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  (*) نواف بن حممد مبارك العصيمي

  ملخــــــــــص

على العالقة بين جودة الحياة المدرسية وتقدير الذات والتوافق هدف البحث إلى التعرف 
والتعرف على إمكانية التنبؤ بتقدير  ،الشخصي واالجتماعي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بالطائف

الذات والتوافق الشخصي واالجتماعي من خالل إدراك التالميذ لجودة الحياة المدرسية . وتكونت 
تلميذًا من تالميذ الصف السادس بالفصل الدراسي األول من العام  (319عينة البحث من )

كما استخدم مـقياس جودة  ،واتبع الباحث المنهج الوصفي اإلرتباطي ،هـ1435 – 1434الدراسي 
ومقياس تقدير الذات إعداد  ،( ترجمة الباحث1981الحياة المدرسية من إعداد )وليامز وباتن( )

 ،(2003س التوافق الشخصي واالجتماعي إعداد زينب شقير )ومقيا ،(1981موسى ودسوقي )
 ،كما استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون وتحليل اإلنحدار البسيط لمعالجة فروض الدراسة

 وتوصلت النتائج إلى :
وجود عالقة دالة إحصائيًا بين إدراك تالميذ المرحلة االبتدائية لجودة الحياة المدرسية 

كما وجدت إمكانية التنبؤ بتقدير الذات من خالل  ،وافق الشخصي واالجتماعيوتقدير الذات والت
وكذلك وجدت إمكانية التنبؤ بالتوافق  ،إدراك تالميذ المرحلة االبتدائية لجودة الحياة المدرسية

 الشخصي واالجتماعي من خالل إدراك تالميذ المرحلة االبتدائية لجودة الحياة المدرسية.

 .التوافق الشخصي واالجتماعي –تقدير الذات  –جودة الحياة المدرسية  :ةالكلمات املفتاحي
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Quality of School Life as Perceived by Primary Stage Pupils at Taif and its 

Relationship with Self-Esteem; and Personal and Social Adjustment 

Nawaf Mohammed Mubarak Al Usaimi 

Abstract 
 This study aimed to find out the relationship between the quality of 

school life with Self-esteem ; and Personal, social Adjustment of the 

primary school students at Taif, and the possibility to predict self-esteem 

and social, personal adjustment through recognition of the student to the 

quality of school life. Sample of the study consisted of (319) of the sixth 

class student to the first term of the school year. The study followed the 

descriptive Correlative approach. The researcher used the measures of: 

school life quality prepared by (Williams and Patten) (1981) and translated 

by the researcher; the measure of self- esteem prepared by Mosa and 

Dasougi (1981), and the measure of self- esteem and adjustment prepared 

by Zainab Sheqeer (2003) the researcher used the statistical methods 

(Pearson correlation coefficient and simple regression analysis) to handle 

the study hypotheses. The most important results of the study are the 

following: 

 There are Statistical relationship between primary School Student 

Comprehension and quality of school life and self-esteem of the student 

and also social , personal adjustment of them . and there are a possibility to 

predict self-esteem through student ,s comprehension for the quality of 

school life and also There are possibility to predict The social, personal 

adjustment . 

Keywords: quality of school life- self- esteem – social, personal 

adjustment. 
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   :ةــــــــدمــــمق
والتـــي تتشـــكل فيهـــا  ،تعـــد مرحلـــة الطفولـــة مـــن فهـــو المراحـــل فـــي تكـــوين شخصـــية الطفـــل

 ،والتـثرر بمـا عقـع مـن فحـداه فـي هـذل المرحلـة سـواًي كانـت إعجابيـة ،فساليب التعامل مع اآلخرين
ية الطفـل بمـا تـؤرر سـلًبا فـي شخصـ فو تكـون سـلبية ،والتي تؤدي إلـى بنـاي الشخصـية بنـاًي سـليًما

وعندما يدخل المدرسة عحتك بمجتمع جديد من معلمين وفطفال وفصول  ،في جميع مراحل حياته
ــذلك هــل يــدرك الطفــل العالقــات  يمــا بيــنهو ،وقضــاي مــدة ليســت بالقصــيرة ،دراســية وهــي مــا  ،ول

 .تسمى بجودة الحياة المدرسية والتي لها تثرير في تقديرل لذاته وتوافقه الشخصي واالجتماعي 
 وبالنظر ألهداف المدرسة االبتدائية نجد أن هناك أهدافًا كثيرة: 
هــذل األهــداف فــي التربيــة الحميــدة والقــدرة ( 26-25: 1994) ويحــدد راــوان ونخــرون  

والــتمكن مــن وســائل المعرفــة األوليــة كــالقراية وحســن  ،علــى فهــو العالقــات االجتماصيــة الصــالحة
وقيام  ،ت التي تواجه التلميذ والمجتمع والمساهمة في حلهاوإدراك المشكال ،استخدام فوقات الفراغ

وإتقــان العمــل والتعــاون مــع اآلخــرين  ،واحتــرام األســرة ،التلميــذ بــدور منــتج فــي الحيــاة بشــكل عــام
 وتقدعو الصالح العام على الصالح الشخصي .

جــة فن مســاعدة العــاملين بالمدرســة ومعال( Kershaw et al., 1994: 2) ومــن هنــا يــذكر 
المشـكالت التــي تــواجههو هــي مــن فهــو عوامــل جــودة الحيــاة المدرســيةج وهــذا مــا يــؤدي إلــى جــذ  

 والحفاظ على جودة بيئات التعلو . ،المعلمين للعمل بالمدارس
إلــى ارتفــار إدراك الطــال  لجــودة الحيــاة المدرســية فــي ( 259: 1995) ويشــير العتيبــي

وخبــراتهو الطيبــة عــن حيــاتهو  ،ي التالميــذ لمدارســهوالمــدارس النانويــة للبنــينج وهــذا يواــح انتمــا
واهتمــامهو بــثداي  ،وشــعورهو بالراــا والتفاعــل اإلعجــابي مــع تالميــذ المجتمــع المدرســي ،المدرســية

 الواجبات المدرسية .
فن األداي األكـادعمي لـيا المؤشـر الوحيـد لبيـان جـودة  (Weston, 1998: 56)ويـذكر 

ولكن تطوير المهارات اإلبداصية وتعزيـز التالميـذ وشـعورهو  ،عضالحياة المدرسية كما يتصور الب
 بالراحة داخل المدرسة هي التي تحدد ارتفار وانخفاض جودة الحياة المدرسية .

إلـى فن جـودة الحيـاة المدرسـية تتمنـل فـي االلتـزام (Wolf et al., 2001: 364) ويشـير
 رسي الذي يؤدي إلى اإلنجاز .بالراا المد وشعورهو ،والمواقف تجال المعلمين ،الصفي
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العالقــات بــين التالميــذ والمعلمــين  فن (Karatzias et al., 2001: 265) ويــرى 
ولذلك ينبغي على المسئولين النظر  ،فكنر تثريرًا في سلوك التالميذ واإلداريين داخل المدرسة ُتعد

 بداخل المدارس . ورفع الكفاية ،في مشاركة التلميذ في صنع القرارج لتحسين الجو المدرسي
إلى فنه عمكن تحسين فداي التلميذ وقدراتـه  (Karatzias et al., 2002: 34) كما عشير

وذلك من خالل المواقف اإلعجابيـة للمعلمـين  ،من خالل زيادة مستويات الراا عن المدرسة لدعه
نشـطة المدرسـية وممارسة فساليب التعزيز التي تشمل النناي وإشراك التالميذ في األ ،نحو التالميذ
 المناسبة .

فن فهــو مــا عســهو فــي جــودة الحيــاة المدرســية هــو  (Halvorsrud, 2007: 1)ويعتبــر 
 وتشمل التفاعل اإلعجابي بينهما من خالل الرعاعة الجيدة وتعزيز التالميذ. ،عالقة التلميذ بالمعلو

عالقــة التلميــذ و  ،وعالقتــه بالتلميــذ ،ويتضــح ممــا ســبق فن هنــاك اتفاقــًا علــى فهميــة المعلــو
وفــي البحــث الحــالي  ،فــي حيــاة التلميــذ بثقرانــه فــي تشــكيل مفهــوم جــودة الحيــاة المدرســية وتثريرهــا

 سيكون المتغير الناني تقدير الذات عند هؤالي التالميذ وتثرير جودة الحياة المدرسية عليه .
عامل التلميذ وفنه نتيجة ت ،بتقدم العمر فن تقدير الذات ينمو (39: 1988) فيذكر زيدان

وبالتــالي تــزداد رقتــه بنفســه  ،وتفاعلــه مــع بيئتــه االجتماصيــة وبتقــدم العمــر تــزداد قدراتــه وإمكانياتــه
 واعتزازل بها ويزداد تقديرل لذاته .

إلــى فن تقــدير الفــرد لذاتــه شــيي متصــل بمعاملــة األهــل ( 124: 2000) ويشــير حمــود
غيرها من المؤسسـات التـي يتصـل بهـا التلميـذ فالمدرسة و  ،وبعالقة التلميذ مع محيطه بشكل كلي

 لها دورها في تكوين مفهوم الذات لدى الطفل وبالتالي تقدير الذات .
فن التالميـذ الـذين لـديهو ارتفـار فـي تقـدير  (Snape & Miller, 2008: 223) ويـرى 

ال ويجـب علـى المـدارس فن  ،وقـادرين علـى مواجهـة التحـدعات ،الذات عشـعرون بالنقـة فـي الـنفا
 تهمل دعو التالميذ بالتعاون مع ُفسرهو وخصوصًا تالميذ المرحلة االبتدائية .

إلــى فن معلمـي المرحلــة االبتدائيــة عمكــن فن  (Miller et al., 2010: 430) ويشـير
وذلك من خالل إعطاي دورات  ،عستفيدوا من عالقاتهو اإلعجابية مع التالميذ في رفع تقدير الذات

واجهـة الصـعوبات التـي تـواجههو وتقـدعو التعزيـز والـدعو الـالزم مـن فجـل رفـع للتالميذ في كيفية م
 تقديرهو لذواتهو .
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ــثرر بــالمعلمين (Prihadi & Hairul, 2011: 110) ويــذكر ــذات يت  ،فن تقــدير ال
وارتفاعه قد يؤدي إلى االنجازات األكادعمية ولذلك ينبغي على المعلمين فن يدعموا التالميـذ دون 

 عن اآلخر وذلك من فجل تحسين ورفع تقدير الذات . تمييز ألحدهو
إلى فن مـن لـديهو تـدني فـي تقـدير الـذات  (Savi & Karatas, 2012: 2406)ويشير 

بعكـا  ،ولديهو حساسية مفرطة اد الوجـود ،عادًة ما يلومون فنفسهو وقليلو االنتماي لمن حولهو
  ماًي للمجتمع .من لديهو ارتفار في تقدير الذات فهو فكنر إدراكًا وانت

فنـه البـد مـن التثكيـد علـى الجوانـب اإلعجابيـة مـن (  Thomson, 2012: 159) ويـرى 
وكـــذلك تشـــجيع المعلـــو لتالميـــذل  ،مـــن فجـــل رفـــع تقـــديرهو لـــذواتهو الســـلوك واألداي عنـــد التالميـــذج

 وتحسين نقاط الضعف لديهو . ،والتركيز على نقاط القوة لديهو وتعزيزها ،وتعزيزهو
فـــي رفـــع تقـــدير  ا تقـــدم اتفـــا  نراي معظـــو البـــاحنين علـــى فهميـــة دور المدرســـةيتضـــح ممـــ

إلـى البحـث وراي عالقـة جـودة الحيـاة المدرسـية بتقـدير الـذات لـدى  ومـن هنـا تبـدو الحاجـة ،الـذات
تالميذ المرحلة االبتدائية . وفما عالقة جودة الحياة المدرسية بالتوافق الشخصي واالجتماعي عند 

 لة االبتدائية فسوف تتضح في اآلراي التالية :تالميذ المرح
فن المدرسـة وعالقـات التالميـذ بـداخلها لهــا  (Johnson et al., 2000: 207) يـرى  

فمن المالحظ فن األطفال الذين التحقوا بريـاض  ،الدور الكبير في التوافق الشخصي واإلجتماعي
وفمـا األطفـال الـذين كـانوا ععـانون  ،انهواألطفال قبل المرحلة االبتدائيـة ففضـل فـي التوافـق مـن فقـر 

ُوجـــد فنهـــو قـــد تحســـنوا فـــي تـــوافقهو الشخصـــي واإلجتمـــاعي بعـــد  ،مـــن ســـوي التوافـــق فـــي الرواـــة
 دخولهو للمدرسة االبتدائية .

فن للمدرسـة والعالقـة بـين األم واأل  واألقـران  (Chan et al., 2005: 418)ويشـير 
إعجابيـة بـين التالميـذ مـن فجـل تحسـين  ن تكـون العالقـةويجـب ف ،تثرير فـي التوافـق لـدى األطفـال
 التوافق الشخصي واالجتماعي .

ويرى الباحث فن المدرسة لها تثرير في عملية التوافق الشخصـي واالجتمـاعي ج وتتضـح 
والتوافـــق الشخصـــي واالجتمـــاعي فـــي  ،الحاجـــة إلـــى دراســـة العالقـــة بـــين جـــودة الحيـــاة المدرســـية

 المرحلة االبتدائية. 
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 ث:ـــــة البحــــشكلم
فن لنوصيـة الحيـاة المدرسـية تـثرير كبيـر فـي  (Malin& Linnakyla, 2001:147)يـذكر 

ويتطلـــب األمـــر معرفـــة عالقـــة التلميـــذ  ،عوامـــل الشخصـــية لـــدى الطـــال  بمـــا فـــي ذلـــك تقـــدير الـــذات
 المدارس .وإلى في مدى ُفعلت جودة الحياة المدرسية ب ،بمعلميه وبالنقافة التي تتبعها المدرسة

إلـــى فن معـــدالت الراـــا عـــن الحيـــاة المدرســـية عنـــد طـــال  المرحلـــة  (Denar)ويشـــير 
 ،وقـد عكـون السـبب فـي ذلـك يرجـع لوجـود المعلمـين عنـد جمـع البيانـات، النانوية تكون عالية جـداً 

ومـــن هنـــا تبــدو الحاجـــة لعمـــل المزيـــد مــن البحـــوه فـــي هـــذا  ،ورغبــتهو فـــي نهـــور نتــائج إعجابيـــة
 ( Karatzias et al., 2002: 36) يف المجال .

إلـــى فن الطـــال  يتعراـــون ألشـــكال مـــن الصـــعوبات ( 98: 2008) كمـــا عشـــير محمـــد
عســتطيع بعضــهو مواجهــة هــذل الصــعوبات بنجــاإ حتــى عصــلوا إلــى التوافــق  ،والضــغوط المدرســية

 ونخرون ال عستطيعون ويعانون سوي التوافق. ،المناسب

 ث :ــــالبح ةــــأسئل
ــاة المدرســيةإدراك بــين إحصــائيًا دالــة  عالقــةهــل توجــد  -1 لــدى  وتقــدير الــذات ،جــودة الحي

 االبتدائية؟تالميذ المرحلة 
ــ -2 ــاة المدرســيةإدراك إحصــائيًا بــين  ةهــل توجــد عالقــة دال والتوافــق الشخصــي  ،جــودة الحي

 ؟لدى تالميذ المرحلة االبتدائية واالجتماعي

جــودة الحيــاة المدرســية لــدى  إدراك درجــاتتقــدير الــذات مــن درجات هــل عمكــن التنبــؤ بــ -3
 ؟تالميذ المرحلة االبتدائية

جـودة الحيـاة إدراك  درجـاتواالجتمـاعي مـن  شخصـيالتوافـق الدرجات هل عمكن التنبؤ ب -4
 ؟دائيةالمدرسية لدى تالميذ المرحلة االبت

 ثــــداف البحــــأه
 :التعرف على يهدف البحث الحالي إلى

 بتدائية لجودة الحياة المدرسية.إدراك تالميذ المرحلة اال مدى -1
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ــذات  ،العالقــة بــين إدراك تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة لجــودة الحيــاة المدرســية  -2 وتقــدير ال
 لديهو.

ـــــة االبتدائيـــــة لجـــــودة الحيـــــاة المدرســـــية  -3 والتوافـــــق ، العالقـــــة بـــــين إدراك تالميـــــذ المرحل
 الشخصي واالجتماعي لديهو.

لــدى تالميـذ المرحلــة االبتدائيــة مــن درجــاتهو فــي إمكانيـة التنبــؤ بــدرجات تقــدير الــذات   -4
 .إدراك جودة الحياة المدرسية

لـدى تالميـذ المرحلـة االبتدائيـة  واالجتمـاعيإمكانية التنبؤ بدرجات التوافق الشخصـي   -5
 إدراك جودة الحياة المدرسية. فيمن درجاتهو 

 :ثـــة البحــــأهمي
ن تناولتهــا الدراســات مــن قبــل فلــو عســبق نــه يتنــاول متغيــرات فالبحــث الحــالي  فهميــةتبـرز 

هميـة البحـث الحـالي فـي ف لـذا تكمـن  -في حدود ما فطلـع عليـه الباحـث  – في المجتمع السعودي
هميـــة المواـــور الـــذي يتصـــدى لدراســـته وتوجـــد لهـــذا المواـــور فهميـــة كبيـــرة ســـواي مـــن الناحيـــة ف 

 النظرية فو التطبيقية .
ان الحياة المدرسية بحاجـة إلـى المزيـد  (Hirsch & Rapkin, 1987: 1236) فيذكر 

 من البحوه لما لها من فرر على تحقيق الذات لدى األطفال خصوصًا .
إلى فنه ينبغي فلنظر بعناعة في تثرير مواقف ( Karatzias et al., 2002: 35) ويشير

ِقبــل  وخصوصــًا تعزيــز التالميــذ مــن ،وتثريرهــا فــي تقــدير الــذات ،المعلمــين فــي الحيــاة المدرســية
 معلميهو وإشراكهو باألنشطة المناسبة .

فن دراســـة التوافــــق الشخصـــي واالجتمـــاعي تمنـــل نقطــــة ( 123: 2011) ويـــذكر محمـــد
  مهمة في الفحص النفسي والطبي للوصول إلى تشخيص للحاالت المراية .

فن التوافق االجتماعي عسـاعد علـى ان تكـون ( 85: 2011) كما ذكرت وجدان ونخرون 
 ،ويساعد على تكوين عالقات منمرة وإعجابية ،رد مع اآلخرين ومع بيئته مميزة وُمرايةعالقة الف

  وتشجع الفرد على الحب والوفاي والعطاي والعمل المنتج .
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عمكــن تحديــد األهميــة النظريــة للبحــث الحــالي فــي إاــافة وإرــراي المعرفــة النظريــة حــول 
والتعـرف علـى  ،والتوافـق الشخصـي واالجتمـاعي ،وتقدير الـذات ،الحياة المدرسيةمتغيرات) جودة 

فــــي العمــــل علــــى تحســــينها  –مســــتقباًل  –طبيعــــة العالقــــات بــــين هــــذل المتغيــــرات بمــــا قــــد عســــهو 
 وكذلك إمداد المؤسسات التربوية بخلفية نظرية حول عناصر جودة الحياة المدرسية. ،وتنميتها(

تفيــد األداة المســتخدمة فــي البحــث الحــالي لقيــاس جــودة الحيــاة المدرســية فــي التطبيــق  قــد -1
 ومراحل دراسية ُفخرى. ،على عينات فخرى 

قــد تفيــد نتــائج البحــث فــي عمليــات التوجيــه واإلرشــاد و يمــا عخــص تحســين جــودة الحيــاة  -2
اصــل االجتمــاعي داخــل وفشــكال التو  ،المدرسـية مــن خــالل تحســين العالقــة بــين المعلمــين

 المدرسة.
قـــد تفيـــد نتـــائج البحـــث فـــي التعـــرف علـــى كيفيـــة تحســـين تقـــدير الـــذات وتحســـين التوافـــق  -3

 وإعداد البرامج واألساليب التدريبية واإلرشادعة المناسبة. ،الشخصي واالجتماعي

 : ةــــــرائيـــات اإلجـــريفــــالتع

(Quality of School Life)

والراــا عــن الحيــاة المدرســية مــن حيــث  ،بثنهــا الســعادة الشــاملة( ويليــامز وبــاتن) عرفهــا  
 والقدرة على التواصل مع التالميذ اآلخرين .  ،العالقات اإلعجابية مع المعلمين

 (Malin & Linakyla,2001:148) في      
 مقياس جودة الحياة المدرسية.ويعرف إجرائيًا بالدرجة التي عحصل عليها التلميذ في 

(Self-esteem)

بثنه الحكو الشخصي للطفل عن قيمته الذاتية والتـي ( 2: 1981) عرفه موسى ودسوقي
 يتو التعبير عنها من خالل اتجاهات الطفل عن نفسه .

 ويعرف إجرائيًا بالدرجة التي عحصل عليها التلميذ في مقياس تقدير الذات.
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(Personal and social Adjustment)

( بثنها عملية دينامية ونيفية تهـدف إلـى تحقيـق التـوازن 3: 2003) عرفتها زينب شقير
والــتال م بــين جوانــب الســلوك الداخليــة والخارجيــة للفــرد بمــا عســاعد علــى حــل الصــراعات وخفــض 

جوانــب اإلعجابيــة لتحقيــق الــذات والراــا عــن عنهــا وتحقيــق النقــة بــل يتخطــى ذلــك إلــى ال ،التــوتر
 بالنفا واالتزان اإلنفعالي مع اإلعجابية والمرونة في التعامل مع المجتمع من حوله .

ويعــــرف إجرائيــــًا بالدرجــــة التــــي عحصــــل عليهــــا التلميــــذ فــــي مقيــــاس التوافــــق الشخصــــي 
 واالجتماعي.

 ث :ــــبحدود الــــح
 :لبحث الحالي فيتتحدد متغيرات ا

 والتوافق الشخصي واالجتماعي. ،وتقدير الذات ،جودة الحياة المدرسية: احلدود املوضوعية
 وتتحدد العينة في تالميذ الصف السادس االبتدائي بمدينة الطائف.: احلدود البشرية

 تالميذ المرحلة االبتدائية بمحافظة الطائف.: احلدود املكانية
 2016بيق البحث عام تو تط: احلدود الزمانية

 وتتحدد األدوات المستخدمة في:
 ،( وترجمـــة الباحـــث(1981مـــن اعـــداد وليـــامز وبـــاتن )) مقيـــاس جـــودة الحيـــاة المدرســـية

ومقيــــاس التوافــــق  ،(1981 ،إعــــداد فــــارو  عبــــدالفتاإ  محمــــد دســــوقي) ومقيــــاس تقــــدير الــــذات
ـــق فـــي الفصـــل وتتحـــدد إجـــرايات  ،(2003 ،إعـــداد زينـــب شـــقير) الشخصـــي واالجتمـــاعي التطبي

 هـ.1435هـ / 1434الدراسي األول من العام الدراسي 

 ةــــــابقـــوث الســــالبح

 بحــث طــولي علــى تالميــذ الصــف الســادس  (Hirsch & Rapkin, 1987)فجــرى  
علــى متغيــري جــودة الحيــاة المدرســية وتقــدير ( األول المتوســط) االبتــدائي وفنتقــالهو للصــف الســابع
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ــعينة مقـــدارها ،ومعرفـــة العالقـــة بينهمـــا ،الـــذات ( 86) تلميـــذًا و( 73) مـــن بيـــنهو( 159) وكانـــت الــ
ــقياس ،تلميـــذة بنيويـــورك ــخدام مــ ــو استــ مقيـــاس و  ،لتقـــدير الـــذات( 1965) الُمعـــد عـــام( )روزنبـــرغ وتــ

ــاة المدرســية ــذات  ،لجــودة الحي ــو تكــن هنــاك فروقــات فــي متغيــر تقــدير ال وفشــارت النتــائج إلــى انــه ل
والجودة المدركة من الحياة المدرسية بين الذكور واإلناه وفعضًا بين الصفين السادس والسابع على 

 قدير الذات.وفواحت النتائج وجود عالقة موجبة بين جودة الحياة المدرسية وت ،نفا التالميذ
وكانت تـدرس دور التركيبـة السـكانية  (Karatzias, et al., 2002) للباحث وفي دراسة

والتنبؤ بجـودة الحيـاة ( مواع السيطرة –تقدير الذات ) والشخصية( المدرسة –الجنا  –)العمر 
( 425) وكانــت عينــة الدراســة مــن طـــال  المرحلــة النانويــة )بثســكتلندا( وبلــ  عـــددهو ،المدرســية

وففـادت نتـائج هـذل الدراسـة إلـى فن التركيبـة السـكانية غيـر قـادرة علـى التنبـؤ  ،طالبًا من مدرسـتين
فهــي عوامــل ( مواــع الســيطرة –تقــدير الــذات ) وفمــا عوامــل الشخصــية ،بجــودة الحيــاة المدرســية

ل وكــذلك إمكانيــة التنبــؤ بتقــدير الــذات مــن خــال ،مهمــة للغاعــة فــي التنبــؤ بجــودة الحيــاة المدرســية
 . إدراك الطال  لجودة الحياة المدرسية

ببحـــث العالقـــة بـــين جـــودة الحيـــاة والتوافـــق  (Wrosch & scheier, 2003)وقــام 
 ،وإمكانية التنبؤ بـالتوافق الشخصـي واالجتمـاعي مـن خـالل جـودة الحيـاة ،الشخصي واالجتماعي

الرتباطــات كانــت وفواــحت النتــائج فن ا ،واشــتملت العينــة علــى األطفــال والشــبا  وكبــار الســن
ويعـــزي الباحـــث ذلـــك لظـــروف كبـــار الســـن  ،فقـــوى عنـــد األطفـــال والشـــبا  وفقـــل عنـــد كبـــار الســـن

كمــــا فواــــحت النتــــائج إلــــى إمكانيــــة التنبــــؤ بــــالتوافق الشخصــــي  ،الصــــحية فــــي خفــــض التوافــــق
 واالجتماعي من خالل جودة الحياة .

