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أو عدم (مما ال شك فیه أن شعور الفرد بالرضا    
عن الحیاة بمجملها،  أو عن مجال أو أكثر ) الرضا

من مجاالتها، یقوم على تصور أو مفهوم معین عن 
الحیاة، أو جانب منها، یتشكل لدى الفرد استنادًا 
إلى حصیلة خبرته الشخصیة وممارساته الواقعیة 

، ومن هذا المنظور یعكس في معترك الحیاة ذاتها
نظرته ) أو عدم الرضا(شعور الفرد بالرضا 

الخاصة للعالم من حوله، ونظرته لذاته على حدٍ 
سواء، كما یمثل حكمًا أو تقویمًا عقلیًا معرفیًا 

)Cognitive evaluation or judgmwnt  (
لنوعیة الحیاة التي یعیشها ككل، أو لمجاالت 

تقدیر شامل  "أنه محددة منها،  ویمكن وصفه ب
لنوعیة الحیاة لدى الفرد وفقًا لمعاییر یختارها بنفسه 

)Shin & Johnson, 1978: 478.(  

ولعل مما یظهر أهمیة هذا الشعور ومكانته    
أو (الخاصة في حیاة الفرد أنه یمثل القوة الدافعة 

لنشاطه وأدائه في الحیاة بالمعنى العام،  ) المحبطة
ذاك من مجاالتها المختلفة،  أو في هذا المجال أو

وبالتالي یسهم في عملیة تكیفه الشخصي 
واالجتماعي، كما یطبع شخصیته بطابعها ویؤكد 
خصوصیتها وتمیزها عن اآلخر بوصفه تعبیرًا عن 
حكم عقلي معرفي یطلقه الفرد على الوجود من 
حوله من جهة، ومرآة تعكس مشاعره وما یحبه أو 

 ,Deiner(هة أخرى یكرهه في هذه الحیاة من ج
Emmons, Larsen & Griffin, 1985, 

&rews & Withey, 1976.(  

وعلى الرغم من أن اهتمامات الباحثین في مجال    
الصحة النفسیة وعلم نفس الشخصیة وقیاسها ركزت 
في السابق على دراسة السمات ذات الطبیعة 

  المرضیة أو السلبیة للشخصیة 

  

  

ؤم، واالنطواء االجتماعي كالقلق، واالكتئاب، والتشا
وغیرها، على الرغم من ذلك إال أنها ـ أي اهتمامات 
الباحثین ـ بدأت تأخذ منحى آخر بدءًا من 
ثمانینیات القرن الماضي، وقد حدث ذلك بعد أن 
تنامى الوعي لدى هؤالء بأن االقتصار على 
المظاهر السلبیة والمرضیة للشخصیة بعد أن تكون 

یجعل من محاولة التصدي قد تأصلت أو ترسخت 
لها وعالجها أمرًا عسیرًا للغایة، هذا باإلضافة إلى 
أن التشدید على دراسة المظاهر اإلیجابیة 
للشخصیة قد یسفر عن الكثیر من نقاط القوة التي 
یمكن توظیفها مباشرة في تخطي الصعوبات 
ومواجهة نقاط الضعف أو غیرها من المظاهر 

ضیة التي قد یعاني منها واألغراض السلبیة أو المر 
الفرد، هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى فإن دراسة 
السمات والمظاهر اإلیجابیة والسویة للشخصیة ـ 
ومنها الشعور الرضا عن الحیاة ـ البد أن تأخذ في 
الحسبان الفروق الهائلة بین األفراد وكذلك بین 
المجتمعات،  إضافة إلى الفروق بین الجماعات 

ار المجتمع الواحد، ومن نافلة القول الفرعیة في إط
أن ما یرضي شخصًا أو جماعة ما قد ال یرضي 
شخصًا آخر أو جماعة أخرى،  أو ال یرضیهما 

فقد ینظر البعض إلى الثروة المادیة . بالقدر نفسه
أو السلطة والوجاهة مثًال على أنها المصدر األهم 
للرضا عن الحیاة، في حین أن هناك من یعطي 

الشخصیة أو الصحة واللیاقة البدنیة الرتبة الحریة 
األولى، وهذا ما دعمته الدراسات االرتباطیة بین 
مصادر الرضا عن الحیاة وبین الشعور بالرضا 
بحد ذاته، حیث أعطت هذه الدراسات ترابطات 
مختلفة بین المجتمعات المختلفة، وضمن 
الجماعات الفرعیة المختلفة مما یشیر إلى إعطائها 

ات وأوزانًا مختلفة من قبل تلك المجتمعات أو تقدیر 
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 & Veenhoven, 1991, Diener(الجماعات 
Diener, 1995, Sam,2001.(  

لقد ظهرت أدوات عدیدة لقیاس الرضا عن        
من أمثلة هذه األدوات مقیاس نیوجارتن . الحیاة

 ,Neugarten( وهافیغورست وطوبین 

Havighurst & Tobin, 1961(نتریل ، وسلم كا
، ومقیاس )Cantril, 1965(المرتكز على الذات 

الروح المعنویة لمركز فیالدلفیا لدراسات الشیخوخة 
)Lawton,1975( ك َ ، ومقیاس الرضا المدر

Perceived Life Satisfaction Scale  
)Adelman,Taylor & Nelson, 1989( هذا ،

باإلضافة إلى مقیاس دینر والرسن وجریفن للرضا 
 (SWLS)ة ذي الشهرة الواسعة عن الحیا

Satisfaction Will Life Scale . ولعل أهم ما
یمیز هذه المقاییس بمجموعها أنها اعتمدت النظرة 
الكلیة األحادیة في تقدیر الرضا عن الحیاة 
واقتصرت على درجة كلیة واحدة للتعبیر عنه، وهذا 
ما یؤدي بنظر هیوبنر وزمالئه إلى إغفال طبیعته 

) أو المجاالت(الواسعة وطمس المجال التعددیة 
التي قد یكون له، أو لها، الدور الحاسم في تكوین 
هذا الشعور وبلورته سواء باالتجاه اإلیجابي أم 

والبد أن تحل محل  هذه النظرة األحادیة . السلبي
الكلیة، كما یالحظ هیوبنر وزمالؤه، النظرة التعددیة 

مصادر  التي تتیح رصد هذا المصدر أو ذاك من
التي یقوى ) أو المجاالت(الرضا، وتحدید المجال 

سواء باالتجاه اإلیجابي أم (فیها هذا الشعور 
، وبما یتیح الكشف عن العوامل والمتغیرات )السلبي

 & Huebner,Laughlin, Ash(الكامنة وراءه 

Gilman, 1998 .( وتبعًا لذلك سیكون من المفید
بوصفه مفهومًا النظر إلى مفهوم الرضا عن الحیاة 

، كما یالحظ Multidimensionalمتعدد األبعاد 
  .هیوبنر

وانطالقًا من النظرة التعددیة للرضا عن الحیاة    
وتلبیة للحاجة إلى أداة قیاس متعددة األبعاد تتیح 

المختلفة التي ) أو المجاالت(الكشف عن األبعاد 
یمكن أن یظهر فیها هذا الشعور بصورة منفصلة؛ 

جة لكل منها على حدة؛ عمل هیوبنر وتعطي در 
مقیاس الرضا   "على إعداد المقیاس المعروف بـ 

عن الحیاة المتعدد األبعاد للطلبة 
Multidimensional Students, Life 

Satisfaction Scale , ٤٠والذي تكون من  ، بندًا
كما أخضعه للعدید من الدراسات السیكومتریة التي 

صدقه باستخدام طرائق استهدفت التحقق من ثباته و 
وبالفعل فقد أعطى المقیاس . وأسالیب متعددة

موضع االهتمام مؤشرات ثبات واتساق مرضیة 
 ,Greenspoon & saklofske, 1997(عمومًا 

Huebner, 1994, Huebner, Laughlin, 
Ash & Gilman, 1998( كما أعطى مؤشرات ،

هامة لصدقه التقاربي والتباعدي باستخدام بعض 
ات الرفاه أو الخیر الشخصي، وتقاریر اآلباء،  مؤشر 

،  ومقاییس )Huebner, 1994(وتقاریر المعلمین 
، )Huebner et.al,1998(المرغوبیة االجتماعیة 

باإلضافة إلى ما سبق،  دعمت التحلیالت العاملیة 
المتتابعة التي أخضع لها المقیاس باستخدام عینات 

د هذا المقیاس تنتمي إلى ثقافات مختلفة توزیع بنو 
إلى خمسة مجاالت فرعیة،  وأظهرت توافق بنیته 
العاملیة مع البنیة األساسیة المفترضة له 

)Huebner, 1994, Gileman & Huebner, 

2002, Huebner, et al,1998 .( ویشیر الدلیل
الخاص بهذا المقیاس إلى توافر كم ال بأس به من 

نات واسعة البیانات المعیاریة له اشتقت من أداء عی
  ). Huebner, 2001(من طلبة المدارس 

لقد أعدت الصورة المختصرة لمقیاس الرضا     
 Briefعن الحیاة المتعدد األبعاد للطلبة 

Multidimensional Students' Life 
Satisfaction Scale  (BMSLSS)   بهدف
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استخدامها في المسح الشامل لسلوك المخاطرة لدى 
مركز كارولینا الجنوبیة لمراقبة  الناشئة، الذي أجراه

 South Carolina Centre ١٩٩٧األمراض عام

for Disease Control  على عینة من طلبة
طالبًا وطالبة موزعة  ٥٥٠٠المدارس تجاوز عددها 

وتضمنت الصورة المختصرة . مدرسة ٦٣على 
خمسة بنود یتناول كل منها أحد المجاالت الخمسة 

ألم، كما أضیف لهذه الصورة التي تتناولها الصورة ا
بند سادس لقیاس الرضا العام عن الحیاة لدى 
الطلبة بهدف توفیر مؤشرات لصدق هذه األداة 

