والدرجة 

 .(28والدرجة الكلية وكانت النتائج كما هي موضحة في جدول ) إدارة الوقتالكلية  وأبعاد 
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 (  28جدول ) 
 معامالت االرتباط بين مقياس طيب الحياة النفسية )الدرجة الكلية واألبعاد( 

 وأبعاد إدارة الوقت والدرجة الكلية 
 

 ≤ 0.05وعند مستوي  0.148≥300ن= 0.01معامل اإلرتباط دال عند مستوي        
0.113 

يتضح من الجدول السابق وجود ارتباط دال موجب ذات داللة إحصائية عند مستوي      
( بين أبعاد مقياس طيب الحياة النفسية والدرجة الكلية وأبعاد مقياس 0.05) ،( 0.01داللة )

إدارة الوقت ارتفع مستوي  مهارة توالذي يعني أنه كلما ارتفع ،إدارة الوقت والدرجة الكلية
مما يشير إلي وجود عالقة  ،الشعور بطيب الحياة النفسية لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية

 طيب الحياة النفسية وإدارة الوقت .ارتباطية موجبة بين 
 وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات مثل دراسة     

(Xiaohui Yang, & Liqi Zhu, 2016 ), 2017) (Amy B. Chan Hilton ،  والتي
يدعم وأن اإلدارة الجيدة للوقت  ،وإدارة توصلت إلي وجود عالقة بين طيب الحياة النفسية 

 من طيب الحياة النفسية لدي التالميذ.
هذه النتيجة في ضوء الدور المهم الذي يسهم به إدارة الوقت في تحقيق  وتفسر الباحثة     

فالفرد عندما يستغل كل قدراته وإمكانياته في أداء أعماله من  ،الشعور بطيب الحياة النفسية
النفسي  واالستقرارلشعور بالتمكن البيئي خالل تخطيط وتنظيم ومتابعة وقته فهذا يحقق له ا

 مما يشعره  ً واجتماعياالذاتي وهذا كله من شأنه يجعل الفرد متكيفًا نفسيًا  واالستقالل
 النفسي. واالرتياحبالسعادة النفسية 

 الدرجة الكلية المتابعة التنفيذ تنظيم الوقت تخطيط الوقت ألبعاد
 **0.309 **0.152 **0.213 **0.148 **0.353 االستقالل الذاتي

 **0.253 *0.124 **0.300 *0.134 **0.211 التمكن البيئي
 **0.316 **0.189 **0.318 **0.189 **0.241 الحياة الهادفة
 **0.279 *0.139 **0.339 *0.140 **0.236 تقبل الذات

 **0.234 **0.178 *0.147 **0.180 **0.231 التطور الشخصي
 **0.309 *0.130 **0.208 **0.214 **0.304 العالقات مع اآلخرين 

 **0.428 **0.204 **0.378 **0.257 **0.397 الكليةالدرجة 
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 Fowler,2013, 476ويمكن أيضًا تفسير هذه النتيجة في ضور ما أشار إليه )     
John مهارات إدارة الوقت في حياة الفرد وارتباطه بتحقيق طيب الحياة ،( من أهمية متغير

تعني تخصيص وتنظيم وقت الدراسة ووقت العمل فقط وإنما  فإدارة الوقت ال ،النفسية لديه
أن يخطط الفرد ويجعل وقته يستوعب ذاته إلشباع ميوله ورغباته ويستوعب أصدقائه وحياته 

الحياة النفسية للفرد ويخفف عنه الضغوط واألعباء مما يحقق طيب  ،واألسرية االجتماعية
 النفسية.
 وتحليلها وتفسيرها: ثالثنتائج الفرض ال -2
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين طيب  "ينص هذا الفرض علي أنه      

وللتحقق من صحة هذا  "،تالميذ المرحلة اإلعداديةلدي  االنفعاليالحياة الذاتية واإلبداع 
الفرض قامت الباحثة بحساب معامل ارتباط بيرسون للعالقات بين أبعاد طيب الحياة الذاتية 

 فيوكانت النتائج كما هي موضحة بداع اإلنفعالي والدرجة الكلية )والدرجة الكلية( وأبعاد اإل
 (. 29جدول)

 (  29جدول ) 
 )الدرجة الكلية واألبعاد(  الذاتيةمعامالت االرتباط بين مقياس طيب الحياة 

 وأبعاد االبداع االنفعالي والدرجة الكلية 
االستعداد  األبعاد

 االنفعالي
الجدة 

 االنفعالية
الفعالية 
 االنفعالية

الدرجة  المرونة
 الكلية

 **0.313 **0.225 **0.141 **0.221 **0.329 الرضا عن الحياة
 **0.465 **0.447 **0.217 **0.311 **0.409 حب الحياة
 **0.439 **0.396 **0.235 **0.318 **0.372 التفاؤل

 **0.493 **0.436 **0.240 **0.344 **0.447 الدرجة الكلية

  0.05وعند مستوي  0.148   ≤ 300ن=  0.01معامل االرتباط دال عند مستوى       
≥ 0.113 

دال موجب ذات داللة إحصائية عند مستوي  ارتباطالسابق وجود يتضح من الجدول        
( بين أبعاد مقياس طيب الحياة الذاتية والدرجة الكلية 0.05( وعند مستوي)0.01داللة )

والذي يعني أنه كلما ارتفع مستوي اإلبداع  ،وأبعاد مقياس االبداع االنفعالي والدرجة الكلية



 

 

 

) 130) 

 النفسية / الذاتية()اإلبداع االنفعالي وإدارة الوقت كمنبئني بطيب احلياة 

 2021 أبريل، 1ج، 66جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

مما يشير  لدي تالميذ المرحلة اإلعداديةمستوي الشعور بطيب الحياة الذاتية  ارتفع االنفعالي
 .االنفعالياإلبداع طيب الحياة الذاتية و موجبة بين  ارتباطيةإلي وجود عالقة 

 Mahshadوتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات مثل دراسة 
Motaghedifard, 2014))، (Cooney,  Jennifer Marie  , 2018)  

  2019)، ( Fanchini, Agathe & Jongbloed,Janine،  والتي أشارت نتائج
 دراستهم إلي وجود عالقة إيجابية بين طيب الحياة الذاتية واإلبداع اإلنفعالي .