الحيـاة ومفهـوم الـذات  هدفت لبحث العالقـة بـين جـودة( 2005) وفي دراسة ألميرة بخش
  طالــــبًا مـــن العـــاديين ممـــن تتـــراوإ فعمـــاهو مــــن( 50طالبـــًا مـــن المعـــاقين بصـــريًا و)( 50) لـــدى

بــــين المعــــاقين بصـــــريًا  وخلصــــت النتــــائج إلــــى وجــــود فــــرو  ذات داللــــة إحصــــائية ،(15-18)
 ،وم الـذاتكما فسفرت النتائج عن وجود عالقة دالة وموجبـة بـين مفهـ ،والعاديين لصالح العاديين

  وجودة الحياة لدى العاديين.
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( بحنـــًا علـــى طـــال  جامعـــة ســـوهاة يهـــدف إلـــى معرفـــة 2008) وفجـــرى عصـــام محمـــد
واشتملت عينة الدراسة  ،مؤشرات جودة الحياة وعالقتها بمؤشرات الصحة النفسية بما فيها التوافق

 ئج إلـــى وجـــود عالقـــةوخلصـــت النتـــا ،طالبـــًا وطالبـــة مـــن األقســـام العلميـــة واألدبيـــة( 750) علـــى
موجبة بين مستويات درجات جودة الحياة في جميع ابعادها ومستويات الصـحة النفسـية بمـا فيهـا 

 بعد التوافق .
( بجامعة )بابل( إلى التعرف على العالقـة 2012) وهدفت دراسة ناهدل الدليمي ونخرون 

نــة عشــوائيًا مــن الصــفوف بــين تقــدير الــذات وجــودة الحيــاة لــدى طالبــات الجامعــة وتــو اختيــار العي
كـــان  ،وخرجـــت الدراســـة بمجموعـــة مـــن النتـــائج ،طالبـــة( 200) وشـــملت ،النـــاني والنالـــث والرابـــع

 فبرزها وجود عالقة موجبة بين تقدير الذات وجودة الحياة لدى الطالبات .
والتــي تبحــث عــن العالقــة بــين تقــدير الــذات  (Burtaverde.V, 2012)وفــي دراســة 

ــــن مخـــــتلف األعمـــار ( 62) بقـــت الدراســـة علـــىوجـــودة الحيـــاة وطُ   –طـــال  ومـــونفين  –فـــردًا مـ
ـــــــقياس ،( لتقــــــدير الـــــــذات1965( )روزنبــــــرغ) واستـــــــخدم الباحــــــث مقيــــــاس  عــــــام فالناغــــــان() ومـ

 وخلصت النتائج إلى وجود ارتباطات قوية بين تقدير الذات وجودة الحياة . ،م(1970)
سـة هـدفت إلـى معرفـة العالقـة بـين تقـدير درا (Farshi.M et al., 2013)كمـا فجـرى 
واســـتخدمت الدراســـة المـــنهج  ،مـــن الشـــبا ( 150) وُطبقـــت الدراســـة علـــى ،الـــذات وجـــودة الحيـــاة

معامل فرتبـاط )بيرسـون( وتحليـل  واستخدم الباحث الختبار فرايات البحث ،ألرتباطياالوصفي 
 وجودة الحياة. ،اتوفنهرت النتائج وجود عالقة بين تقدير الذ ،االنحدار المتعدد

ـــيو  بحنـــًا بعنـــوان جـــودة الحيـــاة وعالقتهـــا بـــالمتغيرات النفســـية( 2013) وفجـــرى عبـــد العل
وكانـت الدراسـة مسـحية علـى  ،بجامعـة )المنيـا(( مسـتوى الطمـوإ –النقة بـالنفا  –تقدير الذات )

اط وخلصــت النتــائج الخاصــة بتقــدير الــذات إلــى فن هنــاك ارتبــ ،عــدد كبيــر مــن طــال  الجامعــة
 موجب بين بعد جودة الحياة المدرسية وتقدير الذات .

 ور األول:ــــى احملــق علــالتعلي
 يتضــــح مــــن الدراســــات الســــابق ذكرهــــا إتفاقهــــا علــــى وجــــود عالقــــة موجبــــة ودالــــة بــــين 

  والتوافـــــق الشخصـــــي واالجتمــــاعي . فنجـــــد إتفاقـــــًا بـــــين كـــــاًل مـــــن ،وتــــــقدير الــــــذات جــــودة الحيـــــاة
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(Hirsch & Rapkin ,1987) ، و (Karatzias et al., 2002 ) علـى وجـود عالقـة موجبـة
ــرة بخـــش ،ودالـــة إحصـــائيًا بـــين جـــودة الحيـــاة المدرســـية وتقـــدير الـــذات ــن كـــاًل مـــن فميــ  ونجـــد إتفاقـــًا بيــ

( 2013وعبـــدالعليو ) ،(Burtaverde, 2012)و ،( 2012) وناهـــدل الـــدليمي ونخـــرون  ،(2005)
د عالقـة موجبـة ودالـه إحصـائيًا بـين جـودة الحيـاة بشـكل عـام على وجو  (Farshi.M etal.,2013)و

 وعـــن إمكانيـــة التنبـــؤ بتقـــدير الـــذات مـــن خـــالل إدراك جـــودة الحيـــاة المدرســـية وتوصـــل ،وتقــدير الـــذات
(Karatzias et al., 2002 ) إلى إمكانية التنبؤ بتقدير الذات من خالل إدراك التالميـذ لجـودة الحيـاة

جـــــودة الحيـــــاة المدرســـــية بـــــالتوافق الشخصـــــي واالجتمـــــاعي فتتفـــــق دراســـــة المدرســـــية . وفمـــــا عالقـــــة 
(Wrosch & scheier ,2003)، ( علـى وجـود عالقـة موجبـة بـين جــودة 2008وعصـام محمـد )

إلـى  (Wrosch & scheier, 2003) وتوصـل ،الحيـاة بشـكل عـام والتوافـق الشخصـي واالجتمـاعي
 ن خالل جودة الحياة .إمكانية التنبؤ بالتوافق الشخصي واالجتماعي م

والتوافــق الشخصــي  ،ويتضــح ممــا ســبق اعجابيــة العالقــة بــين جــودة الحيــاة وتقــدير الــذات
ـــاة المدرســـية مـــرتبط طردعـــًا بارتفـــار درجـــة كـــاًل مـــن  ،واالجتمـــاعي  وفن ارتفـــار درجـــة جـــودة الحي

تكــون تقــدير الــذات والتوافــق الشخصــي واالجتمــاعي وهــذا عجعــل فــروض الدراســة فــي هــذا البحــث 
 فرواًا بديلة. 

هـدفت إلـى تحســين جـودة الحيــاة  بثمريكـا بدراســة( Kershaw & et al, 1994) قـام
ـــاة المدرســـية وقـــد تـــو جمـــع  ،المدرســـية وذلـــك مـــن خـــالل معرفـــة راـــا المعلمـــين عـــن جـــودة الحي

( 67) ســة وفســتخدم فــي الدراســة اســتبيان مكــون مــنمدر ( 21) معلــو مــن( 193) المعلومــات مــن
ــاة المدرســية تجــال الطالــب واإلدارة والراــا العــام بالمدرســة ــو عــن الحي  ،صبــارة تتعلــق براــا المعل

 ،والجــنا ،وبمســتوى المدرســة ،وفشــارت النتــائج إلــى تــثرر جــودة الحيــاة المدرســية بســنوات الخبــرة
ومعالجـــــة  ،ســـــاعدة العـــــاملين بالمدرســـــةوفوصـــــت الدراســـــة بم ،ونـــــروف العمـــــل ،وعـــــبي العمـــــل

 المشكالت المدرسية لتؤدي إلى جذ  المعلمين للعمل بالمدارس .
( للبحث في العالقـة بـين إدراك الطالـب لسـلوك 1994) وفي دراسة فجرتها شيخه المسند

طالـب ( 705وشـملت العينـة ) ،الضبط الـذي عمارسـه معلمـه وبـين إدراكـه لجـودة الحــياة المدرسـية
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واستخدمت الباحنة مقياسان فحدهما مقياس سـلوك  ،ة في مرحلة التعليو النانوي بدولة قطروطالب
)الراا عن المدرسـة وااللتـزام  الضبط واآلخر مقياس جودة الحياة المدرسية وله رالرة فبعاد وهي

وفشـارت نتـائج الدراسـة إلـى فن هنـاك عالقـة بـين إدراك  ،بالعمل الصـفي واالسـتجابة نحـو المعلـو(
لطالب لسلوك الضبط الذي عمارسه معلمه وبين راـال عـن المدرسـة والتزامـه الصـفي واسـتجابته ا

وبينت الدراسة فن الطال  الذكور فكنر إدراكًا من الطالبات في سلوك الضبط الـذي  ،نحو معلمه
وبالتــالي فــالطال  الـذكور ينظــرون لحيــاتهو المدرســية بطريقـة فكنــر إعجابيــة مــن  ،عمارسـه المعلــو 

تــثرير فــي إدراك الطــال  لســلوك ( علمـي/ فدبــي) ولــو عكــن لمتغيــر التخصــص الدراســي ،لطالبـاتا
 الضبط فو لجودة الحياة المدرسية .

دراسـة بعنـوان م ميكانيزمـات الضـبط االجتمـاعي ( 270-231: 1995) وفجرى العتيبـي
اقتصـرت الدراسـة علـى وجودة الحياة المدرسية في المرحلة النانويـة بالمملكـة العربيـة السـعودعة م و 

طال  المدارس النانويـة الحكوميـة للبنـين بردارة)سـدير(التعليمية وطبقـت علـى عينـة عشـوائية مـن 
طالبــًا تتـــراوإ ( 478) وكــان مقــدار العينــة( الطبيعيــة –اإلداريــة  –جميــع التخصصات)الشــرصية 

مـــن إعـــداد  واســـتخدم الباحـــث مقيـــاس لجـــودة الحيـــاة المدرســـية ،ســـنة( 17 – 15) فعمـــارهو مـــن
وهــذا المقيــاس عحــدد  ،الــذي قــام عربــه )جــابر عبدالحميــد(( وجــيما ماكبرتالنــد ،)جــويا ابســتين

وااللتـزام  ،شعور الطالب نحو الحياة المدرسية عن طريـق رالرـة فبعـاد وهـي (الراـا عـن المدرسـة
ودة الحياة وفشارت النتائج إلى ارتفار إدراك الطال  لج ،واالستجابة نحو المعلو( ،بالعمل الصفي

المدرسية حيث ارتفعت نسبة توجهاتهو اإلعجابية على جميع فبعاد مقيـاس جـودة الحيـاة المدرسـية 
 ،وفما بالنسبة للعالقة بين جودة الحيـاة المدرسـية وميكانيزمـات الضـبط االجتمـاعي ،%70,3إلى 

جــودة  بــين 0,01فكشــفت الدراســة عــن وجــود عالقــة ارتبــاط موجبــة ودالــه إحصــائيا عنــد مســتوى 
وبـين جـودة الحيـاة المدرسـية وكـل مـن  ،الحياة المدرسـية وكـل مـن القـيو الدينيـة والتقاليـد المدرسـية

بـين جـودة  0,01ووجود عالقة إرتباطيه سالبة داله إحصائيا عنـد  ،القيو االجتماصية والرفي العام
 الحياة المدرسية وممارسة القوانين والجزايات المدرسية .

دراســة فــي اســتراليا لمعرفــة راــا اآلبــاي عــن جــودة الحيــاة  (Weston, 1998)وفجــرى 
وذلك علـى مسـتوى المـدارس النانويـة  ،المدرسية في المدارس الحكومية مقارنًة بالمدارس الخاصة
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مع التثكيد على فن األداي األكادعمي ليا المؤشر الوحيد لوصـف المدرسـة الجيـدة بـل النظـر فـي 
تطويرهـا وتحقيـق الرفاةيـة بالمدرسـة مـن حيـث الشـعور بالراحـة درجة اهتمـام المـدارس بالمواهـب و 

وكــان المقيــاس الُمســتخدم للدراســة عقــيا راــا اآلبــاي عــن المــدارس  ،وتكــوين العالقــات اإلعجابيــة
وكانت نتائج الدراسة تشير إلى فن هنـاك ميـل مـن  ،الخاصة والحكومية ويتكون من تسع صبارات

وفمــا المـدارس الحكوميــة فكـانوا اآلبــاي  ،علـى درجــات الراـاوإعطايهــا ف  ،اآلبـاي للمــدارس الخاصـة
 عشعرون بقليل من الراا تجاهها لكنرة العنف بها وقلة مستوى االنضباط واالحترام ألبنائهو .

فقـــد هـــدفت إلـــى معرفـــة إرتبـــاط جـــودة الحيـــاة المدرســـية  (Wolf ,2001)وفمـــا دراســـة 
 وكانت العينة مكونة من( فوهايو) ل شر  والعةباإلنجاز لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي بشما

وقـد فسـتخدم الباحـث  ،سـنوات مـن مدرسـة ابتدائيـة واحـدة 10-9تلميذًا تتراوإ فعمارهو من ( 51)
ويقـــيا هـــذا المقيـــاس رـــاله جوانـــب فساســـية وهـــي ، لجـــودة الحيـــاة المدرســـية( فبشـــتاين) مقيـــاس

وفشــارت نتــائج دراســته إلــى  ،الصــفي( واإللتــزام)عالقــة التلميــذ بــالمعلو وعالقتــه بالتالميــذ اآلخــرين 
وعدم تمتع التلميذ  ،فن شعور التلميذ بالراا المدرسي عسهل من عملية اإلنجاز واألداي المدرسي

 بالراا في المدرسة يؤدي إلى فشله في األداي واإلنجاز .
مدرســة ( 71) دراســة مسـحية فــي فنلنـدا لـــ (Malin & Linnakyla, 2001) وفجـرى 

بهـــدف استكشـــاف مزاعـــا الحيـــاة المدرســـية ( 1995-1991) متـــداد فربـــع ســـنوات مـــن عـــامعلـــى ا
وفسـتخدم  ،عامـاً ( 14) تلميذًا من تالميذ الصف النامن وكانت فعمـارهو حـوالي( 1428) وشملت

 ،الباحنـــان مقيـــاس )ويليـــامز( الـــذي عشـــتمل علـــى الراـــا المدرســـي العـــام وعالقـــة التلميـــذ بـــالمعلو
وفشـــارت نتـــائج الدراســـة إلـــى فنـــه خـــالل الفاصـــل الزمنـــي وهـــو فربـــع  ،ارةصبـــ( 29) والمكـــون مـــن

تبــين فن عالقــة التلميــذ بــالمعلو تتســو باإلعجابيــة وعلــى الــرغو مــن فن العوامــل األساســية  ،ســنوات
إال  ،وبالرغو من الركود االقتصادي الذي فخر فعمال التطـوير بالمـدارس ،خالل الدراسة لو تتغير

 .وااحًا على الراا المدرسي العام لمعلو فصبحت فكنر إعجابية وتثريرها كانفن عالقة التلميذ با
فقـد هـدفت إلـى مقارنـة جـودة الحيـاة  (Karatizias et al., 2001) وفـي دراسـة فجراهـا

وكانـــت  ،فغرينـــو( فـــي اليونـــان) فـــي اســـكتلندا ومنطقـــة( ســـتير لنـــ ) المدرســـية بـــين طـــال  منطقـــة
ولكـن بـرختالف  ،لعمر حيث ُفجريت على طـال  المرحلـة النانويـةالعينتين متطابقتين في العدد وا
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الُمعـد ( مـاك غلـين) وتـو اسـتخدام مقيـاس ،واأُلسـري  ،المستوى التعليمي واالجتماعي واالقتصـادي
وفشــــارت النتــــائج إلــــى حصــــول طــــال  اســــكتلندا علــــى  ،( لجــــودة الحيــــاة المدرســــية1996) عــــام

وتعـزو الدراسـة ذلـك إلـى اخـتالف النقافـات فـي كـل  ،ميـةمستويات فعلى  يما يتعلـق بالحيـاة التعلي
وقــد عكــون ســبب عــدم راــا الطــال  اليونــانيون عــن الحيــاة بمدارســهو  ،بلــد حــول الــنظو التعليميــة

 بسبب نرائهو السلبية عن النظام التعليمي والممارسات التعليمية التقليدعة .
والتــي هــدفت  ،كتلندابثســ (Karatzias et al., 2001) ودراســة فخــرى لــنفا الباحــث

لتحســين جــودة الحيـــاة المدرســية بنــاًي علـــى مؤشــرات األداي فــي المقيـــاس المصــمو لجــودة الحيـــاة 
تلميذًا من الصف األول والرابع والخاما في إحـدى ( 68) فقد كانت العينة مكونة من ،المدرسية

جـودة الحيـاة المدرسـية واسـتخدمت الدراسـة مقيـاس ل ،المدارس النانوية وقد كان اختيـارهو عشـوائياً 
وكـان السـؤال عطلـب  ،وتـو إاـافة سـؤال مفتـوإ( ليكـرت) جميع صباراته لها معنى إعجابي من نور

وكـــان هـــدف الســـؤال اإلاـــافي تحديـــد  ،مـــن الطالـــب فشـــياي يتوقـــع انهـــا تحســـن حياتـــه المدرســـية
ل نوصيــة وبينــت النتــائج فنــه عمكــن قيــاس نراي الطــال  حــو  ،مجــاالت إاــا ية للمقيــاس  يمــا بعــد

وتوصــلت الدراســة إلــى فهميــة األقــران والمعلمــين فــي  ،االرتيــاإ فــي المدرســة() حيــاتهو المدرســية
 وإمكانية استخدام المقياس في المستقبل.  ،تحسين جودة الحياة المدرسية

بثســتراليا بدراســة هــدفها األساســي تحديــد  (Chingmok & Flynn, 2002)وقــام 
ومـن األهـداف النانويـة  ،يـاة المدرسـية لطـال  المـدارس النانويـةالعوامل التـي تسـهو فـي جـودة الح

 طالبًا من( 8265) وتثلفت العينة من ،وصف جودة الحياة المدرسية لهؤالي الطال  وبشكل عام
( ويليـامز وبـاتن) وفسـتخدم الـباحث في هـذل الــدراسة مقــياس ،نيو ساوه ويلز() مدرسة في( 70)

وفشـارت النتـائج إلـى فن الغاليبـة العظمـى مـن  ،ة الحياة المدرسيةلقياس جود( 1981) الُمعد عام
عالقــتهو بــالمعلو وعالقــتهو ) الـــطال  لـــديهو تجــار  إعجابيــة علــى جميــع جوانــب الحيــاة المدرســية

وفشارت  ،وهي فهو العوامل المساهمة في جودة الحياة المدرسية( باآلخرين والراا المدرسي العام
 ،حيــاة المدرســية بشــكل عــام هــي الشــعور بالرفاةيــة العامــه داخــل المدرســةالنتــائج إلــى فن جــودة ال

 ومستوى مرتفع من اإلرتياإ النفسي.
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فــي النـرويج فكانــت فهـدافها المســاهمة فـي تطــوير  (Halvorsrud, 2007) وفمـا دراسـة
يــق وتــو تطب ،المعرفــة والفهــو لجــودة الحيــاة المدرســية للتالميــذ الــذين ععملــون بعــد انتهــاي المدرســة

الدراسة في مدارس ابتدائية )بثدعا فبابا( بثريوبيا وكانت العينة طـال  الصـف النـامن وذلـك عـن 
 ،طريـق معرفـة وجهـة نظــر التالميـذ حـول مــا يرونـه فـي حيـاتهو المدرســية مـن إعجابيـات وســلبيات

وقــد فســـتخدم الباحـــث اســـتبيان خـــا  لمعرفـــة تـــثرير العمـــل علـــى الحيـــاة المدرســـية واختيـــار ســـت 
 ،يذ وإجراي مقابالت متعمقة معهو ومع نبائهو وُفمهاتهو وفرنـين مـن مـدراي المـدارس والمعلمـينتالم

وفشــارت نتــائج الدراســة إلــى فن فهــو مــا عســاهو فــي جــودة الحيــاة  ،وجمــع هــذل المعلومــات وتحليلهــا
 ويتضح ذلك مـن خـالل تفـاني المعلمـين ورعـايتهو ،المدرسية هو العالقات اإلعجابية مع المعلمين

وفما بالنسبة لتثرير العمل على جودة الحياة المدرسية فقد بينت النتائج إلى فن  ،وتعزيزهو للتالميذ
ولكـن الغالبيـة  ،ذلك ععتمد على نظرة التلميذ للعمل وإلى في مدى هو واجب عليه مساعدة فسرته

ذي قـد العظمى يبدو فن لديهو النقص في الـوعي والمعرفـة مـن فجـل الكشـف عـن نوصيـة العمـل الـ
 يؤرر على جودة الحياة المدرسية .

بجامعــــة تبــــوك والتــــي هــــدفت إلــــى معرفــــة تــــثرير بعــــض ( 2007) وفــــي دراســــة ســــليمان
وكان مـن فهـو النتـائج  ،( طالبًا بالجامعة649المتغيرات على جودة الحياة وُطبقت الدراسة على )

ودخــل اأُلســرة والتقــدير فن هنــاك عالقــة موجبــة ودالــة بــين بعــد جــودة الحيــاة التعليميــة مــن جهــة 
 التراكمي من جهٍة فخرى .