 ,Seligson(بداللة ارتباطها بالرضا العام

Huebner & Valois, 2003 .( وقد أعطت هذه
الصورة مستویات مقبولة لالتساق الداخلي عند 

اسیة المتوسطة استخدامها مع طلبة الصفوف الدر 
والعلیا، حیث بلغ معامل ألفا المحسوب للدرجة 
الكلیة لهذه الصورة، والتي تمثل مجموع التقدیرات 

لطلبة الصفوف  ٠.٧٥المعطاة للبنود الخمسة، 
لطلبة الصفوف  ٠.٨١المتوسطة و

). Seligson, Huebner, Valois, 2003(العلیا
ي كما أسفر التحلیل العاملي للبنود الخمسة الت

تتكون منها عن استخراج عامل واحد فقط تجاوزت 
قیمة جذره الكامن الواحد الصحیح،  كما تشبعت به 

إلى  ٠.٥٣البنود الخمسة بمدى یتراوح ما بین  
من التباین الكلي % ٥٠، وكان مسؤوًال عن ٠.٦٦

)Huebner, Suldo & Valois,2003  .(  

ومن اإلجراءات التي استخدمت في دراسة     
لصورة المختصرة مدار البحث مقارنة صدق ا

الترابطات التي أعطتها المقاییس الفرعیة الخمسة 
والتي یتكون كل منها من بند واحد (لهذه الصورة 

مع المقاییس الفرعیة الخمسة المناظرة لها في ) فقط
أي ارتباط كل مقیاس فرعي بنظیره (الصورة األم 

لبینیة بالترابطات الداخلیة أو ا) في الصورة األم
لمقاییس الصورة المختصرة ذاتها، هذا من جهة، 

ومن جهة أخرى بالترابطات الداخلیة أو البینیة 
أي ارتباط كل مقیاس (لمقاییس الصورة األم ، 

ولعل النتیجة ). فرعي باآلخر ضمن كل صورة
األهم التي أمكن الوصول إلیها من خالل هذه 

ختصرة المقارنة هو أن ترابطات مقاییس الصورة الم
مع نظرائها في الصورة األم كانت أعلى بوضوح 
من الترابطات البینیة لهذه المقاییس سواء ضمن 
الصورة المختصرة أو ضمن الصورة األم، وهذا ما 
یعطي مؤشرًا مهما لصدق التكوین الفرضي للصورة 

  ).Seligson, et.al.,2003(المختصرة 

 ومن المؤشرات المهمة األخرى لصدق الصورة    
المختصرة أن االرتباطات التي أعطتها مع عدد من 
المقاییس المحكیة التي تتناول سمات مشابهة أو 
مغایرة لها جاءت باالتجاه المتوقع لها، حیث هبطت 

. عن الحدود المتوسطة بدرجة ما، ولكن بقیت دالة
ومن أمثلة هذه االرتباطات االرتباط الذي أعطته 

 Positive Affectمع مقیاس العواطف اإلیجابیة 

scale  )واالرتباط الذي أعطته مع )٠.٤٣=وسیط ،
 Negative Affectمقیاس العواطف السلبیة 

scale )واالرتباطات التي )٠.٢٧-=وسیط ،
أعطتها مع المقاییس الفرعیة األربعة لمقیاس 

 Problem Behavior Scaleالسلوك المشكل 
مع مقیاس  ٠.٢٠_بعد مرور سنتین، والتي بلغت 

مع مقیاس سلوك الجانح،  ٠.٢٢- وك العنف، وسل
 ٠.٢٧-مع مقیاس تعاطي العقاقیر، و - ٠.٢٣و

). وجمیعها دالة(مع مقیاس استفزاز الزمالء 
(Valois,Zullig,Huebner & 

Drane,2001) .  

ومن الدراسات التي أخضعت لها الصورة      
المختصرة أیضًا الدراسة التي اهتمت بالكشف عن 

افیة في مجاالت الرضا عن الحیاة الفروق الدیمغر 
الخمسة، وفي الرضا عن الحیاة بشكل عام 

)Huebner, Drane & Valois,2000( والتي ،
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أظهرت أن الطلبة القوقازیین أظهروا درجات أعلى 
من الطلبة األمریكان ذوي األصول األفریقیة في 
مجاالت معینة، كما أظهرت أیضًا فروقًا بین 

ض المجاالت، هذا في حین الذكور واإلناث في بع
أنها لم تظهر أي فروق دالة في الرضا عن الحیاة 

وهذا ما یدعم النظرة التعددیة التي . بشكل عام
ینطلق منها المقیاس المتعدد األبعاد وصورته 
المختصرة،  ویظهر أن االقتصار على درجة كلیة 
واحدة في التعبیر عن الرضا عن الحیاة قد یطمس 

الرضا ) أو مجاالت(في مصادر  الفروق الحقیقیة
فقد یحصل اثنان أو . بین األفراد أو الجماعات

" كلیة "أكثر، أو جماعتان أو أكثر، على درجة 
واحدة، وتظهر بینهم في الوقت نفسه اختالفات 
واسعة في الدرجات التي یعطونها لكل من 

 & Huebner, Drane(المجاالت الفرعیة 

Valois,2000 .(  

راسة السابقة تجدر اإلشارة إلى دراسة وباإلضافة للد
أخرى أجریت بدورها على طلبة الثانوي واستخدمت 
 ّ أیضًا الصورة المختصرة لمقیاس هیوبنر، وقد تم
من خالل هذه الدراسة الحصول على بیانات 

 ٥٠٣٤معیاریة ارتكزت على أداء عینة مؤلفة من 
طالبًا وطالبة في الصفوف الممتدة من التاسع إلى 

ني عشر من مدارس كارولینا الجنوبیة، ولم الثا
تظهر هذه الدراسة فروقًا دالة یمكن أن تعزى للعرق 
أو الجنس أو المستوى الدراسي في الدرجة الكلیة 
للرضا عن الحیاة على الرغم من ظهور فروق دالة 
في بعض مجاالت الرضا، وبذلك وفرت دعمًا 

ر إضافیًا للنظرة التعددیة التي یعتمدها هیوبن
)Huebner,Suldo,Valois,Drane & 

Zullig,2004(  

ومن المهم اإلشارة إلى أن دراسة السمات ذات 
الطبیعة اإلیجابیة للشخصیة كالتفاؤل والسعادة 
والطموح الشخصي واالنبساط وغیرها أخذت تشغل 

مثُال (مؤخرًا اهتمام عدد من الباحثین العرب 
 واألنصاري وكاظم، ١٩٩٦دراسات عبد الخالق، 

، كما أجرى الدسوقي محاولة إلعداد مقیاس )٢٠٠٨
للرضا عن الحیاة استنادًا إلى بعض المقاییس 

الذي  SWLSاألجنبیة ومن أبرزها مقیاس دینر 
مع ذلك فإن ). ١٩٩٩الدسوقي،(سبقت اإلشارة إلیه 

مسألة الرضا عن الحیاة لم تحظ حتى اآلن 
باالهتمام الكافي في الساحة العربیة، ولعل هذا 
األمر بالذات هو مما دفع الباحث إلجراء هذه 
الدراسة السیكومتریة للصورة المختصرة لمقیاس 
الرضا عن الحیاة المتعدد األبعاد للطلبة 

(BMSLSS) وذلك بعد أن انتهى من إنجاز ،
  .الدراسة الخاصة بالصورة األم لهذا المقیاس

 

هذه یتضح من البند السابق الخاص بخلفیة     
الدراسة أن المقاییس النفسیة التي تتصدى للسمات 
ذات الطبیعة اإلیجابیة للشخصیة، ومنها مقاییس 
الرضا عن الحیاة، أخذت تحظى باهتمام خاص في 
العقود األربعة األخیرة، وأن مقاییس الرضا عن 
الحیاة لم تعد تقتصر على النظرة األحادیة الكلیة أو 

أخذت تشدد على الشمولیة لهذا الشعور؛  بل 
طبیعته التعددیة، وبما یتیح الكشف عن أبعاده أو 

أو (مجاالته المختلفة وحصر ذلك المصدر 
التي قد یقوى أو یضعف فیها هذا ) المصادر

الشعور، هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى یظهر 
العرض السابق االفتقار إلى دراسات عربیة لهذا 

  حیاة، المقیاس أو لغیره من مقاییس الرضا عن ال
  

ولعل هذا األمر بالذات، والشعور بإمكانیة االستفادة 
من مثل هذه األدوات في البیئة السوریة والعربیة 

أو (عموما هو مما دفع الباحث إلى طرح المسألة 
التي ستتناولها هذه الدراسة والتي تتلخص ) المشكلة

ما الشكل الذي یمكن أن تأخذه : في السؤال التالي
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الموازیة للصورة المختصرة لمقیاس  الصورة المعربة
الرضا عن الحیاة المتعدد األبعاد للطلبة 

)(BMSLSS  بعد التحقق من خصائصها القیاسیة
  .وصالحها لالستخدام

 

یتلخص الهدف الرئیس لهذه الدراسة في التحقق من 
الكفاءة السیكومتریة للصورة العربیة الموازیة 

س الرضا عن الحیاة المتعدد األبعاد المختصرة لمقیا
ویمكن التعبیر عن هذا الهدف  BMSLSSللطلبة 

  :من خالل األسئلة التالیة
ما معامالت ثبات االستقرار واالتساق   .١

للصورة المختصرة المعربة لمقیاس الرضا 
  .عن الحیاة المتعدد األبعاد للطلبة

ما مؤشرات الصدق التقاربي والتباعدي  .٢
صورة المختصرة المعربة التي تعطیها ال

للمقیاس المذكور بداللة عدد من المقاییس 
 المحكیة؟ 

أو صدق (ما مؤشرات الصدق البنیوي  .٣
التي توفرها الترابطات ) التكوین الفرضي

 Intercorrelationsالبینیة أو الداخلیة 
للمقاییس الفرعیة الخمسة للصورة 
المختصرة المعربة للقیاس المذكور،  

لمحسوبة بین كل مقیاس والترابطات ا
فرعي لهذه الصورة ونظیره في الصورة 
األم، إضافة إلى ارتباط هذا المقاییس 

  ذاتها بالتحصیل الدراسي؟

 