هذه النتيجة في ضوء أن قدرة الفرد علي إدارة إنفعاالته وتنظيمها بطريقة  وتفسر الباحثة  
من شأنه أن ينعكس بشكل جوهري علي  ،والسيطرة علي إنفعاالته ،مبتكرة وفهم مشاعره

كالقدرة علي تنظيم  ،حياته بشكل عام، ويحقق له العديد من المظاهر اإليجابية في حياته
 ،وامتالكه للعديد من المهارات التي تساعده علي بناء ذاته ،وارتفاع تقديره لذاته ،وضبط ذاته

مما  ،فيشعر بحب الحياة والتفاؤل والرضا التام عنها ،التقدمكما يحقق له المزيد من التطور و 
 يحقق له الشعور بطيب الحياة الذاتية .

 نتائج الفرض الرابع وتحليلها وتفسيرها:-4
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين طيب الحياة  "ينص هذا الفرض علي أنه

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة  الذاتية وإدارة الوقت لدي تالميذ المرحلة"،
بحساب معامل ارتباط بيرسون للعالقات بين أبعاد طيب الحياة الذاتية )والدرجة الكلية( وأبعاد 

 (. 30إدارة الوقت والدرجة الكلية وكانت النتائج كما هي موضحة في جدول)
 (  30جدول ) 

 درجة الكلية واألبعاد( وأبعاد إدارة الوقت والدرجة الكلية معامالت االرتباط بين مقياس طيب الحياة الذاتية)ال
 الدرجة الكلية المتابعة التنفيذ تنظيم الوقت تخطيط الوقت األبعاد

 **0.343 **0.275 **0.262 *0.136 **0.314 الرضا عن الحياة
 **0.514 **0.394 **0.228 **0.266 **0.506 حب الحياة
 **0.534 **0.392 **0.225 **0.334 **0.485 التفاؤل

 **0.564 **0.430 **0.286 **0.300 **0.530 الدرجة الكلية

 0.113 ≤  0.05وعند مستوي  0.148   ≤ 300ن=  0.01معامل االرتباط دال عند مستوى 
السابق وجود ارتباط دال موجب ذات داللة إحصائية عند مستوي يتضح من الجدول        

( بين أبعاد مقياس طيب الحياة الذاتية والدرجة الكلية 0.05( وعند مستوي)0.01داللة )
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والذي يعني أنه كلما ارتفعت مهارة إدارة الوقت  ،وأبعاد مقياس إدارة الوقت والدرجة الكلية
اتية لدي تالميذ المرحلة اإلعدادية مما يشير إلي وجود ارتفع مستوي الشعور بطيب الحياة الذ

 عالقة ارتباطية موجبة بين طيب الحياة الذاتية وإدارة الوقت.
 , Attiya Sana) ،(Ii Hua, Tong , 2011تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة) و 

Summaira Nasir ,2018))،  والتي تشير نتائجها إلي وجود عالقة موجبة بين طيب
 الحياة الذاتية وإدارة الوقت .

هذه النتيجة في ضوء الدور الواضح لمتغير إدارة الوقت الذي يلعبه في  وتفسر الباحثة     
فاستغالل الوقت وحسن إدارته وتنظيمه يعد مفتاحًا أساسيًا للسعادة  ،مجال الرضا عن الحياة

مما  ،رة الوقت يمكن الفرد من المشاركة في جميع األنشطة اإلجتماعية والترويحيةفحسن إدا
وتحقيق الراحة  ،ينتج عن ذلك الشعور باإلنتاجية والفعالية والتفاؤل والرضا عن الحياة

 والصحة النفسية مما يكون لذلك أثر إيجابي في الشعور بطيب الحياة الذاتية .
 ها وتفسيرها:وتحليل لخامسنتائج الفرض ا -5

توجد فروق ذات داللة إحصائية في أبعاد مقياس طيب أنه"  ينص هذا الفرض على    
تالميذ المرحلة الحياة النفسية والدرجة الكلية وفقًا لمتغير النوع )ذكور/إناث(" لدي 

وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية  ،اإلعدادية"
واالنحرافات المعيارية لدرجات التالميذ، كما قامت باستخدام االختبار اإلحصائي اختبار ت 

 (: 31) للتحقق من داللة الفروق بين المجموعتين وكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول
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 (31جدول ) 
 واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( وداللتها للفروق في أبعاد مقياس طيب الحياة النفسية والدرجة الكلية وفقًا للنوعالمتوسطات 

 1.96=0.05، وعند 2.58= 298= د.جعند  0.01قيمة ت دالة عند مستوي 
وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات مجموعتي  ( ما يلي:31يتضح من جدول)

جميع أبعاد مقياس طيب الحياة النفسية والدرجة الكلية حيث كانت قيمة ت  فيالذكور واالناث 
وهي لصالح االناث ومن  األعلىدالة لألبعاد والدرجة الكلية وكانت الفروق لصالح المتوسطات 