)إيرلنـدا الشـمالية( فقـد كانـت تهـدف  مـن (Wright & Scullion, 2007) وفـي دراسـة
وتطـــوير  ،إلـــى معرفـــة تصـــورات تالميـــذ المرحلـــة االبتدائيـــة والمتوســـطة لجـــودة حيـــاتهو المدرســـية

 وكانـت العينـة مكونـة مـن ،المدرسـيةفدوات القياس باللغة اإليرلندعـة مـن فجـل قيـاس جـودة الحيـاة 
( 115) % وعـددهن53واإلناه عمنلـون  ،(103) % وعددهو47عمنلون الذكور  ،( تلميذاً 218)

وتو استخدام مقياس من إعـداد المجلـا األسـترالي للبحـوه  ،سنة( 11 – 7) وفعمارهو كانت من
وتقيا  ،ور )ليكرت(بندًا من ن( 40) ويتكون المقياس من( 1992) من عام (ACER) التربوية

وفهميـــة  ،والشـــعور بالنقـــة ،االرتيـــاإ العـــام بالمدرســـة والمشـــاعر اإلعجابيـــة والســـلبية عـــن المدرســـة
وكانـت النتـائج إعجابيـة عمومـًا تجـال الحيـاة  ،والتعامل مع المعلمين ومع التالميذ اآلخرين ،التعليو

 ة اإليرلندعة .والوصول إلى فدوات قوية ومتوافقة رقا يًا مع البيئ ،المدرسية
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مــن الصــين بدراســة تــثرير خبــرات الــتعلو بالفصــول الدراســية علــى  (kong, 2008)وقــام 
وكانــت الدراســة مســحية علــى نطــا  واســع  ،جــودة الحيــاة المدرســية ومــن هــذل الخبــرات الــتعلو النشــط

مدرســــة مــــن المــــدارس االبتدائيــــة والنانويــــة الحكوميـــــة ( 40) وُطبقــــت علــــى ،هونــــ  كونــــ  () فــــي
وتـو جمـع البيانــات بواسـطة مـدراي المــدارس  ،(19477) وكـان عـدد العينــة ،بنـين وبنــات ،لخاصـةوا

وفعُتمـــد فـــي جمعهـــا علـــى عـــدة فســـاليب مختلفـــة منـــل االســـتبيانات والمقـــابالت المتعمقـــة  ،والمعلمـــين
ــة () والمالحظــات الطبقيــة ــدرسية مــن  ،في مالحظــة مجموعــة كامل ــاة المـ ــودة الحي ــياس جـ وكــان مقـ

العالقـات ) ويشمل هذا المقيـاس علـى( 1999) عام( بان ) اليا وتمت تـرجمته للصينية من قبلاستر 
وفشـارت النتـائج  ،(الراـا العـام عـن المدرسـة –التوافق اإلجتمـاعي  –الشعور باإلنجاز  –الطالبية 

إلــى فن هنــاك تــثرير للــتعلو داخــل الفصــول علــى جــودة الحيــاة المدرســية وفشــارت إلــى فهميــة الصــف 
 وإكتسا  الخبرات من فجل التنمية االجتماصية وجودة الحياة المدرسية.

من تركيا فقد كان غراـها الرئيسـي تـثرير الفصـول الدراسـية  (Sari, 2012)وفما دراسة 
بواقـع رـاله ( فاـنة) واألقران على جودة الحياة المدرسية لدى طال  المــرحلة الـنانويــة بــمحافظة

وتــو  ،( طالــب158طالبــة و) ( 123) وكانــت العينــة مكونــة مــن ،اً مــدارس تــو اختيــارهن عشــوائي
لجــــودة الحيــــاة المدرســــية لطــــال  المرحلــــة ( 2007) الُمعــــد عــــام( Liseyko) اســــتخدام مقيــــاس

ويحتوي المقياس على تصـورات الطـال  لجـودة الحيـاة المدرسـية مـن خـالل العالقـة مـع  ،النانوية
وبينــت النتــائج فن هنــاك عالقــة ذات داللــة إحصــائية  األقــران ومــدى ارتيــاحهو بالفصــول الدراســية

ووجـدت الدراسـة  ،بين تصور جودة الحيـاة المدرسـية ومرافقـة األقـران واالرتيـاإ بالفصـول الدراسـية
 فن عالقة الطالب اإلعجابية بالمعلمين تساهو في جودة الحياة المدرسية.

صالحية مقياس جـودة الحيـاة في تركيا بدراسة  (Sari, 2012) وقام فعضًا الباحث السابق
وكانــت العينــة مــن تالميــذ المرحلــة اإلبتدائيــة  ،(2007) عــام( ســاري ) المدرســية الــذي قــام بتطــويرل

وقــد  ،وكانــت النتــائج مراــية فاــنة() تلميــذًا فــي ســت مــدراس مــن محافظــة (578) وكــان عــددهو
والمشــاعر الســلبية  وجــد فن المقيــاس يتكــون مــن خمســة عوامــل )المشــاعر اإلعجابيــة نحــو المدرســة

 وعالقة التلميذ بالتالميذ اآلخرين والهوية(. ،نحو المدرسة وعالقة التلميذ بالمعلو
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فــي تركيــا بدراســة تهــدف إلــى تحديــد دور جــودة الحيــاة ( Sari, 2013) كمــا قــام فعضــاً 
( الســـادس –الخـــاما  –الرابـــع ) المدرســـية فـــي التنبـــؤ بالعدوانيـــة واإليـــذاي عنـــد تالميـــذ الصـــفوف

تلميـذًا مـن الفتيـان والفتيـات بـناله مـدارس تتــراوإ فعمــارهو ( 569) وتثلفـت العينـة مـن ،إلبتـدائيا
لتحديد مستوى الجودة ( 2007) الُمعد عام( ساري ) وقد فستخدم مقياس ،سنة( 14إلى  10من )

ثلف ويتـ ،المدركة للحياة المدرسية من حيث معرفة مشاعرهو تجال المدرسة والمعلو وإدارة المدرسة
ــا التنبــؤ  ،ليكــرت() صبــارة واإلجابــة عليهــا مــن نــور( 35) المقيــاس مــن وففــادت النتــائج فنــه عمكنن

وفشارت النتائج فنه ال توجد فرو  بين  ،بالعدوانية واإليذاي من خالل قياس جودة الحياة المدرسية
 الذكور واإلناه في هذل الدراسة .

لألقـران الـدور الكبيـر فـي معرفـة جـودة بتركيـا فن  Sari )) يتضـح مـن البحـوه الـناله لــ
وفن تالميـــذ المرحلـــة االبتدائيـــة عمكننـــا تطبيـــق مقـــاييا جـــودة الحيـــاة المدرســـية  ،الحيـــاة المدرســـية

وهـذا عجعـل البحـث الحـالي عسـير فـي ،ويمكن االعتمـاد عليهـا  ،عليهو وفن نتائجهو كانت مراية
سادس وبالنسبة إلمكانية التنبؤ بجودة خط إعجابي من حيث تطبيقه ألدواته على تالميذ الصف ال

الحياة المدرسـية مـن خـالل معرفـة العدوانيـة لـدى التالميـذ عمكننـا االسـتفادة مـن ذلـك وذلـك بسـبب 
وفن مـن مؤشـرات التوافـق الشخصـي واالجتمـاعي كمـا  ،اندراة العدوانية تحت التوافق االجتمـاعي

 العطـاي االجتمـاعي والسـمو والتضـحية وهـو القـدرة علـى( الطحـان) اشير له باإلطـار النظـري مـن
 . وتكوين عالقات إعجابية مع اآلخرين وهذا يبن االبتعاد عن العدوانية

بتركيا دراسة تبحث عـن عـن تصـورات طـال   (Kalayci & Ozbemir,2013) وفجرى 
ي ويقصـــد بـــاإللتزام المدرســـ ،المرحلـــة النانويـــة لجـــودة الحيـــاة المدرســـية وعالقتهـــا بـــاإللتزام المدرســـي

وفشــارت  ،مـن طـال  مـن عشـر مـدارس( 410) االنتظـام واالنضـباط داخـل المدرسـة وبلغـت العينـة
 النتائج إلى فن اإللتزام المدرسي ُععد مؤشرًا ومنبئًا هامًا لمعرفة جودة الحياة المدرسية .

 ي :ــانــور الثــق على احملــــالتعلي
بية التي درست متغير جودة الحياة يتبين من البحوه السابق ذكرها تعدد الدراسات األجن

فمــن هــذل البحــوه مــا هــدف لتحســين جــودة الحيــاة المدرســية  ،المدرســية وقلــت الدراســات العربيــة



 جودة الحياة المدرسية كما يدركها تالميذ المرحلة االبتدائية بالطائف وعالقتها بتقدير الذات  نـــواف العصيمـي /أ 

  

وتوصـال إلـى فهميـة المعلـو  ،((Karatzias et al.,2001و ، (Kershaw et al.,1994)وهـي 
ألقــران . وفتفـق كـاًل مــن فـي تحسـين جـودة الحيــاة المدرسـية بالدرجـة األولـى ومــن رـو العالقـة مـع ا

على تثرير  (Kalayci & Ozbemir ,2012)و ،( 1994) وشيخه المسند ،( 1994) العتيبي
وبينـوا فن فسـلو  الضـبط  ،عمليات الضبط المدرسي واإللتزام المدرسي في جودة الحياة المدرسية

مدرسـية . كمـا اتفـق الذي عمارسـه المعلـو كلمـا اتسـو باإلعجابيـة كلمـا ارتفـع مسـتوى جـودة الحيـاة ال
(Malin & Linnakyla ,2001 )،  و(Wright & Scullion,2000)  مـن خـالل بحـورهو

عن تصورات الطال  عن جودة الحياة المدرسـية وتوصـلهو لكنيـر مـن النتـائج فهمهـا فن الطـال  
 وكــذلك توصــل ،عحملــون تصــورات طيبــة عــن الحيــاة المدرســية بشــكل عــام والمعلــو بشــكل خــا 

إلـــى فن لأُلســـرة تـــثرير كبيـــر فـــي جـــودة الحيـــاة المدرســـية مـــن خـــالل عالقاتهـــا ( 2007) ســـليمان
فقــد هــدفت إلــى معرفــة راــا  (Weston,1998)بثبنائهــا ومســتوى المعيشــة لــديهو . وفمــا دراســة 

إلــى فن هنــاك ميــل مــن  اآلبــاي عــن جــودة الحيــاة المدرســية فــي المــدارس الحكوميــة والخاصــة وتوصــل
وفمــا  ،وإعطايهــا فعلــى درجــات الراــا لتــوفر جــودة الحيــاة المدرســية بهــا ،اآلبــاي للمــدارس الخاصــة

ــعور التلميـذ  (Wolf,2001)وتوصـل  ،عالقة جودة الحياة المدرسية باإلنجاز األكـادعمي إلـى فن شـ
بالراــا المدرســي عســهل مــن عمليــة اإلنجــاز األكــادعمي . وفــي اخــتالف النقافــات بــين البلــدان تــثرير 

بـــعد مـــقارنة طـــال  مـــنطقة  (Karatzias et al.,2001)لــمدرســــية فتوصــل علــى جــودة الحيــاة ا
فغرينـو( باليونـان إلـى حصـول طـال  اسـكتلندا علـى درجـة مرتفعـة ) )ستيرلن ( في اسكتلندا وطال 

من جودة الحياة المدرسية ويعزو فسبا  ذلك إلـى اخـتالف النقافـات بـين كـل بلـد ونخـر حـول الـنظو 
علـى تحديـد  ،(Halvorsrud,2007)و ، (Chingmok & Flynn,2002)فق التعليمة . كما ات

وتوصلوا إلـى فهـو تلـك العوامـل وهـي عالقـة التلميـذ  ،العوامل المساهمة في جودة الحياة المدرسية
وكـذلك ( الـتعلو النشـط) ولخبرات التـعلو داخل الــصفوف ،بالمعلو وعالقة التلميذ بالتالميذ اآلخرين

 ان داخــل الصــف تــثرير كبيــر فــي جــودة الحيــاة المدرســية كمــا اتفـــق عـــلى ذلــكللتعامــل مــع األقــر 
(Kong. ,2008), (Sari,2012)،  لما في ذلك من فكتسا  خبرات وتعامل مع اآلخـرين داخـل

ـــــد التالميـــــذ فتوصـــــل  الصـــــفوف الدراســـــية .وفمـــــا عالقـــــة جـــــودة الحيـــــاة المدرســـــية بالعدوانيـــــة عن
(Sari,2012) العدوانيــة مــن خــالل جــودة الحيــاة المدرســية . وكانــت العينــة إلــى إمكانيــة التنبــؤ ب
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تتنــور بــالبحوه الســابقة مــن طــال  المــدارس االبتدائيــة والمتوســطة والنانويــة باإلاــافة للمعلمــين 
واســتخدمت الدراســات الســابقة عــدًدا مــن المقــاييا لجــودة الحيــاة المدرســية وكــان فهمهــا  ،واآلبــاي

 ،وبـــان  ،وويليـــامز وبـــاتن ،ومـــاك غلـــين ،وويليـــامز ،ابشـــتاينومقيـــاس  ،مقيـــاس جـــابر عبدالحميـــد
 ومقياس ساري .

ــاة المدرســية تتــثرر بعــدة عوامــل ومنهــا فســلو    يتضــح مــن هــذل الدراســات فن جــودة الحي
والعنـــف بـــين األقـــران  ،والجـــزايات والقـــوانين الصـــارمة بالمـــدارس ،الضـــبط الـــذي عمارســـة المعلـــو

. كمـــا فن إلخـــتالف النقافـــات بـــين البلـــدان تـــثرير علـــى إدراك ودور المعلـــو بالمدرســـة  ،بالمـــدارس
ولــنقص الــوعي عنــد التالميــذ والمســتوى اإلقتصــادي ألكســرهو تــثرير كبيــر  ،جــودة الحيــاة المدرســية

 على إدراكهو لجودة الحياة المدرسية.

العالقة بـين نمـو مركـز الـتحكو ونمـو تقـدير الـذات علـى  عن اً ( بحن1988) زيدان ى فجر   
كــان عــدد  ،( طالبــا975وتكونــت العينــة مــن ) ،طــال  المرحلــة اإلعدادعــة )المتوســطة( والنانويــة

واسـتخدم الباحـث  ،وتو اختيار العينة عشوائيا فننى (491وعدد اإلناه )ذكرًا ( 484الذكور بها )
( وهـو عصـلح 1981دسوقي )و  موسىقصيرة كال من مقياس )كوبر سميث( ومؤسسة بالصورة ال

وفشارت نتائج الدراسة إلى فن هناك عالقة  ،( صبارة25( سنة ويتكون من )18 – 8لألفراد من )
مــن  لموجبـة بــين كـ وعالقــة ،بـين كــل مـن نمــو مركـز الــتحكو الخـارجي ونمـو تقــدير الـذاتسـالبة 

دراسـة ذلـك بـثن مـن عسـتطيع تسـيير فمـور نمو مركز التحكو الداخلي ونمو تقـدير الـذات وعللـت ال
 سواي للبنين فو البنات. ،حياته بنفسه فعلى تقديرا للذات ممن عسلو فمورل لآلخرين

( تهـدف إلـى إمكانيـة التعـرف علـى مـدى العالقـة بـين 1992) وفي دراسـة فجراهـا إبـراةيو
عينــة الدراســة مخــاوف األطفــال ومســتوى تقــديرهو لــذواتهو ومســتوى تحصــيلهو الدراســي واشــتملت 

بعـض المـدارس االبتدائيـة بدولـة قطـر وكـان عـدد التالميـذ ذوي  تالميذوتلميذة من  اً ( تلميذ120)
( 30وعـدد التالميـذ ذوي المخـاوف المنخفضـة ) ،( تلميـذة30و ) اً ( تلميـذ30المخاوف المرتفعة )

لــذات لصــالح فــي تقــدير ا دالــهوتمخضــت نتــائج الدراســة عــن وجــود فــرو   ،( تلميــذة30و) اً تلميــذ
 مجموعات الدراسة من الذكور واإلناه منخفضوا المخاوف.
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( دراســـة باإلمــارات عـــن عالقـــة مركـــز الـــتحكو بتقـــدير 1993) محمـــدكمــا فجـــرى يوســـف   
( طفــــال بالصــــفين 264الشخصــــية لــــدى عينــــة مــــن فطفــــال المرحلــــة االبتدائيــــة وشــــملت العينــــة )

 ،تقـــدير الشخصـــية لألطفـــال لــــ )رونـــر(بنـــين وبنـــات( وطبـــق علـــيهو مقيـــاس ) الخـــاما والســـادس
 ،داخلـي( فـي العـداي –وبينت النتائج وجود فرو  بين الجنسين في اوي مركـز الـتحكو )خـارجي 

النظـــرة الســـلبية  ،التجـــاو  االنفعـــالي ،الشـــعور بعـــدم الكفاعـــة ،التقـــدير الســـلبي للـــذات ،االعتمادعـــة
بـين مركـز الـتحكو  ط إلـى وجـود عالقـةكما فشـارت نتـائج معـامالت االرتبـا للحياة لصالح الذكور.

فشــارت النتــائج فن كمــا الخــارجي وبعــض الخصــائص الســلبية فــي شخصــية األطفــال بشــكل عــام. 
هنـــاك فـــرو  جوهريـــة فـــي تقـــدير الـــذات بـــين األطفـــال الـــذكور ذوي مركـــز الـــتحكو الـــداخلي وذوي 

 .داخليمركز التحكو الخارجي في صالح األطفال ذوي مركز التحكو ال
( بدراسة العالقة بين حب االستطالر وتقدير الذات والقلق لـدى 1995م عبد القادر )وقا  

بمحافظـة  (الزقـازيق)وُفختير للدراسة ست مدارس عشوائية مـن مـدارس  ،تالميذ المرحلة االبتدائية
تلميـــذة( بالصـــف الخـــاما 128 –اً تلميـــذ136) (264وبلـــ  عـــدد ففـــراد العينـــة ) ،الشـــرقية بمصـــر
تخدم الباحــث مقيــاس )كــوبر ســميث( الصــورة الطويلــة التــي فعــدها بالعربيــة )عبــد االبتــدائي وفســ
( وفســفرت النتــائج انــه ال توجــد عالقــة بــين حــب االســتطالر وتقــدير الــذات 1985، الــرحيو بخيــت

عالقــة ســالبة بــين تقــدير الــذات والقلــق لــدى  كمــا وجــدت ،لــدى تالميــذ الصــف الخــاما االبتــدائي
 تالميذ الصف الخاما.

( دراسة للبحث عن العالقة بين تقـدير الـذات فـي السـلوك الدراسـي 2000) حمود وفجرى   
وكانــت العينــة مــن تالميــذ  ،الجــنا( –الصــف  –وعالقتــه بــبعض المتغيــرات )التحصــيل الدراســي 

 ،( طالــب600وتثلفــت العينــة مــن ) ،الســادس( –الخــاما  –المرحلــة االبتدائيــة للصــفوف )الرابــع 
بــين الــذكور واإلنــاه فــي مســتوى تقــدير  فــر  وفنهــرت النتــائج وجــود %إنــاه 50% ذكــور و50

بـين تالميـذ الصـف  نه ال توجـد فـرو  دالـهفوفواحت الدراسة فعضا  ،الذات وذلك لصالح اإلناه
لصــالح تالميــذ الصــف  الرابــع والســادس وفمــا تالميــذ الصــف الخــاما والســادس فرنــه توجــد فــرو  

لصــالح تالميــذ  كانــت الفــرو    الصــف الرابــع والخــاما فوفمــا نتــائج المقارنــة بــين طــال ،الســادس
في  ،وبالنسبة لمتغير التحصيل الدراسي فرن عالقته مع تقدير الذات كانت طردعة ،الصف الرابع

 فنه كلما زاد التحصيل زاد تقدير الذات.
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( إلـى معرفـة الفـرو  فـي مركـز الـتحكو وتقـدير الـذات بـين 2006القمـش ) هدفت دراسـةو   
وإلـى المقارنـة  ،ات القراية )الشديدة والبسيطة( والعاديين من تالميـذ المرحلـة االبتدائيـةذوي صعوب

وتكونـت العينـة  ،بين ذوي صعوبات القراية والعاديين في العالقة بين مركز التحكو وتقدير الـذات
وفنهـــرت  ،مـــانمـــن تالميـــذ الصـــف الرابـــع مـــن رمـــان مـــدراس بع   ،( تلميـــذا مـــن العـــاديين80مـــن )
إذ  ،بـين ذوي صـعوبات القـراية الشـديدة والبسـيطة والعـاديين فـي تقـدير الـذاتفـرو  ئج وجـود النتا

وفن  ،ا لـذواتهو مـن ذوي الصـعوبات البسـيطةتبين فن ذوي صعوبات القراية الشديدة هو فقـل تقـديرً 
ة إلـى وبينـت الدراسـ ،را لذواتهو من التالميذ العاديينذوي الصعوبات القرائية البسيطة هو فقل تقديً 

فن هناك عالقة ارتباطيه عكسية بين مركز التحكو وتقدير الذات لدى كل مجموعة التالميـذ ذوي 
 صعوبات القراية والعاديين.

( للبحـــث عـــن عالقـــة الضـــغوط المدرســـية بتقـــدير 2007وفـــي دراســـة فجرتهـــا فميـــرة الســـيد )  
( تلميـذ 200وكانـت العينـة قوامهـا ) ،المتثخرين دراسيا والعـاديين والمقارنـة بيـنهو تالميذالذات عند ال

وكانــت عينــة العــاديين  ،( ســنة11- 9وتلميــذة مــن تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة تتــراوإ فعمــارهو مــن )
( 40( تلميـذا وتلميـذة )80( فننى وعينة المتثخرين دراسـيا )65و) اً ( ذكر 55وتلميذة ) اً ( تلميذ120)

الــذي ترجمـــه  بر ســميث( لقيــاس تقــدير الــذات( فننــى واســتخدمت الباحنــة مقيــاس )كـــو 40و ) اً ذكــر 
فنـــه ال توجـــد  عـــن وفســـفرت النتـــائج ،(1981)فـــارو  عبـــد الفتـــاإ  محمـــد دســـوقي للعربيـــة كـــل مـــن

 نبين المتثخرين دراسيا والعاديين في العالقة بين الضـغوط المدرسـية وتقـدير الـذات ولكـ دالهعالقة 
ـــر المســـتوى )عـــاديين و  ـــر دال إحصـــائي لمتغي ـــث –جـــد فر ـــين كـــل مـــن مت ـــذات ب ـــدير ال خرين( فـــي تق

 بين الجنسين في تقدير الذات. يوجد فرو  داله والعاديين والمتثخرين لصالح العاديين. ول
فنمــاط التنشــئة األســرية فرــر ( دراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى 2007)العطــوي  وفجــرى   

 ،لعربيـــة الســـعودعةبالمملكـــة ا (تبـــوك)علـــى تقـــدير الـــذات عنـــد طلبـــة المرحلـــة النانويـــة فـــي مدينـــة 
( طالبــــة تــــو 360( طالــــب و )300( طالبــــا وطالبــــة بيــــنهو )660وتكونــــت عينــــة الدراســــة مــــن )

( وتوصـلت 1985 ،اختيارهو بالطريقة العشوائية العنقودعة وطبق مقياس تقـدير الـذات لــ )قسـوس
ى عــدم فشــارت الدراســة إلــكمــا  ،النتــائج إلــى وجــود فرــر لــنمط تنشــئة األ  واألم فــي تقــدير الــذات

 وجود فرو  في درجة تقدير الذات بين الجنسين.
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لكشـــــف عـــــن الفـــــرو  بـــــين الطالبـــــات إلـــــى ا( هـــــدفت 2007بـــــدر ) وفـــــي دراســـــة لفائقـــــة  
السعودعات والمغتربات في المملكة العربية السعودعة عـن مسـتوى الشـعور بـاألمن النفسـي وتقـدير 

قة الشعور باألمن النفسي بتقدير الذات وعال ،والفر  في اإلنجاز األكادعمي وتقدير الذات ،الذات
ــة المتوســطة وتكونــت مــن ) ( طالبــة مــن 113) ،( طالبــة180وكانــت العينــة مــن طالبــات المرحل

وكشفت النتائج عـن وجـود فـرو  دالـة إحصـائيا  ،( طالبة من جنسيات مختلفة67السعودعات و )
نفسـي وتقـدير الـذات لصـالح بين الطالبات السعودعات والطالبـات المغتربـات فـي كـل مـن األمـن ال

وجـود عالقـة طردعــة بـين اإلنجــاز األكـادعمي )التحصــيل  إلــىوفشـارت الدراســة فعضـا  ،السـعودعات
 الدراسي( وتقدير الذات.