  :تظهر أهمیة هذه الدراسة فیما یلي 
إنها تتناول إحدى األدوات المهمة  .١

الخاصة بقیاس السمات اإلیجابیة 
مقیاس الرضا عن : للشخصیة وهي 

لحیاة المتعدد األبعاد للطالب بصورته ا

، هذا المقیاس BMSLSSالمختصرة 
الذي ینطلق من نظرة تعددیة للرضا عن 

) أو المجاالت(الحیاة تتیح حصر المجال 
التي قد یقوى أو یضعف فیها هذا 
الشعور، وبالتالي تسهم في إعطاء صورة 
أكثر وضوحًا وتفصیًال عن الجوانب 

فرد، وعن نقاط اإلیجابیة في شخصیة ال
الضعف أو الصعوبات الشخصیة أو 

  .الدراسیة التي قد یعاني منها 
إنها تعمل على إعداد صورة عربیة موازیة  .٢

للصورة األصلیة المختصرة، والتحقق من 
صالحها من خالل تطبیقها على عینات 
من الطلبة في المرحلة الثانویة، إضافة 
إلى عینات أخرى من طلبة الجامعة، وهو 

لم تخضع له الصورة األصلیة لألداة ما 
التي اقتصر تطبیقها على طلبة المرحلة 
الثانویة فقط، وبذلك تعمل هذه الدراسة 
على توفیر أداة قیاس جاهزة یمكن 
ترشیحها لالستخدام في البیئة السوریة أو 
غیرها من البیئات العربیة المشابهة بعد 
التحقق من كفاءتها السیكومتریة، ومن ثم 

ادة منها سواء في مجاالت البحث اإلف
والمقارنة بین الطلبة فرادى أوجماعات،  
ومن مستوى الثانوي ومستوى الجامعة 
على حد سواء، أو في المجاالت 

  .التشخیصیة واإلرشادیة وغیرها
إنها تتناول إحدى األدوات التي أعطت  .٣

، والتي  مؤشرات سیكومتریة مرضیة عمومًا
االستعمال  سهلة  "اقتصادیة "تعد أداة 

للغایة، حیث یستغرق تطبیقها حوالي 
دقیقتین في أغلب الحاالت، وهي بذلك 
تماشي االتجاه الجدید في تطویر 
المقاییس واستخدامها والذي ینطلق من 

لعصر السرعة   "مواءمتها "ضرورة 
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واختزال الوقت الالزم إلجرائها إلى الدرجة 
  .القصوى 

 

األداة المستخدمة في هذه ما من شك في أن    
الدراسة تضع حدودًا واضحة لها بوصفها إحدى 
األدوات التي تستخدم نهج التقریر الذاتي، وتعتمد 
كلیًا على ما یقوله المبحوث عن نفسه بغض النظر 

للواقع، هذا ) أو عدم مطابقته(عن صحته ومطابقته 
من جهة، ومن جهة أخرى فإن األداة موضع 

) أو المجاالت(ن تغطي األبعاد االهتمام یفترض أ
المختلفة التي یظهر فیها شعور الرضا عن الحیاة 

تقتصر على   "مختزلة "على الرغم من أنها أداة 
خمسة بنود فقط، وهذا ما یضع بدوره حدودًا لهذه 
الدراسة، ویستوجب التعامل مع النتائج التي قد 

  .تسفر عنها بمنتهى التأني والحذر

مما یضع حدودًا لهذه الدراسة ومن الواضح أن    
أیضًا هو العینات المستخدمة فیها من المبحوثین 
ومدى تمثیلها لمجتمعها األصلي من طلبة الثانوي 
والجامعة، إضافة إلى أداء أولئك المبحوثین على 
األداة موضع االهتمام والمقاییس المحكیة 
المستخدمة في دراستها في الفترة التي طبقت فیها 

تدت من بدایة الفصل األول من العام والتي ام
  .وحتى نهایته  ٢٠١٠-٢٠٠٩الدراسي 

 

ال یخرج المنهج المستخدم في هذه الدراسة عن     
المنحى العام للمنهج الوصفي التحلیلي، هذا مع 
اإلشارة إلى أنه تلبیة ألهداف هذه الدراسة ومراعاة 

ذا ه  "مواءمة "لخصوصیتها عمل الباحث على 
المنهج لطبیعة المشكلة موضع البحث، وبما یلبي 
الشروط التي تتطلبها الدراسة السیكومتریة ألداة 

  .البحث، وعملیة التحقق من كفاءتها القیاسیة

 

ُأجریت هذه الدراسة على مجموعات عدة من     
طلبة المرحلتین الثانویة والجامعیة،  وقد بلغ عدد 

طالبًا وطالبة  ١٦٠٤موعات مجتمعة أفراد هذه المج
من طلبة جمیع صفوف المرحلة الثانویة  ٨٣٣(
من طلبة السنتین الثانیة والثالثة بالمرحلة  ٧٧١،

توزع أفراد ) ١(، ویظهر الجدول )الجامعیة 
المجموعات المدروسة وفق الغرض الخاص بكل 
دراسة من الدراسات التي استهدفت بمجموعها 

القیاسیة للصورة المختصرة التحقق من الكفاءة 
  .المعربة 

  ):١(الجدول 
  توزع أفراد مجموعات الدراسة 

  الغرض من البیانات
  )اإلحصائي المحسوب(

ناث معًا   اإلناث  الذكور  المستوى الدراسي ٕ ذكور وا
  )مجموعات مختلطة(

  مجموع ن  مجموع

  حساب معامالت ثبات االستقرار واالتساق

  األول الثانوي
  الثاني الثانوي

٥٧  
٥٢  

٦٢  
٢٣٣  -  ٦٢  

٤٤٤  
  الثانیة جامعة
  الثالثة جامعة

٤٤  
٣٧  

٦٨  
٦٢  

-  ٢١١  

حساب معامالت الصدق التقـاربي 
  والتباعدي والترابطات البینیة
  والترابطات مع الصورة األم

  -  -  الثاني الثانوي

٦٣  
٧٦  
٨٦  
٦٨  
٦٧  

٦٩٦  ٣٦٠  
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  الغرض من البیانات
  )اإلحصائي المحسوب(

ناث معًا   اإلناث  الذكور  المستوى الدراسي ٕ ذكور وا
  )مجموعات مختلطة(

  مجموع ن  مجموع

  -  -  الثانیة جامعة

٧٢  
٦٥  
٦٦  
٦٢  
٧١  

٣٣٦  

دق التقاربي حساب معامالت الص
  ) بداللة آیزنك(والتباعدي 

  ٢٢٤  ٢٢٤  -  ١٣٨  ٨٦  الثانیة جامعة

حساب معامالت الصدق التقاربي 
والترابط مع ) بداللة آیزنك(والتباعدي 

  الدرجات التحصیلیة
  ٢٤٠  ٢٤٠  -  ١١٣  ١٢٧  الثاني الثانوي

  ١٦٠٤  ١٦٠٤  ٦٩٦  ٥٠٥  ٤٠٣  المجموع

 

من أجل التحقق من الصدق التقاربي والتباعدي    
للصورة المختصرة المعربة مجال البحث الحالي؛ 
عمد الباحث إلى استخدام خمسة مقاییس محكیة 
معربة، كما أنه استخدمها هي ذاتها في دراسته 
السابقة للصورة األم المعربة لمقیاس الرضا عن 

 ،  هذاMSLSSالحیاة المتعدد األبعاد للطالب 
باإلضافة إلى محك سادس اعتمد في هذه الدراسة 

الصورة (وهو مقیاس االنبساط والعصابیة آلیزنك 
وفیما یلي وصف مختصر لهذه ). المتدرجة

  :المقاییس 
) (SWLSمقیاس الرضا عن الحیاة  .١

Satisfaction With Life Scale :
أعدّ هذا المقیاس من قبل دینر وزمالئه 

)Diener et.al.,1985 (إعطاء  بهدف
تقدیر عام شامل لشعور الرضا عن الحیاة 

 بغض النظر عن المجاالت 

المختلفة التي یمكن أن تبعث على هذا  .٢
 الشعور، وبالتالي فهو یقتصر  على 

درجة كلیة واحدة للتعبیر عن هذا  .٣
 الشعور، وقد قام الباحث بتعریب هذا 

 
 

 
 

  المقیاس،  كما أخضعه للدراسة السیكومتریة 
ا عن الحیاة للطلبة مقیاس الرض .٤

)SLSS (Student Life 

Satisfaction Scale : وهو مقیاس
بندًا أعده هیوبنر عام  ١٢مؤلف من 

ویتناول هذا المقیاس شعور ). ١٩٩١(
الرضا العام عن الحیاة لدى الطلبة 
، كما یعبر عن هذا الشعور من  تحدیدًا
خالل درجة كلیة واحدة فقط بخالف 

د للطالب وصورته المقیاس المتعدد األبعا
المختصرة موضع هذه 

 ,Huebner ,1991, Huebner(الدراسة

وقد قام الباحث بتعریب هذا ). 1995
المقیاس بهدف استخدامه محكًا لصدق 
الصورة المختصرة لمقیاس الرضا عن 
الحیاة المتعدد األبعاد للطلبة موضع 

  .الدراسة 
مقیاس السعادة المختصر  .٥

Affectometer 2 :مصغر  وهو مقیاس
ه كامان وفلیت  للفرح أو السعادة أعدّ

)Kamman&Flett,1988 .( وقد قام
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الباحث بتعریبه بهدف استخدامه محكًا 
لمقیاس الرضا عن الحیاة المتعدد األبعاد 