 أبعاد طيب الحياة النفسية والدرجة الكلية. فيثم فإن الفروق لصالح االناث 
 

 
 

( والتي تشير إلي أن نوع Mohanty & Sahoo ,2015وتتفق هذه النتيجة مع  دراسة )   
وأن اإلناث يتمتعن بمستوي من  ،الشخصية ونوع الجنس لديهم تأثير علي طيب الحياة النفسية

 طيب الحياة النفسية أعلي مقارنة بنظرائهن من الذكور .
)أماني  ،(Benjet & Hernandez, Gurman 2001 ,كما تؤكد دراسة كأل من ) 

،  تالحمه)نبيل  الجندي وجبارة عبد  ،(Garcia,  et  , al 2017 ,) ،(2006 ،عبدالوهاب

 المتغيرات
 (163) إناث ن= (137)ذكور  ن=

مستوى  قيمة ت
 ع م ع م الداللة

 0.01 9.182 2.14 15.52 1.93 13.34 االستقالل الذاتي
 0.01 12.327 1.39 16.76 2.28 14.11 التمكن البيئي
 0.01 13.337 1.56 16.42 2.23 13.13 الحياة الهادفة
 0.01 16.199 1.56 16.42 2.14 12.94 تقبل الذات

 0.01 5.556 2.74 21.92 2.82 20.13 التطور الشخصي
 0.01 8.977 2.86 21.97 2.36 19.21 العالقات مع اآلخرين 

 0.01 21.035 6.23 108.75 6.81 92.89 الدرجة الكلية
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حيث  ،علي وجود فروق بين الذكور واإلناث لصالح اإلناث في طيب الحياة النفسية ،(2017
 كانت اإلناث أعلي في درجات الشعور بطيب الحياة النفسية مقارنة بالذكور .

وجود فروق بين الذكور واإلناث في طيب الحياة النفسية لصالح اإلناث ربما سر الباحثة وتف
يرجع إلي ظروف التنشئة اإلجتماعية والثقافية التي تزود اإلناث بنوع من المساندة اإلجتماعية 
توفر لها حالة إيجابية تعززها في تخفيف األحداث الضاغطة مما يوفر لها فرصًا للشعور 

 ياة النفسية .بطيب الح
 وتحليلها وتفسيرها: لسادسالفرض ا  -4

أبعاد مقياس طيب  في" توجد فروق ذات داللة إحصائية أنهينص هذا الفرض على      
تالميذ المرحلة اإلعدادية الحياة الذاتية والدرجة الكلية وفقًا لمتغير النوع )ذكور/اناث( لدي 

بحساب المتوسطات الحسابية وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة  ،"
واالنحرافاتالمعيارية لدرجات التالميذ كما قامت باستخدام االختبار اإلحصائي اختبار ت 

 (:32للتحقق من داللة الفروق بين المجموعتين وكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول) 
 (  32جدول  )
 أبعاد مقياس طيب الحياة الذاتية والدرجة الكلية وفقًا النوع فيالمتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( وداللتها للفروق 

 1.96=0.05، وعند 2.58= 298= د.جعند  0.01قيمة ت دالة عند مستوي 
 ( ما يلي:32يتضح من جدول)

جميع  فيوجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات مجموعتي الذكور واالناث      
دالة لألبعاد والدرجة  "ت"أبعاد مقياس طيب الحياة الذاتية والدرجة الكلية حيث كانت قيمة 

وهي لصالح االناث ومن ثم فإن الفروق  األعلىالكلية وكانت الفروق لصالح المتوسطات 
 طيب الحياة الذاتية والدرجة الكلية.أبعاد  فيلصالح االناث 

 

 المتغيرات
 (163) إناث ن= (137) ذكور  ن=

مستوى  قيمة ت
 ع م ع م الداللة

 0.01 8.125 2.14 38.85 3.98 35.91 الرضا عن الحياة
 0.01 9.514 3.72 34.90 3.27 31.02 حب الحياة

 0.01 8.977 3.55 34.32 3.24 30.77 التفاؤل
 0.01 11.400 7.49 108.08 8.25 97.70 الدرجة الكلية
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 2009 ,وبمقارنة هذه النتيجة بنتائج الدراسات السابقة نجد أنها تتفق مع دراسة )  

Kashdan)  والتي أشارت إلي أن اإلناث يرتفع شعورهن بطيب الحياة الذاتية أكثر من
 2017 ,)،(Hua-Jin , 2009) ،(2008 ،) سحر فاروق  كما تشير دراسة كأل من ،الذكور

(Garcia,  et  ,  إلي وجود فروق بين الذكور واإلناث في طيب الحياة الذاتية لصالح اإلناث 
( والتي أوضحت وجود فروق ذات 2008بينما نجدها تختلف مع دراسة ) أماني سعيد،   

 اختلفت وأيضاً  ،داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في الهناء الذاتي ومكوناته لصالح الذكور
( والتي Frah, Yarkewicz and Kashan 2009 , ) ،(2009 ،) سميرة حسن  مع دراسة

أسفرت نتائجها عن عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث في الرضا عن الحياة 
 والشعور بالسعادة .