( للبحث عن العالقة بين الـدعو االجتمـاعي Snape & Miller, 2008هدفت دراسة )و   
وفنهـرت نتـائج  ،ئية إلـى المرحلـة النانويـةوتقدير الذات للطال  خالل انتقالهو من المرحلة االبتدا

 هذل الدراسة وجود عالقة طردعة بين الدعو االجتماعي وتقدير الذات عند هؤالي الطال .
تثرير الحالة الصحية والعالقة مـع  ( بحنتCarroll, et al., 2009 ).وبدراسة فخرى لـ   

و  ن( مـن الفتيـا138مـنهو ) ،ال( طفـ268تقدير الذات عنـد األطفـال وشـملت العينـة ) فياألقران 
( ععـانون مـن 35( طفـال ععـانون مـن فمـراض مزمنـة و)91وهنـاك ) ،( من الفتيـات بثمريكـا149)

هؤالي األطفـال بـثنهو  تميزو  ،( ععانون من السمنة30( ععانون من مرض السكري و)26الربو و)
 جين عالقات مع فقـرانهووفنهرت النتائج فن الحالة الصحية لألطفال تؤرر على تكو  ،فقل عدوانية

 تقدير ذواتهو. فيوبالتالي تؤرر 
( بدراســة العالقــة بــين ممارســة الريااــات المدرســية Paul & Norris, 2009) وقــام  

و طبقـــت الدراســـة علـــى مجموعـــة مـــن المـــدارس  ،وتقـــدير الـــذات عنـــد تالميـــذ المرحلـــة االبتدائيـــة
النــور التقليــدي وبعــض هــذل المــدارس بعــض هــذل المــدارس تكــون الريااــات بهــا مــن  ،االبتدائيــة

وتوصــلت نتــائج الدراســة إلــى تقــدير الــذات عكــون مرتفعــا عنــد التالميــذ  ،تســتخدم األلعــا  الحدينــة
 الذين مارسوا الريااة بشكل حديث وانخفاض تقدير الذات عند ممارسة الريااات التقليدعة.

لمتحــدة األمريكيــة ( بالوالعــات اPatchin & Hinduja ,2010وفــي دراســة فجراهــا )  
وتناولت هذل الدراسة العالقة بـين االسـتخدام السـيإل لرنترنـت وتقـدير الـذات عنـد المـراهقين وكـان 
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ـــة ) وفشـــارت  ،( مدرســـة مـــن المـــدارس المتوســـطة30( حيـــث شـــملت )12,6متوســـط فعمـــار العين
 ت.بين تدني تقدير الذات واالستخدام السيإل لرنترن دالهالنتائج إلى فن هناك عالقة 

فورنيا دراسة للبحـث فـي العالقـة بـين إدمـان ي( بكالAyas & Horzum, 2010وفجرى )  
( طالبـــا عـــدد 319وتكونـــت العينـــة مـــن ) ،اإلنترنـــت وتقـــدير الـــذات عنـــد طـــال  المرحلـــة النانويـــة

وفسـفرت النتـائج  ،وتو اسـتخدام مقيـاس )روزنبـرغ( لتقـدير الـذات 134و اإلناه 185الذكور كان 
 التنبؤ بتقدير الذات من خالل إدمان اإلنترنت ولكن عمكن التنبؤ باالكتئا .انه ال عمكن 

( دراسة للبحـث عـن عالقـة صـورة الجسـو )الـوزن والطـول Ankara, et al., 2010وفجرت )  
( طالبـــا مـــن 937وشـــملت عينـــة الدراســـة ) ،والتناســـق( وتقـــدير الـــذات عنـــد المـــراهقين فـــي فنقـــرة بتركيـــا

%( 51,4%( ونســبة اإلنــاه )48,6وكانــت نســبة الــذكور ) ،ة اختيــروا عشــوائياطــال  المرحلــة النانويــ
لمرجعيـــة المنظمـــة  تـــو اســـتخدام مقيـــاس )صـــورة الجســـو( وحســـا  وزن وطـــول وكتلـــة األجســـام طبقـــاً 

 (Hovardaogiu, 1986وتو اسـتخدام مقيـاس لتقـدير الـذات مـن إعـداد ) ،(2000العالمية للصحة )
غونغور( وفشارت النتائج إلى فن هنـاك عالقـة إعجابيـة بـين  ،1989)وترجو للغة التركية من قبل 

وكانــت العالقــة فكنــر اعجابيــة عنــد الفتيــات  ،الصــورة المناليــة للجســو وارتفــار مســتوى تقــدير الــذات
 من الفتيان.

( بالكشــف عــن العالقــة بــين تقــدير الــذات واالكتئــا  واالرتيــاإ Civitci, 2010وقــام )  
وكان  ،ة( سن15 – 11والذين تتراوإ فعمارهو ما بين ) ،المراهقة المبكرة النفسي للطال  في سن

وتـو اســتخدام مقيـاس )روزنبــرغ( المعــد  ،( طالبـا مــن المـدارس اإلعدادعــة بتركيــا255عـدد العينــة )
هناك عالقة اعجابية بين تقدير الـذات فن وفشارت النتائج إلى  ،( لقياس تقدير الذات1965عام )
 بينما فن هناك عالقة سلبية بين تقدير الذات واالكتئا . ،يرتياإ النفسواإل
 ،تقــدير الــذات فــي( دراســة بعنــوان تــثرير صــعوبة القــراية Glazzard, 2010فجــرى )و   

 – 14مـن ) عينـة الدراسـةوكانت تتراوإ فعمار  ،وفجريت الدراسة على مدرستين رانويتين برنجلترا
 عـنوفسـفرت النتـائج  ،لبيانـات بواسـطة المقـابالت( سنه وذلك على تسعة تالميذ وكان جمـع ا15

وفن التشخيص المبكر لصـعوبة  ،فن عسر القراية من العوامل التي تسهو في خفض تقدير الذات
كمــا فشــارت النتــائج إلــى فهميــة المعلمــين واآلبــاي  ،القــراية فمــر اــروري لرفــع تقــدير الــذات لــديهو
 ي التالميذ.واألقران في خلق صورة اعجابية للذات عند هؤال
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( دراسـة تهـتو فـي البحـث عـن العالقـة بـين  يـا  Luo et al.,2011وبالصـين فجـرى )  
وهــو مـــن ســافر نبــائهو للبحــث عـــن ) اآلبــاي وتقــدير الــذات عنــد ســـكان المنــاطق الريفيــة بالصــين

( طالبـا تتـراوإ فعمـارهو مـا بـين 2233وتثلفت عينة الدراسة من ) ،(الونائف بالمناطق الحضرية
 ،وتــو اســتخدام مقيــاس )روزنــرغ( لتقــدير الــذات ،( ســنه مــن خمــا مقاطعــات بالصــين23 – 11)

 وفنهرت النتائج انخفاض تقدير الذات عند  يا  اآلباي عن فسرهو.
( للبحـث عـن العالقـة بـين اـعف Açak, & Karademir, 2011وفما دراسـة فجراهـا )  

( طالبا مـن الـذكور 1274ت العينة من )المرحلة االبتدائية وتثلف السمع وتقدير الذات عند طال 
 اننــى( 489و ) ذكـراً ( 785) ر سـنوات والنالنـة عشــر مـنهوشــواإلنـاه تتـراوإ فعمــارهو مـا بـين الع

( من مجمور هؤالي التالميذ ال عسمعون إال بمساعدة 490( طالبا اعاف سمع و )784ويوجد )
لقيــاس تقــدير 1965)) وزنبــرغخدام مقيــاس ر ـواستــ ،الســماعات ولكــنهو عســتطيعون التحــده جيــدا

نــه ال توجــد فــرو  بــين الجنسـين فــي تقــدير الــذات ولكــن هنــاك فــرو  بــين فوبينــت النتــائج  ،الـذات
اــعاف الســمع الــذين ال تســاعدهو الســماعات واــعاف الســمع الــذين عســتطيعون الســمار جيــدا 

ذات وذلـك باستخدام السماعات لصـالح مـن عسـتطيعون السـمار بمسـاعدة السـماعات فـي تقـدير الـ
 .بسبب تواصلهو مع المجتمع

( هــدفت لفحــص العالقــة بــين كــل مــن دافــع االنجــاز 2011وفــي دراســة لنــزيو صــرداوي )  
وتقــدير الــذات والتحصــيل الدراســي والفــرو  بــين الجنســين فــي دافــع االنجــاز وتقــدير الــذات لــدى 

( متفوقـــا ومتفوقـــة و 142وتكونـــت العينـــة مـــن ) ،عينـــة مـــن تالميـــذ الســـنة النالنـــة رـــانوي بـــالجزائر
وفسفرت النتائج  ،وطبق الباحث مقياس تقدير الذات لعبد الرحمن صالح ،ومتثخرة اً ( متثخر 158)

وفــرو   ،عــن وجــود عالقــة موجبــة بــين كــل مــن دافــع االنجــاز وتقــدير الــذات والتحصــيل الدراســي
 ،لصـالح المتفـوقين النجاز وتقدير الذات بـين المتفـوقين والمتـثخرين دراسـياادالة في كل من دافع 

 وعدم وجود فرو  داله في كل من تقدير الذات ودافع االنجاز بين الجنسين.
( للبحث في العالقة بين استخدام Abdullah, et al., 2012وفي دراسة بتركيا فعدها )  

وفجريـــت الدراســـة علـــى عينـــه مـــن طـــال   ،)الموبايـــل( لـــدى المـــراهقين وتـــثريرل علـــى تقـــدير الـــذات
وتــو  ،%(43%( مــن العينــة واإلنــاه )57نســبة الــذكور ) ،( طالبــا919لنانويــة شــملت )المرحلــة ا
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تطبيــق مقياســين فحــدهما عقــيا اإلشــكاليات عنــد اســتخدام الموبايــل مــن إعــداد )بيــانكي وفيلــبا( 
وفنهــرت النتــائج وجــود عالقــة اعجابيــة بــين  ،والمقيــاس األخــر مــن إعــداد )روزنبــرغ( لتقــدير الــذات

 وكان مستوى تقدير الذات فعلى عند اإلناه من الذكور. ،يل وتقدير الذاتاستخدام الموبا
( من استراليا فقـد كانـت دراسـتها تبحـث فـي Hatzigianni &Margetts, 2012وفما )  

( طفـال تتـراوإ 52وطبقت هذل الدراسـة علـى ) ،العالقة بين استخدام الحاسب اآللي وتقدير الذات
فشــارت النتــائج فن اسـتخدام الكمبيــوتر ععــزز مــن تقــدير الــذات و ،ســنوات  7 – 5فعمـارهو مــا بــين 

 لدى األطفال ما قبل المدرسة.
( والتي تبحث عن العالقة بـين Savi & Karataş, 2012وفي دراسة فجراها الباحنان )  

كانت عينة الدراسـة مـن الطـال  المـراهقين مـن الصـف التاسـع و  ،الدعو االجتماعي وتقدير الذات
( مــن اإلنــاه و 143( طالــب مــنهو )257عشــر بالمــدارس النانويــة وكــان عــددهو )وحتــى النــاني 

ــديهو ارتفــار بتقــدير ذواتهــو  ،( مــن الــذكور114) ــذين ل وفنهــرت النتــائج فن الطــال  المــراهقين ال
والـذين لـديهو تــدني فـي تقـدير الـذات تجـدهو دائمـا يلومــون  ،لـديهو إدراك مرتفـع للـدعو االجتمـاعي

 نتماي ولديهو حساسية من الوجود.اال وقليلوفنفسهو 
هـدفت إلـى البحـث التـي ( 318 – 267: 2012) والعسـبول العمـرانجيهـان وفي دراسة   

وبعــض المتغيــرات  ،فــي العالقــة بــين كــل مــن الســلوك العــدواني والــذكاي الوجــداني وتقــدير الــذات
( 610ينـة مــن )وتكونــت الع ،ودور هـذل المتغيـرات كمنبئــات للسـلوك العـدواني ،األخـرى مـن جهــة

وطبــــق الباحنــــان مقيــــاس )كــــوبر ســــميث( لتقــــدير الــــذات ،بالمرحلــــة االبتدائيــــة  ميــــذ وتلميــــذاتتال
وبينـت نتـائج  ،ومقيـاس الـذكاي العـاطفي )لبـارون( ،ومقياس للسـلوك العـدواني مـن إعـداد الباحنـان

ــذكاي بــين فبعــاد الســلوك العــدواني وكــل مــن تقــدير الــذات و  ن هنــاك ارتبــاط داالً فالدراســة  فبعــاد ال
كما بينت فن المتغيرات المنبئة بالسلوك العدواني هي تقدير الذات والذكاي االجتمـاعي  ،الوجداني

 والفئة العمرية.

 ث:ــالـــور الثـــى احملـق علـــالتعلي
وعالقــة المتغيــرات  ،يتبــين مــن البحــوه الســابق ذكرهــا تعــددها علــى متغيــر تقــدير الــذات

 ،(1988) دير الـــذات يتـــثرر بعوامـــل كنيـــرة . فقـــد اتفـــق كـــل مـــن زيـــدانفوجـــد فن تقـــ ،اأُلخـــرى بـــه
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فن هناك عالقة إرتباطية موجبة بين مركـز الـتحكو الـداخلي وتقـدير الـذات ( 1993) ويوسف محمد
وفختلــف معهـــو  ،عنــد األطفــال وعالقــة ارتباطيــة ســالبة بــين مركـــز الــتحكو الخــارجي وتقــدير الــذات

البة بين مركز الـتحكو بشـكل عـام وتقـدير الـذات . كمـا اتفـق كـل في فن العالقة س( 2006) القمش
علــى فن مرتفعــي التحصــيل الدراســي هــو مرتفعــي تقــدير ( 2011) وصــرداوي ( 2000) مــن حمــود

 ومنخفضــوا التحصــيل الدراســي هــو منخفضــوا تقــدير الــذات . وكــذلك اتفقــت دراســة كــل مــن ،الــذات
(Carroll et al.,2008) ،  و(Paul & Norris,2009)،  و(Ankara, et al.,2010)  فن

للحالــة الصــحية الجيــدة والصــورة المناليــة للجســو وممارســة الريااــة تــثرير إعجــابي علــى رفــع تقــدير 
 وفمــا لتــثرير العالقــات اأُلســرية علــى تقــدير الــذات فقــد اتفــق كــل مــن العطــوي  ،الــذات لــدى الطــال 

اأُلسـرية الجيـدة فـي رفـع تقـدير الـذات  على وجود تثرير للتنشئة (Luo, et al, 2011)و ( 2007)
علـى  (Civitci ,2010)و  ،( 2007) وفائقـة بـدر ،(1992لألبنـاي . واتفـق كـل مـن علـي إبـراةيو )

ـــد  فن للحالـة النفســية الجيــدة والشــعور بــاألمن النفســي واإلرتيــاإ تــثرير إعجــابي فــي رفــع تقــدير الــذات عنـ
فن  (Savi & Karatas,2012)و ،(Snape & Miller ,2008)األطفـال . كمـا اتفـق كـل مـن 
تقـدير الــذات مــن خـالل نتــائجهو التـي فنهــرت فن للطـال  الــذين لــديهو  للـدعو اإلجتمــاعي تـثرير علــى

ارتفــار بتقــدير الــذات نتــائج بحــورهو التــي فنهــرت فن الطــال  الــذين لــديهو ارتفــار بتقــدير الــذات لــديهو 
فقـد ( اإلنترنـت ،الحاسب اآللـي ،الهاتف النقال) التقنية إدراك مرتفع للدعو اإلجتماعي . وفما الستخدام

 ،(Ayas & Horzum, 2010)و  ، (Patchin & Hinduja, 2010) اتفــق كـــل مـــن
فن  علـــى (Abdullah &et al,2012)و  ،(Hatzigianni &Margetts, 2012)و

بي عقلــل مــن واالســتخدام الســل ،اإلســتخدام اإلعجــابي لهــذل التقنيــة يــؤدي إلــى تعزيــز تقــدير الــذات
( فقــد فســفرت عــن عــدم وجــود عالقــة بــين 1995تقــدير الــذات . وفمــا دراســة فتحــي عبدالحميــد )

فواـحت عـدم ( 2007) وحـب االسـتطالر لـدى التالميـذ . وفمـا دراسـة فميـرة السـيد ،تقدير الـذات
ل وجود عالقة بين الضغوط المدرسية وتقدير الذات عند الطال  العاديين والمتثخرين . واتفـق كـ

فن األطــفال الــذين ععـانون مـن صـعوبات فـي  ،(Acak, 2011)و ، (Glazzard, 2010)مـن 
ععـانون مـن انخفـاض تقـدير الـذات بسـبب ( اعف القـراية –اعف السمع ) التعامل مع اآلخرين

عــدم قــدرتهو علــى اإلنـــدماة مــع المجتمــع . وفمـــا لعالقــة الســلوك العـــدواني عنــد األطفــال بتقـــدير 
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إلى وجود عالقة إرتباطية بين تقدير الذات ( 2012) جيهان العمران والعسبول الذات فقد توصال
وهـو ( كـوبر سـميث) والسلوك العدواني. ونالحظ من البحوه السـابقة اعتمـاد اغلبهـا علـى مقيـاس

وكانت فغلب عينة البحوه  ،ومقياس )روزنبرغ( ،(1981المترجو عربيًا بواسطة موسى ودسوقي)
 ارس االبتدائية والمتوسطة والنانوية .السابقة من طال  المد

يتضح من هذل البحوه فن هناك عدة عوامل تؤرر سـلبًا بتقـدير الـذات ومنهـا نمـو مركـز  
 ،واالغتـرا  ،والمعاملـة القاسـية مـن األكسـر و يـا  اآلبـاي ،والضـغوط المدرسـية ،التحكو الخـارجي

وعســر  ،واالكتئـا  ،اتف النقـالواالسـتخدام الســيإل لالنترنـت والهـ ،وكـذلك اـعف الحالـة الصـحية
والســـلوك العـــدواني . وففـــادت هـــذل البحـــوه فن الـــدعو اإلجتمـــاعي لـــه  ،واـــعف الســـمع ،القـــراية 

الدور الكبير في رفع تقدير الـذات عنـد األطفـال والمدرسـة هـي إحـدى مصـادر الـدعو االجتمـاعي 
المعانـاة مـن صـعوبة القـراية . التي يلتقي فيها التلميذ باألقران والمعلمين وكـذلك وجـود االنترنـت و 
في مـــن عســـتطيعون تســـيير ) كمـــا ففـــادت تلـــك البحـــوه بـــثن التالميـــذ ذوي مركـــز الـــتحكو الـــداخلي

هو فعلى في تقدير ذواتهو وهذا عمكن مالحظته داخل المدارس حيث فن التلميـذ ( فمورهو بثنفسهو
و عشــير الرتفــار تقــدير كمــا فن دافــع اإلنجــاز كلمــا ارتفــع فهــ ،عقضــي فيهــا مــدة ليســت بالقصــيرة

 وهذا اعضًا عمكن مالحظته بالمدارس .  ،الذات

( للبحـــث عـــن العالقـــة بـــين وحـــدة وتكامـــل المعاملـــة 1985الشـــي  ) وفـــي دراســـة فجراهـــا  
يـــذ فـــي الســـنة ( تلم200وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن ) ،األســـرية والتوافـــق النفســـي لألبنـــاي بمصـــر

 – 12وتراوحــت فعمــارهو مــا بــين ) ،بالمــدارس الحكوميــة( المتوســطة) األولــي والنانيــة اإلعدادعــة
وكانت نتائج الدراسة تشير إلـى فن هنـاك عالقـة جوهريـة بـين شـعور التالميـذ باتسـا   ،( سنة14

 وارتفار التوافق النفسي لديهو. ،وتكامل المعاملة األسرية
( بدراســـــة مقارنـــــة للتوافـــــق الشخصـــــي واالجتمـــــاعي 1985ي )وقامـــــت صـــــالحة الشامســـــ  

تلميذ وتلميذة في  (200وتكونت عينة الدراسة من ) ،لألطفال المواطنين والوافدين بدولة اإلمارات
تلميــذ  50 –تلميــذ مــواطنين  50وكانــت العينــة كالتــالي ) ،الصــفين الخــاما والســادس االبتــدائي

ميذة وافدات( وتو اختيـارهو عشـوائيا مـن مـدارس األنـدلا تل 50 –تلميذة مواطنات  50 –وافدين 
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 وتتــراوإ فعمــار العينــة بــين  ،االبتدائيــة بالشــارقة ومدرســة علــى بــن فبــي طالــب االبتدائيــة بالشــارقة
واســتخدمت الباحنــة مقيــاس )عطيــة هنـا( وهــو فــي األصــل مقيــاس )كاليفورنيــا(  ،سـنة (12 - 9)

وخلصــت نتــائج الدراســة بثنــه ال يوجــد اخــتالف فــي  ،(1939مــن إعــداد )كــالرك وتيجــز( عــام )
 التوافق الشخصي واالجتماعي بين المواطنين والوافدين.

( بمصـــر وكانـــت الدراســـة مقارنـــة بـــين التالميـــذ المقيمـــين 1987وفـــي دراســـة الصـــفطي )  
وتكونـــت العينـــة مـــن  ،جتمـــاعيبقـــرى األطفـــال والمقيمـــين مـــع فســـرهو فـــي التوافـــق الشخصـــي واإل

مـــن تالميـــذ المرحلـــة االبتدائيـــة المقيمـــين بقـــرى األطفـــال بالصـــفوف الرابـــع والخـــاما مجمـــوعتين 
والمجموعـة النانيـة تكونـت مـن التالميـذ المقيمـين  ،( تلميذا116والسادس االبتدائي وبل  عددهو )

 وطبـــق الباحـــث مقيـــاس )كاليفورنيـــا( لألطفـــال مـــن ســـن  ،( تلميـــذا136مـــع فســـرهو وبلـــ  عـــددهو )
وفســفرت الدراســة عــن عـــدد مــن النتــائج فهمهــا عـــدم وجــود فــرو  جوهريــة فـــي  ،( ســنة12 – 8)

 ،التوافــق الشخصــي واالجتمــاعي بــين األطفــال المقيمــين مــع فســرهو والمقيمــين فــي قــرى األطفــال
وتوصلت فعضا إلى فن األطفال المقيمون في قرى األطفال كانوا اقل في توافقهو االجتماعي مـن 

 نظائرهو المقيمين مع فسرهو.
 وافـق( إلـى معرفـة العالقـة بـين الـذكاي والتIngrid & Cornell, 1988وهـدفت دراسـة )  

وكانت عينة الدراسة من الطال  الموهوبين بالمـدارس الخاصـة  ،الشخصي واالجتماعي لألطفال
 ،( علــى مقيــاس الـــذكاي168 – 120والحكوميــة واللــذين حصــلوا علــى درجــات تتــراوإ مــا بــين )

مـــنهو تلقـــوا اختبـــار طفـــاًل ( 83) ،( طفـــالً 139وتثلفـــت العينـــة مـــن ) ،عـــام (11وفعمــارهو كانـــت )
ووجــدت النتــائج فن العالقــة بــين الــذكاي  ،(وكســلر )تلقــوا اختبــار طفــالً  (65و ) ه(ســتانفورد بينيــ)

 عجابية.إوالتوافق الشخصي واالجتماعي 
ــــام ــــق الشخصــــي واالجتمــــاعي لتالميــــذ ال ،( بمصــــر1992قنــــديل ) وق مدرســــة بدراســــة التواف

وتكونـــت العينـــة مـــن مجمـــوعتين األولـــى  ،بالتحصـــيل الدراســـي فـــي القريـــة والمدينـــة هاالبتدائيـــة وعالقتـــ
وكانـت مجموعـة المدينـة مكافئـة  ،( مدرسة ابتدائيـة16( تلميذا من )589مجموعة القرية وتثلفت من )

قيــــاس واســــتخدم الباحــــث م ،( ســــنة تقريبــــا12زمنــــي ) رلهــــا مــــن تالميــــذ الصــــف الســــادس ومــــن عمــــ
وفســفرت النتــائج عــن فن  ،)كاليفورنيــا( الــذي قــام برعــدادل للعربيــة )عطيــة هنــا( ليناســب البيئــة المصــرية
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وفشارت النتـائج فعضـا  ،هناك عالقة موجبة بين التوافق والتحصيل الدراسي في كل من القرية والمدينة
 فن هناك فرو  في جميع فبعاد التوافق الشخصي واالجتماعي لصالح القرية.