  .للطلبة موضع الدراسة
مقیاس الدافع لإلنجاز لألطفال والراشدین  .٦

،  Hermanesوهو من إعداد هیرمانز : 
از لدى األطفال ویقیس الدافع لإلنج

والراشدین على حد سواء، وقد قام موسى 
بتعریبه، ونشر كراسة التعلیمات الخاصة 

  .)١٩٨١موسى، (به 
 Beck(مقیاس بیك لالكتئاب  .٧

Depression Inventory(BDI :
وضع الصیغة المعدلة لهذا المقیاس بیك 

A.T.Beck  وستیرR.A.Steer  عام
ذا وقام بإعداد الصورة العربیة له. ١٩٩٣

المقیاس عبد الخالق من جمهوریة مصر 
العربیة،  ونشر الدلیل الخاص بها عام 

، ویتمتع هذا المقیاس )١٩٩٦(
بخصائص قیاسیة جیدة سواء في صورته 

عبد الخالق،  (األجنبیة أو العربیة 
١٩٩٦.(  

الصورة (مقیاس االنبساط والعصابیة  .٨
وهو یتناول بعدي االنبساط ): المتدرجة

من الصورة القصیرة  والعصابیة فقط
،  S-EPQRلمقیاس آیزنك للشخصیة 

بندًا من أصل  ٢٤ویقتصر بذلك على 
بندًا تتضمنها تلك الصورة، وقد قام  ٤٨

الباحث بإعداد بتعریبه، كما أخضعه 
للدراسة باستخدام سلم لیكرت الخماسي، 
وذلك في إطار المشروع البحثي الشامل 
الذي نفذه لصالح جامعة دمشق عام 

، وأعطت الصورة )٢٠٠٦-٢٠٠٥(
المعربة لهذا المقیاس مؤشرات سیكومتریة 

  .مرضیة

    

 

تطلبت عملیة إعداد الصورة المعربة موضع    
  :البحث المرور بعدة مراحل وخطوات،هي

قام الباحث في المرحلة األولى بإعداد  .١
لبنود هذه األداة وتعلیماتها، ترجمة أولیة 

كما أوكل مهمة القیام بإعداد ترجمة ثانیة 
لهذه األداة لزمیل له مختص باللغة 
اإلنكلیزیة دون إطالعه على الترجمة التي 
أعدها، وباالنتهاء من ذلك قام الباحث 

أو (باالشتراك مع زمیله بإجراء مقابلة 
بین الترجمة التي أعدها كل ) مقارنة

ألصل، وهذا ما أتاح اختیار منهما وا
المفردات والعبارات األكثر وضوحًا 
وانطباقًا مع األصل، سواء من البنود أم 
التعلیمات،  ومن ثم الوصول إلى صورة 

  .أولیة معربة واحدة لألداة
عرضت الصورة األولیة المعربة لألداة  .٢

ومعها النص األصلي على اثنین من 
دمشق  أساتذة اللغة اإلنكلیزیة في جامعة

من أجل إخضاعها للتحكیم، ومع أن هذا 
التحكیم لم یؤد إلى أي تغییر في الترجمة 
المقترحة فقد عزز الثقة بالصورة المعربة 

  .المقترحة لألداة
تركز العمل في المرحلة الثالثة في إجراء  .٣

(  "الترجمة العكسیة لألداة "ما یعرف بـ 
Back Translation( وقد تولى هذه ،

ورًا أحد أساتذة اللغة اإلنكلیزیة المهمة مشك
بجامعة دمشق، وهو الذي قام بترجمة 
الصورة العربیة المقترحة إلى اللغة 
اإلنكلیزیة، دون العودة إلى األصل 
اإلنكلیزي الذي أخذت عنه، وباالنتهاء من 
هذا العمل قام الباحث باالشتراك مع زمیله 
بمقابلة هذه الترجمة اإلنكلیزیة لألداة مع 
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صل اإلنكلیزي، وقد وفرت هذه المقابلة األ
المزید من الثقة بالترجمة العربیة المقترحة 
لألداة، حیث ظهر توافق یكاد یصل إلى 
حد التطابق بین الترجمة اإلنكلیزیة 

أو (واألصل فیما یخص التعلیمات
وثالثة بنود، إال أنه ظهرت  ) اإلرشادات

فروق طفیفة بینهما في الصیاغة التعبیریة 
ندین الثالث والخامس، وهي ال تؤثر في للب

  .المعنى الدقیق لكل منهما 
قام الباحث في المرحلة الرابعة بتطبیق  .٤

األداة المختصرة بصورتیها اإلنكلیزیة 
والمعربة على مجموعة من األفراد یمكن 

، Bilingualوصفهم بأنهم مزدوجو اللغة 
وبحیث یأخذ كل منهم إحدى الصورتین 

د تكونت هذه المجموعة تلیها األخرى، وق
طالبًا وطالبة من طلبة السنة  ٩٨من 

الرابعة من قسم اللغة اإلنكلیزیة بجامعة 
دمشق، وبلغت معامالت االرتباط 
المحسوبة بین كل من المقاییس الفرعیة 
الخمسة للصورة العربیة لألداة ونظیرتها 
في الصورة اإلنكلیزیة األصلیة 

 لمقیاسي األصدقاء والمدرسة،٠.٩٦
لمقیاس  ٠.٩٤لقیاس الذات،  ٠.٩٥و

لمقیاس بیئة الحیاة،   ٠.٩٣األسرة،  و
ومع مراعاة حقیقة أن ضآلة عدد البنود 
التي تتكون منها األداة یمكن أن تكون قد 
أسهمت في ارتفاع هذه المعامالت بصورة 
ملفتة للنظر؛ ومع ذلك فإنه یمكن أن 
تؤخذ دلیًال آخر حول تعادل الصورتین 

  .واإلنكلیزیةالعربیة 
طبقت الصورة المعربة على مجموعات  .٥

استطالعیة من طلبة الثانوي والجامعة 
، وقد أفاد هذا )على التوالي ٦٨و ٤٦=ن(

التطبیق في التأكد من وضوح بنود هذه 

الصورة وتعلیماتها، ومن قدرتها على 
استثارة دافعیة المبحوثین وتجاوبهم معها، 

ر مؤشراً  للصدق  وحسن إخراجها، وذلك وّف
الظاهري لهذه الصورة، كما وفر الثقة 
مكانیة استخدامها مع طلبة  ٕ بصالحیتها وا

  .الثانوي والجامعة على حد سواء
وباالنتهاء من إعداد الصورة المعربة  .٦

لألداة بشكلها النهائي ثم االنتقال إلى 
مرحلة الدراسة السیكومتریة لهذه الصورة، 
وقد تطلبت هذه الدراسة تطبیق الصورة 
المعربة المقترحة على مجموعات عدیدة 
من طلبة الثانوي والجامعة،  كما تطلبت 
تطبیق الصورة المعربة األم لهذه األداة 

، والتي كانت قد  ٤٠المكونة من  بندًا
أعدت في دراسة سابقة للباحث نفسه، 
إضافة إلى ستة مقاییس محكیة اعتمدها 
الباحث لتوفیر دالالت للصدق المحكي 

ُأجرى هذا التطبیق بصورة لألداة، و 
جماعیة داخل كل قاعة دراسیة على حدة 
ودون فرض حدود زمنیة على المبحوثین، 
وعند االنتهاء من عملیة التطبیق داخل 

بما فیها (كل قاعة كانت أوراق اإلجابة 
أوراق اإلجابة عن المقاییس المحكیة 

تخضع للمراجعة والتدقیق ) المعتمدة
جابة غیر بهدف استبعاد أوراق اإل

المكتملة أو الفارغة أو التي اعتمدت 
 ٢٦وقد بلغ عددها ( اإلجابة العشوائیة 

، وقد تم في خطوة الحقة إدخال )ورقة 
البیانات إلى الحاسوب لتخضع للمعالجة 
اإلحصائیة وفق األهداف الخاصة بهذه 

الصورة ) ١(الدراسة، وتظهر في الملحق 
  .المعربة لألداة بشكلها النهائي
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لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة هذه الدراسة   
والخاص بمؤشرات ثبات االستقرار واالتساق التي 
یمكن أن تعطیها الصورة المختصرة المعربة مجال 

صورة على مجموعات البحث الحالي طبقت هذه ال

من طلبة األول والثاني الثانوي الذكور واإلناث، 
ذكور (ومجموعات أخرى من طلبة كلیة التربیة 

ناث من طلبة السنتین الثانیة والثالثة  ٕ ،  كما أعید )وا
تطبیقها ثانیة على المجموعات ذاتها بعد مرور 
فواصل زمنیة معینة، وهذا ما یظهر في الجدول 

)٢. (  

  )٢(الجدول 
  معامالت ثبات اإلعادة للصورة المختصرة لمجموعات من طلبة الثانویة والجامعة

المقاییس 
  الفرعیة

  طلبة الجامعة  طلبة الثانوي
  یوم ٦٠:الفاصل   یوم ١٤:الفاصل   یوم ٦٠:الفاصل   یوم ١٤:الفاصل 

  ثا ذ١
  )٥٧=ن(

  ثا إ ١
  )٦٢=ن(

  ثا ذ  ٢
  )٥٢=ن(

  ثا إ  ٢
  )٦٦=ن(

  جا ذ ٢
  )٤٤=ن(

  إ جا٢
  )٦٨=ن(

  جا ذ  ٣
  )٣٧=ن(

  جا إ  ٣
  )٦٢=ن(

  ٠.٦٧  ٠.٦٤  ٠.٧٣  ٠.٧١  ٠.٦٦  ٠.٦٥  ٠.٦٣  ٠.٦٩  األسرة
  ٠.٦٨  ٠.٦٩  ٠.٧٤  ٠.٦٩  ٠.٥٢  ٠.٦٦  ٠.٧٤  ٠.٧١  األصدقاء
  ٠.٧٠  ٠.٦٨  ٠.٧٨  ٠.٧٣  ٠.٦٨  ٠.٦٧  ٠.٧١  ٠.٧٦  المدرسة

  ٠.٦٥  ٠.٦٩  ٠.٦٩  ٠.٧٤  ٠.٧٠  ٠.٦٨  ٠.٧٢  ٠.٦٦  بیئة الحیاة
  ٠.٥٧  ٠.٧٢  ٠.٧٠  ٠.٧٤  ٠.٤٨  ٠.٥٣  ٠.٦٩  ٠.٦٨  الذات