لتي أكدت ولعل التعارض بين نتيجة الدراسة الحالية ونتائج بعض الدراسات السابقة ا     
العوامل  الختالفعدم فروق بين الذكور واإلناث أو وجود فروق لصالح الذكور قد يرجع 

وظروف التنشئة اإلجتماعية التي أجريت  االقتصاديةوطبيعة الظروف  واالجتماعيةالثقافية 
المرحلة العمرية أو الدراسية التي أجريت عليها  الختالفأو ربما يرجع  ،عليها هذه الدراسات

فمع تفاوت خصائص هذه المجتمعات قد تختلف الظروف والعوامل الخارجية  ،هذه الدراسات
من  يواجههموالتي من شأنها أن تؤثر علي حاجات المراهقين وما قد  ،المحيطة بعيناتها

 ياة الذاتية .قد تلعب دورًا في اختالف مستوي شعورهم بطيب الح ،مشكالت
وجود فروق بين الذكور واإلناث في طيب الحياة الذاتية لصالح اإلناث يرجع  وتفسر الباحثة

وأن عاطفة الحب لدي  ،إلي الطبيعة العاطفية الفطرية لإلناث والتي تتميزن بها عن الذكور
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اإلناث هي أخصب مما لدي الذكور بكثير كما أن اإلناث أكثر سعيًا للحصول علي 
كما أنهن أكثر من الذكور في  ،والحب خاصة في مرحلة المراهقة واالستحساناطف التع

العطاء والمحبة ولديهم ثقة في اآلخرين وحسن ظن بهم وبالتالي يشعرن بالسعادة والرضا عن 
 حياتهن .

 وتحليلها وتفسيرها: سابعنتائج الفرض ال -5
يمكن التنبؤ بطيب الحياة النفسية من خالل االبداع االنفعالي "  ينص هذا الفرض على أنه    

: وللتحقق من صحة هذا الفرض قامت الباحثة " تالميذ المرحلة اإلعدادية وادارة الوقت لدي 
باستخدام تحليل االنحدار المتعدد لقياس مدى امكانية التنبؤ بطيب الحياة النفسية من خالل 

ت. وقد قامت الباحثة أواًل باالطمئنان على تحقق االفتراضات االبداع االنفعالي وادارة الوق
األساسية الستخدام تحليل االنحدار المتعدد وهي اعتدالية البيانات وعدم وجود ازدواج خطى بين 

 variance inflationالمتغيرين المستقلين حيث بلغت قيمة عامل تضخم التباين 
factor(1,00 وهذه القيمة أصغر من القيمة ) التي تشير الى وجود ازدواج خطى بين المتغيرين

مما يدل على عدم وجود ازدواج وكفاية حجم العينة والذي يشترط أن يكون حجم  10وهي القيمة 
 البواقيالعينة مساويًا على األقل ألربعة أضعاف عدد المتغيرات المستقلة وتجانس أو ثبات تباين 

، أقل من القيمة الجدولية Durbin Watson Testكما كانت قيمة اختبار دوربن واتسون  
 . 2وعدد المتغيرات المستقلة  300لالختبار عندما تكون العينة 

باستخدام اختبار تقدير دالة االنحدار وجد أن أنسب نموذج للعالقة بين طيب الحياة النفسية   
( وهي قيمة 0.383)  R2واالبداع االنفعالي وادارة الوقت هو النموذج الخطي وبلغت قيمة   

مما يعنى قدرة  %38مرتفعة وتعنى إمكانية تفسير التغير في طيب الحياة النفسية بدرجة 
( وهي قيمة دالة عند 92.247النموذج علي تفسير العالقة بنفس الدرجة، وبلغت قيمة ف )

 وهي دالة احصائيًا. 32.590( وبلغت قيمة الثابت 0.01مستوي معنوية )
  



 

 

 

) 136) 

 النفسية / الذاتية()اإلبداع االنفعالي وإدارة الوقت كمنبئني بطيب احلياة 

 2021 أبريل، 1ج، 66جملة اإلرشاد النفسي، العدد 

 ( 33جدول)
 ل االنحدار المتعدد للمتغيرات النفسية في التنبؤ بطيب الحياة النفسيةتحلي

( أن االبداع االنفعالي وادارة الوقت تتنبأ ايجابيا بطيب 33جدول ) فيوتشير النتائج     
 الحياة النفسية.

 وفيما يلي معادلة االنحدار:
  )ادارة الوقت×  ) +  (0.146 االبداع× 0.529 )+590.32طيب الحياة النفسية =

 وتحليلها وتفسيرها: ثامننتائج الفرض ال-6
يمكن التنبؤ بطيب الحياة الذاتية من خالل االبداع االنفعالي "  ينص هذا الفرض على أنه  

وللتحقق من صحة هذا الفرض، قامت الباحثة  ".تالميذ المرحلة اإلعدادية وادارة الوقت لدي 
الذاتية من خالل  بطيب الحياةباستخدام تحليل االنحدار المتعدد لقياس مدى امكانية التنبؤ 

. وقد قامت الباحثة أواًل باالطمئنان على تحقق االفتراضات االبداع االنفعالي وادارة الوقت
األساسية الستخدام تحليل االنحدار المتعدد وهي اعتدالية البيانات وعدم وجود ازدواج خطى بين 

variance inflation actor(1,00 )المتغيرين المستقلين حيث بلغت قيمة عامل تضخم التباين
 10وهذه القيمة أصغر من القيمة التي تشير الى وجود ازدواج خطى بين المتغيرين وهي القيمة 

مما يدل على عدم وجود ازدواج وكفاية حجم العينة والذي يشترط أن يكون حجم العينة مساويًا 
كما كانت  بواقيالعلى األقل ألربعة أضعاف عدد المتغيرات المستقلة وتجانس أو ثبات تباين 

، أقل من القيمة الجدولية لالختبار عندما Durbin Watson Testقيمة اختبار دوربن واتسون  
 . 2وعدد المتغيرات المستقلة  300تكون العينة 

باستخدام اختبار تقدير دالة االنحدار وجد أن أنسب نموذج للعالقة بين طيب الحياة الذاتية      
( وهي قيمة 0.370) R2وادارة الوقت هو النموذج الخطي وبلغت قيمة   واالبداع االنفعالي 