التوافــق الشخصــي واالجتمــاعي فقــد  فــيرــر التعزيــز ف عــن( 1995) لبنــى نظمــي بحنــتو   
( ســنوات ممــن لــديهو 9 – 8كانــت عينتهــا مــن التالميــذ الــذكور واللــذين تتــراوإ فعمــارهو مــا بــين )

وطبقـت  ،( تلميـذ بالصـف النالـث120ل  عـددهو )بانخفاض في التوافق الشخصي واالجتماعي و 
وتوصـــلت الدراســـة إلـــى عـــدد مـــن النتـــائج  ،(1965يـــزي مقيـــاس عطيـــة هنـــا )لتعز ابعـــد برنامجهـــا 

التوافـق  فـيلفظـي ومـادي معـا( لـه تـثرير فعـال  –مـادي  –فهمها فن التعزيز بكافة فنواعه )لفظـي 
ممـــا يـــؤدي إلـــى رفـــع مســـتوى التوافـــق  جالشخصـــي واالجتمـــاعي لتالميـــذ الصـــف النالـــث االبتـــدائي

 المنخفض لديهو.
معرفة التوافق الشخصي واالجتماعي إلى ( 1999ربيعة الرندي ونخرون )دراسة  هدفتو   

وطبـــق علـــيهو مقيـــاس  ،( طالبـــا وطالبـــة521لطلبـــة الصـــف األول المتوســـط علـــى عينـــة بلغـــت )
نـــه توجـــد فـــرو  ذات داللـــة إحصـــائية للتوافـــق فوكانـــت فهـــو نتـــائج البحـــث  ،)كاليفورنيـــا( لألطفـــال

وتوصــلت  ،مودة مــن عدمــه( وتبعــا للمســتوى التعليمــي لــألا لمتغيــر حالــة األ  )وجــالشخصــي تبًعــ
 ،ا انه ال توجد فرو  لها دالله إحصائية للتوافق الشخصي تبعا للجنا وونيفة األ النتائج فعًض 

 وال توجـد ،إحصائية بين الجنسين لصالح البنـات ةنه يوجد فر  ذا داللروفما التوافق االجتماعي ف
حالــة  –االجتمـاعي للطلبــة تبعـا للمتغيـرات التاليــة )حالـة األم  إحصــائية للتوافـق ة  ذات داللـو فـر 

 عدد اإلخوة(. –األم االجتماصية 
العالقــة بـــين التوافــق لــدى تالميــذ الصـــف  (Morton & Crump, 2003) درسو   

( يرالنـدوكانت العينة مختارة من فربع مـدارس بضـواحي )م ،السادس ومشاركة نبائهو في المدرسة
وفشــارت نتـــائج الدراســة إلــى فن هنـــاك عالقــة اعجابيـــة بــين مشـــاركة دة األمريكيـــة بالوالعــات المتحــ

 اآلباي والتوافق لدى األبناي.
( ببحــث العالقــة بــين انفصــال األبــوين )الطــال ( والتوافــق Wood, et al., 2004وقــام )  

وتثلفـت  وكانت العينة من طال  الصف الرابع والسـادس االبتـدائي ،الشخصي واالجتماعي والمدرسي
لألمهـات  واسـتبياناتواستخدموا المقابالت مع األطفـال  ،( سنوات9( طفل متوسط فعمارهو )35من )

 .توافقوفشارت النتائج فن الطال  يرتبط ارتباطا وريقا بصعوبات ال ،والمعلمين
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هويــة األنــا  كل( إلــى الكشــف عــن العالقــة بــين تشــ2004) عســيري وهــدفت دراســة عبيــر   
 ،لــدى عينـة مــن طالبــات المرحلــة النانويــة بالطــائف ،لتوافــق النفســي واالجتمــاعيومفهـوم الــذات وا

فهمهــا وجــود  مــنانتهــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتــائج و  ،( طالبــة146وتثلفــت العيينــة مــن )
 ووجود عالقة سلبية بين التوافق وتشتت الهوية. ،عجابية بين التوافق وتحقيق الهويةإعالقة 

بالصين إلى معرفة العالقة بـين جماعـة األقـران  (Chen, et al. ,2005وهدفت دراسة )  
وعالقة األ  باألم مـن جهـة والتوافـق الشخصـي واالجتمـاعي لـدى الطفـل مـن جهـة  ،)األصدقاي(

تلميــذًا ( 469وتثلفــت مــن ) ،وكانــت الدراســة طوليــة لمــدة ســنتين علــى عينــة مــن األطفــال ،فخــرى 
عجابية بين دعو اآلبـاي واألمهـات إائج إلى فن هناك عالقة وفشارت النت ،الصف السادسب وتلميذة

 .جتماعيلألبناي والتوافق الشخصي واإل
( دراسة لبحث العالقـة بـين دعـو األمهـات ألبنـائهو Joussemet ,et al, 2005وفجرى )  

وكانـــت هـــذل ،مـــن جهـــة والتوافـــق الشخصـــي واالجتمـــاعي والتحصـــيل الدراســـي مـــن جهـــة فخـــرى 
( طفــال مـن عمــر خمــا ســنوات 379وطبقـت علــى ) ،قــد امتـدت لخمــا ســنواتالدراسـة طوليــة و 

وبينت نتائج هذل الدراسة فن هناك عالقـة إعجابيـة بـين دعـو األمهـات وكـل  ،وحتى الصف النالث
 من التوافق الشخصي واالجتماعي والتحصيل الدراسي.

مفســاليب ( فقــد كانــت دراســتها بعنــوان 324- 285: 2005وفمــا الباحنــة نجــاإ محــرز )  
ــة الوالدعــة وعالقتهــا بتوافــق الطفــل وكانــت  ،االجتمــاعي والشخصــي فــي ريــاض األطفــالم المعامل

وشــملت  ،( ســنوات5 – 4) عينــة الدراســة مــن تالميــذ ريــاض األطفــال وتتــراوإ فعمــارهو مــا بــين
وتوصلت إلـى  ،وطبقت الباحنة عليهو بطاقة مالحظة لرصد فبعاد التوافق ،( طفال262الدراسة )

 لشخصــــيوبــــين التوافــــق ا ،مــــن األســــلو  الــــدعمقراطي والتقبــــل ود عالقــــة موجبــــة بــــين كــــالً وجــــ
 في الرواة. الجتماعيوا
( إلـى معرفـة العالقـة بـين التوافـق الشخصـي Ray & Elliott, 2006) وهـدفت دراسـة  

وشـارك فـي هـذل الدراسـة  ،وإمكانية التنبؤ بمتغير علـى اآلخـر ،واالجتماعي والتحصيل األكادعمي
وتوصـلت النتـائج  ،وكانوا من طال  الصـف الرابـع وحتـى النـامن ،( مدرسة11ا من )( طالبً 77)

وفشـارت  ،إلى فن هناك عالقة إعجابيـة بـين التوافـق الشخصـي واالجتمـاعي والتحصـيل األكـادعمي
 نه عمكن التنبؤ بالتوافق الشخصي واالجتماعي من خالل التحصيل الدراسي.فالنتائج إلى 
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( بدراســة تبحــث فــي العالقــة بــين العزلــة االجتماصيــة Laursen, et al., 2007) وقــام  
( 77( تلميـــذا و )89مـــنهو ) ،( تلميـــذا166وتثلفـــت عينـــة الدراســـة مـــن ) ،والتوافـــق لـــدى األطفـــال

( ســنوات وفشــارت النتــائج إلــى وجــود عالقــة بــين العزلــة 9 – 7وتتــراوإ فعمــارهو مــا بــين ) ،تلميــذة
 .لدى األطفال وافقاالجتماصية وااطرا  الت

( بدراســة تبحــث عــن دور األنــا فــي تنميــة التوافــق Lindfors, et al., 2007وقــام )  
( من الفتيان تتراوإ فعمـارهو مـا بـين 73وتكونت العينة من ) ،النفسي واالجتماعي لدى المراهقين

ــــق  ،( عــــام16 – 14) ــــى فن تطــــور األنــــا يــــرتبط بانخفــــاض مســــتويات القل وتوصــــلت النتــــائج إل
 واالكتئا  وارتفار التوافق الشخصي واالجتماعي.

( إلـــى التعـــرف علـــى عالقـــة تقـــدير 200-183: 2007هـــدفت دراســـة الســـنباطي )كمـــا   
والتعــرف علــى الفــرو  بــين الجنســين فــي درجــة  ،الــذات بــالتوافق النفســي لــدى األطفــال بــال مــثوى 

وطفلـة مـن األطفـال بـال  طفـالً ( 58واشـتملت عينـة الدراسـة علـى ) ،تقدير الـذات والتوافـق النفسـي
 وتوصـــلت نتـــائج الدراســـة إلـــى وجـــود عالقـــة ،( ســـنة12 – 9مـــثوى الـــذين تتـــراوإ فعمـــارهو بـــين )

بينمــا لــو موجبــة بــين درجــات األطفــال بــال مــثوى فــي تقــدير الــذات ودرجــاتهو فــي التوافــق النفســي 
 فرو  بين متوسطي الذكور واإلناه في درجات التوافق النفسي. توجد

( إلـى الكشـف عـن التوافـق لـدى Mouratidis & sideridis, 2009) دفت دراسـةوهـ  
 –عينة من تالميذ المدارس االبتدائية عن طريق بعض المتغيـرات األخـرى )اإلنجـاز االجتمـاعي 

( 243وطبقـــت الدراســـة علـــى عينـــة مقـــدارها ) ،الشـــعور بالوحـــدة والعزلـــة( –العالقـــة مـــع األقـــران 
وكشــفت  ،(119( وعــدد اإلنــاه )124ة االبتدائيــة وكــان عــدد الــذكور )تلميــذا مــن تالميــذ المرحلــ

النتــــائج فن هنــــاك عالقــــة إعجابيــــة بــــين اإلنجــــاز االجتمــــاعي )المهــــارات االجتماصيــــة اإلعجابيــــة( 
 جوكشفت فن هناك عالقة سلبية بين الشـعور بالوحـدة والعزلـة وقبـول األقـران ،والعالقة مع األقران

جتمــاعي لــه عالقــة إعجابيــة باإلنجــاز االجتمــاعي وقبــول األقــران وعالقــة وبالتــالي فــرن التوافــق اال
 سلبية في الشعور بالوحدة.

( بحنت عن العالقـة بـين التوافـق Good fellow & Nowicki, 2009وفي دراسة لـ )  
( طفل يبلغـون 840وتثلفت العينة من ) ،الشخصي واالجتماعي وتحديد العاطفة في تعبير الوجه

ووجــدت الدراســـة فن األطفـــال األكنـــر صــعوبة فـــي تحديـــد العاطفـــة فـــي  ،بع ســـنواتمــن العمـــر ســـ
 العالقات مع األقران. اً الوجول هو منخفضوا التوافق الشخصي واالجتماعي وخصوص
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إلـى دراسـة تـثرير  ت( هـدفKabasakal & Celik , 2010وفي دراسة تجريبية فجراها )  
ـــة التوا فـــيالتـــدريب علـــى المهـــارات االجتماصيـــة  فـــق الشخصـــي واالجتمـــاعي لـــدى تالميـــذ المرحل

( طالبــا مــن الصــفوف الرابــع والخــاما وكــان عــدد الــذكور 38وشــملت عينــة الدراســة ) ،االبتدائيــة
وفنهرت نتائج هذل الدراسة فن التدريب على المهـارات االجتماصيـة لـه فرـر  ،(18( واإلناه )20)

 تحسين التوافق الشخصي واالجتماعي. فيفعال 
( تبحـــــث فـــــي العالقـــــة بـــــين التوافـــــق الشخصـــــي واالجتمـــــاعي Harvey,2010) بحـــــثو   

( 9 – 5تتــــراوإ فعمــــارهو مــــن )طفــــاًل ( 888والتحصــــيل الدراســــي وتثلفــــت عينــــة الدراســــة مــــن )
وفســتخدم الباحــث اســتبيان  ،( مدرســة بجنــو  اســتراليا21( فصــل دراســي فــي )58مــن ) ،ســنوات

 وجـودوتوصـلت الدراسـة إلـى  ،رسـة والشـعور باالنتمـايعشمل مشاعرهو تجال األقـران واألسـرة والمد
 عالقة إعجابية بين التوافق الشخصي واالجتماعي والتحصيل الدراسي.

بدراســة هــدفت إلــى بحـث العالقــة بــين التوافــق النفســي االجتمــاعي ( 2011) فروجــة وقـام 
واســـتخدم  ،نويـــةوكانـــت عينـــة الدراســـة مـــن طـــال  المرحلـــة النا ،والدافعيـــة للـــتعلو لـــدى المـــراهقين

وفنهـــرت النتـــائج وجـــود عالقـــة ( عطيـــه هنـــا) الباحـــث مقيـــاس التوافـــق الشخصـــي واالجتمـــاعي لــــ
 موجبة بين التوافق النفسي االجتماعي والدافعية للتعلو. 

( دراسـة وبحـث فيهـا عـن العالقـة بـين المشـاركة فـي Ulucan, et al., 2011وفجـرى )  
وكانـت العينـة مـن تالميـذ المرحلـة االبتدائيـة  ،والتوافق النفسـيالريااة المدرسية )التربية البدنية( 

 ( ســـــنة وفســـــتخدم الباحـــــث مقيـــــاس12 – 8تتـــــراوإ فعمـــــارهو مـــــن ) اً ( تلميـــــذ132وتثلفـــــت مـــــن )
نتــــائج إلــــى فن التالميــــذ الــــذين عشــــاركون فــــي الريااــــة الوتوصــــلت  ،)هاســـتيب( للتوافــــق النفســــي

 بالتالميذ الذين ال عشاركون في الريااة المدرسية. المدرسية هو فكنر توافقا مع فنفسهو مقارنة

 ع :ــــرابــال روــــى احملــق علـــالتعلي
يتبـــين مـــن البحـــوه العربيـــة واألجنبيـــة الســـابق ذكرهـــا اتفاقهـــا علـــى فهميـــة دراســـة التوافـــق 
الشخصي واالجتماعي وعالقته بالمتغيرات اأُلخرى . ومن تلك المتغيرات التحصـيل الدراسـي فقـد 

علــى فن  (Harvey, 2010)و ،(Ray & Elliott,2006)و ،(1992قنــديل ) اتفــق كــل مــن
وفن العالقــة طردعــة بــين التحصــيل  ،التحصــيل الدراســي المرتفــع ععتبــر منبــإل عــن التوافــق المرتفــع
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توصـلت إلـى فنـه ( 1985) الدراسي والتوافق الشخصي واالجتماعي . وتوصلت دراسة الشامسـي
وفمــا  ،يمــين والوافــدين علــى اإلمــارات فــي التوافــق الشخصــي واالجتمــاعيال توجــد فــرو  بــين المق

فتوصلت إلى فن األطفال الـذين ععيشـون مـع فسـرهو فعلـى فـي التوافـق  (1987) الصفطي دراسة
االجتمـاعي مــن األطفـال المقيمــين فـي قــرى األطفـال . وفمــا لتـثرير اأُلســرة علـى التوافــق فقـد اتفــق 

 ، (Wood, et al., 2004)(, و  1999) وربـــيعة الرنـدي ،( 1985) كل مـن الشـي  على ذلك
علـى فهميـة  (Joussemet, 2005)و  ،(2005و نجـاإ محــرز ) ، (Chen, et al.,2005)و 

فو  اأُلســر فــي رفــع التوافــق الشخصــي واالجتمــاعي وفن المشــكالت اأُلســرية مــن انفصــال الوالــدين
ذلــك إرتباطــًا وريقــًا بصــعوبات التوافــق . وفمــا عــدم وجــودهو فو عــدم دعمهــو ألبنــائهو يــرتبط كــل 

عالقــــة التوافــــق الشخصــــي واالجتمــــاعي بتشــــكيل هويــــة األنــــا وتقــــدير الــــذات فقــــد اتفــــق كــــل مــــن 
علـى وجـود عالقـة ( 2007) والسـنباطي ،(Lindfors, et al.,2007)و ،(2004) عبيرعسـيري 

الشخصـي واالجتمـاعي. وتوصـل  وارتفـار تقـدير الـذات والتوافـق ،إرتباطية موجبة بين تطور األنا
(Ingrid & Cornell, 1988)  إلــى وجــود عالقـــة طردعــة بــين الـــذكاي والتوافــق الشخصـــي

إلــى فن للتعزيــز ( 1995) واالجتمــاعي . وبالنســبة للدراســات التجريبيــة فقــد توصــلت لبنــى نظمــي
توصــل اللفظــي والمــادي فرــر فعــال فــي تحســين التوافــق الشخصــي واالجتمــاعي عنــد األطفــال . و 

(Kabasakal & Celik,2010)  إلــى فن للتــدريب علــى المهــارات االجتماصيــة فرــر كبيــر فــي
وبالنســـبة للـــدعو االجتمـــاعي اتفـــق كـــــاًل مـــن  ،تطـــوير وتحســـين التوافـــق الشخصـــي واالجتمـــاعي

(Chen, et al.,2005)، و(Laursen, et al.,2007)، و(Mouratidis & sideridis, 2009)، 
 فعـــال علـــى التوافـــق الشخصـــي واالجتمـــاعي وفن العزلـــة االجتماصيـــة مـــن فهـــوعلـــى فن لـــه تـــثرير 

 ،(Good Fellow & Nowicki,2009)فسبا  سوي التوافق الشخصي واالجتمـاعي . وتوصـل 
إلــى فن القــدرة علــى تحديــد تعــابير الوجــه مــن قبــل األطفــال عمكــن التنبــؤ بهــا فــي تحديــد التوافــق 

يواجهون صــعوبة في تـحديد تعابير الوجـه هـو منخفضـوا  فاألطفال الذين ،الشخصي واالجتماعي
إلـــى وجـــود عالقـــة بـــين الدافعيـــة للـــتعلو والتوافـــق الشخصـــي ( 2011) فروجـــه التوافـــق . وتوصـــل

واالجتمــاعي . وفمــا الريااــة المدرســية وتثريرهــا علــى التوافــق الشخصــي واالجتمــاعي فقــد توصــل 
(Ulucan, et al.,2011) ن عشــاركون فــي الريااــة المدرســية هــو فكنــر إلــى فن التالميــذ الــذي
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توافقًا من التالميذ غيـر المشـاركين بالريااـة المدرسـية . وكانـت فغلـب البحـوه األجنبيـة السـابقة 
 كاليفورنيــا( لقيــاس التوافــق الشخصــي واالجتمــاعي وهــو المقيــاس الــذي تـــرجمتة) تســـتخدم مقيـــاس
المترجو من قبل ( كاليفورنيا) وفعضًا مقياس ،ية( والُمستخدم في الدراسة الحال2003زينب شقير )

 وفما العينة فقد تنوعت لتشمل طال  المدارس االبتدائية والمتوسطة والنانوية. ،عطية هنا
يتضح من الدراسات السابقة فن التوافق الشخصي واالجتماعي يتثرر بعدة متغيـرات سـلبًا 

 ،افق الشخصـي واالجتمـاعي التحصـيل الدراسـيومن المتغيرات التي يرتفع بارتفاعها التو  ،وإعجاباً 
وكذلك وجدت الدراسـات فن التوافـق وتقـدير الـذات  ،وممارسة الريااة ،وإقامة األطفال مع فكسرهو

وفما العوامـل التـي تـؤرر سـلبًا بـالتوافق  ،والدافعية متغيرات مترابطة يرتبط ارتفار كل منهو باآلخر
كما واحت الدراسـات فن للتعزيـز  ،وانفصال الوالدين ،الشخصي واالجتماعي العزلة االجتماصية

وبهـذا عمكـن فن نتنبـث فن جـودة الحيـاة  ،بالمدرسة فرر بال  في رفع التوافق الشخصي واالجتمـاعي
المدرســية لهــا فرــر علــى التوافــق ألن فكنــر المتغيــرات المــؤررة علــى التوافــق لهــا ارتبــاط وريــق بمــا 

  ص التربية البدنية وتعزيز المعلمين للتالميذ .عحصل بالمدارس من دافعية وتحصيل وحص

 :ثـــراءات البحــــإج
والدراسـات السـابقة  ،ومفاةيمـه النظريـة ،بعد فن قدم الباحث عراـًا لمشـكلة البحـث وفهدافـه

ومتغيـرات  ،سيعرض في هذا الفصل إجرايات البحث من حيـث المـنهج المسـتخدم ،وفروض البحث
 ه واألساليب اإلحصائية المستخدمة في اختبار الفروض.البحث ومجتمعه وعينته وفدوات

اعتمد الباحث على المنهج الوصفي اإلرتبـاطي الـذي يهـتو بدراسـة الظـاهرة والكشـف عـن 
وكل من تقدير الذات والتوافق الشخصي واالجتماعي وتفسير  ،العالقة بين جودة الحياة المدرسية

( هـي الوصـول إلـى 245 :2011) ونـيفة الــمنهج الوصــفي كمـا يــذكر فبــو عــالمو  ،هذل العالقة
 فو التنبؤ بالعالقات بين المتغيرات. ،معلومات عن قوة العالقة بين متغيرين

 االبتـــدائي بمحافظـــة الطـــائف الصـــف الســـادس تكـــون مجتمـــع البحـــث مـــن جميـــع تالميـــذ
( 3123) وإجمــــالي الطــــال  بالصــــف الســــادسهـــــ 1435 / هـــــ1434دراســــي للعــــام ال الُمقيــــدين

 .مدرسة ابتدائية ( 85) وإجمالي المدارس االبتدائية
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 :  ةــالعيــة االستطــالعين
ًا مـــن ( تلميـــذ50تمنلــت عينـــة البحـــث االســتطالصية فـــي اختيـــار عينـــة عشــوائية قوامهـــا )

وكـان ( القـديرة –اإلمـام البـزي  –رقيـ   –الرويـدف  –ابـن الجـوزي ) ائيـة وهـيخما مدارس ابتد
 وكان الهدف منها : ،تالميذ( 10) عدد التالميذ من كل مدرسة

 التثكد من واوإ العبارات والتعليمات الخاصة بثدوات البحث. -1

 .البحث فدواتحسا  صد  وربات  -2

 :  ةــــاسيــة األســالعين
 وبنســبة دائي .ـس االبتـسـادف الـيذ الصــمـن تالمـ ميذاً ـ( تل319تكونت عينة البحث من )

( مدرسـة مـن المـدارس االبتدائيـة بالطـائف وهـي 12) من المجتمع األصلي موزعـة علـى( 10,2)
الرويـدف  –القـديرة  –المبيـرز  –اإلمـام البـزي  –الجفـر –رقيـ   –النهروان  –اجنادين  –)طيبة 

 .القادسية( –ابن الجوزي  –جليل  –

 كما هي موضحة بالجدول التالي :

 ةــــــاسيـــث األســـة البحـــف عينـــوص( 1) جدول

 النسبـة املئـويــة العــــدد املــدرســــة م النسبـة املئـويــة العــــدد املــدرســــة م

 3,8 12 المبيرز 7 9,4 30 طيبة 1
 7,8 25 القديرة 8 10 32 اجنادين 2
 9,4 30 الرويدف 9 10,3 33 النهروان 3
 4,4 14 جليل 10 10,7 34 رقي  4
 9,8 31 ابن الجوزي  11 7,8 25 الجفر 5
 8,1 26 القادسية 12 8,5 27 اإلمام البزي  6

 100 319 12 المجموع
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 مقياس جودة احلياة املدرسية : -1
ويهـــــدف إلـــــى معرفــــة جــــودة الحيــــاة  ،ثوترجمــــه الباحــــ ،(1981 ،)ويليــــامز وبــــاتن فعــــدل

وطريقـة اإلجابـة علـى  ،صبـارة( 48) ويتكـون المقيـاس مـن ،راا التلميذ عن المدرسـة() المدرسية
 ويحتوي المقياس على عدد من العبارات اإلعجابية وهي( ال) فو( نعو) المقياس اختيار إجابة من

(1، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 24، 
25، 26، 27، 28، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 37، 38، 40، 41، 42، 44، 45)، 

 (ال) على اإلجابة بــ( صفر) ويعطى ،في العبارات المـوجبة( نعو) لرجابة بـ( 1) وتعطى الدرجة
عكعطـــى  ،( 48 ،47 ،46 ،43 ،39 ،36 ،29 ،23 ،16 ،9 ،2وفمـــا العبـــارات الســـلبية فهـــي )
وللتثكــد مـــن  ،ال () ويعطــى درجـــة واحـــدة عنـــد إجابتــه بــــ ،نعـــو () المكجيــب صـــفر عنــد إجــــابته بـــ

 قام الباحث باإلجرايات التالية: صالحية المقياس لتطبيقه في الدراسة الحالية
( مـن المتخصصـين فـي اللغـة اإلنجليزيـة 3عرض النسخة األجنبية والمترجمـة األوليـة علـى ) -1