  إناث: ذكور؛ إ: ذ  جامعة: ثانوي؛ جا: ثا: مالحظة

أن معامالت الثبات ) ٢(ویظهر الجدول    
المحسوبة بطریقة اإلعادة اقتربت من الحدود 
المقبولة أو تخطتها قلیًال في بعض الحاالت،  كما 
أظهرت شیئًا من الهبوط في حاالت أخرى وال سیما 

بة الثانوي، كما یظهر هذا الجدول فروقًا لدى طل
بین المعامالت المحسوبة بفاصل أسبوعین 

لصالح (والمعامالت المحسوبة بفاصل شهرین 
، وهو ما ینسجم مع التوقعات،  وفروقًا )األولى

أخرى بین المعامالت المحسوبة لطلبة الثانوي 
لصالح (والمعامالت المحسوبة لطلبة الجامعة 

ین من قراءة المعامالت المحسوبة ، ویتب)الثانیة
لطلبة الثانوي أن لو استثنینا المعامل المحسوب 

) ٠.٦٣=ر(بفاصل أسبوعین لمقیاس األسرة 
والمعامالت الثالثة المحسوبة بفاصل شهرین 

= ر(، ومقیاس الذات )٠.٥٢=ر(لمقیاس األصدقاء 
؛ لوجدنا أن المعامالت المتبقیة )٠.٤٨و  ٠.٥٣

، وأن ٠.٦٥بلغت أو تخطت  معامالً  ١٦وقدرها 
وسیط المعامالت المتبقیة المحسوبة بفاصل 

في حین أن وسیط المعامالت  ٠.٧١أسبوعین بلغ 
  . ٠.٦٧المتبقیة المحسوبة بفاصل شهرین بلغ 

أما المعامالت المحسوبة لطلبة الجامعة فقد    
كانت أعلى قلیًال من المعامالت السابقة حیث بلغ 

وبة بفاصل أسبوعین وسیط المعامالت المحس
بعد (بفاصل شهرین  ٠.٦٨في حین بلغ  ٠.٧٣

استبعاد معامل واحد فقط أعطاه مقیاس الذات وبلغ 
ومع مالحظة أن المعامالت المحسوبة ). ٠.٥٧

بفاصل شهرین أظهرت هبوطًا عن تلك المحسوبة 
بفاصل أسبوعین، وهو أمر متوقع ومنتظر، فإن 

تعطي مؤشرًا  النتائج السابقة بمجموعها یمكن أن
لثبات الصورة المختصرة المعربة التي دُرست 

لدى طلبة ) أو ثبات االستقرار(بطریقة اإلعادة 
الثانوي والجامعة على حد سواء، هذا مع اإلشارة 
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إلى أن ظهور شيء من الهبوط الطفیف في 
مؤشرات ثبات االستقرار لدى طلبة الثانوي بالمقارنة 

مكان إرجاعه إلى أن مع طلبة الجامعة قد یكون باإل
طلبة الثانوي الذین لم یصلوا بعد إلى مرحلة الرشد 
یمكن أن  تتأرجح إجاباتهم أو  تتذبذب وال تتسق 
مع نفسها بدرجة أكبر من الراشدین، وذلك بفعل 
المرحلة العمریة التي یمرون بها، وهي مرحلة 
المراهقة المتأخرة التي تتسم بالكثیر من االضطراب 

  .رار النفسي والعاطفيوعدم االستق

وباإلضافة إلى طریقة اإلعادة، حسبت معامالت    
ألفا للدرجة الكلیة للصورة المختصرة المعربة والتي 
تمثل مجموع التقدیرات المعطاة للبنود الخمسة التي 
ستند في ذلك إلى  تتكون منها هذه الصورة، وقد ُا
أداء أفراد المجموعات السابقة نفسها من طلبة 

 ٠.٧٢وي والجامعة، وبلغت قیم هذه المعامالت الثان
لمقیاس  ٠.٧٣و ٠.٧٠لمقیاس األسرة و  ٠.٧٨و

لمقیاس المدرسة،  ٠.٧٧و ٠.٦٨األصدقاء و 
 ٠.٧٣لمقیاس بیئة الحیاة،  و ٠.٧٢و ٠.٦٩و
لمقیاس الذات لطلبة الثانوي وطلبة  ٠.٦٨و

الجامعة على التوالي، وبذلك جاءت هذه المعامالت 
بوسیط  ٠.٧٤إلى  ٠.٦٨ح ما بین في مدى یتراو 

لدى طلبة الثانوي، كما جاءت في مدى  ٠.٧٠قدره 
 ٠.٧٣بوسیط قدره  ٠.٧٨إلى  ٠.٦٨یتراوح ما بین 

لدى طلبة الجامعة، ولیس من الصعب على المرء 
أن یلحظ أن معامالت ألفا السابقة یمكن أن تشیر 
إلى درجة مقبولة من االتساق الداخلي للصورة 

ال البحث الحالي، على الرغم من أنها المعربة مج
أظهرت شیئًا من الهبوط عن المعامالت المحسوبة 

والتي بلغ (والمناظرة لها للصورة اإلنكلیزیة المختصرة
 ٠.٨١لطلبة الصفوف المتوسطة و ٠.٧٥وسیطها 

، مع ذلك فإن األمر الذي )لطلبة الصفوف العلیا
ة یجدر أخذه في الحسبان هو أنه ال یتوقع لألدا

موضع الدراسة أن تحقق درجة عالیة من التجانس 
  "غیر متجانسة "أو االتساق الداخلي لكونها أداة 

أساسًا تشدد على النظرة التعددیة بدًال من النظرة 
األحادیة الكلیة للرضا عن الحیاة، هذا باإلضافة 
إلى أنها أداة مختصرة تقتصر على خمسة بنود، 

والخاصة بثبات ومع ذلك فإن النتائج السابقة 
االستقرار واالتساق للصورة المعربة یمكن وصفها 
، ولعل ما  بأنها لم تخرج عن الحدود المقبولة عمومًا
یضفي على هذه النتائج شیئًا من األهمیة هو أنها 
تعطي مؤشرًا لثبات االستقرار واالتساق عند 
استخدام األداة مع طلبة الجامعة، وهذا ما لم یبحث 

راسات األجنبیة للصورة األصلیة من فبل في الد
لألداة والتي اقتصرت على طلبة المرحلة قبل 

  .الجامعیة 

  

لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة هذه الدراسة    
والخاص بمؤشرات الصدق التقاربي والتباعدي التي 
یمكن أن تعطیها األداة مجال البحث طبقت األداة 

ما طبقت معها خمسة مقاییس محكیة معربة كان ك
الباحث قد استخدمها في دراسة سابقة في استخراج 
بعض دالالت الصدق التقاربي والتباعدي للصورة 
بقت على مجموعات مختلطة من  األم، وقد ُط
الذكور واإلناث من طلبة الثانوي العام وطلبة السنة 

م علم قس(الثانیة في كلیة اآلداب في جامعة دمشق 
النتائج الخاصة ) ٣(وتظهر في الجدول ). اجتماع

  .بهذا التطبیق
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  )٣(الجدول 
  معامالت االرتباط للصورة المختصرة المعربة مع عدد من المقاییس المحكیة 

  لعینات من طلبة الثانویة والجامعة

  
المقاییس 

  الفرعیة

  الرضا عن الحیاة
الرضا عن الحیاة 

  للطلبة
  بیك لالكتئاب  لدافع لإلنجازا  السعادة المختصر

  ثا ٢
  )٦٣=ن(

  جا ٢
  )٧٢=ن(

  ثا ٢
  )٧=ن(

  جا ٢
  )٦=ن(

  ثا ٢
  )٨=ن(

  جا ٢
  )٦٦=ن(

  ثا ٢
  )٦٨=ن(

  جا ٢
  )٦=ن(

  ثا ٢
  )٦٧=ن(

  جا ٢
  )٧=ن(

  ٠.٤٣-  ٠.٠٧-  ٠.٣٣  ٠.٣١  ٠.٣٧  ٠.٣١  ٠.٥١  ٠.٤٩  ٠.٤٥  ٠.٥١  األسرة
  ٠.٣٧-  ٠.١٤-  ٠.٤٨  ٠.٢٧  ٠.٢٤  ٠.٢٦  ٠.٥٩  ٠.٥٨  ٠.٤٩  ٠.٤٧  األصدقاء
  ٠.٣٥-  ٠.٣٣-  ٠.٥٣  ٠.٤٢  ٠.٤١  ٠.٣٩  ٠.٥٥  ٠.٦٣  ٠.٤٤  ٠.٤٩  المدرسة

  ٠.٢٧-  ٠.٢٨-  ٠.٣٩  ٠.٢٧  ٠.٢٥  ٠.٢٨  ٠.٤٧  ٠.٥٣  ٠.٣٩  ٠.٣١  بیئة الحیاة
  ٠.٣٦-  ٠.٣٩-  ٠.٤٤  ٠.٤١  ٠.٢٦  ٠.٢٦  ٠.٥٥  ٠.٥٢  ٠.٤١  ٠.٢٩  الذات

  ٠.٣٦-  ٠.٢٨-  ٠.٤٤  ٠.٣١  ٠.٢٦  ٠.٢٨  ٠.٥٥  ٠.٥٣  ٠.٤٤  ٠.٤٧  الوسیط
  جامعة: ثانوي؛ جا: ثا: مالحظة

أن االرتباطات التي ) ٣(یتبین من قراءة الجدول 
أعطتها مقاییس الصورة المختصرة مع المحكات 
المعتمدة اقتربت من الحدود المتوسطة، كما ابتعدت 

باستثناء (عنها أحیانًا بدرجة ما، ولكنها كانت دالة 
، وقد ظهرت أعلى هذه )اثنتین منها فقط

طات مع مقیاس الرضا عن الحیاة للطلبة االرتبا
لطلبة  ٠.٥٥لطلبة الثانوي و ٠.٥٣= وسیط (

، یلیه مقیاس الرضا العام عن الحیاة )الجامعة 
لطلبة  ٠.٤٤لطلبة الثانوي و ٠.٤٧=وسیط (