مما يعنى قدرة النموذج  %37مرتفعة وتعنى إمكانية تفسير التغير في طيب الحياة الذاتية بدرجة 

 االرتباط 
R 

 معامل
 المتغير قيمة ف التحديد

 المستقل

 قيمة
 االنحدار

B 

 االنحدار
 المتعدد
Beta 

 قيمة
 ت

 الداللة
 اإلحصائية

 طيب الحياة
 92.247 0.383 0.619 النفسية

 0.01 9.820 0.529 0.576 االبداع

 0.01 2.711 0.146 0.120 ادارة الوقت
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( وهي قيمة دالة عند مستوي 87.213علي تفسير العالقة بنفس الدرجة، وبلغت قيمة ف )
 وهي دالة احصائيًا. 35.390بت ( وبلغت قيمة الثا0.01معنوية )

 ( 34جدول)
 تحليل االنحدار المتعدد للمتغيرات النفسية في التنبؤ بطيب الحياة الذاتية

( أن االبداع االنفعالي وادارة الوقت تتنبأ ايجابيا بطيب الحياة 34جدول ) فيوتشير النتائج 
 الذاتية.

 وفيما يلي معادلة االنحدار:     
  )ادارة الوقت×  )+ (0.420 االبداع× (0.269 +390.35طيب الحياة الذاتية = 

 إيجابياً ( إلي أن اإلبداع اإلنفعالي وإدارة الوقت تتنبأ  34، 33تشير النتائج في جدول )
 النفسية / الذاتية( .)بطيب الحياة 

 Augusto, Martosمثل دراسة) ،وتتفق هذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات السابقة     
( Hamid Kazemi-Zahrani & Maryam Ghorbani 2015 ,(  و دراسة )2010 ,

 ,ودراسة ) ،االنفعاليوالتي أظهرت إمكانية التنبؤ بطيب الحياة النفسية من خالل اإلبداع 
2014 Mahshad Motaghedifard أسهم إسهامًا  االنفعالي( والتي أظهرت أن اإلبداع

 Forgeard, Marie Julie  2015,ودراسة  ) ،داال في التنبؤ بطيب الحياة الذاتية
Cecile منبئ جيد لطيب الحياة  االنفعالي(  والتي أسفرت نتائجها أن اإلبداع. 

هذه النتيجة في ضوء أن اإلبداع اإلنفعالي يتعلق بالتعامل بشكل مبتكر مع  سر الباحثةوتف  
من  المعلومات اإلنفعالية وتوظيفها بشكل يجعل الفرد يشعر باألمل والتفاؤل مهما واجه

ومن ثم فإن اإلبداع اإلنفعالي يجعل الفرد يتعامل بكفاءة مع ذاته ومع  ،صعوبات أو تحديات
بناء و األمر الذي يمكنه من حل الصراعات ومواجهة الضغوطات  ،البيئة المحيطة به

ومن ثم يصبح الفرد أقل عرضه للوقوع في دائرة  ،ناجحة مع اآلخرين اجتماعيةعالقات 
ر رضًا عن المظاهر المختلفة لحياته وأكثر شعورًا كما يصبح الفرد أكث ،النفسية االضطرابات

 االرتباط 
R 

 معامل
 التحديد

 المتغير قيمة ف
 المستقل

 قيمة
 االنحدار

B 

 االنحدار
 المتعدد
Beta 

 قيمة
 ت

 الداللة
 اإلحصائية

 طيب الحياة
 87.213 0.370 0.608 الذاتية

 0.01 4.951 0.269 0.270 االبداع
 0.01 7.725 0.420 0.318 ادارة الوقت

https://0811jdyg6-1103-y-https-www-proquest-com.mplbci.ekb.eg/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Forgeard,+Marie+Julie+Cecile/$N?accountid=178282
https://0811jdyg6-1103-y-https-www-proquest-com.mplbci.ekb.eg/pqdtglobal/indexinglinkhandler/sng/au/Forgeard,+Marie+Julie+Cecile/$N?accountid=178282
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ومن ثم فإنه من مصادر طيب الحياة المشاعر اإليجابية التي تنتج عن تمتع   ،بطيب الحياة
وهو ما يفسر إمكانية التنبؤ  ،فيصبح أقل قلقًا وتوتراً  ،الفرد بدرجه عالية من اإلبداع اإلنفعالي

 لي .بطيب الحياة من خالل اإلبداع اإلنفعا
 البحث( مع Amy B. Chan Hilton 2017 , ومن جانب آخر تتفق نتائج دراسة )    

 ،الحالي والتي تؤكد أن اإلدارة الجيدة للوقت يدعم من طيب الحياة النفسية لدي الطالب
إدارة الوقت  استخدام( والتي كشفت نتائجها بأنه يمكن Ii Hua, Tong , 2011 ودراسة  )

 Attiya Sana , Summairaودراسة ) ،في التنبؤ بطيب الحياة الذاتية والرضا عن الحياة
Nasir ,2018 والتي أظهرت نتائجها أن إدارة الوقت لها تأثير مهم علي التنبؤ بطيب )

 الحياة الذاتية وكذلك لها تأثير علي الصحة النفسية والحالة الصحية .
من أن كفاءة الفرد في إدارة وتنظيم وتخطيط وقته تؤدي إلي  ه النتيجةهذ وتفسر الباحثة    

حيث أن كفاءة الفرد في إدارة وقته تجعله قادرًا علي التخلص من  ،تحسين طيب الحياة لديه
ومحاولة البحث عن فرص الحياة المليئة بالمعاني والبهجة  ،أعباء الحياة الروتينية اليومية