 واختصار صياغة بعض العبارات . و تعديل بعض األلفاظوفي اوي مالحظاتهو ت

( من فعضاي هيئة التدريا بقسو علـو الـنفا 8تو عرض المقياس في صورته العربية على ) -2
وبنـاًي علـى رفيهـو تــو  ،للتثكـد مـن واـوإ العبـارات وصـالحيتها لقيـاس جــودة الحيـاة المدرسـية

 تعديل صياغة بعض العبارات .
 وتثلفـت مـن ،علـى العينـة االسـتطالصية( بعد التحكيو) ورته األوليةتو تطبيق المقياس في ص -3

 : تلميذًا وتمت إجرايات الصد  والنبات التالية( 47)

تو حسا  صد  المقياس بحسا  معامل االرتباط بين درجات كل مفردة والدرجة الكليـة  (ف 
ــرفتراض( محــذوف منهــا درجــة المفــردة) للمقيــاس دة وقــد فن بقيــة المفــردات محكــًا للمفــر  ب

 ( ممــــا ععنــــي صــــد  هــــذل المفــــردات) ُوجــــد فن جميــــع معــــامالت اإلرتبــــاط دالــــة إحصــــائياً 
( فقــد كانــت معــامالت االرتبــاط غيــر دالــه ممــا ععنــي فن هــاتين 38 ،5) عــدا المفــردتين

 وقد تو حذفهما . ،العبارتين غير صادقتين
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ت النبـات علـى وكانـت معـامال ،تو حسا  النبات للمقياس ككل بطريقة التجزئة النصفية (  
وبطريقة ( 0,711) معامل النبات للمقياس بطريقة سبيرمان/ براون تساوي  ،النحو التالي

 وهي معامالت ربات عالية تدل على فن المقياس ككل رابت .  ،(0,648) جتمان

وبلــ  معامــل النبــات  K-R21ريتشاردســون  -تــو حســا  ربــات المقيــاس بطريقــة كيــودر (ة 
 ويدل على فن المقياس ككل رابت . ،الي للمقياسوهو معامل ربات ع ،(0,72)

بعـــد حـــذف ) مـــن اإلجـــرايات الســـابقة يتضـــح فن المقيـــاس فصـــبح فـــي صـــورته النهائيـــة
ويحتـوي المقيـاس  ،مفردة تقيا جودة الحيـاة المدرسـية( 46) مكونًا من( 38 ،5رقو )( المفردتين

 ،14 ،13 ،12 ،11 ،10، 9 ،7 ،6 ،5 ،4، 3 ،1) علــى عــددًا مــن العبــارات اإلعجابيــة وهــي
16، 17، 18، 19، 20، 21، 23، 24، 25، 26، 27 ،28، 29، 30، 31، 32، 33، 
 35، 28 ،22، 15، 8 ،2) والعبـــــارات الســـــلبية هـــــي ،(43 ،42 ،40 ،39 ،38 ، ،36 ،34
 يواح المقياس في صورته النهائية .( 1) ( . ملحق رقو46، 45 ،44 ،41 ،37،

 ذات :ــــال رـــديـــاس تقــــمقي -2
بعنـوان  ،م( 1967عـام )( Coopersmith) فعد هذا المقياس في األصل كوبر سـميث

(Self-esteem inventory) الطويلـــة والصـــورة( ف) الصـــورة ، () و( ف) مـــن صـــورتين (  )
لـــذلك عمكـــن االقتصـــار علـــى  (ج0,88) وقـــد ُذكـــر فن معامـــل االرتبـــاط بـــين الصـــورتين ،القصـــيرة

 فقـــد قـــام موســـى و دســـوقي برعــــدادل بالــــلغة العربيـــة عـــام ،فيرًا للجهـــد والوقـــتالصـــورة القصـــيرة تـــو 
فســـفل  ،صبـــارة عقابـــل كـــل صبـــارة زوجـــان مـــن األقـــواس( 25) ويتكـــون المقيـــاس مـــن ،م( 1981)

وذلـــك بواـــع  ،مال تنطبـــق م وعلـــى المفحـــو  اختيـــار إجابـــة واحـــدة منهمـــا كلمتـــي م تنطبـــق م و
ويتضــمن المقيــاس علــى عــدد مــن العبــارات  ،يــار المناســب لــهفمــام العبــارة تحــت الخ( /) عالمــة

إذا فجا  عنها المفحـو  فنهـا م ( 24 ،20 ،19 ،14 ،12 ،11 ،9 ،8 ،5 ،4) الموجبة وهي
ويتضـمن  ،فمـا إذا فجـا  عنهـا بــ م ال تنطبـق م فـال ععطـى درجـات ،تنطبـق م ُععطـى درجـًة واحـدةً 

 ،18 ،17 ،16 ،15 ،13 ،10 ،7 ،6 ،3 ،2 ،1) المقيــاس عــددًا مــن العبــارات الســـالبة وهــي
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ععطــى المفحــو  درجــًة واحــدًة إذا فجــا  علــى العبــارة بـــ م ال تنطبــق م وال ( 25 ،23 ،22 ،21
 -وحسـب الباحنـان معامـل النبـات بــطريقة )كيــودر ،ععطى درجـات إذا فجـا  عليهـا بــ م تنطبـق م

 وكــان معامــل النبــات للبنــين عســاوي  ،تلميــذاً ( 526) علــى عينــة مقــدارها( 21) رقــو( ريتشاردســون 
 عسـاوي ( بنين وبـنات) وللعينة ككل ،(0,773) وفما البنات فكان معامل الـنـبات عساوي ( 0,742)
 وتو حسا  معامل النبات بطريقة التجزئة النصـفية وكـان ذلـك بعـد حـذف العبـارة رقـو ،(0,797)
ودرجـات النصـف ( 12 – 1) مـن وحسا  معامل االرتباط بين درجات األفراد في الفقـرات( 13)

( 0,938) للبنــين و( 0,918) حيــث بلــ  معامــل النبــات ،( 25 – 14) النــاني مــن الفقــرات مــن
 .( 0,942) وفمـا العيـنة الكـلية فبل  معامل النبات ،للبنات

ويالحــظ فن معــامالت االرتبــاط التــي تــو الحصــول عليهــا بطريقــة التجزئــة النصــفية فعلــى 
وذلك بسـبب دقـة حسـا  االرتبـاط بطريقـة ( ريتشاردسون  -كيودر) ا بمعادلةمن التي ُحصل عليه

 التجزئة النصفية .
 الصدق بطريقتين وهما: (موسى ودسوقي) وحسب

 صدق المحكمين: (أ 

  ـــــا ـــــى عشـــــرة محكمـــــين وتراوحـــــت نســـــبة اإلتف ـــــاس عل ـــــرض المقي ـــــث ُع ـــــين  حي % 80ب
 .%100و

 الصدق التجريبي: (ب 

  االختبار ودرجات اختبار مفهوم الـذات للكبـارحيث ُحسب معامل االرتباط بين درجات، 
وكانــت جميــع معــامالت اإلرتبــاط دالــة إحصــائيًا للعينــة ككــل ولعينــة الــذكور واإلنــاه كــلك 

 على حدل.
 ـــ ة قـــام الباحـــث بـــاإلجرايات وللتثكـــد مـــن صـــالحية المقيـــاس للتطبيـــق فـــي الدراســـة الحالي

 :التالية
ريا بقسـو علـو الـنفا للتثكـد مــن ( مـن فعضـاي هيئــة التـد8تـو عـرض المقيـاس علـى ) -1

وبناًي علـى رفيهـو تـو تعـديل صـياغة  ،واوإ العبارات وصالحيتها لقياس تقدير الذات
 بعض العبارات.
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علـــى العينـــة االســــتطالصية ( بعـــد التحكـــيو) تـــو تطبيـــق المقيـــاس فـــي صـــورته األوليــــة -2
 وتمــــت إجــــرايات ،تلميــــذ مــــن تالميــــذ الصــــف الســــادس االبتــــدائي( 50) المكونــــة مــــن

 الصد  والنبات التالية:

تـو حســا  صــد  المقيـاس بحســا  معامــل اإلرتبـاط بــين درجــات كـل مفــردة والدرجــة  (ف 
بـــرفتراض فن بقيـــة المفـــردات محكـــًا ( محـــذوف منهـــا درجـــة المفـــردة) الكليـــة للمقيـــاس

ممـا ععنـي صـد  هـذل ) وقد ُوجد فن جميع معامالت االرتبـاط دالـه إحصـائياً  ،للمفردة
فقـــــد كانـــــت معـــــامالت ( 22 ،21 ،18 ،12 ،11 ،3) ـــــــفرداتعـــــدا الم( المفـــــردات

 االرتباط غير داله مما ععني فن هذل العبارات غير صادقة وقد تو حذفها .
تــو حســا  النبــات للمقيــاس ككــل بطريقــة التجزئــة النصــفية وكانــت معــامالت النبــات  (  

جــد وُحســبت بطريقــة جتمــان ووُ ( 0,596) للمقيــاس بطريقــة ســبيرمان / بــراون تســاوي 
 .تدل على فن المقياس ككل رابتوهي معامالت ربات عالية ( 0,596) فنها تساوي 

وبل  معامل النبـات  K-R21ريتشاردسون  -تو حسا  ربات المقياس بطريقة كيودر (ة 
 ويدل على فن المقياس ككل رابت. ،وهو معامل ربات عالي للمقياس (0,71)

ورته النهائيــــة بعــــد حــــذف مــــن اإلجــــرايات الســــابقة يتضــــح فن المقيــــاس فصــــبح فــــي صــــ
عحتـــوي  ،( مفـــردة تقـــيا تقـــدير الـــذات19) مكونـــًا مـــن( 22 ،21 ،18 ،12 ،11 ،3) المفـــردات

( وتحتوي 18 16 ،15 ،11، 8 ،7 ،4 ،3) على رمان صبارات إعجابية وهي على النحو التالي
 ،14 ،13 ،12 ،10 ،9 ،6 ،5 ،2 ،1) على إحدى عشر صبارة سلبية وهي على النحو التـالي

 يواح المقياس في صورته النهائية(.( 2) )ملحق رقو (.19 ،17

 :مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي  -3

( صبــــارة 80ويتكــــون المقيـــاس مـــن ) ،( م2003فعـــدت المقيـــاس زينــــب محمـــود شـــقير )
والتوافــق  ،والتوافــق األســري  ،والتوافــق الصــحي ،فبعــاد وهــي التوافــق الشخصــي ةموزعــة علــى فربعــ

وتكـون  ،( صبارة تتوزر بين الفقـرات الموجبـة والسـالبة20ويشمل كل بعد منها على ) ،االجتماعي
بعـدين  اختيـارتـو و  ،غيـر موافـق( ،فحياناً  ،موافق) اإلجابة عليها باختيار خيار من راله خيارات

وهما التوافق الشخصي والتوافق االجتماعي الرتباطها بمتغيـرات  ،الحالي بحثمن المقياس في ال
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( صبارة ويحتوي على عددًا مـن 20ويتكون بعد التوافق الشخصي من ) ،بحثف وفروض الوفهدا
وعــددًا  ،( 14 ،13 ،12 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3، 2 ،1) العبــارات اإلعجابيــة وهــي
 ويتكون بعد التوافق االجتمـاعي مـن ،(20 19 ،18 ،17 ،16 ،15) من العبارات السلبية وهي

 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،23 ،22 ،21) اإلعجابيـــة بالبعـــد هـــي صبـــارة والعبـــارات( 20)
وتكـون درجــات ( 40 ،39 ، 38 ،37 ،36) والعبـارات الســلبية( 35 ،34 ،33 ،32 ،31 ،30

حيح للعبـــارات الســـلبية ـ( وتكـــون درجـــات التصـــ0 ،1 ،2التصـــحيح للعبـــارات اإلعجابيـــة كالتـــالي )
( بتطبيـق المقيـاس علـى عينـة 2003محمـود شـقير )وقامت الباحنة زينب  ،( 2 ،1 ،0كالتالي )
معــامالت النبـــات بطريقـــة  وحســـبت( إنــاه 100( ذكـــور و )100( طالـــب مــنهو )200مقــدارها )

 إلـى 0,67 ) تراوحــت مـا بيـــن حيـث ،د فن جمـع معـامالت االرتبـاط مرتفعـةـوُوجـ ،بيقـتطـادة الـإع
والتوافق االجتمـاعي كـان ( 0,67) حيث فن التوافق الشخصي حصل على معامل ارتباط( 0,83
وقامـــت كـــذلك بحســـا  النبـــات عـــن  ،( 0,75) والتوافـــق النفســـي للمقيـــاس ككـــل( 0,83) معاملـــه

وذلــك بــين الفقــرات الزوجيــة والفردعــة  ،طريــق التجزئــة النصــفية بواســطة معادلــة ســبيرمان / بــراون 
عي كــــان معامــــل والتوافــــق االجتمــــا ،( 0,58) وحصــــل التوافــــق الشخصــــي علــــى معامــــل ارتبــــاط

واســتخدمت الباحنــة طريقــة الفاكرونبــا  وكــان  ،( 0,87) والتوافــق النفســي ككــل( 0,78) ارتباطــه
 ،(0,64) والتوافـق النفسـي ككــل( 0,59) والتوافـق االجتمـاعي( 0,72) معامـل التوافـق الشخصـي

صـــي وتـــو حســـا  ارتبـــاط األبعـــاد بالمقيـــاس ككـــل وكـــان معامـــل االرتبـــاط بـــين بعـــد التوافـــق الشخ
وتو حسـا  معامـل  ،( 0,88) وبين التوافق االجتماعي والمقياس ككل ،( 0,78) والمقياس ككل

 (. 0,81) االرتباط بين بعد التوافق الشخصي والتوافق االجتماعي وكان

الي قدداا ال احدد  بددال طوا  وللتأكددد مددن صددلحية المليدداق للتطبيدد  فددي ال حدد  الحدد
 :التالية

عضاي هيئـة التـدريا بقسـو علـو الـنفا للتثكـد مـن واـوإ ( من ف 8تو عرض المقياس على ) -1
وبنـــاًي علـــى رفيهـــو تـــو تعـــديل  ،العبـــارات وصـــالحيتها لقيـــاس التوافـــق الشخصـــي واالجتمـــاعي

 صياغة بعض العبارات .
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 علـى العينـة االسـتطالصية المكونـة مـن( بعـد التحكـيو) تو تطبيق المقياس في صورته األوليـة -2
 وتمت إجرايات الصد  والنبات التالية : ،لسادس االبتدائيتلميذ من تالميذ الصف ا( 46)
تـــو حســـا  صـــد  المقيـــاس بحســـا  معامـــل االرتبـــاط بـــين درجـــات كـــل مفـــردة والدرجـــة  (ف 

بـافتراض فن بقيـة المفـردات محكـًا للمفـردة ( محذوف منها درجة المفردة) الكلية للمقياس
( عنـي صـد  هـذل المفـرداتممـا ع) وقد ُوجـد فن جميـع معـامالت االرتبـاط دالـه إحصـائياً 

فقد كانت معامالت االرتباط غير دالـه ( 40 ،37 ،36 ،20 ،19 ،15عدا المفردات )
 مما ععني فن هذل العبارات غير صادقة وقد تو حذفها .

 ،تــو حســا  النبــات بطريقــة فلفــا كرونبــا  حيــث ُحســب معامــل فلفــا العــام للمقيــاس ككــل (  
 ،فــا فــي حالــة حــذف كــل مفــردة علــى حــدلوُحســبت معــامالت فل( 0,804) وكانــت قيمتــه

وتمـــت مقارنـــة معـــامالت فلفـــا فـــي حالـــة حـــذف كـــل مفـــردة بمعامـــل فلفـــا العـــام فُوجـــد فن 
 ،20 ،19 ،15) عــدا المفــردات( ممــا ععنــي رباتهــا) جميعهــا فقــل مــن معامــل فلفــا العــام

 ،فكان معامل فلفا في حالة حذف كلك مـنهو فكبـر مـن معامـل فلفـا العـام( 40 ،37 ،36
 ،مفــردة علــى حــدل( 20) وتــو حســا  فلفاكرونبــا  لبعــد التوافــق الشخصــي المكــون مــن

( 20) وكانـــت قيمتـــه لبعـــد التوافـــق االجتمـــاعي الُمكـــون مـــن ،( 0,679) وكانـــت قيمتـــه
 ويالحظ فن العبارات التي تو حذفها هي العبارات الغير صادقة . ( 0,686) مفردة

وكانـــت معـــامالت النبـــات  ،زئـــة النصـــفيةتـــو حســـا  النبـــات للمقيـــاس ككـــل بطريقـــة التج (ة 
وُوجد فنها  ،وُحسبت بطريقة جتمان( 0,770) للمقياس بطريقة سبيرمان / براون تساوي 

وهي معامالت ربات عالية تدل على فن المقياس ككل رابت . وقد تو ( 0,769) تساوي 
ريقـة حسا  النبات بطريقة التجزئة النصفية لكل بعد على حدل وكـان معامـل النبـات بط

ــــــراون للتوافــــــق الشخصــــــي عســــــاوي  ــــــة جتمــــــان تســــــاوي ( 0,458) ســــــبيرمان / ب  وبطريق
 وفمـــا التوافـــق االجتمـــاعي فقـــد كـــان معامـــل رباتـــه بطريقـــة التجزئـــة النصـــفية ،(0,458)
 (. 0,541) وبطريقة جتمان عساوي  ،( 0,550) يــــساوي ( سبيرمان / براون )

ي صــــورته النهائيــــة بعــــد حــــذف مــــن اإلجــــرايات الســــابقة يتضــــح فن المقيــــاس فصــــبح فــــ
منهـــا تقـــيا التوافـــق ( 17) ( مفـــردة34) مكونـــًا مـــن( 40 ،37 ،36 ،20 ،19 ،15المفـــردات )
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 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3، 2 ،1) حتــوي علــى عــددًا مــن العبــارات اإلعجابيــة وهــييو  الشخصــي
د ويتكـــون بعـــ ،( 17 ،16 ،15) وعـــددًا مـــن العبـــارات الســـلبية وهـــي( 14 ،13 ،12 ،11 ،10

 ،23 ،22 ،21، 20، 19، 18والـــعبارات اإلعجابيــة بالبعــد هــي )( 17) التوافـق االجتمــاعي مــن
( 3)(.) ملحــــــق 34 ،33) والعبــــــارات الســــــلبية( 32 ،31 ،30 ،29 ،28 ،27 ،26 ،25 ،24

 يواح المقياس في صورته النهائية( .

 التالية لتطبي  الدراسة ميدانيًا: واإلجراءا ا  ات ع ال اح  ال طو 
االطــــالر علــــى اإلطــــار النظــــري لمتغيــــرات البحــــث والدراســــات الســــابقة والمقــــاييا ذات  -1

 العالقة .

 ،وتحديــد المقيــاس المناســب لقيــاس تقــدير الــذات ،ترجمــة مقيــاس جــودة الحيــاة المدرســية -2
 اعي .وكذلك المقياس المناسب لقياس التوافق الشخصي واالجتم

وتعديل ما يلزم في كل مقياس بناًي على رفي  ،عرض المقاييا على عدد من المحكمين -3
 المحكمين .

 تطبيق البحث على العينة االستطالصية . -4

 تقنين فدوات البحث على ففراد العينة االستطالصية . -5

 تطبيق فدوات البحث على العينة األساسية . -6

 إجراي المعالجات اإلحصائية . -7

 ائج البحث ومناقشتها .استخال  نت -8

 صياغة التوصيات والمقترحات . -9

 اقتراإ عدد من البحوه المستقبلية . -10

 األساليب التالية : باست داا البيانا تم تحليل 
 . االنحدار البسيطتحليل  -2  .االرتباط لبيرسون  لمعام -1
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 .SPSSليل  باست داا البرنامج اإلحصائي وتمت هذه التح

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسريها

توجدددد ةلقدددة دالدددة بحصدددائيًا بدددين درجدددة بدراك تلميدددذ ميــنص الفـــرض األول علـــى فنـــه   
 .مودرجة تقدير الذا  لديهم ،المرحلة االبتدائية لجودة الحياة المدرسية

 (2) جدول
 رتباط بني درجات ادراك التالميذ جلودة احلياة املدرسية ودرجاتهم يف مقياس تقدير الذاتقيم معامالت اال

 معامالت االرتباط مع درجات جودة احلياة املدرسية وداللتها اإلحصائية  

 **0,969 تقدير الذات 

بـــين درجـــات  وللتحقـــق مـــن صـــحة هـــذا الفـــرض حســـب الباحـــث معامـــل ارتبـــاط بيرســـون  
ودرجــاتهو عــلى مقــياس تقـدير  ،علـى مقيـاس جـودة الحيـاة المدرسـية( تلميـذاً  319ن = ) التالميذ

وهـــي دالـــة إحصـــائيًا عنـــد مســـتوى ( 0,969ر = ) الـــذات وكانـــت قيمـــة معامـــل االرتبـــاط تســـاوي 
 ،وتواح وجـود عالقـة إرتباطيـه موجبـة بـين إدراك تالميـذ العينـة لجـودة الحيـاة المدرسـية 0,001

 ات. ودرجاتهو في تقدير الذ
التــي فشــار لهــا   (Bhaghat & Chassie, 1978)وهــذل النتيجــة تتفــق مــع دراســة   

(Karatzias etal,2002)  فــي دراســته وذلــك بوجــود عالقــة ارتباطيــة موجبــة بــين تقــدير الــذات
 (Hirsch & Rapkin, 1987)وتتفـق هـذل النتيجـة فعضـًا مـع دراسـة  ،وجـودة الحيـاة المدرسـية

بـــين تقــــدير الـــذات وجـــودة الحيــــاة  ود ارتبـــاط موجــــب ودال إحصـــائياً التـــي خلصـــت نتائجهــــا بوجـــ
( (Nada & Hoebnr، 1994 وفعضـًا تتفـق مـع دراسـة ،المدرسـية عنـد تالميـذ الصـف السـادس

في دراسته وذلـك فـي وجـود ارتبـاط معتـدل بـين تقـدير  (Karatzias etal,2002)التي فشار لها 
تين االبتدائيــــة والنانويــــة فــــي الوالعــــات المتحــــدة الــــذات والراــــا عــــن الحيــــاة لــــدى تالميــــذ المــــرحل

 (Karatzias etal,2002)التي فشار لها  (Kabaz,1998)و كما اتفقت مع دراسة  ،األمريكية
وتتفـق نتـائج الدراسـة  ،في دراسته وذلك في وجود ارتباط بين تقدير الذات وجودة الحياة المدرسـية
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ــدليمي ونخــرون) بجامعــة بابــل والتوصــل لعالقــة ارتباطيــة بــين  (2012مــع نتــائج دراســة ناهــدة ال
فـي وجـود عالقـة إرتباطيـة ( 2013) عبـدالعليو كمـا اتفقـت مـع دراسـة ،تقدير الذات وجودة الحيـاة

 (Burtaverde, 2012)واتفقــت مــع دراســة  ،موجبــة بــين تقــدير الــذات وجــودة الحيــاة المدرســية
كمـــا فتفقـــت مـــع دراســـة  ،ودة الحيـــاةالتـــي وجـــدت ارتباطـــات إعجابيـــة قويـــة بـــين تقـــدير الـــذات وجـــ

(Farshi etal.,2013) واتفقت النتائج مـع مـا فشـار لـه  ،في وجود عالقة إعجابية بين المتغيرين
 ،لحيـــاة يزيـــد مـــن مشـــاعر تقـــدير الـــذات( فـــي فن ارتفـــار مســـتوى الراـــا عـــن ا1999) الشـــعراوي 

وموجبـة بـين جـودة الحيـاة في وجود عالقة ارتباطية دالـة ( 2005) وفتفقت مع دراسة فميرة بخش
فـي فن الراـا عـن ( 2006) واتفقـت مـع مـا فشـار لـه مجــدي دســوقي ،ومفهوم الذات بشـكل عـام

ويتفــق مــع مــا فشــارت لــه هــانو  ،الحيــاة لــدى الراشــدين وصــغار الســن يــرتبط إعجابيــًا بتقــدير الــذات
ــاة المدر ( 2009) مصــطفى ســية وذكــرت إلــى فن هنــاك العديــد مــن العوامــل تــؤرر فــي جــودة الحي

( إلـى فن ارتفـار الفعاليـة الذاتيـة 2010وتتفق مع ما فشارت له هويـدل وفوزيـة) ،منها تقدير الذات
 يؤدي إلى إرتفار جودة الحياة بشكل عام .