، ثم جاءت االرتباطات المتحصلة مع )الجامعة 
مقیاس الدافع لإلنجاز والتي أظهرت ارتفاعًا 

ة الجامعة بالمقارنة مع طلبة ملحوظًا لدى طلب
 ٠.٤٤لطلبة الثانوي و ٠.٣١= وسیط (الثانوي 

، تلیها االرتباطات مع مقیاس )لدى طلبة الجامعة
لطلبة الثانوي  ٠.٢٨= وسیط (السعادة المختصر 

هذا في مقابل ). لدى طلبة الجامعة  ٠.٢٥و
ثالثة منها دالة واثنتان غیر (ارتباطات سالبة 

لالكتئاب لدى طلبة الثانوي ، مع بیك )دالتین
وارتباطات أخرى سالبة )  ٠.٢٨ - =وسیط (

وجمیعها دالة مع هذا المقیاس نفسه لدى طلبة 
،  وهذا ما یتسق مع )٠.٣٦-=وسیط(الجامعة 

النتائج التي أسفرت عنها دراسة الصورة التركیة 
المختصرة لألداة مجال البحث بداللة محك بیك 

ا ارتباطات سالبة لالكتئاب والتي أعطت بدوره
، كما یذكّر بالنتیجة )Digden,2008(أكثرها دالة 

التي أعطاها مقیاس دینر للرضا العام عن الحیاة 
عند دراسة ارتباطه ببیك لالكتئاب والتي أسفرت عن 
معامالت ارتباط سالبة ودالة 

)Saumders&Roy,1999( ومهما یكن من أمر ،
ءة فإن أهم ما یمكن استخالصه من خالل قرا

االرتباطات السابقة بمجموعها هو أن هذه 
االرتباطات أخذت منحاها اإلیجابي أو السلبي 
المنتظر، كما جاءت ضمن الحدود المتوقعة لها أو 
أنها،  في أسوأ األحوال لم تخالف التوقعات المرتقبة 
على ما یبدو، هذا باإلضافة إلى أنها أظهرت توافقًا 

باستثناء (امعة ملحوظًا لدى طلبة الثانوي والج
االرتباطات المتحصلة مع مقیاس الداقع لإلنجاز 

، لذا یمكن النظر إلى )والتي سبقت اإلشارة إلیها
هذه االرتباطات على أنها مؤشر للصدق التقاربي 
للصورة المختصرة مجال البحث، ولصدقها 
التباعدي على حد سواء، ذلك ألنها أظهرت درجات 

) أو االختالف(تباعد وال) أو التجاور(من التقارب 
التي یمكن أن یتوقعها المرء بین المجاالت الخمسة 
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للرضا عن الحیاة لدى الطالب من جهة؛  وبین 
شعور الرضا العام عن الحیاة أو متغیرات ومظاهر 
إیجابیة أو سالبة في الشخصیة من جهة أخرى،  

  .كالدافع لإلنجاز،  والسعادة، واالكتئاب

بي والتباعدي للصورة ودراسة الصدق التقار    
المختصرة موضع البحث لم تتوقف عند الحدود 

آخر للصدق   "محكاً  "السابقة، وقد اعتمد الباحث 

وهو الصورة المتدرجة لمقیاس آیزنك لالنبساط 
وارتكزت هذه الدراسة على أداء . والعصابیة

مجموعة من طلبة الصف الثاني الثانوي العام 
الجامعیة الثانیة الذكور الذكور واإلناث وطلبة السنة 

وتظهر النتائج ).تخصص طب األسنان(واإلناث 
  ).٤(الخاصة بها في الجدول 

  ) ٤(الجدول 
  ترابطات الصورة المختصرة المعربة مع االنبساط والعصابیة

  المقاییس الفرعیة

  العصابیة  االنبساط

  ثا ذ ٢
  )١٢٧=ن(

  ثا إ ٢
  )١١٣=ن(

  جا ذ ٢
 )٨٦=ن(

  جا إ ٢
 )١٣٨=ن(

  ا ذث ٢
 )١٢٧=ن(

  ثا  إ ٢
 )١١٣=ن(

  جا ذ ٢
 )٨٦=ن(

  جا إ ٢
 )١٣٨=ن(

-  *٠.٢٤-  *٠.٢٢  **٠.٣٥  *٠.٢٣  **٠.٢٩  األسرة
٠.٢٩**  

-
٠.٣١**  

-٠.٠٩ 

-  **٠.٣٦  **٠.٢٥  ٠.٠٧  *٠.٢٢  األصدقاء
٠.٢٦**  

-٠.٠١  -
٠.٢٧**  

-
٠.٢٤**  

  **٠.٤٢  **٠.٣٦  **٠.٢٥  **٠.٣٦  المدرسة
-

٠.٣١**  
-

٠.١٣-  **٠.٣٤ 
-

٠.٣٥**  

  ٠.٠٣- *٠.٢٣- ٠.٠٣  **٠.٢٩  **٠.٣١  **٠.٣٣  ة الحیاةبیئ
-

٠.١١-  **٠.٢٧ 

-  ٠.٠٣- ٠.١١  **٠.٣٧  *٠.٢٣  **٠.٢٩  الذات
٠.٢٧**  

-٠.٢٣- ٠.٠٤*  

  إناث: ذكور؛ إ: ذ  جامعة: ثانوي؛ جا: ثا: مالحظة

ارتباطات موجبة للمقاییس ) ٤(ویظهر الجدول    
الفرعیة الخمسة للصورة المعربة المختصرة مع 

ارتباطات منها  ١٠من أصل  ٩(قیاس االنبساط م
ارتباطات  ١٠من أصل  ٨دالة لدى طلبة الثانوي و

، وقد بلغ وسیط هذه )منها دالة لدى طلبة الجامعة
لدى طلبة  ٠.٢٧االرتباطات الدالة والموجبة 

لدى طلبة الجامعة، في الوقت  ٠.٣٥الثانوي و
نفسه یظهر هذا الجدول ارتباطات سالبة لهذه 

دالة من أصل  ٧(مقاییس مع مقیاس العصابیة ال
 ٦و  ٠.٢٥ - لدى طلبة الثانوي بوسیط قدره  ١٠

قدره لدى طلبة الجامعة بوسیط  ١٠دالة من أصل 

، ولعل النتیجة األهم التي یمكن )٠.٢٧-
أخذت استخالصها هنا أیضًا هو أن هذه االرتباطات

منحاها اإلیجابي المنتظر فیما یتصل بمقیاس 
، كما أخذت منحاها السلبي المنتظر فیما االنبساط

یخص مقیاس العصابیة، ولم تخرج على ما یبدو 
عن الحدود المتوقعة لها في أغلب الحاالت، ومن 
الواضح أن هذه االرتباطات بمجموعها یمكن أن 
تعطي مؤشرًا إضافیًا للصدق التقاربي والتباعدي 
لألداة من خالل إظهار درجات من التقارب أو 

الف التي یمكن أن یتوقعها المرء بین االخت
المقاییس الفرعیة الخمسة لهذه األداة وكل من 
سمتي االنبساط والعصابیة، هذا مع اإلشارة إلى أن 
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االرتباطات السالبة وغیر الدالة مع مقیاس 
العصابیة  والتي یمكن أن تشیر بحد ذاتها إلى 
عالقة واهیة لمجاالت الرضا عن الحیاة بالعصابیة؛ 

، وال ق د ال تخرج عن الحدود المتوقعة لها تمامًا
سیما عند األخذ في الحسبان أن الكثیر من 
األشخاص األقل رضا عن الحیاة قد ال یتسمون 

  .بالعصابیة بدرجة أكبر من األشخاص األكثر رضا

  

لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة    
مؤشرات صدق التكوین الفرضي  التي والخاص ب

  "البینیة "یمكن أن تعطیها االداة درست الترابطات 
للمقاییس الفرعیة الخمسة التي تتضمنها، وقد 
ُأجریت الدراسة على المجموعات السابقة نفسها التي 
استخدمت في دراسة الصدق التقاربي والتباعدي 

من الذكور (لألداة، وهي مجموعات مختلطة 
من طلبة الصف الثاني الثانوي والسنة  ) اثواإلن

وتظهر في ). قسم علم االجتماع(الجامعیة الثانیة 
  .النتائج الخاصة بهذه الدراسة ) ٥(الجدول 