األمر الذي ينعكس إيجابيًا علي شعورهم بطيب الحياة  ،الحياة والسرور والرضا التام عن
  .النفسية والذاتية

اإليجابية نحو إدارة  االتجاهات( أن Solomonm ,2008وفي هذا الصدد يشير )     
الوقت من شأنها أن تخفف من مستوي التوترات النفسية وتحسن مستوي التكيف والصحة 

 .األفرادالنفسية والرضا والسعادة لدي 
 التوصيات والبحوث املقرتحة :

 أواًل : التوصيات :
  .يجابية وعلي مقدمتها طيب الحياةضرورة تركيز الدراسات النفسية علي تنمية الجوانب اإل.1
.عقد ندوات وورش عمل لتوعية التالميذ بأهمية طيب الحياة وفوائدها اإليجابية وكذلك 2

 الوقت وأثرها اإليجابي علي الصحة النفسية .بأهمية اإلبداع اإلنفعالي وإدارة 
.تصميم برامج توعية لتحسين طيب الحياة لدي فئات مختلفة من المجتمع لتحقيق صحة 3

 أفضل . وانفعاليةنفسية وعقلية 
 . أن يتم تضمين مفهوم طيب الحياة في سياق الحياة اليومية في المواقف المختلفة .4
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بانفعاالتهم واستثمار الطاقة اإلنفعالية اإليجابية لرفع . مساعدة المراهقين علي الوعي 5
 مستوي الطموح واإلبداع والتفوق .

 .تصميم برامج تدريبية تساعد التالميذ علي استخدام أساليب اإلبداع اإلنفعالي .6
الوقت بطرق فعاله ومتابعة اليوم  واستثمار.تدريب التالميذ علي إدارة الوقت وتنظيمه 7

 للحصول علي أعلي مستوي من األداء . االمتحاناتل الدراسي وأعما
 البحوث املقرتحة :

.طيب الحياة متعدد األوجه )النفسية / الذاتية( وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية 1
 لدي عينة من العاملين في المجال الصحي . واالجتماعية

 . لمرحلة اإلعداديةتالميذ ا. فاعلية برنامج إرشادي لتحسين الشعور بطيب الحياة لدي 2
 .أثر برنامج معرفي في تحسين طيب الحياة لدي عينة من الصم وضعاف السمع .3
.دراسة متغيرات البحث مع متغيرات أخري كإدارة الذات والمرونة المعرفية لدي عينات من 4

 مراحل عمرية مختلفة .
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 املراجع العربية:
الشعور بالسعادة في ضوء بعض سمات الشخصية (: 2012إيناس بنت علي الرايفي ) .1

 ،رابطة التربويين العربلدي عينة من طالبات كلية التربية للبنات بمحافظة جدة .
 .460-417(، ص22)2

اإلنفعالية وعالقتها بكل من اإللكسيثيميا  االبتكارية(: 2008) الشويقيأبو زايد سعيد  .2
ة المصرية المجلفي الشخصية لدي عينة من طالب الجامعة.  الكبرى والعوامل الخمسة 
 .53-33ص ،(61)18 ،للدراسات النفسية

(: تحليل المسارات للعالقة بين االبتكارية 2019محمد شعبان ) ،أحمد سيد عبدالفتاح .3
مجلة جامعة  ،االنفعالية وكفاءة المواجهة والرفاهية النفسية لدي معلمي التربية الخاصة

 .363-275ص ،(4)13 ،للعلوم التربوية والنفسيةالفيوم 
. القاهرة: مكتبة األنجلو 4.ط الطب النفسي المعاصر(: 2008أحمد عكاشة ) .4

 .        المصرية
(: استراتيجيات إدارة الوقت لدي طلبة كلية العلوم التربوية 2014أحمد علي السيوف ) .5

 ،(2)41 ،عمان ،الجامعة األردنية ،دراسات العلوم التربوية ،في الجامعة األردنية
 .973-960ص

(: الشعور بالسعادة وعالقته بمفهوم الذات لدي عينة من 2014أحمد محمد الزعبي ) .6
 .75-33 ،(4)42 ،الكويت – مجلة العلوم اإلجتماعيةطلبة جامعة دمشق. 

(: حب الحياة لدي 2010مايسة أحمد النيال ) ،غادة خالد عيد ،أحمد محمد عبدالخالق .7
الجامعة الكويتيين واللبنانيين: دراسة في علم النفس اإليجابي.  بعينتين من طال

 .126-15 ،(3)20جامعة الكويت  ،حوليات اآلداب والعلوم اإلجتماعية
(: فعالية الذات وعالقته بالسعادة والتحصيل األكاديمي. 2013أحمد يعقوب النور ) .8

 .178-151(، 94)24 ،مصر –)جامعة بنها(  ة كلية التربيةمجل
(: النموذج البنائي للعالقات بين السعادة النفسية والعوامل 2010هاشم ) السيد أبو .9

 ،للشخصية وتقدير الذات والمساندة اإلجتماعية لدي طالب الجامعة الكبرى الخمسة 
 جامعة بنها. ،مجلة كلية التربية
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. القاهرة: مكتبة األنجلو مقياس كفاءة إدارة الوقت(: 2008أمال عبدالسميع أباظة)  .10
 المصرية.

(: السعادة النفسية وعالقتها ببعض المتغيرات لدي عينة من 2006أماني عبدالوهاب ) .11
 ،(2)21 ،كلية التربية جامعة المنوفية ،مجلة البحوث النفسية والتربويةالجنسين . 