ويمكــن تفســير ذلــك فن هنــاك عالقــة بــين ادراك التالميــذ لجــودة الحيــاة المدرســية وتقــدير 
فالتلميـذ الـذي تكـون  ،وكل منهما يؤرر ويتـثرر بـاآلخرالذات لديهو وفن هذين المتغيرين مترابطين 

وقدرتـه  ،عالقته مع معلميه وعالقته مـع التالميـذ اآلخـرين) عالقاته داخل محيط المدرسة إعجابية
يتمتــع بتقــدير عــال لذاتــه وتــزداد رقتــه بنفســه ( وراــال المدرســي العــام ،علــى اإلنجــاز األكــادعمي

بعكـــا التلميـــذ الـــذي تكـــون عالقاتـــه ســـلبية داخـــل  ،ويتضـــح ذلـــك فـــي ســـلوكياته خـــارة المدرســـة
المدرسة وال تجد له تعامل إعجابي مع معلميه وزمالئـه التالميـذ وتحصـيله الدراسـي مـنخفض فهـو 

وهــذل النتــائج تشــير إلــى فن التالميــذ يتــثررون  ،قليــل النقــة بنفســه إن لــو تكــن منعدمــة رقتــه بنفســه
ن األطفال عقضون فكنر من سبع ساعات يوميًا بمدارسهو بالحياة المدرسية تثريرًا وااحًا وذلك أل

 وتتضح هذل التثريرات في بقية األوقات خارة محيط المدرسة .

توجددد ةلقددة دالددة بحصددائيًا بددين بدراك تلميددذ المرحلددة م يــنص الفــرض النــاني علــى فنــه
 .متماةي لديهمالتواف  الش صي واالجو االبتدائية لجودة الحياة المدرسية 
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بـين درجـات التالميـذ ( بيرسـون ) تـو حسـا  معـامالت ارتبـاط والختبار صحة هذا الفـرض 
 ،علـــى مقيـــاس جـــودة الحيـــاة المدرســـية ودرجـــاتهو علـــى مقيـــاس التوافـــق الشخصـــي واالجتمـــاعي

 : وجايت النتائج كما هي مواحة بالجدول التالي
 ( 3) جدول

 التالميذ جلودة احلياة املدرسية ودرجاتهم  قيم معامالت االرتباط بني درجات إدراك
 يف مقياس التوافق الشخصي واالجتماعي 

معامالت االرتباط مع درجات جودة احلياة املدرسية  قــــــوافــــــوع التــــــن
 وداللتها اإلحصائية

 **0,926 التوافق الشخصي
 **0,993 التوافق االجتماعي

 **0,918 االجتماةيالدرجة الكلية للتواف  الش صي و 
 0,01**دال عند 

 في بحثففراد عينة ال درجةعالقة ارتباطية موجبة بين  وجود يتضح من الجدول السابق
التوافــق الشخصــي حيــث بلــ  معامــل ارتبــاط بيرســون  بعــد درجــةو إدراكهــو لجــودة الحيــاة المدرســية 

 0,01( وهو دال إحصائيًا عند 0,926بين المتغيرين )
ففــراد عينــة  درجــةارتباطيــة موجبــة وقويــة جــدًا بــين  لجــدول وجــود عالقــةا تضــح مــنكمــا ي 

التوافق االجتماعي حيث بل  معامل ارتباط بعد  درجةو إدراكهو لجودة الحياة المدرسية في  بحثال
 0,01( وهو دال إحصائيًا عند مستوى 0,993بيرسون بين المتغيرين )

ففـراد عينـة  درجـةوجبة وقوية جدًا بـين عالقة ارتباطية م وجودالجدول  تضح منوفعضًا ي 
حيـث  ،لتوافـق الشخصـي واالجتمـاعيل والدرجـة الكليـةإدراكهـو لجـودة الحيـاة المدرسـية  فـي بحثال

وبذلك  0,01( وهو دال إحصائيًا عند مستوى 0,918بل  معامل ارتباط بيرسون بين المتغيرين )
 يتحقق الفرض الناني .

التــي خلصــت  (Wrosch & Scheier,2003)ة ونتيجــة هــذا الفــرض تتفــق مــع دراســ 
نتائجهــا إلـــى فن هنــاك عالقـــة إرتباطيــة موجبـــة بــين جـــودة الحيــاة والتوافـــق الشخصــي واالجتمـــاعي 

وتتفـق هـذل النتـائج مـع دراسـة  ،وفشار إلى ان العالقـة كانـت فقـوى عنـد األطفـال مقارنـًة بكبـار السـن
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ت عالقة ارتباطيـه موجبـة ودالـة إحصـائيًا ووجد ،التي ُفجريت على طال  الجامعة( 2008) محمد
بــين مســتويات درجــات جــودة الحيــاة فــي جميــع فبعادهــا ومســتويات الصــحة النفســية بمــا فيهــا بعــد 

فـي  (Wrosch & Heckhausen, 2003)هذل النتــيجة اعضًا مـع مـا فشـار إليـه  وتتفق ،التوافق 
( فـــي فن 1999ار لـــه الشـــعراوي )وتتفــق مـــع مـــا فشــ ،ان للتوافــق تـــثرير فعـــال علــى جـــودة الحيـــاة

لـدى ( الراا عن المـواد الدراسـية –الراا عن األساتذة  –الراا عن األقران ) الراا عن الحياة
وانخفــاض مســتوى الراــا يــدل علــى  ،التالميــذ فحــد العوامــل المهمــة فــي تــوافقهو وتقــبلهو لألحــداه

إلى انه  (Lambord ,1993)ه وتتفق نتائج هذل الدراسة مع ما توصل إلي ،سوي التوافق النفسي
 ،كلمــا زاد التفاعــل بــين الطــال  واألســاتذة زادت قــدرة الطــال  علــى التوافــق والراــا عــن الحيــاة 

بـثن للتوافـق غيـر الفعـال تـثرير قـد عكـون حـادًا علـى  (Jia et al.,2004)وتتفـق مـع مـا فشـار لـه 
قــة إرتباطيــة موجبــة فــي وجــود عال (Banham)وتتفــق مــع مــا توصــل لــه  ،مســتوى جــودة الحيــاة

وتتفـق مـع مـا فشـار لـه  ،وذات داللة إحصـائية بـين جـودة الحيـاة والتوافـق الشخصـي واالجتمـاعي
فن للجـــو المدرســـي العـــام تـــثرير علـــى التوافـــق النفســـي فـــرذا كـــان يتســـو بالعدالـــة ( 2008بطـــرس )

 والحرية فرنه يزيد من التوافق.
ة بــين إدراك التالميــذ لجــودة الحيــاة ويمكــن تفســير ذلــك فن هنــاك عالقــة ارتباطيــة موجبــ

 ،المدرســية وفبعــاد التوافــق الشخصــي واالجتمــاعي والدرجــة الكليــة للتوافــق الشخصــي واالجتمــاعي
وحــب للمــواد  ،فالتالميــذ الــذين يتميــزون بوجــود عالقــات اعجابيــة مــع المعلمــين والتالميــذ اآلخــرين

والنجــاإ فــي تحقيــق  ،ثســاليب مقبولــةالدراســية والمدرســة بشــكل عــام عســتطيعون تحقيــق فهــدافهو ب
وحـل المشـكالت  ،والقدرة علـى تحمـل المسـئولية ،معظو هذل األهداف والقدرة على تحمل اإلحباط

ومواجهــة المواقــف بواقعيــة. فهــو متــوافقين مــع  ،وعــدم الشــعور بــالقلق فــي معظــو األحيــان ،بســرعة
مدرسـية بشـكل عـام فهـو محبطـون فنفسهو ومع مجتمعهو . بعكا التالميذ غير المحبـين للحيـاة ال

والشــعور بــالخوف  ،وال عســتطيعون تحمــل المســئولية ،ويفشــلون فــي تحقيــق فهــدافهو ،وقلقــون دائمــاً 
ومواجهة المواقف بثساليب غير مقبولة فهو بشكٍل عام غير متوافقـون مـع فنفسـهو وغيـر  ،والعجز

 متوافقين مع مجتمعهو .
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تلميدددذ  بدراكيمكددن التنبدددد بتقددددير الددذا  مدددن  دددلل ملـــث علــى فنـــه يــنص الفــرض النا  
 .مالمرحلة االبتدائية لجودة الحياة المدرسية

نتشــار لــدرجات تقــدير الــذات ودرجــات اال حســا  معــدلالفــرض تــو  اصــحة هــذ والختبــار
 فن شـكل االنتشـار( 1) وكمـا عالحـظ فـي الشـكل ،جودة الحياة المدرسية للتثكد من خطية العالقـة

 وهذا يدل على فن العالقة بين المتغيرين خطية وان شروط تحليل االنحدار متوفرة . عشوائياً 

 
 ( 1) شكل

 لوحة االنتشار لدرجات تقدير الذات ودرجات جودة احلياة املدرسية
باســـتخدام برنـــامج  هـــذل النتيجـــة، تـــو إجـــراي تحليــل االنحـــدار الخطـــي البســـيط علـــى وبنــاي

 والذي جايت نتائجه كما يلي :( SPSS) التحليل اإلحصائي
 ( 4جدول )

 ( معامل االرتباط ،معامل االختالف ،االحنراف املعياري ،املتوسط) البيانات الوصفية
 لدرجات تقدير الذات وجودة احلياة املدرسية 

 معامل االرتباط معامل االختالف االحنراف املعياري املتوسط املتغريات

 30,7451 3,920 12,75 تقدير الذات
0,969** 

 19,0447 6,938 36,43 جودة الحياة المدرسية
 0,01**دال عند 
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 ( 5) جدول
 جودة احلياة املدرسية وتقدير الذات() ملخص نتائج االحندار اخلطي البسيط لنموذج التقدير 

معامل االرتباط البسيط 
R 

 معامل التحديد
R Square 

معامل التحديد املصحح 
Adjusted R Square 

أ املعياري اخلط
 للتقدير

0,969 0,939 0,939 0,968 

جـودة الحيـاة مفن المتغير المستقل ( 5) شير ملخص نتائج االنحدار الخطي في الجدولع
% مـن التغيـرات الحادرـة فـي 93,9بتفسـير مـا نسـبته  ، عقـوم لتالميذ المرحلة االبتدائية مالمدرسية

% من التغيـرات ترجـع 6,1رحلة االبتدائية، وفن ما نسبته لتالميذ الم متقدير الذاتمالمتغير التابع 
وفن قيمــة الخطــث المعيــاري للقيمـة المقــدرة لدرجــة تقــدير الــذات بهــذا النمــوذة  ,إلـى متغيــرات فخــرى 

 (.0,968يبل  )
 ( 6) جدول

 الحندار تقدير الذات على درجات جودة احلياة املدرسية () حتليل التباين

مصدر التغري 
 للنموذج

 د.ح ع املربعاتجممو
متوسط جمموع 

 املربعات
قيمة )ف( 

 احملسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 4588,637 1 4588,637 بسبب االنحدار

 0,938 317 297,300 البواقي 0,000 4892,696

  318 4885,937 الكلي

فن قيمــة )ف( المحســوبة قــد بلغــت قيمــة عاليــة جــدًا وهــي ذات  إلــى( 6) يواــح الجــدول
ممــا عشــير إلــى فن اســتخدام هــذا  ،(α≤ 0,01لــة إحصــائية عاليــة جــدًا عنــد مســتوى معنويــة )دال
االبتـــدائي )مجتمـــع الدراســـة(  صـــف الســـادسلطـــال  ال درجـــة تقـــدير الـــذات معرفـــةنمـــوذة فـــي األ

 اعتمادًا على درجة جودة الحياة المدرسية .
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 ( 6) جدول
 )جودة احلياة املدرسية وتقدير الذات(ملعنويةمعامالت االحندار ونتائج اختبار )ت( للداللة ا 

 وذجــــــالنم
 املعامالت املعايرة املعامالت قبل املعايرة

 قيمة )ت(
مستوى 
 Beta اخلطأ املعياري B الداللة

 0,000 24,788-  0,290 7,194- النابت

 0,000 69,948 0,969 0,008 0,547 درجة جودة الحياة المدرسية

 
كمـــا فن تـــثرير درجـــات جـــودة الحيـــاة  ،فن النابـــت دال إحصـــائياً ( 7) وليتضـــح مـــن الجـــد

ويمكن صياغة معادلة االنحدار التي تفيد في  ،المدرسية على تقدير الذات موجب ودال إحصائياً 
 التنبؤ بدرجات تقدير الذات من درجات جودة الحياة المدرسية في الصورة التالية :

 7.194 –ودة احلياة املدرسية( ة جدرج×)0.547 درجة تقدير الذات 

فـي  (Karatzias etal.,2002)ويرى الباحـث فن هـذل النتيجـة تتفـق مـع نتـائج دراسـة   
 انه عمكن التنبؤ بتقدير الذات من خالل إدراك التالميذ لجودة الحياة المدرسية .

ويمكــن تفســير ذلــك فــي انــه عمكــن معرفــة مســتوى تقــدير الــذات عنــد التالميــذ مــن خــالل  
في فن األطفـــال الــذين يتمتعـــون بحمــاس وعزيمـــة وقــدرة علـــى  ،دراكهــو لجــودة الحيـــاة المدرســيةإ

ومتفائلون ويستطيعون االعتماد على فنفسهو ويتميزون بنقة عالية بثنفسهو هو التالميذ  ،التعبير
ويمكــن معرفــة  ،ويتميــزون بعالقــات اعجابيــة داخــل مدارســهو ،المــدركون لجــودة الحيــاة المدرســية

وفما التالميذ الـذين  ،الميذ المرتفعين بتقدير ذواتهو من خالل معرفة عالقاتهو بداخل المدرسةالت
ورقـــتهو بثنفســـهو منخفضـــة هـــو ذو عالقـــات ســـلبية مـــع  ،ويشـــعرون بـــالعجز ،عســـتنارون بســـهولة

  معلميهو وزمالئهو التالميذ وليا لديهو راا مدرسي .

يمكدن التنبدد بدالتواف  الش صدي واالجتمداةي مدن  دلل مالرابع على فنه  ينص الفرض
 . متلميذ المرحلة االبتدائية لجودة الحياة المدرسية بدراك
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والختبار صحة هذا الفرض استخدم الباحـث تحليـل االنحـدار البسـيط لكـل بعـد مـن فبعـاد  
دراك تالميـذ المرحلـة االبتدائيـة التوافق والدرجة الكليـة للتوافـق الشخصـي واالجتمـاعي مـن خـالل إ

 :وذلك على النحو التالي ،لجودة الحياة المدرسية

 التنبؤ بالتوافق الشخصي: -1
للتحقددد  مدددن بمكانيدددة التنبدددد بدددالتواف  الش صدددي مدددن  دددلل بدراك تلميدددذ المرحلدددة 

 االبتدائية لجودة الحياة المدرسية.
جات التوافـق الشخصـي ودرجـات االنتشـار لـدر  والختبار صـحة هـذا الفـرض تـو حسـا  معـدل

فن شـــكل االنتشـــار ( 2) وكمـــا عالحـــظ فـــي الشـــكل ،جـــودة الحيـــاة المدرســـية للتثكـــد مـــن خطيـــة العالقـــة
 ا وهذا يدل على فن العالقة بين المتغيرين خطية وان شروط تحليل االنحدار متوفرة .عشوائيً 

 
 ( 2) شكل

 احلياة املدرسية لوحة االنتشار لدرجات التوافق الشخصي ودرجات جودة  

سـتخدام برنـامج ثب طتـو إجـراي تحليـل االنحـدار الخطـي البسـي فقـد وبناي علـى هـذل النتيجـة
 :والذي جايت نتائجه كما يلي (SPSS) التحليل اإلحصائي
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 ( 8) جدول
 ( معامل االرتباط ،معامل االختالف ،االحنراف املعياري ،املتوسط) البيانات الوصفية 

 صي وجودة احلياة املدرسيةلدرجات التوافق الشخ

 معامل االرتباط معامل االختالف االحنراف املعياري املتوسط املتغريات

  20,65819 5,524 26,74 التوافق الشخصي
 19,04474 6,938 36,43 جودة الحياة المدرسية **0,926

 0,01**دال عند 
 ( 9) جدول

 جودة احلياة املدرسية والتوافق الشخصي() ملخص نتائج االحندار اخلطي البسيط لنموذج التقدير 

معامل االرتباط البسيط 
R 

 معامل التحديد
R Square 

معامل التحديد املصحح 
Adjusted R Square 

اخلطأ املعياري 
 للتقدير

0,926 a 0,858 0,858 2,084 

فن المتغير المستقل مجودة إلى  السابقشير ملخص نتائج االنحدار الخطي في الجدول ع
% مــن التغيـــرات الحادرــة فـــي المتغيـــر 85,8لتالميــذ م عقـــوم بتفســير مـــا نســـبته لالمدرســـية  يــاةالح

وفن  ،% من التغيرات ترجع إلى متغيرات فخرى 14,2التوافق الشخصيم ، وفن ما نسبته  التابع م
 (.2,084قيمة الخطث المعياري للقيمة المقدرة لدرجة التوافق الشخصي بهذا النموذة يبل  )

 ( 10) جدول
 الحندار التوافق الشخصي على درجات جودة احلياة املدرسية () حتليل التباين

 د.ح جمموع املربعات مصدر التغري للنموذج
متوسط جمموع 

 املربعات
قيمة )ف( 

 احملسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0,000b 1917,756 8326,563 1 8326,563 بسبب االنحدار

   4,342 317 1376,359 البواقي

    318 9702,922 الكلي
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فن قيمــة )ف( المحســوبة قــد بلغــت قيمــة عاليــة جــدًا وهــي ذات  الســابقيواــح الجــدول 
ممــا عشــير إلــى فن اســتخدام هــذا  ج(α≤ 0,01داللــة إحصــائية عاليــة جــدًا عنــد مســتوى معنويــة )

اعتمـادًا ( ةمجتمـع الدراسـ) درجة التوافق الشخصي لطال  المرحلة االبتدائيـة معرفةنموذة في األ
 .على درجة جودة الحياة المدرسية 

 (11) جدول
 )جودة احلياة املدرسية والتوافق الشخصي ( معامالت االحندار ونتائج اختبار)ت( للداللة املعنوية 

 النموذج

 

 املعامالت املعايرة املعامالت قبل املعايرة
 قيمة )ت(

مستوى 
 Beta اخلطأ املعياري B الداللة

 0,845 0,196-  0,624 0,122- النابت

 0,000 43,792 0,926 0,017 0,738 درجة جودة الحياة المدرسية

 

( فن تـثرير درجـات جـودة الحيـاة المدرسـية علـى درجـات التوافـق 11) يتضـح مـن الجـدول
ويمكــن صــياغة معادلــة االنحــدار التــي تفيــد فــي التنبــؤ  ،الشخصــي تــثرير موجــب ودال إحصــائياً 

 : لشخصي من درجات جودة الحياة المدرسية على النحو التاليبدرجات التوافق ا
 0.122 –درجة جودة احلياة املدرسية( ×)0.738 درجة التوافق الشخصي 

ويتضـــح ممـــا ســـبق فنـــه عمكـــن التنبـــؤ ببعـــد التوافـــق الشخصـــي مـــن خـــالل إدراك تالميـــذ  
 المرحلة االبتدائية لجودة الحياة المدرسية .

 ي :ـــاعـــق االجتمــــــوافـــؤ بالتــــالتنب -2
بمكانيدددة التنبدددد بدددالتواف  االجتمددداةي مدددن  دددلل بدراك تلميدددذ المرحلدددة  للتحقددد  مدددن

 االبتدائية لجودة الحياة المدرسية .
االنتشـــار لـــدرجات التوافـــق االجتمـــاعي  حســـا  معـــدل والختبـــار صـــحة هـــذا الفـــرض تـــو

فن شـكل ( 3) فـي الشـكل ذلـك ويالحـظ ،ةودرجات جودة الحياة المدرسية للتثكد من خطية العالقـ
ـــل  ،عشـــوائياً كـــان االنتشـــار  وهـــذا يـــدل علـــى فن العالقـــة بـــين المتغيـــرين خطيـــة وان شـــروط تحلي

 االنحدار متوفرة .
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 (3) شكل
 لوحة االنتشار لدرجات التوافق االجتماعي ودرجات جودة احلياة املدرسية  

ار الخطـــي البســـيط باســـتخدام برنـــامج وبنــاي علـــى هـــذل النتيجـــة، تـــو إجـــراي تحليــل االنحـــد
 والذي جايت نتائجه كما يلي: (SPSS)التحليل اإلحصائي 

 ( 12) جدول
لدرجات التوافق ( معامل االرتباط ،معامل االختالف ،االحنراف املعياري ،املتوسط) البيانات الوصفية 

 االجتماعي وجودة احلياة املدرسية
 معامل االرتباط معامل االختالف االحنراف املعياري املتوسط املتغريات

  19,87147 5,411 27,23 التوافق االجتماعي
 19,04474 6,938 36,43 جودة الحياة المدرسية **0,918

 0,01**دال عند 
 ( 13جدول )

  )جودة احلياة املدرسية والتوافق االجتماعي( ملخص نتائج االحندار اخلطي البسيط لنموذج التقدير 

البسيط  معامل االرتباط
R 

 معامل التحديد
R Square 

معامل التحديد املصحح 
Adjusted R Square 

 اخلطأ املعياري للتقدير

0,918a 0,843 0,843 2,145 



 جودة الحياة المدرسية كما يدركها تالميذ المرحلة االبتدائية بالطائف وعالقتها بتقدير الذات  نـــواف العصيمـي /أ 

  

فن المتغيــر المســتقل م جــودة  الســابقشــير ملخــص نتــائج االنحــدار الخطــي فــي الجــدول ع
تغيــرات الحادرــة فــي المتغيــر % مــن ال84,3لتالميــذ م، عقــوم بتفســير مــا نســبته لالمدرســية  الحيــاة

 ،% مــن التغيــرات ترجــع إلــى متغيــرات فخــرى 15,7التــابع م التوافــق االجتمــاعيم ، وفن مــا نســبته 
 (.2,145وفن قيمة الخطث المعياري للقيمة المقدرة لدرجة التوافق االجتماعي بهذا النموذة يبل  )

 ( 14) جدول
 درجات جودة احلياة املدرسية ( الحندار التوافق االجتماعي على) حتليل التباين 

 د.ح جمموع املربعات مصدر التغري للنموذج
متوسط جمموع 

 املربعات
قيمة )ف( 

 احملسوبة

مستوى الداللة 
 اإلحصائية

 0,000b 1705,589 7851,094 1 7851,094 بسبب االنحدار

   4,603 317 1459,201 البواقي

    318 9310,295 الكلي

فن قيمــة )ف( المحســوبة قــد بلغــت قيمــة عاليــة جــدًا وهــي ذات  الســابقيواــح الجــدول 
( ممــا عشــير إلــى فن اســتخدام هـــذا α≤ 0,01داللــة إحصــائية عاليــة جــدًا عنــد مســتوى معنويــة )

درجة التوافق االجتماعي لطال  المرحلة االبتدائية اعتمادًا على درجـة جـودة  تقديرنموذة في األ
 .الحياة المدرسية 

 ( 15) جدول
 )جودة احلياة املدرسية والتوافق االجتماعي( الت االحندار ونتائج اختبار )ت( للداللة املعنويةمعام 

 النموذج

 

 قيمة )ت( املعامالت املعايرة املعامالت قبل املعايرة
مستوى 
 Beta اخلطأ املعياري B الداللة

 0,077 1,776  0,643 1,142 النابت

 0,000 41,299 0,918 0,017 0,716 درجة جودة الحياة المدرسية

فن تــثرير درجــات جــودة الحيــاة المدرســية فــي درجــات التوافــق ( 15) يتضــح مــن الجــدول 
ويمكـــن صـــياغة معادلـــة االنحـــدار والتـــي تفيـــد بـــالتنبؤ  ،االجتمـــاعي تـــثرير موجـــب ودال إحصـــائياً 

 بدرجات التوافق االجتماعي من درجات جودة الحياة المدرسية على النحو التالي:
 1.142ة جودة احلياة املدرسية( + درج×)0.716 درجة التوافق االجتماعي 

ويتضح مما سبق فنه عمكـن التنبـؤ بـالتوافق االجتمـاعي مـن خـالل إدراك تالميـذ المرحلـة  
 االبتدائية لجودة الحياة المدرسية .
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 التنبؤ بالدرجة الكلية للتوافق الشخصي واالجتماعي : -3
نبددد بددالتواف  الش صددي واالجتمدداةي مددن  ددلل بدراك تلميددذ للتحقدد  مددن بمكانيددة الت

 المرحلة االبتدائية لجودة الحياة المدرسية .
االنتشـــار لــــدرجات التوافــــق الشخصــــي  والختبـــار صــــحة هــــذا الفـــرض تــــو حســــا  معــــدل

 وكمـا عالحــظ فــي الشــكل ،واالجتمـاعي ودرجــات جــودة الحيـاة المدرســية للتثكــد مـن خطيــة العالقــة
االنتشـــار عشـــوائيا وهـــذا يـــدل علـــى فن العالقـــة بـــين المتغيـــرين خطيـــة وان شـــروط فن شـــكل ( 5)

 تحليل االنحدار متوفرة .