  )٥(الجدول 
  معمالت االرتباط البینیة للمقاییس الفرعیة الخمسة للصورة المختصرة 

ترابطات المقاییس 
  الفرعیة

  طلبة الجامعة  طلبة  الثانویة

=ن
٦٣  

=ن
٧٦  

=ن
٨٦  

=ن
٦٨  

=ن
٦٧  

   
ط 

وسی
   

   
ات  

باط
الرت

ا
  

=ن
٧٢  

  =ن
٦٥  

  =ن
٦٦  

=ن
٦٢  

=ن
٧١  

  
ط 

وسی
ات

باط
الرت

ا
  

٠.٤  األسرة مع األصدقاء
٤  

٠.٤
٩  

٠.٣
٩  

٠.٥
١  

٠.٥
٤  

٠.٢  ٠.٤٩
٩  

٠.٣  ٠.٣٥  ٠.٣٧
٦  

٠.٥
١  

٠.٣٦  

٠.٥  األسرة مع المدرسة
١  

٠.٤
١  

٠.٦
٣  

٠.٦
٤  

٠.٦
٢  

٠.٥  ٠.٦٢
١  

٠.٤  ٠.٥٦  ٠.٤١
٢  

٠.٣
٢  

٠.٤٢  

  األسرة مع بیئة الحیاة
٠.٥

٧  
٠.٦

٠  
٠.٠

٢  
٠.٥

٨  
٠.٠

٠.٥٨  ١  
٠.٦

٠.٤٢  ٠.٥٩  ١  
٠.٢

٩  
٠.٥

٠.٥٩  ٩  

  األسرة مع الذات
٠.٤

٣  
٠.٤

٩  
٠.٦

٦  
٠.٦

٤  
٠.٦

٠.٦٣  ٣  
٠.٣

٠.٠٤-  ٠.٢٨  ١  
٠.٢

٧  
٠.١

٠.٢٨  ٣  

  األصدقاء مع المدرسة
٠.٥

٢  
٠.٣

٥  
٠.٤

٣  
٠.٤

٠  
٠.٤

١  
٠.٤١  

٠.٤
٤  

٠.٣٩  ٠.٥٥  
٠.٥

١  
٠.٤

٠  
٠.٤٠  

ع بیئة األصدقاء م
  الحیاة

٠.٤
٤  

٠.٣
٤  

٠.٣
٥  

٠.٤
١  

٠.٣
٦  

٠.٣  ٠.٣٦
٣  

٠.٤  ٠.٥٣  ٠.٣٣
٥  

٠.٣
٩  

٠.٣٩  

٠.٣  األصدقاء مع الذات
٨  

٠.٥
٦  

٠.٥
٦  

٠.٠
٤  

٠.٥
٥  

٠.٣  ٠.٥٥
٠  

٠.٥  ٠.٥٨  ٠.٣٨
١  

٠.٢
٧  

٠.٣٨  

  المدرسة مع بیئة الحیاة
٠.٦

٠  
٠.٥

٩  
٠.٤

٣  
٠.٣

٩  
٠.٥

٠.٥٩  ٩  
٠.٣

٠.٢٨  ٠.٠٧-  ٢  
٠.١

٢  
٠.٠

٠.٣٠  ٣  

  المدرسة مع الذات
٠.٥

١  
٠.٤

٦  
٠.٥

٢  
٠.٤

٦  
٠.٤

٠.٤٦  ٠  
٠.٥

٠.٤٤  ٠.٤٩  ٢  
٠.٢

٧  
٠.٣

٠.٤٤  ٦  

  بیئة الحیاة مع الذات
٠.٣

٧  

-
٠.١

٠  

٠.٤
٤  

٠.٣
٩  

٠.٤
٠.٣٩  ٠  

٠.٤
٠.٢٧  ٠.١٠-  ٦  

٠.٠
٢  

٠.٣
٠.٣٨  ٨  
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أن معامالت االرتباط ) ٥(یتبین من الجدول      
البینیة للمقاییس الفرعیة الخمسة للصورة المختصرة 

 "جاءت في معظمها في ) معامالً  ١٠٠وعددها (
الوسطى، ولم تبتعد عنها صعودًا أو   "المنطقة

  هبوطًا بمسافة كبیرة إال في حاالت 

قلیلة، وبإمعان النظر في المعامالت المحسوبة 
لطلبة الثانوي نجد أنها لم تخرج عن الحدود 

باستثناء معاملین اقتربا ( المتوسطة، كما أنها دالة 
ط األسرة مع بیئة الحیاة، من الصفر أعطاهما تراب

، ٠.٠١والثاني  ٠.٠٢وبلغت قیمة األول منهما 
ومعامل ثالث قریب من الصفر أعطاه ترابط 

، ومعامل ٠.٠٤األصدقاء مع الذات وبلغت قیمته 
رابع سالب أعطاه ترابط بیئة الحیاة مع الذات 

  ). ٠.١٠-وبلغت قیمته 

وقد تراوحت وسیطات معامالت االرتباط    
بة بین كل مقیاس وآخر لدى المجموعات المحسو 

، ٠.٦٢إلى  ٠.٣٦الخمس السابقة تراوحت ما بین 
أما المعامالت المحسوبة لطلبة الجامعة فقد أعطت 
صورة مشابهة إلى حد كبیر للصورة السابقة حیث 

َ من  ٤٣(كانت موجبة ودالة في معظمها  ◌ معامًال
وأظهرت سبعة منها هبوطًا ) معامالً  ٥٠أصل 
ثالثة منها أعطاها ترابط (أو كان سالبًا  ملحوظاً 

المدرسة مع بیئة الحیاة واثنان أعطاهما ترابط 
  األسرة مع الذات واثنان آخران أعطاهما ترابط بیئة 

  

، وقد تراوحت وسیطات معامالت )الحیاة مع الذات
االرتباط المحسوبة بین كل مقیاس وآخر لدى 

ت ما المجموعات الخمس من طلبة الجامعة تراوح
أي أنها كانت قریبة إلى حد ما  ٠.٥٩،  ٠.٢٨بین 

من الوسیطات المحسوبة لطلبة الثانوي، والتي 
، مهما یكن ٠.٦٢إلى  ٠.٣٦وقعت في المدى من 

من أمر فإنه یمكن القول استنادًا إلى النتائج السابقة 
إن الترابطات البینیة للمقاییس الفرعیة : بمجموعها 

لم تكن مرتفعة إلى الحد  الخمسة للصورة المختصرة
الذي یسمح بالدمج بینها، أو متدنیة إلى الحد الذي 
یدعو إلى الفصل بینها تمامًا بقدر ما یدعو إلى 

وهذا ما . تأكید الهویة الخاصة لكل منها واستقاللیته
یتماشى مع النظرة التعددیة التي ینطلق منها 
المقیاس متعدد األبعاد موضع البحث، ویعطي 

  .لصدق تكوینه الفرضيمؤشرًا 

ومن الطرائق التي اتبعت أیضًا في دراسة     
صدق االتكوین الفرضي للصورة المختصرة المعربة 
الطریقة القائمة على حساب الترابطات بین 
المقاییس الفرعیة الخمسة لهذه الصورة والمقاییس 
الفرعیة المناظرة لها للمقیاس الكامل المعرب،  

اء العینات الخمس المختلطة وذلك استنادًا إلى أد
السابقة نفسها من طلبة الصف الثاني الثانوي 

). قسم علم االجتماع(والسنة الجامعیة الثانیة 
  ).٦(وتظهر نتائج هذه الدراسة في الجدول 

  )٦(الجدول 
  ترابطات مقاییس الصورة المختصرة مع مثیالتها في المقیاس الكامل 

  المقاییس الفرعیة

  طلبة الجامعة  طلبة  الثانوي

=ن
٦٣  

=ن
٧٦  

=ن
٨٦  

=ن
٦٨  

=ن
٦٧  

وسیط 
االرتباط

  ات

=ن
٧٢  

  =ن
٦٥  

  =ن
٦٦  

=ن
٦٢  

=ن
٧١  

وسیط 
  االرتباطات

٠.٨  األسرة
١  

٠.٧
٢  

٠.٦
٩  

٠.٥
٩  

٠.٧
٤  

٠.٧٧  ٠.٨٥  ٠.٧٧  ٠.٧٢  ٠.٨٣  ٠.٧٤  ٠.٧٢  

  ٠.٦٩  ٠.٦٨  ٠.٧٩  ٠.٦٦  ٠.٧٧  ٠.٦٩  ٠.٧٠.٧٠.٧٠.٦٠.٧٠.٧٣  األصدقاء
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  المقاییس الفرعیة

  طلبة الجامعة  طلبة  الثانوي

=ن
٦٣  

=ن
٧٦  

=ن
٨٦  

=ن
٦٨  

=ن
٦٧  

وسیط 
االرتباط

  ات

=ن
٧٢  

  =ن
٦٥  

  =ن
٦٦  

=ن
٦٢  

=ن
٧١  

وسیط 
  االرتباطات

١  ٨  ٣  ٨  ٤  
٠.٨  المدرسة

٣  
٠.٨

٧  
٠.٧

٦  
٠.٧

٧  
٠.٧

٠.٨١  ٠.٨٧  ٠.٧٨  ٠.٨١  ٠.٧٩  ٠.٨٣  ٠.٧٩  ٩  

٠.٦  بیئة الحیاة
٣  

٠.٥
٤  

٠.٧
١  

٠.٧
٤  

٠.٥
٨  

٠.٧٢  ٠.٦٣  ٠.٧١  ٠.٨٠  ٠.٧٢  ٠.٧٩  ٠.٦٣  

٠.٧  الذات
٦  

٠.٧
٣  

٠.٥
٣  

٠.٧
٠  

٠.٨
١  

٠.٧٥  ٠.٨٥  ٠.٧٢  ٠.٨٦  ٠.٧٤  ٠.٧٥  ٠.٧٣  

      

أن معظم االرتباطات التي ) ٦(یالحظ من الجدول 
س الفرعیة للصورة المختصرة تخطت أعطتها المقایی

بوضوح الحدود المتوسطة ومالت إلى االرتفاع 
بدرجة ما، وأن القلیل منها فقط لم یتجاوز الحدود 
المتوسطة، مع ظهور بعض الفروق بین طلبة 
الثانوي والجامعة في هذه االرتباطات، وقد بلغت 

 ٠.٧٢وسیطات هذه االرتباطات لدى طلبة الثانوي 
، )لدى طلبة الجامعة ٠.٧٧مقابل (سرة لمقیاس األ

لدى طلبة  ٠.٦٩مقابل (لمقیاس األصدقاء  ٠.٧٣و
 ٠.٨١مقابل (لمقیاس المدرسة  ٠.٧٩، و)الجامعة

لمقیاس بیئة الحیاة  ٠.٦٣، و)لدى طلبة الجامعة
لمقیاس  ٠.٧٣، و)لدى طلبة الجامعة ٠.٧٢مقابل (

وبمقارنة ). لدى طلبة الجامعة ٠.٧٥مقابل (الذات 
أي (ذه الترابطات بالترابطات البینیة لهذه المقاییس ه

الترابط بین كل مقیاس فرعي وآخر ضمن الصورة 
یتبین أنها تخطتها ) ٥الجدول ) (المختصرة ذاتها

بمسافة كبیرة وواضحة، وهذا ما یصب في مصلحة 
الصورة المختصرة بطبیعة الحال، ویظهر قوة الصلة 

في الصورة األم التي تربط كل مقیاس فرعي بنظیره 
بالمقارنة مع الصلة التي تربطه ببقیة المقاییس، كما 

إلى   "تماشي "یظهر أن مقاییس الصورة المختصرة 
حد بعید مقاییس الصورة األم، أو أنها تعمل 
، ولكن دون أن یصل ذلك إلى  باالتجاه نفسه تقریبًا
ّغ إحالل مقاییس الصورة  الحد الذي قد یسو