 .308-254ص
الشعور بالسعادة وعالقتها بالذكاء لطالب كلية (: مصادر 2009أمسية الجندي ) .12

 ( .62) 19 ،المجلة المصرية للدراسات النفسية ،جامعة اإلسكندرية ،التربية
(: نموذج بنائي للمواجهة التأهبية للضغوط المحتملة في 2010تامر شوقي إبراهيم) .13

 عين شمس. جامعة ،كلية التربية ،رسالة دكتوراه  ،إطار التفكير الموجه نحو المستقبل
(: الذكاء وعالقته بالسعادة والثقة بالنفس لدي طلبة جامعة 2011جاليت رنكو ) .14

 .115ص  ،(3)21 ،مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،األقصى
(: مهارات إدارة الوقت وعوامل الشخصية ونمط السلوك 2006جمال السيد تفاحة ) .15

جامعة  ،مجلة البحوث النفسية والتربوية ،لدي عينة من طالب الدراسات العليا
 .54-92(،3)21المنوفية،

 . القاهرة : عالم الكتب .4.ط الصحة النفسية والعالج النفسي(: 2005حامد زهران ) .16
(: القدرة التنبؤية إلدارة الوقت بكل من المسؤولية 2019حنان خليل الحلبي ) .17

مجلة البحث العلمي اإلجتماعية وفعالية الذات لدي عينة من طالبات جامعة القصيم . 
 ،كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية ،جامعة عين شمس ،في التربية

 .49-25ص،،(20)15
–. دار الكنوز للنشر والتوزيع  الوقت في اإلدارة إدارة(: 2006زيد منير عبودي ) .18

 األردن . –عمان 
(: النموذج البنائي للعالقات بين اإلبداع اإلنفعالي وبعض 2011زينب عبدالعليم بدوي ) .19

 ،مجلة كلية التربية ،متغيرات تجهيز المعلومات اإلنفعالية. دراسات تربوية ونفسية
 .254-167ص  ،(72ع) ،جامعة الزقازيق
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(: جودة الساعة البيولوجية كمنبئ باليقظة العقلية 2019بعة عبدالناصر مسحل )را .20
 ،(4)43،جامعة عين شمس ،مجلة كلية التربيةواإلبداع اإلنفعالي لدي طالب الجامعة. 

 .72-1ص 
(: دور المدرسة الثانوية في تنمية الوعي بإدارة الوقت لدي 2018سالم ثالب سالم ) .21

بجامعة  مجلة كلية التربيةون التربويون بمدينة الرياض. الطالب كما يراها المشرف
 .157-131 ،(7)34 ،أسيوط

(: نموذج بنائي لإلبداع اإلنفعالي والكفاءة 2010عادل المنشاوي ) ،سعيد سرور .22
اإلنفعالية والتفكير اإلبداعي وأساليب مواجهة الضغوط الدراسية لدي الطالب المعلم 

 . 103 -187، 2 ،جامعة اإلسكندرية ،بدمنهور مجلة كلية التربية.
 المهارات الحياتية ضرورة حتمية في عصر المعلوماتية "(: 2010سليمان عبد الواحد ) .23

 تربوية". القاهرة: ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع. رؤية سيكو
. القاهرة :عالم السعادة والرضا أمنية غالية وصناعة راقية(: 2010سناء سليمان ) .24

 الكتب .
(: فعالية برنامج إرشادي 2019مروة معوض ) ،م عبدالغفار عليوة، ياسر القطانسها .25

 ،مجلة كلية التربيةإنتقائي لتحسين الهناء الشخصي لدي المراهقين ضعاف السمع. 
 .539-568 ،(2 ) 19 ،جامعة كفر الشيخ

-24،(554)48،مجلة الوعي اإلسالمي(: الوقت في حياة المسلم. 2011سيد نوح ) .26
26. 

كعمليات وسيطة في العالقة بين الهناء  واالمتنان(: التسامح 2014اء شكري )شيم .27
مجلة الدراسات اإلنسانية  ،الذاتي وكل من التفهم والرأفة بالذات لدي عينة من األزواج

 .496-561 ،(8)2 ،واألدبية
(: اإلبداع اإلنفعالي وعالقته بكل من قوة السيطرة المعرفية 2009عادل يوسف خضر ) .28

 ،(17)ع ،مجلة التربية القطرية يم لدي عينة من طالب الصف الثالث اإلعدادي.والق
 .140-94ص
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وبعض المتغيرات  اإلختبار(: إدارة الوقت وحكمة 2019عبدالعزيز محمد حسب هللا ) .29
 ،مجلة كلية التربية ،الديموجرافية كمنبئات بالتسويف األكاديمي لدي طالب كلية التربية

 .435-532ص  ،(9) 35 ،جامعة أسيوط
(: بعض المتغيرات المعرفية والشخصية المساهمة في 2010عبدهللا جاد محمود ) .30

 ،(66) 2جامعة الزقازيق، ،مجلة كلية التربية ،السعادة . دراسات تربوية ونفسية
 .271-195ص

(: الحكمة وعالقتها بالسعادة النفسية لدي عينة من طلبة جامعة 2015عفراء العبيدي ) .31
مركز تطوير التفوق في جامعة العلوم  ،ة العربية لتطوير التفوق المجل ،بغداد

 .201-181 ،(10)6صنعاء ، ،الجمهورية اليمنية ،والتكنولوجيا
(: التنبؤ بمستوي اليقظة العقلية من خالل بعض المتغيرات 2018فاطمة خشبة ) .32

الجزء ،179العدد  جامعة األزهر، ،مجلة كلية التربيةالنفسية لدي طالبات الجامعة. 
 .598-495األول،