 

 ( 4) شكل
 لوحة االنتشار لدرجات التوافق الشخصي واالجتماعي ودرجات جودة احلياة املدرسية  

 باســـتخدام برنـــامج وبنــاي علـــى هـــذل النتيجـــة، تـــو إجـــراي تحليــل االنحـــدار الخطـــي البســـيط
 والذي جايت نتائجه كما يلي : SPSSالتحليل اإلحصائي 

 ( 16) جدول
 ( معامل االرتباط ،معامل االختالف ،االحنراف املعياري ،املتوسط) البيانات الوصفية

 لدرجات التوافق الشخصي واالجتماعي وجودة احلياة املدرسية
 ل االرتباطمعام معامل االختالف االحنراف املعياري املتوسط رياتـــــاملتغ

 19,41733 10,464 53,89 التوافق الشخصي واالجتماعي
0,993** 

 19,04474 6,938 36,43 جودة الحياة المدرسية
 0,01**دال عند 



 جودة الحياة المدرسية كما يدركها تالميذ المرحلة االبتدائية بالطائف وعالقتها بتقدير الذات  نـــواف العصيمـي /أ 

  

 ( 16) جدول
 ) جودة احلياة املدرسية والتوافق االجتماعي(ملخص نتائج االحندار اخلطي البسيط لنموذج التقدير

معامل االرتباط البسيط 
R 

 مل التحديد معا
R Square 

معامل التحديد املصحح 
Adjusted R Square 

 اخلطأ املعياري للتقدير

0,993a 0,985 0,985 1,281 

جــودة  مفن المتغيــر المســتقل  الســابقشــير ملخــص نتــائج االنحــدار الخطــي فــي الجــدول ع
% من التغيرات الحادرـة 98,5ما نسبته  بتفسير المدرسية لتالميذ المرحلة االبتدائيةم، عقوم الحياة

في المتغير التابع مدرجة التوافق الشخصي واالجتماعيم لتالميذ المرحلة االبتدائية، وفن ما نسبته 
وفن قيمـة الخطـث المعيـاري للقيمـة المقـدرة لدرجـة  ،% من التغيرات ترجع إلـى متغيـرات فخـرى 1,5

 (.1,281التوافق الشخصي بهذا النموذة يبل  )
 ( 17) جدول

  الحندار التوافق الشخصي واالجتماعي على درجات جودة احلياة املدرسية() ليل التباينحت

 د.ح جمموع املربعات مصدر التغري للنموذج
متوسط جمموع 

 املربعات

قيمة )ف( 

 احملسوبة

مستوى الداللة 

 اإلحصائية

 34298,874 1 34298,874 بسبب االنحدار

 1,641 317 520,286 البواقي 0,000 20897,622

  318 34819,160 الكلي

فن قيمــة )ف( المحســوبة قــد بلغــت قيمــة عاليــة جــدًا وهــي ذات  الســابقيواــح الجــدول 
ممــا عشــير إلــى فن اســتخدام هــذا  ،(α ≤ 0,01داللــة إحصــائية عاليــة جــدًا عنــد مســتوى معنويــة )

مجتمـــع ) دائيـــةنمـــوذة فـــي تقـــدير درجـــة التوافـــق الشخصـــي واالجتمـــاعي لطـــال  المرحلـــة االبتاأل
 .اعتمادًا على درجة جودة الحياة المدرسية ( الدراسة
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 ( 18) جدول
 )جودة احلياة املدرسية والتوافق الشخصي واالجتماعي(معامالت االحندار ونتائج اختبار )ت( للداللة املعنوية 

 وذجــــالنم
 املعامالت املعايرة املعامالت قبل املعايرة

 قيمة )ت(
مستوى 
 Beta اخلطأ املعياري B الداللة

 0,099 0,653-  0,384 0,635- النابت

 0,000 144,56 993 0,010 1,497 درجة جودة الحياة المدرسية

السـابق فن تـثرير درجـات جـودة الحيـاة المدرسـية علـى درجـات ( 18) يتضـح مـن الجـدول
ادلــة االنحــدار ويمكــن صــياغة مع ،التوافــق الشخصــي واالجتمــاعي تــثرير موجــب ودال إحصــائياً 

 التي تفيد في التنبؤ بدرجات التوافق الشخصي واالجتماعي من درجات جودة الحياة المدرسية. 
 0.635 –درجة جودة احلياة املدرسية( ×)1.497 درجة التوافق الشخصي واالجتماعي 

( ومسـتوى داللتهـا اإلحصـائية التـي تقـل 144,56وتشير قيمة )ت( المحسوبة والبالغة )
المرحلــة االبتدائيــة لــه فرــر كبيــر  تالميــذ( فن المتغيــر درجــة جــودة الحيــاة المدرســية ل0,05عــن )

 .تالميذال هؤاليتقدير درجة التوافق الشخصي واالجتماعي ل فيوذو داللة إحصائية 
يمكدددن التنبدددد بدرجدددة لدراســـة مالرابـــع لفـــرض العـــرض النتـــائج فعـــالل يتحقـــق قبـــول  وبعـــد

لتلميذ المرحلة االبتدائية من  لل درجة بدراكهم لجودة الحياة التواف  الش صي واالجتماةي 
 المدرسية".
في إمكانيـة التنبـؤ بـالتوافق  (Wrosh & Schier,2003)دراسة  وتتفق هذل النتيجة مع 

 الشخصي واالجتماعي من خالل جودة الحياة .
لتالميـذ ويمكن تفسير ذلك انـه باإلمكـان معرفـة التوافـق الشخصـي واالجتمـاعي عنـد ا 

فـــرذا كانـــت  ،مـــع معلمـــيهو ومـــع زمالئهـــو () مـــن خـــالل معرفـــة عالقـــاتهو بـــبعض داخـــل المدرســـة
فهـو تالميـذ عسـتطيعون  ،عالقـاتهو داخـل المدرسـة وراـاهو المدرسـي بشـكل عـام يتسـو باإلعجابيـة

و بل هو اجتماعيون ومحبوبون من ُفسرهو وفقاربه ،اإلعتماد على فنفسهو وال عميلون إلى اإلنطواي
وفعضًا ال عميلون إلـى التشـاحن والتبـاغض مـع اآلخـرين بـل هـو بنـايون  ،وزمالئهو خارة المدرسة



 جودة الحياة المدرسية كما يدركها تالميذ المرحلة االبتدائية بالطائف وعالقتها بتقدير الذات  نـــواف العصيمـي /أ 

  

ويلتزمـون بثخالقيـات المجتمـع . بعكـا التالميـذ  ،بمجتمعاتهو ويميلون إلى التجريب واإلسـتطالر
ديهو وال توجـد لـ ،الذين تميزهو عالقات سلبية مع الحياة المدرسية فهـو منعزلـون وغيـر اجتمـاعيين

 حالة اإلتزان واإلرتياإ مع فنفسهو فهو يلومون فنفسهو وغير فاعلين بمجتمعاتهو .

 ات:ــــــــوصيــــالت
هنـاك  ،بعد التوصل إلى نتائج البحث وفي اوي اإلطار النظري ونتائج البحوه السـابقة 

 مجموعة من التوصيات التربوية ويمكن تلخيصها  يما يلي:
ودة الحيـاة المدرسـية وخصوصـًا عالقـة التلميـذ بـالمعلو وعالقتـه زيادة االهتمام بتحسين ج -1

 بالتالميذ اآلخرين.
إدخال مقررات تهتو بتزويد التالميذ بالمهـارات واألسـاليب التربويـة إلتباعهـا عنـد مواجهـة  -2

 الظروف الحياتية بالمدرسة .
لـة االبتدائيـة وذلـك لـدى تالميـذ المرح ،اهتمام وزارة التربية والتعليو بجودة الحياة المدرسية -3

باختيــار ففضــل المعلمــين لهــذل المرحلــة لمــا لهــا مــن دور فــي تشــكيل شخصــيات التالميــذ 
 وتوافقهو .

توصية اأُلسر بضرورة االهتمام باألبناي خاصًة مع التطور العلمي وكنـرة مواقـع التواصـل  -4
 االجتماعي.

مكن المهتمــين دور اإلعــالم مهــو فــي تســليط الضــوي علــى المشــكالت داخــل المــدارس لــتك  -5
مــن خــالل وســائل اإلعــالم المقــروية  ،وكــذلك توصيــة المجتمـع ،بالتربيـة والتعلــيو مــن حلهــا

 والمسموعة.

 ة:ـــرتحــوث مقـــحب
 وعالقتها باإلنجاز األكادعمي وتحمل المسئولية . ،جودة الحياة المدرسية -1
 وعالقتها بالدافعية وحب االستطالر . ،جودة الحياة المدرسية -2
 نامج قائو على التعزيز في تحسين جودة الحياة المدرسية .فرر بر  -3
 جودة الحياة المدرسية دراسة مقارنة بين الطال  ذوي صعوبات التعلو والعاديين . -4
 وعالقتها بثساليب المعاملة الوالدعة .  ،جودة الحياة المدرسية -5
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 عـــــراجــــامل

الدراسـي  (. مخـاوف األطفـال فـي عالقتهـا بتقـدير الـذات والتحصـيل1992علي إبـراةيو ) ،إبراةيو
نحدددو تربيدددة  ندوة .م. مدراسة إمبريقية لدى عينة من فطفال المرحلة االبتدائية بدولة قطر

: جامعـة قطـر. أفضل لتلميذ المرحلة اإلبتدائية فدي دول مجلدا التوداون لددول ال لديج
 .246 – 203 ،(2)،مركز البحوه التربوية

(. فاعليـة اإلرشـاد بـالمعني فـي 2009وفاي سيد محمـد ) ،سمية على عبد الواره ج حسين ،فحمد
ةربية فدي التربيدة وةلدم   دراساتحسين جودة الحياة النفسية لدى طالبات كلية التربيـة. 

 .242 – 215 ،(1) ،السعودعة ،النفا

 الكويــــت:  (.2)ط ،ل بلددددى الر دددددالطفددددل مددددن الحمدددد(. 1996محمــــد عمــــاد الـــدين ) ،إســـماعيل 
 دار القلو.

نعـــه كـــانو  ،إعمـــان عـــامرج صبـــاس ،إعمـــان مخيـــلج عـــز الـــدين ،ناهـــدة عبـــد زيـــدج حســـن ،الـــدليمي
مجلدة جامودة بابدل (. تقدير الذات وعالقته بجودة الحياة لطالبات جامعـة بابـل. 2012)

 .1142 – 1126 ،(4)،للولوا اإلنسانية
(. التوافــق 1999بــدر ) ،ابتســامج بــادون  ،مــريوج الخليفــة ،العنبــري  زينــبج ،ربيعــةج الشــي  ،الرنــدي

ــــة المتوســــ ــــة الكويــــت مباســــتخدام مقيــــاس الشخصــــي واالجتمــــاعي لطلبــــة المرحل طة بدول
 .83 – 58 ،(29) ،الكويت ،مجلة التربيةكاليفورنيا لألطفالم. 

ى األطفــال بــال (. تقــدير الــذات وعالقتــه بــالتوافق النفســي لــد2007الســيد مصــطفي ) ،الســنباطي
 ،دراسا  الطفولةمثوى مع تصور مقترإ لبرنامج إرشادي لتحسين مستوى تقدير الذات. 

(37)، 183. 

ــــرة الســــيد مســــعود ) ،الســــيد ــــذات لألطفــــال 2007فمي ــــدير ال (. الضــــغوط المدرســــية وعالقتهــــا بتق
كليــة  ،رسددالة ماجسددتير ميددر منشددورة.  -دراســة مقارنــة -المتــثخرين دراســيا والعــاديين

 لتربية جامعة الزقازيق.ا

 (.2)ط ،األسدددا النفسدددية للنمدددو مدددن الطفولدددة بلدددى الشدددي و ة(. 1998فـــؤاد البهـــي ) ،الســـيد
 القاهرة: دار الفكر العربي.



 جودة الحياة المدرسية كما يدركها تالميذ المرحلة االبتدائية بالطائف وعالقتها بتقدير الذات  نـــواف العصيمـي /أ 

  

 جودة الحياة لألطفال ذوي صووبا  التولم.(. 2006محمد حسين ) ،فوقية فحمدج حسين ،السيد
 القاهرة: مكتبة االنجلو المصرية.

(. التوافق الشخصي واالجتمـاعي لألطفـال مدراسـة مقارنـة 1985عبد العزيز )صالحة  ،الشامسي
 .41 – 15 ،(7) ،اإلمارات ،مجلة الشدون االجتماعيةللمواطنين والوافدين. 

(. وحدة وتكامل المعاملة األسرية وعالقتها بالتوافق النفسي لألبناي. 1985محمد محمد ) ،الشي 
 .157 – 138 ،(4) ،جاموة األزهر ،مجلة التربية

ــــة 1987مصــــطفي محمــــد ) ،الصــــفطي ــــذ المرحل ــــدى تالمي ــــق الشخصــــي واالجتمــــاعي ل (. التواف
مجلة الدراسا  االبتدائية المقيمين بقري األطفال والمقيمين مع فسرهو م دراسة مقارنة م. 

 .217 – 191 ،(7) ،مصر ،التربوية
وجودة الحياة المدرسية في  (. مكانيزمات الضبط االجتماعي1995عبد المحسن سعد ) ،العتيبي

 ،تربويدددددددددددددة دراسا  المرحلة النانوية السعودعة دراسة ميدانية في إدارة سدير التعليمية. 
 .270 – 231 ،(10) ،مصر

 (. فرــر نمــط التنشــئة فــي تقــدير الــذات لــدى طلبــة المرحلــة.2007اــي  س ســليمان ) ،العطــوي 
  ،كليــــة العلــــوم التربويــــة ،رةرسددددالة ماجسددددتير ميددددر منشددددو  النانويــــة فــــي مدينــــة تبــــوك.

 مؤتة. جامعة 

(. الســلوك العــدواني وعالقتــه بالــذكاي 2012فااــل صبــاس ) ،جيهــان صيســى والعســبول ،العمــران
العاطفي وتقدير الذات وبعض المتغيـرات الدعمغرا يـة لـدى عينـة مـن األطفـال البحـرينيين 

 .318 – 267 ،(104) ،الكويت ،المجلة التربويةفي المرحلة االبتدائية. 

القـراية  (. الفرو  في مراكـز الـتحكو وتقـدير الـذات بـين ذوي صـعوبات2006مصطفي ) ،القمش
مجلددة بتحدداد الجاموددا  الوربيددة للتربيددة وةلددم والعــاديين مــن تالميــذ المرحلــة االبتدائيــة. 

 .57 – 12 ،(1) ،سوريا ،النفا

ذ وجــودة الحيــاة المدرســية لـــدى (. العالقـــة بــين ســلوك اــبط التالميـــ1994شــيخة عبــد س ) ،المســند
 .246– 83 ،(31) ،المجلة التربويةعينة من طال  وطالبات المدرسة النانوية في قطر. 
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(. جودة الحياة وعالقتهـا بمفهـوم الـذات لـدى المعـاقين بصـريا والعـاديين 2005فميرة طه ) ،بخش
 .22– 3 ،(35) ،مصر ،جامعة طنطا ،مجلة كلية التربيةبالمملكة العربية السعودعة. 

(. األمـــن النفســـي وتقـــدير الـــذات وعالقتهـــا بالتحصـــيل الدراســـي لـــدى 2007فائقـــة محمـــد ) ،بـــدر
 ،دراسددا  ةربيددة فددي ةلددم الددنفا الطــال  الســعوديين والمغتــربين بالمرحلــة االبتدائيــة.

 .150 – 115 ،(2) ،مصر

ض الـذكايات (. جـودة الحيـاة فـي اـوي بعـ2012داليا خيـري ) ،سمية طه ج عبد الوها  ،جميل
دراسدا  ةربيدة المتعددة لدى طال  وطالبات المرحلة النانوية مـن تخصصـات مختلفـة. 

 .106 – 67 ،(22العدد ) ،السعودعة ،في التربية وةلم النفا

(. فهميــة المســاندة االجتماصيــة فــي 2011مســيلي ) ،فااــليج رشــيد ،نيــت حمــودةج فحمــد ،حكيمــة
 ،مجلدة الولدوا اإلنسدانية واالجتماعيدةالشبا . تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي لدى 

 .38 – 1 ،(2) ،جامعة الجزائر

(. تقـدير الـذات فـي السـلوك الدراسـي لـدى تالمـذة المرحلـة االبتدائيـة 2000محمد الشـي  ) ،حمود
 .149 – 124 ،(2) ،تونا ،المجلة الوربية للتربية وعالقته ببعض المتغيرات.

 ،فحمـد عبـد العزيـزج عـوف ،محمـد فحمـدج سـالمة ،يج الغنـاممصـطف ،فبـو الفتـوإج بـدران ،راوان
 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية. المدرسة في المدرسة والمجتمع .(. 1994محمود )

بالمملكـة  (. قياس جودة الحيـاة لـدى عينـة مـن طـال  جامعـة تبـوك2007شاهر خالد ) ،سليمان
 ،(17) ،رسدالة ال لدديج الوربددي مجلددةالعربيـة السـعودعة وتـثرير بعــض المتغيـرات عليهـا. 

117 – 155. 
 المصرية .  مكتبة النهضة: . القاهرة ملياق التواف  النفسي( 2003) زينب محمود ،شقير

(. دافع اإلنجاز وتقدير الذات وعالقتهما بالتحصيل الدراسـي لـدى تالميـذ 2011نزيو ) ،صرداوي 
 .345  – 300 ،(6) ،جزائرال ،مجلة الدراسا  النفسية والتربوية التعليو النانوي.

(. جــودة الحيــاة وعالقتهــا بــبعض المتغيــرات النفســية لــدى 2013عاســر فحمــد علــى ) ،عبــد العلــيو
رسدالة ماجسدتير الطال  الممارسين وغيـر الممارسـين للنشـاط الريااـي بجامعـة المنيـا. 

 جامعة المنيا. ،كلية التربية الريااية ،مير منشورة
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. مشــاهدة التليفزيــون وعالقتهــا بــالتوافق الشخصــي واالجتمـــاعي (1989محمــد حســن ) ،عبــد س
 .145 -145 ،(4) ،مصر ،ثقافة الطفللدى بعض فطفال الري  المصري. 

(. عالقــة تشـكل هويـة االنـا بكــل مـن مفهـوم الـذات والتوافــق 2004عبيـر محمـد حسـن ) ،عسـيري 
بمدينـــة الطـــائف.  النفســـي واالجتمـــاعي والعـــام لـــدى عينـــة مـــن طالبـــات المرحلـــة النانويـــة

 جامعة فم القرى. ،كلية التربية ،رسالة ماجستير مير منشودة

(. فاعليـــة برنـــامج تـــدريبي انتقـــائي تكـــاملي فـــي خفـــض حـــدة 2010فحمـــد فحمـــد متـــولي ) ،عمـــر
فمراض ااطرا  االنتبال المصحو  بفرط النشاط ورفع مسـتوى تقـدير الـذات لـدى عينـة 

تمر السنوي ال اما ةشر "اإلر اد األسدري وتنميدة المد من تالميذ المرحلة االبتدائية. 
 .334 –269 ،فكتوبر ،مصر ،جامعة عين شما،المجتمع نحو آفاق بر ادية رح ة"

وتـثريرل علـى  ي(. الذكاي الوجدان2006ربيع عبدل فحمد ) ،جابر محمد عبد س و رشوان ،صيسى
ــاة واإلنجــاز األكــادعمي لــدى األطفــال.  مجلددة دراسددا  تربويددة التوافــق والراــا عــن الحي

 .130 – 45 ،(4) ،جامعة حلوان ،واجتماعية
( . التوافــق النفســي واالجتمــاعي وعالقتــه بالدافعيــة للــتعلو لــدى المراهــق 2011بالحــاة ) ،فروجــة

جامعــة  ،. كليــة التربيــة رسددالة ماجسددتير ميددر منشددورةالمتمــدرس فــي التعلــيو النــانوي . 
 الجزائر . ،مولود معمري 

(. دراســة التوافــق الشخصــي واالجتمــاعي لتالميــذ المدرســة 1992عطيــة إبــراةيو )شــاكر  ،قنــديل
المدتمر الولمدي األول لكليدة االبتدائية وعالقتها بالتحصيل الدراسي في القرية والمدينـة. 

 .20 – 14 ،يناير ،جامعة المنصورة ،التربية بالمنصورة

جـودة الحيـاة لطلبـة الجامعـة.  (. مقيـاس2006محمـود عبـد الحلـيو ) ،على مهدي ومنسـي ،كانو
 .78 – 63 ،دعسمبر ،مسقط ،جامعة السلطان قابوس ،ندوة ةلم النفا وجودة الحياة

(. فســاليب المعاملــة الوالدعــة وعالقتهــا بتوافــق الطفــل االجتمــاعي 2005نجــاإ رمضــان ) ،محــرز
 .323 – 285 ،(1) ،مجلة جاموة دمش والشخصي في رياض األطفال. 

للصــو  –المواجهــة  –(. جــودة الحيــاة واســتراتيجيات التعــاعش 2011الــرحمن )ســعيد عبــد  ،محمــد
 ،(87) ،جامعـــة بنهـــا ،مجلدددة كليدددة التربيدددة ببنهددداواـــعاف الســـمع م دراســـة تحليليـــة م. 

216– 250. 
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 عمــان:  االنتمدداء وتقدددير الددذا  فددي مرحلددة الطفولددة .(. 2010عايــدة ذيــب عبــد س ) ،محمــد
 دار الفكر.

(. مؤشرات جـودة الحيـاة فـي عالقتهـا بمؤشـرات الصـحة 2008يد عبد العزيز )عصام فر  ،محمد 
"التولديم  ،المددتمر الولمدي الوربدي الثالد . النفسية لدى عينة من طـال  جامعـة سـوهاة

  ،جمعيـــة النقافــــة ،فبريــــل 21 – 20فـــي الفتــــرة مـــا بـــين  ،"وقضدددايا المجتمددددع المواصدددر
94 – 138. 

الصدحة النفسددية فدي ضدوء ةلدم الددنفا  (.2006بـراةيو )كمـال إ ،محمـد عـودة ج مرسـي ،محمـد
 الكويت: دار القلو.(. 5واإلسلا )ط

 الرياض: مكتبة الرشد. الصحة النفسية.(. 2011محمود مندول ) ،محمد
(. مركــز الــتحكو وعالقتــه بتقــدير الشخصــية لــدى عينــة مــن 1993يوســف عبــد الفتــاإ ) ،محمــد

مجلددة ال حددو   ،جامعـة قطــر ات العربيــة المتحــدة.فطفـال المرحلــة االبتدائيـة بدولــة اإلمـار 
 .269 – 239 ،(3) ،التربوية

(. فعالية الذات المدركة ومـدى تثريرهـا 2010فوزية عبد الباقي ) ،هويدة حنفي والجمالي ،محمود
مجلدة األكاديميدة على جودة الحياة لدى طلبة الجامعة من المتفوقين والمتعنرين دراسيا. 
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