ة،  أو االستغناء عن هذه المختصرة محل الطویل
األخیرة لصالح الصورة المختصرة، وبطبیعة الحال 
فإن النتیجة السابقة تعطي مؤشرًا مهما لصدق 

  .التكوین الفرضي للصورة المختصرة

والطریقة األخیرة التي اتبعت في دراسة صدق    
الصورة المختصرة تمت عن طریق حساب ترابط 

ضمنها مع درجات كل من المقاییس الفرعیة التي تت
أفراد المجموعات السابقة من طلبة الصف الثاني 
الثانوي العام في امتحانات الفصل األول من العام 

وهي المجموعات نفسها ( ٢٠١٠-٢٠٠٩الدراسي 
التي استخدمت في دراسة الصدق بداللة محك 

) ٧(وتظهر في الجدول ).  االنبساط والعصابیة
ة للصورة ترابطات المقاییس الفرعیة الخمس

المختصرة مع الدرجات التحصیلیة ألولئك الطلبة 
  . في تلك االمتحانات
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  )٧(الجدول 
  المختصرة مع الدرجات التحصیلیة رتباطات المقاییس الفرعیة الخمسة للصورةا 

  المقاییس الفرعیة
  

وسیط   المجموعات
  ٥٧=ن  ٤٩=ن  ٤٦=ن  ٥٦=ن  ٦٣=ن  االرتباطات

  **٠.٣٢  **٠.٣٥  *٠.٢٧  ٠.١٤  **٠.٣٢  **٠.٣٣  األسرة
  **٠.٢٩  ٠.٠٨  **٠.٣٥  **٠.٣١  ٠.١١  **٠.٢٩  األصدقاء
  ٠.٣٩**  **٠.٣٧  **٠.٣٩  **٠.٤٣  **٠.٤٩  **٠.٣٨  المدرسة

  **٠.٢٨  **٠.٢٨  ٠.١٣  **٠.٣٦  **٠.٣٤  *٠.٢٥  بیئة الحیاة
  *٠.٢٢  *٠.٢١  *٠.٢٢  *٠.٢٦  **٠.٢٨  *٠.٢١  الذات

       

امالت االرتباط یتبین من الجدول السابق أن مع
المحسوبة أظهرت هبوطًا واضحًا عن الحدود 

باستثناء معامل واحد (المتوسطة، ولكنها كانت دالة 
أعطاه مقیاس األسرة، واثنین أعطاهما مقیاس 

، )األصدقاء، ومعامل رابع أعطاه مقیاس بیئة الحیاة
وقد تراوحت وسیطات معامالت االرتباط المحسوبة 

لدى المجموعات الخمس مع الدرجات التحصیلیة 
 ٠.٣٩لمقیاس الذات إلى  ٠.٢٢ ما بینالسابقة 

، وتشیر هذه ٠.٢٩لمقیاس المدرسة بوسیط قدره 
االرتباطات إلى الصلة التي یمكن أن یتوقعها المرء 
بین مجاالت الرضا المختلفة للطلبة وتحصیلهم 
الدراسي، هذا مع اإلشارة إلى أن مقیاس الرضا عن 

االرتباطات مع الدرجات  المدرسة سجل أعلى
التحصیلیة، وهو أمر متوقع، وقد یشیر إلى الدور 
الذي قد یؤدیه الرضا عن المدرسة بالذات في 
التحصیل الدراسي، ومهما یكن من أمر فإن هذه 
االرتباطات بمجموعها یمكن أن تؤخذ مؤشرًا إضافیًا 

  . لصدق الصورة العربیة المختصرة

 

هرت نتائج الدراسة الحالیة أن الصورة أظ    
المعربة الموازیة للصورة المختصرة لمقیاس الرضا 

 BMSLSSعن الحیاة المتعدد األبعاد للطالب 
أعطت مؤشرات سیكومتریة یمكن وصفها بأنها 
، وقد ظهر هذا عند دراسة ثبات  مقبولة عمومًا

االستقرار واالتساق للصورة المختصرة المعربة، كما 
ند دراسة الصدق التقاربي والتباعدي لها ظهر ع

بداللة عدد من المقاییس المحكیة المعتمدة، إضافة 
للمقاییس ) أو الداخلیة(إلى دراسة الترابطات البینیة 

الفرعیة الخمسة لهذه الصورة، وترابطات هذه 
المقاییس الفرعیة ذاتها مع مثیالتها في المقیاس 

،  )بنداً  ٤٠ أو الصورة األم المؤلفة من(الكامل 
  .ناهیك عن ارتباطها بالدرجات التحصیلیة 

ولعل ما یضفي على النتائج السابقة شیئًا         
من األهمیة والجدة أنها تظهر كفاءة سیكومتریة 
مرضیة لألداة عند استخدامها مع طلبة الجامعة، 
وهو مالم یكن موضع بحث في الدراسات السابقة 

فیر المزید من البیانات لألداة، هذا باإلضافة إلى تو 
السیكومتریة التي یمكن أن تنضم إلى البیانات 
السیكومتریة المتجمعة حول األداة استنادًا إلى أداء 

  .طلبة المرحلة قبل الجامعیة

وبطبیعة الحال، فإن ما أظهرته هذه األداة من    
توافق في دالالت الصدق التي أعطتها عند تطبیقها 

لجامعة وطلبة الثانوي على مجموعات من طلبة ا
الصدق   "یمكن أن تعطي مؤشرًا لما یعرف بـ 

أو الصدق القائم على تقاطع   "التصالبي لألداة
،  وهو ما یوفر المزید Cross-validatio النتائج 

  .من الدعم لصدق األداة موضع االهتمام
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الباحث من خالل النتائج السابقة یرى       
صرة لالستخدام في الصورة المعربة المخت صالحیة
في البیئات العربیة المشابهة مع ) أو غیرها(سوریة 

طلبة الثانوي والجامعة على حد سواء،  وأن هذه 
الصورة یمكن أن تلبي األغراض البحثیة وأغراض 
المقارنات الجماعیة والدراسات المسحیة والحضاریة 
المقارنة بكفاءة عالیة بوصفها أداة سهلة االستعمال 

في الوقت والجهد، وبطبیعة الحال   "دیةاقتصا "و
فإنه لیس هناك ما یمنع من حیث المبدأ من 
استخدام هذه الصورة في مجال التشخیص الفردي 
التفریقي ولكن شرط أن یقتصر ذلك على الحاالت 
التي یكون من العسیر فیها استعمال الصورة األم، 
أو الحاالت التي یسعى الفاحص إلى تكوین فكرة 

وسریعة عنها بأقل ما یمكن من الوقت أولیة 
والجهد،  وذلك من خالل حصر المجال أو 

أو عدم (المجاالت التي قد تبعث على الرضا 
  .عند هذا الفرد أو ذاك ) الرضا

ویقترح الباحث إخضاع الصورة المعربة     
المختصرة للمزید من الدراسة والبحث، وذلك من 

السیكومتریة أجل الحصول على المزید من البیانات 
والمعیاریة التي یمكن أن تدعم ثباتها وصدقها، 
وسیكون من المفید بطبیعة الحال استخدام أسالیب 
وطرائق أخرى لم تستخدم في دراسة هذه األداة 

) أو المجموعات المتضادة(كطریقة الفرق المتقابلة 
من المبحوثین، باإلضافة إلى توفیر بعض 

  .المؤشرات حول صدقها العاملي

___________________________________________________________ 
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الذي قد یشعر به الطالب في مجاالت مختلفة من ) أو عدم الرضا(تدور العبارات التالیة حول درجة الرضا 
أو (بوضع دائرة حول خیار الذي تشعر به في مجاالت الحیاة المختلفة یرجى التعبیر عن درجة الرضا . الحیاة
تشتمل على درجات متفاوتة من الشعور بالرضا ) ٧إلى  ١من ( سبعة خیارات واحد فقط تختاره من بین) بدیل

 یشیر إلى الدرجة ٧یشیر إلى غیاب الشعور بالرضا، وأن البدیل  ١، هذا مع العلم أن البدیل )أو عدم الرضا(
یشیر إلى الدرجة المتوسطة له، ویمكن االستعانة بسلم الدرجات  ٤األعلى لهذا الشعور، في حین أن البدیل 

  :التالي في عملیة االختبار
  .بصورة تامةتشیر إلى غیاب الشعور بالرضا ) ١(الدرجة  - ١
 .تشیر إلى الشعور بعدم الرضا بشكل عام) ٢(الدرجة  - ٢

 .لرضا في أغلب األحیانتشیر إلى الشعور بعدم ا) ٣(الدرجة  - ٣

أي تعادل الشعور بالرضا مع الشعور بعدم (تشیر إلى الدرجة المتوسطة لهذا الشعور ) ٤(الدرجة  - ٤
 ).الرضا 

 .تشیر إلى الشعور بالرضا في أغلب األحیان) ٥(الدرجة  - ٥

 .تشیر إلى الشعور بالرضا بشكل عام) ٦(الدرجة  - ٦

  .ةبصورة تامتشیر إلى الشعور بالرضا ) ٧(الدرجة  - ٧
ال یوجد إجابات صحیحة أو خاطئة هنا،  ونرجو منك إعطاء اإلجابة التي تعبر فعًال عن حقیقة : مالحظة ( 

  ).شعورك وبمنتهى الصراحة

  األســئلة
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  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  أقدر أن شعوري بالرضا نحو أسرتي تعبر عنه الدرجة -١

  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  أقدر أن شعوري بالرضا نحو األصدقاء تعبر عنه الدرجة -٢

أقدر أن شعوري بالرضا عن مدرستي أو الجامعة التي  -٣
  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  أدرس فیها تعبر عنه الدرجة

  أقدر أن شعوري بالرضا عن نفسي تعبر عنه الدرجة -٤
٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  

أو (أقدر أن شعوري بالرضا عن المكان الذي أعیش فیه  -٥
  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  تعبر عنه الدرجة) البیئة المحیطة بي
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