(: االستراتيجيات المعرفية 2016يوسف محمد شلبي ) ،الرحمن الضبعدفتحي عب .33
لدي طالب  االكتئابيةلتنظيم االنفعال كمتغير وسيط بين الكف المعرفي واألعراض 

 .305-231 ،(3)25 ،كلية التربية ،جامعة اإلسكندرية ،مجلة كلية التربيةالجامعة . 
الفرد في  مسؤولية) السعادة وتنمية الصحة النفسية(: 2000كمال إبراهيم مرسي ) .34

 القاهرة : دار النشر العربي . ،1اإلسالم وعلم النفس( ج
الشعور الذاتي بحسن الحال لدي البالغين (: 2013كوري كييس .جيانا ل. ماجير مو ) .35

النفس اإليجابي نماذج سنايدر. القياس في علم  .ر. ك-، شين لوبيزقياسه وتوظيفه –
 المركز القومي للترجمة . ،القاهرة ،)ترجمة صفاء األعسر وآخرون( ،ومقاييس

القاهرة  ،)ترجمة صفاء األعسر وآخرون( ،السعادة الحقيقية(: 2005مارتن سليجمان ) .36
 : دار العين.

 .. القاهرة : مكتبة الوفاء القانونية أسس إدارة الوقت(: 2014مجدي إبراهيم محمد ) .37
(: النموذج البنائي لعالقة اإلبداع الوجداني ببعض المتغيرات 2012محمد البحيري) .38

 – دراسات عربية في علم النفس. االجتماعيلدي األطفال ذوي صعوبات التعلم 
 .417 -365(، 3)11مصر، 
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(: استثمار وقت الفراغ وعالقته بالرضا عن الحياة لدي أوالء 2017محمد السيد مطر ) .39
 ،جامعة المنصورة ،المجلة العلمية لعلوم التربية البدنيةأمور األطفال المعاقين ذهنيًا. 

 .268-241(، ص28ع)
(: السعادة النفسية وعالقتها بمفهوم الذات لدي طلبة 2019محمد بن ناصر الصوافي ) .40

( ، ص 3)10الجزائر،  ،مجلة العلوم التربوية والنفسيةصف التاسع األساسي. ال
162- 181. 

(: الخصائص السيكومترية لمقياس الشعور بالسعادة لدي 2014محمود ربيع الشهاوي) .41
 مصر. ،والمعرفة القراءةمجلة المراهقين المكفوفين، 

.  ةتنبؤيوعالقته بالرفاهية لدي المغتربين وأبنائهم: دراسة  االنتماء(: 2014منال طه ) .42
 .73-9 ،(159)3 ،جمهورية مصر العربية ،جامعة األزهر ،مجلة كلية التربية

(: أثر إدارة الوقت علي مستوي العاملين : دراسة 2016منصور علي المبارك ) .43
الصادرة عن الجمعية مجلة القراءة والمعرفة تطبيقية علي الخطوط الجوية الكويتية. 

 .163-137، ص(173) ،المصرية للقراءة والمعرفة
(: درجات الشعور بالسعادة النفسية لدي طلبة الجامعات 2017نبيل الجندي ) .44

 ،سلطنة عمان – مجلة الدراسات التربوية والنفسيةالفلسطينية في محافظة الخليل. 
11(2 ،)337-351. 

وعالقتها بجودة الحياة لدي طالبات كلية  (: مهارات إدارة الوقت2015نعمة حسن ) .45
مجلة كلية التربية جامعة الدمام وأثر ذلك علي تحصيلهن الدراسي: دراسة ميدانية.

 .93-55ص ،(1) 163،جامعة األزهر ،التربية
وعالقتها بالتفكير البنائي والتأمل  االنفعالي االبتكار(: 2018نهلة نجم الدين مختار ) .46

جامعة  ،كلية التربية ،مجلة البحوث التربوية والنفسيةامعة. والبصيرة لدي طلبة الج
 .181-139، ص(58) ،بغداد

(: الذكاء الوجداني والتفاؤل كمنبئات بالهناء الشخصي لدي 2013هاني سعيد ) .47
 -467 ،(80)23 ،المجلة المصرية للدراسات النفسيةالمتزوجين وغير المتزوجين. 

520. 
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أساليب التفكير وداللتها التنبؤية باإلبداع االنفعالي (: 2020هبه محمد إبراهيم سعد ) .48
ص ،(2)3 ،مصر ، المجلة الدولية للبحوث في العلوم التربوية ،لدي طالب الجامعة

458-529. 
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Abstract: 
      The study aimed to examine the relationship between  Well-being 

(Psychological/ Subjective),emotional creativity and Time 

Management for students in the preparatory stage , and explore the 

differences in the well-being ( Psychological/ Subjective ) based on 

gender ( male- female) . Also to Predict well-being ( Psychological / 

Subjective) through emotional creativity and Time management for 

students in the preparatory stage. The sample of the study consists of 

(300) male and female students , whose ages range from ( 12-14) 

years old . The researcher used the Psychological wellbeing Scale ( 

prepared by the researcher) , the Subjective wellbeing scale ( prepared 

by the researcher) , Emotional Creativity ( prepared by the researcher) 

and Time management ( prepared by the researcher) . The results of 

the study showed that there is a statistically positive significant 

correlation between the well-being (psychological / Subjective ) , 

emotional creativity and Time management for students in the 

preparatory stage. Also there are statistically significant differences in 

the well-being (psychological / Subjective) according to gender 

variance (male- female) in favor of female students. Finally, The 

results also showed that well-being (Psychological/ Subjective) can be 

predicted through emotional creativity and time management for 

students in the preparatory stage.                                                   

Key words : Psychological well-being- Subjective well-being - 

Emotional creativity – Time management.                                    
                                      


